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Abstrakt 

 

Název:   Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s levostrannou 

hemiparézou. 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracovat kompletní 

kazuistiku fyzioterapeutické péče, která probíhala v rámci souvislé 

odborné praxe, včetně zhodnocení efektu terapií. Dalším cílem bylo 

získání teoretických poznatků o diagnóze pacientky, konkrétně 

o kraniocerebrálním traumatu. 

 

Souhrn:   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, obecnou a speciální. 

Obecná část je teoretická a zpracovává informace o kraniocerebrálních 

traumatech. Věnuje se anatomickému popisu mozku, jeho cévního 

zásobení a vysvětluje neurofyziologický podklad řízení pohybu. Dále se 

zabývá druhy kraniocerebrálních traumat, včetně poruch vědomí a jejich 

léčby. V poslední části jsou uvedené fyzioterapeutické metody 

a techniky, kterým lze ovlivnit stav po poranění mozku. 

  Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče 

o pacientku V. H. po kraniocerebrálním traumatu s levostrannou 

hemiparézou. V práci je zahrnuto kompletní vstupní a výstupní 

kineziologické vyšetření, průběh terapií a závěrečné zhodnocení efektu 

terapií. Tato speciální část vychází ze třítýdenní práce s pacientkou 

v rámci souvislé odborné praxe v soukromém zdravotnickém zařízení 

MediCentrum Praha na Chodově, a to v období 14. 1. - 8. 2. 2019. 

 

Klíčová slova:  kraniocerebrální trauma, apalický syndrom, contusio cerebri, 

fyzioterapeutické koncepty a metody 

  



 

 

Abstract 

 

Title:   Case study of physiotherapeutic treatment of a patient with left-

handed hemiparesis. 

 

Objectives:  The main target of this bachelor thesis was to compile a complete 

case study of physiotherapeutic treatment, which was carried out in the 

course of clinical work placement, including evaluation of the effect of 

therapies. Another objective was to obtain theoretical knowledge about the 

diagnosis of the patient, namely the craniocerebral trauma. 

 

Summary   The bachelor thesis is divided into two parts, general and special. 

The general part is theoretical and compiles information about 

craniocerebral trauma. It deals with the anatomical description of the brain, 

blood supply of the brain and it explains the neurophysiological 

background of motion. It also deal with kinds of craniocerebral trauma, 

including disorders of consciousness and their treatment. The last part 

presents physiotherapeutic methods and techniques that can affect the state 

after brain injury. 

  A special part is a case study of physiotherapeutic treatment of 

patient (V. H.) after craniocerebral trauma with left side hemiparesis. The 

work includes a complete in-and-out kinesiological examination, process 

of therapies and a final evaluation of the effect of the therapies. This 

special part is based on a three-week work with a patient in the context of 

clinical work placement in the private medical institution (MediCentrum 

Praha, Chodov), in the term 14. 1. - 8. 2. 2019. 

 

Keywords:  craniocerebral trauma, apalic syndrome, contusio cerebri, 

physiotherapeutic concepts and methods 

 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 

ADL  běžné denní činnosti (activity of daily living) 

ARO  Anesteziologicko – resuscitační oddělení 

bilat.  bilaterálně (oboustranně) 

bpn  bez patologického nálezu 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

HSSP  hluboký stabilizační systém páteře 

KR  kineziologický rozbor 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

Lp  bederní páteř 

LTV na NFp. léčebně tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě 

m.  musculus (sval) 

MOB  mobilizace 

MTP  metatarsophalangeální kloub 

n.  nervus (nerv) 

NNP  Nemocnice neodkladné péče 

Obj.  objektivní 

PIR  postizometrická relaxace 

pnf  proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RHB  rehabilitace 

ROM  rozsah pohybu (range of movement) 

sin.  sinister (levá strana) 

St.p.  stav po operaci 

Subj.  subjektivní 

sy  syndrom 

Thp  hrudní páteř 

VKR  vstupní kineziologický rozbor 
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1 ÚVOD 

Počet pacientů s těžkými či lehkými úrazy lebky nebo mozku, hospitalizovaných 

na oddělení úrazové chirurgie nebo na jednotkách intenzivní péče, přibývá stále více. 

Důvodem je především rostoucí počet dostupnějších a rychlejších dopravních prostředků, 

a hlavně zvyšujícím se zájmen o adrenalinové a rizikové sporty v rámci volnočasových 

aktivit. Dalším rizikovým faktorem bývá zaměstnání v hospodářském průmyslu. 

Kraniocerebrální traumata jsou velmi vážná poranění, která mohou skončit smrtí nebo 

mohou mít za následek vážně poškození jedince. Ve většině případů jsou mozková 

poranění polytraumatická, hrozí tedy větší riziko poškození mozkové tkáně a tím vznik 

různých poruch. Je proto nutné, co nejdříve začít s včasnou fyzioterapeutickou péči o tyto 

pacienty. 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat problematiku kraniocerebrálních traumat 

a zpracovat kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacientku s levostrannou hemiparézou po 

prodělané kontuzi mozku způsobenou autonehodou, včetně zhodnocení efektu 

uskutečněných terapií. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část obecnou a část 

speciální. 

Obecná část je dále rozdělena na několik podkapitol. V první řadě stručně 

popisuje anatomii mozku, funkci jednotlivých částí a jeho cévní zásobení a nastiňuje 

neurofyziologický podklad řízení pohybu. Dále popisuje druhy poranění mozku včetně 

poruch vědomí a možného krvácení, které kraniocerebrální trauma velmi často doprovází. 

Další podkapitola se zaměřuje na nejčastěji vzniklé poruchy a deficity a jejich definici. 

V neposlední řadě je v této práci zmíněna léčba kraniocerebrálních traumat včetně léčby 

fyzioterapeutické. V rámci akutní a chronické rehabilitační péče je zde vypsáno 

a definováno několik fyzioterapeutických metod a konceptů, které se používají v běžné 

praxi. 

Ve speciální části bakalářské práce jsou zpracovány praktické poznatky 

a informace, které jsem získala během své souvislé odborné praxe v MediCentrum a.s. na 

Chodově, Praha 4. Část obsahuje anamnézu, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, 

popis průběhu terapií včetně objektivního a subjektivního zhodnocení. Tato práce je 

zakončena zhodnocením efektu provedených terapií. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Anatomie nervového a cévního systému 

Nervový systém je primární koordinační a kontrolní systém v těle. Většina aktivit 

uskutečněná nervovým systémem je podvědomá (LaPres et al., 2016). Nervový systém 

se skládá ze dvou hlavních částí – centrální nervový systém (CNS) a periferní nervový 

systém (PNS). Centrální nervový systém je hlavní kontrolní centrum celého těla, skládá 

se z mozku a míchy. Veškeré vjemy a změny z vnějšího okolí musí být přenášeny 

z receptorů a senzitivních orgánů do CNS. Periferní nervový systém se dále rozděluje do 

menších jednotek a obsahuje všechny nervy, které spojují mozek a míchu se svaly, 

receptory a žlázami. Jeho vláka se dělí na aferentní (vzestupná) a eferentní (sestupná). 

(Rizzo, 2016)  

2.1.1 Anatomický popis mozku a jeho funkcí 

Mozek se 

vyvíjí z mozkového 

váčku, který se 

postupně diferencuje 

na mozkový kmen 

(tvořený prodlouženou 

míchou, Varolovým 

mostem a středním 

mozkem), mozeček, 

mezimozek a koncový 

mozek. Koncový 

mozek je nejmladší 

a dělí se na laloky 

frontální, parietální, temporální a okcipitální. (Hudák, Kachlík et al., 2017)  

2.1.1.1 Mozkový kmen  

Mozkový kmen je část CNS, která spojuje míchu a mezimozek. Jeho pododdíly 

obsahují jádra hlavových nervů, probíhající nervové dráhy a retikulární formaci. 

(Hudák, Kachlík et al., 2017) Jedná se o velmi citlivou oblast, jelikož poškození, jen malé 

části, může zapříčinit smrt. Mozkový kmen zajišťuje obranné reflexy – polykání, kašlání, 

zvracení, kýchání, škytání (LaPres, 2016) a vitální funkce jako dýchání, regulace srdeční 

Obrázek 1 Anatomický popis CNS (Rizzo, 2016) 
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kontrakce a vazomotorické funkce. Retikulární formace udržuje vědomí. V oblasti 

mozkového kmene se kříží motorické nervové dráhy (decussatio pyramidum), porucha 

nervu nad tímto úsekem vyvolá kontralaterální symptomatologii. (Rizzo, 2016)  

2.1.1.2 Mozeček 

Mozeček dostává mnoho dostředivých informací (polohocit, pohybocit, hmat) 

z periferie a pokyny z mozkové kůry. Je to hlavní regulátor motoriky. Spolu s dalšími 

částmi CNS tvoří a kontroluje vědomý i podvědomý pohyb, snaží se ho vykonávat, co 

nejpřesněji a podílí se na pohybové paměti. (Hudák, Kachlík et al., 2017) Kontroluje 

držení těla a stabilitu při stoji i chůzi a koordinuje kontrakci kosterních svalů. 

(LaPres, 2016) 

2.1.1.3 Mezimozek 

Mezimozek neboli diencephalon je část CNS spojující mozkový kmen 

s koncovým mozkem. Je složen z několika oddílů, nejdůležitější z nich jsou thalamus, 

hypothalamus a epithalamus. Thalamus přijímá a přeposílá senzorické informace (kromě 

čichu) do koncového mozku a motorické impulsy do podkorových center mozku, zároveň 

je důležitý v interpretaci povědomí o bolesti, tlaku, teplotě a doteku. Hypothalamus řídí 

endokrinní a autonomní systém (LaPres et al, 2016), reguluje emoce (strach a agresi) 

a podílí se na kontrole bdění a spánku. Epithalamus zajišťuje emocionální a viscerální 

odpověď na zápach. (Rizzo, 2016) 

2.1.1.4 Koncový mozek 

Koncový mozek je vývojově nejmladší část CNS, tvořena dvěma hemisférami, 

sestávající z mozkové kůry a bazálních ganglií. Mozková kůra je vrstva šedé hmoty (těla 

neuronů) pokrývající obě hemisféry. Celý koncový mozek je rozdělen na laloky (viz. 

výše). Mezi obecné funkce koncového mozku patří schopnost vědomí a vnímání, 

kognitivní funkce a schopnost volního pohybu. (Hudák, Kachlík et al., 2017) 

Funkční mozkové oblasti se dělí na primární a asociační. Primární oblasti 

(motorické, senzitivní, senzorické) přijímají základní informace, sekundární oblasti tyto 

informace analyzují a dále je propojují s dalšími oblastmi mozkové kůry. 

(Hudák, Kachlík et al., 2017) Frontální lalok zajišťuje volní pohyb, náladu, agresi, 

vnímání pachu a motivaci. Parietální lalok je hlavní somatosenzitivní centrum hodnotící 
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informace o dotyku, bolesti, rovnováze, chuti a 

teplotě. Temporální lalok analyzuje sluchový 

a čichový vjem, zároveň je zapojen do procesu 

ukládání paměťových stop. Nalézají se zde centra 

pro abstraktní myšlení a úsudek. Funkcí 

okcipitálního laloku je příjem a interpretace 

zrakového vjemu. (Rizzo, 2016) 

Bazální ganglia představují nakupení šedé 

hmoty v bílé hmotě mozku. Podílí se na řízení 

a ovlivňování motoriky, primárně je za motorickou 

eferentaci odpovědná motorická oblast mozkové 

kůry. (Hudák, Kachlík et al., 2017) 

2.1.2 Cévní zásobení mozku 

Krev je do mozku přiváděna čtyřmi hlavními 

tepnami – levou a pravou a. vertebralis, které 

procházejí skrz foramen transversarium obratlů 

a levou a pravou a. carotis communis jdoucí podél 

průdušnice kraniálně. Levá a. carotis communis se 

větví přímo z aortálního oblouku, pravá vychází 

z truncus brachiocephalicus. Obě carotidy se dále 

větví na a. carotis externa et interna. Spojením 

aa. vertebralis a aa. carotis interna vznikne 

a. basilaris, která je součástí Willisova tepenného 

okruhu mozku. (Hudák, Kachlík et al., 2017) 

Circulus arteriosus Willisi vytváří tři páry hlavních 

vyživujících mozkových tepen na levé a pravé straně báze lební. (Chuchutová, 2011) 

• a. cerebralis anterior – zásobuje senzitivní a motorickou oblast mozkové 

kůry pro dolní končetiny 

• a. cerebralis media – zásobuje téměř celý frontální lalok, parietální lalok a 

většinu temporálního laloku, také obě řečová centra 

• a. cerebralis posterior – zásobuje krví okcipitální lalok včetně zrakové 

oblasti a asociačních oblastí a mediální část temporálního laloku 

(Chuchutová, 2011).  

Obrázek 3 Circulus arteriosus Willisi 

(Pfeiffer, 2007) 

Obrázek 2 Funkční poruchy při lézích 

různých oblastí mozkové kůry 

(Pfeiffer, 2007) 1: afázie senzorická, 

2: p. zrakové, 3: p. čití, 4: centrální parézy 

a paralýzy, 5: agrafie, 6: paralýza pohledu 

a otáčení hlavy na druhou stranu, 7: afázie 

motorická, 8: p. sluchové, 9: amnestická 

afázie, 10: alexie, 11: zraková agnózie, 

12: astereognozie, 13: apraxie 
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2.2 Neurofyziologický podklad řízení pohybu 

Pohyb živého organismu můžeme rozdělit na dva typy, a to pohyb vnitřních 

orgánů – zajišťuje základní životní funkce a je řízen autonomním (vegetativním) 

nervovým systémem, který je součástí periferní nervové soustavy a pohyb vnějších 

orgánů pohybové soustavy – zajišťuje řízený pohyb pro udržený polohy těla (postury) 

nebo jeho pohybu v gravitačním poli. Pohyb je buď reflexní reakcí na podněty z vnějšího 

či vnitřního prostředí, nebo účelový (řízený volním rozhodováním mysli) sloužící 

k získávání potravy, reprodukci atd. (Véle, 2006) 

2.2.1 Nervové dráhy CNS 

Ascendentní – senzitivní nervové dráhy probíhají v bílé hmotě míchy, dle jejich 

průběhu se dělí na anterolaterální a lemniskální systém. Dráha anterolaterálního systému 

se kříží na úrovni míchy a vede hlavně vjemy (čití) bolesti, tepla a chladu a hrubé kožní 

čití. Lemniskální systém se kříží na úrovni prodloužené míchy a vede převážně jemné 

a hluboké čití, vibrace a vědomí polohocit (Hudák, Kachlík et al., 2017) 

Descendentní – motorické nervové dráhy se dělí podle místa jejich odstupu na 

pyramidové a extrapyramidové a podle jejich průběhu míchou na laterální, mediální 

a třetí systém. Mediální systém zajišťuje motoriku trupu (autochtonní zádové svaly), 

obsahuje extrapyramidové dráhy. Laterální systém řídí motoriku končetin, obsahuje 

pyramidové dráhy (v širším smyslu jsou pyramidové dráhy všechny dráhy, které vychází 

z korové oblasti, v užším smyslu se jedná pouze o tractus corticospinalis, která prochází 

skrz pyramis medullae oblongatae). Třetí systém zabezpečuje emoční mimovolní 

motoriku (tj. svalový třes, aktivitu gama kličky aj.). (Hudák, Kachlík et al., 2017) 

Vzniklý účelový pohyb je odpověď CNS na přijatý senzorický podnět provázený 

emocí, probíhá obousměrnou výměnou informací (nervové impulsy) mezi řídícími 

orgány CNS a výkonnými orgány (myoskeletární aparát). Přijaté informace mohou jít 

přes periferní nervový systém do míchy, kde jsou dále vedeny ascendentními 

(senzitivními) drahami do CNS, kde jsou zpracovány a odpověď je vedena pyramidovou 

nebo extrapyramidovými drahami přes míchu zpět do výkonného orgánu. Nebo může být 

pohybová odpověď reflexního typu, řízena na míšní úrovni. Výsledný pohyb nemusí být 

proveden podle toho jaký byl původně záměr, proto je nutný vzniklý pohyb neustále 

kontrolovat pomocí zpětnovazebných informacích z proprioreceptorů (svalové, šlachové, 

kloubní, vestibulárního aparátu, ale i kožní, sluchové a zrakové). Tyto informace jsou 
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zpracovávány mozečkem, který průběh pohybu koriguje. (Hudák, Kachlík et al., 2017; 

Véle, 2006) 

2.2.2 Periferní nervy a reflexní oblouk 

Periferní nerv neboli míšní nerv vystupuje z páteřního kanálu skrz meziobratlový 

prostor (foramen intervertebrale), vzniká spojením zadního a předního míšního kořene. 

