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Abstrakt 

Název:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním 

deficitem 

Autorka: Mgr. Jitka Sýkorová 

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Maršáková 

Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch rovnováhy a kognitivních funkcí 

v kontextu oboru fyzioterapie. Narušení rovnováhy a kognitivní deficit patří mezi hlavní 

rizikové faktory výskytu pádů. Cílem bakalářské práce v její obecné části je s využitím 

odborné literatury zpracovat základní teoretická východiska dané problematiky a stručně 

nastínit význam a možnosti fyzioterapie u pacientů s poruchou rovnováhy a kognitivních 

funkcí. Ve speciální části bakalářské práce je uvedena podrobná kazuistika 

fyzioterapeutické péče o pacienta s deficitem v oblasti rovnováhy a kognitivních funkcí 

následkem encefalopatie, jejímž cílem je propojení využití technik přínosných pro 

zlepšení rovnováhy i kognitivního výkonu pacienta. U pacienta bylo v závěru 

terapeutické intervence pozorováno zlepšení stability stoje a chůze, zlepšení koordinace 

a stereotypu pohybu, snížení únavnosti a rizika pádu a zlepšení kognitivního výkonu. 

Pro objektivizaci efektu terapie byly využity standardizované hodnotící metody: 

Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové, Bergova funkční škála rovnováhy, 

Montrealský kognitivní test pro orientační hodnocení kognitivních funkcí a Index dle 

Barthelové pro hodnocení závislosti pacienta ve výkonu ADL. 
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Abstract 

Title:  

The Case Study of a Physiotherapy Treatment of a Patient with Balance Disorder 

and Cognitive Impairment 

Author: Mgr. Jitka Sýkorová 

Supervisor: Mgr. Kateřina Maršáková 

The bachelor thesis explores balance and cognitive disorders in the context 

of physiotherapy. Balance disorders and cognitive impairment are important risk factors 

for falls. The aim of the thesis is to provide fundamental information based on available 

evidence in literature and briefly outline the importance of physiotherapy in patients with 

balance and cognitive impairment. In the practical part of the thesis is presented 

a detailed case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with balance disorder 

and cognitive impairment due to encephalopathy. The treatment focused on application 

of techniques which are beneficial for improvement of the balance as well as cognitive 

functions. At the end of the therapeutic intervention patient have improved stand and gait 

balance as well as coordination of motion and cognitive performance and also there was 

a significant reduction of fatigue and fall risk. We used standardized assessments 

methods to measure the effect of the treatment: The Tinetti Balance and Gait Test, Berg 

Balance Scale, Montreal Cognitive Assessment and Barthel Index for Activities of Daily 

Living.  
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Seznam použitých zkratek 

ABD  abdukce 

ADD  addukce 

ADL  Activities of Daily Living (běžné denní činnosti) 

APPE  appendektomie 

BBS   Berg Balance Scale (Bergova funkční škála rovnováhy) 

BMI  Body Mass Index (Index tělesné hmotnosti) 

C/Th   přechod krční a hrudní páteře 

CIE  Constrast-induced encephalopathy (postkontrastní encefalopatie)  

CNS  centrální nervový systém 

CT  Computed Tomography (Výpočetní tomografie) 

DES  Drug-eluting stent (stent uvolňující léčivo)  

DK  dolní končetina (množné číslo DKK) 

DM  diabetes mellitus 

DNS  Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře 

EXT  extenze 

FLX  flexe 

FNKV  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

FTVS  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HK  horní končetina (množné číslo HKK) 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

iCMP   ischemická cévní mozková příhoda 

IKEM  Institut klinické a experimentální medicíny 

IP  interfalangeální klouby 

LHK, LDK levá horní / dolní končetina 

m.  musculus 

MCI  Mild Cognitive Impairment (mírná kognitivní poruch)  

MCP  metakarpofalangeální klouby 

MMSE Mini Mental State Examination (Krátká škála mentálního stavu) 

MoCA  Montreal Cognitive Assessment (Montrealský kognitivní test) 

MRI  Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonance) 

n.  nervus 

NDT   Neurodevelopmental Treatment (léčba na neurovývojovém podkladě) 

PCI  Percutaneous Coronary Intervention (perkutánní koronární intervence) 

PHK, PDK pravá horní / dolní končetina 

SFTR  označení roviny sagitální, frontální, transverzální, rotace 

SUP  supinace 

TF  tepová frekvence 

Th/L   přechod hrudní a bederní páteře 

TK  tlak krve 

UK  Univerzita Karlova 

ZR  zevní rotace 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se věnuje tématu poruch rovnováhy a kognitivních funkcí 

z pohledu fyzioterapie. Obecná teoretická část bakalářské práce se úzce vztahuje k části 

speciální, popisuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s deficitem v oblasti 

rovnováhy a kognitivních funkcí, jenž je následkem pravděpodobné dekompenzace 

chronické vaskulární encefalopatie podáním kontrastní látky při intervenčním 

vaskulárním výkonu. 

Cílem práce je s využitím odborné literatury popsat základní teoretická 

východiska dané problematiky a stručně nastínit význam a možnosti fyzioterapie 

u pacientů s poruchou rovnováhy a/nebo kognitivních funkcí. Ačkoli je zřejmé, že se 

jedná o velmi široké oblasti možné terapeutické intervence v oblasti rehabilitace, 

kazuistika pacienta ve speciální části práce prakticky popisuje průběh fyzioterapeutické 

intervence, jež cílí mimo jiné na propojení využití technik přínosných pro zlepšení 

rovnováhy i kognitivního výkonu pacienta. 

Problematika poruch rovnováhy i kognitivních funkcí je v oblasti rehabilitace 

aktuálním tématem, neboť se dotýká významného množství pacientů či klientů nejen 

s neurologickým onemocněním. Společným důsledkem jmenovaných poruch je jejich 

vliv nejen na motorické funkce, ale také na výkon v běžných denních činnostech 

a samotnou kvalitu života. Není překvapivé, že jsou poruchy rovnováhy i kognitivních 

funkcí tématem současného výzkumu, a to jako oddělená témata nebo i jako témata spolu 

související.  

V rehabilitaci nelze opomíjet stav kognitivních funkcí pacientů, neboť paměťové, 

řečové, exekutivní a další funkce mají na průběh a výsledek terapeutické intervence 

nesporný vliv. Pro vhodné nastavení terapeutické intervence je však vždy stěžejní 

spolupráce odborníků v rámci interprofesního týmu v rehabilitaci. Pohled fyzioterapie na 

problematiku kognitivních funkcí se ukazuje dle odborné literatury pro pacienty přínosný 

v rámci prevence i terapie (např. vliv pohybové aktivity). Také pro samotné 

fyzioterapeuty v klinické praxi je výhodou získané širší povědomí o poruchách 

kognitivních funkcí, neboť ty mohou provázet nejen onemocnění či poškození 

centrálního nervového systému, ale také se mohou v různé míře projevit u pacientů 

vyššího věku vlivem procesu přirozeného stárnutí.  
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2 Část obecná 

Obecná část bakalářské práce popisuje základní teoretické poznatky vztahující se 

k onemocnění encefalopatie a poté se zejména věnuje poruchám rovnováhy 

a kognitivnímu deficitu v kontextu oboru fyzioterapie. 

 

2.1 Získané encefalopatie 

Pojem získaná encefalopatie označuje skupinu sekundárních poruch mozkové 

funkce difuzního nebo diseminovaného charakteru, které jsou důsledkem některých 

extracerebrálních interních chorob (Ambler, 2011). K encefalopatii jako mozkové 

dysfunkci dochází nedostatkem kyslíku, glukózy, endotoxicky metabolickou poruchou 

nebo poruchou metabolismu vody a elektrolytů, Ambler (2011) tak rozlišuje 

encefalopatie z metabolických a hypoxických příčin. 

 Mezi častěji popisované encefalopatie v odborné literatuře patří například akutní 

a chronická jaterní encefalopatie projevující se jako komplexní neuropsychiatrický 

syndrom během závažného onemocnění jater, nebo hypertenzní encefalopatie (poruchy 

vědomí, zraku, úporná bolest hlavy, křeče a nauzea) vznikající jako důsledek poškození 

centrálního nervového systému, kardiovaskulárního systému a ledvin během akutního 

život ohrožujícího stavu hypertenzní krize (Bureš, Horáček a Malý, 2014). Herzig (2003) 

udává hypertenzní encefalopatii a cévní mozkové příhody jako neurologické komplikace 

těžké arteriální hypertenze, jež představuje v kombinaci s diabetem mellitus 

a dyslipidemií významný rizikový faktor aterosklerózy.  

 Anoxická ischemická encefalopatie vzniká následkem hypoperfuze 

a kardipulmonální insuficience, mezi příčiny stavu patří např. infarkt myokardu, náhlá 

zástava oběhu, šokový stav. Závažnost a reverzibilita narušení mozkových funkcí je 

závislá na míře a délce trvání hypoxie, dochází ke změnám až ztrátě vědomí. (Ambler, 

2011) 

 Rusina (2016) popisuje v souvislosti se získanými encefalopatiemi výskyt 

amentně-delirantních stavů a kognitivního deficitu jako příznak difuzního poškození 

mozku ze zevních příčin (v rámci metabolické nebo elektrolytové dysbalance, při 

zhoršení celkové stavu nebo v průběhu infekčního onemocnění). Pacienti jsou 

časoprostorově dezorientovaní, neklidní až agresivní, neudrží pozornost, časté jsou 

úzkostné stavy nebo halucinace. Po odstranění vyvolávající příčiny a při vhodné léčbě 
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klinické projevy zpravidla ustupují, intenzivní nebo dlouhodobé působení 

patofyziologických podnětů však může způsobit ireverzibilní poškození s následným 

zánikem neuronů. Kognitivní deficit jako důsledek postižení mozkové tkáně patří mezi 

neurologické projevy interních onemocnění (gastrointestinálních, jaterních nebo 

endokrinních) a může výrazně zhoršit pacientův celkový stav. Dle Rusiny (2016) se však 

po kognitivním postižení v těchto případech málo cíleně pátrá. 

 

2.1.1 Postkontrastní encefalopatie 

Postkontrastní encefalopatie (encefalopatie navozená podáním kontrastní látky, 

anglicky constrast-induced encephalopathy, CIE) je charakterizována přechodným 

neurologickým deficitem vzniklým na základě neurotoxicity intravaskulárně podané 

kontrastní látky (Liao et al., 2013). Jedná se o akutně vzniklý reverzibilní stav nejasné 

etiologie (Spina et al., 2016), nejčastěji popisovaný jako poměrně vzácná komplikace 

diagnosticko-intervenčních vaskulárních výkonů (Liao et al., 2013). Incidence 

postkontrastní encefalopatie (CIE) se pohybuje mezi 0,3 až 1,0% (Kahyaoğlu et al., 

2017) a bývá spíše popisována v návaznosti na angiografii mozkových a krčních tepen 

(Dattani et al., 2018). Během koronární angiografie nebo perkutánní koronární intervence 

(angl. percutaneous coronary intervention, PCI) je vznik CIE v literatuře popisován 

velmi řídce pouze na základě několika desítek případových studií (Spina et al., 2016). 

Spina et al. (2016) uvádí 52 v literatuře publikovaných případů CIE navozených podáním 

kontrastní látky během srdeční katetrizace od prvního popsaného případu v roce 1970. 

Mezi rizikové faktory vzniku CIE patří mužské pohlaví, věk, arteriální hypertenze, 

onemocnění ledvin, množství podané kontrastní látky nebo předchozí nežádoucí reakce 

na podání kontrastní látky (Dattani et al., 2018).  

Klinické projevy postkontrastní encefalopatie jsou variabilní, zahrnují křečovité 

záchvaty, přechodnou kortikální slepotu a fokální neurologické deficity rozšiřující 

možnou šíři diferenciální diagnostiky (Dattani et al., 2018). Spina et al. (2016) popisují 

na základě publikovaných studií přechodnou kortikální slepotu jako nejčastější projev 

CIE navozené podáním kontrastní látky během srdeční katetrizace (objevila se 

u poloviny popsaných případů v literatuře), mezi prvotní projevy neurologického deficitu 

patří alterované vědomí (ve smyslu dezorientace a zmatenosti), dále se rozvíjejí 

senzorické a motorické (např. hemiparéza) poruchy nebo také globální afázie. Vzhledem 

k variabilitě a nehomogenitě projevů CIE je podstatné vyšetření zobrazovacími 
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metodami pro vyloučení cerebrovaskulárních změn (hemoragických nebo 

trombembolických), radiologickým nálezem svědčícím pro CIE bývá mozkový edém 

a kortikální projasnění, CIE se však může projevit bez nálezu na zobrazovacích metodách 

(Dattani et al., 2018).  

Projevy neurologického deficitu CIE se manifestují během minut až hodin po 

podání kontrastní látky a nejčastěji odeznívají během 48 - 72 hodin, doporučením pro 

terapii je dostatečná intravenózní hydratace pacienta, jeho důkladné pozorování, případné 

podání farmak zahrnující např. antikonvulziva, kortikosteroidy, antihypertenziva nebo 

diuretika (Spina et al., 2016). Ve většině případů postkontrastní encefalopatie je 

prognóza stavu velmi příznivá, v průběhu několika dní dochází ke spontánnímu odeznění 

projevů neurologického deficitu (Dattani et al., 2018). 

 

2.2 Rovnováha a její poruchy 

2.2.1 Posturální systém 

Základní podmínkou pohybu a udržení rovnováhy je postura, stav aktivního 

držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil, jež je součástí jakékoli 

polohy, kterou lidské tělo v prostoru zaujme (Kolář et al., 2009). Véle (2012) popisuje 

vzpřímenou polohu těla ve stoji jako polohu v gravitačním poli nestabilní (vzhledem 

k výšce člověka a jeho úzké oporné bázi na zemi), tudíž je vyžadováno trvalé udržování 

stability polohy i pohybu svalovou aktivitou, tzv. posturální motorikou nebo systémem, 

aby nedošlo k pádu. Posturální motorika neustálým vyvažováním (balancováním kolem 

střední polohy) udržuje nastavenou posturu, zajišťuje pohotovost k přechodu z klidu do 

pohybu a zpět, která chrání tělo před poškozením (Véle, 2006). Véle (2012, s. 119) 

dodává, že: „udržování vertikální polohy těla dlouhého a poddajného těla nesourodého 

složení o úzké bázi vyžaduje trvalou aktivitu posturálních svalů.“ Ačkoli jde 

o podvědomý proces umožňující se flexibilně přizpůsobit okamžitému stavu prostředí, 

při neočekávané změně podmínek, nebo pokud překročí udržování polohy schopnost 

tonických svalů, proces udržování polohy vstupuje ihned do vědomí a je vyžadována 

zvýšená aktivita dalších svalů pro zabránění destabilizace s možností pádu (Véle, 2006).  

 Kolář et al. (2009) při pohledu na posturální systém a jeho funkce rozlišuje 

posturální stabilitu (schopnost kontinuálního udržování stálé polohy těla zamezující 

neřízenému pádu), stabilizaci (držení segmentů těla proti působení zevních sil na základě 
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koordinované aktivity svalů) a posturální reaktibilitu, která se jako reakční svalová síla 

uplatňuje při každém pohybu segmentu těla náročném na silové působení. Pojem 

rovnováha pak dle Vařeky (2002a) označuje soubor statických a dynamických strategií 

k zajištění posturální stability. 

Véle (2012) popisuje posturální systém a jeho integrující posturální funkci jako 

svalový systém udržující stabilitu postury na základě využití dvou funkčně rozdílných 

svalových systémů, a to za 1. vnitřního (hlubokého) stabilizačního systému složeného 

z krátkých a v hloubce uložených fixačních svalů spojujících sousední obratle, bránice, 

svalů pánevního dna a m. transversus abdominis, a za 2. stabilizačního systému 

vnějšího (povrchového) složeného ze středních a dlouhých silných svalů v okolí páteře 

(tzv. errectores trunci), které při udržení stability úzce spolupracují se systémem vnitřním 

a dechovými svaly.   

Stěžejní význam má automatická spolupráce posturální motoriky s motorikou 

lokomoční, společně označovaných jako hrubá motorika. Ačkoli lokomoční pohyb 

uskutečňují končetiny, vždy se na pohybu podílí posturální systém udržující zaujatou 

polohu těla ve chvíli, kdy lokomoční systém prosazuje naopak změnu polohy. 

Lokomoční systém tlumí posturální funkci a tím facilituje pohyb, během kterého však 

není posturální funkce zcela potlačena, přetrvává její brzdící a stabilizační aktivita, jež 

udržuje koordinaci a plynulý průběh pohybu. (Véle, 2006) 

 

2.2.2 Kontrola posturální funkce 

Posturální, stabilizační funkci subjektivně vnímáme jako uspokojující pocit 

a jistotu polohy a pohybu zabraňující pádu, tedy udržení rovnováhy (Véle, 2012). Véle 

(2006, s. 100,101) uvádí, že: „každý pohyb i udržování polohy těla v labilní vertikální 

poloze provází aktivita smyslových receptorů i svalů. (…) Činnost posturálního systému 

je sice rámcově hrubě naprogramována, ale přesto se průběžně přizpůsobuje 

současnému stavu zevního i vnitřního prostředí“. 

Vařeka (2002b) popisuje proces udržení posturální stability v několika fázích, 

viz tabulka č. 1. 
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Fáze 

procesu 
Popis fáze 

I. Detekce konkrétní situace senzorickým systémem. 

II. 

Vyhodnocení situace a volba vhodného programu centrálním nervovým 

systémem. Výběr programu a volbu strategie (statické, dynamické, preventivní 

pád) dále ovlivňuje aktuální fyzický a psychický stav i předchozí zkušenost. 

III. Aktivace příslušných svalových skupin eferentním nervovým systémem. 

IV. Generováním kontrakční svalové síly dochází k vyvolání reakční síly okolí. 

Tabulka 1: Proces udržení posturální stability dle Vařeky (2002b) 

 

Stabilizační proces neustále ovlivňují signály přicházející do centrálního 

nervového systému (CNS) z receptorů informujících o podmínkách vnitřního i vnějšího 

prostředí. Jedná se o signály přicházející nejen z kožních receptorů, ale také 

o zpětnovazebné informace ze šlach, svalů, kloubů získané schopností propriocepce. 

Podstatnou část tvoří dále informace ze zrakového, sluchového nebo vestibulárního 

systému či nociceptivní informace, které rovněž ovlivňují stabilizaci polohy a mohou 

měnit držení těla. (Véle, 2006) 

Janda a Vávrová (1992) popisují význam proprioreceptorů a aktivace spino-

cerebello-vestibulárních aferentních nervových drah a center pro řízení stoje 

a vertikálního držení. Důležitost přicházející informace z periferních struktur těla pro 

řízení a kontrolu nejen posturální funkce, ale i volní motoriky autoři dokládají významem 

exterocepce a propriocepce z receptorů plosek nohou a šíjových svalů (krátkých 

okcipitálních svalů). 

Strategie zajištění posturální stability představují strategie statická (například 

rovnovážné, balanční reakce, „hlezenní“ a „kyčelní“ mechanismus, tj. vyrovnání stability 

pohybem v těchto kloubech), jejichž využitím řídicí systém udrží stabilitu v rámci 

nezměněné plochy oporného kontaktu, nebo strategie dynamická, kdy dochází 

k částečnému přemístění plochy kontaktu, např. úkrokem („krokový“ mechanismus) či 

vyhledáním pevné opory (Vařeka, 2002b).  Vařeka (2002b, s. 123) dále dodává, že: 

„rovnovážné reakce jsou mimo jiné podstatou řady terapeutických technik v rámci 

různých terapeutických systémů (Bobath, PNF, senzomotorické cvičení dle Jandy)“. 

Pokud ani dynamická strategie nedostačuje pro zvládnutí posturálně náročné situace, 

systém rezignuje na snahu udržení rovnováhy a přechází na „program preventivního 

řízeného pádu“ (Vařeka, 2002b). 
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Na posturální funkci bývá nahlíženo jako na automatický a reflexně kontrolovaný 

proces, ukázalo se však, že adekvátní posturální kontrola vyžaduje určitou míru 

pozornosti a zachování kognitivních procesů s ní spojených (Woollacott, 2000). Funkce 

mozkové kůry a vyšší úroveň kognitivních procesů tak dle výzkumů neodmyslitelně patří 

k základním složkám posturální kontroly (Little a Woollacott, 2014).  

Výzkumy potvrdily, že porucha kognitivních funkcí, jež limituje schopnost 

rozdělení pozornosti mezi různé podněty a jejich adekvátní zpracování, snižuje schopnost 

posturální stability. Narušení pozornosti či exekutivních funkcí a kognitivních procesů 

s nimi spojených tak souvisí s dalšími riziky posturální nestability, a to s narušením 

výkonu v běžných denních činnostech a s výskytem pádů. (Montero-Odasso, 2017)   

 

2.2.3 Poruchy rovnováhy 

Udržení stability vertikální polohy těla (vzpřímeného stoje) se stává náročnější, 

čím více se průmět těžiště těla přibližuje okrajům zaujaté oporné báze. Narušení 

stabilizačních schopností těla pozorujeme jako zřetelné kolísání polohy, tzv. titubace 

vznikající korekčním zásahem trupových a končetinových záběrových svalů s cílem 

navrácení průmětu těžiště do středu oporné stabilizační báze. Subjektivně se porucha 

rovnováhy projevuje pocitem nejistoty nebo až závrati. (Véle, 2006) 

Dle Véleho (2012) mohou poruchy stabilizace polohy těla vznikat po traumatech, 

onemocněních, psychické zátěži nebo změnami v řídících pochodech v CNS či 

opakovanou jednostrannou činností pohybové soustavy. U dospělých mohou být poruchy 

posturální stability způsobeny centrální parézou, diabetickou neuropatií nebo také 

oslabováním funkcí (pohybových, smyslových) ve vyšším věku, kdy poruchy rovnováhy 

omezují schopnost lokomoce, sebeobsluhy a jsou příčinou pádů a zranění se závažnými 

zdravotními i sociálními důsledky (Vařeka, 2002a). Porucha rovnováhy tak provází také 

proces přirozeného stárnutí. Míra narušení posturální funkce bývá více zvýrazněna 

u osob trpících současně poruchou kognitivních funkcí, starší osoby (ve věku 65 let 

a více) s kognitivní poruchou mají nejméně dvakrát vyšší riziko výskytu pádu než starší 

osoby bez narušení kognitivních funkcí (Shin et al., 2011). Pády se stávají hlavní 

příčinou morbidity i mortality starších osob, v ohrožení jsou pak především osoby 

s kognitivní poruchou, které mají také vyšší riziko výskytu k pádu přidružených zranění 

(Montero-Odasso, 2017). 
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Kolář et al. (2009) rozlišuje narušení posturální funkce následkem poruchy 

anatomické, a to vrozené nebo získané (např. anteverze kyčelních kloubů, dysplazie 

sakrální kosti, poúrazově vzniklé morfologické změny), následkem poruchy neurologické 

(vyplývající z neurologické syndromologie, např. mozečkové, vestibulární, 

extrapyramidové) nebo funkční (porucha posturálně stabilizačních funkcí svalů během 

pohybu i statických pozic, např. vlivem poruchy kontroly nocicepce, centrální 

koordinační poruchy během posturálního vývoje, způsobem vypracování, korigování 

a posilování stereotypizovaných pohybů). 

Poruchy rovnováhy se promítají také do stabilizace lokomoce. Zautomatizovaný 

úkon chůze individuálního charakteru je pod přímým vlivem CNS, ale také je ovlivňován 

z periferie (např. bolestivou aferentací, poruchami proprioceptivní aference, omezením 

rozsahu pohybu atd.). U centrálních poruch a dalších onemocnění CNS nalézáme více 

obrazů poruch lokomočního stereotypu a rovnováhy při chůzi. Například při poruchách 

podkorových struktur je narušen přenos váhy mezi švihovou a stojnou fází končetin 

s rizikem pádu zejména při zastavení a otáčení se, u mozečkových poruch nebo 

neuropatiích se objevují krokové dysmetrie s rozšiřováním báze, u poruch vestibulárních 

jsou znatelné odchylky od přímého směru chůze se zavřenýma očima. Při poruchách 

proprioceptivní aference je narušena zejména pomalá chůze, jež klade vyšší nárok na 

stabilizaci, než rychlá chůze používající ke stabilizaci setrvačné hmoty pohybujícího se 

těla. (Véle, 2006) 

Výzkumy ukázaly, že narušení kognitivních funkcí (pozornosti, pracovní paměti, 

exekutivních funkcí) již v časné fázi ovlivňuje stabilitu a rychlost chůze (ve smyslu 

zhoršení stability a snížení rychlosti chůze), s čímž může souviset pozdější výskyt pádů 

a ztráta schopnosti mobility (Montero-Odasso, 2017). 

 

2.2.4 Vyšetření rovnováhy  

Fyzioterapeuti se ve své klinické praxi poměrně často setkávají s osobami 

s narušenou rovnováhou z různých příčin a rozpoznání a následná intervence poruch 

rovnováhy je součástí jejich klinické praxe. Základem efektivní intervence je vhodným 

způsobem provedené vyšetření případné poruchy a její průběžné hodnocení během léčby 

se zaměřením na předvídání možného rizika pádu, kdy je však nesnadným úkolem výběr 

vhodného hodnocení nebo testu vzhledem ke komplexní a multifaktoriální povaze 

samotné schopnosti rovnováhy (Huxham, Goldie a Patla, 2001). Vyšetření rovnováhy 
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v klinické praxi pomáhá stanovit možné riziko výskytu pádu, upozornit na potřebu 

terapeutické intervence či odhalit dříve nepozorované narušení rovnováhy, většinou se 

však jedná o funkční vyšetření, která nedostatečně diferencují jednotlivé poruchy 

stability (Mancini a Horak, 2010). Obecným cílem vyšetření je na základě jeho výsledků 

nastavit adekvátní a efektivní terapeutickou intervenci vedoucí ke zlepšení funkčních 

schopností jedince, například samostatného stoje a chůze (Horak, 1997). 

 

Vyšetření rovnováhy fyzioterapeutem probíhá v klinické praxi jako součást 

komplexního kineziologického rozboru včetně odběru anamnézy, kde již můžeme zjistit 

subjektivní obtíže pacienta s rovnováhou, vhodné je se podrobněji zaměřit na přítomnost 

vertiga a historii pádů (jejich možnou příčinu, četnost, okolnosti, následky). 

Základním využívaným hodnocením stability v praxi je metoda aspekce. Již 

hodnocení nepatrných korekčních pohybů, např. během stoje, je zásadní, neboť poruchy 

postury a stabilizace se vyvíjejí z malých počátečních změn. Pohyby korigující držení 

těla (titubace) jsou u zdravého jedince v klidném stoji téměř neznatelné, čím menšího 

případného rozsahu jsou, tím větší je jistota polohy. (Véle, 2012) 

U poruch stabilizačních schopností pozorujeme rozšíření oporné báze v klidovém 

stoji, rozsah poruchy lze zvýraznit vyloučením zrakové kontroly, působením zevní síly 

kolmo na osu těla nebo vyšetřením stoje o zúžené bázi, kdy známkou zhoršené 

stabilizace stoje jsou titubace provázené tzv. zvýšenou „hrou šlach“ dolních končetin 

nebo nutnost rozšíření oporné báze (Véle, 2006). Metodou aspekce je vhodné hodnotit 

při vyšetření posturálně-lokomoční motoriky také konfiguraci a vzájemné postavení 

segmentů osového orgánu i končetin vleže (v poloze supinační i pronační), vsedě 

a během přechodu do jiných poloh, což dle Véleho (2006, s. 183): „podává hodnotnější 

dynamickou informaci o funkci než pouhé statické posouzení konfigurace segmentů“. 

Dynamické vyšetření stabilizace zahrnuje hodnocení schopnosti postavit se a udržet stoj 

na jedné noze (tento stoj se běžně vyskytuje při chůzi, nutné je vyloučit nestabilitu 

z biomechanické příčiny), schopnost a stereotyp chůze normální při otevřených 

i zavřených očích, chůze o zúžené bázi, po špičkách, po patách nebo v podřepu (Véle, 

2006). 

 Při vyšetření posturální stabilizace a reaktibility dle Koláře et al. (2009) 

hodnotíme kvalitu způsobu zapojení svalů v konkrétní posturální situaci a během 

specificky navržených testů posuzujeme svalovou souhru zajišťující stabilizaci páteře, 

pánve a trupu. Kolář et al. (2009, s. 53) doplňuje, že: „u většiny pacientů s hybnými 
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poruchami sledujeme charakteristické odchylky ve stabilizační funkci svalů. Jejich 

odhalení umožňuje vyšetření provokované posturální aktivity“. 

