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Abstrakt  

Autor: Kristýna Harásková 

Název:  

 Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP 

s pravostrannou spastickou hemiparézou. 

Cíle:  

 Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických poznatků 

o cévní mozkové příhodě. Dále vypracování kazuistiky pacienta po ischemické CMP 

s pravostrannou spastickou hemiparézou, zahrnující vlastní vyšetření, následný návrh 

terapie a především její praktické provedení. 

Metody: 

 Bakalářská práce se skládá z části obecné a části speciální. V obecné části 

shrnuji poznatky o cévních mozkových příhodách, jejich klasifikaci, rizikových 

faktorech, prevenci a příznacích. V závěru obecné části se zabývám možné léčbě 

a rehabilitaci v jednotlivých stadiích po cévní mozkové příhodě. 

 V části speciální je vypracována kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta 

po ischemické CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou. Je v ní taktéž obsažen 

vstupní a výstupní kineziologický rozbor, průběh jednotlivých terapií a závěrečné 

zhodnocení efektu terapie. 

Výsledky:  

 Během terapií docházelo u pacienta k lepšení jeho stavu. Došlo ke zlepšení 

především aktivní hybnosti pravostranných končetin a ke zlepšení stability při chůzi. 

Klíčová slova:  

 Cévní mozková příhoda, ischémie, hemiparéza, fyzioterapeutické metody, 

rehabilitace.



Abstract  

Author: Kristýna Harásková 

Title:  

 Case study of physiotherapy treatment of a patient after ischemic stroke with 

right spastic hemiparesis. 

Objectives:   

 The main aim of this thesis is to gain theoretical knowledge about stroke. 

Furthermore, elaboration of case study of a patient after ischemic stroke with right 

spastic hemiparesis including examination, therapy and especially its practical 

realization. 

Methods: 

 The thesis consists of general and special part. In general part I summarize 

theoretical knowledge about stroke, its classification, stroke risk factors, prevention and 

symptoms. At the end of general part I deal with treatment and rehabilitation in each 

stage after stroke. 

 Special part contains the case study of physiotherapy treatment of a patient after 

ischemic stroke with right spastic hemiparesis that also includes complete kinesiology 

analysis, course of each therapy and final evaluation of the effect of therapy. 

Results: 

 During therapies patient’s condition was improving. Especially active 

movements and walking stability improved. 

Keywords:  

 Stroke, ischemia, hemiparesis, physiotherapy methods, rehabilitation.
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1 ÚVOD 

 Cévní mozková příhoda neboli náhlá porucha oběhu krve v mozku patří hned 

po onemocněních srdce mezi druhou nejčastější příčinu smrti v celém světě. Toto 

onemocnění je spojeno s vysokou mortalitou a přibližně třetina lidí, která onemocnění 

přežije, si odnáší trvalé následky. Z důvodu rychlé progrese onemocnění je nutná 

včasná léčba, ta poté rozhoduje o následném stavu pacienta. Jelikož cévní mozková 

příhoda patří mezi tzv. civilizační onemocnění, je nutné se zaměřit také na prevenci 

tohoto onemocnění.  

 V obecné části se zaměřuji na poznatky o cévních mozkových příhodách, jejich 

klasifikaci, rizikových faktorech, prevenci a příznacích. V závěru obecné části se věnuji 

možné léčbě a rehabilitaci v jednotlivých stadiích po cévní mozkové příhodě. V části 

praktické je vypracována konkrétní kazuistika pacienta po prodělané ischemické cévní 

mozkové příhodě s pravostrannou spastickou hemiparézou. Práce je poté zakončena 

zhodnocením efektu všech provedených terapií.  
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Definice cévní mozkové příhody 

 Cévní mozková příhoda (CMP) patří mezi cerebrovaskulární onemocnění 

způsobené přerušením zásobení mozku krví, přičemž k tomu může dojít buď z důvodu 

prasknutí, nebo uzávěru tepny, která přivádí krví kyslík a živiny do mozku. 

