
Příloha 1: Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření aspekcí 

- Kůže: cyanotické zbarvení na LDK v oblasti nohy, začínající dekubit na LDK; 

laterální hrana chodidla; cca 1x1cm, četné modřiny staršího data na LDK; pacientka 

neví, kde k modřinám přišla 

- Otoky: nejsou přítomny  

- Svaly: hypotrofie svalstva celého těla, převládá na levé polovině těla 

- Jizvy: celkově čtyři jizvy, první v oblasti podbříšku; vpravo; cca 5cm; aspekčně bez 

známek patologie, další v oblasti podbříšku; vlevo; dvě jizvy; obě cca 1cm; aspekčně 

bez známek patologie, čtvrtá jizva v oblasti spodní části krku po tracheostomii; 

čerstvá; bez stehů; okolí lehce zarudlé  

- Dýchání: patologické, těžká paréza svalů levé strany trupu; značné přetěžování pravé 

poloviny trupu  

- Tělesná konstituce: normostenik   

Posturální vyšetření: hodnoceno v sedu, pacientka byla jištěna druhou osobou 

- Zepředu: asymetrie obličeje: levý ústní koutek pokleslý; jazyk se plazí k levé straně, 

hlava není v ose těla: úklon a rotace dx., asymetrie reliéfu krku: přetížení m. trapezius 

dx.; elevace ramene dx.; protrakce ramen bilat., asymetrické držení trupu: chabé 

držení levé poloviny; konvexita trupu dx., není střed osy těla: těžiště přesunuto k pravé 

straně, prominence břišní stěny bilat., PHK v neustálé opoře, LHK chabé držení vedle 

těla; pacientka o LHK nemá povědomí,  PDK v neustálém zatížení; opora při sedu, 

LDK v neustálém odlehčení, akrum LDK se stáčí do inverze, pacientka o LDK nemá 

povědomí   

- Zboku: hlava v úklonu + rotaci dx., protrakce ramen bilat., hyperkyfóza Thp, váha těla 

přenesena na pravou polovinu, opora o PHK a PDK  

- Zezadu: hlava v úklonu + rotaci dx., asymetrie reliéfu krku, elevace ramene dx., 

lateroflexe Thp s konvexitou dx., těžiště těla vpravo, opora o PHK a PDK   

 

 

 

 

 



Vyšetření mobility 

- Posuny na lůžku: s výraznou dopomocí, sama schopna aktivovat pravou polovinu těla, 

levá polovina těla pasivní, nutnost vytvořit LDK pasivní oporu 

- Otáčení na bok: na levý bok s lehkou dopomocí, na pravý bok s výraznou pomocí 

terapeuta 

- Bridging: s výraznou dopomocí, aktivace pravé poloviny těla, levá polovina pasivní, 

rotace pánve sin., nutnost vytvořit LDK pasivní oporu, rozsah vykonaného pohybu cca 

¼    

- Zhodnocení mobility na lůžku: pacientka není soběstačná, levá polovina těla je 

pasivní, veškerý provedený pohyb je vykonaný přes pravou stranu těla, která je 

výrazně přetěžována  

- Vertikalizace do sedu: aktivita pacientky minimální; výrazná dopomoc terapeuta, 

plegie + ignorování levé poloviny těla, strach z neznámého ze strany pacientky 

- Pozice vsedě: nestabilní, těžiště těla na pravé polovině, tah dozadu, nutná asistence 

terapeuta, pacientka si stěžuje na mírné motání hlavy; motání ustoupilo až v poloze 

vleže  

- Vertikalizace do stoje: s výraznou dopomocí dvou osob, aktivní opora pouze o PDK, 

LDK pasivní, bez náznaku opory  

- Pozice ve stoji: nestabilní, váha těla nesena přes pravou polovinu těla, nutná asistence 

terapeuta, RB vzhledem ke stavu pacientky netestován  

- Chůze: vzhledem ke stavu pacientky netestována, nelze  

Vstupní a testování  

 Tabulka 7.1: Vstupní vyšetření mobility  

Rivermeadský test pohyblivosti 0/15 

Berg Balance Scale 0/56 

Time Up and Go test nelze testovat 

10m test chůze nelze testovat 

Test na dvou vahách nelze testovat 

 

 

 

 



Palpační vyšetření 

- Kůže: lehce suchá, chladná v oblasti akra LDK i LHK, bez hyperalgických zón  

- Podkoží: posunlivost a protažitelnost v normě  

- Fascie: posunlivost a protažitelnost v normě  

- Svalový tonus: výrazný hypotonus levé poloviny těla, přetížení + palpačně bolestivé 

TrPs v horní části m. trapezius dx.   