Zadní kořen obsahuje pouze vlákna dostředivá (aferentní, senzitivní), nesoucí informace 

z kožních receptorů o bolesti, změně tlaku nebo teploty, do jeho průběhu je vsunuta 

nervová uzlina (ganglion spinale). Přední kořen je složen pouze z vláken odstředivých 

(eferentních, motorických), přenášející informaci o reakci na původní podnět. Po odstupu 

míšního nervu z páteřního kanálu se nerv větví na zadní a přední větev, které jsou již 

smíšeného typu, tj. obsahují jak motorická, tak senzitivní nervová vlákna. 

(Hudák, Kachlík et al., 2017; Rizzo, 2016) 

Reflex je neúmyslná, rychlá a 

předvídatelná reakce na interní či 

externí podnět. (LaPres et al., 2016) 

Základním podkladem reflexu je 

reflexní oblouk, který může být složen 

z několika nervových spojů 

(polysynaptický) nebo z jednoho spoje 

(monosynaptický). Reakce pomocí 

reflexního oblouku je několikanásobně 

rychlejší než reakce při vědomém 

přemýšlení, jeho hlavní funkce je tedy 

funkce obranná. Reflexní oblouk 

obsahuje 5 komponent: senzitivní receptor, senzitivní nervové vlákno, přepojující 

interneuron v míše (ne u monosynaptického reflexu), motorické nervové vlákno 

a výkonný orgán. (Hudák, Kachlík et al., 2017; Rizzo, 2016) Na obrázku 4 je popsaný 

reflexní oblouk, vyobrazený monosynaptickým (napínacím, šlachookostnicovým) 

reflexem patelly. Jedná se o speciální reflex začínající ve svalovém vřeténku (viz. níže), 

pokračující přes míšní nerv až do předního rohu míšního, kde se synapsí přepojuje na alfa 

motoneuron a pokračuje přes motorické vlákno a neurosvalovou ploténku do svalu, kde 

vyvolá motorickou odpověď. V tomto případě se jedná o extenzi kolene. (Hudák, Kachlík 

et al., 2017)  

Obrázek 4 Reflexní oblouk (patelární reflex). 

(Rizzo, 2016) 
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2.2.3 Gama klička 

Gama klička je tvořena svalovými 

receptory (svalovými vřeténky) a nervovým gama 

systémem, který je inervuje. Svalové vřeténko je 

svazek intrafuzálních vláken paralelně (vazivem) 

zapojené k extrafuzálním (svalovým) vláknům. Je 

inervováno gama systémem, který je řízen 

z retikulární formace. Svalové vřeténko má dva 

protilehlé kontraktilní póly s receptorem 

uprostřed. Se změnou délky svalových vláken se 

natahují i kontraktilní póly vřeténka, čímž dráždí 

středový receptor k tvorbě vzruchu. Vzruch se přes nervová vlákna dostanou až 

k motoneuronu stejného svalu a sníží práh jeho dráždivosti. Pomocí neuronové sítě se 

vzruchy šíří k neuronům antagonisty, jehož funkci inhibují. Svalová vřeténka informují o 

dynamických i statických funkcích svalu, přes svalová vřeténka dokáže retikulární 

formace nastavit práh dráždivosti svalových motoneuronů a tím upravují tonus svalu. 

(Véle, 2006)  

2.3 Kraniocerebrální trauma 

Kraniocerebrální trauma neboli úraz lebky a mozku má různé stupně intenzity, 

nemusí mít žádné vážné následky nebo může způsobit zlomeninu kostní tkáně s těžkým 

zhmožděním mozkové tkáně. Již malý náraz či úder může vyvolat krátkodobou ztrátu 

vědomí. Jak dlouho bude trvat ztráta vědomí závisí na závažnosti poranění mozkové 

tkáně. Kraniocerebrální trauma je ve většině případů polytraumatické poranění, často je 

sdružené s nitrolebním krvácením, zlomeninou kosti lebeční nebo edémem mozku 

(Pfeiffer, 2007). Komplikací traumatu bývají různě umístěné zánikové (výpadové) 

příznaky, jejichž vyšetřením můžeme přesněji lokalizovat místa poranění mozkové tkáně. 

Tyto příznaky buď ustoupí, přetrvávají nebo mohou vést až ke smrti (Bartoš a kol., 2004). 

2.3.1 Kóma 

Kóma je stav prolongovaného bezvědomí bez reakcí na okolní prostředí. Pacient 

je v hlubokém spánku a nereaguje na jakékoli externí stimuly včetně bolesti. Více jak 

50 % případů bezvědomí je zapříčiněno traumatem hlavy, dalšími příčinami může být 

nedostatek kyslíku, intoxikace, vysoký krevní tlak atd. (Lava, 2018) Počáteční kóma, 

různé doby, je obvyklý stav u pacientů s těžkým úrazem mozku. Více jak polovina 

Obrázek 5 Gama klička (Pfeiffer, 2007) 
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pacientů v bezvědomí po delší dobu než 6 hodin umírá, aniž by získaly zpět vědomí. 

U pacientů, kteří zůstávají v bezvědomí déle než 2 až 4 týdny, hrozí riziko rozvoje 

apalického syndromu – stavu areaktivní bdělosti. (DeLisa, 1998) Vědomí je popisováno 

jako schopnost mozku přijmout informaci a zpracovat ji na úrovni vyšší, než je reflexní 

úroveň. Vědomí lze umístit do oblasti supratentoriálního prostotu, od horního 

mezencefala (středního mozku) výše. (Beneš, 2000) 

Pro hodnocení vědomí existuje kolem 30 možných hodnotících škál. Například 

pro zhodnocení subarachnoidálního krvácení je vhodná škála Hunta a Hesse. Mezi 

nejpoužívanější hodnotící škály patří Glasgow coma scale (GCS), publikované v roce 

1974 (Beneš, 2000). GSC je jednoduchá škála hodnotící vědomí a hloubku bezvědomí 

(kóma), která byla vyvinuta tak, aby mohla být použita kýmkoli ze zdravotnického 

personálu. Jsou zde vyšetřovány tři základní parametry, tj. motorická odpověď, slovní 

odpověď a otevírání očí (Teasdale, Jennet, 1974). Nejnižší možný získaný počet bodů 

(3 body) odpovídá hlubokému kómatu, nejvyšší počet bodů (15 bodů) odpovídá plnému 

vědomí. (Staňková, 2000) 

 

Obrázek 6 Glasgow coma scale (Staňková, 2000) 

Klinický obraz při zlepšení či zhoršení poruchy vědomí postupuje dle tzv. osy 

vědomí a jeho poruch. Tato osa jde od kůry k bazálním gangliím, přes mezencefalon, 

pons až po prodlouženou míchu. Při zhoršení stavu se klinický obraz projevuje 

kraniokaudálně. (Beneš, 2000) Bezvědomí, jako primární neurologické onemocnění, 
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zanechává deficity různých variant. Během poruchy vědomí se však mohou rozvinout 

i tzv. sekundární poškození – dekubity, kontraktury, trombóza, pneumonie, deformity 

kloubů, hypotonus, periferní parézy z útlaku nervů. (Lippertová-Grünerová, 2013) 

2.3.1.1 Péče o pacienty v bezvědomí (kómatu) 

Včasná rehabilitace u pacientů v kómatu je velmi důležitá. Pacient je zcela závislý 

na ošetřovatelském personálu. Hlavním cílem včasné rehabilitace je především 

polohování a různé formy prevence sekundárního poškození (viz. výše). Mezi další formy 

prevence můžeme zařadit mobilizaci, tím myšleno pasivní pohyby jak končetin, tak trupu 

a hlavy. U spastických končetin setrváváme v krajních polohách delší dobu pro zmírnění 

spasticity. Dále pak vertikalizace pomocí vertikalizačních lehátek pro trénink oběhového 

systému. Pozitivním dílem k rehabilitaci přispívá také medikamentózní léčba, využívají 

se zde psychostimulancia a nootropika (Lippertová-Grünerová, 2013). 

2.3.1.2 Apalický syndrom 

Apalický syndrom, známý také jako vegetativní stav, je výpadek funkcí mozkové 

kúry při zachovaném bdělém stavu a zachovaných vegetativních funkcích, zapříčiněný 

těžkým mozkovým poškozením (Lippertová-Grünerová, 2005). 

Komplex příznaků apalického syndromu nalézáme u pacientů po úrazovém, 

cévním, zánětlivém nebo degenerativním onemocnění mozku. Etiologie vegetativního 

stavu je polymorfní, nejčastěji nalézáme nekrózy nervové tkáně v mozkovém kmeni 

a retikulární formaci, tyto změny způsobují poruchu komunikace v centrálním nervovém 

systému, tak že kůra mozková (pallium) je buď částečně, nebo úplně odpojena od nižších 

etáží centrální nervové tkáně (Strnad, Janík, 1979). 

Diagnostika apalického syndromu je velmi obtížná i přes veškerou techniku 

moderní medicíny. Komplikací jsou časté poruchy smyslů u mnohých pacientů 

s poškozením mozkové tkáně. Je tedy možné, že pacient s diagnózou apalického 

syndromu přitom trpí locked-in syndromem neboli kompletní paralýzou příčně 

pruhované svaloviny. Remise vegetativního stavu je možná i po několika letech, i když 

prognóza pacienta s tímto stavem trvajícím déle, než čtyři týdny je negativní 

(Lippertová-Grünerová, 2013). 

Podle Gerstenbradla rozdělujeme apalický syndrom do 3 základních skupin: 

I. Iniciální symptomový komplex 

II. Vlastní apalický syndrom 
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III. Remise apalického syndromu (Strnad, Janík, 1979) 

Klinický obraz 

Apalický syndrom je charakteristický bdělým stavem pacienta bez známek funkcí 

mozkových hemisfér. Reakce na externí stimuly (akustické, optické, bolestivé) jsou na 

úrovni mozkového kmene ve formě vegetativních symptomů. Rytmus spánku a bdění 

není vázán na denní dobu, ale orientuje se podle únavy pacienta. Spánek a bdění se střídá 

většinou po 2 až 3 hodinách. Oči nedokáží fixovat předmět. Dolní končetiny jsou 

extendované s plantární flexí, horní končetiny jsou v pozici spastické flexe. 

Pacient prochází jednotlivými fázemi remise, ve kterých postupně dochází k oční 

fixaci předmětu a jeho sledování. V průběhu remise ustupuje spasticita končetin až 

k možnosti jejich motoriky. Hned v první fázi se upravuje rytmus bdění a spánku, nyní se 

tento rytmus řídí podle denního cyklu. Postupně se zlepšující motorika umožňuje úchop 

předmětů a následné vedení předmětu k ústům, ačkoli zpočátku chybí schopnost 

rozpoznávání předmětu. V poslední fázi remise se může objevit porucha psychiky, nálada 

pacienta je často podrážděná až rozmrzelá. Průběh remise se může během vývoje zastavit. 

(Lippertová-Grünerová, 2013) 

Fyzioterapeutická péče 

Terapeutická péče o pacienty s apalickým syndromem často zahrnuje polohování, 

pasivní pohyby, bazální stimulaci, využití metody dle Affolterové a Bobath konceptu 

(Mehrholz, 2012). Prvky z konceptu bazální stimulace pomáhají pacientům s apalickým 

syndromem ke změnám ve vnímání a prožívání současného života. Mezi tyto prvky patří 

somatická stimulace, masáže stimulující dýchání, stimulace optická, auditivní, 

taktilně-haptická (manipulace s předměty) a orální. Každý pacient má vlastní plán péče 

sestavený na základě dotazníků pro rodinné příslušníky a blízké osoby, kterými je 

zhodnocen pacientův životní styl a jeho osobní zvyky (Zachová, 2013). Metody dle 

Affolterové a manželů Bobathových budou vysvětleny v kapitole 2.7. 

2.3.2 Otřes mozku (commotio cerebri) 

Nejčastějšími mechanismy úrazu mozku, při kterém dochází ke komoci, jsou 

translační mechanismus, při kterém dochází k přímému nárazu hlavy o pevnou překážku 

nebo akcelerační mechanismus, kdy je náraz způsobený nepřímo, náhlým zrychlením 

hlavy, aniž by došlo k nárazu, například prudkým pádem na hýždě. 
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Komoce mozková je zcela reverzibilní stav, kterému odpovídá lehké difúzní 

axonální poranění, tzn., že při úrazu nedošlo ke strukturální lézi axonů, bílé hmoty 

mozkové, ale pouze k jejich natažení. Tento stav tudíž nezpůsobuje žádné trvalé následky 

(klinický obraz), pokud se otřes mozku vícekrát neopakuje, např. při sportech (box, aj.). 

Hlavním příznakem otřesu mozku je bezvědomí bezprostředně po úrazu. Během 

bezvědomí dochází k náhlému vyřazení retikulární formace, což je spojeno s krátkodobou 

zástavou dýchání, srdeční synkopou a ztrátou všech reflexů. Tento stav však netrvá déle 

než pár vteřin, a proto nebývá zjištěn. Délka bezvědomí je dána nejspíše počtem 

natažených axonových vláken, neměla by však trvat déle než 30 minut. Při delším 

bezvědomí se poranění mozkové tkáně hodnotí jako komoce s vícečetným cévním 

postižením nebo dalšími traumatickými změnami (Nebudová, 1998). 

Častými následky komoce bývají bolesti hlavy zhoršující se při požití alkoholu 

nebo na slunci, můžou přecházet až do migrenózních záchvatů, dále závratě, zvracení, 

únavnost, poruchy soustředění, výkonnosti a spánku. Tyto obtíže nejsou způsobeny přímo 

komocí, ale blokádou krční páteře, způsobenou prudkým pohybem krční páteře 

(Pfeiffer, 2007) nebo poraněním okolních měkkých tkání – svalovými mikrotraumaty či 

hematomem ve svalu (Nebudová, 1998).  

2.3.3 Zhmoždění mozku (contusio cerebri) 

Kontuze mozku je poranění mozkové tkáně charakteristické ložiskovým 

poškozením různého rozsahu, lokalizace a stupně. Kontuzní ložiska jsou převážně 

mnohočetná, mohou být makroskopická, která mají svá predilekční místa na bazi a pólech 

frontálních a temporálních laloků nebo mikroskopická. Mohou být lokalizovaná v bílé, 

šedé hmotě nebo na rozhraní různých druhů tkáně. Vznikají v místě nárazu, ale i na 

protilehlé straně mozkové tkáně – par contre coup (Nebudová, 1998). 

Bezvědomí způsobené úrazem trvá déle, někdy i v řádu měsíců. Výjimkou bývá 

kontuze způsobená malou ohraničenou ranou, která nezpůsobuje difúzní axonální 

poranění, jakou jsou například střelná poranění (Pfeiffer, 2007). Jak otřes mozku, tak 

zhmoždění mozkové tkáně provází pretraumatická a posttraumatická amnézie. 