 Vyšetření rovnováhy je součástí neurologického vyšetření, kdy pacienta 

instruujeme k Rombergově zkoušce (stoj I-III) a hodnotíme případnou přítomnost, směr 

a rozsah titubací. Dle nálezu neurologického vyšetření lze usuzovat na pravděpodobnou 

poruchu propriocepce, poruchu mozečkovou či vestibulární. K průkazu lehkých poruch 

propriocepce se využívá zkouška stoje na měkké podložce, k posouzení schopnosti 

korigovat poruchy stability lze využít zkoušky s nečekaným postrčením pacienta 

z různých směrů. Při podezření na vestibulární poruchu doplňuje vyšetření zkouška dle 

Untenberga a Hautantova zkouška. (Opavský, 2003) 

 Širší přístup k vyšetření možných příčin vedoucích k poruchám rovnováhy nebo 

výskytu pádů v anamnéze zahrnuje hodnocení kromě tzv. vnitřních individuálních 

omezení (např. motorické, senzorické) také omezení vnější (charakteristika prostředí 

a prováděného úkolu), přičemž studie ukázaly, že tyto faktory společně interagují a nelze 

je vždy jednoznačně oddělit. Převážně u starších osob je zásadní brát v úvahu více 

faktorů a hodnotit kromě stavu motorických a senzorických funkcí také stav funkcí 

kognitivních (např. schopnost udržení a rozdělení pozornosti). (Woollacott, 2000) 

 

2.2.4.1 Funkční vyšetření 

Funkční hodnocení rovnováhy umožňují dokumentovat narušení rovnováhy a její 

změny v čase (např. během terapeutické intervence), bývají založeny na hodnocení 

kvality provedení několika motorických úkonů nebo měří čas provedení úkolu (Horak, 

1997). Následující popis funkčních vyšetření je pouze krátkým seznámením s několika 

v praxi používanými hodnoceními.  

Nejstarším používaným funkčním hodnocením je The Tinetti Balance and Gait 

Test (v českém překladu Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové, viz Příloha č. 4) 

z roku 1986 využívané především v geriatrii. Výhodou hodnocení je jeho zaměření na 

rovnováhu stoje i chůze, dle psychometrických vlastností testu má dobrou reliabilitu 

a výbornou sensitivitu, nicméně pouze tříbodová škála hodnocení nezaručuje příliš 

dobrou specificitu testu. Pro vyšetření rovnováhy a určení rizika pádu převážně u starších 

osob bylo navrženo další funkční vyšetření, Berg Balance Scale (v českém překladu 

Bergova funkční škála rovnováhy, viz Příloha č. 5) dle studií s výbornou reliabilitou, ale 

nižší sensitivitou testu. Dalším často využívaným hodnocením v praxi je The Timed 
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„Up and Go Test“ s velmi dobrou reliabilitou testu, neboť zahrnuje měření času 

provedení úkolu, zároveň hodnotí základní schopnost mobility a lokomoce. (Mancini 

a Horak, 2010) 

Výhodou použití zmíněných hodnocení je jejich poměrně rychlá a snadná 

administrace s poměrně vysokou výpovědní hodnotou (zda je porucha rovnováhy 

přítomna, určení rizika pádu, sledování změn v čase) využitelnou v klinické praxi. 

Limitací výše zmíněných testů je však nemožnost ve výsledcích testů odlišit, které 

komponenty rovnováhy a chůze jsou konkrétně narušeny (Mancini a Horak, 2010).  

 

2.2.4.2 Systémový přístup k hodnocení rovnováhy 

Použití výše uvedených funkčních hodnocení rovnováhy limituje opomíjení vlivu 

prostředí na tzv. biomechanické parametry udržení rovnováhy, které zahrnují proaktivní 

vizuální kontrolu, prediktivní anticipační kontrolu a samotné reaktivní procesy (Huxham, 

Goldie a Patla, 2001). Systémový přístup hodnocení usiluje o zpřesnění omezení 

způsobujících narušení rovnováhy, a to v oblasti kategorie biomechanické koordinace 

(např. funkce svalů a kloubů v různých pozicích), motorické koordinace (udržení 

posturální stability) nebo senzorické organizace, společně s odlišením případného využití 

kompenzační strategie (Horak, 1997). Cílem hodnocení systémového přístupu je tak 

poukázat na konkrétní příčinu deficitu jedince a umožnit tak přesné zacílení terapie 

(Mancini a Horak, 2010). 

 

2.2.4.3 Přístrojová vyšetření 

V současné době své místo v klinické praxi nalézají přístrojová vyšetření, 

v návaznosti na vyšetření rovnováhy je to statická a dynamická posturografie s využitím 

tenzometrické plošiny. Samotné posturografické vyšetření (počítačová posturografie) 

není diagnostická metoda, výsledky měření je nutné vždy porovnávat s dalším 

vyšetřením. Posturografické vyšetření umožňuje hodnotit kvalitu motorických balančních 

mechanismů a také podíl senzorických systémů na kontrole a udržování posturální 

stability. (Kolář et al., 2009) 

Při vyšetření dynamické posturografie je testována reakce posturálního systému 

náhlým posunem oporné báze různou rychlostí, kdy rychlost adaptace na působení zevní 

síly a korekce rovnováhy je měřítkem dynamické stabilizace stoje (Véle, 2006). 
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Využití posturografického vyšetření spočívá v možnosti sledování dlouhodobého 

vývoje stavu nebo monitorování efektu léčby. Většina posturografických systémů má 

také integrován modul umožňující trénink rovnováhy s využitím vizuální zpětné vazby 

pro kontrolu polohy těžiště zrakem. (Kolář et al., 2009) 

Doplňujícím přístrojovým vyšetřením stability může být také využití pohybových 

senzorů (akcelerometr, gyroskop) umístěných přímo na těle během určitého pohybu, 

samotného funkčního vyšetření nebo výkonu činnosti (Mancini a Horak, 2010).  

 

2.2.5 Doporučení pro terapii 

Jak již bylo zdůrazněno, projev posturální nestability se svými důsledky vzniká 

z různých příčin a při důkladném vyšetření je třeba zohlednit více faktorů (vnitřních 

i vnějších) ovlivňujících rovnováhu. Teprve na základě výsledků vyšetření je možné 

individuálně zaměřit terapeutickou intervenci, která zpravidla obsahuje více technik nebo 

přístupů. Zásadní je také aktivní přístup, motivace a spolupráce pacienta, jež zásadním 

způsobem ovlivňují průběh i výsledek terapie.  

 Vzhledem ke zpětnovazebnímu vlivu proprioceptivních a exteroceptivních 

informací na řízení stabilizace i korekce pohybu, terapeut využívá v praxi možnost 

ovlivnit řídící proces v CNS vnějším zásahem do toku aferentních signálů, například 

lokálním manuálním kontaktem či verbální složkou komunikace (Véle, 2006). Zásadní 

pro orientaci v prostoru i na vlastním těle je souhra vjemů smyslových orgánů 

a motorického projevu (senzomotorika), přičemž kvalita zpracování vjemů ovlivňuje 

kvalitu informačního výstupu pro zajištění polohy a pohybu (Poděbradská, 2018). 

Využití aferentace pro facilitaci se objevuje v mnohých terapeutických konceptech 

využívaných u pacientů s neurologickou diagnózou. 

V českém prostředí je známá metodika senzomotorické stimulace, a to především 

díky V. Jandovi a M. Vávrové, kteří zaznamenali ve své publikaci doporučený souhrn 

proprioceptivního cvičení.  Janda a Vávrová (1992) zdůrazňují provázání senzorických 

(aferentních) a motorických (eferentních) struktur a přínos svalově koordinačních cvičení 

v různých posturálních situacích pro zlepšení či udržení správného a efektivního řízení 

motoriky. Metodika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých 

posturálních polohách, přičemž cviky prováděné ve vertikále patří mezi nejvýznamnější 

(Kolář et al., 2009). Janda a Vávrová (1992, s. 16) shrnují cíl senzomotorické stimulace 

těmito slovy: „cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní, automatické aktivace 
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žádaných svalů, a to v takovém stupni, aby pohyby nebo pracovní úkony nevyžadovaly 

výraznější kortikální, resp. volní kontrolu“. Kortikální (neboli první) stupeň řízení 

motoriky zajištěný senzorickou a motorickou oblastí mozkové kůry je dle Jandy 

a Vávrové (1992, s. 16) únavnější a pomalejší proces než druhý (podkorový) stupeň 

motorického řízení, díky jehož kontrole „jsou svaly aktivovány v potřebném stupni 

a časovém sledu tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu“. 

S využitím facilitace především proprioceptorů podílejících se na udržení vertikálního 

držení, koordinovaného pohybu a aktivaci senzorických drah a center, můžeme docílit 

reedukace hybnosti a zlepšení rovnováhy, svalové kontrakce a koordinace (Janda 

a Vávrová, 1992). Véle (2006) však upozorňuje, že terapie poruch posturálně-

lokomočního systému se stává závažným problémem zejména při poruše propriocepce 

nebo u centrálních poruch, kdy senzorická aference vede ke zvýšení napětí ve svalu 

a deformacím polohy segmentu.  

Komplexní facilitační metodou je v praxi velmi často využívaná proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF), jejímž cílem je podpora a usnadnění reakce 

nervosvalového mechanismu pomocí schopnosti propriocepce, tedy signalizace 

z vlastního těla (Holubářová a Pavlů, 2014; Kolář et al., 2009). Vhodně volenými povely 

k pohybu, využitím zrakové kontroly pohybu a dalšími facilitačními mechanismy 

(protažení svalu, kladení odporu pohybu, manuální kontakt) je ovlivňován gama systém, 

jenž je v úzkém spojení s aferentním systémem (Holubářová a Pavlů, 2014). 

Pro účelný pohyb je zásadní dosáhnout kvalitní reciproční inhibice i koaktivace 

dle požadované fáze pohybu, terapeutické přístupy využívají také proces reedukace 

s uvědoměním prováděného pohybu nebo činnosti (Véle, 2006). Pozice statická (sed, 

stoj) i dynamická (lokomoce) vyžadují zpevnění jednotlivých pohybových segmentů 

koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů (koaktivační aktivitou, synergií) 

a efektivní zapojení svalů v konkrétní posturální funkci (Kolář et al., 2009). Právě funkci 

svalu v jeho posturálně lokomoční funkci lze ovlivnit technikou dynamické 

neuromuskulární stabilizace (DNS) podle Koláře, která využívá cvičení ve vývojových 

posturálně lokomočních řadách, například pro ovlivnění hlubokého stabilizačního 

systému páteře pro zlepšení koordinace trupové stabilizace (Kolář et al., 2009). 

Specifické terapeutické inhibiční, facilitační, stimulační techniky ve spojení 

s individuálním přístupem zaměřeným na řešení problémů charakterizují Bobath koncept 

(Neurodevelopmental treatment, NDT), v němž se prolíná hodnocení s terapeutickým 

zásahem (Červenková, 2006). Koncept je využíván u osob s poruchami funkce, pohybu 
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a posturální kontroly vzniklých důsledkem postižení CNS, individuální přístup se odvíjí 

také od stavu senzomotorických, percepčních a kognitivních funkcí v kontextu prostředí 

(Gjelsvik a Syre, 2016). Pilířem konceptu je ovlivnění mechanismu posturální kontroly, 

jež je nezbytným předpokladem optimální funkce a selektivního pohybu a zahrnuje 

automatické posturální reakce: vzpřimovací, rovnovážné a obranné (Červenková, 2006). 

Cílem terapie je zlepšení svalové souhry, koordinace pohybu a vztahu mezi stabilitou 

a samotným pohybem, pacient pociťuje zlepšení udržení rovnováhy a provedení 

selektivního pohybu a celkově zvýšení kontroly nad vlastním tělem (Gjelsvik a Syre, 

2016). 

Širokou kapitolu tvoří také využití labilních ploch v terapii posturálních funkcí. 

Nafukovací míč jako rehabilitační pomůcku pro aktivaci automatické práce svalů využili 

již manželé Bobathovi v terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou, propracovaný koncept 

funkční pohybové gymnastiky vytvořila dále Susanne Klein-Vogelbachová, labilní 

plochy pomůcek jsou využívány také v metodice senzomotorické stimulace dle Jandy 

a Vávrové. Společným rysem cvičení je na základě vzniklé lability vyvolání automatické 

rovnovážné reakce, čímž při cvičení dochází k mimovolní korekci chybného nastavení 

pohybových segmentů. Zároveň využití labilních pomůcek v terapii zvyšuje množství 

proprioceptivní aferentace a podílí se tak na aktivizaci specifických senzitivních 

a motorických oblastí CNS. (Kolář et al., 2009) 

 

2.3 Kognitivní funkce a jejich poruchy 

V rámci této bakalářské práce je problematika kognitivních funkcí a poruch 

pojata jako seznámení se s tímto tématem, není v možnostech kapitoly podat kompletní 

přehled o poruchách kognitivních funkcí, jejich vyšetření nebo terapii. Důraz je však 

kladen na možné propojení problematiky s rehabilitací a oborem fyzioterapie. 

Kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří paměť, učení, myšlení, receptivní 

i expresivní funkce, umožňují komunikaci s okolím a přizpůsobení se v něm, dále 

plánování nebo řešení problémů (Raboch a Pavlovský, 2008). V psychologii pojem 

kognice (poznávání) zahrnuje velké množství psychických jevů a procesů (funkcí 

a schopností), vrcholnou formou poznávání je myšlení (Říčan, 2013). Mezi základní 

kognitivní funkce podmíněné neuroanatomickou a fyziologickou integritou mozku lze 

řadit vnímání, orientaci, pozornost a paměť, které mají vliv na funkce vyšší, tedy na 
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myšlení a exekutivní funkce, mezi něž patří vůle, plánování, rozhodování či jednání 

(Krivošíková, 2011). 

Postižení kognitivních funkcí (paměti, vnímání, pozornosti, intelektu, fatických 

funkcí aj.) v kombinaci s narušením běžných denních činností, behaviorálními 

a psychologickými příznaky je typické pro syndrom demence (Raboch a Pavlovský, 

2008). Poruchy kognitivních funkcí společně s poruchami somatickými mohou být dále 

následkem širokého spektra poškození centrálního nervového systému, kdy následná 

restituce kognitivních funkcí a kompenzace poruch, například naučením nových strategií, 

patří mezi terapeutické cíle v rámci komplexního procesu neurorehabilitace (Lippertová-

Grünerová, 2005). 

 Klinickou jednotkou je dále mírná kognitivní porucha (z angl. mild cognitive 

impairment, MCI) charakterizována detekovatelným postižením alespoň jedné složky 

kognice, u pacientů však nedochází k narušení výkonu běžných denních činností. Jedná 

se o heterogenní skupinu poruch, u které může dominovat izolovaná porucha paměti 

nebo jiný kognitivní deficit (afázie, dysexekutivní syndrom, apraxie, postižení 

zrakově-prostorových funkcí), může být narušena jedna modalita nebo více současně. 

(Sheardová, 2010) 

 Riziko vývoje mírné kognitivní poruchy v syndrom demence je vysoké a pacienti 

s MCI bývají dlouhodobě sledováni. Vzhledem k nejasné etiologii je léčba MCI převážně 

nespecifická, složená z případného ovlivnění rizikových faktorů (např. vaskulárních) 

nebo přidružených potíží (např. depresivní symptomatika). Pacienti s MCI mívají 

zachován náhled na vlastní stav, jsou si vědomi obtíží (často potvrzených blízkými 

osobami), efektivní tak pro pacienty bývá kognitivní rehabilitace (kognitivní trénink, 

nácvik kompenzačních technik). (Gauthier, 2006) 

Kurz et al. (2009) popisuje v terapii MCI důležitý význam kognitivního 

rehabilitačního programu, během něhož u pacientů dochází ke zlepšení kognitivního 

i funkčního výkonu, zahrnujícího terapeutické intervence s cílem podpořit funkční 

schopnosti pacientů v běžném životě a udržet tak kvalitu jejich života. Kognitivní 

program může zahrnovat mimo jiné trénink řešení problémů a modelových situací, tvůrčí 

práci či nácvik kompenzačních strategií ve spojení také s pohybovým cvičením, jehož 

cílem je zlepšení fyzických schopností, psychického stavu a podpora lokomoce. Honzák 

(2014, s. 17) doplňuje: „Včasná terapeutická intervence mírné kognitivní poruchy je 

velmi žádoucí. Může dojít k oddálení progrese do vlastní demence, stejně tak jako ke 

zlepšení kvality života pacientů s mírnou kognitivní poruchou“. 
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Samotná struktura kognitivní rehabilitace je pro každého pacienta individuální 

a cílí na jeho konkrétní problémovou oblast nebo potřeby. Na kognitivní rehabilitaci 

nemůže být nahlíženo jako na samotně stojící terapeutickou intervenci, pro docílení 

efektu léčby je zcela zásadní přístup interprofesního týmu odborníků skládajícího se 

z lékaře, neuropsychologa, logopeda, ergoterapeuta, fyzioterapeuta a sociálního 

pracovníka. (Barman, Chatterjee a Bhide, 2016) 

 Klíčovou součástí diagnostiky MCI i demence je vyšetření kognitivních funkcí, 

kdy v rutinní praxi převládá důraz na využití krátkých screeningových zkoušek 

umožňujících zjištění orientační úrovně kognitivní výkonosti a dle potřeby je indikováno 

komplexní neuropsychologické vyšetření, které hloubku a typ kognitivní poruchy 

specifikuje (Nikolai, Štěpánková a Bezdíček, 2015). 

 

2.3.1 Orientační vyšetření kognitivních funkcí 

Výhodami screeningových testů pro orientační vyšetření kognitivních funkcí jsou 

jejich dostupnost a časová nenáročnost, nicméně pro syndrom MCI mají testy obvykle 

nižší senzitivitu i specificitu než pro syndrom demence a slouží tak především jako 

orientační odhad kognitivní výkonnosti pacienta či jeho problémové oblasti (Nikolai, 

Štěpánková a Bezdíček, 2015).  

V praxi často používaným hodnocením je Krátká škála mentálního stavu (z angl. 

Mini Mental State Examination, MMSE) zaměřující se na orientaci, paměť, řeč, rozsah 

pozornosti či schopnost počítat. Paměť však MMSE nehodnotí dostatečně a opomíjí 

vyšetření exekutivních funkcí, jejichž narušení se projevuje jako součást některých 

postižení mozku (prefrontálního kortexu, fronto-parientálních i kortiko-subkortikálních 

sítí). (Rektorová, 2011) 

Nikolai, Štěpánková a Bezdíček (2015) se shodují, že hodnocení MMSE je 

vzhledem k nízké senzitivitě k diagnostice MCI nevhodné, pro pacienty je test relativně 

jednoduchý a případná odchylka v kognitivním výkonu se může projevit v rámci jiných 

screeningových vyšetření s vyšší senzitivitou. Doporučují tak u zdatnějších pacientů 

využití dalšího screeningového hodnocení, a to Montrealského kognitivního testu 

(z angl. Montreal Cognitive Assessment, MoCA, viz Příloha č. 3), který se zaměřuje na 

zrakově-prostorové funkce, pojmenování, paměť včetně oddáleného vybavení, pozornost, 

řeč, abstrakci a orientaci a je volně dostupný pro využití v praxi (oproti zpoplatněnému 

použití MMSE). Maximální bodové skóre je stejně jako u MMSE 30 bodů, na rozdíl však 
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od MMSE nemá test MoCA odstupňovanou závažnost narušení kognitivních funkcí dle 

bodového zisku, ale pouze stanovuje normu stavu kognitivních funkcí, a to bodovým 

ziskem v rozmezí 30-26 bodů, tedy při dosažení méně než 26 bodů můžeme předpokládat 

počínající kognitivní deficit (Krivošíková, 2011). 

V České republice jsou rozšířené další screeningové testy, např. Sedmiminutový 

test, Addenbrookský kognitivní test, Test hodin a další (Nikolai, Štěpánková a Bezdíček, 

2015). 

 

2.3.2 Vliv pohybové aktivity na kognitivní funkce 

Pozitivní vliv pohybové aktivity je spatřován v prevenci i terapii kognitivních 

změn. Udržení pohybové aktivity a zdatnosti ve stáří má význam na strukturu i funkce 

mozku, pomáhá zlepšit nebo udržet stav kognitivních funkcí, zejména exekutivních. 

Pozitivní efekt cvičení na kognitivní funkce je spatřován v mechanismu zvýšeného 

prokrvení mozku, (s vlivem na zvýšení saturace mozku kyslíkem a procesem 

angiogeneze), zvýšení hladiny neurotransmiterů facilitujících zpracování informací 

(serotonin, noradrenalin) a ovlivnění hladiny růstových faktorů podporujících plasticitu 

mozku. (Vařeková a Daďová, 2014) 

 Provedené studie vlivu pohybového cvičení u osob s kognitivním deficitem 

a demencí poukazují na obecný přínos a vliv cvičení na zlepšení fyzického stavu, 

behaviorálních změn, funkčního i kognitivního výkonu (Heyn, Abreu a Ottenbacher, 

2004). Je tak zřejmé, že pacienti s různým stupněm poruchy kognitivních funkcí mohou 

z pohybového cvičení profitovat, nicméně u velmi těžkých forem narušení kognitivních 

funkcí je možný efekt cvičení hůře hodnotitelný (Lam et al., 2018). 

U osob s mírnou kognitivní poruchou se ukazuje jako přínosné, s efektem na stav 

kognitivních funkcí, především aerobní cvičení mírné až střední intenzity (prováděné pod 

dohledem odborníka), které společně s výše popsaným vlivem na mozkovou tkáň také 

pomáhá udržet funkce kardiovaskulárního systému, jehož onemocnění patří mezi 

rizikové faktory asociované se vznikem kognitivního deficitu (Song et al., 2018). 

Vařeková a Daďová (2014) upozorňují na podstatný aspekt aplikace pohybových cvičení 

ve smyslu udržení adherence a motivace k nastavenému programu, tedy že je vhodné 

přihlížet k osobním preferencím zúčastněných osob, využívat kombinaci různých typů 

cvičení se složkou aerobní, silovou, rovnovážnou, koordinační i protahovací, pracovat 

s celým tělem a využívat možností cvičení v exteriéru. Ze studie Lam et al. (2018) 
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shrnující zásadní poznatky v této oblasti vyplývá, že osoby s různým stupněm 

kognitivního deficitu dobře profitují (ve smyslu zlepšení fyzických schopností, nejčastěji 

základní mobility a schopnosti vertikalizace, rovnováhy, vytrvalosti při chůzi a délky 

kroku) z dlouhodobého různorodého pohybového cvičení v délce 60 minut, 2x-3x týdně. 

Je tedy zřejmé, že případné narušení kognitivních funkcí nemusí být pro trénink s cílem 

zlepšení fyzických schopností překážkou, dokonce se ukázal pozitivní vliv pohybového 

cvičení také na posturální stabilitu u osob s kognitivní poruchou. Lam et al. (2018) 

popisují výsledky studií využívající funkční vyšetření rovnováhy (např. Berg Balance 

Scale, Hodnocení dle Tinettiové) pro ozřejmění efektu pohybové terapie, ve kterých je 

viditelné zlepšení rovnováhy osob s kognitivním deficitem po absolvování různých typů 

pohybových cvičení (např. funkční a silový trénink, chůze nebo také Tai-Chi) v délce 

trvání 20-120 minut, minimálně 2x týdně po dobu 9 týdnů až 12 měsíců v některých 

studiích. Pro udržení dosaženého efektu cvičení je vhodné pohybovou aktivitu udržovat 

dlouhodobě.  

  

2.3.3 Využití kognitivně motorických úkolů (dual-task) 

V současné době se výzkum v souvislosti s prevencí pádů, posturální nestabilitou 

a narušením kognitivních funkcí zaměřuje také na význam a využití tzv. dual-task 

(anglický termín, překlad do češtiny jako dvojí nebo duální úkol). Typicky se jedná 

o simultánní provedení určitého sekundárního kognitivního nebo motorického úkolu 

během chůze (Hunter et al., 2018), využívá se také provedení doplňujícího úkolu 

v klidném stoji, kdy je tedy podobně jako u chůze primárním úkolem automaticky řízená 

dovednost (Little a Woollacott, 2014).  

Jak již bylo v obecné části bakalářské práce popsáno, kognitivní funkce se 

podílejí na kontrole posturální stability a jejich narušení ovlivňuje také motorické funkce 

(např. chůzi). Zároveň je zřejmé, že zvýšení nároků na posturální kontrolu (obtížnější 

podmínky pro udržení rovnováhy) vyžaduje vyšší podíl kognitivních procesů, což 

následně limituje provedení jiného simultánního úkolu (Kelly, Janke a Shumway-Cook, 

2010). Výzkum ukázal, že právě v kontextu dual-task se posturální kontrola a stabilita 

zhoršuje, simultánní provedení dvou úkolů překračující individuální maximální možnou 

kapacitu pozornosti se tak negativně projeví na provedení jednoho nebo obou úkolů 

(Little a Woollacott, 2014). Například zpomalení chůze během provedení dual-task je 
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interpretováno jako nadměrné zvýšení nároků na kortikální aktivitu související 

s pozorností (Montero-Odasso, 2017).  

Využití dual-task se odvíjí od situací v běžném životě, kdy během většiny 

denních činností je vyžadována kognitivní (především pozornost a k ní se vztahující 

kognitivní procesy) i motorická aktivita současně a právě během těchto činností dochází 

častěji k pádům (Montero-Odasso, 2017). Schopnost udržení stability při provádění 

dalšího úkolu závisí na úspěšné interakci nervových mechanismů regulujících posturální 

kontrolu a mechanismů řídících provádění souběžného kognitivního nebo motorického 

úkolu (Kelly, Janke a Shumway-Cook, 2010). Samotný výkon v provedení dual-task 

odráží individuální schopnost adekvátně rozdělit pozornost různým podnětům a je 

ovlivněn obtížností konkrétního kognitivního a motorického úkolu (Hunter et al., 2018). 

Vzájemné ovlivnění (rušení) současně prováděných úkolů poukazuje na sdílený zdroj 

a mechanismy řízení posturální kontroly a sekundárního úkolu (Kelly, Janke a Shumway-

Cook, 2010). 

V praxi může provedení dual-task vypadat jako test verbální fluence (například 

jmenování zvířat) či plnění početního úkolu (typicky odečítání určitých čísel) během 

chůze po rovině nebo přes překážky, reagování na sluchový nebo vizuální impuls během 

udržení stabilní pozice nebo rychlosti chůze, využívá se také zdvojení motorického 

úkolu, například přenášení sklenice vody (Silsupadol et al., 2009; Little a Woollacott, 

2014; Hunter et al., 2018). Narušení provedení dual-task ovlivňuje více než typ 

senzorického vstupu (sluchový, vizuální, hmatový) právě proces zpracování příchozí 

informace v mozku, který je závislý na pozornosti a kognitivních procesech s ní 

spojených a bývá typicky narušen procesem stárnutí nebo kognitivní poruchou (Little 

a Woollacott, 2014).  

Montero-Odasso (2017) popisuje význam dual-task jako možnost citlivého 

hodnocení případného vlivu kognitivního deficitu na funkci hrubé motoriky. Testování 

současného provedení kognitivního úkolu během chůze pomáhá odhalit potenciální 

riziko pádů i u osob bez dřívějšího výskytu pádu v anamnéze. Pro odhalení případného 

deficitu v provedení dual-task je třeba zvolit k motorickému úkolu takový kognitivní, 

jehož splnění se bude blížit limitům testované osoby, a zároveň je třeba zvážit, na které 

kognitivní domény úkol konkrétně cílí (Hunter et al., 2018). 

 Zvyšující se obtížnost kognitivních úkolů v provedení dual-task umožňuje 

identifikovat osoby s mírnou kognitivní poruchou (MCI) v populaci zdravých osob. Ve 

studii Hunter et al. (2018) se ukázalo, že jakýkoli druh kognitivního úkolu měl negativní 
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vliv na provedení primárního motorického úkolu (významné snížení rychlosti chůze) 

u osob s MCI. Ve srovnání se zdravými dochází také dle studie Shin et al. (2011) u osob 

s MCI během dual-task k prokazatelně vyšším mediolaterálních výkyvům ve stoji, což 

naznačuje selhávání posturální kontroly během provedení kognitivního úkolu. 