- Jizvy: v levém i pravém podbříšku bez známek patologie, v oblasti jizvy na krku je 

lehce zvýšená teplota kůže  

Antropometrické údaje 

- Vyšetření proběhlo pouze orientačně se zaměřením na porovnání obvodů na obou 

polovinách těla. Bez známek významných asymetrií.   

Goniometrické vyšetření  

ROM na PHK a PDK  

- Vyšetření bylo provedeno pouze orientační  

- Nenalezeny žádné odchylky od normy 

ROM na LHK a LDK  

- aktivní ROM: nebylo možné vyšetřit z důvodu plegie LHK i LDK  

- pasivní ROM na LHK: pacientka uváděla bolest při FX v ramenním kloubu nad 

horizontálu, bolest při ABD v ramenním kloubu nad 90°; plný rozsah pohybu zde 

nebyl možný, dále bylo zjištěno omezení při ZR v ramenním kloubu, při supinaci 

předloktí a DFX v zápěstí, další odchylky od normy nenalezeny  

- PROM na LDK: omezení plného PROM bylo prokázáno při FX, ABD a VR 

v kyčelním kloubu, při FX v kolenním kloubu a při EX v hlezenním kloubu  

 

 

 

 



 Tabulka 7.2: Vstupní vyšetření pasivního ROM na levé horní končetině 

Pasivní ROM na levé horní končetině 

Ramenní kloub 

Extenze - 0 - Flexe S: 45 - 0 - 140 

Abdukce - 0 - Addukce  F: 140 - 0 - X 

Zevní rotace - 0 - Vnitřní rotace R: 40 - 0 - 90 

Loketní kloub 

Extenze - 0 - Flexe  S: 0 – 0 – 145 

Supinace - 0 - Pronace R: 45 - 0 - 90 

Zápěstí 

Dorzální flexe - 0 - Palmární flexe S: 50 - 0 - 90 

            x = neměří se  

 

 Tabulka 7.3: Vstupní vyšetření pasivního ROM na levé dolní končetině 

Pasivní ROM na levé dolní končetině 

Kyčelní kloub 

Extenze - 0 - Flexe1, Flexe2 S: 15 - 0 - 75, 110 

Abdukce - 0 - Addukce F: 25 - 0 - 15 

Zevní rotace - 0 - Vnitřní rotace R: 45- 0 - 30 

Kolenní kloub 

Extenze - 0 - Flexe S: 0 - 0 - 110   

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe - 0 - Plantární flexe  S: 5 - 0 - 50 

                                                                                                    FX1 = extenze kolene 

                                                     FX2 = flexe kolene                                                                                         

 

 

 

 

 



Vyšetření svalové síly   

Provedeno orientační vyšetření za pomoci využití prvků svalového testu dle Jandy. 

- PHK a PDK: bez známek patologie 

- LHK: plegie  

- LDK: těžká paréza 

Tabulka 7.4: Vstupní vyšetření svalové sílny na levé dolní končetině  

Levá dolní končetina  

Kyčelní kloub 

Flexe 1 

Extenze 1 

Abdukce 1 

Addukce 0 

Zevní a vnitřní rotace 0 

Kolenní kloub 

Flexe 0 

Extenze 0 

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe 0 

Plantární flexe 0 

 

 

 

 

Neurologické vyšetření  

- Orientace: pacientka plně orientována osobou, částečně časem a místem 

- Orientační vyšetření hybnosti obličeje: mimika na levé polovině obličeje oslabena, 

zvládne nafouknout tváře, vzduch je schopna udržet uvnitř úst   

 