Pretraumatická amnézie bývá zpravidla kratší, trvají-li oba druhy amnézie déle než 1 den, 

mluvíme o těžkém traumatu mozku. V dalším vývoji symptomatologie kontuze mozku 

mají významnou roli sekundární traumatické změny, tj. edém mozku, subarachnoidální 
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krvácení nebo vzniklé hematomy – epidurální, subdurální, intracerebrální 

(Nebudová, 1998). 

2.3.3.1 Subarachnoidální krvácení 

Při subarachnoidálním krvácení dochází k poškození pia mater a arachnoidey 

nárazem do hlavy, což způsobuje poškození drobných cév uložených v těchto obalech 

mozku. Drobné cévy krvácejí do likvoru vyplňující prostor mezi těmito vrstvami. Protože 

subarachnoidální krvácení vzniká traumatickým poškozením hlavy, jeho symptomatika 

se jeví jako sekundární, oproti symptomatice poškození mozkové tkáně 

(Lippertová-Grünerová, 2009). 

Komplikací krvácení do subarachnoidálního prostoru bývá vazospastická 

odpověď cév v tomto prostoru, následkem vazospasmu vznikají přechodná ischemická 

ložiska, která se projevují migrénami až meningeálního rázu (Pfeiffer, 2007). Poruchy 

prokrvení mozku se projevují 2. až 3. den s dosahujícím maximem kolem 6. až 10. dne. 

Při vyšetření likvoru se objevuje růžové zbarvení (Lippertová-Grünerová, 2009). 

Výjimečně dochází při traumatickém poranění hlavy k ruptuře vrozeného nebo 

druhotně vzniklého aneuryzmatu tepny Willisova okruhu (Nebudová, 1998). 

2.3.3.2 Nitrolebeční hematomy 

Epidurální hematom 

Epidurální hematom vzniká nejčastěji po poranění hlavy tupím předmětem, které 

se nemusí na povrchu hlavy projevit. Krev se vylévá do prostoru mezi lebeční kostí a dura 

mater, a to z arteria meningea media. Drobné krvácení nemusí mít žádný klinicky obraz 

a je možné jeho samovolné vyléčení, vetší hematom (více jak 3,5% nitrolební kapacity) 

je absolutní indikací k chirurgickému odstranění (Pfeiffer, 2007). 

Mezi úrazem a projevy vedlejších příznaků krvácení bývá tzv. lucidní interval 

trvající až 24 hodin, výjimečně až 2 dny. Po určité době se objevují příznaky zvyšujícího 

se nitrolebního tlaku – nauzea, zvracení, bolesti hlavy, ztráty vědomí (Nebudová, 1998). 

Nebo ložiskové příznaky – hemiparéza až plegie, abnormální držení hlavy, mydriáza 

nebo stočení bulbů (Pfeiffer, 2007).  

Subdurální hematom 

Výskyt subdurálního hematomu je častější než výskyt epidurálního hematomu. 

Objevuje se spíše frontálně než temporálně a jedná se o žilní krvácení z přemosťujících 
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žil mezi tvrdou plenou a arachnoideou (Pfeiffer, 2007). Dělí se na akutní a chronický 

subdurální hematom. 

Mortalita akutního subdurálního hematomu je 20–80 % v závislosti 

na přidruženém poranění. Vzniká během hodin až tří dnů, při pozitivním CT vyšetření je 

nutné chirurgicky hematom odstranit, je ale možné, že se stav zraněného po zlepšení opět 

zhorší. Častou komplikací po zaléčení subdurálního hematomu je posttraumatická 

epilepsie (Nebudová, 1998). 

Chronický subdurální hematom vzniká i po velmi malých, často pro pacienty 

zanedbatelných, úrazech. Může být způsoben pádem na náledí, úrazem hlavy o střechu 

vozidla při nasedání nebo o rám dveří. Zvýšená predispozice může být dána vrozenými 

cévními anomáliemi, aterosklerózou, toxickými vlivy aj. (Pfeiffer, 2007). Klinicky se 

projevuje nejdříve po 3 týdnech, jako bolest hlavy, zvracení, či nejistá chůze, způsobená 

narůstajícím nitrolebním tlakem. Hematom lze chirurgicky odstranit bez dalších 

následků, jelikož mozková tkáň není porušena, ale jen utlačena (Nebudová, 1998).  

Intracerebrální hematom 

Intracerebrálním krvácením rozumíme krvácení 

do mozkového parenchymu, způsobené převážně 

translačním mechanismem úrazu (častěji při kolizi chodce 

s autem než při autonehodě). Faktory zvyšující riziko 

intracerebrálního krvácení jsou stáří pacienta, kardiální 

nález, premorbidní stav cév aj. Komplikací je zvyšující se 

tlak nitrolební, kdy může dojít k edému mozku, řešením 

je kraniotomie (Young et al., 1998). Hematom se může 

provalit do mozkových komor, tím vzniká hemocefalus. 

Likvor je poté hemoragický, může dojít k poruše jeho 

odtoku, a tím k jeho městnání, tomu se říká hydrocefalus. 

Pravidlem klinického obrazu intracerebrálního 

krvácení je počáteční bezvědomí, pre i posttraumatická 

amnézie a prakticky všechny neurologické cerebrální 

syndromy v závislosti na lokalizaci hematomu 

(Pfeiffer, 2007). 

Obrázek 7 Nitrolebeční hematomy, 

A: Epidurální, B: subdurální, 

C: intracerebrální (Pfeiffer, 2007) 
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2.4 Klinický obraz kraniocerebrálního traumatu 

Funkce mozku nejsou rozdělené do jeho jednotlivých částí. Mozek funguje jako 

jeden celek, a proto nebude klinický obraz obsahovat vždy jen jednu určitou poruchu. 

Projevy poranění mozku závisí na rozsahu poškození mozkové tkáně a jsou čistě 

individuální. Většinou se jedná o velmi podobné potíže v různých stupních závažnosti 

(Davies, 1994). V této kapitole jsou popsány nejčastější projevy kraniocerebrálního 

traumatu.  

2.4.1 Poruchy čití 

Čití chápeme jako neustálý přísun informací z vnějšího nebo vnitřního prostředí. 

Tyto informace nám zprostředkovávají receptory na periferiích, které můžeme rozdělit na 

povrchové a hluboké, ty pak dále vedou informaci do CNS, kde je zpracována. Čití je 

velmi důležité jak pro průběh lokomoce, tak pro správný chod tělesného systému. 

(Pfeiffer., 2007) Bolestivé podněty z povrchového čití nás upozorňují na možné 

poškození systému a vědomě i nevědomě nás nutí k šetření bolestivé oblasti. (Véle, 2006) 

Receptory hlubokého čití nesou informace o pohybu a poloze jednotlivých částí 

těla v prostoru. Při jejich poruše dochází k nedostatku rovnováhy ve stoji i v sedě, ztrátě 

koordinace a přesných pohybů. To může způsobovat zvýšené riziko pádů nebo omezení 

při vykonávání běžných denních činností. Po poranění mozku může trpět 30–65 % 

pacientů závratěmi nebo slabostí. (Peterson, 2012) 

2.4.2 Spasticita 

Přibližně 12 milionů lidí na celém světě trpí spasticitou vzniklou na podkladě 

různých příčin, jako jsou traumatická mozková poranění, nedostatek kyslíku, poranění 

míchy, centrální mozkové příhody, meningitida, encefalitida, amyotrofická laterální 

skleróza aj. (AANS, 2019)  

Spasticita znamená nekontrolovatelné zvýšení tonu (hypertonus) některých svalů 

nebo svalových skupin, způsobené porušenými signály z CNS. Je typickým příznakem 

poruchy průběhu pyramidové dráhy. Spasticita většinou není kontinuálního charakteru, 

může buď úplně odeznít nebo se může měnit intenzita svalového hypertonu v závislosti 

na určitých aktivitách či spánku. Pacienti mohou pociťovat tuhnutí svalů, jejich 

nadměrnou aktivitu nebo potíže s jejich protažením. Tyto příznaky vedou v různé míře 

k invaliditě pacientů nebo k pohybovým obtížím či obtížím s jemnou motorikou. Na horní 

končetině postupně převažuje spasticita flexorových svalových skupin, na dolní 
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končetině pak extenzorových svalových skupin. Takto rozložený tonus těla vede k tzv. 

Wernicke – Mannovo držení (příklad tohoto držení je vyobrazený na obrázku 8–B). Při 

vyšetření rychlým natahováním svalu se spasticita projevuje pérovitým zvětšováním 

svalového odporu na začátku a v průběhu pohybu. Ke konci vyšetřovaného pohybu se 

projevuje náhlým poklesem svalového odporu, tento fenomén se nazývá syndrom 

sklapovacího nože. (Bell, 2015; Pfeiffer, 2007) 

Existuje několik způsobů, jak léčit spasticitu. Volba postupu se mění případ od 

případu, přihlíží se na věk pacienta a stupeň spasticity. Do výběru můžeme zařadit různé 

druhy rehabilitačních terapií, založených na snížení tonu spastických svalů pomocí 

protahování, posilovacích cviků na inhibované svaly, polohování končetin nebo aplikace 

fyzikální terapie, jako je elektrostimulace nebo negativní termoterapie. V případech, kdy 

spasticita limituje pacienta v běžných denních činnostech nebo při spánku, lze přistoupit 

k medikamentózní léčbě. Velmi důležitá je spolupráce terapeuta s lékařem pro správné 

aplikování léků. Medikace zahrnuje baclofenové injekce nebo pumpy (v těžších 

případech), botulotoxin aj. Principem většiny léků je paralýza spastických svalů. 

(AANS, 2019; Bell, 2015) 

2.4.3 Hemiparéza 

Hemiparézou označujeme stav částečné slabosti jedné poloviny těla, způsobenou 

poraněním CNS (traumatem, meningitidou, CMP atd., vzácně může hemiparéza 

vzniknout na základně psychického stavu, poté je potřeba řešit psychický problém nikoli 

fyzické symptomy). Slabost svalů může postihnout horní končetinu, dolní končetinu, 

obličej nebo kombinaci těchto částí. Spolu s obličejem postihuje také řeč (dysartrie). 

Symptomatika hemiparézy se projevuje na opačné straně, než je poraněná strana mozku. 

Pacienti s hemiparézou jsou stále schopni pohybu se sníženou silou. Toto snížení svalové 

síly jedné poloviny těla může způsobovat poruchy rovnováhy, nedostatek koordinace, 

poruchy jemné motoriky (potíže s uchopením předmětů), svalovou únavu, sníženou 

přesnost pohybů, obtíže při chůzi. Zvláštním symptomem hemiparézy po poranění mozku 

je tzv. Pusher syndrom. Jedná se o stav, kdy pacient přesouvá svou váhu na jednu 

polovinu těla (na stranu léze), a to ve všech polohách. Při posunu těla do střední osy klade 

velký odpor a chůzi tím činí obtížnou a často bolestivou. Na postižení straně mohou 

pacienti vnímat neobvyklé pocity či brnění. (Vega, 2018; Villines, 2017)  

Projevy a léčba hemiparézy probíhá u každého velmi individuálně. Některým 

pacientům můžou symptomy hemiparézy spontánně odeznít, aniž by se léčili, u některých 
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proběhne jen velmi malé zlepšení navzdory jejich intenzivní léčbě. Při léčbě hemiparézy 

je důležitá fyzioterapeutická intervence pro obnovení ztracených funkcí, ergoterapie pro 

podporu nezávislosti (s využitím kompenzačních pomůcek) a někdy také psychoterapie 

při řešení psychického dopadu poranění. Obecně platí, že čím intenzivněji pacient pracuje 

na znovuobnovení ztracených funkcí a znovuzařazení do běžných denních aktivit, tím 

pravděpodobnější je úspěšnost úplného nebo částečného zotavení. (Villines, 2017) 

Typickým typem chůze pacienta s hemiparézou je cirkumdukce, tzn. chůze 

pomocí elevace pánve na paretické straně s extenzí kolene DK a inverzí dolního 

hlezenního kloubu, který omezuje možnost fyziologického přenesení váhy na paretickou 

nohu. (Lippertová-Grünerová, 2005) 

 

Obrázek 8 Paretická chůze. A – fáze švihová, B – fáze stojná (Lippertová-Grünerová, 2005) 

2.4.4 Poruchy paměti 

Ztráta paměti nebo neschopnost vybavení si znovu naučených informací bývá 

častou obtíží při probíhající rehabilitaci. Pacient si dobře pamatuje určitá fakta jako 

telefonní čísla nebo jména, problémem bývají nedávno provedené činnosti, což 

způsobuje, že si nepamatuje samostatné cvičení nebo nedokáže provést pohyb ve 

správném sledu. To vede ke stagnaci pokroku v terapii, kterou si pacienti uvědomují 

a často je vede k podrážděné nebo depresivní náladě. (Davies, 1994)  

2.4.5 Poruchy chování 

S poraněním mozkové tkáně jsou spjaty i změny nebo poruchy chování různého 

charakteru, závisející na lokalizaci poranění. Nejčastějšími poruchami jsou nadměrná 
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agrese, porucha kontroly sami sebe (neovládne se) a problém s navazováním kontaktu či 

důvěry s ostatními lidmi. Úplné odstranění těchto poruch není možné, cílem terapií je 

modifikovat chování pacienta tak, aby se dokázal začlenit zpět do společnosti. 

(Carrie, 2009) Agrese a nevhodné (nemorální) chování pacienta může často znesnadňovat 

rehabilitaci. (Davies, 1994) 

2.4.6 Další symptomy 

Mezi další časté symptomy patří dyskineze – porucha souhry pohybů; 

kvadruparéza – paréza horních i dolních končetin; poruchy fatické – afázie (porucha 

produkce nebo porozumění řeči – motorická, senzorická, smíšená), dysartrie (porucha 

artikulace) aj.; poruchy mozkových nervů – hemianopie (ztráta zorného pole), diplopie 

(dvojité vidění), motorické poruchy; neglect syndrom, chronické bolesti, sexuální 

dysfunkce. (Silver et al., 2005) 

2.5 Léčba kraniocerebrálních traumat 

Primární difúzní axonální poranění při traumatickém poranění mozkové tkáně 

odstranit nelze, proto se léčba akutních kraniocerebrálních traumat zaměřuje na potlačení 

vzniku a rozvoje sekundárních traumatických změn – jde tedy o udržení rovnováhy 

vnitřního prostředí pomocí zevních regulačních vlivů. (Nebudová, 1998) 

2.5.1 Konzervativní léčba 

Konzervativní léčba začíná již při resuscitaci pacienta. Zajišťují se a upravují 

dýchací a oběhové funkce, normalizuje se intrakraniální tlak, dále je třeba zajistit 

termoregulaci, objem a složení krve a zabránit edému mozku. (Bryan et al, 1998) 

Po zprůchodnění dýchacích cest, většinou zavedením umělé plicní ventilace, je 

důležité zajistit správný objem dýchacích plynů. Adekvátní ventilace ovlivňuje tlak krve 

v cévním zásobení mozku a tím může zabránit vzniku edému. (Bryan et al, 1998) 

Je důležité udržovat správný objem a složení krve, aby nedocházelo k jejímu 

zahušťování a tím k možné ischémii, kterou může způsobit i nevhodný průsvit cév. Proti 

spazmu cév je účinné použit blokátory Ca kanálů. Důležité je doplňovat příjem tekutin 

infúzemi, ionty K, Na, popřípadě Cl pro udržení acidobazické rovnováhy. Při velkých 

ztrátách tekutin je vhodné podávat antagonisty aldosteronu. (Nebudová, 1998) 
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Jak již bylo zmíněno v léčbě komatózních stavů, pro zlepšení metabolismu 

mozkových buněk a jejich lepšímu zpracování a využití glukózy se používají nootropika. 