(WHO, 2004) 

 

2.2 Incidence a prevalence CMP 

 V České republice je incidence a prevalence CMP velmi vysoká s tendencí se 

stále zvyšovat. Incidence je u nás přibližně 350 onemocnění na 100 000 obyvatel za rok, 

ročně tudíž toto onemocnění postihne něco mezi 30 000–35 000 osob. Z tohoto počtu 

ischemické CMP zaujímají zhruba 80%, hemoragické tvoří pouze 20% všech CMP. 

(Kolář, 2009; Neumann, 2007) 

 Cévní mozkovou příhodu prodělá více než třetina lidí mladších 60 let, u těchto 

pacientů je proto důležité zaměřit se, kromě samotné léčby a rehabilitace, i na jejich 

zpětné zapojení do pracovního procesu. (Votava, 2001) 

 Počet pacientů po prodělané CMP je spojen s rostoucím věkem, dle Evropské 

studie je 7% prevalence u osob starších 75 let. (Bruthans, 2009) 

 

2.3 Klasifikace cévních mozkových příhod dle etiologie 

 Dle etiologie se tedy cévní mozkové příhody dělí na ischemické a krvácivé 

neboli hemoragické, které se můžou dále dělit na intracerebrální krvácení 

a subarachnoidální krvácení. Příčiny, léčba i následky jsou u těchto dvou typů odlišné. 

(Bar, 2011; Vítovec 2003) 
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 2.3.1 Ichemické CMP 

 Ischemické CMP (iCMP) jsou daleko častější a vznikají, pokud mozková 

perfúze, která je za normálního stavu v rozmezí 50–60 ml/100g mozkové tkáně/min, 

klesne pod 20 ml/100g mozkové tkáně. Při takto nízkém krevním průtoku není možné 

zajistit kompenzačními mechanismy potřebný energetický nárok, buňky mozku začínají 

ztrácet přívod kyslíku a potřebných živin. Dochází k hypoxii mozkové tkáně a tedy 

i k poruše funkce jednotlivých neuronů a k vývoji klinických příznaků. Tato hypoxií 

postižená tkáň se nachází v tzv. ischemickém polostínu. V případě, že dojde včas 

k odstranění příčiny jejího postižení, je tento stav vratný i s vymizením klinických 

příznaků. (Kolář, 2009; Nevšímalová, 2002) 

 Nedokrevnost může vzniknout ve většině případů z důvodu dvou patologických 

procesů. Prvním procesem je trombóza, jedná se o děj, při kterém dojde k ucpání tepny 

v mozku. Toto ucpání způsobí krevní sraženina neboli trombus, který vznikl v systému 

krevních cév. Druhým procesem je embolie, v tomto případě se taktéž jedná o blokádu 

tepny v mozku částí krevní sraženiny, ta ale vznikla na jiném místě, odloučila se a byla 

dopravena do mozku až teprve pomocí krevního řečiště. (WHO, 2004) 

 Dle průběhu a vývoje příznaků se u iCMP rozlišuje ještě několik jejich typů. 

Prvním typem je tranzitorní CMP, která vzniká náhle a příznaky mizí bez následků 

během jednoho dne, zhruba do 24 hodin. Dalším typem je reverzibilní CMP nebo také 

reverzibilní ischemický neurologický deficit. Tento typ CMP trvá déle než 24 hodin, ale 

příznaky mizí do 2 týdnů často bez trvalých následků nebo s malým trvalým funkčním 

deficitem. U progredující CMP se se zvyšující hypoxií neurologické příznaky postupně 

zhoršují a u posledního typu tzv. dokončené CMP dochází k nevratné ložiskové hypoxii 

mozku a zároveň k trvalému neurologickému postižení. (Kolář, 2009; Vítovec, 2003) 

 

 2.3.2 Hemoragické CMP 

 U hemoragických CMP bývá daleko vyšší úmrtnost než u ischemického typu 

CMP. Hemoragie se můžou, kromě rozdělení na intracerebrální, jehož hlavní příčinou 

bývá arteriovenózní malformace a subarachnoidální krvácení, dělit i na krvácení tříštivá 

a globózní. (Nevšímalová, 2002) 
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 Tříštivá krvácení, tzv. typická, vznikají u cévních stěn zatížených chronickou 

arteriální hypertenzí a způsobují proudem krve masivní destrukci tkáně mozku spojenou 

s velmi vysokou úmrtností. Druhým typem jsou krvácení globózní, tzv. atypická, která 

mají lepší prognózu než krvácení tříštivá z důvodu, že při nich nedochází k destrukci 

okolní mozkové tkáně, ale pouze k jejímu roztlačení. Vznikají vzácně, nejčastěji 

prasknutím určité cévní anomálie. (Nevšímalová, 2002) 