V současné době však pro klinickou praxi chybí standardizované hodnocení 

s doporučením konkrétního testovacího protokolu využívající provedení dual-task 

(Hunter et al., 2018).  

Podstatným zjištěním z výzkumu je dále informace o využití dual-task 

v terapeutické intervenci. Silsupadol et al. (2009) naznačují, že právě individuálně 

nastavený trénink s využitím dual-task má vliv na zlepšení rovnováhy i kognitivního 

výkonu během samotných dual-task, diskutován je však přesah zlepšení výkonu v nově 

nastavených dvojích úkolech. Rehabilitační strategie cílené na prevenci pádů 

i u zdravých osob by měly zahrnovat trénink dual-task, tedy nácvik udržení stability 

během současně prováděného dalšího úkolu (motorického nebo kognitivního) pro 

zlepšení schopnosti adekvátně rozdělit pozornost věnovanou udržení rovnováhy 

v komplexním úkolu (Little a Woollacott, 2014; Siu et al., 2009). Další význam 

provedení dual-task v klinické praxi spočívá ve sledování progrese výkonu a celkového 

stavu pacienta v čase (Hunter et al., 2018). 
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3 Část speciální 

 

3.1 Metodika práce 

Bakalářská práce byla zpracována na základě absolvované odborné praxe 

na rehabilitačním lůžkovém oddělení nestátního zdravotnického zařízení Vršovická 

zdravotní a.s. (adresa Oblouková 837/7,101 00 Praha 10), jež proběhla v termínu 14. 1. 

až 8. 2. 2019. Během odborné praxe měla autorka této práce možnost samostatně se 

supervizí odborné fyzioterapeutky pracovat s pacienty, mezi něž patří pan M. M., jehož 

kazuistika je součástí speciální části bakalářské práce. 

Speciální část bakalářské práce se věnuje metodice práce (vybraným 

vyšetřovacím a terapeutickým metodám a podmínkám pro poskytování individuální 

terapie), dále je uvedena anamnéza pacienta, vstupní a výstupní kineziologický rozbor 

včetně stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu, popis 

proběhlých terapií s následným závěrečným zhodnocením efektu terapie. 

Projekt bakalářské práce byl schválen dne 29. 1. 2019 Etickou komisí UK FTVS 

pod jednacím číslem 053/2019 (viz Příloha č. 1) na základě zajištění nemožnosti zneužití 

získaných dat (bezpečné uchování dat v anonymní podobě) a podpisu informovaného 

souhlasu (vzor viz Příloha č. 2) pacientem, který byl seznámen s postupem vyšetření 

a průběhem terapie a dobrovolně souhlasil s účastí v projektu bakalářské práce 

s možností svůj souhlas kdykoli odvolat. 

 

3.1.1 Cíl práce 

Cílem speciální části bakalářské práce je podat přehled výsledků vyšetření 

pacienta s poruchou rovnováhy a kognitivním deficitem, z něhož vyplývá krátkodobý 

a dlouhodobý cíl a plán terapie směřující ke snížení funkčního deficitu pacienta 

a zlepšení jeho pohybových schopností a soběstačnosti pro návrat do vlastního sociálního 

prostředí. Dílčím cílem práce je popis provedených individuálních terapeutických 

jednotek s pacientem, které se odvíjejí od stanovených cílů (stanovených ve spolupráci 

s pacientem) a obsahují návrh, průběh i výsledek každé terapie.  

Autorka práce provedla vstupní a výstupní vyšetření pacienta a samostatně vedla 

12 terapeutických jednotek s pacientem (každý všední den dopoledne v termínu 23. 1. až 

8. 2. 2019 v časovém rozsahu 45 minut na cvičebně nebo v tělocvičně zařízení, na závěr 
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pobytu pacienta také v exteriéru). Nastavení, průběh i výsledky provedených terapií byly 

konzultovány se supervizorkou odbornosti fyzioterapeuta v daném zdravotnickém 

zařízení, která byla přítomna u provedených terapeutických intervencí i vyšetření 

pacienta.   

 

3.1.2 Použité vyšetřovací metody 

V rámci vyšetření pacienta byla využita metoda rozhovoru (odběr anamnézy, 

pohled pacienta na vlastní možnosti a limity, stanovení cílů), aspekce (celkový pohled 

a držení těla a jednotlivých segmentů těla v různých polohách a při pohybu nebo v opoře, 

mobilita a chůze, jemná motorika, dechový stereotyp), palpace (pánve, měkkých tkání). 

Dále je provedeno antropometrické měření délek a obvodů končetin, měření aktivního 

a pasivního rozsahu pohybu končetin a páteře goniometrem, vyšetření kloubní vůle, 

vyšetření svalové síly, zkrácených svalů a pohybových stereotypů dle Jandy. V rámci 

neurologického vyšetření byla hodnocena přítomnost, symetrie a kvalita 

šlachookosticových reflexů, pyramidových zánikových a iritačních jevů, patologie 

hlavových nervů, přítomnost extrapyramidových jevů nebo mozečkové dysfunkce, 

kvalita čití, hodnocení spasticity dle Modifikované stupnice dle Ashwortha.  

Součástí vyšetření je orientační hodnocení psychosociálních a kognitivních funkcí 

pacienta s využitím Montrealského kognitivního testu a hodnocení soběstačnosti dle 

Indexu Barthelové. Do kineziologického rozboru je zahrnuto orientační vyšetření 

hlubokého stabilizačního systému (testy dle Koláře) a vyšetření rovnováhy s využitím 

funkčních testů (Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové a Bergova funkční škála 

rovnováhy). 

 

3.1.3 Terapeutické prostředky a pomůcky 

Terapeutické metody navržené v kontextu výsledků vstupního vyšetření pro 

zlepšení rovnováhy, pohybového projevu a koordinace zahrnují využití prvků Bobath 

konceptu (např. bridging, stereotyp vertikalizace, placing HK, balanční reakce), prvků 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace (pro lopatku a HK) a senzomotorické 

stimulace zahrnující přípravná opatření, korigované držení, balanční cvičení s využitím 

pomůcek (měkká podložka, balanční nafukovací podložka, overball) a školu chůze. Mezi 

přípravná opatření jsou řazeny techniky pro zlepšení posunlivosti a protažitelnosti kůže, 
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podkoží a fascií (techniky měkkých tkání), uvolnění kloubních blokád segmentů 

končetin, protažení zkrácených svalů a relaxaci hypertonických svalů, dále využití 

pasivního protažení spastických svalů s výdrží, opakovaný selektivní aktivní pohyb, 

rytmická stabilizace, exteroceptivní stimulace s využitím pomůcek (míček pěnový 

a ježatý, ježatý váleček).  

V individuální terapii byly dále využity analytické izolované pohyby (aktivní 

s dopomocí, aktivní, aktivní proti odporu pro zvýšení svalové síly) s využitím pomůcek 

(overball, stimulační míčky, elastická guma Thera-Band) a pohyby globálního charakteru 

(například házení, odrážení míče, trénink bimanuální koordinace, nácvik chůze nebo 

zvedání se ze země).  

Zaměření terapie na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému zahrnovalo 

nácvik bráničního dýchání, udržení pozice těla v méně stabilní poloze (cvičení 

v otevřeném kinematickém řetězci, v poloze na čtyřech), aktivní cvičení s pohybem trupu 

do rotace, přenos váhy v sedu i ve stoji, využití balančních reakcí a nácvik automatizace 

pohybu a udržení polohy těla. Zásadní součástí terapie byl nácvik stojné a švihové fáze 

během chůze, podpora udržení trajektorie pohybu, stability stojné fáze s udržením pozice 

pánve, korekce držení těla a přirozeného souhybu trupu a horních končetin při chůzi, 

nácvik nášlapu i odvalu plosky od podložky. Trénink chůze zahrnoval využití 

kompenzačních pomůcek pro chůzi (čtyřkolové chodítko, trekové hole).   

Doplňujícím cílem terapeutických jednotek byla podpora fatických a kognitivních 

funkcí pacienta. Do terapie byly krátce (z důvodu zvýšené únavnosti) zařazeny 

motoricko-kognitivní úkoly (dual-task). Pacient byl konfrontován se zadáním 

autoterapie, vyzýván k zapamatování a opakování pohybových cvičení, v kontextu 

terapie probíhal trénink pozornosti (zaměřené, rozdělené), orientace (především 

v prostoru), krátkodobé paměti, výbavnosti nebo pojmenování. Pacient byl dle možností 

(zvláště časových) veden ke spontánnímu verbálnímu projevu, vyzýván k souvislému 

vyjádření popisu svého stavu, zážitků nebo krátkodobých plánů. Vzhledem k celkově 

pasivnímu ladění pacienta a pomalejšímu psychomotorickému tempu byl kladen důraz 

na zlepšení iniciace pohybu a činnosti, podporu aktivního zapojení pacienta v terapii 

a využitím motivačních prvků (pomůcky, zaměření terapie na pacientovy vlastní cíle 

v terapii, zážitek pocitu úspěchu během terapie). 

Terapeutické jednotky probíhaly na cvičebně vybavené širokým lehátkem 

a základními pomůckami (overball, Thera-Band, balanční podložka, menší gymnastický 

míč, stimulační pomůcky) nebo v tzv. tělocvičně, kde byla umístěna bradla pro nácvik 
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chůze. Trénink chůze probíhal také v interiéru i exteriéru zdravotnického zařízení. 

Pacient na místa terapie vždy docházel v doprovodu terapeuta. Přístrojová terapie 

zahrnovala aktivní cvičení DKK a HKK na Motomedu.  

Během terapeutické intervence byl kladen důraz na adekvátní nastavení zátěže 

pro pacienta z důvodu zvýšené únavnosti a vertiga, využité prvky v terapii byly dle stavu 

a možností pacienta postupně stupňovány ve smyslu zvyšování náročnosti (výdrž, 

opakování, cvičení v uzavřených a posléze otevřených kinematických řetězcích, využití 

pomůcek, motoricko-kognitivních úkolů, cvičení v různých pozicích od méně po více 

posturálně náročných). 

 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba:  pan M. M. 

Pohlaví: muž   

Ročník narození: 1947 (71 let) 

Diagnóza:  

I674 Jiná cévní onemocnění mozku: hypertenzní encefalopatie 

I480 Paroxyzmální fibrilace síní 

I250 Chronická ischemická choroba srdeční 

I10 Esenciální (primární) hypertenze 

I70 Ateroskleróza 

E782 Smíšená hyperlipidémie 

E117 Diabetes mellitus II. typu 

Nynější onemocnění:  

Pacient přijat 18. 1. 2019 k lůžkové rehabilitaci ve Vršovická zdravotní a.s. 

překladem z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 

(FNKV), st.p. prodělaném amentně-delirantním stavu s následnou smíšenou fatickou 

poruchou, lehkou pravostrannou hemiparézou a ataxií vzniklém 24. 12. 2018 

po selektivní koronarografii pro stenózu arteria coronaria dextra (výkon PCI/DES 

proběhl v IKEM, během výkonu dekompenzace chronické vaskulární encefalopatie při 

podání kontrastní látky v kombinaci s hypoxií, následkem kombinovaná porucha vědomí 

s nutností orotracheální intubace s umělou plicní ventilací 26.12.-28.12.2018), z pohledu 

neurologa uzavřeno jako postkontrastní encefalopatie. Diferenciální diagnózu ischemické 
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cévní mozkové příhody (iCMP v povodí arteria cerebri media sin.) nepotvrdil nález 

zobrazovacích metod. 

Výsledky vyšetření zobrazovacími metodami: Výpis ze zdravotnické dokumentace 

(překladové zprávy). Dle provedené MRI mozku (2. 1. 2019) patrná difuzní komorová 

atrofie, dilatace komorového systému, starší ischemické změny supra i infratentoriálně. 

Opakované CT vyšetření mozku včetně CT angiografie mozkových tepen bez patologie. 

Rodinná anamnéza: matka zemřela ve stáří na karcinom plic, otec zemřel ve stáří na 

karcinom tlustého střeva, 3 děti zdrávy 

Osobní anamnéza: Diabetes mellitus na kombinované terapii (perorální antidiabetika, 

inzulin), dyslipidemie na terapii statiny, st.p. appendektomie (APPE) v mládí, pacient 

popisuje úraz pravého kotníku v mládí (podrobněji neudává), st.p. selektivní 

koronarografii pro suspektní asymptomatickou ICHS 12/2018 

Farmakologická anamnéza: Výpis ze zdravotnické dokumentace, léky podává 

ošetřovatelský personál: Anopyrin 100mg, Trombex 75mg, Betaloc 25mg , Pantoprazol 

40mg, Cordarone 200mg, Verospiron 50mg, Prestarium neo 10mg, Rosucard 20mg, 

Siofor 1000mg, Sanval 10mg, Humulin R s.c., Lantus s.c. 

Alergie: neudává 

Abusus: nekuřák celý život, alkohol příležitostně 

Pracovní anamnéza: vystudoval střední školu průmyslovou s maturitou, pracoval jako 

automechanik a řidič kamionu (převážně statická zaměstnání, vynucené polohy trupu 

v předklonu, sedavé zaměstnání), nyní 3 roky ve starobním důchodu. 

Sociální anamnéza: ženatý (manželka a 3 děti žijí ve Francii, pacient udává, že ve 

Francii žil cca 30let). V Praze nyní žije pacient v bytě ve sníženém podlaží (může využít 

výtah, 2 schody k domu) s přítelkyní (udává, že již asi 10 let), která pacienta navštěvuje 

v zařízení. V bytě prahy, v koupelně sprchový kout, bez vybavení kompenzačními 

pomůckami, bez madel. 

Denní režim: Premorbidně ve starobním důchodu pobývá převážně v domácím 

prostředí, náplní dne odpočinek, sledování televize. V současné sobě v zařízení převládá 

pasivní ladění pacienta, většinu dne leží na lůžku, po výzvě aktivní účast na terapiích: 

1x denně fyzioterapie (45min), ergoterapie, přístrojová terapie (Motomed). Spí dobře.  

Zájmy: sledování TV, četba denního tisku, dříve se více věnoval automechanice, zálibou 

je také letectví. Sportu se během života dlouhodobě aktivně nevěnoval (rekreačně 

krátkodobě hrál tenis, basketbal). 
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Předchozí rehabilitace: premorbidně nebyla indikována. Na neurologické JIP 

a standardním neurologickém oddělení FNKV dle dokumentace probíhala v lednu 2019 

fyzioterapie s nácvikem chůze a logopedie, pacient si průběh hospitalizace nevybavuje. 

Kompenzační pomůcky nevlastní. 

Indikace k RHB: lékařem indikace léčebně rehabilitační s cílem obnovy motorických 

funkcí a stability.  

Cíl pacienta: znovunabytí stability při chůzi, zlepšení paměti, pobyt v domácím 

prostředí. 

 

Diferenciální rozvaha:  

Vzhledem k prodělané dekompenzované vaskulární encefalopatii s následnou 

kvantitativní změnou vědomí a klinickým obrazem prodělané iCMP (dle dokumentace 

st.p. pravostranná hemiparéza z centrální příčiny) lze předpokládat na pravostranných 

končetinách omezení aktivního rozsahu pohybu, zvýšení svalového tonu ve smyslu 

spasticity, změnu citlivosti (narušení povrchového a hlubokého čití, propriocepce DKK 

může být narušena také v důsledku DM II. typu), zvýšené monosynaptické reflexy, 

přítomnost pyramidových zánikových a iritačních jevů. Očekávat lze narušení 

rovnováhy, taxe a jemné motoriky a změnu pohybových stereotypů. Nálezem mohou 

dále být senzorické poruchy (narušení percepce, gnostických funkcí, smyslové obtíže), 

poškození hlavových nervů (poruchy zorného pole, okohybných nervů a vestibulární 

funkce, narušení faciokineze při centrální paréze n. VII), kognitivní deficit, fatická 

porucha (senzorická, motorická, globální). Uvažovat lze dále poruchy autonomních 

funkcí (kontinence moči, stolice) a funkcí psychických společně se změnami prožívání 

a sociální interakce. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Datum vyšetření: 23. 1., 24. 1. 2019 (9:30-10:00 oba dny) 

 

3.3.1 Status praesens 

a) objektivní: Pacient při vědomí, lucidní, orientován osobou, v čase, narušení orientace 

místem (udává místo předchozí hospitalizace). Spolupracuje, rozumí dobře, výzvám 

vyhoví, mírná fatická a kognitivní porucha (narušení exprese, výbavnosti, krátkodobé 
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paměti, pozornosti, podrobněji dále ve vyšetření). Výška: 190cm, váha: 94kg, 

BMI: 24,67 (pásmo normy), tělesná teplota: 36,5°C, TK: 127/70mmHg , TF: 72/min. 

Eupnoe, afebrilie, bez ikteru a cyanózy, jizva v pravém podbřišku (st.p. APPE) klidná, 

dále kůže bez defektů, dolní končetiny bez známek trombembolických změn. Pacient 

působí klidným až pasivním dojmem, od dne příjmu do zařízení je viděn převážně 

„schovaný pod peřinou až po nos“, zpomalené psychomotorické tempo, výkyvy emocí 

nepozorovány. Schopen chůze s nízkým 4-kolovým chodítkem pro nestabilitu 

s doprovodem (výskyt pádu pacienta v zařízení v noci na toaletě, pád bez zranění 

a následků), v rámci lůžka (sebeobsluhy) soběstačný, podrobněji dále ve vyšetření. 

b) subjektivní: Pacient si neuvědomuje příčinu současného stavu, nepamatuje si 

absolvování výkonu v IKEM, popisuje zmatenost a nespokojenost během hospitalizace 

ve FNKV. Nyní si je vědom současného stavu, pociťuje narušení stability, paměti, řeči. 

Bolest neudává, cítí se dle svých slov celkem dobře. 

 

3.3.2 Vyšetření aspekcí 

 

Vyšetření stoje statické: omezeno z důvodu instability ve stoji (pacient bez opory HKK 

vydrží stát krátce, únava a změna držení).  

Stoj o širší oporné bázi, asymetrická poloha těžiště: posunutí vpřed, trup velmi 

mírně osciluje všemi směry. PDK vytočena od kyčle zevně se zatížením především 

přednoží, vlevo zatížena celá ploska s náznakem kontury příčné a podélné klenby, paty 

kulovitého tvaru, kotníky ve valgózním postavení bilaterálně, vpravo mohutnější oblast 

kotníku a výraznější kontura Achillovy šlachy. Konfigurace lýtek symetrická, levý 

kolenní kloub v mírné flexi ve valgózním postavení, vpravo snížená kontura stehna 

mediálně. Pánev v anteverzním postavení, sešikmení doleva, rotace proti směru 

hodinových ručiček, ochabnutí gluteálních svalů bilat., subgluteální rýha níže vlevo. 

Thorakobrachiální trojúhelník větší vpravo, tajle konvexní bilat., páteř v ose ve frontální 

rovině, vyrovnána bederní lordóza, zvýšená a prodloužená hrudní kyfóza, ostřeji zalomen 

C/Th přechod páteře, hlava v předsunu, mírný úklon a rotace hlavy vpravo, obličej 

symetrický. Lateralizace středové čáry, umbilicus tažen mírně vpravo, celková hypotrofie 

břišních svalů, hrudník v inspiračním postavení, prominence dolních žeber bilat., levá 

prsní bradavka výše než pravá. Držení ramen v protrakci, levý ramenní pletenec výše než 

pravý, dolní úhly lopatek rotovány zevně bilat. Držení PHK ve vnitřně rotačním 
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postavení v ramenním kloubu, výraznější semiflexe v loketním kloubu než vlevo, 

postavení aker HKK volně bilaterálně. 

 

Vyšetření stoje dynamické: 

Pohyblivost páteře:  

Extenze: omezený rozsah pohybu, pohyb se odehrává především v C/Th a Th/L přechodu 

páteře. 

Flexe: omezený rozsah pohybu (dosáhne pod kolena a pro nestabilitu se o ně zapře, 

flektuje kolenní klouby), páteř se nerozvíjí, pohyb především v kyčelních kloubech, 

napřímení s oporou rukou o stehna. 

Lateroflexe: omezený rozsah bilat. symetricky, rozvoj segmentu páteře v Th/L přechodu, 

bederní páteř zůstává oploštěna, hrudní páteř zůstává kyfotizována beze změny zakřivení. 

Rombergův stoj:  

I: širší báze, velmi mírná oscilace trupu všemi směry, vyvažuje bez pohybu v kloubech 

dolních končetin. 

II: mírnou oscilaci trupu vyvažuje lehkým pohybem v kotnících. 

III: nestabilita, výrazná titubace předozadně a vpravo, během 1s otevírá oči, vyhledává 

oporu HKK, vyvažuje laterolaterálním pohybem v kyčelních kloubech. 

Test dle Véleho (Véle a Pavlů, 2012): vyhodnocen jako 3. stupeň (středně porušená 

stabilita, zvýšená opora o prstce, pouze místy mírná aktivita šlach bérce pro udržení 

stability přirozeného stoje).  

Stoj na 1DK: vyšetřen jako zvednutí DK nad podložku bez opory, otevřené oči. Stranová 

asymetrie postavení pánve a trupu, postavení pánve neudrží v jedné poloze. Stoj na LDK 

(trvání 1s) rotace pánve doleva a elevace pánve vpravo, náklon a rotace trupu doleva. 

Stoj na PDK (trvání 2s) mírnější rotace pánve doprava, náklon trupu nad zatíženou PDK.  

Stoj na špičkách: provede v trvání 2s s oporou o ruce na zábradlí. 

Stoj na patách: neprovede ani s oporou o ruce na zábradlí. 

Sed: stabilní bez opory HKK a zad (rychleji unavitelný, častěji sedí s využitím opory 

o ruce vedle těla), výrazná protrakce ramen, kyfotické držení trupu v celém rozsahu, 

retroverzní postavení pánve, trup nakloněn mírně vpravo, předsun hlavy. Zatížení 

dolních končetin symetrické.  

Dechový stereotyp: v klidu pravidelný, eupnoe, převažuje horní hrudní dýchání vleže na 

zádech i ve stoji, začátek dechové vlny pouze náznakem v oblasti břicha, hrudník 

v inspiračním postavení. 
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Mobilita: 

Přetáčení na boky na lůžku: samostatně, švihovým pohybem. Přetočení na břicho/na 

záda: samostatně s verbálním vedením, obtíže činí umístění horních končetin a využití 

opory o ně při přetočení. Vertikalizace do sedu: samostatně flexí trupu s držením 

o hrazdičku nad postelí LHK, švihový pohyb. Vertikalizace do stoje: samostatně, 

s oporou o ruce na lůžku/opěradlech židle, švihový pohyb. Posazení ze stoje: s oporou 

o zadní stranu dolních končetin a horních končetin na lůžku (opěradlech židle). Položení 

se ze sedu: extenze trupu a současná elevace dolních končetin, švihový pohyb.  

Opora PHK: vsedě na lůžku opora o pravé akrum ve vnitřně rotačním postavení 

v ramenním kloubu, elevace a protrakce ramenního pletence, pronace předloktí, využívá 

častěji oporu o ruku v pěst než oporu o dlaň. 

Opora PDK: bridging udrží krátce, pánev klesá výrazněji vpravo, vázne opora o patu 

a celou plosku (zatížení hlavně přednoží). 

Chůze: ataktický typ chůze (střídá nadměrně úzkou a širokou opornou bázi) pro necílený 

pohyb PDK (neudrží směr pohybu), semiflekční držení trupu. Ve volném prostoru bez 

kompenzační pomůcky zvládne ujít cca 4 kroky, než vyhledá oporu o horní končetiny. 

Chůze stabilnější s oporou alespoň 1HK o zábradlí, kdy ujde cca 20m do nutnosti 

zastavení (únava), chůze po šikmější ploše dolů či nahoru (mírné svažitá podlaha 

v chodbě zařízení) zvyšuje nutnost opory o zábradlí. Využívá zrakové kontroly pohybu 

DKK. Během dne (chůze na toaletu) využívá při chůzi nízké 4-kolové chodítko, chůze 

stabilní, vyrovnává výkyvy trupu do stran, nutnost doprovodu z důvodu výskytu pádu 

v zařízení, pacient se cítí jistější při chůzi s doprovodem. 

Chůze bez pomůcky i s chodítkem na rovném povrchu neplynulá a nejistá, kratší 

a nepravidelná délka kroku (pravou nohou mírně delší) a rychlost (levou nohou 

rychlejší). Těžiště těla posunuto vpřed, titubace trupu všemi směry (mírněji při chůzi 

s chodítkem), snížená zátěž PDK, která se vytáčí zevně v kyčelním kloubu, došlapuje na 

přednoží, poté na patu, místy nezdvihne celou pravou nohu od podložky, ale překračuje 

levou. Levá ploska nášlap přes patu a odval přes celou plochu plosky. Chybí přirozená 

mírná kontrarotace trupu a plynulý souhyb horních končetin, které se drží více u těla, 

pohyb hlavy bez výrazných souhybů. Zvýrazněná rotace pánve a lateroposun bilaterálně. 

Extenze v kyčelních kloubech minimálně naznačena. 

Modifikace chůze: nelze pro nestabilitu a zvýraznění předozadní a laterální titubace 

(pokus chůze na špičkách, pozadu nebo se vzpažením HKK), riziko pádu. Chůzi po 

schodech pro riziko pádu zatím nezkoušena. 
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3.3.3 Vyšetření palpací 

Končetiny teplé, normálně prokrvené, pulzace hmatné do periferie, DKK bez 

známek hluboké žilní trombózy, trofika tkání přiměřená, končetiny palpačně nebolestivé, 

nález oboustranně symetrický. Jizva v pravém podbřišku (st.p. APPE) mírně propadlá, 

klidná, délka 8cm. Pacient afebrilní, bez známek pocení.  

Palpace pánve: anteverzní postavení, pánev sešikmena doleva dolů, rotována proti směru 

hodinových ručiček. 

Palpace kůže a fascií: snížená protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží a fascií 

v oblasti pektorálních svalů, horních částí trapézových svalů bilat. Zhoršená posunlivost 

šíjové a hrudní fascie laterálním a kraniokaudálním směrem bilat. V oblasti zad omezení 

protažitelnosti a posunlivosti kůže, podkoží a fascie převážně v bederní oblasti 

kraniokaudálně oboustranně, dále omezení hrudní (oblast pektorálních svalů) 

a klavipektorální fascie všemi směry bilat. Bilaterárně zhoršená protažitelnost 

a posunlivost kůže a fascií v oblasti zadní strany stehna a fossa poplitea, dále palpace 

kůže a fascií končetin bez zřetelných bariér mezi vrstvami. 

Palpace svalů: paravertebrální svaly v oblasti přechodu Th/L a C/Th páteře palpačně 

v hypertonu. Palpačně citlivá bránice (pars costalis a sternalis) a m. piriformis 

oboustranně, palpační hypertonus flexorů kyčelních a kolenních kloubů oboustranně, 

m. triceps surae oboustranně v hypertonu. Achillova šlacha vpravo palpačně pevnější 

struktury než vlevo. Palpován hypotonus m. gluteus maximus bilat., m. quadricep fem. 

vastus med. bilat., m. obliquus ext. et int. bilat. Palpační hypertonus trapézových svalů 

(horní část), m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus bilat. 

 

3.3.4 Neurologické vyšetření 

Kognitivní, smyslové a psychosociální funkce: 

Vědomí a orientace: Pacient při vědomí, lucidní, orientován osobou, časem, narušení 

přesné orientace místem. Pacient spolupracuje, výzvě vyhoví.  

Řeč: Lehká fatická porucha (nonfluentní charakter), mluví v kratších větách, které někdy 

nedokončí, ale vyjádří podstatné, dysprozodie, místy perseverace a agramatismy, 

narušení výbavnosti slov. Visus a sluch: v normě, bez korekce 

Pozornost: udrží krátkodobě, kolísavá, výrazně klesá s únavou, nutné dobré soustředění 

na komunikaci, pohyb nebo činnost. Tělesné schéma bez narušení, Neglect syndrom 
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neprokázán. Krátkodobá paměť: zhoršení zapamatování a výbavnosti slov. Dlouhodobá 

paměť: pozorován deficit během komunikace (např. souslednost událostí).  

Počítání: provede. Čtení: v normě. Psaní: dochází k záměně či vynechání hlásek, písmo 

mírně roztřesené, normální velikosti, některé chyby opraví, v kontextu psaný text 

srozumitelný. 