(Nebudová, 1998) 

Samozřejmostí je hygienická péče s podáním antibiotik pro prevenci 

sekundárních respiračních nebo urologických infekcí. Vhodnou rehabilitační péčí se pak 

zabraňuje dekubitům, svalovým kontrakturám, kloubním ankylózám atd. jak bude 

zmíněno v další kapitole. (Strnad, Janik, 1979) 

2.5.2 Chirurgická léčba 

Lehká kraniocerebrální traumata většinou nevyžadují chirurgickou léčbu, proto 

zde mluvíme spíše o urgentní chirurgické léčbě. Neurochirurgický zákrok je vyžadován 

u všech případů komprese mozkové tkáně hematomem – epidurálním, subdurálním 

i expanzivním intracerebrálním (viz. výše). Taktéž při subarachnoidálním krvácení, kdy 

vzniká hydrocefalus. Dnes, již známým, neurochirurgickým zákrokem je dekompresivní 

trepanace, která je nutná při edému mozku. A v neposlední řadě jsou chirurgicky řešeny 

impresivní fraktury s úlomky směrem intrakraniálním. (Marmarou et al., 1998) 

2.6 Fyzioterapeutická péče po kraniocerebrálním traumatu 

Kraniocerebrální trauma se svojí symptomatologií příliš neliší od ostatních 

neurologických zranění, jako je například centrální mozková příhoda (CMP). Během 

rehabilitace jak v akutním stádiu, tak chronickém postupujeme symptomaticky, tzn., že 

cílem RHB je zlepšit či odstranit dopad onemocnění (zranění) na funkční systém pacienta, 

a ne léčit její příčinu. Pro úspěšnou rehabilitaci je důležité stabilizovat stav pacienta, poté 

je možné rozvinout fyzioterapeutický program včetně zahrnutí různých metod na 

neurofyziologickém podkladě (Lippertová-Grünerová, 2005). 

Od roku 2010 vzniká v ČR síť neurorehabilitačních oddělení pro umožnění včasné 

rehabilitace hlavně u pacientů s poškozením mozkové tkáně, která je nezbytná pro 

prevenci funkčních disabilit. Multidisciplinární rehabilitační tým vytváří a uskutečňuje 

individuální krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán s cílem optimálního začlenění 

pacientů s disabilitou do společnosti. Pro výzkumné účely zefektivnění neurorehabilitace 

vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, která úzce spolupracuje 

s 1. Lékařskou fakultou UK v Praze. Jejich pracoviště se zabývají monitorováním 

rehabilitujícího pacienta po poškození mozku (sledují zde pohybové aktivity a reakce 

kardiovaskulárního aparátu), monitorováním rehabilitačního vývoje poruch hybnosti po 
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traumatu mozku a zkoumají možné využití virtuální reality pro RHB pacientů 

s poruchami rovnováhy. (Angerová a kol., 2010) 

Pojem disabilita je definován jako snížená funkční schopnost na úrovni těla 

jedince nebo společnosti vznikající, když se pacient se svojí aktuální zdravotní kondicí 

setkává s bariérami prostředí. (Švestková, Pfeiffer, 2006) 

2.6.1 Akutní stádium 

Nejvhodnější čas, kdy začít s rehabilitačním programem je, co nejdříve je to 

možné. Z mnoha výzkumů na téma včasné neurorehabilitace po poranění CNS vyplývá, 

že rehabilitace je o to efektivnější, čím dříve a s jakou mírou kontinuity je prováděna. 

Studie potvrzují vyšší nezávislost v běžném denním životě, vyšetřovanou pomocí 

funkčního míry nezávislosti (FIM), u pacientů, kteří prošli neurorehabilitací v časném 

stádiu poranění CNS, oproti pacientům, kteří absolvovali RHB později. 

(Susan et al., 2015) Rehabilitace při akutním stádiu začíná již na neurologickém nebo na 

neurochirurgickém oddělení intenzivní péče. Hlavním cílem je intenzivní využití 

plasticity mozkové tkáně a její regenerace a podpora spontánního uzdravení. Neméně 

důležitá je prevence nebo snížení raných nebo pozdních sekundárních komplikací. 

Terapie se věnuje aktuálním deficitům pacienta s ohledem na možnou individuální 

fyzickou zátěž. (Angerová a kol., 2010)  

Terapeutická jednotka by v rámci rané rehabilitace měla trvat přibližně 3–4 

hodiny denně a poskytovat multidisciplinárně a multisenzoricky orientovanou 

neurorehabilitaci. (Švestková a kol., 2006) V rámci fyzioterapie jde především o další 

mobilizace pacienta s podporou mobility na lůžku nebo přesunů z lůžka a zpět (Angerová 

a kol., 2010). Dalším cílem je maximalizovat motorické funkce pacienta, stimulovat 

centrální nervový systém zapojením porušené nervové tkáně v největším počtu činností. 

U pacientů s hemiparézou se jedná především o rehabilitační cvičení podporující zvýšení 

omezených rozsahů pohybů HK a DK a zvýšení jejich síly. (Stephen et al., 2015) 

Ergoterapie se snaží zlepšit soběstačnost v běžných denních činnostech, logopedie 

pracuje na verbální a nonverbální komunikaci, ale také pomocí orofaciální stimulace 

umožňuje orální přísun potravy při poruchách polykání. V neposlední řadě 

neuropsychologie cílí na rozvoj kognitivních funkcí a ovlivňuje chování a sociální 

integraci. (Angerová a kol., 2010) 
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Iniciální léčebné a ošetřovatelské rehabilitace zahrnují zejména polohování jak na 

lůžku, tak i do sedu a do stoje (proto může být terapeutická jednotka prováděna i více 

terapeuty najednou), mobilizaci, prevenci kontraktur, dekubitů, trombóz a pneumonií. 

V oblasti neurorehabilitace je nejhlavnější terapie poruch motoriky. Setkáváme se zde 

s velkým počtem terapeutických škol, které upřednostňují různé postupy. Mezi 

nejdůležitější formy terapie je terapie poruch motoriky, kam patří: Bobath koncept, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Vojtova metoda, metoda Roodové, 

metoda Brunnstromové, manuální terapie, senzomotorická stimulace, opakované cvičení 

(repetitivní trénink). Důležitý je také trénink senzitivity, kam patří Affolterova metoda, 

Perfettiho metoda a metoda forced-use (Lippertová-Grünerová, 2009). Jednotlivé metody 

budou popsány níže v kapitole 2.7. 

2.6.2 Chronické stádium 

Včasná rehabilitace v ČR při akutním stádiu poranění je srovnatelná 

s nejvyspělejšími zeměmi. To, bohužel, nelze říci o následné rehabilitační péči po 

přechodu z akutního stádia onemocnění do chronického stádia. Není zde zajištěna vhodná 

neurorehabilitace, péče o pacienty je tak závislá převážně na jeho rodinných příslušnících 

a blízkých osobách. (Navrátil a kol., 2011) Dostupná je i ambulantní terapie probíhající 

2–3krát týdně, převážně postavená na metodách na neurofyziologickém podkladě. Takto 

stavěná terapie je však nedostatečná, pokud není doplněna o samostatné domácí cvičení 

pacienta založeném na prolongovaném strečinku, maximálním zařazením paretické 

končetiny do běžných denních činností a specifickém cvičením spastických svalů. 

(Hoskovcová a kol., 2014) 

Stejně jako léčba akutního stádia po poranění mozku se i léčba chronického stádia 

řídí stávajícím neurologickým deficitem. Úprava funkčního deficitu je nejvýraznější 3 až 

6 měsíců po poranění CNS a jeho nadcházející průběh je závislý na intenzitě rehabilitace, 

pro kterou nejsou jasná doporučení. Je proto nutné zajistit, co nejkomplexnější 

rehabilitaci zahrnující ovlivnění spastických, paretický a zkrácených svalů, včetně 

kognitivní rehabilitace, logopedie a psychoterapie, jejichž úkolem je kvalitnější opětovné 

zařazení do běžného denního života a společnosti. (Hoskovcová a kol., 2014) 

2.7 Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 

Poškození CNS je svojí symptomatikou velmi komplexní. Nejedná se pouze 

o paretické postižení, pacienti mohou trpět také poruchou koordinace a různě 
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lokalizovanou spasticitou. Terapie mohou být také komplikovány poruchami senzibility, 

poruchami prostorové orientace, apraxií, neglect syndromem nebo 

neuropsychologickými deficity. Je proto důležitá úzká mezioborová spolupráce. 

(Lippertová-Grünerová, 2009) 

Fyzioterapeutické postupy se na jednotlivých pracovištích mohou lišit podle 

odbornosti a zkušenosti fyzioterapeutů. Obecně lze tyto metody rozdělit do tří skupin na: 

• Biomechanicky odvozené přístupy – polohování, mobilizace 

• Přístupy na neurofyziologickém podkladě – Vojtova metoda, Bobath 

koncept, PNF aj.  

• Kognitivní přístupy – metoda dle Affolterové  

Největší úspěšnosti v rehabilitaci stávajících deficitů dosahujeme spojením všech 

těchto skupin během probíhající terapie. (Havlová, Ryba, 2011) 

2.7.1 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace neboli PNF je fyzioterapeutická 

technika vytvořená dr. H. Kabatem ve 40. letech původně pro pacienty trpící 

poliomyelitidou. Tato technika usiluje o obnovení synergických vzorců svalové aktivity 

pomocí stimulace motoneuronů předních rohů míšních přes dostředivé impulsy 

ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Motorická centra CNS jsou dále 

podporována taktilní, zrakovou a sluchovou stimulací. (Adler et al, 2014) 

Jednotlivé techniky, používané najednou, podporují či urychlují odpověď 

nervosvalového aparátu. Koncept vychází ze zásady, že pohyb je uskutečňován souhrou 

svalových skupin, nikoli jednotlivými svaly. Cvičení je proto prováděné v pohybových 

vzorcích, diagonálách, podobných běžným denním pohybům. Pomocí spojení 

facilitačních postupů – maximální protažení, trakce či komprese, manuální kontakt, 

adekvátní odpor, sluchová stimulace, zraková stimulace – mohou mít diagonály funkci 

posilovací nebo relaxační. (Kolář, 2013) 

2.7.2 Koncept dle manželů Bobathových 

Bobath koncept je neurovývojová terapie používaná celosvětově pro terapii 

převážně dětské mozkové obrny, ale také je velmi účinná při terapii po CMP a jiných 

onemocnění CNS. (Královičová, 2004) 
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Primárním cílem tohoto konceptu je inhibice spasticity a vytvoření přiměřeného 

svalového napětí, dále inhibice patologických polohových i pohybových vzorců 

zautomatizováním správných pohybových vzorců, a tím zlepšení koordinace postižené 

strany. Dále napomáhá rozvoji senzomotoriky a vnímání vlastního těla, zabraňuje 

sekundárním poškozením (kontraktury, luxace), zvyšuje samostatnost. 

(Královičová, 2004) 

2.7.3 Vojtova metoda 

Terapeutická metoda vyvinuta pediatrem Václavem Vojtou je založena na znalosti 

reflexních vzorců z ranného dětství, jejichž aplikací se snažíme aktivovat poškozené nebo 

ztracené motorické funkce. Reflexní vzorce jsou lokalizovány na několika úrovních CNS, 

a to hlavně na úrovni míchy. Předem nastavené supraspinální nebo míšní reflexní 

mechanismy mohou být vyvolány pomocí facilitačních nebo inhibičních vlivů 

subkortikálních center a spinálních interneuronů. (Lippertová-Grünerová, 2013) 

Koncept vychází z faktu, že pomocí tlaku na určité, předem stanovené periferní 

body a již daného výchozího polohování můžeme aktivovat zkříženě koordinované 

pohybové vzorce. Při terapii je pacient polohován do tzv. aktivované výchozí pozice 

a terapeut provádí cílené tlakové stimuly (na tzv. tlakové body) a vyčkává na provedení 

reflexních pohybových vzorců. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

2.7.4 Metoda Roodové 

Tento koncept byl popsán v roce 1956 fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou 

Margaret Roodovou. Využívá neurofyziologických poznatků tehdejší doby. Pomocí 

povrchové stimulace, konkrétně aplikací chladu na malou plochu nebo kartáčováním 

kůže, facilituje motoneurony příslušného svalstva. Odpověď svalstva je buď autonomní 

nebo somatická. (Lippertová-Grünerová, 2005) 

2.7.5 Metoda Brunnstromové 

Tato metoda byla vypracována speciálně pro pacienty s diagnózou hemiplegie 

a hemiparézy. Je založena na existenci synergií neboli motorických vzorcích, které 

vykonávají určité svalové skupiny, jelikož izolovaný pohyb v kloubu není z důvodu 

spasticity možný. Základem je tedy využití facilitačního prvku – přidruženého pohybu, 

tj. využití synkineze, která vyvolává volní pohyb. (Kolář, 2013) 
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2.7.6 Senzomotorická stimulace 

Poznatky mnoha autorů o vlivu poruch aferentace na pohyb zpracovali 

v 70. letech prof. V. Janda a M Vávrová do metodiky jejíž název vypovídá o spojitosti 

aference a eference při vlivu na řízení pohybu. Dříve byla metodika používána převážně 

pro terapii poruchy koordinace svalu po traumatu kotníku či kolena, dnes je využívána 

hlavně u poruch pohybového aparátu a stabilizačních svalů (poruchy rovnováhy, vadné 

držení těla, chronické bolesti páteře, svalové dysbalance, prevence pádů, lehká forma 

idiopatické skoliózy atd.). Metodika stimuluje korová centra pomocí aferentních signálů 

z kloubních a svalových proprioreceptorů. (Kolář, 2013) 

Metodika využívá motorického učení ve dvou fázích. V první fázi se pacient učí 

novému pohybu, dbá se přitom na správnosti jeho provedení, tím se buduje základní 

pohybový program. Tato fáze je energeticky velmi náročná a mozek se snaží celý pohyb 

energeticky zjednodušit, proto přesouvá řízení pohybu subkortikálně. V druhé fázi 

dochází k automatizaci pohybu, k zrychlení navýšení svalového tonu a tím k rychlejším 

reakcím v běžném denním životě. (Kolář, 2013) 

Cvičení je provázeno nácvikem tzv. malé nohy – cvičení pro zvýšení aferentace 

nohy pomocí dráždění proprioreceptorů v plantě. Dále jsou podle zdravotního stavu 

a kondice pacienta voleny balanční cviky ve stoji, které mohou být postupně ztěžovány 

nestabilními podložkami aj. (Kolář, 2013) 

2.7.7 Opakované cvičení 

Teorie této metody říká, že opakováním stejného pohybu lze dosáhnout 

rychlejšího a účinnějšího zlepšení motorických funkcí. Výzkumy potvrdili pozitivní 

účinek na proximální svalové skupiny horních končetin i pozitivní vliv při nácviku chůze. 

Princip opakovaného cvičení pracuje s opakováním stejných pohybů minimálně dvakrát 

denně po dobu 5 až 15 minut. V průběhu terapie se zvyšuje náročnost pohybů, vždy se 

přihlíží na intenzitu, kterou je pacient schopen zvládnout. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

2.7.8 Affolterova metoda 

Metoda vyvinuta švýcarskou dětskou psycholožkou a logopedkou vychází 

ze znalostí, že pacient s poškozením CNS má omezené schopnosti získávat podstatné 

informace o svém okolí, které napomáhají k plánování a provedení aktivit denního života. 