 

 

 



Vyšetření čití  

- PHK a PDK: orientační vyšetření povrchového a hlubokého čití bez známek patologie 

- LHK: povrchové čití: anestezie ruky; hypestezie LHK, hluboké čití: silně porušeno  

- LDK: povrchové čití: anestezie, hluboké čití: silně porušeno   

  Tabulka 7.5: Vstupní vyšetření čití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření reflexů  

- PHK a PDK: orientační vyšetření reflexů, bez známek patologie  

- LHK: ve srovnání s PHK zvýšená výbavnost  

- LDK: ve srovnání s PDK zvýšená výbavnost 

 

 

 

 

 

 

Levá horní končetina 

Taktilní čití Anestézie ruky, hypestezie LHK 

Nocicepce Analgézie  

Polohocit Silně porušen  

Pohybocit Silně porušen 

Levá dolní končetina 

Taktilní čití Anestézie  

Nocicepce Analgézie  

Polohocit Silně porušen  

Pohybocit Silně porušen  



 Tabulka 7.6: Vstupní vyšetření reflexů 

Levá horní končetina 

Bicipitový reflex 
hyperreflexie 

Tricipitový reflex 
hyperreflexie 

Styloradiální reflex 
hyperreflexie 

Levá dolní končetina 

Patellární reflex 
hyperreflexie 

Reflex Achillovy šlachy 
hyperreflexie 

Reflex medioplantární 
hyperreflexie 

 

 

Vyšetření spasticity 

- Vyšetření spasticity proběhlo dle modifikované Ashworthovy škály. 

- Hodnoceno jako 0, tedy žádný vzestup svalového tonu   

 

Vyšetření zánikových jevů 

- Mingazzini HKK: pozitivní  

- Mingazzini DKK: pozitivní  

 

Vyšetření iritačních pyramidových jevů  

- Z důvodu anestezie na LHK a LDK netestováno.  

 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

- Vyšetření taxe: zkouška prst-nos: vpravo bez patologie; vlevo nelze vyšetřit, zkouška 

pata-koleno: vpravo bez patologie; vlevo nelze vyšetřit 

- Vyšetření diadochokineze: z důvodu zdravotního stavu pacientky nelze vyšetřit 

 



Vyšetření neglect syndromu  

- Albertův test škrtání čar: Pacientkou bylo označeno pouze šest ze čtyřiceti 

možných čar. Označeny byly čáry pouze v jednom sloupci, nacházejícím se na 

pravé polovině papíru. Tyto čáry byly označeny dvakrát až pětkrát po sobě. Další 

čáry na pravé polovině strany označeny nebyly.  

- Test vyškrtávání hvězd: Pacientka zaškrtla osm hvězdiček umístěných v pravém 

sloupci na pravé polovině papíru. Další hvězdičky zaškrtnuty nebyly.  

- Test půlení čar: V označení středu horizontálně umístěných čar pacientka získala 

plný počet bodů. Označené středy korelovaly s reálným středem.  

- Test kreslení hodin: Tento test byl vyhodnocen nula body. Veškerá čísla 

pacientka zapsala do pravé poloviny ciferníku. Zapsány byly také nesmyslná čísla, 

jako jsou např. 27, 30, 45 a další. Čísla byla náhodně rozložena a postupně mezi ně 

dopisovány další, bez jakékoli posloupnosti. Střed ciferníku je umístěn s lehkou 

deviací vpravo. Pro ukázku byl test vložen do přílohy č.3: Ukázka Clock drawing 

Test, testování při vstupním a výstupním vyšetření 

- Test kreslení květiny: Při kresbě květiny pacientka začala od kresby stonku a 

následně květu. Pravá strana květiny je kompletně zakreslená, zatímco levá strana 

chybí. Pro ukázku byl test vložen do přílohy č. 4: Ukázka Testu kreslení květiny, 

testování při vstupním a výstupním vyšetření 

   Tabulka 7.7: Vstupní yšetření syndromu opomíjení 

Název testu Skóre  

Albertův test škrtání čar 

 

6/40 

Test vyškrtávání hvězd 

 