Psychosociální funkce: Pacient působí klidným až pasivním dojmem, bez vyzvání 

aktivitu nevyhledává a leží na zádech na lůžku. Zpomalené psychomotorické tempo, 

výkyvy emocí nepozorovány. V běžné komunikaci místy odbíhá od tématu, nepřesně 

odpoví nebo odpověď zamluví, v dobrém naladění odpoví vtipem (možná kompenzace 

kognitivního deficitu, narušení výbavnosti). Pro terapii motivován s vidinou blízkého 

celkového zlepšení stavu (získání stability při chůzi). 

Montrealský kognitivní test: 16b./30b. (pásmo narušení kognitivních funkcí, pásmo 

normy: více než 26b. včetně) 

Zrakově-prostorové funkce a exekutivní úkoly:  2b./5b. 

Pojmenování: 3/3 

Paměť – vštípení: 5/5 na druhý pokus (nebodováno)  

Pozornost a pracovní paměť: 4/6 

Řeč (přesné opakování a výbavnost): 0/3 

Abstrakce: 2/2  

Paměť – oddálené vybavení: 0/5 (s nápovědou 2/5) 

Orientace: 5/6 (nepřesně orientace místem) 

Orientační vyšetření hlavových nervů: Bez patologického nálezu, viz tabulka č. 2.1. 

Hlavový nerv Výsledek vyšetření 

I.    n. olfactorius Funkce čichu v normě. 

II.   n. opticus Visus i perimetr orientačně v normě. 

III., IV., VI.   n. oculomotorius, 

n. trochlearis, n. abducens 

Oční bulvy ve středním postavení, volně pohyblivé všemi 

směry, izokorie, bez diplopie, strabismu. 

V.    n. trigeminus Výstupy nervu nebolestivé, senzitivita obličeje bilaterálně 

symetrická. 

VII.  n. facialis Obličej symetrický v klidu i při volní faciokinezi, víčka bez 

poklesu, chuť v normě. 

VIII.   n.vestibulocochlearis  Sluch v normě, bez nystagmu, Hautantova zkouška negativní, 

Unterbergerovu zkoušku nelze provést pro neschopnost 

udržení stoje se zavřením očí. 

IX., X., XI.   

n. glossopharyngeus, n. vagus, 

n. accessorius 

Bez poruchy polykání, symetrické patrové oblouky, 

výslovnost v normě, funkce m. trapezius a 

m. sternocleidomastoideus v normě. 

XII.  n. hypoglossus Postavení jazyka v dutině ústní v normě, plazí ve střední linii. 

Tabulka 2.1: Vyšetření hlavových nervů při vstupním vyšetření 
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Šlachookosticové (monosynaptické) reflexy:  

Patrná zvýšená reflexní výbavnost na PHK. Záznam vyšetření viz tabulka č. 2.2. 

Kvantitativní hodnocení reflexu (Véle, 2006): 

0 = areflexie úplná, reflex nelze vybavit ani s facilitací 

1 = hyporeflexie, reflex je výbavný jen s facilitací 

2 = snížený reflex, zřetelně nižší intenzity záškubu 

3 = normální reflex 

4 = hyperreflexie, rozšířená zóna vybavitelnosti a vyšší amplituda 

5 = polykinetický reflex s následnými záškuby (pseudoklonus až klonus) 

 

Reflex PHK LHK 

Bicipitový (C5-C6) 4 3 

Tricipitový (C7) 3 2 

Radiopronační (C6) 3 3 

Flexorů prstů (C8) 4 2 

 PDK LDK 

Patelární (L2-L4) 3 3 

Achillovy šlachy (L5-S2) 2 2 

Medioplantární (L5-S2) 2 2 

Tabulka 2.2: Vstupní vyšetření šlachookosticových reflexů na HKK a DKK 

Pyramidové jevy zánikové: nepřítomny na HKK, Mingazzini pozitivní PDK (lehký 

pokles) 

Iritační jevy (patologické reflexy): nepřítomny HKK, DKK. Vyšetření zaznamenáno 

v tabulce č. 2.3 společně se zánikovými jevy. 

 

Pyramidové jevy zánikové PHK LHK 

Mingazzini, Hanzalův negativní negativní 

Rusecký negativní negativní 

Dufour negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Iritační jevy PHK LHK 

Hoffmanův negativní negativní 

Justerův negativní negativní 

Pyramidové jevy zánikové PDK LDK 

Mingazzini pozitivní negativní 

Barré negativní negativní 

Iritační jevy PDK LDK 

Babinski negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Tabulka 2.3: Vstupní vyšetření zánikových a iritačních jevů 
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Taxe: nepřesná PHK (prst-nos), bilat. DKK více vpravo (pata-koleno), s otevřením očí se 

zpřesňuje. 

Diadochokinéza: dysdiadochokineze PHK. 

Extrapyramidové jevy: nepřítomny. 

Čití povrchové (taktilní, termické, algické, diskriminační): hypestezie akra končetin 

s maximem distálně obě HKK i DKK (vždy více vpravo). Čití hluboké (pohybocit, 

polohocit): hypestezie akra s maximem distálně obě HKK i DKK (vždy více vpravo). 

Nerozezná dotek či pohyb na konkrétním prstě (HKK, DKK), na kotníku a zápěstí již 

přesněji, proximálněji bez obtíží. Vibrační čití nevyšetřeno. Stereognozie: narušena 

vpravo, vlevo rozezná lépe a jistěji. 

Spasticita: nález spasticity svalů na PHK, viz tabulka č. 2.4. Na PDK proveditelný 

pasivní rychlý pohyb ve všech segmentech bez nálezu. 

Modifikovaná stupnice dle Ashwortha (Štětkářová, 2012): 

0 = žádný vzestup svalového tonu 

1 = lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor ke konci pohybu) 

1+ = lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a minimální odpor během méně než poloviny 

zbývajícího rozsahu pohybu) 

2 = výraznější vzestup svalového tonu během pohybu, lze ale snadno pohybovat 

3 = výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný 

4 = není možný pasivní pohyb 

 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly blokující 

vyšetřovaný pohyb (spastický) 

Stupeň spasticity 

FLX ramenní kloub s EXT lokte m. latissimus dorsi, m. teres 

major 
0 

FLX ramenní kloub s FLX lokte m. triceps brachii caput longum 0 

ZR ramenní kloub s ADD m. subscapularis 0 

Horizontální ABD m. pectoralis major 0 

FLX loketní kloub m. triceps brachii 1 

EXT loketní kloub m. biceps brachii, m. brachialis, 

m. brachioradialis 
1+ 

SUP s FLX/EXT lokte m. pronator quadratus/m. 

pronator teres 
1 

EXT zápěstí m. flexor carpi ulnaris et radialis 1+ 

(pozn. vyčerpatelný 

klonus v závěru pohybu) 

EXT MCP klouby mm. lumbricales, mm. interossei 

dorsales et palmares 
1+ 

EXT IP I, IP 2 m. flexor digitorum profundus et 

superficialis 
1 

Tabulka 2.4: Nález spasticity svalů PHK při vstupním vyšetření 
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Napínací manévry: Lasegueova zkouška bilat. negativní. 

Stoj Rombergův I-III: viz dynamické vyšetření stoje. 

 

3.3.5 Antropometrie 

Z provedeného vyšetření nejsou zřejmé asymetrie v délce končetin, obvodové 

míry nenaznačují přítomnost otoku, vpravo je zřetelná změna poúrazová konfigurace 

hlezenního kloubu (v mládí) a pravděpodobná hypotrofie m. quadriceps femoris vastus 

medialis (bilaterálně, více vpravo). Délka a obvody HKK symetrické. Antropometrie 

DKK (Haladová a Nechvátalová, 2011) podrobněji viz tabulka č. 2.5. 
 

Obvody (v cm) LDK PDK 

Stehno 15 cm nad patelou 43 41 

Kolenní kloub přes patelu 42 42 

Lýtko v nejsilnějším místě 33 33 

Hlezno přes patu 35 37 

Přes kotníky 21 22 

Délky (v cm) LDK PDK 

Funkční délka DK 96 96 

Anatomická délka DK 94 94 

Tabulka 2.5: Antropometrie DKK při vstupním vyšetření 

3.3.6 Goniometrie a vyšetření kloubní vůle 

Rozsahy pohybu segmentů končetin a páteře byly vyšetřeny a hodnoceny 

na lehátku s využitím plastového goniometru (Haladová a Nechvátalová, 2011).  

Z orientačního vyšetření rozsahu pohybu v kloubech (podrobněji v tabulce č. 2.6) 

vyplývá omezení aktivního i pasivního pohybu v pravém hlezenním kloubu do dorzální 

flexe (rozsah pohybu omezen po úrazu v mládí), omezení aktivního i pasivního rozsahu 

pohybu v kyčelních kloubech do vnitřní rotace symetricky. Na pravé horní končetině 

omezení aktivního rozsahu pohybu (pasivně protažitelné do rozsahu pohybu LHK) zevní 

rotace v ramenním kloubu, supinace předloktí, dorzální flexe zápěstí. Orientační 

vyšetření aktivního rozsahu pohybu palce aspekcí možný všemi směry, bilaterálně 

symetrický, opozici provede.  

Rozsah pohybu krční páteře omezen aktivně i pasivně všemi směry, omezení 

rozsahu pohybu rotace hrudní a bederní páteře. Provedení pohybu ve všech segmentech 

aktivně i pasivně bez bolesti.  
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Limitací provedení izolovaného analytického pohybu v jedné rovině a vyšetření 

goniometrie je pacientova tendence provádět pohyby rychlejším a nekoordinovaným 

způsobem (více pravostranné končetiny), možný vliv narušení pozornosti a porozumění. 

 LHK PHK 

Pohyb Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

75 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

100 

80 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

80 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

110 

80 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

60 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

165 

0 

100 

75 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

5 

80 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

100 

80 

Loketní kloub S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 

Radioulnární kloub R 80 - 0 - 90 R 85 - 0 - 90 R     70 - 0 - 90 R 80 - 0 - 90 

Zápěstí S 

F 

75 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

20 

S 

F 

80 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

25 

S     65 – 0 - 75 

F    10 - 0 - 20 

S 

F 

80 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

25 

MP klouby 2.-5.prst S 40 - 0 - 80 S 40 - 0 - 85 S    35 - 0 - 80 S 40 - 0 - 85 

IP1, 2 kl. 2.-5.prst S 0 - 0 - 80 S 0 - 0 - 85 S    0 - 0 - 80 S 0 - 0 - 85 
 

 LDK PDK 

Pohyb Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 

F 

RS90 

5  

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

120 

15 

10 

S 

F 

RS90 

10 

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

125 

15 

20 

S 

F 

RS90 

5 

30 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

120 

15 

15 

S 

F 

RS90 

10 

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

125 

15 

20 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S     0 - 0 - 140 

Hlezenní kloub S 25 - 0 - 45 S 30 - 0 - 45 S 10 - 0 - 45 S 15 - 0 - 45 

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

Páteř Aktivně Pasivně      

Krční páteř S 30 - 0 - 25  

F 20 - 0 - 25 

R 45 - 0 - 40  

S 30 - 0 – 30 

F 20 - 0 - 25 

R 50 - 0 - 50 

     

     

     

Hrudní a bederní 

páteř 

F 20 - 0 - 20 

R 20 – 0 - 25 
         

Tabulka 2.6: Vstupní vyšetření goniometrie (zápis dle SFTR) 

 

Vyšetření kloubní vůle: 

Vyšetřena kloubní vůle segmentů končetin (Lewit, 2003). Omezení kloubní vůle 

talokrurálního kloubu dorzálním směrem oboustranně, více vpravo. Funkční vyšetření 
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přednoží (Lisfrankův kloub): omezeno bilat. více vpravo ve srovnání s kloubní vůlí této 

oblasti vlevo. Omezení pohyblivosti pately kaudálně oboustranně, omezení kloubní vůle 

hlavičky fibuly ventrodorzálně oboustranně. Omezení kloubní vůle zápěstních kostí 

vpravo (ve smyslu palmární i dorzální flexe), vzájemného posunu metakarpů 

oboustranně (více vpravo). Mírné omezení pohyblivosti pravé lopatky po stěně hrudníku 

(zvýšený odpor). 

 

3.3.7 Vyšetření svalové síly končetin 

Svalová síla horních končetin: vyšetřena orientačně odporovými zkouškami: mírné 

oslabení abdukce a zevní rotace v pravém ramenním kloubu oproti levé straně, dále 

oslabení dorzální flexe pravého zápěstí a lehce slabší stisk pravé ruky oproti levé straně.  

Svalová síla dolních končetin: vyšetřena dle Jandova svalového testu (st. 0-5), viz 

tabulka č. 2.7. Na PDK oslabení extenze a abdukce v kyčelním kloubu, flexe v kolenním 

kloubu a dorzální flexe v hlezenním kloubu oproti LDK. Svalová síla celkově slabší na 

dolních končetinách ve všech segmentech. 

 

Vyšetřovaný pohyb a svaly LDK PDK 

Flexe v kyčelním kloubu (m. iliopsoas)  4 4 

Extenze v kyčelním kloubu 

(m. gluteus max., m. biceps femoris caput 

longum, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus) 

4 3 

Abdukce v kyčelním kloubu  

(m. gluteus med. et min., m. tensor fasciae latae) 
4 3 

Flexe v kolenním kloubu  

(m. biceps femoris caput breve et longum, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus) 

3+ 3 

Extenze v kolenním kloubu  

(m. quadriceps femoris) 
4 4 

Plantární flexe (m. triceps surae) 4 4 

Supinace s dorzální flexí  

(m. tibialis ant.) 
4 3 

Pronace v plantární flexi  

(m. peroneus longus et brevis) 
4 3 

Tabulka 2.7: Vstupní vyšetření svalové síly DKK (svalový test dle Jandy) 
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3.3.8 Vyšetření zkrácených svalů 

Přítomno zkrácení svalů horních i dolních končetin symetricky, hodnocení dle 

Jandy (2004) viz tabulka č. 2.8. 

Hodnocení:  

0 = není zkrácení 

1 = malé zkrácení 

2 = velké zkrácení 

Vyšetřovaný sval Vpravo Vlevo 

M. iliopsoas 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. triceps surae 
2  

(pozn. nelze zcela validně 

hodnotit vzhledem k úrazu)  

1 

M. piriformis 1 1 

M. pectoralis major  2 2 

M. trapezius horní část 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

Tabulka 2.8: Vstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.3.9 Jemná motorika 

Dominance: PHK. LHK bez patologického nálezu.  

Na pravé horní končetině lehké narušení jemné motoriky ve smyslu 

dyskoordinace prstů, omezené aktivní hybnosti zápěstí a předloktí. Provede PHK úchopy 

bidigitální, pluridigitální, dlaňové za zrakové kontroly. Narušení fáze úchopu přiblížení 

(nepřesné zacílení), rozevření (mírná časová prodleva extenze prstů), oddálení (extenzí 

trupu). Zhoršení bimanuální koordinace, např. nutný delší čas na zapínání oblečení, 

sebesycení s využitím příboru. Narušení grafomotoriky: pevné tříprsté držení tužky, která 

není volně opřena o třetí prst, omezený pohyb v zápěstí, dyskoordinace pohybu. 

 

 

3.3.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu: přestavba pohybového stereotypu oboustranně (více 

vpravo), na začátku pohybu opora ramen a pánve o podložku bilat., nedostatečná 
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stabilizace trupu, dochází k lordotizaci Th/L přechodu páteře, m. gluteus maximus se 

minimálně zapojuje bilat. až ke konci pohybu.  

Flexe trupu: přestavba pohybového stereotypu: elevace dolních končetin nad podložku 

během pohybu do flexe trupu, zvýraznění předsunu hlavy (zvýšená aktivace 

m. sternocleidomastoideus bilat.), m. iliopsoas oboustranně přebírá funkci již v začátku 

pohybu. 

Abdukce v ramenním kloubu: přestavba pohybového stereotypu oboustranně: vlevo 

patrná fázická kontrakce m. trapezius horní část v začátku pohybu, vpravo mírný náklon 

trupu doleva, v začátku pohybu fázická aktivita horní části m. trapezius, paži elevuje se 

zvýrazněním vnitřní rotace v ramenním kloubu (pohyb veden za loktem, předloktí 

přepadává kaudálně).  

 

3.3.11 Orientační vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

Test flexe v kyčli vsedě dle Koláře: projev insuficience posturální (stabilizační) svalové 

funkce: dochází k záklonu trupu (převaha extenzorů páteře při stabilizaci, nedostatečná 

aktivita břišních svalů ověřena palpací v inguinální krajině), pánev tažena kraniálně 

aktivací m. quadratus lumborum vyšetřované strany, umbilicus se vychyluje laterálně 

k vyšetřované straně. 

Test extenze v kyčli vleže dle Koláře: projev nedostatečné stabilizace: prohloubení 

lordotického zakřivení páteře oblasti Th/L přechodu, pánev se klopí do anteverze, 

nadměrná aktivace extenzorů páteře, snížená aktivace a zapojení m. gluteus maximus 

oboustranně, laterální skupiny břišních svalů (konvexní vyklenutí). 

 

3.3.12 Funkční vyšetření 

Výsledky funkčních testů zaměřených na rovnováhu ukazují na zhoršenou 

schopnost rovnováhy (především ve stoji a při chůzi), a tím upozorňují na zvýšené riziko 

pádu, nutnost dalšího vyšetření a následné terapie. 

Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové: 11b./28b. 

Část I. Rovnováha: 6b./16b. 

Část II. Chůze: 5b./12b. 

Berg Balance Scale: 33b./56b. 
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3.3.13 Soběstačnost 

Pacient premorbidně soběstačný v personálních běžných denních činnostech 

(ADL), nyní vyžaduje dopomoc při chůzi, koupání a použití WC (přesun), oblékání 

(nazouvání obuvi). Pacient je kontinentní. Pro sebesycení, osobní hygienu využívá 

dominantní PHK. 

Index dle Barthelové: 75b./100b. (pásmo lehké závislosti 65-95b.) 

Sebesycení – samostatně 10b. 

Oblékání - s  pomocí  5b. 

Koupání - s pomocí  5b.     

Osobní hygiena - samostatně 5b.     

Kontinence moči - plně kontinentní  10b.  

Kontinence stolice - plně kontinentní 10b.  

Použití WC - s pomocí  5b.  

Přesun lůžko-židle - samostatně  15b.    

Chůze po rovině - s  pomocí 50m 10b.  

Chůze po schodech - neprovede  0b. 

 

3.3.14 Závěr vyšetření 

71-letý pacient ve starobním důchodu, premorbidně subjektivně bez funkčního 

a pohybového omezení s přítomností rizikových faktorů vzniku iCMP (ateroskleróza, 

dyslipidemie, arteriální hypertenze, DM II. typu, ICHS, fibrilace síní), indikován 

k lůžkové rehabilitaci ve Vršovická zdravotní a.s. překladem z Neurologické kliniky 

FNKV (st.p. prodělaném amentně-delirantním stavu vzniklém 24.12.2018). Současný 

klinický obraz: lehká pravostranná hemiparéza, dominuje nestabilita stoje a chůze 

s narušeným stereotypem (schopen chůze pouze na krátkou vzdálenost do 50m, zvýšení 

únavnosti a zvýraznění titubací), dále hypestezie (povrchové i hluboké čití) akrálně HKK 

i DKK, taxe nepřesná PHK a obě DKK, dysdiadochokineza PHK, narušení jemné 

motoriky PHK (dominantní končetina) a bimanuální koordinace při činnosti, 

nedostatečná opora o akra pravostranných končetin, oslabení svalů DKK (více vpravo). 

Mírný až středně těžký kognitivní deficit, lehká nonfluentní fatická porucha. Pacient 

v rámci lůžka samostatně mobilní, soběstačný, pacient kontinentní, nutná dopomoc při 

přesunech a chůzi s oporou (zábradlí, nízké 4-kolové chodítko) z důvodu instability 

a výskytu pádu v zařízení. 
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3.3.14.1 Hlavní problematické oblasti pacienta 

- Nestabilita ve stoji a při chůzi, 

- Narušený stereotyp vertikalizace (do sedu, stoje) a chůze, zvýšené riziko pádu, 

- Dysfunkce břišních svalů a porucha stabilizační funkce, 

- Dyskoordinace pohybu pravostranných končetin, přítomnost spasticity svalů PHK. 

 

3.3.14.2 Limitace fyzioterapie 

- Kognitivní deficit (pozornost, krátkodobá paměť, exekutivní funkce: plánování, 

rozhodování, iniciace), snížený náhled na vlastní stav a schopnosti, narušení iniciace 

činnosti, 

- Hypestezie aker HKK i DKK, 

- Nepřesná taxe PHK, obě DKK, narušení koordinace, plánu a rychlosti pohybu 

(včetně imitace předvedeného pohybu komplexního charakteru), 

- Zvýšená únavnost pacienta, 

- Pasivní ladění pacienta (nečinnost udává pacient také premorbidně). 

Z uvedených limitací fyzioterapie vyplývá pravděpodobnost omezení možnosti 

autoterapie (narušení pozornosti a krátkodobé paměti, zvýšená rychlost 

a nekoordinovanost pohybu, riziko pádu, provedení pohybu s nežádoucími souhyby). 

 

3.3.14.3 Silné stránky pacienta 

- Stabilní sed a stoj s oporou o horní končetiny, 

- Funkční rozsah pohybů končetin, 

- Bez výskytu bolesti v klidu i při pohybu, 

- Soběstačnost v rámci sebeobsluhy, samostatná mobilita na lůžku, 

- Motivace pro terapii, spolupráce v terapii, 

- Podpora rodiny a blízkých osob v rehabilitaci. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

3.4.1 Cíle krátkodobého terapeutického plánu  

Stanovení krátkodobých cílů po dobu pobytu pacienta na lůžkové rehabilitaci 

(předpoklad 3 týdnů): 

- Zlepšení stability stoje: prodloužení výdrže samostatného stoje v prostoru bez opory 

(min. 2min), zlepšení držení těla a jeho segmentů (vzpřímení trupu, postavení 

končetin). 

- Zlepšení stability chůze: samostatná chůze v interiéru a v exteriéru na kratší 

vzdálenost cca 200m, příp. samostatná chůze s kompenzační pomůckou (např. 

vycházková hůl, trekové hole nebo hole pro Nordic Walking), zvládne chůzi po 

schodech v rámci 1 podlaží (cca 20 schodů). 

- Snížení rizika pádu ve zdravotnickém zařízení i následně v domácím prostředí. 

- Zlepšení zapojení břišních svalů do stabilizační funkce a zmírnění souhybů pánve při 

chůzi a stoji na 1DK (izolovaný stoj, stojná fáze kroku). 

- Reedukace pohybových stereotypů: chůze s/bez kompenzační pomůcky (zlepšení 

stojné a kročné fáze PDK, nášlap přes patu PDK v přímé trajektorii pohybu), 

vertikalizace do sedu a stoje se snížením opory o HKK a souhybů trupu. 

- Zlepšení opory o pravostranné končetiny a jejich zatížení, zvýšení svalové síly 

DKK. 

- Zlepšení koordinace pohybu PHK a bimanuální koordinace: zlepšení koordinace 

pohybu při činnosti (jemná motorika, úchopy), prevence nárůstu spasticity PHK. 

- Zlepšení udržení pozornosti při terapii, snížení únavnosti. 

- Zvýšení jistoty pacienta: při stoji a chůzi, snížení obav. 

- Edukace pacienta: autoterapie, zásady prevence pádu a vhodná pohybová aktivita. 

- Dle možností podpora komunikace a fatických funkcí, výbavnosti, iniciace činnosti. 

 

3.4.1.1 Návrh terapie 

K naplnění krátkodobých cílů terapie je vhodné zařadit využití následujících 

technik a přístupů: 

- Nácvik rovnováhy v různě posturálně náročných pozicích: sed, stoj s oporou o HKK 

(odlehčení končetin, přenášení váhy ve stoji atp.), poloha na čtyřech, využití cvičení 

v uzavřených a následně otevřených kinematických řetězcích. 
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- Nácvik chůze: stojné, kročné fáze PDK v odlehčeném stoji i plném zatížení, chůze 

v interiéru, po šikmé ploše, na schodech, v exteriéru. 

- Využití prvků Bobath konceptu: nácvik opory a zatížení PHK, PDK v různých 

pozicích, bridging a jeho modifikace, nácvik stereotypu vertikalizace, rovnovážné 

reakce vsedě a ve stoji. 

- Využití prvků senzomotorické stimulace: přípravná opatření, nácvik 3-bodové opory 

na ploskách vsedě a ve stoji, korekce držení těla ve stoji a výdrž v korigovaném 

držení, škola chůze, dle stavu pacienta využití balančních cvičení s pomůckami 

(např. změna podložky). 

- Využití pomůcek při terapii: overball (nácvik rytmické kokontrakce svalů končetin 

na nestabilní ploše vleže na zádech, trénink udržení stability při házení míčem), 

gymnastický míč (stabilizace sedu na nestabilní ploše, balanční reakce, odrážení 

míče končetinami po zemi atp.). 

- Aktivace posturálního systému: nácvik bráničního dýchání vleže na zádech, aktivace 

posturálního systému v různě stabilních pozicích, využití rotace axiálního systému. 

- Pohybové cvičení v kombinaci s kognitivními úkoly: tzv. dual-task, motoricko-

kognitivní cvičení. 

- Přípravná opatření: Relaxace hypertonických svalů (postizometrická relaxace, PIR), 

PIR s pasivním protažením v případě zkrácených svalů, mobilizace kloubních 

blokád a uvolnění pravé lopatky, pasivní protažení svalů a pohyby pasivní a aktivní 

v segmentu, techniky měkkých tkání oblastí snížené posunlivosti a protažitelnosti 

vazivových měkkých tkání, exteroceptivní stimulace aker končetin. Protahování 

spastických svalů PHK s výdrží, selektivní opakované aktivní pohyby PHK. 

- Ucelenost a jednotnost terapeutických jednotek: využití opakování prvků v terapii 

pro zlepšení orientace pacienta při terapii a udržení pozornosti. 

- Podpora pacienta v aktivním přístupu k fyzioterapii a během pobytu v zařízení. 

- Adaptace domácího prostředí pro eliminaci rizika pádu (edukace pacienta 

a rodinných příslušníků, blízké osoby), edukace využití kompenzačních pomůcek 

v domácím prostředí (např. do koupelny).  

- Autoterapie: pacient bude veden k nácviku a uvědomění provedení správného 

a bezpečného stereotypu vertikalizace do sedu a stoje, korekce držení těla v sedu, 

ve stoji a při chůzi, dodržení zásad prevence pádu (stereotyp chůze, doprovod při 

chůzi), dle kognitivních možností pacienta bude autoterapie obsahovat sérii 

aktivního cvičení vleže na lůžku, vsedě nebo ve stoji. 
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3.4.2 Cíle dlouhodobého terapeutického plánu  

Dlouhodobé cíle se časově vztahují k době po propuštění pacienta do vlastního 

sociálního prostředí, předpokládají tedy minimální úspěšnost splnění krátkodobých cílů. 

- Udržení stavu při zlepšení stability stoje a chůze, další zlepšení stability a stereotypu 

chůze (bez/s kompenzační pomůckou). 

- Prevence nárůstu spasticity PHK, zlepšení pohybových stereotypů PHK 

a bimanuálních činností. 

- Návrat do vlastního sociálního prostředí, resocializace, udržení maximální možné 

soběstačnosti v domácím prostředí. 

- Prevence vzniku komplikací a nežádoucích důsledků vyplývající z komorbidit 

pacienta (rizikové faktory vzniku kardiovaskulárních komplikací), úprava 

životosprávy (strava, pravidelná pohybová aktivita během dne). 

- Dle stavu a motivace pacienta doporučení docházení na ambulantní rehabilitaci 

(fyzioterapie, ergoterapie, logopedie) nebo do denního stacionáře rehabilitace. 

- Aktivní zapojení pacienta do činností během dne (doporučení pravidelných 

pohybových aktivit), pravidelné procházky v exteriéru. 

- Doporučení kontaktu s organizacemi sdružujícími pacienty po poškození mozku 

(volnočasové aktivity, rekondiční pobyty, edukace klientů, kontakty na rehabilitaci).  

- V případě potřeby řešení sociálních příspěvků (příspěvek na péči) a domácí péče, 

příp. péče v pobytovém sociálním zařízení, ve spolupráci se sociálním pracovníkem. 

 

3.5 Průběh terapie 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 

Datum: 24. 1. 2019, 9:30-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dle svých slov „relativně dobře“, obtíže a bolest neudává, cítí se 

nejistě při pohybu a při chůzi. Objektivně: pacient schován pod peřinou až po obličej, 

komunikuje v odpovědích na nekomplikované otázky, orientován místem, časem, 

osobou. Výzvě k odchodu na cvičebnu fyzioterapie rozumí a spolupracuje, posadí se 

a postaví se švihovým pohybem s oporou o ruce, iniciace k chůzi rychlá, chůze nestabilní 
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(titubace všemi směry, krok PDK nepřesný, vyhledává oporu o HKK), doprovod 

terapeuta na cvičebnu.  