Metoda usiluje o zlepšení zpracovávání informací z okolí a zvětšení možností jejich 
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příjmu, a to nejvíce pomocí taktilních a proprioreceptivních informací, současně 

s vizuálními a auditivními podněty. (Lippertová-Grünerová, 2005) 

Pacient pomocí vedených pohybů terapeutem provádí aktivy denního života 

(krájení chleba, strouhání mrkve), čímž se pohyby nejen učí, ale zároveň získává 

informace o svém okolí. Pohyby vykonávané oběma končetinami je vhodné provádět 

současně pro budoucí souhru obou polovin těla. (Kolář, 2013) 

2.7.9 Perfettiho metoda 

Podle Perfettiho stále hrozí, že při pokusech o zautomatizování starých 

motorických vzorů, dojde k nežádoucím asociativním reakcím. Proto se pacient během 

terapie učí nové pohybové programy, aniž by použil automatizované pohyby či synergie. 

Pacient se zaměřuje na paretickou končetinu a snaží se popsat senzorické vjemy, pouhá 

pozornost na ochrnutou končetinu snižuje tonus svalů a vede k facilitaci na úrovni 

motorického kortexu. (Lippertová-Grünerová, 2005) 

V prvé fázi je pacientova paretická ruka pasivně vedena terapeutem přes různé 

druhy povrchů. Postupně, v závislosti na zlepšení pacientova vjemu a eliminaci 

asociativních pohybových vzorů, provádí pacient pohyb aktivně. (Kolář, 2013) 

2.7.10 Metoda Forced – use 

Metoda forced – use se používá hlavně v prvních týdnech po poranění mozku, a to 

u pacientů s hemiparézou. Většina pacientů totiž nevyužívá paretickou končetinu 

a veškeré denní činnosti provádí zdravou končetinou. Tomuto fenoménu se říká tzv. 

naučené nepoužívání. Paretická končetina není zapojována do aktivit každodenního 

života ani poté, co se obnoví její motorické funkce. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

Koncept během několika počátečních cvičebních jednotek využívá různé druhy 

imobilizace ve formě fixace zdravé končetiny k tělu. Tím se snaží motoricky aktivovat 

paretickou končetinu tzv. donuceným použitím. Doporučená doba fixace je různá, 

nejčastěji se doporučuje fixace po celý den s možnými krátkými pauzami. Díky této 

metodě je paretická končetina výrazně senzitivně stimulována. 

(Lippertová-Grünerová, 2009) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Metodická část této bakalářské práce se zaměřuje na zpracování kompletní 

kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou levostranné hemiparézy, 

včetně objektivního a subjektivního zhodnocení výsledků terapií. A to v rámci souvislé 

odborné praxe v soukromém zdravotnickém zařízení MediCentrum, a.s. na Chodově, 

Praha 4. Souvislá odborná praxe probíhala ve dnech 14.1. – 8.2.2019.  

Ve zdravotnickém zařízení jsem nastoupila na ambulantní rehabilitační oddělení, 

kde jsem spolupracovala s pacientkou s chronickou levostrannou hemiparézou 

způsobenou kraniocerebrálním traumatem po autonehodě. Pacientka docházela sama na 

ambulantní rehabilitaci 2-3x týdně dopoledne nebo odpoledne, dle jejich časových 

možností. Fyzioterapeutické jednotky probíhaly pod mým vedením, vyhrazený čas na 

terapii byl 60 minut včetně převlékání, samotná terapie trvala přibližně 45 minut. 

Vyšetřovací postupy a pomůcky 

Pro vstupní i výstupní kineziologická vyšetření byly využity zcela neinvazivní 

vyšetřovací metody a postupy vyučované v rámci bakalářského studia na FTVS UK, které 

jsou popsány v následujících kapitolách. Anamnéza byla odebrána přímo od pacientky, 

kromě období, kdy byla pacientka v umělém spánku a během probíhajícího apalického 

syndromu. Toto období je popsáno pomocí výpisu ze zdravotní dokumentace. 

Při vyšetření byly využity následující pomůcky: posuvný krejčovský metr, 

goniometr, neurologické kladívko včetně jehličky na jeho konci, láhev se studenou vodou 

a polohovací lehátko 

Využívané terapeutické techniky, metody a pomůcky 

V terapii byly použiti metody a techniky získané z vyučovacích hodin na FTVS 

UK a během odborných praxí. Jednalo se o Techniky měkkých tkání dle Lewita, prvky 

Exteroceptivní stimulace – hlazení a míčkování dle Hermachové, Mobilizační techniky 

dle Lewita, prvky respirační fyzioterapie, individuální kondiční LTV – strečink, posílení 

HSSP, Postizometrickou svalovou relaxaci dle Lewita, Proprioceptivní neuromuskulární 

facilitaci dle Kabata, metodu Senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové. Během 

terapií byly využity tyto pomůcky: polohovací lehátko, velký gymnastický míč, měkké 

míčky a labilní plochy. 
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Pacientka byla seznámena s průběhem vyšetření, terapií a možnými riziky, svůj 

souhlas s plánem terapií a použitím získaných dat v bakalářské práci potvrdila 

vlastnoručním podpisem Informovaného souhlasu (viz. příloha č. 2). Bakalářská práce 

byla na základě tohoto souhlasu schválena Etickou komisí UK FTVS (viz. příloha č. 1). 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: V. H., žena 

Ročník: 1972 

Diagnóza: G800 – kvadruparéza s flekčním držením a spasticitou levostran. končetin 

Osobní anamnéza: 

 V dětství prodělala běžné dětské nemoci, kromě základních onemocnění nebyla 

nikdy vážněji nemocná. V sedmé třídě základní školy prodělala operaci po pořezání 

pravého předloktí s přerušením n. ulnaris (pacientka si přesně nevybavuje, jestli se 

jednalo o n. ulnaris nebo n. medianus, n. ulnaris je v tomto případě odhad z popisu obtíží) 

– RHB v nemocnici Motol – nyní při ADL bez komplikací. 

Nynější onemocnění: 

47-letá pacientka s levostrannou hemiparézou v chronickém stádiu po autonehodě 

ve 22. letech. 26. 10. 1994 havarovala jako spolujezdec v osobním automobilu, na CT 

zjištěna drobná kontuze mozku parietálně a edém mozku, dále byla provedena 

tracheostomie a sutura (sešití) sleziny s použitím biologických lepidel. Rozvoj apalického 

syndromu s nálezem dalších drobných kontuzí temporálně vlevo a frontoparietálně 

vpravo. Pacientka byla od úrazu v bezvědomí s umělou plicní ventilací. 17. 11. 1994 byla 

pacientka převedena na spontánní ventilaci přes tracheostomii, zlepšení vigility. 

9. 12. 1994 spontánně ventiluje, pomalá regrese apalického syndromu. 

Rodinná anamnéza: 

 V rodině se nevyskytují žádná dědičná onemocnění, pacientka je jedináček, oba 

rodiče se s ničím neléčí. 

Sociálně-pracovní anamnéza: 

 Pacientka pobírá invalidní důchod 3. st. (pokles míry pracovní schopnosti 

o 70 %), žije v panelovém domě s výtahem, vychovává 2 děti (10 a 13 let) ve střídavé 

péči s exmanželem (střídává péče je po týdnu), rozvedená. 

Sportovní anamnéza: 

 Pacientka cvičí sama doma, hlavně protahovací cviky a využívá stepper. 2 – 3x 

týdně využívá běžecký pás ke cvičení chůze s oporou horních končetin o madla, 1 – 2x 

týdně chodí na brazilské tance. Spastickou horní končetinu neposiluje. V zimě jezdí 

na běžky. 
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Alergie:  

Neguje 

Farmakologická anamnéza: 

 Pacientka má předepsaný Baklofen na ovlivnění spasticity, který neužívá. Jiné 

léky neužívá. 

Gynekologická anamnéza: 

 Pacientka porodila dvakrát císařským řezem, obě děti byly počaty po autonehodě 

(rok 2006 a 2008). Nyní pravidelná menstruace. 

Abusus: 

 Před 10 lety kouřila přibližně rok nepravidelně cca 1 cigaretu denně, pije 1 dcl 

vína 2 – 3x týdně, kávu 2x denně. 

Předchozí rehabilitace: 

 Po autonehodě byla pacientka hospitalizována na anesteziologicko-resuscitačním 

oddělení Nemocnice neodkladné péče Malvazinky – bezvědomí a umělá plicní ventilace, 

kvadruparéza. 17. 11. 1994 byla přeložena na ARO Homolka, kde podstoupila léčbu 

hyperbarickou komorou – spontánní ventilace, zlepšení vigility. 9. 12. 1994 převezena 

zpět na ARO NNP k další péči. Od ledna 1995 přeložena na LDN Homolka, kde došlo 

k postupnému zlepšení kontaktu i motoriky. Od května 1995 převezena na rehabilitační 

oddělení Slapy, kde postupně začala chodit. V srpnu 1995 převezena do rehabilitačního 

ústavu Kladruby, převládá levostranná hemiparéza se setřelou řečí a zpomaleným 

psychomotorickým tempem, rehabilitace byla přerušena kvůli léčbě kožní infekce. Po 

zaléčení opět přijata k dokončení pobytu do rehabilitačního ústavu Kladruby, a to 

v březnu 1996.  

 Nyní pravidelně dochází do zdravotnického zařízení MediCentrum Praha 

1x týdně. 

Indikace k rehabilitaci:  

St. p. kontuzi mozku s apalickým sy a spastickou kvadruparézou s levostrannou 

převahou. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Status praesens: 

 Objektivní: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, nejeví známky 

dušnosti nebo jiných interních obtíží, samostatně chodí a zvládá přesuny ze stoje na židli 

či lůžko a obráceně, spolupracuje. V sedě zaujímá antispastickou polohu horní končetiny. 
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Mírně zpomalené psychomotorické tempo, komunikuje s lehkou dysartrií, ale bez 

známek poruchy intelektu. 

 Výška: 167 cm Váha: 60 kg 

 Subjektivní: Pacientka si stěžuje na chronické bolesti zad v oblasti beder, jejichž 

intenzita se mění, nyní intenzita 3 na škále bolesti 0–10. Na spastickou HK si nestěžuje, 

při běžných denních činnostech ji nepřekáží. 

Vyšetření stoje: 

Pohled zepředu: 

 Hallux valgus vlevo. Asymetrické linie DKK, oslabené svalstvo na levé straně. 

Levé patella výše než pravá. Zvýšený tonus přímého břišního svalu, výraznější tajle 

vlevo, mírný úklon trupu doleva. Levé rameno v elevaci, HK ve vnitřní rotaci se semiflexí 

v lokti (orientačně 20°). Postavení hlavy symetrické, obličej mírně asymetrický – levý 

koutek lehce pokleslý, vyhlazena distální polovina nasolabiální rýhy. 

Pohled zezadu: 

 Paty symetrické, asymetrické kontury DKK. Úklon trupu vlevo, levá HK ve 

vnitřní rotaci se semiflexí lokte, výraznější tajle vlevo. Levé rameno v elevaci, scapula 

alata vlevo, výraznější hypertonus m. trapezius vlevo. Asymetrie kožních řas na zádech 

v Th – L přechodu. 

Pohled z levého boku: 

 Hyperextenze kolene vlevo, anteverze pánve, zvýšená bederní lordóza a hrudní 

kyfóza, předsun hlavy. Levá HK ve vnitřní rotaci. 

Modifikace stoje: 

 Stoj na špičkách: Zvládne se postavit na špičky, ale neudrží rovnováhu. 

 Stoj na patách: Zvládne se postavit na paty, ale neudrží rovnováhu. 

 Stoj na 1 DK: Na levé DK se udrží přibližně 5 vteřin, výrazné titubace, pravá DK 

bez titubací, přibližně 10 vteřin 

Vyšetření chůze: 

 Výrazná cirkumdukce levé DK se souhyby trupu a HKK. Nepravidelný rytmus 

chůze, levou DK došlapuje na celé chodidlo, při stojné fázi je levá DK v hyperextenzi 

s uzamčeným kolenem. Pravá DK došlapuje přes patu, větší váha na zevní straně 

chodidla, odval z hlaviček metatarsů obou DKK 

Modifikace chůze:  

 Chůze v podřepu: ujde jen pár kroků, výrazná kyfóza páteře 
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 Chůze na špičkách: neprovede 

 Chůze na patách: neprovede 

 Chůze pozadu: nejistá, extenze v kyčli minimální 

Antropometrické vyšetření: 

 Obvody byly měřeny pomocí posuvného krejčovského metru, délky končetin byly 

měřeny v leže na zádech srovnáním kotníků extendovaných DKK a v leže na břiše 

srovnáním výšky flektovaných bérců do pravého úhle. DKK jsou symetricky dlouhé.

HORNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Paže relaxovaná 27 27 

Paže izom. kontrakce 27,5 28,5 

Loket 23 24 

Předloktí 24 25 

Zápěstí 15 15 

Tabulka 1 Obvody HKK (cm) - VKR 

DOLNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Stehno v 15 cm 49 51,5 

Stehno V 10 cm 45 47 

Koleno 36 37 

Tuberositas tibie 34,5 36 

Lýtko 36 38 

Kotník 22 22 

Tabulka 2 Obvody DKK (cm) VKR

Goniometrie dle Jandy: 

 Goniometrie byla vyšetřovaná aktivně a pasivně, pasivně bez goniometru, jelikož 

chyběla asistence dalšího fyzioterapeuta. Pasivní pohyb byl proveden do pocitu prvního 

odporu 

HORNÍ KONČETINA 

Pasivně Aktivně 

LEVÁ PRAVÁ LEVÁ PRAVÁ 

Kloub ramenní 

S 35-0-155 35-0-180 30-0-130 35-0-175 

F 100-0-0 170-0-0 90-0-0 160-0-0 

T 15-0-115 30-0-125 10-0-110 20-0-120 

R 30-0-85 85-0-80 20-0-75 80-0-80 

Kloub loketní 

S 0-0-145 0-0-145 0-0-145 0-0-145 

Předloktí 

R 15-0-90 90-0-90 5-0-90 90-0-90 

Zápěstí 

S 10-0-80 80-0-80 0-0-80 75-0-80 

F 15-0-30 15-0-30 15-0-30 15-0-30 

Tabulka 3 Goniometrie HKK, aktivní a pasivní pohyb (VKR) 
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DOLNÍ KONČETINA 

Pasivně Aktivně 

LEVÁ PRAVÁ LEVÁ PRAVÁ 

Kloub kyčelní 

S 15-0-125 15-0-130 10-0-120 10-0-125 

F 30-0-15 35-0-20 25-0-10 30-0-15 

R 50-0-30 55-0-35 45-0-30 50-030 

Kloub kolenní 

S 10-0-140 0-0-140 5-0-130 0-0-130 

Kloub hlezenní 

S 0-0-45 5-0-45 5-0-45 10-0-45 

Tabulka 4 Goniometrie DKK, aktivní a pasivní pohyb (VKR) 

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů: 

n. olfactorius – čich bpn  

 n. opticus – zorné pole cca 90° bilat., brýle nenosí 

 n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – panenky symetrické, bulby 

pohyblivé do všech stran 

 n. trigeminus – čití obličeje symetrické, palpace výstupů nebolestivé, vyšetření 

masseterového reflexu – souhyb m. frontalis 

 n. facialis – vyšetření symetrie svalů obličeje, paréza dolní větve n. facialis – 

spadlý koutek, asymetrické cenění zubů, asymetrie úsměvu, neudrží plně nafouknuté 

tváře. Nasopalpebreální reflex – normoreflexie 

 n. vestibulocochlearis – viz. vyšetření mozečkových funkcí a vestibulárního 

aparátu, bez nystagmu 

 n. glossopharyngeus – polykání bez problému, horní patro v ústech symetrické 

 n. vagus – bpn 

 n. accessorius – elevace ramen i předsun hlavy jsou symetrické 

 n. hypoglossus – jazyk plazí středem 

Pyramidové jevy: 

 Pyramidové jevy jsou hodnoceny jako negativní, tzn. nevybavitelné a pozitivní, 

tzn. vybavitelné. Pacientka má omezený rozsah pohybu pro uvedení HKK do výchozí 

pozice u testovaného Dufourova a Ruseckého příznaku. 
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PYRAMIDOVÉ JEVY ZÁNIKOVÉ HORNÍ KONČETINA DOLNÍ KONČETINA 

Mingazziniho příznak negativní negativní 

Barrého příznak negativní negativní 

Dufourův příznak neprovede výchozí pozici nehodnotí se 

Ruseckého příznak neprovede výchozí pozici nehodnotí se 

Tabulka 5 Pyramidové jevy zánikové (paretické) VKR 

HORNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Justerův jev negativní negativní 

Trömnerův jev pozitivní negativní 

Hoffmanův příznak negativní negativní 

Tabulka 6 Pyramidové jevy iritační (spastické) na HKK (VKR) 

DOLNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Extenční jevy 

Babinského příznak negativní negativní 

Chaddockův příznak negativní negativní 

Oppenheimův příznak negativní negativní 

Vítkův příznak pozitivní negativní 

Flekční jevy 

Rossolimův příznak pozitivní negativní 

Fenomén Žokovského-
Kornilovův 

pozitivní negativní 

Tabulka 7 Pyramidové jevy iritační (spastické) na DKK (VKR) 
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Šlachookostnicové reflexy: 

Tabulka 8 Šlachookostnicové reflexy na HKK a DKK (VKR) 

Hodnotící škála: 

0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex vybavíme jen s facilitací, 2 = snížený reflex, 

3 = normoreflexie, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický reflex (klonus) 

Kožní reflexy: 

Hodnotící škála viz. výše 

 Z kožních reflexů byl vyšetřován reflex epigastrický (Th7 – Th9), mezogastrický 

(Th9 – Th10) a hypogastrický (Th11 – Th12). Všechny reflexy na pravé straně byly 

hodnoceny stupněm 3. Všechny reflexy na levé straně byly hodnoceny stupněm 4. 