 

2.4 Příčiny CMP 

 U ischemického typu CMP se příčiny dělí na lokální, u kterých se příznaky 

projevují dle místa postižení, a na příčiny celkové, u kterých vzniká celkové poškození 

mozku hypoxií. (Vítovec, 2003) 

 U iCMP jsou hlavní příčiny aterotrombotické, další můžou být příčiny 

intrakraniální nebo kardioembolické. Mezi aterotrombotické příčiny patří ateroskleróza, 

nejčastěji středních a velkých tepen, která způsobuje 30%-50% všech iCMP. Další 

významné příčiny iCMP jsou kardioembolické u srdečních chorob, mezi které patří 

například chlopenní vady, infarkt myokardu nebo také otevřené foramen ovale 

s významným pravolevým zvratem. (Bar, 2011; Kalina 2008) 

 Hlavní příčinou a zároveň rizikovým faktorem hemoragických CMP je arteriální 

hypertenze. Takto způsobená krvácení jsou typicky lokalizována v bazálních gangliích, 

talamu, mozkovém kmeni nebo mozečku. Dalšími příčinami hemoragických CMP jsou 

krvácivé diatézy, antikoagulační terapie a cévní anomálie, například aneuryzmata, 

malformace nebo angiomy.  (Bar, 2011) 

 

2.5 Rizikové faktory a prevence u CMP 

 CMP se může z lékařského hlediska řadit do skupiny onemocnění s heterogenní 

etiologií a s velkou řadou možných rizikových faktorů, které se dělí na ovlivnitelné 

a neovlivnitelné. (Neumann, 2007) 

 Hlavními neovlivnitelnými rizikovými faktory pro vznik iCMP, mimo vyšší věk, 

který souvisí i s některými ostatními faktory, jsou mužské pohlaví, rasa, genetické 

predispozice a vliv vnějšího prostředí. (Kalina, 2008) 
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 Mezi ovlivnitelné faktory patří předchozí prodělané cévní mozkové příhody, 

hypertenze, diabetes mellitus (DM) nebo srdeční choroby. Faktory, které také zvyšují 

riziko vzniku CMP, ale je možné je ovlivnit, jsou špatná životospráva, kouření nebo 

užívaní návykových látek a málo pohybu. Faktory se poté při pravděpodobnosti vzniku 

CMP násobí. (Seidl, 2004) 

 Předcházení vzniku CMP je potřeba se aktivně věnovat, v rámci prevence je 

v první řadě nutné odstranění rizikových faktorů, dále je možnost například 

medikamentózní prevence v podobě antiagregační nebo antikoagulační léčby nebo 

případné podstoupení preventivních chirurgických zákroků. Ke snížení rizikových 

faktorů může přispět změna životního stylu, aerobní aktivity, dieta, vyhýbání se kouření 

cigaret a požívání alkoholu. (Kalvach, 2010; Wolf, 1999) 

 

2.6 Diagnostika CMP 

 Pro zahájení včasné léčby a další následnou péči o pacienta s CMP je potřebné 

vstupní urgentní vyšetření. Z hlediska diagnostiky pro prokázání CMP je v první řadě 

anamnéza, která musí obsahovat přesné časové údaje, dále klinický nález a v neposlední 

řadě CT vyšetření (výpočetní tomografie) mozku. Pokud se CT vyšetřením prokáže 

krvácení, potvrdí se přítomnost hemoragické CMP, v případě ischemické CMP jsou 

přítomny příznaky dle místa postižení, ale CT vyšetření je v akutní fázi negativní.  