Cíla a návrh terapie:  

- Vyšetření (aspekce) stoje a chůze pro upřesnění zaměření cíle a plánu terapie. 

- Nácvik chůze s nízkým 4-kolovým chodítkem pro zlepšení stability chůze a možnou 

samostatnou chůzi v zařízení (na toaletu, do koupelny, přechod na jídelnu). 

- Korekce sedu: zatížení dolních končetin, postavení trupu a hlavy, rovnoměrná opora 

o horní končetiny, korekce stoje s oporou o HKK (o zábradlí, rukojeti chodítka). 

- Aktivace oslabených svalů oblasti pánve a kyčelních kloubů bilat. (m. gluteus max., 

m. gluteus med. et min.): analytické aktivní cvičení ve stoji s oporou HKK. 

Průběh terapie: Aspekce chůze pacienta ve volném prostoru (zvládne cca 4kroky, 

titubace trupu všemi směry, otočka nejistě, zavrávorání, vyhledá oporu o HKK) a při 

chůzi s oporou o zábradlí po levé/pravé straně (zmírnění předozadních titubací, dochází k 

vychýlení trupu nad stojnou končetinu, ujde cca 20m po rovině, přitahuje se o zábradlí).  

Stoj čelem k zábradlí, opora o obě ruce, korekce postavení dolních končetin a trupu, 

držení hlavy v ose. Ve stoji nácvik extenze a abdukce v kyčelních kloubech, dochází 

k souhybům pánve (lateroposun, rotace, elevace), korekce pohybu lze obtížně, pacient 

využívá švihový pohyb. Korekce sedu na lehátku bez opory zad, důraz na vzpřímení 

trupu a oporu o plosky na podložce. Nácvik chůze se zapůjčeným nízkým 4-kolovým 

chodítkem v zařízení, instrukce k vyvážené opoře o HKK na rukojetích chodítka, 

krátkodobě pacient schopen vyrovnat pravidelnost a délku kroku, zmírnění předozadních 

titubací, převládá nepřesný švihový pohyb PDK a nášlap přednožím PDK 

v zevněrotačním postavení v kyčelním kloubu. Doprovod pacienta na pokoj, odpočinek 

na lůžku. 

Výsledek terapie: 

Objektivně: Rychlý nástup únavy projevující se jako vrávorání při chůzi, zvýšení 

amplitudy titubací. Při chůzi s nízkým 4-kolovým chodítkem náznak opakovaného 

zdvižení DKK nad podložku. Nutné nadměrné soustředění pacienta na vykonávanou 

pohybovou aktivitu a její zraková kontrola, zatím velmi obtížné pacienta při pohybu 

korigovat (např. nášlap přes patu v ose pohybu, odval plosky), dojde k výraznému 

vychýlení trupu při pohybu (riziko pádu). Vsedě pacient reaguje na instrukce lépe, je 

schopen krátkodobé korekce postavení trupu (dochází ke snížení vrcholu hrudní kyfózy, 

zmírnění předsunu hlavy a protrakce ramen, náznak aktivace dolních fixátorů lopatek) 

a snížení opory o horní končetiny bez vychýlení trupu. Doporučení využití nízkého 
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4-kolového chodítka pro pohyb v zařízení zatím s doprovodem terapeuta nebo 

ošetřovatelského personálu či blízké osoby pacienta. 

Subjektivně: Pacient si uvědomuje nestabilitu při chůzi, podrobněji zatím není schopen 

zpětné vazby. Při cvičení ve stoji popisuje únavu (chce si odpočinout, posadit se). 

Při chůzi s nízkým chodítkem se cítí více jistě, motivován jej využívat při chůzi 

v zařízení. 

Plán:  

- Pro zlepšení porozumění pacienta využít jasné a přesné instrukce, které obsahují 

zároveň maximálně 2 příkazy (dvoustupňové instrukce). 

- Nácvik vertikalizace do sedu (přes bok) a do stoje. 

- V korigovaném sedu využití změny opory o HK, rotace trupu (aktivace oslabených 

břišních svalů, zlepšení opory o paretické pravostranné končetiny, nácvik balančních 

rovnovážných reakcí). 

- Aktivace oslabených svalů mm. glutei bilat. v posturálně jednodušší pozici (vleže na 

zádech, břiše, na boku), zlepšení zapojení svalů dolních končetin v antagonistickém 

vztahu (rytmická stabilizace). 

 

3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 
 

Datum: 25. 1. 2019, 9:30-10:00 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí mírnou únavu, v noci se budil ze spánku, bolest neudává. Objektivně: 

pacient schován pod peřinou, její okraj má v ústech. Stereotyp vertikalizace do sedu, 

stoje a stereotyp chůze beze změn. Dnes pacient komunikuje uvolněněji, používá delší 

věty, ptá se na zaměření dnešní terapie (pamatuje si, že předchozí den nějaké „cvičení“ 

proběhlo). 

Cíl a návrh terapie: 

- Zlepšení stereotypu vertikalizace do sedu a stoje a zpět na lehátko: využití 

posturálních reakcí s aktivací stabilizačních mechanismů, eliminace souhybů trupu 

a švihového mechanismu vertikalizace, zlepšení zátěže a vnímání pravostranných 

končetin. 

- Aktivace oslabených extenzorů a abduktorů kyčelních kloubů, zlepšení plynulosti 

pohybu dolních končetin: aktivace antagonistických svalů v souhře, analytické 

aktivní cvičení. 
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Průběh terapie: Vleže na zádech pasivní protažení svalů dolních končetin (m. iliopsoas, 

ischiokrurální svaly, m. triceps surae), aktivní pohyby dolních končetin v analytickém 

vzorci ve frontální a sagitální rovině, pasivní uvolnění kyčelních kloubů do rotace v obou 

směrech. Aktivní prvek bridging (základní poloha) s využitím overballu mezi kolenními 

klouby. Nácvik rytmické stabilizace (svalové koaktivace) svalů DKK: při flexi 

v kolenních kloubech s oporou o plosku, využití overballu pod ploskou a analytického 

pohybu DK do trojflexe (aktivní pohyb s dopomocí pro udržení trajektorie pohybu). 

Nácvik vertikalizace přes pravý bok s verbálním vedením v kombinaci s navedením 

pohybu, nácvik vertikalizace do stoje s předpažením horních končetin se zevní oporou 

poskytovanou terapeutem ze strany (držení přes trup a podpora HKK), trénink přenosu 

zátěže na DKK, udržení mírného předklonu a vzpřímení. Nácvik posazení bez opory 

o HKK na lehátko v pomalejším plynulém tempu. 

Výsledek terapie: 

Objektivně: instrukcím k analytickým pohybům pacient rozumí částečně, vázne 

porozumění verbální korekci pohybu (lépe korekce dotekem, navedení či předvedení 

pohybu a výzva k imitaci pohybu), převládá zvýšená rychlost pohybů končetin při 

cvičení. Při prvku bridging pacient udrží pánev v rovině s opakováním pohybu 

a poklepáváním na pravý hýžďový sval. S využitím overballu při pohybu do trojflexe 

DKK a zpět se snižuje schopnost udržet sagitální rovinu pohybu (více PDK). Zvýšená 

únavnost pacienta (zadýchání, souhyby trupu při pohybu, chvění svalů), zařazení kratších 

pauz při menším počtu opakování. Při vertikalizaci do sedu převládá švihový pohyb 

s flexí trupu, přetočení na bok provádí s verbálním vedením. Vertikalizaci do stoje 

provede bez opory HKK na lehátku pouze s malou zevní oporou poskytovanou 

terapeutem, schopen přenosu zátěže na DKK i postupného vzpřímení trupu během 

vertikalizace, vázne pohyb pánve (její klopení do anteverze), přetrvává tendence 

švihového pohybu. Po nácviku vertikalizace do stoje (ukončení terapeutické jednotky) 

opět využije opory o horní končetiny na lehátku.  

Subjektivně: únavu po cvičení na lehátku nepociťuje, rozumí nutnosti nácviku stereotypu 

vertikalizace, samostatně (bez vedení terapeuta) zatím nevyužívá. 

Autoterapie: vertikalizace do sedu přes bok, eliminace švihového pohybu při posazení 

i postavení. Korekce držení trupu a hlavy v sedu, napřímení trupu ve stoji. 
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Plán: 

- Přípravná opatření DKK a HKK před realizací terapeutické jednotky pro zlepšení 

propriocepce, zpětnovazebních mechanismů a aktivace svalů končetin (využití 

stimulace exteroceptivní, mobilizace kloubních blokád, pasivní protažení svalů). 

- Využití prvku bridging s variantami stupňování (změna opory zatížení DKK, změna 

podložky) pro nácvik stability trupu a udržení polohy pánve. 

- Nácvik pohybu pánve na lehátku vsedě (klopení pánve v sagitální rovině), 

přesazování na lůžku s nácvikem mírného předklonu trupu a vzpřímení trupu nad 

podložku. 

 

3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 
 

Datum: 28. 1. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, popisuje „brnění nohou“ (vnímal i dříve před hospitalizací, 

především oblast plosek). Objektivně: leží na lůžku, čte francouzský denní tisk (donesla 

o víkendu návštěva), aktivněji komunikuje, vypráví o rodině, spolupracuje při terapii. 

Cíl a návrh terapie: 

- Aktivace břišních svalů, bránice, svalového korzetu pánve, stabilizace trupu: aktivní 

pohyb trupu do rotace s výdrží, analytické izolované pohyby DKK, nácvik bráničního 

dýchání, fixace polohy trupu v méně stabilní pozici. 

- Stimulace exterocepce a propriocepce DKK s využitím pomůcek, přípravná opatření 

metodiky senzomotorické stimulace. 

- Nácvik nášlapu a odvalu plosky při chůzi, stojné a švihové fáze. 

Průběh terapie: Exteroceptivní stimulace aker DKK včetně plosek a oblastí bérců 

(využití míčku, válečku), mobilizace a uvolnění přednoží, metatarsů, talokrurálních 

kloubů bilat., pasivní protažení svalů bilat. extenzory nohy a prstců, m. triceps surae, 

krátké svaly planty, ischiokrurální svaly, adduktory, m. iliopsas. Vleže na zádech aktivní 

pohyb plosek po válečku s udržením trajektorie pohybu v sagitální rovině, aktivně 

překlápění kolenních kloubů do stran s držením overballu mezi koleny, instruktáž 

k prohloubení klidového bráničního dýchání (verbální instrukce, prvky respirační 

fyzioterapie: lokalizované dýchání). Opora o akra DKK s aktivním cvičením: prvek 

bridging s výdrží v nestabilní poloze (vychylování trupu dotekem). Vleže na bocích 

aktivace laterálního korzetu pánve (aktivně abdukce v kyčelních kloubech), vleže na 
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břiše aktivace m. gluteus max. bilat. (izometrická kontrakce s výdrží), protažení kůže, 

podkoží, fascie v oblasti zadní strany stehna a fossa poplitea bilat. všemi směry, aktivně 

flexe v kolenních kloubech střídavě. Nácvik posazení na lehátku přes bok, opakování 

stereotypu pohybu vstávání do stoje bez opory o horní končetiny se zatížením DKK. Stoj 

s oporou o HK na lůžku zboku, aktivní pohyb DKK: přenos váhy v klidném stoji, nákrok 

vpřed, nácvik švihové fáze s udržením přímé trajektorie pohybu DK, nášlap přes patu, 

nácvik prodloužení stojné fáze s udržením stabilní polohy pánve a trupu, důraz na 

provedení extenze v kyčelních kloubech (setrvání v poloze). V doprovodu terapeuta 

(dostačuje poskytnutí zevní opory přes HK) nácvik přímé chůze v zařízení cca 80m 

s přestávkou na odpočinek (posazení na židli). 

Výsledek terapie: 

Objektivně: Pacient reaguje adekvátně na výzvu a pokyny během cvičení, aktivní cvičení 

již neprovádí ve zrychleném tempu, možná výdrž při provedení (např. bridging: udrží 

krátkodobě pozici trupu a pánve i při vychylování trupu), patrná snížená svalová síla 

a necílený pohyb PDK při flexi kolene oproti LDK. Náznak bráničního dýchání pouze 

krátkodobě a s dobrým soustředěním pacienta. Stereotyp vertikalizace do sedu přes bok 

plynulý, v rychlejším tempu, využije oporu o dlaň a loket, dochází k mírnému záklonu, 

který aktivně vyrovnává. Vertikalizace do stoje s předpažením HKK s verbálním 

vedením a poskytnutím mírné zevní opory přes pravý ramenní pletenec, vázne plynulé 

vyrovnání stability ve stoji: převažuje mírná flexe trupu, po upozornění vyrovnává do 

stabilního stoje. Selektivní nácvik švihové fáze s obtížemi: rychlý aktivní pohyb, malý 

přenos váhy na stojnou DK, stabilitu udrží s oporou o 1HK, s verbálním vedením zvládne 

první náznak nášlapu přes patu a odval plosky PDK, přetrvává nepřesné zacílení pohybu 

DKK (více PDK), tendence zužovat stojnou bázi. Při chůzi po rovině se daří korigovat 

nášlap PDK pouze s verbálním vedením, pacient spontánně nakračuje přednožím PDK, 

patrná zvýšená únavnost po cca 40m chůze, zvýšení amplitudy vychýlení trupu při chůzi 

laterálně a předozadně (zařazení přestávky).  

Subjektivně: pocit brnění nohou beze změn během terapie. V závěru terapie (chůze 

v zařízení) popisuje únavu. Při cvičení na lůžku a při chůzi již neudává spontánně pocit 

nejistoty a obavu z nestability. 

Autoterapie: autokorekce postavení trupu a hlavy při chůzi, pravidelná délka kroku při 

chůzi, nášlap přes patu PDK, přímá trajektorie pohybu DKK při chůzi, udržení šíře 

oporné báze. 
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Plán: 

- Postupné stupňování náročnosti aktivního cvičení vleže na zádech (např. počet 

opakování, nestabilní poloha v otevřeném kinematickém řetězci/ploše, kognitivní 

úkol: zapamatování sekvence cvičení). 

- Pokračování v nácviku stereotypu vertikalizace do stoje, švihové a stojné fáze kroku 

(udržení postavení pánve ve stojné fázi kroku, zlepšení přenosu váhy na DK při 

chůzi, trajektorie pohybu, nášlap a odval plosky, zaměření na aktivaci dorzální flexe 

v pravém hlezenním kloubu, zvýšení svalové síly PDK), postupné prodlužování 

délky trasy při tréninku přímé chůze pro zvýšení kondice a výdrže (dle únavnosti 

a stavu pacienta). 

 

3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 
 

Datum: 29. 1. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, bez bolesti, včerejší pocit „brnění nohou“ dnes ustoupil. 

Objektivně: leží na lůžku, čte francouzský denní tisk (dokáže přiléhavě odpovídat, o čem 

četl, ale dle svých slov si nepamatuje vše). 

Cíl a návrh terapie: 

- Zaměření na hybnost a funkci PHK: zlepšení koordinace pohybu PHK, zvýšení 

aktivního rozsahu pohybu dorzální flexe zápěstí a supinace, uvolnění pravé lopatky. 

Průběh terapie: Vleže na zádech protažení hrudní a klavipektorální fascie ve směru 

omezení, postizometrická relaxace s protažením m. pectoralis major a m. trapezius horní 

část bilat. Mobilizace pravého ramenního pletence vleže na břiše krouživým pohybem, 

pasivní protažení svalů segmentů PHK s výdrží: pronátory předloktí, flexory lokte 

a zápěstí, mobilizace (posun) distální řady karpálních kostí vůči proximální, posun 

distálního radioulnárního kloubu dorzálně a radiálně, mobilizace a uvolnění metakarpů. 

Metoda PNF pravá lopatka: vedení v 1. flekční a extenční diagonále (anteriorní elevace 

a posteriorní deprese) a relaxační technika „kontrakce-relaxace“ cílená na m. trapezius 

horní část. Metoda PNF pravá HK: vedení v 1. flekční a extenční diagonále (pasivní 

pohyb vedený terapeutem, aktivní pohyb s dopomocí pro nácvik správného zapojení 

svalů, aktivní pohyb proti mírnému odporu kladenému na paži), pro pacienta je náročné 

se na vedený pohyb v diagonále soustředit, opakovaně přebírá vedení pohybu v jiném 

rychlejším směru, později se dokáže na vedený pohyb napojit a sledovat pokyny. Vsedě 
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a ve stoji opakovaný izolovaný aktivní pohyb HKK v sagitální rovině a frontální rovině 

ve všech segmentech v kombinaci s rotací trupu. Trénink stability stoje a bimanuální 

koordinace s využitím pohybu overballu na lehátku (přihrávání, odrážení horními 

končetinami), propojení s kognitivním úkolem (zapamatování si pořadí cviků). 

Výsledek terapie: 

Objektivně: Protažení m. pectoralis major bilat. do horizontály, protažení m. trapezius 

horní část bilat., uvolnění pravé lopatky. Aktivace dolních fixátorů lopatek při metodě 

PNF. PHK: zmírnění opakovaných záškubů při rychlém protažení flexorů zápěstí, rozsah 

aktivního pohybu dorzální flexe odpovídá výchozímu měření, mírné zvýšení aktivního 

rozsahu pohybu do supinace. Pacient aktivně využívá PHK při odrazu míče, pohyb PHK 

se zpřesňuje, mírně snížena rychlost reakce PHK oproti LHK. Stabilitu stoje o širší bázi 

při pohybu HKK udrží krátkodobě (2min), nástup únavy. Výzvu k zapamatování sledu 

tří pokynů ve cvičení krátkodobě udrží, narušení pozdější výbavnosti. 

Subjektivně: nepociťuje funkční deficit PHK (omezení pohybu, svalové záškuby ani 

mírné snížení svalové síly), po upřesnění významu terapie zaměřené na funkci HK ji 

toleruje, výsledek/změnu neočekává. Ve stoji pociťuje lepší stabilitu, snížení obav stoje 

bez opory HKK. 

Autoterapie: Využití PHK v činnostech a opory o dlaň na lůžku, trénink grafomotoriky 

(tvorba poznámek k autoterapii). 

Plán: 

- Vzhledem k pozorovanému efektu na spasticitu dále využití pasivního protažení 

svalů s výdrží, opakovaný aktivní pohyb v segmentu. Pro zlepšení koordinace 

pohybu vhodné využití PNF diagonál pro HK. Limitací pokračování v terapii výše 

nastavené se zaměřením na HK je nižší motivace pacienta, který deficit nevnímá 

(lépe zařadit kombinaci cvičení HKK a DKK a trénink rovnováhy). 

- Vhodné opakovaně zařadit aktivní bimanuální cvičení ve stoji (vliv na automatizaci 

udržení rovnováhy, trénink přenosu váhy ve stoji, zvyšování výdrže). 

- Vzhledem k dobré toleranci pacientem vhodné zařazení krátkých kognitivních úkolů 

(např. zapamatování sledu aktivního pohybu), včetně tréninku pozdější výbavnosti. 
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3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 
 

Datum: 30. 1. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, udává mírnou únavu po včerejším cvičení, která odezněla 

během následného odpočinku na lůžku. Objektivně: pospává na lůžku na pokoji, při 

vertikalizaci do stoje z lůžka si vzpomněl na stereotyp postavení se bez opory HKK, 

provádí samostatně s mírným zaváháním, rovnováhu udrží. 

Cíl a návrh terapie: 

- Zlepšení svalové síly a koordinace DKK, aktivace posturálních svalů v méně stabilní 

pozici trupu: analytické aktivní cvičení s využitím pomůcek, modifikace prvku 

bridging. 

- Zlepšení udržení stability ve stoji, zvýšení výdrže ve stoji: využití prvků metodiky 

senzomotorické stimulace. 

- Nácvik chůze po schodech s oporou HK o zábradlí. 

Průběh terapie: Exteroceptivní stimulace, techniky měkkých tkání: akra DKK a oblast 

bérců, mobilizace talokrurálních kloubů, přednoží, metatarsů bilat., mobilizace pately 

a hlavičky fibuly bilat. ve směru omezení, pasivní protažení svalů bilat. DKK (m. triceps 

surae, krátké svaly planty, ischiokrurální svaly, adduktory stehna). Vleže na zádech 

aktivní pohyb (noha na válečku) s udržením trajektorie pohybu v sagitální rovině. Opora 

o akra DKK s aktivním cvičením: prvek bridging s předpažením HKK. Vleže na bocích 

aktivace laterálního korzetu pánve (aktivně abdukce v kyčelních kloubech, extenze 

v kyčelních kloubech aktivně pouze v odlehčení), na zádech flexe kolenních kloubů 

střídavě s využitím mírného odporu elastické gumy. Instruktáž k aktivaci bráničního 

dýchání vleže a v sedu. Vsedě nácvik plného zatížení plosky na zemi, dále 3-bodové 

opory a nácvik pozice tzv. „malé nohy“ (lze pasivně, mírně aktivně s dopomocí, 

neprovede samostatně), korekce držení těla v sedu (postavení pánve, trupu, ramen, hlavy) 

a ve stoji (se zacílením na postavení DKK a pánve, udržení vzpřímeného trupu). Přenos 

váhy těla v přirozeném stoji, dále opakovaný stoj na špičkách, nácvik střídavého zatížení 

DKK s mírnou oporou o HKK před sebou na lehátku, udržení stability při opakovaném 

pohybu HKK. Trénink chůze po rovném povrchu (s přestávkou cca 80m), nácvik chůze 

po schodech s oporou o zábradlí. 
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Výsledek terapie: 

Objektivně: zlepšení pohyblivosti pately kaudálním směrem bilat., obnovení kloubní vůle 

talokrurálního kloubu vlevo, přednoží a metatarsů bilaterálně. Zlepšení udržení 

trajektorie pohybu (flexe/extenze v kyčelním, kolenním, hlezenním kloubu): LDK udrží 

samostatně, PDK pouze mírná dopomoc s udržením pohybu (koleno přepadává zevně, 

nepřesné zacílení, zvýšená únavnost oproti LDK). Zlepšení výdrže při aktivním cvičení 

(posílení laterálního korzetu pánve, bridging), s vedením udržení prohloubení břišního 

dýchání (zatím pouze v klidové poloze). Nácvik 3-bodové opory chodidla a „malé nohy“ 

s minimálním efektem, pacient si bodové zatížení neuvědomuje (limitace narušením 

propriocepce), vzpřímené držení těla v sedu a ve stoji udrží krátkodobě pouze na výzvu. 

Ve stoji výdrž s aktivním cvičením cca 5 min (střídavě možnost opory o HK), nástup 

únavy (změna držení, nutnost větší opory o HKK). Chůze po rovném povrchu 

s minimální zevní oporou při výzvě provádí nášlap přes patu PDK, odval přes celou 

plosku s náznakem odrazu od hlaviček metatarsů, přetrvává zevně rotační postavení 

v pravém kyčelním kloubu, nepřesné zacílení akra PDK. Chůzi do schodů (12 schodů) 

s oporou o zábradlí (PHK) provádí střídavým rytmem, nevyužije nášlap přes celou 

plosku, titubace do stran, semiflexe trupu, na 10. schodu zaváhání ve fázi zatížení stojné 

fáze PDK, znatelná zvýšená únava. Chůze ze schodů přísunem PDK, vázne přesnost 

umístění chodidel na schod, zvýšení stranových titubací, zvládne vyrovnat s oporou 

o zábradlí. 

Subjektivně: udává fyzickou únavu po chůzi po schodech, nejistotu, po ukončení terapie 

vyžaduje odpočinek na lůžku. 

Autoterapie: výdrž v korigovaném vzpřímeném sedu, nácvik přenosu váhy na PDK 

vsedě, ve stoji a při chůzi. 

Plán: 

- Pokračování v nastavené terapii, aktivní cvičení ve stoji (korigované držení), 

postupně bez využití opory HKK o lehátko nebo zábradlí, prodlužování tolerance 

cvičení ve stoji. 

- Krátkodobé využití balanční podložky ve stoji pro zvýšení exteroceptivních stimulů, 

změnu zatížení a podporu automatických vzpřimovacích reakcí. 

- Využití cvičení v posturálně náročnějších polohách: cvičení na boku, v poloze na 

čtyřech. 
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3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 

Datum: 31. 1. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, beze změn. Objektivně: leží na lůžku, peřina volně přehozena 

přes nohy, na výzvu k terapii reaguje kladně, posazuje se a obléká si kalhoty (tentokrát 

bez nutnosti další výzvy či povzbuzení). 

Cíl a návrh terapie: 

- Zlepšení svalové koordinace a síly svalů DKK (se zřetelem dorzální flexe hlezna, 

flexe kolene), příprava PHK k opoře a funkčnímu zapojení. 

- Zlepšení udržení stability ve stoji, zvýšení výdrže ve stoji a při chůzi. 

- Nácvik chůze do a ze schodů (střídavá chůze ze schodů). 

Průběh terapie: Přípravná opatření DKK, aktivní pohyby flexe, extenze v hlezenních 

kloubech proti manuálně kladenému odporu, s využitím overballu aktivní trojflexe 

a extenze DKK střídavě. Postizometrická relaxace s protažením svalů PHK se zřetelem 

k flexorovým skupinám a pektorálním svalům, uvolnění pohybu zápěstí a drobných 

kloubů prstů. Opora o akra DKK s aktivním cvičením: prvek bridging na stabilní ploše 

a poté na nestabilní (podložka plněná vzduchem umístěná pod nohy). Vleže na zádech 

zatížení 1DK na nestabilní podložce střídavě s extenzí druhé DK v kolenním kloubu. 

Vsedě bez opory HKK korekce držení trupu, postavení ramen a hlavy během házení 

a chytání míče, odrážení míče DKK. Ve stoji čelem k lehátku (mírná opora HKK na 

lehátku) podřepy a úkroky stranou podél lehátka. S mírným opřením pánve o lehátko (za 

pacientem) nácvik plného odlehčení 1DK a udržení pozice pánve. Stoj bokem k lehátku 

(opora PHK/LHK), nášlap DK střídavě vpřed s přenosem váhy a výdrží v nákroku. Po 

pauze (odpočinek vsedě) chůze po chodbě zařízení (cca 100m) bez opory HKK pouze 

za doprovodu terapeuta, nácvik chůze do schodů a ze schodů střídavým rytmem. 

Výsledek terapie: 

Objektivně: mírné zvýšení svalové síly PDK v hlezenním kloubu do dorzální flexe, udrží 

přímou trajektorii aktivního pohybu do trojflexe a extenze LDK, s verbálním vedením 

a mírnou dopomocí i PDK (postavení pánve v neutrální pozici bez vychýlení). Vleže na 

zádech při zatížení DKK na nestabilní ploše udrží pánev v rovině, aktivně stabilizuje 

polohu trupu při laterolaterálním vychýlení pánve, nevyužije oporu o HKK. V sedu 

po korekci držení trupu udrží vzpřímenou polohu pouze krátkodobě, kyfotizuje trup při 

výzvě k aktivnímu pohybu končetinami vsedě, ale stabilitu sedu udrží. Podřepy ve stoji 
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pouze náznakem flexe v kolenních kloubech, využívá flexi trupu. Úkroky stranou: bez 

fyzické korekce dochází opakovaně k flexi a zevně rotačnímu postavení v kyčelním 

kloubu a nášlapu přes přednoží, bez značných výkyvů trupu, stabilitu udrží, pohyb 

stranou plynulý. Stoj na 1DK s oporou: při stoji na PDK se zvyšuje vychýlení pánve, stoj 

udrží cca 2s bilat., mírné snížení rotace pánve při zatížení PDK/LDK. Při chůzi náznak 

nášlapu přes patu PDK bez verbální korekce, vyrovnání délky kroku bilat., přetrvává 

kratší stojná fáze a zhoršené zacílení PDK, přetrvává nadměrné stranové vychýlení pánve 

nad stojnou DK, chůze bez kontrarotace trupu a přirozeného souhybu HKK, náznak 

extenze v kyčelních kloubech bilat. Při chůzi do schodů provádí již nášlap celou ploskou 

na schodu (ne pouze přes špičku), zlepšení udržení stability ve stojné fázi DK bilat., 

nutná opora o zábradlí (preferuje PHK). Vyjde 12 schodů bez výrazného vychýlení 

a zaváhání, po výstupu výraznější titubace celého trupu při chůzi, vyžaduje krátký 

odpočinek vsedě. Při chůzi ze schodů střídavě vázne udržení stability při flexi stojné DK 

(více PDK, limitace možná také omezením a oslabením DFL hlezna, zhoršení 

propriocepce, oslabení svalů PDK), zvýraznění laterárních výkyvů trupu a posunu pánve. 