Vyšetření čití: 

 Povrchové čití taktilní, algické a termické na horní končetině bylo vyšetřováno 

v dermatomech C6, C7, C8. Z hlubokého čití byl vyšetřován polohocit, pohybocit a 

stereognozie (rozpoznání tvarů a konkrétních známých předmětů). Horní končetina je bez 

patologického nálezu. 

 Povrchové čití taktilní, algické a termické na dolní končetině bylo vyšetřováno 

v dermatomech L4, L5, S1. Z hlubokého čití byl vyšetřován polohocit, pohybocit a 

stereognozie (rozpoznání materiálů jako měkký míček nebo míček s bodlinami). Dolní 

končetina je bez patologického nálezu. 

ŠLACHOOKOSTNICOVÉ REFLEXY LEVÁ PRAVÁ 

Horní končetina 

Bicipitový reflex (C4-C5) 3 3 

Tricipitový reflex (C5-C7) 4 3 

Styloradiální reflex (C5-C6) 3 3 

Flexorový reflex (C8) 3 3 

Dolní končetina 

Patelární reflex (L2-L4) 4 3 

Reflex Achillovy šlachy (L5-S2) 4 3 

Medioplantární reflex (L5-S2) 3 3 
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Vyšetření mozečkových funkcí a vestibulárního aparátu: 

 Rhombergova zkouška: I. – zvládne provést bez problému 

 II. – zvládne provést bez problému 

 III. – zvládne provést, projevy titubace 

Hautantova zkouška: bpn 

Vyšetření taxe: bpn, pomalejší provedení levou HK 

Vyšetření diadochokineze: pacientka neprovede supinaci do krajní polohy ze 

středního postavení na levé HK. 

Ashworthova škála spasticity 

Hodnotící škála: 

0 = žádný vzestup svalového tonu, 1 = lehký vzestup svalového tonu, klade zvýšený odpor 

při flexi i extenzi, 2 = výraznější vzestup svalového tonu, avšak končetinu lze snadno 

flektovat, 3 = podstatný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný, 4 = končetiny 

jsou ztuhlé do flexe i extenze 

Horní končetina:  

 Pravá HK – bez spasticity 

 Levá HK – abdukce ramenního kloubu st. 2, zevní rotace ramenního kloubu st. 2, 

flexe loketního kloubu st. 1, extenze loketního kloubu st. 2, dorsální flexe zápěstí st. 2. 

palmární flexe zápěstí st. 1 

Dolní končetina: 

 Pravá DK – bez spasticity 

 Levá DK – plantární flexe st. 1, dorsální flexe – klonus 

Orientační vyšetření svalové síly: 

 Vzhledem ke kontraindikacím svalového testu – spasticita, omezený rozsah 

pohybu v kloubech, byla svalová síla vyšetřovaná orientačně v modifikovaných polohách 

v leže na zádech a v leže na břiše. Pacientka, alespoň do částečného rozsahu, provedla 

aktivně všechny pohyby ve všech vyšetřovaných kloubech. Při pohybech, které nebyly 

prováděny v antigravitační poloze, byl kladen lehký odpor. Dále byla hodnocena síla 

úchopu viz. Vyšetření úchopů dle Kapanjiho. Orientační síla je zanesena do tabulek. 
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HORNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Kloub ramenní 

Flexe 4 5 

Extenze 4 5 

Abdukce 5 OP 5 

Extenze v abdukci 4 5 

Horizontální addukce 5 5 

Zevní rotace 4 OP 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Kloub loketní 

Flexe 5 5 

Extenze 4 5 

Předloktí 

Supinace 3 OP 5 

Pronace 4 5 

Zápěstí 

Dorsální flexe 3 OP 4 

Palmární flexe 4 5 

Tabulka 9 Orientační vyšetření svalové síly HKK 

(VKR) 

Tabulka 10 Orientační vyšetření svalové síly 

DKK (VKR) 

 

Hodnoceno stupni 0- -5: 0 = sval nejeví známky stahu, 1 = záškub (přibližně 10% 

svalové síly), 2 = velmi slabý (přibližně 25% svalové síly), 3 = slabý, sval provede pohyb 

proti zemské tíži (přibližně 50% svalové síly), 4 = dobrý, sval provede pohyb proti 

lehkému odporu (cca 75% svalové síly), 5 = normální, sval provede pohyb proti 

značnému odporu (odpovídá 100% svalové síly) 

OP = omezený pohyb kvůli spasticitě antagonistů, orientační vyšetření svalové 

síly bylo provedeno v rozsahu maximálního pohybu, viz. Goniometrie dle Jandy. 

Vyšetření stabilizace trupu dle Koláře: 

Brániční test: 

 Známky insuficience – při nádechu nedochází k laterálnímu rozšíření hrudníku, 

nezpevněná dorzolaterální část břišní stěny proti tlaku 

Test flexe hlavy a trupu: 

 Známky insuficience – konvexní vyklenutí laterální části břišních svalů 

DOLNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Kloub kyčelní 

Flexe 5 5 

Extenze 3 4 

Abdukce 4 4 

Addukce 5 5 

Zevní rotace 4 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Kloub kolenní 

Flexe 4 5 

Extenze 5 5 

Kloub hlezenní 

Plantární flexe 4 5 

Dorsální flexe 4 5 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Protažitelnost kůže, podkoží a fascií: 

 HKK i DKK bez zvýšeného odporu, na břiše v oblasti nad pupkem je jizva po 

sutuře sleziny – protažitelná, nepřisedlá. Snížená protažitelnost fascií pouze v beder. 

Svalový tonus: 

 Pacientka je spíše hypotonického typu. Zvýšený tonus byl palpován 

v m. quadratus lumborum bilat., m. psoas major bilat., paravertebrálních svalech více 

vpravo v oblasti Thp-Lp přechodu. Dále m. sternocleidomastoideus bilat. a 

m. obliquus capitis posterior inferior bilat. 

Kiblerova řasa: 

 Symetrická. V oblasti Lp kladen velký odpor 

Vyšetření úchopů dle Kapanjiho: 

Vyšetření úchopů HKK Pravá Levá 

Jemná motorika 

Pinzetový úchop N MO 

Štipec N MO 

Špetka N MO 

Klíčový úchop N MO 

Hrubá motorika 

Válcový úchop N MO 

Kulový úchop N MO 

Háčkový úchop N MO 

Tabulka 11 Vyšetření úchopů (VKR) 

Hodnocení: 

Provedený pohyb: N = bez omezení, MO = s minimálním omezením, SO = se silným 

omezením, O = neprovede. 

Vyšetření joint play dle Lewita: 

 Kloubní blokáda metakarpálních kůstek na levé HK, hlavička fibuly levé DK a 

blokáda MTP kloubů levé nohy. 

Další vyšetření: 

 Z dalšího vyšetření bylo provedeno vyšetření ADL pomocí Barthel testu 

základních všedních činností viz. příloha č. 4. Pacientka získala 100 bodů – nezávislá.
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3.3.1  Závěr vstupního vyšetření: 

Pacientka po autonehodě před 25 lety prodělala více ložiskovou kontuzi mozku, 

tracheostomii, suturu sleziny, přibližně měsíc byla v umělém spánku s umělou ventilací, 

poté rozvoj apalického syndromu s kvadruparézou. Po probuzení z umělého spánku 

několik měsíců intenzivní RHB. Nyní je pacientka stabilizovaná a samostatná 

s převažující levostrannou hemiparézou, dysartrií a zpomalenými motorickými projevy. 

Pacientka je zcela soběstačná, orientovaná bez mentálního postižení. 

Samostatný stoj stabilní, modifikace stoje nestabilní. Chůze schopná bez 

pomůcek, chodí cirkumdukcí levé DK se souhybem trupu a HK, kterou drží v mírném 

flekčním držení. Při stojné fázi je koleno levé DK uzamčené v hyperextenzi. Modifikace 

chůze nezvládá. 

Pacientka má slabší levou HK i DK, ale funkčně, pro sebeobsluhu, vykoná 

všechny pohyby v kloubech HK i DK. Omezený ROM při aktivním pohybu je především 

v ramenním kloubu a zápěstí, způsobený vlivem spastických antagonistů. Na DK pak 

v hlezenním kloubu. Pasivní pohyb je volnější. 

Z neurologického vyšetření (hlavně reflexů) je zřejmá mírná porucha CNS. 

Porucha stability a koordinace. Hluboké a povrchové čití je bez patologického nálezu. 

Z hlavových nervů je poškozena spodní větev n. facialis. 

Pacientka má funkční blokády drobných kloubů ruky a nohy, zvýšený hypertonus 

svalů v oblasti bederní páteře, m. psoas major bilat., m. sternocleidomastoideus bilat. 

a krátkého extensoru hlavy. Zvýšený odpor klade dorzolumbální fascie. Při vyšetření 

stabilizace trupu je patrná insuficience bránice a nedostatečná funkce HSSP, převažuje 

hrudní dýchání.  

Dle vyšetření ADL je pacientka zcela soběstačná, jemná motorika není porušena, 

limitující je rychlost provedení pohybu. Krátkodobý a dlouhodobý plán 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý terapeutický plán: 

 Zmírnit nebo odstranit bolesti zad v oblasti bederní páteře, snížit hypertonus svalů 

pomocí měkkých technik, aktivovat funkci bránice - tj. zlepšit schopnost souhry bránice, 

pánevního dna a břišního lisu, pro vytvoření nitrobřišního tlaku a posílit HSSP za použití 

prvků z respirační fyzioterapie a individuální léčebné tělesné výchovy s využitím 

gymnastického míče. Odstranit blokády na horních a dolních končetinách pomocí 

manipulační léčby dle Lewita, snížit tonus spastických svalů HKK a DKK 
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prostřednictvím proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata a exteroceptivní 

facilitace inhibovaných svalů dle Hermachové. 

Dlouhodobý terapeutický plán: 

 Zaktivovat stabilizační funkci trupu, zvýšit aferentaci z periferních struktur, 

stimulovat subkortikální centra, dosáhnout automatizovaných pohybů. Zlepšit stabilitu a 

koordinaci ve stoji i lokomoci za pomoci balančních ploch a nácviku stability ve stoje 

podle metody senzomotorické stimulace. 

3.5 Denní záznam průběhu terapie 

1. Terapeutická jednotka 22. 1. 2019 

Status praesens:  

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Pacientka udává bolesti beder intenzity 3/10, jinak bez obtíží 

Cíl terapeutické jednotky:  

Dokončit vstupní KR (ze dne 15. 1. 2019), ovlivnit spasticitu HK 

Návrh terapeutické jednotky:  

TMT na ovlivnění extenzorů HK, LTV na NFp 

Popis terapeutické jednotky:  

• Dokončení vstupního KR – vyšetření úchopů, ADL a stabilizace trupu 

• TMT – taktilní facilitace (hlazení) extenzorů HK 

• LTV na NFp – protažení flexorů HK pomocí I. extenční a II. flekční diagonály 

z konceptu pnf dle Kabata 

Výsledek terapeutické jednotky:  

 Bylo dokončeno vstupní kineziologické vyšetření ze dne 15. 1. 2019. Po terapii se 

snížil tonus spastické končetiny, díky tomu se zvýšil pasivní i aktivní rozsah pohybu. 

Pacientka cítí protažení končetiny. 

2. Terapeutická jednotka 24. 1. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Pacientka si nestěžuje na obtíže s končetinami, bolest beder o intenzitě 3/10 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 Zmírnit spasticitu HK a DK, zvýšit rozsah pohybu HK i DK, odstranění blokád 

drobných kloubů ruky a přednoží, posílení extenzorů HK, posílení m. tibialis anterior, 

snížení tonu m. quadratus lumborum 

Návrh terapeutické jednotky: 

 TMT na ovlivnění svalů HK a DK, MOB drobných kloubů ruky a přednoží, LTV 

na NFp 

Popis terapeutické jednotky: 

• TMT – taktilní facilitace extenzorů HK, taktilní facilitace m. tibialis anterior, 

strečink m. triceps surae 

• Mobilizace drobných kloubů ruky a přednoží 

• LTV na NFp 

- protažení flexorů a posílení extenzorů HK pomocí I. extenční a II. flekční 

diagonály 

- posílení m. tibialis anterior a protažení adduktorů kyčle pomocí II. flekční 

diagonály 

- relaxace m. quadratus lumborum pomocí posteriorní elevace pánve technikou 

výdrž – relaxace z konceptu pnf dle Kabata 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Pacientka cítí protažení končetiny a uvolnění beder. Po terapii se snížil tonus 

spastické HK, díky tomu se zvýšil pasivní i aktivní rozsah pohybu. Rozsah DK zůstal 

stejný. Mírně se snížil tonus m. quad. lumborum. Byly odstraněny blokády drobných 

kloubů ruky a přednoží. 