8/56 

Test půlení čar  

 

9/9   

Test kreslení hodin 

 

0/4 

Test kreslení květiny 

 

X 

 

 

 

 



Příloha 2: Výstupní kineziologický rozbor 

Status praesens  

Výška: 170cm, váha: 80kg, BMI: 27,7; TK: 115/75mmHg, P: 81/min 

- Subjektivně: Pacientka udávala zvýšenou slabost po ránu, popisovala ji jako pocity při 

hypoglykémii. Pocity slabosti odezněly po snídani. Při výstupním vyšetření se 

pacientka cítí dobře, i přesto, že v noci hůře spala. V noci pacientka spala hůře 

z důvodu bolesti LDK v oblasti přední strany stehna. Klidovou bolest LDK v oblasti 

přední strany stehna uváděla před vyšetřením dle NRS 2/10, tato bolest se zvýšila při 

pasivním pohybu v kyčelním kloubu, dle NRS 4/10, pohyb, který tuto bolest vyvolává, 

nebyl specifikován. Taktéž nebylo specifikováno konkrétní místo, jednalo se o difúzní, 

povrchovou bolest.  

- Objektivně: Pacientka je při vědomí, orientovaná, komunikující, spolupracující. 

Zaveden permanentní močový katétr. Pacientka nosí brýle na blízku, dle doporučení 

zrakové terapeutky.  Pacientka není soběstačná v základní mobilitě na lůžku, nutná 

asistence.   

Výstupní kineziologický rozbor  

Proveden dne: 13.2.2019, 23. den hospitalizace  

Vyšetření aspekcí 

- Kůže: cyanotické zbarvení na LDK v oblasti nohy přetrvává, dekubit v oblasti laterální 

hrany chodidla na LDK zahojen, akrum LHK lehce cyanotické, četné modřiny na 

LDK i PDK   

- Otoky: lehký otok z dorzální strany ruky na LHK  

- Svaly: stálá hypotrofie svalstva celého těla, převládá na levé polovině těla  

- Jizvy: celkově čtyři jizvy, první v oblasti podbříšku; vpravo; cca 5cm; aspekčně bez 

známek patologie, další v oblasti podbříšku; vlevo; dvě jizvy; obě cca 1cm; aspekčně 

bez známek patologie, čtvrtá jizva v oblasti spodní části krku po tracheostomii; již bez 

zarudnutí, aspekčně bez známek patologie 

- Dýchání: patologické, těžká paréza svalů levé strany trupu; značné přetěžování pravé 

poloviny trupu 

- Tělesná konstituce: normostenik   

-  



Posturální vyšetření: hodnoceno v sedu, pacientka byla jištěna druhou osobou 

- Zepředu: lehká asymetrie obličeje: levý ústní koutek pokleslý; jazyk se stále plazí 

k levé straně, hlava není v ose těla: stále lehký úklon a rotace dx., asymetrie reliéfu 

krku: přetížení m. trapezius dx. přetrvává; elevace ramene dx.; protrakce ramen bilat., 

asymetrické držení trupu: chabé držení levé poloviny, konvexita trupu dx., není střed 

osy těla: těžiště přesunuto k pravé straně, prominence břišní stěny bilat., PHK 

v neustálé opoře, LHK chabé držení vedle těla; pacientka již LHK vnímá a 

nezapomíná na ni,  PDK: zatížení; opora při sedu, LDK – odlehčení; stáčení akra se 

pacientka snaží pasivně korigovat; LDK je pacientkou vnímána 

- Zboku: hlava v úklonu + rotaci dx., protrakce ramen bilat., zvýšená kyfóza Thp, váha 

těla přenesena na pravou polovinu, opora o PHK a PDK 

- Zezadu: hlava v úklonu + rotaci dx., asymetrie reliéfu krku, elevace ramene dx., 

lateroflexe Thp s konvexitou dx., těžiště těla vpravo, opora o PHK a PDK 

Vyšetření mobility  

- Posuny na lůžku: sama schopna aktivovat pravou polovinu těla, LHK pasivní, na LDK 

palpačně svalový záškub v proximální části, pomoc terapeuta při opoře LDK  

- Otáčení na bok: na levý bok bez dopomoci, na pravý bok s lehkou dopomocí terapeuta 