Subjektivně: popisuje obavy ze cvičení ve stoji s podřepy, značná nejistota. Zvýšení 

jistoty při chůzi bez opory o zábradlí, mírné snížení únavy při chůzi do schodů, ale 

ze schodů se cítí velmi nejistě, pokud jde střídavou chůzí (nedokáže specifikovat 

problematickou část). Na pokoji oceňuje možnost odpočinku na lůžku. 

Plán: 

- Stupňování aktivního cvičení ve stoji, využití balanční podložky, korekce 

vzpřímeného držení těla při přenášení váhy a zatížení DKK, trénink podřepů. 

- Využití trekových holí nebo holí pro Nordic Walking pro nácvik souhybu HKK 

a přirozené kontrarotace trupu, pokračování tréninku chůze po schodech (do schodů 

dle možností bez opory o zábradlí), vhodné pacientovi nabídnout možnost chůze 

v exteriéru zařízení. 

 

3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 

Datum: 1. 2. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, včera odpoledne se cítil unaven, dnes lépe. Objektivně: 

pospává na lůžku, na výzvu ke cvičení reaguje pozitivně, bez nutnosti výzvy se obléká 

a obouvá si sportovní obuv (dříve preferoval pantofle, které mu nebyly doporučeny pro 

pohyb v zařízení). 
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Cíl a návrh terapie:  

- Zlepšení koordinace a síly svalů PDK (udržení podřepu). 

- Nácvik chůze po schodech (zvýšení fyzické náročnosti, schody do zvýšeného 

podlaží). 

- Zadání autoterapie: 2x denně opakování 3 cviků vleže na zádech: aktivně trojflexe 

DK střídavě (10x), bridging s oporou aker DKK na lůžku (5x), překlápění 

flektovaných DKK do stran s oporou aker DKK na lůžku (10x). 

Průběh terapie: Přípravná opatření DKK. Nácvik zapamatování cvičení (autoterapie) 

s důrazem na snížení rychlosti provedení pohybu a eliminaci souhybu pánve a trupu. 

Vleže na lehátku protažení dorzolumbální fascie omezeným kraniokaudálním směrem, 

izometrická kontrakce m. gluteus max. bilat., aktivní cvičení flexe v kolenních kloubech 

střídavě s nácvikem udržení trajektorie pohybu a stálé rychlosti, rytmická stabilizace 

v různých stupních flexe kolen. V poloze na bocích aktivně abdukce a extenze 

v kyčelních kloubech. Nácvik postavení se ze sedu na lehátku bez opory HKK 

a s krátkou výdrží se semiflexí kolen (podřep), trénink posunu pánve po lehátku, ve stoji 

podřepy s mírnou oporou HKK o lehátko před sebou. Ve stoji s mírnou oporou HKK na 

lehátku před sebou abdukce, extenze v kyčelních kloubech střídavě. Chůze do schodů 

střídavě s oporou PHK o zábradlí samostatně (cca 24 schodů), ze schodů nácvik střídavé 

chůze (korekce postavení DKK, nášlapu a stojné fáze DK).  

Výsledek terapie: 

Objektivně: Cvičení pro autoterapii si s opakováním krátkodobě zapamatuje, reaguje 

dobře na nápovědu, vytvoří si asociace pro název cviku („jako kolo“, „pánev nahoru“, 

„kolena doprava-doleva“), po ukončení terapie si zapisuje cvičení na papír. Zvýšení 

pohyblivosti dorzolumbální fascie, zvýšení svalové síly PDK (aktivně extenze a abdukce 

v kyčelních kloubech bez odlehčení, flexe v kolenním kloubu proti mírnému odporu), 

zlepšení přesnosti cílení pohybu PDK, přetrvává nižší svalová síla PDK oproti svalům 

LDK. Ve stoji při aktivních pohybech střídavě v kyčelních kloubech zmírnění flexe 

trupu, přetrvává náznak flexe v kyčelním kloubu při pohybu do abdukce a změna 

postavení pánve do anteverze při pohybu do extenze DKK. Zmírnění flexe trupu při 

podřepech ve stoji a zlepšení zatížení PDK, přetrvává zvýšená únavnost a fyzická 

náročnost cviku (také nejistota pacienta). Zlepšení stereotypu pohybu posunu pánve na 

lehátku na obě strany, pacient lépe rozumí instrukcím a předvedenému pohybu, přenos 

váhy na DKK při pohybu je možný a plynule provedený. Při chůzi ze schodů vázne fáze 

zatížení stojné fáze PDK, objevuje se výrazný souhyb trupu v nestabilní poloze, lépe 
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polohu udrží se zevní oporou (opora o zábradlí a ruku terapeuta z boku), osvědčilo se 

navádění pohybu DKK druhým terapeutem, který pacienta jistí zpředu. Pozorováno 

celkové zlepšení reakce pacienta na fyzioterapii, je si vědom cvičení a jeho účelu, dobře 

spolupracuje, schopen jednoduché zpětné vazby během a po cvičení, zmírnění 

nekoordinovaného a rychlého pohybu (možný vliv aklimatizace pacienta v zařízení, 

vytrvalého objasňování cíle terapie, zlepšení náhledu na vlastní stav, opakování cvičení 

v nastavené terapii, zlepšení uvědomění prováděného pohybu, pocit úspěchu ze cvičení 

při zlepšování fyzického stavu). Subjektivně: Pocit úspěchu z tréninku chůze po schodech 

(zvládl vyjít celé patro), se zevní oporou zmírnění nejistoty při chůzi ze schodů, cítí však, 

že je ještě „potřeba hodně tréninku, aby to bylo jako dřív“. Pociťuje mírnou únavu, která 

ustupuje s odpočinkem na lůžku. 

Plán (v dalším týdnu): 

- Pokračování v nastavené terapii, kterou pacient dobře toleruje (přípravná opatření 

DKK, využití opakování cvičení v různých polohách na lehátku, v sedu i ve stoji, 

podpora udržení stabilního stoje a chůze ve volném prostoru, trénink chůze po 

schodech, v exteriéru, dráha s překážkami), využití trekových holí při chůzi. Využití 

cvičení v dalších posturálně náročnějších pozicích (např. poloha na čtyřech), 

kognitivně-motorické úkoly. Nácvik samostatného zvednutí se ze země. 

- Pokračování v autoterapii (zadání aktivního cvičení) dle pacientovy reakce, zda 

cvičení během víkendu plnil, kontrola provedení cvičení. 

 

3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 
 

Datum: 4. 2. 2019, 10:30-11:15 

Status praesens: 

Subjektivně: v noci hůře spal (dle svých slov si „nechce brát prášky na spaní“), ale cítí se 

dobře. Dle svých slov cvičil zadanou autoterapii o víkendu 3x denně (poprvé dle 

poznámek, poté si cvičení již pamatoval). Objektivně: čte si časopis na lůžku, připraven 

na terapii, po kontrole cvičení (autoterapie) si obouvá sportovní obuv a postavuje se bez 

opory o HKK na lůžku. Chůze do tělocvičny pravidelným rytmem, nášlapem přes patu 

oboustranně, vpravo vázne postupný odval plosky, neudrží rovnoměrnou šíři oporné 

báze, ve stojné fázi především ve fázi zatížení posun pánve nad stojnou DK, vázne 

souhyb HKK. 
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Cíl a návrh terapie: 

- Pokračování v autoterapii (navázání cvičení ve stoji s oporou), případná korekce 

provedení zadaného cvičení. 

- Zvýšení výdrže ve stoji se zařazením aktivního cvičení DKK na posílení svalů DKK 

a zlepšení koordinace pohybu DKK (prvky senzomotorické stimulace). 

- Aktivace posturálního systému ve stoji využitím balančních reakcí. 

- Nácvik kontrarotace trupu se souhybem HKK při chůzi. 

Průběh terapie: Korigovaný stoj (opakovaná edukace pacienta o držení těla ve stoji, 

korekce postavení segmentů DKK, uvědomění zátěže aker DKK, vychylování dotekem 

na trupu, tzv. „postrky“), s oporou o HKK na zábradlí bradel výpon na špičky bez flexe 

trupu, na paty nelze, flexe v kolenních kloubech střídavě, abdukce a extenze DK střídavě 

s udržením postavení trupu a pánve. Bokem k zábradlí nácvik předního a zadního 

půlkroku s udržením trajektorie pohybu DK a postavením pánve. Nácvik chůze 

v bradlech se souhybem HKK a náznakem rotace trupu (s a bez opory o HKK). 

Korigovaný stoj na měkké podložce v kombinaci s motorickým úkolem HKK (chytání 

a házení míče).  

Výsledek terapie: 

Objektivně: Korekce provedení zadaných cvičení pro autoterapii (postavení pánve při 

provedení, udržení oporné báze DKK), vzhledem k únavě a vertigu po dnešní terapii 

posunutí zadání další autoterapie do druhého dne. Pacient udrží korigovaný stoj na tvrdé 

i měkké podložce, pro eliminaci souhybu trupu při pohybu DKK využití opory o HKK. 

Pacient toleruje delší skladbu aktivních pohybů DKK ve stoji, samostatně dokáže 

korigovat vzpřímené postavení trupu. Zlepšení stojné fáze PDK při půlkroku LDK 

(s korekcí bez flexe trupu a souhybu pánve do rotace), udrží přímou trajektorii pohybu 

PDK ve švihové fázi. Při chůzi v bradlech činí potíže uvědomění pravidelného pohybu 

HKK (opakovaně souhyb stejnostrannými končetinami), krátkodobě stereotyp pohybu 

zopakuje, dlouhodobě si zatím neosvojí. V otáčkách v bradlech využívá opory o HKK, 

jinak toleruje dobře chůzi bez opory HKK. Stoj na měkké podložce s motorickým 

úkolem toleruje krátkodobě, schopen chytání a házení míče, případné vychýlení trupu 

dokáže korigovat (při větším vychýlení využije tzv. kotníkovou a kyčelní strategii), 

zvýšená únavnost. Subjektivně: v průběhu terapie pociťuje fyzickou únavu, po krátké 

pauze (sed na židli) odeznívá, schopen pokračovat v terapii při nižší zátěži. V závěru 

jednotky (pokyny k autoterapii) popisuje vertigo, v sedu plně neodeznívá, doprovod na 

pokoj, kde odpočívá vleže na lůžku a popisuje fyzickou únavu. 
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3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 
 

Datum: 5. 2. 2019, 10:30-11:15 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, dnes v noci spal lépe. Objektivně: orientován, spolupracuje 

dobře, dále beze změn. 

Cíl a návrh terapie: 

- Aktivace svalů stabilizačního systému v pozici na čtyřech. 

- Nácvik zvednutí se ze země do stoje (simulace zdvižení se po pádu). 

- Nácvik kontrarotace trupu se souhybem HK při chůzi, zlepšení dynamiky chůze. 

- Pokračování v autoterapii: zadání série cvičení ve stoji s možností opory o HKK 

(pelest lůžka), 2x denně dynamicky stoj na špičkách (10x s udržením vzpřímeného 

trupu a pohledem vpřed), flexe kolenních kloubů střídavě 10x a abdukce v kyčelních 

kloubech 10x, s udržením postavení pánve v rovině bez posunu. 

Průběh terapie: Zadání autoterapie (tři typy aktivního cvičení ve stoji s možností opory 

HKK o pelest lůžka) a nácvik provedení včetně zapamatování na pokoji pacienta. Nácvik 

chůze v bradlech se souhybem horních končetin a kontrarotací trupu (volný pohyb paží 

podél těla podpořen iniciací pohybu přes ramenní pletence terapeutem, který kopíruje 

pohyb za pacientem, využití hůlek pro iniciaci souhybu HKK – terapeut před pacientem 

drží vodorovně hůlky, které z druhé strany drží pacient), trénink chůze pozadu bez opory 

o HKK s důrazem na fázi extenze DKK. Samostatný přesun pacienta na podložku na 

zemi s využitím opory 1HK o židli, v pozici na čtyřech trénink udržení rovnováhy 

s korekcí postavení končetin, trupu a hlavy (vychylování pacienta přes trup, nácvik 

zatížení protilehlých končetin v uzavřeném kinematickém řetězci, krátce nácvik 

odlehčení HK), posun vpřed a vzad v pozici na čtyřech zkříženým vzorem. Nácvik 

vertikalizace do stoje s oporou HKK na židli s nákrokem PDK (trénink zatížení a přenosu 

váhy PDK).  

Výsledek terapie: 

Objektivně: Nácvik autoterapie s korekcí postavení pánve (tendence k posunu při 

odlehčení DK a mírné rotaci), s opakováním a nápovědou si cvičení zapamatuje, v závěru 

terapie ještě jednou zopakování série cvičení a jejich zapsání pacientem na papír. Přímá 

chůze se souhybem HKK opakovaně činí potíže, pacient chůzi iniciuje pohybem 

stejnostranných končetin, zlepšení souhybu HKK s dopomocí terapeuta (dotek přes 

ramenní pletenec, využití hůlek, porozumění pohybu končetin pomáhá slovo „křížem“), 
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při udržení chůze se souhybem HKK a náznakem kontrarotace trupu dochází ke zlepšení 

rovnováhy, prodloužení a zrychlení kroku. Polohu na čtyřech pacient krátkodobě toleruje 

(nástup únavy, změna držení), s korekcí a verbálním vedením schopen aktivace břišních 

svalů, laterálního korzetu pánve pro udržení polohy, lezení vpřed nepravidelným 

rytmem, rozdílné délky posunu končetin (neschopen zatím vyrovnat pro snahu udržet 

pozici trupu, opakovaně využívá vnitřní rotaci v kyčelních kloubech). Nácvik postavení 

se ze země zvládne ve druhém opakování bez fyzické dopomoci s oporou HKK na židli. 

Při tréninku chůze ze schodů přetrvává omezení stojné fáze DK, schopen částečně 

regulovat a vyrovnat nestabilitu pohybem trupu. Subjektivně: dnes nepopisuje vertigo, 

udává mírnější únavu než po terapii předchozí den. 

 

3.5.10 Terapeutická jednotka č. 10 
 

Datum: 6. 2. 2019, 10:30-11:15 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, mírně ospale. Zadanou terapii z předchozího dne cvičil jednou, 

připomíná si, že zkusí alespoň 2x denně. Objektivně: leží pod peřinou na lůžku. Dle 

ošetřovatelského personálu dochází na toaletu přes chodbu bez chodítka. 

Cíl a návrh terapie: 

- Zlepšení koordinace pohybu PHK, příprava HKK na funkci opory, protažení 

zkrácených svalů v krční a hrudní oblasti. 

- Aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému využitím balančních reakcí, 

zlepšení rozsahu pohybu do rotace páteře ve všech segmentech, zlepšení udržení 

stability a koordinace svalů PDK ve stoji (podřepy). 

- Nácvik chůze s trekovými holemi, které jsou dostupné v zařízení, s důrazem na 

souhyb HKK. 

- Opakování a případná korekce autoterapie. 

Průběh terapie: Vleže na zádech placing PHK, mobilizace pravého ramenního pletence 

na levém boku, pasivní pohyby v pravém ramenním kloubu do maxima ve všech 

směrech, bilat. postizometrická relaxace s protažením m. pectoralis major, m. trapezius 

horní část. Pasivní protažení s výdrží: pronátory předloktí, flexory lokte a zápěstí, posun 

distální řady karpálních kostí vůči proximální, posun distálního radioulnárního kloubu 

dorzálně a radiálně, uvolnění metakarpů. Metoda PNF PHK: vedení v 1. a 2. flekční 

a extenční diagonále (pasivní pohyb vedený terapeutem, aktivní pohyb s dopomocí 
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a proti mírnému odporu kladenému na paži). Balanční reakce vsedě: bez opory DKK 

pohyb HK přes osu těla s rotací trupu a zatížení druhostranné HK (podávání míčku 

terapeutem), bez opory HK na lehátku aktivace svalů trupu přes pohyb a tlak na horní 

končetiny střídavě přes osu těla s udržením výchozí vzpřímené polohy trupu. Ve stoji 

korekce provedení cvičení k autoterapii, edukace pacienta o držení těla ve stoji, šíře 

oporné báze, postavení DKK. Přenos váhy ve stoji, podřepy, izolovaný pohyb DK 

střídavě (abdukce, extenze v kyčelních kloubech). Chůze s využitím trekových holí na 

chodbě v zařízení do subjektivního pocitu únavy, nácvik střídavého souhybu HKK, 

trénink chůze do a z mírného kopečku (šikmá plocha na chodbě). 

Výsledek terapie:  

Objektivně: Placing PHK  přítomen, zlepšení pasivního pohybu lopatky po hrudníku, 

rozsah pasivních pohybů v ramenním kloubu bilat. symetrický, protažení m. pectoralis 

major bilat. do úrovně horizontály. Snížení stupně spasticity po pasivním protažení 

s výdrží. Zlepšení koordinace pohybu PHK, pacient se aktivně a plynule napojuje do 

pohybu v 1. i 2. diagonále v obou směrech. Držení PHK ve volném postavení ve stoji 

(eliminace vnitřně rotačního postavení), postavení HKK symetrické. Vsedě nutné 

pacienta upozorňovat na udržení vzpřímené polohy trupu (především důraz na možnost 

extenze v oblasti nadměrné kyfózy hrudní páteře), výchozí polohu trupu krátkodobě 

udrží is odporem kladeným terapeutem přes HK (lépe při opoře DKK ploskami na zemi), 

zlepšení aktivace břišní stěny během cvičení. S opakováním cvičení s pohybem HKK 

dochází ke zvýšení aktivního rozsahu pohybu v krční a hrudní páteři do rotace bilat. 

(omezení rozsahu dále přetrvává). Snížení nutnosti opory o HKK (dokáže krátce odlehčit 

obě HKK) ve stoji při cvičení DKK (podřepy, izolovaný pohyb DK), zvýšení výdrže při 

cvičení ve stoji (zvýšení opakování), přetrvává tendence souhybu trupu a pánve při 

pohybu DKK, s verbální/fyzickou korekcí dokáže krátkodobě vyrovnat a postavení 

udržet.  

Při chůzi s trekovými holemi bez korekce dokáže zapojit střídavý souhyb HKK až 

po několika krocích (verbální korekce bez efektu, vhodný stimul dotekem přes lopatky 

pro iniciaci souhybu), chůze s holemi má dynamičtější charakter, vyrovnává se délka 

kroku (nášlapem přes patu bilat., přetrvává mírně nepřesné zacílení PDK), pravidelnost 

kroku a souhybu HKK udrží vždy jen pár kroků (titubace trupu méně výrazné, dokáže 

bez zaváhání vyrovnávat), opět se dokáže na plynulejší pohyb HKK napojit. Převažuje 

držení holí ve flexi v loketních kloubech a snaha se o ně při chůzi zapřít. Do pocitu 
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subjektivní únavy zvládne ujít cca 200m. V otočce při chůzi nebo při rotaci hlavy/trupu 

doprava patrné zvýraznění vychýlení trupu vpravo nad stojnou PDK.  

Subjektivně: Změnu chůze s využitím trekových holí příliš nevnímá, ale použití holí při 

chůzi nezavrhuje. Popisuje mírnou únavu, která po krátkém odpočinku vsedě odeznívá.  

 

3.5.11 Terapeutická jednotka č. 11 
 

Datum: 7. 2. 2019, 9:45-10:30 

Status praesens: 

Subjektivně: změny neudává, autoterapii se nevěnoval, ale je motivován.  

Objektivně: leží na lůžku, ukončuje rozhovor s rodinou přes mobilní telefon. Dále beze 

změn. 

Cíl a návrh terapie: 

- Opakování cvičení k autoterapii (vleže na zádech, ve stoji), včetně edukace 

korigovaného stabilního sedu, stoje, chůze, stereotypu vertikalizace do sedu a stoje. 

- Aktivace svalů DKK v koordinaci pohybu při chůzi (využití modifikací chůze). 

- Zlepšení přenosu váhy DKK bez souhybu pánve a lateroflexe trupu (půlkroky vpřed 

s přenosem váhy a s výdrží bez opory HKK, trénink stojné a švihové fáze DKK). 

- Zlepšení stability stoje a chůze bez opory HKK (udržení přímé chůze přes nízké 

překážky, automatické udržení stability stoje s distrakcí). 

Průběh terapie: Příprava DKK na opornou funkci (exteroceptivní stimulace, mobilizace 

drobných kloubů nohy, protažení zkrácených svalů). Opakování stereotypu vertikalizace, 

nácvik korigovaného sedu a stoje a schopnosti autokorekce postavení trupu a končetin. 

Izolované pohyby DKK střídavě ve stoji s oporou HKK u bradel (dle pořadí cviků 

z autoterapie), bez opory HKK modifikace chůze stranou, pozadu. Nácvik půlkroku 

vpřed a vzad s udržením trajektorie pohybu a minimalizací souhybu pánve do rotace 

a elevace, nácvik přenosu váhy na stojnou DK s výdrží. Chůze vpřed na krátkou 

vzdálenost přes nízké překážky. Korigovaný stoj na měkké podložce, pacient imituje 

pohyby horními končetinami (v různých směrech a rozsahu, přes osu těla, pod úroveň 

pasu), které předvádí „zrcadlově“ terapeut. Pauza na odpočinek vsedě na židli a chůze na 

pokoj pacienta s doprovodem. 

Výsledek terapie: 

Objektivně: Pacient samostatně provádí správný stereotyp vertikalizace do sedu a stoje 

bezpečně, bez rizika pádu. Korigovaný sed a stoj s verbální korekcí (postavení kolen, 
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vzpřímení trupu v oblasti hrudní páteře), cvičení k autoterapii si částečně pamatuje 

(zlepšení efektu nápovědy), provádí vhodným způsobem. Modifikace chůze a nácvik 

kroku vpřed a vzad lze již v pomalejším tempu bez opory HKK, stabilitu udrží, 

předozadní a stranové výkyvy trupu vyrovnává, zmírnění nadměrných souhybů pánve. 

Nízké překážky pacient při chůzi vpřed dokáže překračovat, stabilitu vyrovnává, tempo 

rychlé, místy nedostatečná flexe kolen a dorzální flexe v hlezenních kloubech (více 

vpravo), čímž o překážku zavadí. Zvýšená fyzická náročnost udržení stability stoje na 

měkké podložce při imitaci pohybu HK střídavě (nejnáročnější dosažení HK pod úroveň 

pasu, dochází k tahu trupu vzad, vychýlení je schopen vyrovnat kotníkovou strategií). 

Subjektivně: Popisuje zvýšenou únavu u posledního cvičení ve stoji s imitací pohybu, 

náročnost udržení rovnováhy při odvedení pozornosti.  

Autoterapie: ve stoji přidán cvik podřepy s mírnou oporou HKK (opakování cviku 5x). 

 

3.5.12 Terapeutická jednotka č. 12 

Datum: 8. 2. 2019, 10:00-11:00 

Status praesens: 

Subjektivně: cítí se dobře, ptá se, zda je dnes v rámci terapie možná vycházka ven (chůze 

v exteriéru byla plánována od začátku týdne v závislosti na počasí). Objektivně: beze 

změn. 

Cíl a návrh terapie: 

- Provedení výstupního kineziologického vyšetření, zhodnocení efektu terapie společně 

s pacientem, poskytnutí zpětné vazby pacientem. 

- Zlepšení vytrvalosti a kondice, trénink stability při chůzi (chůze v exteriéru). 

- Edukace pacienta o dalším možném postupu v rehabilitaci, udržení soběstačnosti 

a bezpečnosti v domácím prostředí. 

Průběh terapie: Výstupní kineziologické vyšetření, vyšetření stability ve stoji dle 

funkčních testů, orientační hodnocení kognitivních funkcí dle Montrealského 

kognitivního testu. Příprava na odchod do exteriéru (dvůr mezi domy se zahradou), 

trénink chůze s trekovými holemi v exteriéru po rovině, přesun zpět na pokoj pacienta. 

Vzhledem k propuštění pacienta do domácího prostředí v následujícím týdnu proběhla 

dnes také edukace pacienta o bezpečnosti v domácím prostředí (prevence pádů, adaptace 

domácího prostředí, využití pomůcek: stolička a protiskluzová podložka do sprchového 

koutu, madla k toaletě a ve sprchovém koutu). Doporučení úpravy životosprávy (aktivita 
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během dne, vhodné stravování a režim dne), zařazení pravidelné pohybové aktivity, 

ideálně chůze každý den se 2 trekovými holemi a s doprovodem. Dle dalšího vývoje 

pacientova stavu v domácím prostředí je na zvážení další rehabilitace např. ambulantní 

formou, pacient obdržel seznam kontaktů na domácí rehabilitaci, na pracoviště zabývající 

se neurorehabilitací a pacientské organizace pro získání dalších informací.  

Výsledek terapie: 

Objektivně: Výstupní vyšetření pacient toleruje dobře, schopen částečné zpětné vazby 

k průběhu třítýdenní terapie a jejího efektu (nedokáže přesně specifikovat, nutná 

dopomoc pro ozřejmění významu sdělení). Na vycházku do exteriéru se připraví 

samostatně a adekvátně se obléká, s přestávkou na zastavení v exteriéru ujde cca 200m, 

schopen iniciovat a udržet pravidelný střídavý rytmus chůze se zapojením přirozeného 

souhybu HKK s trekovými holemi. Během chůze schopen reagovat na překážky v cestě, 

dle potřeby udrží konverzaci. Pozorováno zaváhání při chůzi při otáčkách (rotace hlavy 

a trupu), je schopen vyrovnat, vhodné se vždy zastavit a následně pozorovat okolí. 

Pacient se v terénu orientuje, uvědomuje si, kde se nachází, a zná cestu zpět. Posledních 

20m v interiéru při chůzi na pokoj je pozorován posun a úklon trupu doprava při stoji na 

PDK (projev zvýšené únavnosti), schopen vyrovnat bez uvědomění si změny polohy 

trupu. 

Subjektivně: Pacient udává překvapení ze svého výkonu (ušel více, než očekával), cítí se 

sice fyzicky unaven, ale dle svých slov „ne nadměrně“ a nevyžaduje dlouhý odpočinek 

na lůžku. Uznává vhodnost trekových holí v exteriéru pro zvýšení jistoty při chůzi 

a zlepšení stereotypu chůze (plánuje si je půjčit od své sestry). V tématu bezpečnosti 

domácího prostředí a úpravy životosprávy se pacient cítí poučen, zvážil další možnosti 

následné rehabilitace a s postupem souhlasí. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum vyšetření: 8. 2. 2019 (10:00-10:30) 

 

3.6.1 Status praesens  

a) objektivní: Pacient při vědomí, lucidní, orientován osobou, místem, časem. 

Spolupracuje dobře, pomalejší psychomotorické tempo, v běžné komunikaci přetrvává 

mírná fatická porucha (narušení plynulosti řeči, výbavnosti) a narušení kognitivních 

funkcí (především krátkodobé paměti, podrobněji dále ve vyšetření). Výška: 190cm, 

váha: 94kg, BMI: 24,67 (pásmo normy), tělesná teplota: 36,6°C, TK: 129/70mmHg , 

TF: 70/min. Eupnoe, afebrilie, bez ikteru a cyanózy. Soběstačný v rámci základních 

(personálních) běžných denních činností, schopen samostatné chůze bez kompenzační 

pomůcky na kratší vzdálenost v interiéru zařízení (podrobněji dále ve vyšetření). 

b) subjektivní: Cítí se dobře, po fyzické stránce v lepší kondici, jistěji při pohybu 

na lůžku, vertikalizaci, chůzi. Bolest neudává.  

 

3.6.2 Vyšetření aspekcí 

 

Vyšetření stoje statické: Šíře oporné báze v normě, postavení nohou symetrické, 

rozložení váhy rovnoměrně po délce celé plosky bilat., vpravo nižší postavení příčné 

i podélné klenby. Vyrovnání postavení kolenních kloubů v extenzi, přetrvává 

asymetrizace kontury stehen (vpravo snížení mediálně). Pánev v anteverzním postavení, 

vyrovnání výše subgluteálních rýh. Thorakobrachiální trojúhelník větší vpravo, 

vyrovnání bederní lordózy, zvýšení a prodloužení hrudní kyfózy, držení hlavy 

v předsunu. Středová čára trupu vyrovnána, umbilicus v ose, aspekčně hypotrofie 

břišních svalů, hrudník v inspiračním postavení, prominence dolních žeber bilat. Držení 

ramen v protrakci, levý ramenní pletenec postaven mírně výš než pravý, dolní úhly 

lopatek rotovány zevně bilat. Držení HKK volně podél těla bilaterálně symetricky. 