3. Terapeutická jednotka 25. 1. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Lehce unavená kvůli krátké době spánku 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Snížit tonus spastických svalů, posílit antagonisty spastických svalů, aktivovat 

bránici, zapojit a posílit šikmé břišní svaly, snížit napětí m. quad. lumborum, uvolnit 

dorzolumbální fascii 
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Návrh terapeutické jednotky: 

 TMT na ovlivnění svalů HK a DK, LTV na NFp, LTV individuální pro nácvik 

břišního dýchání 

Popis terapeutické jednotky: 

• TMT – facilitace extenzorů HK a m. tibialis anterior („ježečkem“), PIR 

s protažením na m. triceps surae, protažení dorzolumbální fascie 

• LTV na NFp 

- protažení flexorů a posílení extenzorů HK pomocí I. extenční a II. flekční 

diagonály 

- posílení m. tibialis anterior a protažení adduktorů kyčle pomocí II. flekční 

diagonály 

- relaxace m. quadratus lumborum pomocí posteriorní elevace pánve technikou 

výdrž – relaxace  

- posílení šikmých břišních svalů pomocí anteriorní elevace a anteriorní deprese 

pánve s využitím posilovací techniky opakované kontrakce z konceptu pnf dle 

Kabata 

• LTV individuální – respirační fyzioterapie – nácvik břišního dýchání v leže na 

zádech a pokrčenými DKK 

Autoterapie: 

 Pacientka byla poučena, jak provádět respirační fyzioterapii doma. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Pacientka odchází poučena o samostatném cvičení, během terapie se povedlo 

snížit svalový tonus spastických svalů, a tím zvýšit rozsah pohybu v kloubech, pacientka 

není úplně schopná správného břišního dýchání 

4. Terapeutická jednotka 29. 1. 2019 

Status praesens:  

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží, tonus 

spastických svalů HK je nižší 

Subj.: Pacientka pociťuje větší bolest zad než obvykle, předešlý den cvičila na steptru 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Zmírnění bolesti uvolněním zad v oblasti bederní páteře, posílení HSSP, zvýšit 

aferentaci z periferních struktur 
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Návrh terapeutické jednotky: 

 TMT – normalizace periferních struktur pro přípravu na senzomotorické cvičení, 

LTV na NFp – pnf, senzomotorika; LTV individuální pro posílení HSSP 

Popis terapeutické jednotky: 

• TMT – facilitace m. tibialis anterior („ježečkem“), strečink m. triceps surae, 

relaxace dorzolumbální fascie 

• LTV na NFp (pnf dle Kabata) 

- relaxace m. quadratus lumborum pomocí posteriorní elevace pánve 

technikou výdrž – relaxace  

- posílení šikmých břišních svalů pomocí anteriorní elevace a anteriorní 

deprese pánve s využitím posilovací techniky opakované kontrakce 

• LTV individuální – respirační fyzioterapie, posílení HSSP vleže na zádech 

s DKK na gymnastickém míči – střídavé nadlehčování DK a výdrž trupu 

na místě při vychylování míče 

• LTV na NFp (senzomotorika dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové) – nácvik malé 

nohy, nácvik korigovaného stoje, cvičení v korigovaném stoji – vychylování 

ze střední osy 

Autoterapie: 

 Nácvik malé nohy, pokračovat v respirační fyzioterapii a k tomu přidat cvičení na 

HSSP s gymnastickým míčem nebo s DKK opřenými o postel či židli. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Pacientka si doma necvičila respirační fyzioterapii, proto byla znovu poučena 

o její technice. Zlepšení aktivace šikmých břišních svalů při cvičení se zapojením DKK, 

malou nohu provádí s extenzí prstců, ve stoji udrží stabilitu. 

5. Terapeutická jednotka 31. 1. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží, 

blokáda přednoží a prstců 

Subj.: Pacientka se cítí dobře, bolesti zad jsou mírné – 2/10 

Cíl terapeutické jednotky:  

 Posílení HSSP, zvýšit aferentaci z periferních struktur, zlepšit stabilitu a 

koordinaci 
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Návrh terapeutické jednotky: 

TMT – normalizace periferních struktur pro přípravu na senzomotorické cvičení, 

MOB nohy, LTV na NFp – pnf, senzomotorika; LTV individuální pro posílení HSSP 

Popis terapeutické jednotky: 

• TMT – strečink m. triceps surae 

• MOB – mobilizace přednoží a prstců  

• LTV na NFp (pnf dle Kabata) 

- posílení šikmých břišních svalů pomocí anteriorní elevace a anteriorní 

deprese pánve s využitím posilovací techniky opakované kontrakce 

• LTV individuální – respirační fyzioterapie, posílení HSSP vleže na zádech 

s DKK v trojflexi na gymnastickém míči – střídavé nadlehčování DK a výdrž 

trupu na místě při vychylování míče 

• LTV na NFp (senzomotorika dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové) – nácvik malé 

nohy, nácvik korigovaného stoje, cvičení v korigovaném stoji – vychylování 

ze střední osy, přenášení váhy z jedné na druhou DK 

Autoterapie: 

 Pokračování ve cvičení zadané během předchozí RHB, nácvik přenášení váhy 

v korigovaném stoji. 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Snížení napětí v m. triceps surae, a tím zvýšení rozsahu v hlezenním kloubu, 

odstranění blokád prstců a přednoží. Malá noha je při aktivním provedení v sedě 

prováděná s extenzí prstců, při korigovaném stoji s trojbodovou oporou jsou prstce volné, 

pacientka je ve stoji stabilní. Posílení HSSP. 

6. Terapeutická jednotka 5. 2. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Bolesti beder jsou mírnější než ze začátku terapie, intenzita přibližně 2/10, 

pacientka dnes cítí vyšší spasticitu HK 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Snížit spasticitu HK, snížit napětí zad v oblasti bederní páteře, znormalizovat 

periferní struktury pro senzomotorické cvičení, zlepšit koordinaci a rovnováhu 
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Návrh terapeutické jednotky: 

TMT – normalizace periferních struktur pro přípravu na senzomotorické cvičení, 

zvýšit protažitelnost dorzolumbální fascie, LTV na NFp – pnf, senzomotorika 

Popis terapeutické jednotky: 

• TMT – strečink m. triceps surae, facilitace m. tibialis anterior 

• LTV na NFp (pnf dle Kabata) 

- relaxace m. quadratus lumborum pomocí posteriorní elevace pánve 

technikou výdrž – relaxace 

- HK – protažení flexorů a posílení extenzorů pomocí I. extenční 

a II. flekční diagonály, nejdříve jen aktivním pohybem, poté technikou 

opakované kontrakce 

• LTV na NFp (senzomotorika dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové) – nácvik malé 

nohy, nácvik korigovaného stoje, cvičení v korigovaném stoji – vychylování 

ze střední osy, přenášení váhy z jedné na druhou DK, přenášení váhy ze špiček 

na paty bez odlepení chodidla od země, stoj na 1 DK 

Autoterapie:  

viz. předchozí RHB, přenášení váhy ze špiček na paty a na 1 DK 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Spasticita HK byla snížena, a tím zvýšen pasivní rozsah pohybu, dorzolumbální 

fascie je protažitelná, tonus m. triceps surae byl snížen, pacientka je ve stoji stabilní, 

zvládne přenášet váhu všemi směry bez vychýlení z osy, při stoji na 1 DK vychyluje 

těžiště mimo střední osu, potřebuje oporu o špičku palce druhé DK. 

7. Terapeutická jednotka 6. 2. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Dopoledne bolest laterální strany L kolene, před odpolední terapií bolest již není 

akutní, pacientka si sama pomohla pomocí cvičení na relaxaci svalů 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Snížit možný tonus svalů levé DK, odstranit možné kloubní blokády, snížit tonus 

m. sternocleidomastoideus, aktivace bránice, zlepšit koordinaci a rovnováhu 
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Návrh terapeutické jednotky: 

Vyšetřit svalový tonus a kloubní blokády levé DK, TMT – normalizace 

periferních struktur pro přípravu na senzomotorické cvičení, MOB, LTV na NFp – 

senzomotorika; LTV individuální pro aktivaci bránice 

Popis terapeutické jednotky: 

 Z vyšetření byla zjištěna blokáda patelly kraniokaudálně a zvýšený tonus 

m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae 

• TMT – PIR na m. rectus femoris, manuální uvolnění m. tensor fasciae latae, 

respirační fyzioterapie 

• MOB – patelly kraniokaudálně 

• LTV individuální – respirační fyzioterapie, nácvik břišního dýchání 

• LTV na NFp (senzomotorika dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové) – nácvik malé 

nohy, nácvik korigovaného stoje, cvičení v korigovaném stoji – vychylování 

ze střední osy, přenášení váhy z jedné na druhou DK, přenášení váhy ze špiček 

na paty bez odlepení chodidla od země, stoj na 1 DK, stoj a vychylování na 

nestabilní ploše 

Autoterapie:  

 U pacientky byl kladen důraz na domácí nácvik břišního dýchání 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Pacientka odchází bez bolestí, tonus svalů DK byl snížen, blokáda patelly 

odstraněna. Pacientka si připomněla pokyny pro břišní dýchání. V korigovaném stoji i při 

přenášení váha y je pacientka stabilní, stoj na 1 DK zvládá, stoj na nestabilní ploše je 

stabilní, vychylování ze střední osy udrží. 

8. Terapeutická jednotka 7. 2. 2019 

Status praesens: 

Obj.: Pacientka orientovaná osobou, místem i časem, bez známek interních obtíží 

Subj.: Pacientka si nestěžuje na žádné výrazné bolesti nebo změny 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Provést výstupní kineziologický rozbor, snížit tonus spastických svalů, zlepšit 

koordinaci a rovnováhu 

Návrh terapeutické jednotky: 

Výstupní kineziologický rozbor, normalizace periferních struktur pro následné 

senzomotorické cvičení, LTV na NFp 



54 

 

Popis terapeutické jednotky: 

 V první polovině terapeutické jednotky byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor vzhledem k podpoře spasticity některých z vyšetření (např.: Ashworthova škála 

spasticity), terapeutická jednotka trvala přibližně 1 hod. 15 min. 

• TMT – PIR na m. triceps surae 

• LTV na NFp (pnf dle Kabata) 

- relaxace m. quadratus lumborum pomocí posteriorní elevace pánve 

technikou výdrž – relaxace 

- HK – protažení flexorů a posílení extenzorů pomocí I. extenční 

a II. flekční diagonály, nejdříve jen aktivním pohybem, poté technikou 

opakované kontrakce 

• LTV na NFp (senzomotorika dle Jandy, Kabelíkové a Vávrové) – viz. 

předchozí RHB, nácvik stoje na špičkách a na patách na stabilní ploše 

Autoterapie:  

 Pokračování v zadané autoterapii senzomotorického cvičení 

Výsledek terapeutické jednotky: 

 Během terapeutické jednotky byl proveden výstupní kineziologický rozbor (viz. 

níže), dále byl snížen tonus spastických svalů levé HK. Pacientka je stabilní 

v korigovaném stoji na stabilní i nestabilní ploše, stoj na 1 DK zvládá s mírným 

kolísáním, stoj na špičkách a na patách nezvládá.
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Status praesens 

Objektivní: Pacientka je plně orientovaná místem, časem i osobou, nejeví známky 

dušnosti. Ochotně spolupracuje. Zpomalené psychomotorické tempo, lehká dysartrie. 

 Výška: 167 cm Váha: 60 kg 

 Subjektivní: Pacientka udává chronickou bolest zad, která je teď mírnějšího 

charakteru, přibližně stupeň 2 na škále 0–10. Spastické končetiny ji v běžném životě 

neomezují. Dnes si připadá více stabilní. 

Vyšetření stoje 

Pohled zepředu: 

 Hallux valgus vlevo. Levá noha mírně posunuta vpřed. Asymetrické linie lýtek 

vlevo menší svalovina. Zvýšený tonus přímého břišního svalu, výraznější tajle vlevo. 

Levé rameno v elevaci, zvýšený tonus levého m. trapezius. HK ve vnitřní rotaci se 

semiflexí v lokti (orientačně 10°). Postavení hlavy symetrické, obličej mírně 

asymetrický – levý koutek lehce pokleslý, vyhlazena distální polovina nasolabiální rýhy. 

Pohled zezadu: 

 Větší váha na levé noze. Paty symetrické, asymetrické kontury lýtek. Levá HK ve 

vnitřní rotaci se semiflexí lokte, výraznější tajle vlevo. Levé rameno v elevaci, lopatky 

symetrické, výraznější hypertonus m. trapezius vlevo. Asymetrie výrazných kožních řas 

na zádech v oblasti bránice. 

Pohled z levého boku: 

 Levá noha mírně posunuta vpřed, anteverze pánve, zvýšená bederní lordóza a 

hrudní kyfóza, pánev posunuta vpřed, předsun hlavy. Levá HK ve vnitřní rotaci. Protrakce 

ramen. 

Modifikace stoje: 

 Stoj na špičkách: Stoj na špičkách je nestabilní, udrží se cca 4 vteřiny 

 Stoj na patách: Zvládne se postavit na paty, ale stoj je nestabilní, neudrží ho 

 Stoj na 1 DK: Udrží se na levé DK přibližně 10 vteřin, 5 vteřin je stabilní, poté 

výrazné titubace, pravá DK bez titubací, přibližně 10 vteřin 

Vyšetření chůze 

Lehká cirkumdukce levé DK s mírnými souhyby trupu. Když se pacientka soustředí, 

našlapuje přes pokrčené koleno bez cirkumdukce a souhybu trupu. Nepravidelný rytmus 
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chůze, levou DK došlapuje na celé chodidlo. Pravá DK došlapuje přes patu, odval obou 

chodidel z hlaviček metatarsů. 

Modifikace chůze:  

 Chůze v podřepu: ujde jen pár kroků, výrazná kyfóza páteře 

 Chůze na špičkách: neprovede 

 Chůze na patách: neprovede 

 Chůze pozadu: provede s malým rozsahem extenze 

Antropometrické vyšetření: 

Délky končetin jsou symetrické. 

HORNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Paže relaxovaná 27 27 

Paže izom. Kontrakce 27,5 28,5 

Loket 24 25 

Předloktí 24 25 

Zápěstí 15 15 

Tabulka 12 Obvody HKK (cm) výstupní KR 

 Tabulka 13 Obvody DKK (cm) výstupní KR 

Goniometrie dle Jandy: 

Goniometrie byla měřena pasivně a aktivně. Pasivně byla měřena orientačně bez 

goniometru, kvůli absenci dalšího terapeuta. Pasivní pohyb byl proveden do pocitu 

prvního odporu. 

HORNÍ KONČETINA 

Pasivně Aktivně 

LEVÁ PRAVÁ LEVÁ PRAVÁ 

Kloub ramenní 

S 35-0-170 35-0-180 30-0-140 35-0-175 

F 110-0-0 170-0-0 95-0-0 160-0-0 

T 15-0-120 30-0-125 10-0-115 20-0-120 

R 40-0-85 85-0-80 25-0-75 80-0-80 

Kloub loketní 

S 0-0-145 0-0-145 0-0-145 0-0-145 

Předloktí 

R 20-0-90 90-0-90 5-0-90 90-0-90 

DOLNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Stehno v 15 cm 50 52,5 

Stehno V 10 cm 45 47 

Koleno 36 36 

Tuberositas tibie 36 37 

Lýtko 36,5 38 

Kotník 21 21 
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HORNÍ KONČETINA 

Pasivně Aktivně 

LEVÁ PRAVÁ LEVÁ PRAVÁ 

Zápěstí 

S 45-0-80 80-0-80 10-0-80 75-0-80 

F 15-0-30 15-0-30 15-0-30 15-0-30 

Tabulka 14 Goniometrie HKK – pasivní a aktivní pohyb (výstupní KR) 

DOLNÍ KONČETINA 

Pasivně Aktivně 

LEVÁ PRAVÁ LEVÁ PRAVÁ 

Kloub kyčelní 

S 15-0-130 15-0-130 10-0-125 10-0-125 

F 35-0-15 35-0-20 30-0-15 30-0-15 

R 50-0-30 55-0-35 45-0-30 50-030 

Kloub kolenní 

S 10-0-140 0-0-140 5-0-130 0-0-130 

Kloub hlezenní 

S 5-0-50 5-0-45 10-0-50 10-0-45 

Tabulka 15 Goniometrie DKK – pasivní a aktivní pohyb (výstupní KR)

Neurologické vyšetření: 

Vyšetření hlavových nervů: 

n. olfactorius – čich bpn  

 n. opticus – zorné pole cca 90° bilat., brýle nenosí 

 n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens – panenky symetrické, bulby 

pohyblivé do všech stran, bpn 

 n. trigeminus – čití obličeje symetrické, palpace výstupů nebolestivé, vyšetření 

masseterového reflexu – souhyb m. frontalis 

 n. facialis – vyšetření symetrie svalů obličeje, paréza dolní větve n. facialis – 

spadlý koutek, asymetrické cenění zubů, asymetrie úsměvu, neudrží plně nafouknuté 

tváře. Nasopalpebreální reflex – normoreflexie 

 n. vestibulocochlearis – viz. vyšetření mozečkových funkcí a vestibulárního 

aparátu, bez nystagmu 

 n. glossopharyngeus – horní patro v ústech symetrické, polykání bez problémů 

 n. vagus – bpn 

 n. accessorius – elevace ramen i předsun hlavy jsou symetrické 

 n. hypoglossus – bpn 
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Pyramidové jevy: 

  Beze změny od vstupního kineziologického rozboru. 