- Bridging: aktivní hybnost pravé poloviny těla, LHK pasivní, na LDK palpačně 

svalový záškub v proximální část, rozsah vykonaného pohybu cca ½ s pomocí 

terapeuta při opoře LDK 

- Zhodnocení mobility na lůžku: výrazné zlepšení mobility na lůžku oproti vstupnímu 

vyšetření, posuny na lůžku s dopomocí při opoře LDK, přetáčení na levý bok bez 

pomoci, přetáčení na pravý bok s lehkou dopomocí, bridging v rozsahu ½ pohybu 

- Vertikalizace do sedu: vertikalizace do sedu dle Bobath konceptu, s lehkou dopomocí 

terapeuta 

- Pozice vsedě: nestabilní, nutná slovní i manuální korekce terapeutem, těžiště těla 

přenášeno lehce na pravou polovinu; pacientka si je stranové inklinace vědoma, 

aktivní srovnání do střední roviny: nutná úprava terapeutem; chybí opora LHK, opora 

o LDK již částečná: nutná stálá kontrola terapeutem 

- Vertikalizace do stoje: pasivní nastavení akra LDK do opory: zde již pacientka lehce 

přenese váhu, nejistota a strach z důvodu nedostatečného vnímání levé dolní 

končetiny, zraková kontrola, výrazná dopomoc terapeuta   



- Pozice ve stoji: testován stoj u žebřin: nestabilní, váha těla nesena přes pravou 

polovinu těla, nutná asistence terapeuta: korekce akra LDK, RB vzhledem ke stavu 

pacientky netestován   

- Chůze: vzhledem ke stavu pacientky netestována, nelze  

Výstupní testování  

Tabulka 7.8: Výstupní vyšetření mobility 

Název testu Skóre  

Rivermeadský test pohyblivosti 1/15 

Berg Balance Scale 0/56 

Time Up and Go test nelze testovat 

10m test chůze nelze testovat 

Test na dvou vahách nelze testovat 

 

 

Palpační vyšetření  

- Kůže: teplota chladnější v oblasti akra LHK i LDK, bez hyperalgických zón  

- Podkoží: posunlivost a protažitelnost v normě  

- Fascie: posunlivost a protažitelnost v normě  

- Svalový tonus: výrazný hypotonus levé poloviny těla, přetížení m.trapezius dx. 

přetrvává  

- Jizvy: v levém i pravém podbříšku bez známek patologie, jizva po tracheostomii 

taktéž bez známek patologie 

Antropometrické údaje  

- Vyšetření proběhlo pouze orientačně se zaměřením na porovnání obvodů na obou 

stranách. Bez známek významných asymetrií.  

 

 

 

 

 

 

 



Goniometrické vyšetření  

ROM na PHK a PDK  

- Vyšetření bylo provedeno pouze orientační  

- Nenalezeny žádné odchylky od normy 

ROM na LHK a LDK  

- aktivní ROM: nebylo možné vyšetřit z důvodu plegie LHK i LDK  

- pasivní ROM na LHK: bez významných změn oproti vstupnímu vyšetření, pacientka 

bolest v ramenním kloubu při pohybu do FX nad horizontálu neuváděla 

- pasivní ROM na LDK: bez významných změn oproti vstupnímu vyšetření  

 Tabulka 7.9: Výstupní vyšetření pasivního ROM na levé horní končetině  

Pasivní ROM na levé horní končetině 

Ramenní kloub 

Extenze - 0 - Flexe S: 45 - 0 – 150 

Abdukce - 0 - Addukce  F: 140 - 0 – X 

Zevní rotace - 0 - Vnitřní rotace R: 60 - 0 – 90 

Loketní kloub 

Extenze - 0 - Flexe  S: 0 - 0 – 145 

Supinace - 0 - Pronace  R: 45 - 0 – 90 

Zápěstí 

Dorzální flexe - 0 - Palmární 

flexe 
S: 50 - 0 - 90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Tabulka 7.10: Výstupní vyšetření pasivního ROM na levé horní končetině 