Vyšetření stoje dynamické: 

Pohyblivost páteře:  

Extenze: beze změny, omezený rozsah pohybu, pohyb se odehrává především v C/Th 

a Th/L přechodu páteře. 
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Flexe: omezený rozsah pohybu, dosáhne do poloviny bérců, páteř se rozvíjí minimálně 

především v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře, napřímení bez opory horních 

končetin. 

Lateroflexe: omezený rozsah bilat. více doleva, minimální rozvoj páteře v hrudní oblasti.  

Rombergův stoj:  

I: stabilní 

II: stabilní 

III: nestabilita, předozadní titubace, výdrž 3s než otevírá oči 

Test dle Véleho: vyhodnocen jako 2. stupeň (lehce porušená stabilita, zvýšená opora 

o prstce) 

Stoj na 1DK: zvednutí DK nad podložku bez opory s výdrží 2s, otevřené oči. Ve stoji na 

LDK i PDK udrží postavení pánve (pouze mírná rotace ke stojné DK). Přetrvává 

narušení stoje na PDK, flektuje kolenní kloub a trup se výrazně vychyluje doprava, pro 

získání stability nutné překročit LDK osu PDK. 

Stoj na špičkách: bez opory horních končetin schopen naznačit stoj na špičkách, polohu 

udrží pouze s oporou horních končetin.  

Stoj na patách: pouze s oporou horních končetin, vpravo pouze náznakem pro omezení 

rozsahu dorzální flexe v hlezenním kloubu. 

Sed: stabilní bez opory HKK a zad, výdrž dle potřeby, držení ramen v protrakci, hlava 

v předsunu, s korekcí schopen mírného napřímení kyfotického držení trupu 

a krátkodobého vyrovnání retroverzního postavení pánve. Zatížení dolních končetin 

symetrické.  

Dechový stereotyp: mírné prohloubení pravidelné dechové vlny v oblasti břicha, eupnoe, 

převažuje horní hrudní dýchání, hrudník v inspiračním postavení. 

Mobilita: 

Přetáčení na boky na lůžku: samostatně.  

Přetočení na břicho/na záda: samostatně, zlepšení stereotypu pohybu. Vertikalizace do 

sedu: využije pohybu přes bok, zmírnění švihového pohybu flexe trupu v závěru pohybu. 

Vertikalizace do stoje: samostatně bez opory horních končetin, přenos váhy i tempo 

pohybu adekvátní, mírně vyšší zatížení LDK než PDK při pohybu. Posazení ze stoje: 

polohu lůžka/židle kontroluje PHK, schopen se posadit bez opory HKK, častěji však 

opory o horní končetiny využívá (na lůžku, opěrkách židle). Položení se ze sedu: náznak 

pohybu přes bok, dále extenze trupu a současná elevace dolních končetin. 
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Opora o PHK: vsedě na lůžku opora o akrum HK (dlaň) bilaterálně symetrická, elevace 

a protrakce ramenních pletenců, mírná zevní rotace v ramenních kloubech, semiflexe 

loketních kloubů, semipronace předloktí.  

Opora o PDK: bridging udrží s neutrální pozicí pánve bez poklesu, zatížení celé plosky 

při opoře (bilaterálně symetricky).  

Chůze: bez kompenzační pomůcky na kratší vzdálenost v interiéru (cca 50m): vzpřímené 

držení trupu, hlava v předsunu (nyní méně kontroluje pohyb dolních končetin), ramena 

v protrakci. Nášlap přes patu bilat., mírně zevněrotační postavení PDK, vpravo omezený 

odval plosky od podložky, snížení elevace PDK od podložky. Přetrvává mírně ataktický 

typ chůze (zhoršení stability, narušení přesného cílení PDK, vychýlení trupu nad stojnou 

DKK, schopen vyrovnávat) zvláště jako projev celkové únavy (např. chůze ve 

vzdálenosti cca 100m). Doporučení chůze na větší vzdálenost (cca 200m, exteriér) se 

2 trekovými holemi: zlepšení stereotypu a pravidelnosti střídavé chůze, vyrovnání délky 

kroku, místy přetrvává zkrácení fáze opory PDK (s korekcí schopen uvědomění 

a vyrovnání). Náznak přirozené kontrarotace trupu a souhybu HKK (pozorován pouze při 

chůzi s trekovými holemi) umožňuje udržet lepší stabilitu trupu při chůzi. 

Modifikace chůze: chůze po šikmější ploše dolů či nahoru (mírné svažitá podlaha 

v chodbě zařízení) samostatná, mírné zaváhání (předozadní vychýlení trupu) při 

přechodu šikmé plochy dokáže jistě vyrovnat. Chůze do schodů střídavě s oporou o PHK 

na zábradlí samostatná (1 podlaží), s únavou zhoršení stability stoje na PDK. Chůze ze 

schodů samostatně s přísunem PDK, střídavá chůze nestabilní pro zhoršení přenosu váhy 

na PDK ve stojné fázi. Při chůzi pozadu na krátkou vzdálenost (do 10 kroků) stabilní, 

kratší krok PDK, naznačena extenze v kyčelních kloubech. Chůzi po špičkách neudrží. 

Chůze v tandemu nestabilní, titubace všemi směry. Chůze se vzpažením HKK nebo na 

měkké podložce lehce nestabilní, pouze na krátkou vzdálenost (10 kroků), zvýraznění 

titubací všemi směry. Chůze se zadaným kognitivním úkolem (odečítání) výrazně 

zpomalena, stabilitu udrží. 

 

3.6.3 Vyšetření palpací 

Končetiny normálně prokrvené, palpačně nebolestivé, DKK bez známek hluboké 

žilní trombózy, trofika tkání přiměřená (nález oboustranně symetrický). Pacient afebrilní, 

bez známek pocení.  

Palpace pánve: anteverzní postavení, mírně rotována proti směru hodinových ručiček. 
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Palpace kůže a fascií: snížená protažitelnost a posunlivost kůže, podkoží a fascie oblasti 

trapézových svalů horních částí bilat. Zhoršená posunlivost hrudní fascie laterálním 

směrem bilat. V oblasti zad zlepšení protažitelnosti a posunlivosti kůže, podkoží a fascie 

v bederní oblasti všemi směry bilat., v bariéře pruží. Palpace kůže a fascií končetin bez 

zřetelných bariér mezi vrstvami.  

Palpace svalů: palpační hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti přechodu Th/L 

a C/Th páteře. Palpačně mírně nižší hypertonus m. triceps surae bilat., flexorů kyčelních 

a kolenních kloubů. Přetrvává palpačně citlivá bránice (pars costalis a sternalis) 

a m. piriformis oboustranně. Normotonus m. gluteus maximus bilat., hypotonus 

m. quadriceps femoris vastus medialis vpravo., stranové vyrovnání tonu m. obliquus ext. 

et int. (palpačně přetrvává hypotonus). Snížení palpačního hypertonu trapézových svalů 

(horní část) a m. levator scapulae, hypertonus m. sternocleidomastoideus bilat. 

 

3.6.4 Neurologické vyšetření 

Kognitivní, smyslové a psychosociální funkce: 

Vědomí a orientace: Pacient je při vědomí, lucidní, orientován místem, časem, osobou, 

časem. Výzvám rozumí a vyhoví, odpovědi přiléhavé, místy zabíhavé.  

Řeč: Lehká fatická porucha (nonfluentní), v komunikaci již využívá delších vět, 

přetrvává dysprozodie, méně nápadné perseverace a narušení výbavnosti slov.  

Pozornost: výrazné zlepšení schopnosti udržet pozornost při vyšetření, terapii (ve smyslu 

kvality pozornosti i délky jejího udržení). Krátkodobá paměť: přetrvává nápadné 

narušení, zlepšení efektu nápovědy a opakování. Dlouhodobá paměť: zlepšení schopnosti 

výpovědi a výbavnosti, nelze však zcela hodnotit relevantnost výpovědi. Počítání: 

provede, beze změn. Čtení: provede, beze změn. Psaní: bez záměn či vynechání hlásek, 

píše pouze psacím písmem, mírně vázne schopnost přirozeně písmo navazovat ve slově, 

psaný text dobře čitelný. 

Psychosociální funkce: Klidné ladění pacienta, během dne pobývá převážně na lůžku, 

častěji sedí s DKK z lůžka, čte si denní tisk. Vyzvání k aktivitě nebo terapii vyhoví, ale 

sám nevyhledává. Pomalejší psychomotorické tempo. V terapii spolupracoval dobře, 

motivován, častěji dokáže komentovat obsah terapeutických jednotek (ve smyslu 

náročnosti), schopen jednoduché zpětné vazby. Zlepšení schopnosti plánování, 

rozhodování, prioritizace (exekutivní funkce a logické myšlení).  
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Montrealský kognitivní test: 22b./30b. (pásmo narušení kognitivních funkcí, pásmo 

normy: více než 26b. včetně), výsledek při vstupním vyšetření: 16b./30b. 

Zrakově-prostorové funkce a exekutivní úkoly:  4b./5b. 

Pojmenování: 3/3 

Paměť – vštípení: 5/5 na druhý pokus (nebodováno)  

Pozornost a pracovní paměť: 6/6 

Řeč (přesné opakování a výbavnost): 1/3 

Abstrakce: 2/2  

Paměť – oddálené vybavení: 0/5 (s nápovědou 5/5) 

Orientace: 6/6  
 

Orientační vyšetření hlavových nervů: beze změn a patologického nálezu. 

Šlachookosticové (monosynaptické) reflexy: beze změn, přetrvává mírně zvýšená 

reflexní výbavnost na PHK (reflex bicipitový a flexorů prstů). 

Pyramidové jevy zánikové: nepřítomny na HKK i DKK, Mingazzini DKK negativní 

(vstupně mírný pokles PDK). 

Iritační jevy (patologické reflexy): nepřítomny HKK, DKK.  

Taxe: přesná HKK, DKK. 

Diadochokinéza: dysdiadochokineze PHK (zlepšení provedení: rozsah i rychlost pohybu 

PHK). 

Extrapyramidové jevy: nepřítomny. 

Spasticita: mírné snížení spasticity svalů na PHK, viz tabulka č. 2.9. Na PDK 

proveditelný pasivní rychlý pohyb ve všech segmentech bez nálezu. 

Vyšetřovaný pohyb Hlavní svaly blokující 

vyšetřovaný pohyb (spastický) 

Stupeň 

spasticity 

FLX ramenní kloub s EXT lokte m. latissimus dorsi, m. teres major 0 

FLX ramenní kloub s FLX lokte m. triceps brachii caput longum 0 

ZR ramenní kloub s ADD m. subscapularis 0 

Horizontální ABD m. pectoralis major 0 

FLX loketní kloub m. triceps brachii 0 

EXT loketní kloub m. biceps brachii, m. brachialis, 

m. brachioradialis 

1 

SUP s FLX/EXT lokte m. pronator quadratus/m. pronator 

teres 

1 

EXT zápěstí m. flexor carpi ulnaris et radialis 1  

EXT MCP klouby mm. lumbricales, mm. interossei 

dorsales et palmares 

1 

EXT IP I, IP 2 m. flexor digitorum profundus et 

superficialis 

1 

Tabulka 2.9: Nález spasticity svalů PHK při výstupním vyšetření 
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Čití povrchové (taktilní, termické, algické, diskriminační): beze změn hypestezie akra 

končetin s maximem distálně obě HKK i DKK. Čití hluboké (pohybocit, polohocit): beze 

změn hypestezie akra s maximem distálně obě HKK i DKK. Vibrační čití nevyšetřeno. 

Stereognozie: beze změn, přetrvává narušení vpravo. 

Napínací manévry: Lasegueova zkouška bilat. negativní. 

Stoj Rombergův I-III: viz dynamické vyšetření stoje. 

 

3.6.5 Antropometrie 

Výstupní vyšetření bez výrazných změn, mírně patrný nárůst svalové hmoty 

oblasti m. quadriceps femoris mediálně bilaterálně. Výstupní antropometrie DKK 

podrobněji viz tabulka č. 2.10. 

 

Obvody (v cm) LDK PDK 

Stehno 15 cm nad patelou 43,5 42 

Kolenní kloub přes patelu 42 42 

Lýtko v nejsilnějším místě 33 33 

Hlezno přes patu 35 37 

Přes kotníky 21 22 

Délky (v cm) LDK PDK 

Funkční délka DK 96 96 

Anatomická délka DK 94 94 

Tabulka 2.10: Antropometrie DKK při výstupním vyšetření 

 

3.6.6 Goniometrie a vyšetření kloubní vůle 

Z výstupního vyšetření (viz tabulka č. 2.11) vyplývá mírné zvýšení pasivního 

rozsahu pohybu do vnitřní rotace v kyčelních kloubech, aktivního rozsahu extenze 

v kyčelních kloubech a lehce aktivního rozsahu v pravém hlezenním kloubu do dorzální 

flexe. Na PHK mírné zvýšení aktivního rozsahu pohybu do supinace předloktí a dorzální 

flexe zápěstí. Celkově pozorováno zlepšení koordinace prováděného analytického 

pohybu v segmentech končetin, pacient je schopen vést pohyb na výzvu pomaleji.  

I přes mírné zlepšení rozsahu pohybu ve všech segmentech páteře přetrvává 

omezení aktivního i pasivního rozsahu pohybu v krční páteři, také v oblasti hrudní 

a bederní páteře. 
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 LHK PHK 

Pohyb Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Ramenní kloub S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

75 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

100 

80 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

80 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

110 

80 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

20 

70 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

100 

75 

S 

F 

T 

R 

20 

160 

5 

80 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

170 

0 

100 

80 

Loketní kloub S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 

Radioulnární kloub R 80 - 0 - 90 R 85 - 0 - 90 R     80 - 0 - 90 R 80 - 0 - 90 

Zápěstí S 

F 

75 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

20 

S 

F 

80 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

25 

S     75 – 0 - 75 

F    10 - 0 - 25 

S 

F 

80 

15 

- 0 - 

- 0 - 

80 

25 

MP klouby 2.-5.prst S 40 - 0 - 80 S 40 - 0 - 85 S    35 - 0 - 80 S 40 - 0 - 85 

IP1, 2 kl. 2.-5.prst S 0 - 0 - 80 S 0 - 0 - 85 S    0 - 0 - 80 S 0 - 0 - 85 
 

 LDK PDK 

Pohyb Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Kyčelní kloub S 

F 

RS90 

10  

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

120 

15 

15 

S 

F 

RS90 

10 

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

125 

15 

25 

S 

F 

RS90 

10 

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

120 

15 

15 

S 

F 

RS90 

10 

35 

50 

- 0 - 

- 0 - 

- 0 - 

125 

15 

25 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S 0 - 0 - 140 S     0 - 0 - 140 

Hlezenní kloub S 25 - 0 - 45 S 30 - 0 - 45 S 15 - 0 - 45 S 15 - 0 - 45 

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

Páteř Aktivně Pasivně      

Krční páteř S 30 - 0 - 30  

F 25 - 0 - 25 

R 50 - 0 - 45  

S 35 - 0 – 30 

F 30 - 0 - 30 

R 50 - 0 - 50 

     

     

     

Th, L páteř F 25 - 0 - 30 

R 35 – 0 - 30 
 

 

 
       

Tabulka 2.11: Výstupní vyšetření goniometrie (zápis dle SFTR) 

Vyšetření kloubní vůle segmentů končetin: 

Obnovení kloubní vůle talokrurálního kloubu dorzálním směrem více vlevo. 

Funkční vyšetření přednoží (Lisfrankův kloub): mírné omezení vpravo ve srovnání 

s kloubní vůlí této oblasti vlevo. Zlepšení pohyblivosti pately kaudálně oboustranně 

a hlavičky fibuly ventrodorzálně oboustranně. Omezení kloubní vůle zápěstních kostí 

vpravo (palmární a dorzální flexe), uvolnění vzájemného posunu metakarpů oboustranně. 

Zlepšení pohyblivosti pravé lopatky po stěně hrudníku. 
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3.6.7 Vyšetření svalové síly končetin 

Svalová síla horních končetin: vyšetřena orientačně odporovými zkouškami: mírné 

oslabení abdukce a zevní rotace v pravém ramenním kloubu oproti levé straně, dále 

oslabení dorzální flexe pravého zápěstí a lehce slabší stisk pravé ruky oproti levé straně.  

Svalová síla dolních končetin: vyšetřena dle Jandova svalového testu (st. 0-5), viz 

tabulka č. 2.12. Zvýšení svalové síly bilaterálně při vyšetření pohybu flexe i extenze 

v kyčelních a v kolenních kloubech.  

Vyšetřovaný pohyb a svaly LDK PDK 

Flexe v kyčelním kloubu  

(m. iliopsoas)  
4+ 4+ 

Extenze v kyčelním kloubu 

(m. gluteus max., m. biceps femoris 

caput longum, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus) 

4 4 

Abdukce v kyčelním kloubu  

(m. gluteus med. et min., m. tensor 

fasciae latae) 

4 3+ 

Flexe v kolenním kloubu  

(m. biceps femoris caput breve et 

longum, m. semitendinosus, 

m. semimembranosus) 

4 4 

Extenze v kolenním kloubu  

(m. quadriceps femoris) 
4+ 4+ 

Plantární flexe (m. triceps surae) 4+ 4 

Supinace s dorzální flexí  

(m. tibialis ant.) 
4 3 

Pronace v plantární flexi  

(m. peroneus longus et brevis) 
4 3 

Tabulka 2.12: Výstupní vyšetření svalové síly DKK (svalový test dle Jandy) 

 

3.6.8 Vyšetření zkrácených svalů  

Zlepšení provedení vyšetření u zkrácených svalů m. iliopsoas oboustranně 

(vstupně dle Jandy st. 2, nyní st. 1), m. pectoralis major (všechny části), m. trapezius 

horní část a m. levator scapulae bilat. (vstupně st. 2, nyní st. 1). Podrobněji 

viz tabulka č. 2.13. 

Hodnocení:  

0 = není zkrácení 

1 = malé zkrácení 

2 = velké zkrácení 
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Vyšetřovaný sval Vpravo Vlevo 

M. iliopsoas 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. triceps surae 2  1 

M. piriformis 1 1 

M. pectoralis major  1 1 

M. trapezius horní část 1 1 

M. levator scapulae 1 1 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

Tabulka 2.13: Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

3.6.9 Jemná motorika 

Dominance: PHK. LHK bez patologického nálezu.  

Zlepšení koordinace a zapojení PHK do pohybu, úchopy bidigitální, pluridigitální 

a dlaňové provádí symetricky za zrakové kontroly. Zlepšení přesnosti cílení PHK 

a stability zápěstí při úchopech, snížení souhybu trupu při úvodní a závěrečné fázi 

úchopu.  Zlepšení bimanuální koordinace, v dobrém tempu zapíná oblečení, obratněji 

manipuluje s předměty běžné denní potřeby. Zlepšení držení tužky, volné držení, přítlak 

tužky v normě, pohyb v zápěstí přetrvává mírně omezen a dyskoordinován s pohybem 

tužky.  

 

3.6.10 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu: přetrvává přestavba pohybového stereotypu oboustranně 

(více vpravo), zmírnění lordotizace Th/L přechodu páteře, opora ramen a pánve 

o podložku se objevuje v závěru pohybu pro nedostatečnou schopnost stabilizace trupu, 

m. gluteus max. vyšetřované strany se zapojuje dříve než ke konci pohybu, v souhře se 

zapojením ischiokrurálních svalů.  

Flexe trupu: přestavba pohybového stereotypu: přetrvává elevace dolních končetin nad 

podložku během pohybu do flexe trupu, předsun hlavy. 

Abdukce v ramenním kloubu: provede pohyb oboustranně bez lateroflexe trupu, 

přestavba pohybového stereotypu oboustranně pro patrnou fázickou kontrakci 

m. trapezius horní část v začátku pohybu, vpravo lépe udrží polohu předloktí, eliminace 

souhybu paže do vnitřní rotace. 
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3.6.11 Orientační vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

Test flexe v kyčli vsedě dle Koláře: přetrvává projev insuficience posturální svalové 

funkce: snížení rozsahu extenze trupu, palpována mírná aktivita břišních svalů 

v inguinální krajině, zlepšení udržení pozice pánve (mírně tažena kraniálně na 

vyšetřované straně), umbilicus se vychyluje laterálně k vyšetřované straně.  

Test extenze v kyčli vleže dle Koláře: přetrvává projev nedostatečné stabilizace 

(prohloubení lordotického zakřivení páteře oblasti Th/L přechodu, pánev se mírně klopí 

do anteverze, zvýšená aktivace extenzorů páteře a nedostatečné zapojení m. gluteus 

maximus oboustranně). 

 

3.6.12 Funkční vyšetření 

Hodnocení rovnováhy a chůze dle Tinettiové: 20b./28b. (vstupní vyšetření 11b./28b.) 

Část I. Rovnováha: 13b./16b. (vstupní 6b./16b.) 

Část II. Chůze: 7b./12b. (vstupní 5b./12b.) 

Berg Balance Scale: 47b./56b. (při vstupním vyšetření 33b./56b.) 

 

3.6.13 Soběstačnost 

Pacient kontinentní, v současné době soběstačný v personálních běžných denních 

činnostech, včetně přesunů (viz Index dle Barthelové). Zlepšení schopnosti používat 

a ovládat dotekový mobilní telefon. Doporučení využívání hromadné dopravy 

s doprovodem. Chod domácnosti udržuje přítelkyně, pacient se na domácích pracích či 

vedení finančního rozpočtu dle svých slov příliš nepodílel ani premorbidně (občas 

společně chodili nakupovat, pacient nikdy nevařil).  
 

Index dle Barthelové: 95b./100b. (vstupní vyšetření 75b./100b.) 

Sebesycení – samostatně 10b. 

Oblékání – samostatně 10b. 

Koupání - samostatně  5b.     

Osobní hygiena - samostatně 5b.     

Kontinence moči - plně kontinentní  10b.  

Kontinence stolice - plně kontinentní 10b.  

Použití WC - samostatně  10b.  

Přesun lůžko-židle - samostatně  15b.    

Chůze po rovině – samostatně nad 50m 15b.  

Chůze po schodech – s pomocí  5b. 
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3.6.14 Závěr vyšetření  

Pacient během terapeutické intervence dobře spolupracoval, motivován pro 

zlepšení stavu (subjektivně především fyzické kondice, jistoty ve stoji a při chůzi, snížení 

unavitelnosti), kterého se ke spokojenosti pacienta podařilo dosáhnout. Vzhledem ke 

zlepšení celkového stavu a soběstačnosti pacienta je očekáváno v následujícím týdnu 

propuštění do domácího prostředí s doporučením návazné rehabilitace (ambulantní 

formou nebo v domácím prostředí).   

Dle výstupního kineziologického rozboru a výsledků funkčních testů došlo ke 

zlepšení rovnováhy ve stoji i při chůzi bez opory HKK (zmírnění titubací, zlepšení 

udržení postavení trupu a pánve, zvýšení výdrže, snížení rizika pádu), zlepšení stereotypu 

vertikalizace i chůze (dosažení pravidelnosti a symetrizace kroku, PDK nášlap přes patu 

se zlepšením udržení přímé trajektorie). Schopen stabilní chůze na delší vzdálenost 

(200m v exteriéru) se 2 trekovými holemi, na kratší vzdálenost kompenzační pomůcku 

pro chůzi nevyužívá. Zlepšení autokorekce postavení trupu v sedu, stoji i při pohybu. 

Zlepšení kognitivního výkonu, přetrvává deficit zejména krátkodobé paměti, nyní se 

zlepšením efektu nápovědy, v běžné komunikaci již méně výrazně pozorovatelná lehká 

nonfluentní fatická porucha.  

Zmírnění důsledku lehké pravostranné hemiparézy ve funkčním projevu (chůze, 

jemná motorika), zlepšení koordinace pohybu pravostranných končetin, mírné zvýšení 

svalové síly PDK v oblasti kyčelního a kolenního kloubu, zlepšení rytmicity pohybu 

PHK při vyšetření diadochokinézy, zmírnění spasticity na PHK. Taxe končetin dle 

neurologického vyšetření nyní přesná, hypestezie HKK a DKK s maximem na akrech 

beze změny. V méně stabilních pozicích nebo s únavou zhoršení oporné funkce PDK 

(stojná fáze PDK při chůzi, chůze ze schodů). Orientační vyšetření hlubokého 

stabilizačního systému i přes mírné zlepšení nadále poukazuje na projev insuficience 

posturálních svalových funkcí.  
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3.7 Zhodnocení efektu terapie  

Kapitola týkající se zhodnocení efektu provedené terapie je členěna do tří částí. 

V první části jsou popsány podstatné objektivní i subjektivní změny stavu pacienta, 

v části druhé je pak hodnocen přínos a efekt použitých hodnotících metod 

a terapeutických postupů ve vztahu ke klinickému stavu pacienta. Na závěr jsou 

diskutovány limitace terapeutické intervence a s využitím odborné literatury jsou 

navrhnuty další terapeutické postupy, jež by bylo vhodné do terapie dále zahrnout.  

Shrnutí proběhlé terapeutické intervence v období 23. 1. – 8. 2. 2019:  

- Počet individuálních terapeutických jednotek (vedených studentkou 

fyzioterapie): 12 

- Časový rozsah terapeutických jednotek: 45 minut, 1x denně 

- Další pacientem absolvované terapie:  

- Přístrojová terapie Motomed 1x denně (DKK 10min, stupeň zátěže 2-5, HKK 

10min, st. zátěže 4), 

- Ergoterapie vstupní a kontrolní vyšetření, 2x týdně terapeutická jednotka 

zaměřená na jemnou motoriku včetně grafomotoriky a na trénink kognitivních 

funkcí (výbavnost, pojmenování, verbální fluence, udržení pozornosti). 

 

3.7.1 Zhodnocení změn stavu pacienta 

Popis stavu pacienta a jednotlivých změn je uveden v tabulce č. 3.1. Mezi 

nejdůležitější změny ve vztahu k cílům terapie patří zlepšení stability stoje a chůze 

s výrazným snížením rizika pádu, zvýšení výdrže ve stoji a při chůzi (zlepšení fyzické 

kondice a snížení únavnosti), zlepšení stereotypu pohybu (analytického, chůze 

i vertikalizace) a subjektivně zvýšení jistoty pacienta při pohybu a zvýšení celkové 

kondice.  

Lze tedy říci, že stanovené krátkodobé cíle byly naplněny, zůstává však i nadále 

poměrně široký prostor pro další terapeutickou intervenci (viz dále v textu). 

 

 

 

 

 



84 

 

 
Stav před terapeutickou intervencí 

(23. 1. 2019) 

Stav po terapeutické intervenci 

(8. 2. 2019) 

 

Aspekce 

volného 

stoje 

Titubace trupu: mírně osciluje všemi 

směry. 

Oporná báze: širší, asymetrická. 

Výdrž v prostoru: cca 30s. 

Korigované držení: neschopen. 

Titubace: nepozorovány. 

Oporná báze: šíře adekvátní, symetrická. 

Výdrž v prostoru: min. 2min. 

Korigované držení: krátkodobě udrží, 

schopen autokorekce. 

 

 

Aspekce 

chůze 

Pouze s oporou HK (zábradlí, nízké 

4-kolové chodítko). 

Titubace: všemi směry, těžiště těla 

posunuto vpřed. 

Výdrž: po 25m zvýšení titubací, nutný 

odpočinek. 

Stereotyp: ataktický, krok 

nepravidelné délky i rytmu, necílení 

pohybu PDK (narušení nášlapu i 

odvalu plosky), lateroposun a 

lateroflexe trupu nad stojnou DK. 

Extenze DKK: minimálně. 

Souhyb HKK a kontrarotace trupu: 

nepřítomen. 

Otočka: pro zvýraznění titubací pouze 

s oporou HK. 

Modifikace chůze: nelze. 

Schody: nelze. 

Samostatně bez opory. 

Titubace: souhyb trupu vpravo při únavě. 

Výdrž: bez opory 50m bez odpočinku, 

v exteriéru 200m s využitím trekových 

holí. 

Stereotyp: přetrvává mírně ataktický, 

vyrovnání šíře oporné báze (zhoršení při 

únavě) a délky kroku, zlepšení nášlapu, 

odvalu i cílení PDK, mírné vychýlení 

trupu nad stojnou DK. 