(Seidl, 2004) 

 K diagnostice cerebrovaskulárních poruch se dále, kromě CT vyšetření, využívá 

ultrazvuk, sonografická vyšetření krevního řečiště, magnetická rezonance, vyšetření 

mozkomíšního moku nebo pozitronová emisní tomografie. (Kalvach, 2010) 

 

2.7 Klinický obraz u iCMP 

 Klinický obraz pacienta po CMP závisí na příčině vzniku onemocnění, 

na lokalizaci, rozsahu a rychlosti vzniku postižení mozku, celkovém stavu pacienta, 

kompenzačních mechanismech těla, případné preventivní léčbě a v neposlední řadě 

i na včasné odborné péči. (Nevšímalová, 2002) 
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 Nejčastějšími projevy CMP jsou motorický a senzitivní deficit, bolesti hlavy, 

poruchy řeči a chůze, křeče, závratě nebo dvojité vidění. Konkrétně ischemické CMP 

mohou vznikat v karotickém (předním) povodí nebo ve vertebrobazilárním povodí. 

(Ambler, 2010) 

  

 2.7.1 Karotické povodí  

Pro nejčastější ischémii v karotickém povodí, ischémii v povodí a. cerebri 

media, je typické Wernickeovo-Mannovo držení. Pacient trpí kontralaterální 

hemiparézou s důrazem na akrální část horní končetiny, může být přítomné i postižení 

mimického svalstva, deviace očí k postižené straně nebo ke straně opačné 

a kontralaterální porucha citlivosti a zorného pole. Pacient s Wernicke-Mannovým 

držením má postiženou horní končetinu v depresi, addukci a vnitřní rotaci v ramenním 

kloubu, v pronaci předloktí, ve flexi v loketním kloubu a ve flexi ruky a prstů. Dolní 

končetina je ve vnitřní rotaci a extenzi v kyčelním kloubu, v extenzi v kloubu kolenním, 

v inverzi a plantární flexi nohy. U pacienta proto při chůzi dochází k cirkumdukci dolní 

končetiny. (Kolář, 2009) 

Pro ischémii v povodí a. cerebri anterior je také 

typická kontralaterální hemiparéza. U pacienta ale 

dochází k většímu postižení dolních končetin a mohou 

u něho být přítomny i psychické poruchy. Lakunární 

infarktu vzniká při ischemii v povodí perforujících 

centrálních artérií. Projevuje se kromě motorických 

a senzitivních příznaků i ataxií a dysartrií. K velmi 

rychlému zhoršování kognitivních funkcí dochází 

u tzv. Binswangerovy poruchy, která vzniká, pokud 

začne docházet ke splývání ischemických ložisek v bílé 

hmotě mozkové. (Ambler, 2010; Kolář, 2009) 

 

Obrázek č. 1: Wernickeovo-Mannovo držení (Kolář, 2009) 
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 2.7.2 Vertebrobazilární povodí 

 V tomto povodí bývá postižena nejčastěji a. vertebralis, a. basilaris, kmenové 

tepny a mozečkové tepny. Pro vertebrobazilární povodí, konkrétně postižení retikulární 

formace, je typická časná porucha vědomí. Při postižení mozečkových tepen vzniká 

tzv. Wallenbergův syndrom, u kterého mohou být přítomny homolaterální 

neocerebelární příznaky, postižení pátého hlavového nervu (n. trigeminus), Hornerův 

syndrom, kontralaterálně disociovaná porucha čití, poruchy polykání, vestibulární 

poruchy, chrapot nebo škytání. Hornerův syndrom je složen ze tří příznaků, miózy, 

ptózy a enoftalmu. Pro ischémii a. cerebri posterior jsou typické poruchy zraku, které 

mohou vést až ke kortikální slepotě. (Kolář, 2009; Ambler, 2010) 

 

2.8 Léčba u CMP 

 CMP je náhle vzniklé závažné onemocnění, u kterého je nutné pro úspěšnou 

léčbu neodkladný příjem do nemocnice, jejíž součástí je iktová jednotka. Tato 

nemocnice musí být také schopna poskytnout adekvátní a především rychlou 

diagnostiku a včasné zahájení účinné léčby. Samotné zahájení léčby závisí na etiologii 

CMP. (Neumann, 2007) 