Pasivní ROM na levé dolní končetině 

Kyčelní kloub 

Extenze - 0 - Flexe1, Flexe2 S: 15 - 0 - 75, 110 

Abdukce - 0 - Addukce F: 25 - 0 – 15 

Zevní rotace - 0 - Vnitřní rotace R: 45 - 0 - 35  

Kolenní kloub 

Extenze - 0 - Flexe S: 0 - 0 - 110   

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe - 0 - Plantární flexe  S: 5 - 0 – 50 

                                                                                                 FX1 = extenze kolene 

                                                   FX2 = flexe kolene                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyšetření svalové síly   

Provedeno orientační vyšetření za pomoci využití prvků svalového testu dle Jandy. 

- PHK a PDK: bez známek patologie 

- LHK: plegie   

- LDK: těžká paréza, známky svalového záškubu v proximální oblasti LDK 

Tabulka 7.11: Výstupní vyšetření svalové síly na levé dolní končetině 

Levá dolní končetina  

Kyčelní kloub 

Flexe 1+ 

Extenze 1+ 

Abdukce 1 

Addukce 1 

Zevní a vnitřní rotace 1 

Kolenní kloub 

Flexe 1+ 

Extenze 1+ 

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe 0 

Plantární flexe 0 

 

 

 

Neurologické vyšetření  

- Orientace: pacientka plně orientována osobou, časem i místem 

- Orientační vyšetření hybnosti obličeje: mimika na levé polovině obličeje stále 

oslabena, zvládne nafouknout tváře, vzduch je schopna udržet uvnitř úst   

 

 

 

 

 



Vyšetření čití  

- PHK a PDK: orientační vyšetření povrchového a hlubokého čití bez známek patologie 

- LHK: povrchové čití: anestezie ruky; hypestezie LHK, hluboké čití: porucha přetrvává  

- LDK: povrchové čití: hypestezie v oblasti akra a bérce LDK; pacientka udává 

parestezie distálně od kolenního kloubu, anestézie přetrvává proximálně od kolenního 

kloubu, hluboké čití: porucha přetrvává   

 Tabulka 7.12: Výstupní vyčetření čití  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levá horní končetina 

Taktilní čití Anestézie ruky, hypestezie LHK 

Nocicepce Analgézie  

Polohocit Silně porušen  

Pohybocit Silně porušen  

Levá dolní končetina 

Taktilní čití Hypestezie v oblasti akra a bérce,  

parestezie distálně od kolenního 

kloubu 

Nocicepce Hypalgézie  

Polohocit Silně porušen  

Pohybocit Silně porušen 



Vyšetření reflexů  

- PHK a PDK: orientační vyšetření reflexů, bez známek patologie  

- LHK: ve srovnání s PHK zvýšená výbavnost  

- LDK: ve srovnání s PDK zvýšená výbavnos 

 

 Tabulka 7.13: Výstupní vyšetření reflexů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšetření spasticity 

- Vyšetření spasticity proběhlo dle modifikované Ashworthovy škály. 

- Hodnoceno jako 0, tedy žádný vzestup svalového tonu.   

 

Vyšetření zánikových jevů 

- Mingazzini HKK: pozitivní  

- Mingazzini DKK: pozitivní  

Vyšetření iritačních pyramidových jevů  

- Z důvodu anestezie na LHK a LDK netestováno.  

 

Levá horní končetina 

Bicipitový reflex hyperreflexie 

Tricipitový reflex hyperreflexie 

Styloradiální reflex hyperreflexie 

Levá dolní končetina 

Patelární reflex hyperreflexie 

Reflex Achillovy šlachy hyperreflexie 

Reflex medioplantární hyperreflexie 



Vyšetření mozečkových funkcí 

- Vyšetření taxe: zkouška prst-nos: vpravo bez patologie; vlevo nelze vyšetřit, zkouška 

pata-koleno: vpravo bez patologie; vlevo nelze vyšetřit 

- Vyšetření diadochokineze: z důvodu zdravotního stavu pacientky nelze vyšetřit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyšetření neglect syndromu  

- Albertův test škrtání čar: Celkem pacientka zaškrtla 25 ze 40 čar.  Opomenuty 

byly dva sloupce nacházející se na levé polovině stránky. Čtyři z opomenutých čar 

se nacházely ve sloupci ve středu papíru.  