Extenze DKK: zvýraznění při zlepšení 

dynamiky chůze s trekovými holemi. 

Souhyb HKK a trupu: přítomen s využitím 

trekových holí, zlepšení dynamiky chůze. 

Otočka: zvládne na místě bez opory HK 

směrem doleva (doprava s vychýlením 

trupu). 

Modifikace chůze: na krátkou vzdálenost 

zvládne pozadu, stranou, se vzpažením 

HKK, s kognitivním úkolem. 

Schody: s oporou o zábradlí, střídavý 

rytmus do schodů, ze schodů vázne 

udržení stojné fáze PDK. 

 

Bergova 

funkční 

škála 

rovnováhy  

Dosažený výsledek: 33b./56b. 

Riziko pádu: zvýšené, doporučení 

kompenzační pomůcky pro chůzi. 

Postavování, posazování: pouze 

s oporou horních končetin, zadní 

strany končetin při posazení. 

Sed: schopen bezpečně. 

Stoj: snížení výdrže bez opory, 

neschopen udržet zavřené oči, 

předmět ze země zvedne se 

zaváháním a lépe s dohledem, snížení 

rotace trupu do stran, stoj na 1DK 

pouze pokus o zvednutí nohy. 

Přesuny: s použitím HK. 

Dosažený výsledek: 47b./56b. 

Riziko pádu: snížené, bez nutnosti 

kompenzační pomůcky. 

Postavování, posazování: s oporou HK. 

Sed: schopen bezpečně. 

Stoj: prodloužení výdrže, s dohledem 

schopen stát se zavřením očí, bezpečně 

zvedne předmět ze země, schopen se 

ohlédnout přes ramena s přenosem váhy, 

udrží pozici stoje v tandemu. Schopen 

střídavě pokládat nohy na stupínek. 

Stoj na 1DK pouze pokus o zvednutí 

nohy. 

Přesuny: bezpečně, s použitím HK. 
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Pánev  

 

Ve statickém stoji: anteverze, 

sešikmení doleva dolů, rotace proti 

směru hodinových ručiček. 

Při elevaci DK ve stoji: elevace pánve 

druhé strany, nadměrný souhyb do 

rotace, lateroposun. 

Při chůzi: zvýraznění rotace a 

lateroposunu pánve. 

Prvek bridging: pánev klesá výrazněji 

vpravo. 

Statický stoj: anteverze, zmírnění rotace 

a bez sešikmení (vyrovnání extenze 

kolen). 

Elevace DK ve stoji: pouze mírná rotace 

ke stojné DK. 

Chůze: zmírnění nadměrného souhybu, 

zlepšení udržení pozice ve stojné fázi DK. 

Bridging: udrží bez poklesu. 

 

Posturální 

svalové 

funkce 

 

Celkově dle orientačních testů 

insuficience stabilizační funkce. 

Břišní svaly: hypotrofie, dysfunkce, 

porucha zapojení do stabilizační 

funkce. 

 

Dle orientačních testů mírné zlepšení 

stabilizace, přetrvává insuficience. 

Břišní svaly: přetrvává hypotrofie, 

zlepšení aktivace břišních svalů při udržení 

polohy trupu v méně stabilní poloze. 

S vedením náznak prohloubení bráničního 

dýchání a laterolaterálního rozvoje 

hrudníku.  

 

PDK 

 

Mingazzini: pozitivní. 

Taxe: nepřesná (obě DKK). 

Koordinace pohybu (vyš. trojflexe 

DK): dyskoordinace. 

Svalová síla: pohyb pouze proti 

gravitaci (st. 3): extenze a abdukce 

v kyčelním kloubu, flexe v kolenním 

kloubu, dorzální flexe a pronace nohy. 

Mingazzini: negativní. 

Taxe: přesná (obě DKK). 

Koordinace pohybu: trajektorii pohybu 

trojflexe PDK udrží. 

Svalová síla: zvýšení (proti mírnému 

odporu): extenze v kyčelním kloubu, flexe 

v kyčelním a kolenním kloubu. 

 

PHK 

 

Držení ve stoji: mírná vnitřní rotace 

paže, pronace předloktí, prsty mírně 

flektovány. 

Spasticita (st. 1+ Modif. stupnice dle 

Ashwortha): flexory lokte, zápěstí, 

MCP kloubů. 

Taxe: nepřesná. 

Diadochokineza: dysdiadochokineze 

PHK. 

Jemná motorika: dyskoordinace prstů, 

nepřesné cílení, narušení bimanuální 

koordinace. 

Držení ve stoji: bilaterálně symetricky 

volné držení. 

Spasticita (st. 1 Modif. stupnice dle 

Ashwortha): flexory lokte, zápěstí, MCP 

kloubů. 

Taxe: přesná. 

Diadochokineza: zlepšení rytmicity i 

rozsahu pohybu do supinace. 

Jemná motorika: zlepšení koordinace akra 

se sníženou potřebou zrakové kontroly, 

cílení v normě, bimanuální koordinace 

v dobrém tempu. 

 

Kognitivní 

funkce 

 

Náhled: nedokáže popsat spontánně 

svůj stav a jeho příčinu. 

Spontánní projev: minimální, pasivita. 

Pozornost: udrží krátkodobě, kolísá 

s únavou. 

Porozumění: narušeno pozorností. 

Efekt nápovědy: s minimálním 

efektem. 

Náhled: zlepšení uvědomění, schopen 

jednoduché zpětné vazby. 

Spontánní projev: zlepšení iniciace 

činnosti, pohybu i komunikace. 

Pozornost: prodloužení udržení zaměřené 

pozornosti, schopen pozornosti rozdělené. 

Porozumění: bez nápadností. 

Efekt nápovědy: zlepšení výbavnosti. 
 

Tabulka 3: Popis stavu pacienta před a po terapeutické intervenci 
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3.7.2 Přínos hodnotících metod a terapeutických postupů 

Pozitivní efekt terapeutické intervence určovaly míra spolupráce pacienta a jeho 

motivace pro zlepšení stavu, vhodnost použitých terapeutických postupů adekvátně 

zvolených na základě podrobného vyšetření klinického stavu s využitím 

standardizovaných hodnotících metod.  

Kromě zásadního přínosu metod aspekce a palpace při vyšetření je vhodné 

vyzdvihnout také přínos standardizovaných hodnotících metod (funkčních vyšetření), 

které pomáhají odhalit změnu a vývoj stavu v čase. Autorka práce spatřuje přínos 

především ve využití hodnocení Bergovy funkční škály rovnováhy (Berg Balance Scale, 

BBS), neboť obsahuje podrobnější bodovou stupnici než Hodnocení rovnováhy a chůze 

dle Tinnetiové, a je tím citlivější ke změnám stavu i jeho progresi v čase. Na druhou 

stranu Hodnocení dle Tinnetiové obsahuje kromě hodnocení rovnováhy také hodnocení 

chůze. Proto se ukazuje jako vhodné obě hodnocení využít současně nebo k BBS přidat 

samostatné jiné funkční vyšetření chůze (např. The Timed „Up and Go Test“). Limitací 

zmíněných funkčních vyšetření rovnováhy je nemožnost specifikace příčiny odchylek 

stavu, určují pouze, zda je porucha rovnováhy přítomna, a kvantifikují míru rizika pádu 

pacienta. 

 Orientační screeningový Montrealský kognitivní test (angl. Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA) je citlivý k odchylkám v paměťových a řečových schopnostech, 

hodnotí také exekutivní funkce (např. oproti Mini Mental State Examination, MMSE). 

Test MoCA je citlivý k odhalení kognitivních poruch v jejich počátečních fázích, 

využívá se také pro sledování vývoje poruchy kognitivních funkcí pacientů v čase. Pro 

autorku práce umožnila administrace testu MoCA ozřejmit kognitivní deficit pacienta 

a odhalit nejvíce problematické oblasti jeho kognitivního výkonu (pozornost, krátkodobá 

paměť, výbavnost, exekutivní funkce). Následně je možné přizpůsobit terapeutickou 

intervenci nejen zjištěnému deficitu, ale také směřovat k podpoře a zlepšení zjištěných 

problematických oblastí. Zároveň administrace testu MoCA byla vhodnou zpětnou 

vazbou pro pacienta z kazuistiky, neboť měl možnost poznat své slabší stránky 

v kognitivním výkonu a projevil motivaci se zlepšovat také v této oblasti. 

 Posledním využitým funkčním testem v bakalářské práci je v praxi 

pravděpodobně nejčastěji využívané hodnocení soběstačnosti, Index dle Barthelové. 

Jedná se o snadno a rychle administrované hodnocení, které však vypovídá jen částečně 

o funkčních schopnostech pacienta (nehodnotí oblasti kvalitativně), a to pouze 
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v oblastech základních běžných denních činností (nevztahuje se k hodnocení 

komplexních instrumentálních běžných denních činností, které mohou činit pacientům 

větší potíže po propuštění do domácího prostředí). 

 

Jak bylo naznačeno v úvodu metodiky práce speciální části bakalářské práce, 

využité terapeutické postupy zahrnovaly přístupy senzomotorické stimulace, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace či Bobath konceptu. Uvedené přístupy byly 

doplněny analytickým aktivním cvičením s využitím pomůcek, kombinací motoricko-

kognitivních úkolů, komplexním cvičením pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému 

a školou chůze.  

Vhodným úvodem terapeutické jednotky se ukázala tzv. příprava terénu 

(přípravná opatření) s cílem normalizace a zlepšení funkce periferním struktur (Janda 

a Vávrová, 1992), jež umožnila zlepšení nastavení a udržení výchozí polohy aktivního 

cvičení (např. funkce opory), zvýšení aktivace svalů končetin a automatizace pohybu. 

Byl pozorován efekt využití pasivního protažení s výdrží na spasticitu svalů PHK, který 

mohl následně umožnit zlepšení zapojení PHK do funkce (pohyb v otevřeném 

kinematickém řetězci, bimanuální koordinace, funkce opory).  

Využitím prvků Bobath konceptu (placing HK, bridging a jeho modifikace, 

přenos váhy, rotace trupu, opěrné a balanční reakce) byl facilitován selektivní pohyb, 

došlo ke zlepšení posturální kontroly, a tím i maximalizace funkce (zlepšení koordinace 

a automatizace pohybu). Pacient byl později v terapii schopen bezpečně a samostatně 

adekvátním stereotypem provádět mobilitu na lůžku, vertikalizaci do stoje i sedu a pohyb 

ze stoje zpět do lehu, zlepšila se schopnost opory o pravostranné končetiny a přenos 

váhy. 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) se během terapie nejdříve 

ukázala jako náročná pro pacienta, z důvodu narušeného porozumění instrukcím 

podávaných v rychlejším sledu kombinace pohybů. Pacient se však postupně dokázal na 

pohyb vedený v diagonálách napojit a následně byl schopen pohyb sám iniciovat a došlo 

k postupnému zlepšení koordinace a plynulosti pohybu PHK. Byl pozorován nižší efekt 

relaxační techniky (kontrakce-relaxace), možným důvodem je zhoršená schopnost 

svalové relaxace nebo schopnost pacienta porozumět verbálním instrukcím. Vzhledem 

k tomu, že pacient subjektivně neudával potíže s hybností, koordinací nebo svalovou 

sílou PHK a terapeutický efekt v této oblasti neočekával, ani si posléze neuvědomoval, 
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byl čas terapie věnován především dalším cílům a metoda PNF u HK byla tak poměrně 

krátce využita jako doplňková. 

Využití prvků metodiky senzomotorické stimulace bylo limitováno značným 

narušením propriocepce DKK (minimální efekt nácviku tzv. malé nohy nebo 3-bodové 

opory chodidla), i přesto byl pacient schopen krátkodobě udržet dle možností korigované 

držení ve stoji na pevné, později i měkké podložce. Ke korigovanému držení ve stoji byly 

z metodiky využity v terapii další prvky a varianty obtížnosti (balanční cvičení), např. 

nácvik předního a zadního půlkroku, pohyby HKK, vychylování pacienta přes trup nebo 

periferní segmenty, házení míčem.  

Propojení prvků metodik směřovalo ke zlepšení funkce pohybové koordinace 

během lokomoce, podstatnou část terapeutické intervence tak kromě rovnovážných 

a koordinačních cvičení tvořily obměny prvků školy chůze, v nichž se pacient postupně 

zlepšoval (např. izolovaný nácvik stojné a švihové fáze, nášlap a odval plosky, udržení 

trajektorie pohybu DKK, postavení pánve a trupu, nácvik souhybu HKK). Autorka práce 

vnímá v této oblasti ještě rezervy pacienta (např. chůze po schodech, na delší vzdálenost, 

bezpečná chůze přes překážky), kterým by bylo vhodné se dále v terapii věnovat. 

 Postupné zvyšování kondice i výdrže pacienta umožnilo stupňovat obtížnost 

terapie také zahrnutím kognitivních úkolů do motorického cvičení (např. zapamatování 

série pohybu končetinami nebo míčem, imitace pohybu terapeuta, početní úkoly). 

Ukázalo se, že se poměrně viditelně mění nároky na udržení stabilní pozice, neboť 

odvedení pozornosti ztížilo volní kontrolu nad udržením rovnováhy (deficit 

automatických rovnovážných reakcí i schopnosti pacienta udržet pozornost). Pacient se 

rychleji unavil, opotil, vyžadoval krátký odpočinek, nicméně aktivní cvičení 

s kognitivními úkoly popisoval jako zajímavé zpestření a viditelný posun vlastních 

fyzických schopností. 

 Snaha o pestré zaměření terapeutických jednotek a zároveň udržení jejich 

ucelenější struktury se ukázaly být zajímavou terapeutickou výzvou, jež ve výsledku 

měla pravděpodobně také vliv na udržení dobrého terapeutického vztahu s pacientem. 

Konzultace a tvorba terapeutických cílů ve spolupráci s pacientem podporovala 

spolupráci a motivaci pacienta i přes zřejmý kognitivní deficit.    

 Autorka práce závěrem hodnotí prognózu pacienta jako dobrou, za poměrně 

krátkou dobu došlo ke zlepšení funkčního stavu pacienta, který bude v následujících 

dnech propuštěn do vlastního sociálního prostředí. Pro udržení a další zlepšení celkové 

kondice pacienta (fyzické i kognitivní), prevenci komplikací vyplývajících 
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z onemocnění, je však nutný aktivnější přístup k režimu dne (např. pravidelná pohybová 

aktivita) i k následné terapii, neboť nelze podcenit riziko možného výskytu pádu 

pacienta, který je limitován v běžném prostředí narušením stability i kognitivních funkcí. 

Dlouhotrvající efekt nastavené intenzivní rehabilitace není možné zaručit po jejím 

ukončení. Doporučením je tak pokračování v pravidelné (například ambulantní) 

terapeutické intervenci zaměřené na prevenci pádů, trénink rovnovážných reakcí 

například s využitím kombinovaných dual-task (současné provedení dvou úkolů 

s udržením stability), úprava svalových dysbalancí a aktivace hlubokého stabilizačního 

systému v různých pozicích, trénink chůze po rovině, schodech i v exteriéru. 

 

3.7.3 Diskuze  

3.7.3.1 Limitace terapeutické intervence 

 Vzhledem k únavnosti pacienta bylo nutné především časné terapeutické jednotky 

rozfázovat a zařazovat více kratších přestávek pro odpočinek, pacient v některých dnech 

popisoval trvání únavy až do odpoledne nebo večera. Je možné, že by pacient profitoval 

z kratších terapeutických jednotek (cca 20 min) například 2x denně (dopoledne 

a odpoledne), zároveň by byl pacient vhodně stimulován a podporován v aktivitě a její 

iniciaci vícekrát během dne. Pohybové cvičení v rámci autoterapie, jemuž se pacient měl 

věnovat odpoledne, prováděl minimálně. Ukázalo se jako efektivní vyzvat pacienta 

k zapsání jednotlivých cvičení vlastními slovy na papír ve spolupráci s terapeutem, dále 

by bylo vhodné nastavit přesnější čas provedení cvičení během dne (například také 

s nařízením alarmu na mobilním telefonu pro připomenutí) nebo edukovat blízké osoby 

o významu autoterapie a nutnosti pravidelné podpory pacienta v jejím provádění.     

 Terapeutickou intervenci bylo nutné přizpůsobit nejen únavnosti pacienta, ale 

také dalším omezením pramenících z přidružených onemocnění pacienta (například 

narušení čití aker končetin v důsledku diabetické neuropatie) a v neposlední řadě také 

kognitivnímu deficitu. Limitací terapeutické intervence se v důsledku kognitivního 

deficitu ukázalo být porozumění pacienta nejen instrukcím během terapie, ale také 

samotnému cíli a významu intervence nebo jejích součástí. Trpělivé opakování 

a vysvětlování přínosu a zaměření terapie, které odráželo pacientovy vlastní cíle, mělo 

vliv na udržení pacientovy motivace a aktivní spolupráci v terapii. 
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 Autorka práce spatřuje velký význam v interprofesní spolupráci odborníků 

v rámci rehabilitace, a to jak pro pacienta a jeho blízké, tak pro samotné terapeuty a další 

odborníky. Pacient z kazuistiky profitoval nejen z uskutečněné fyzioterapie a ergoterapie, 

vhodné by bylo vzhledem ke stavu a dalším problematickým oblastem pacienta zařadit 

také logopedii (vyšetření a terapie fatických funkcí) či vyšetření kognitivních funkcí 

klinickým psychologem. Z pohledu ergoterapie by dále byl pro pacienta přínosný nácvik 

komplexních činností ve vztahu k běžným denním činnostem, kterým se pacient věnuje, 

nebo zaměření na využití kompenzačních a adaptačních strategií v domácím prostředí 

(úprava domácího prostředí, využití externích kompenzačních mechanismů pro 

vyrovnání kognitivního deficitu). Zásadní je také spolupráce rehabilitačního týmu 

s rodinou a blízkými osobami pacienta, fyzioterapeut v rámci této spolupráce může 

vyjádřit podporu pacientovi a jeho blízkým, vyjádřit se k průběhu intervence, edukovat 

o případných režimových opatřeních, autoterapii, návazné rehabilitaci, nebo využití 

kompenzačních a adaptačních strategií v domácím prostředí.  

  

3.7.3.2 Využití dalších terapeutických prostředků 

V kontextu současného výzkumu a praxe bylo v obecné části bakalářské práce 

popsáno využití několika terapeutických přístupů využívaných u osob s poruchami 

rovnováhy nebo kognitivním deficitem. Dále je navrženo využití dalších prostředků, jež 

by mohly být efektivní konkrétně u pacienta popsaného v kazuistice. 

 Z fyzikální terapie lze jako doplňkovou léčbu diabetické polyneuropatie využít 

prostředky hydroterapie (například izotermní celková nebo částečná vodní koupel na 

končetiny s oxidem uhličitým, délky trvání cca 20min, 3x-6x týdně) pro ovlivnění 

periferního prokrvení a zvýšení prahu dráždivosti myelinizovaných nervů. Vzhledem 

k sedativnímu účinku uhličité koupele je po proceduře doporučen klid na lůžku v suchém 

ovinu minimálně 20 minut. (Jandová, 2009) 

Nicméně vzhledem k celkovému pasivnímu ladění pacienta (hypoaktivita během 

dne) by bylo vhodné zvolit prostředek, který by pacienta vhodně stimuloval například 

před pohybovou terapií. Tento efekt by mohla přinést tzv. šlapací, střídavá nožní koupel 

(také nazývána jako Kneippova lázeň) účinná také u poruch prokrvení dolních končetin. 

Provedení metody zahrnuje přešlapování střídavě v teplé (cca 60s) a studené (15s) vodě, 

na dně vaniček mohou být nasypány drobné oblázky nebo vloženy akupresurní rohože, 

cyklus se opakuje 6x až 10x a končí ve studené vodě (Poděbradský a Vařeka, 1998). 
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Dle Poděbradského a Poděbradské (2009) je pro poruchy prokrvení a polyneuropatie 

vzniklé na podkladě mikroangiopatie vhodná také mechanoterapie, konkrétně vakuum-

kompresivní terapie na končetiny s dobou aplikace 20-30min a frekvencí procedur 

zpočátku denně, od druhého týdne 3x týdně. Trofotropní účinek této metody má vliv na 

zlepšení transmurální výměny plynů i iontů na kapilární stěně a dochází k rozvoji 

kolaterálního řečiště v kůži, svalech i vasa nervorum (Poděbradský a Poděbradská, 

2009). Mezi další prostředky fyzikální terapie s trofotropním účinkem využívaných 

u stavů neuropatie patří podélná klidová galvanizace dolních nebo horních končetin 

(častěji oboustranná, intenzity prahově senzitivní s dobou aplikace 30 až 60 minut, první 

3 procedury denně, poté obden, celkově 9x) nebo čtyřkomorová galvanizace intenzity 

prahově senzitivní s max. 40mA (doba aplikace jako u klidové galvanizace, celkem 11x) 

a teplotou vody 36 až 37 °C (Poděbradský a Vařeka, 1998). 

 

Z výzkumů vyplývá, že starší osoby zejména s deficitem kognitivních funkcí mají 

oproti zdravé populaci vyššího věku větší prevalenci poruch chůze, a vzhledem 

k vyššímu riziku výskytu pádů je doporučeno cílit terapeutickou intervenci především na 

eliminaci těchto rizik (Montero-Odasso, 2017). Trénink rovnováhy s využitím především 

dynamického cvičení ve spojení s ovlivněním senzorických vstupů (využití balančních 

pomůcek, cvičení se zavřením očí, modifikace chůze a stoje, výstupy na schod atd.) nebo 

pozornosti (dual-task cvičení, kombinace provedení dvou různých úkolů) může snížit 

riziko výskytu pádu až o čtvrtinu a je označován (například ve srovnání s izolovaným 

posilovacím a protahovacím cvičením) za nejefektivnější součást programů prevence 

pádů u osob vyššího věku (Nematollahi et al., 2016). Je však nutné v takovém programu 

pokračovat dlouhodobě, neboť jeho výsledný efekt po ukončení programu může rychle 

vymizet (de Vries et al., 2018).  

 V současné době je ve studiích popisován terapeutický potenciál virtuální reality 

v rehabilitačních programech týkajících se posturální nestability a prevence pádů. 

Virtuální realita je vhodná i pro osoby vyššího věku, přidává do rehabilitace herní 

charakter, další stimuly senzorického i motorického charakteru a především stálou 

zpětnou vazbu (de Amorim et al., 2018). De Vries et al. (2018) popisují, že právě využití 

virtuální reality (např. přístroje Xbox Kinect, Playstation Eyetoy nebo Wii Balance 

Board) přidávající do terapie prvek hry zvyšuje potřebnou motivaci pro následný trénink 

v domácím prostředí. Terapeutické programy virtuální reality zahrnují simulaci sportovní 

aktivity nebo také běžných denních činností, pro splnění úkolu je pacient stimulován 
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ke zvyšování rozsahu pohybu v kloubech a svalové síly a motivován k pohybové 

koordinaci, udržení pozornosti i rovnováhy (de Amorim et al., 2018). Podstatou využití 

virtuální reality v rehabilitaci pacientů s neurologickou diagnózou je podpora plasticity 

mozku a motorického učení na základě repetitivního tréninku, poskytnutí 

multisenzorické zpětné vazby v reálném čase, možnosti variability a stupňování úkolů 

a sledování objektivního progresu (Cano Porras et al., 2018). 

 

Kromě zmíněných terapeutických prostředků je zásadní dále hledat způsoby, 

jimiž lze podpořit pacientovu aktivitu a iniciaci silně se odvíjející od motivace jedince. 

Nalezení vhodné volnočasové aktivity nebo jiné dlouhodobě vykonávané činnosti 

(ideálně spojené s pohybovou aktivitou v sociálním prostředí) by mohlo být cestou ke 

snížení celkové pasivity pacienta. Aktivita by měla respektovat fyzické možnosti 

pacienta, vycházet z jeho zájmů a její provedení nesmí pro pacienta představovat riziko. 

Výběr aktivity může probíhat ve spolupráci nejen s pacientem, ale také s jeho rodinou 

nebo blízkými osobami, možností je doporučit organizace pořádající volnočasové 

aktivity nebo rekondiční pobyty pro osoby s různou mírou disability. Pacient z kazuistiky 

se během života věnoval automechanice, udává, že by ho dále zajímalo letectví. Spojit 

tyto obory s pohybovou aktivitou je nesnadné, nicméně by pacienta mohla zaujmout 

například návštěva muzea nebo výstav týkajících se tohoto tématu či pořádané přednášky 

a akce pro veřejnost (letecké dny). Další možností volnočasové aktivity s tímto tématem 

je sestavování plastikových nebo rádiem řízených modelů nebo ve spojení s virtuální 

realitou například vyzkoušení leteckých simulátorů. 
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4 Závěr 

Vypracovaná bakalářská práce naplnila stanovené cíle. V teoretické obecné části 

je zpracován přehled problematiky týkající se poruch rovnováhy a kognitivních funkcí, 

v části speciální je uvedena podrobná kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta včetně 

popisu provedených terapeutických jednotek zaměřených na zlepšení stability stoje 

a chůze, snížení rizika pádu a zlepšení kognitivního výkonu.  

 Autorka práce shledává možnost vést terapeutickou intervenci u pacienta 

z kazuistiky jako obohacující a velmi přínosnou v budoucí klinické praxi. Kromě 

odborného pohledu na problematické oblasti pacienta bylo užitečné se zaměřit také na 

psychosociální faktory a následně posoudit, že motivace a aktivní přístup pacienta 

k terapii tvoří základ pro úspěšnou rehabilitaci. Důležitým prožitkem v terapii je pro 

pacienta také pocit úspěchu, zlepšení či (znovu)nabytí potřebné dovednosti. Pro terapeuta 

je podstatné orientovat se v teoretických souvislostech, dokázat specifikovat a vhodným 

způsobem ovlivnit hlavní problematické oblasti pacienta, ale také umět přizpůsobit cíle 

a zaměření terapie aktuálnímu stavu a potřebám pacienta, přihlížet k nárokům jeho 

vlastního sociálního prostředí i premorbidnímu způsobu jeho života. V ideálním případě 

díky terapeutické intervenci vidí pacient, stejně jako terapeut, zlepšení funkčních 

schopností a zároveň naplnění stanovených cílů.  

 Díky studiu odborné literatury bylo možné v bakalářské práci nastínit aktuální 

témata vztahující se k terapii rovnováhy i kognitivního deficitu. Současný výzkum se 

zabývá propojením kognitivních funkcí a posturální kontrolou, neboť úzce souvisejí 

s problematikou pádů, která patří mezi závažné a poměrně časté komplikace zdravotního 

stavu zejména osob ve vyšším věku. Zajímavé je sledovat v této oblasti vývoj 

rehabilitačních postupů, které využívají mimo jiné také neuropsychologické poznatky 

(využití kognitivně motorických úkolů v rámci dual-task) nebo moderní technologie 

(virtuální realita).  

Závěrem je vhodné ocenit možnost v bakalářské práci zpracovat a propojit 

(teoreticky i prakticky) tak široká témata se stěžejním významem, jako jsou kognitivní 

funkce a posturální stabilita. 
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7.2 Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

Zdroj: Etická komise. Fakulta tělesné výchovy a sportu: Univerzita Karlova [online]. 

2018 [cit. 2019-03-09]. Dostupné z: https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-224.html 

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 s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 

prováděné v rámci praxe na1 ………………….………………………., 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 názvem2 ……………………………………………… 

Cílem této bakalářské práce je .............................................................................................. 

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 řešitele ...................................................................................................... 

Podpis:............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení3................................................................. 

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: .............................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce4 .........................................…. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ...................................Podpis: .............................  

 

 
1 Uveďte pracoviště, 
2 Uveďte název práce, nebo alespoň název předběžný, 
3 Je-li řešitel s pacientem v závislém postavení, poučení provádí jiná příslušně kvalifikovaná osoba,  
4 Uveďte pouze v případě, má-li pacient omezenou způsobilost k právním úkonům (např. je-li nezletilý). 
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7.3 Příloha č. 3 Vzor Montrealský kognitivní test (MoCA) 

Zdroj: NASREDDINE, Ziad. MoCA: Montreal Cognitive Assessment [online]. 2018, 

2009 [cit. 2019-03-09]. Dostupné z: https://www.mocatest.org 
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7.4 Příloha č. 4 Vzor Hodnocení rovnováhy a chůze dle 

Tinettiové 

Zdroj: TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, 2005. ISBN 8072623656. 
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7.5 Příloha č. 5 Vzor Bergova funkční škála rovnováhy 

Zdroj: KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-

247-2699-1. 
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