Šlachookostnicové reflexy: 

 Beze změny od vstupního kineziologického rozboru. 

Kožní reflexy: 

 Vyšetřované reflexy: epigastrický (Th7 – Th9), mezogastrický (Th9 – Th10), 

hypogastrický (Th11 – Th12). Pravá strana – normoreflexie. Levá strana – hyperreflexie. 

Vyšetření čití: 

 Povrchové čití taktilní, algické a termické na horní končetině bylo vyšetřováno 

v dermatomech C6, C7, C8. Z hlubokého čití byl vyšetřován polohocit, pohybocit a 

stereognozie (rozpoznání tvarů a konkrétních známých předmětů). Horní končetina je bez 

patologického nálezu. 

 Povrchové čití taktilní, algické a termické na dolní končetině bylo vyšetřováno 

v dermatomech L4, L5, S1. Z hlubokého čití byl vyšetřován polohocit, pohybocit a 

stereognozie (rozpoznání materiálů jako měkký míček nebo míček s bodlinami). Dolní 

končetina je bez patologického nálezu. 

Vyšetření mozečkových funkcí a vestibulárního aparátu: 

 Rhombergova zkouška: I. – zvládne provést bez problému 

 II. – zvládne provést bez problému 

 III. – zvládne provést bez známek titubace 

Hautantova zkouška: bpn 

Vyšetření taxe: bpn 

Vyšetření diadochokineze: pacientka neprovede supinaci do krajní polohy ze 

středního postavení na levé HK. 

Ashworthova škála spasticity 

Hodnotící škála: 

 viz. Ashworthova škála spasticity VKR 

Horní končetina:  

 Pravá HK – bez spasticity 

 Levá HK – abdukce ramenního kloubu st. 1, zevní rotace ramenního kloubu st. 2, 

flexe loketního kloubu st. 1, extenze loketního kloubu st. 1, dorsální flexe zápěstí st. 1 
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Dolní končetina: 

 Pravá DK – bez spasticity 

 Levá DK – dorsální flexe – klonus 

Orientační vyšetření svalové síly: 

 Orientační vyšetření svalové síly bylo prováděno stejně jako při vstupním 

kineziologickém rozboru. 

Stupně svalové síly:  

viz. hodnocení orientačního vyšetření svalové síly vstupního kineziologického 

rozboru 

HORNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Kloub ramenní 

Flexe 5 5 

Extenze 4 5 

Abdukce 5 OP 5 

Extenze v abdukci 4 5 

Horizontální addukce 5 5 

Zevní rotace 4 OP 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Kloub loketní 

Flexe 5 5 

Extenze 4 5 

Předloktí 

Supinace 4 OP 5 

Pronace 4 5 

Zápěstí 

Dorsální flexe 4 OP 5 

Palmární flexe 4 5 

Tabulka 16 Orientační vyšetření svalové síly 

HKK (výstupní KR) 

DOLNÍ KONČETINA LEVÁ PRAVÁ 

Kloub kyčelní 

Flexe 5 5 

Extenze 4 4 

Abdukce 4 4 

Addukce 5 5 

Zevní rotace 5 5 

Vnitřní rotace 5 5 

Kloub kolenní 

Flexe 4 5 

Extenze 5 5 

Kloub hlezenní 

Plantární flexe 5 5 

Dorsální flexe 4 5 

Tabulka 17 Orientační vyšetřená svalové síly 

DKK (výstupní KR) 

 

Vyšetření stabilizace trupu dle Koláře: 

Brániční test: 

 Při nádechu dochází k laterálnímu rozšíření hrudního koše, nádech je směřován 

do dolního hrudníku 

 Známky insuficience – nezpevněná dorzolaterální část břišní stěny proti tlaku 
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Test flexe hlavy a trupu: 

 Hrudní koš ve výdechovém postavení, nedochází ke konvexnímu vyklenutí 

laterální části břišních svalů 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Protažitelnost kůže, podkoží a fascií: 

 Jizva v oblasti nad pupkem po sutuře sleziny je posunlivá a protažitelná, měří 

přibližně 10 cm, HKK i DKK bez zvýšeného odporu. Dorzolumbální fascie klade mírný 

odpor, ale je protažitelná 

Svalový tonus: 

 Hypertonus paravertebrálních svalů více vpravo v oblasti Thp-Lp přechodu. 

Zvýšený tonus m. sternocleidomastoideus bilat., m. pectoralis major bilat. a m. trapezius 

sin.  

Kiblerova řasa: 

 Symetrická. V oblasti Lp kladen mírný odpor 

Vyšetření úchopů dle Kapanjiho: 

Vyšetření úchopů HKK Pravá Levá 

Jemná motorika 

Pinzetový úchop N MO 

Štipec N MO 

Špetka N MO 

Klíčový úchop N MO 

Hrubá motorika 

Válcový úchop N MO 

Kulový úchop N MO 

Háčkový úchop N MO 

Tabulka 18 Vyšetření úchopů (výstupní KR) 

Vyšetření joint play dle Lewita: 

Kloubní blokáda levé hlavičky fibuly. Joint play ostatních kloubů je fyziologická. 

Další vyšetření: 

 Z dalšího vyšetření bylo provedeno vyšetření ADL pomocí Barthel testu 

základních všedních činností viz příloha č. 5. Pacientka získala 100 bodů, tzn. nezávislá. 
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3.6.1  Závěr výstupního vyšetření 

Jedná o pacientku plně soběstačnou, se zpomaleným motorickým tempem, lehkou 

dysartrií, která zvládá bez problému veškeré běžné denní činnosti. Pacientka je fyzicky 

aktivní, její největší limity jsou nestabilní chůze i modifikace stoje, rytmus chůze je 

nepravidelný, HK v semiflexi. 

Samostatný stoj je stabilní, stoj na špičkách zvládne s nadlehčením pat v ostatních 

modifikacích stoje je pacientka nestabilní. Z boku je výrazná bederní lordóza a hrudní 

kyfóza s předsunem hlavy. Pacientka má elevované levé rameno s viditelným zvýšeným 

tonem m. trapezius. 

 Krokový cyklus je nepravidelný, nášlap na celé chodidlo levé DKK, odval 

obou nohou z hlaviček metatarsů. Po delší chůzi, když se pacientka nesoustředí, je chůze 

prováděna s lehkou cirkumdukcí a mírnými souhyby trupu. Když se soustředí, chodí přes 

pokrčené levé koleno, nezamyká koleno při stojné fázi v hyperextenzi. Modifikace chůze 

nezvládá. 

Pacientka má sníženou svalovou sílu na levé HK a DK. Omezený rozsah pohybu 

hlavně levé HK při aktivním pohybu z důvodu spasticity některých svalových skupin. 

Spasticita je maximálně stupně 2 a jedná se o pohyby do abdukce a zevní rotace 

ramenního kloubu, flexe a extenze loketního kloubu a dorzální flexe zápěstí. Při dorzální 

flexi hlezenního kloubu je vybavitelný klonus. 

Hluboké i povrchové čití je bez patologického nálezu. Z neurologického vyšetření 

je zřejmé, že pacientka utrpěla poranění centrální nervové soustavy. S jemnou ani hrubou 

motorikou nemá problémy, limitující je pouze rychlost provedení činnosti. 

Zvýšený tonus a odpor fascií byl palpován převážně v oblasti páteře, a to hlavně 

v oblasti bederní páteře a Thp-Lp přechodu, dále pak je naznačen horní zkřížený 

syndrom. Páteř je bez kloubních blokád. Kloubní blokáda pouze levé hlavičky fibuly. 

Mírná nedostatečnost hlubokého stabilizačního systému páteře. 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Pacientka s levostrannou spastickou hemiparézou v chronickém stádiu po 

autonehodě před 25 lety, docházela ambulantně na terapie po dobu přibližně 3 týdnů. 

Hlavním cílem terapie bylo zmírnit bolest zad v oblasti beder, zlepšit stabilitu a 

koordinaci při stoji a chůzi, a tím zlepšit i stereotyp chůze. 

Jedním z efektů průběžné terapie je pacientky subjektivní pocit zmírnění bolesti 

zad v oblasti bederní páteře. Při srovnání vstupního a výstupního vyšetření lze říci, že 
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tonus m. quadratus lumborum a odpor dorzolumbální fascie je ve výstupním vyšetření 

nižší než při vstupním vyšetření, stále, ale je tonus svalů zvýšený a bylo by vhodné 

pokračovat na jeho relaxaci pomocí měkkých technik či proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace s využitím relaxačních technik, jako bylo využito při zmíněných terapiích. 

Pomocí proprioceptivní neuromuskulární facilitace s využitím posilovacích 

technik bylo také docíleno snížení spasticity na levé HK (viz. Tabulka 19) 

Pomocí respirační fyzioterapie a analytického cvičení vleže na zádech dokázala 

pacientka aktivovat bránici. Naučila se lépe využívat brániční dýchání, a tím zpevnila 

svalový korzet trupu. Zapracovala bych ještě na posílení hlubokého stabilizačního 

systému páteře a postavení pánve, která je stále v anteverzním postavení. 

Největší zlepšení je vidět v koordinaci a stabilitě při stoji a chůzi. Pomocí 

senzomotorické stabilizace, byla odstraněna dysbalance mezi flexory a extenzory kolene 

levé DK. Pacientka při výstupním vyšetření již nestála s hyperextendovaným kolenem, 

Obě dolní končetiny jsou nyní v symetrickém postavení, fyziologicky flektované. 

Pacientka je nyní ve stoji stabilnější a koordinovanější objektivně i subjektivně. Pacientka 

chodila cirkumdukcí se souhyby trupu i horní končetiny, po terapii zvládá chodit přes 

pokrčení kolena levé DK s lehkými souhyby trupu. 

Vzhledem k dobrým výsledkům v oblasti koordinace, stability a stereotypu chůze 

bych nadále pokračovala s terapií pomocí senzomotorické stimulace. Nejdůležitější 

změny po proběhlé terapii jsou zaneseny v tabulce 20. 

LEVÁ HORNÍ KONČETINA VSTUPNÍ KR VÝSTUPNÍ KR 

Kloub ramenní 

Abdukce 2 1 

Zevní rotace 2 2 

Kloub loketní 

Flexe 1 1 

Extenze 2 1 

Zápěstí 

Dorsální flexe 2 1 

Palmární flexe 1 0 

LEVÁ DOLNÍ KONČETINA VSTUPNÍ KR VÝSTUPNÍ KR 

Kloub hlezenní 

Dorsální flexe Klonus Klonus 

Plantární flexe 1 0 

Tabulka 19 Porovnání spasticity podle Ashworthovy škály při vstupním a výstupním KR – LHK a LDK 
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HODNOCENÁ OBLAST VSTUPNÍ KR VÝSTUPNÍ KR 

Stoj a jeho modifikace 

Hyperextenze levého kolene, 
stoj na špičkách/patách 

neudrží, stoj na levé DK cca 5 
vteřin, titubace 

Bez hyperextenze kolene, stoj 

na špičkách udrží se cca 4 

vteřiny, stoj na levé DK cca 

10 vteřin, titubace 

Chůze 

Výrazná cirkumdukce levé DK 
se souhyby trupu a HKK, při 

stojné fázi – levá DK v 
hyperextenzi s uzamčeným 

kolenem 

Když se pacientka soustředí, 

našlapuje přes pokrčené 

koleno bez cirkumdukce 

a souhybu trupu 

Goniometrie  
Aktivní pohyb, ramenní 
kloub 

S 30-0-130 
F 90-0-0 

T 10-0-110 
R 20-0-75  

S 30-0-140 
F 95-0-0 

T 10-0-115 
R 25-0-75 

 

Goniometrie 
Aktivní pohyb – zápěstí 

S 0-0-80 S 10-0-80 

Goniometrie  
Aktivní pohyb – hlezenní 
kloub 

S 5-0-45 S 10-0-50 

Stabiliace trupu – 
Brániční test 

Při nádechu nedochází 

k laterálnímu rozšíření 

hrudníku, nezpevněná 

dorzolaterální část břišní 

stěny proti tlaku 

Při nádechu dochází 

k laterálnímu rozšíření 

hrudního koše, nádech je 

směřován do dolního hrudníku 

Stabilizace trupu – test 
flexe hlavy a trupu 

Konvexní vyklenutí laterální 

části břišních svalů 

Nedochází ke konvexnímu 

vyklenutí laterální části 

břišních svalů 

Tabulka 20 Nejdůležitější změny po terapii 
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4 ZÁVĚR 

Kraniocerebrální trauma je velmi závažné poranění, které může způsobit velkou 

řadu deficitů v závislosti na jeho lokalizaci a míře poškození. Pacientů s poraněním 

mozku neustále přibývá, naštěstí se v ČR a ostatních státech neustále zlepšuje a rozšiřuje 

síť neurorehabilitačních oddělení, které poskytují kvalitní včasnou rehabilitační péči 

v komplexním měřítku, kde se zapojují nejen fyzioterapeuti, ale také ergoterapeuti, 

logopedi, psychologové, ošetřující personál a lékaři vícero oborů. Rehabilitační plán pro 

pacienty po úrazu lebky a mozku není zatím jasně daný, během rehabilitace se používá 

široká škála metod a konceptů, většina z nich je na neurofyziologickém podkladě, které 

napomáhají zmírňovat nebo odstraňovat vzniklé symptomy. 

Psaním bakalářské práce jsem získala mnoho nových poznatků o problematice 

kraniocerebrálních traumat a jejich symptomatologii. Ozřejmila jsem si práci s textem 

a citovanými zdroji a ověřila jsem si schopnost spolupráce s pacientkou. Shromážděním 

teoretických informací a využitím svých praktických dovedností jsem naplnila cíle této 

bakalářské práce. 

Má speciální část bakalářské práce vznikla na základě několikatýdenní spolupráce 

s pacientkou s levostrannou hemiparézou. Pacientka docházela ambulantně, byla velmi 

ochotná, po domluvě na naší spolupráci docházela 2-3krát týdně během svého volného 

času. Naší spolupráci bych hodnotila velmi kladně, pacientka byla vždy pozitivně 

naladěna, ochotně přijímala nové metody a doma poctivě procvičovala zadanou 

autoterapii. Sama byla dříve figurantkou na výuce neurologie, takže do terapie přinášela 

hodnotné poznatky. Fyzioterapeuté ve zdravotnickém zařízeni MediCentrum Praha mi 

byli velmi nápomocni při zodpovídání mých dotazů. 

Z terapeutických úspěchů bych vyzdvihla objektivní, a hlavně subjektivní 

zlepšení koordinace a rovnováhy ve stoji a při chůzi. Pacientka již nechodí cirkumdukcí 

jako chodila na začátku terapie a pociťuje větší stabilitu a sílu v opoře o paretickou dolní 

končetinu. Vzhledem k chronické povaze její diagnózy bych nadále pokračovala 

v pravidelných návštěvách ambulantní rehabilitace. 
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise UK FTVS 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace s prezentováním a 

uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe ve 

zdravotnickém zařízení MediCentrum a.s., kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba 

seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh 

Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta 

s určitou diagnózou a zpracovat problematiku dané diagnózy. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.................................Podpis:.....................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

 

Místo, datum ........................ 

Jméno a příjmení pacienta..............................................Podpis pacienta:........................... 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=6d925368b219ecdfaeab1883ccd69097&tid=1&redir=detail&did=202873
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