- Test vyškrtávání hvězd: Zaškrtnuta byla většina hvězdiček na pravé polovině 

papíru, přesto byly některé opomenuty. Na levé polovině papíru pacientka zaškrtla 

jednu z hvězdiček.  

- Test půlení čar: Pacientka znovu získala plný počet bodů při označování středu 

horizontálních čar.   

- Test kreslení hodin: Pacientka obdržela tři ze čtyř možných bodů. V prvním kole 

pacientka do ciferníku správně zaznačila čísla 3 a 9. Číslo šest pacientka zapsala 

s lehkou pravostrannou deviací. Při pokračování v zápise se pacientka snažila 

zapsat čísla v pravé polovině ciferníku, ačkoli nesprávně. Po delší odmlce 

pacientka pokračovala v zápise na levé polovině, kde je zápis taktéž chybný. Střed 

ciferníku je posunut k pravé straně. Pro ukázku byl test vložen do přílohy č.3: 

Ukázka Clock drawing Test, testování při vstupním a výstupním vyšetření 

- Test kreslení květiny: Pacientka nakreslila stranově symetrickou květinu. Stonek, 

lístky i květ pacientka kreslila bez jakékoli opravy a zamýšlení se. Pro ukázku byl 

test vložen do přílohy č. 4: Ukázka Testu kreslení květiny, testování při vstupním a 

výstupním vyšetření 

Tabulka 7.14: Výstupní vyšetření syndromu opomíjení 

Název testu Skóre  

Albertův test škrtání čar 

 

25/40 

Test vyškrtávání hvězd 

 

19/56  

Test půlení čar  

 

9/9 

Test kreslení hodin 

 

¾ 

Test kreslení květiny 

 

X 

 

 



Příloha 3: Ukázka Clock drawing Test, testování při vstupním a výstupním 

vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Ukázka Testu kreslení květiny, testování při vstupním a výstupním 

vyšetření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5: Informovaný souhlas pacienta  

Informovaný souhlas pacienta 

Název bakalářské práce: 

Stručná anotace bakalářské práce:  

 

 

Jméno a příjmení pacienta: 

Datum narození: 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány formou kazuistiky. Je mi více než 18 let. 

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejich postupech, 

průběhu zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by 

to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 

4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

 

 

 

Datum: 

Podpis pacienta:                                                                          Podpis studenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6: Dotazník určený vedoucím fyzioterapeutům v Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji  

 

1. Pracujete v daném zařízení jako fyzioterapeut?  

 Ano 

 Ne  

 

2. Prosím, označte oddělení, na kterém pracujete. 

 Neurologické oddělení 

 Rehabilitační oddělení  

 Cerebrovaskulární centrum 

 Iktová jednotka 

 Jiné oddělení   

 

3. Prosím, uveďte, kolik let pracujete ve zdravotnictví jako fyzioterapeut.  

 

4. Prosím, uveďte, kolik let pracujete jako fyzioterapeut v nynějším zařízení. 

 

5. Setkal/a jste se při rehabilitaci na daném pracovišti s pacienty, jež prodělali CMP 

(cévní mozková příhoda)?  

 Ano 

 Ne 

 

6. Fyzioterapeutická intervence u pacientů po CMP je ve Vašem zařízení zaměřena 

především na pacienty ve fázi:   

 Akutní  

 Subakutní  

 Chronické  

 

7. Prosím, uveďte počet pacientů po CMP, se kterými jako fyzioterapeut pracujete 

během jednoho týdne.  

8. Setkal/a jste se při Vaši práci fyzioterapeuta na daném pracovišti s pacientem 

s diagnózou neglect syndrom?      

 Ano 



 Ne 

 

9. Prosím, uveďte počet pacientů s neglect syndromem, se kterými jako fyzioterapeut 

pracujete během jednoho měsíce.  

 

10. Provádí fyzioterapeuti ve Vašem zařízení diagnostické testy, které odhalují neglect 

syndrom? 

 Ano 

 Ne 

 

11. Kdo z týmu na Vašem oddělení provádí diagnostické testy pro odhalení neglect 

syndromu?  

 Lékař 

 Sestra 

 Ergoterapeut 

 Diagnostické testy neprovádíme  

 

12. Prosím, označte názvy diagnostických testů, které se na Vašem pracovišti 

využívají k diagnostice neglect syndromu.  

 Line Bisection Test (půlení čar)  

 Albert´s Test  (škrtání úseček)  

 Star Cancellation Test  (vyškrtávání hvězd)  

 Bells´ Test (škrtání zvonečků)  

 Single Letter Cancellation Test (škrtání písmene „H“)  

 Double latter Cancellation Test (škrtání písmene „E“ a „R“)  

 Clock Drawing Test (kresba hodin)  

 Rey komplex figure (překreslení geometrických tvarů)  

 Draw A Man Test (kresba postavy) 

 Comb and Razor Test (test hřebene a holícího strojku)  

 Posnerova zkouška (Posner task, detekce vizuálních podnětů)  

 Reach task (zkouška dosahu)  

13. Prosím, pokud Vám v předchozí otázce chyběl nějaký z diagnostických testů, který 

se na Vašem oddělení využívá při práci s pacientem s neglect syndromem, uveďte 

jeho název.  



 

14. Prosím, označte názvy diagnostických baterií, které má Vaše pracoviště 

zakoupené a proto se zde k diagnostice neglect syndromu využívají.  

 BIT test (Rivermead behavioral inattention battery)  

 RPAB (Rivermead Perceptual Assessment Battery)  

 CBS (Catherine Bergego scale)  

 Comb and razor test  

 Baking tray task  

 Chybí mi zde možnost  

 

15. Prosím, pokud Vám v předchozí otázce chyběla nějaká z diagnostických baterií, 

která se na Vašem oddělení využívá při práci s pacientem s neglect syndromem, 

uveďte její název.  

 

16. Prosím označte všechny testy, které fyzioterapeuti ve Vašem zařízení při práci 

s pacienty s neglect syndromem využívají.  

 NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) 

 RPAB (Rivermead Perceptual Assessment Battery)  

 BBS (Berg Balance Scale)  

 RIM (Rivermeadský test pohyblivosti)  

 Elizabeth Tinetti (Performance – Oriented Mobility Assesment)  

 Timed up and Go test  

 10 – meter Walk test  

 2 – Minute Walking Test  

 6 – Minute Walking Test 

 Test na dvou vahách  

 Chybí mi zde možnost  

17. Prosím, pokud Vám v předchozí otázce chyběl nějaký z testů, který se na Vašem 

oddělení využívá při práci s pacientem s neglect syndromem, uveďte jeho název.  

 

18. Prosím označte všechny terapeutické metody, které fyzioterapeuti na Vašem 

pracovišti při práci s pacientem s neglect syndromem využívají.  

 Bazální stimulace 

 Vojtova metoda reflexní lokomoce  



 Bobath koncept 

 Spirální dynamika 

 PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)  

 Feldenkraisova metoda 

 Senzomotorická stimulace  

 Mirror therapy 

 Vizuální skenování  

 CIMT  

 Metoda nuceného využívání (Forced use)  

 Prizmatická adaptace 

 Virtuální realita  

 Perfettiho metoda 

 Metoda Affolterové 

 Metoda Roodové 

 Vibrační stimulace svalů krku  

 Aktivační trénink postižené končetiny  

 Využití TENS proudů  

 Chybí mi zde možnost 

 

19. Prosím, pokud Vám v předchozí otázce chyběla nějaká terapeutická metoda, která 

se na Vašem oddělení využívá při práci s pacientem s neglect syndromem, uveďte 

její název. 

 

20. Prosím, do volného políčka vypište tři metody, které na základě Vašich zkušeností 

považujete za nejefektivnější při práci s pacientem s neglect syndromem. 

 

 

 

 