 Ve včasné a účinné léčbě CMP je zahrnuta celková intenzivní terapie, 

medikamentózní léčba, specializovaná terapie a jiné další intervence. Celková 

intenzivní terapie probíhá na jednotce intenzivní péče a má za cíl především podporu 

kardiovaskulárního a respiračního systému, zajištění dostatečného krevního tlaku, 

oxygenoterapii a další preventivní opatření. Ve speciální terapii je zahrnuta například 

rehabilitace pacienta, logopedie nebo psychoterapie. (Nevšímalová, 2002) 

  

2.9 Komplikace u iCMP 

 Od akutního stádia iCMP se mohou vyskytovat komplikace. V akutním stádiu se 

jedná především o vznik dekubitů, hluboké žilní trombózy nebo dysfagie. V dalších 

stádiích u pacientů hrozí vznik depresí, spasticity, vznik nutričních poruch, inkontinence 

a zvýšené riziko pádů. CMP je také spojena se vznikem sekundární epilepsie, 

pneumonie, kardiálních, gastrointestinálních a urogenitálních komplikací. (Ehler, 2011) 
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2.10 Prognóza po CMP 

 I přes prevenci a léčbu je prognóza po CMP stále vážná. Přesná prognóza závisí 

stejně jako klinický obraz pacienta na mnoha faktorech, například na typu CMP, 

lokalizaci postižení v mozku, věku nebo také na dalších onemocněních, kterými pacient 

trpí. Vysoké je procento možné recidivy onemocnění. Přibližně u poloviny pacientů 

po CMP se podaří dosáhnout plné soběstačnosti, u zbylých pacientů přetrvává různě 

závažné trvalé postižení. (Bar, 2011) 

 Například diabetes mellitus, v závislosti na své míře závažnosti, může celkovou 

prognózu pacienta po CMP zhoršovat. (Nevšímalová, 2002) 

 Obecně dochází v České republice k poklesu mortality, to je dáno nejspíše 

kombinací snížení incidience CMP, zlepšení diagnostiky, účinnější léčby a zmírnění 

přirozeného průběhu onemocnění. (Bruthans, 2009) 

 Naději dává nový pokrok, který přichází s možností, že z kmenových buněk 

mohou být vytvořeny specifické typy neuronů a gliových buněk vhodných 

k transplantaci nemocnému. Taktéž je prokázáno, že mozek je schopen vytvořit v reakci 

na CMP nové neurony z vlastních kmenových buněk. (Lindvall, 2004) 

 

2.11 Hodnocení pacienta po CMP 

 Hodnocení postižení pacienta se provádí pomocí různých hodnotících škál, a to 

jak po stránce motoriky, tak i z hlediska psychického, z hlediska řeči, nebo jak celkový 

stav ovlivňuje každodenní život pacienta. (Bar, 2011) 

 V praxi se nejčastěji pro zhodnocení stavu pacienta po CMP používá test 

základních všedních dovedností dle Barthelové, škála Mini Mental State Examination 

(MMSE) nebo také modifikovaná škála dle Rankina. Podle výsledků vyšetření se poté 

určuje další léčba. (Bar, 2011) 
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 2.11.1 Barthel Index 

 Barthel index (BI) neboli test základních všedních dovedností dle Barthelové byl 

vytvořen v roce 1965 a poté dále poupraven k hodnocení mobility a sebeobsluhy 

pacienta. Test hodnotí 10 aktivit z běžného denního života, čím vyšší skóre pacient 

získá, tím méně je závislý na svém okolí. Závislost se dělí do čtyř stupňů, vysoká 

závislost, středně těžká závislost, lehká závislost a pacient bez omezení. Maximum 

bodů, tedy 100, značí žádné omezení, naopak 0 získaných bodů představuje vysokou 

závislost pacienta. Spolehlivost tohoto testu je vysoká, ale nedoporučuje se Barthel 

Index používat v prvních dnech po CMP, kdy může pacientovi vyjít falešně nízké skóre. 

(Reif, 2011; Sulter, 1999) 

 

 2.11.2 Mini Mental State Examination 

 Mini Mental State Examination (MMSE) je diagnostická škála, která hodnotí 

například pacientovu orientaci v čase, orientaci v prostoru, míru pozornosti, schopnost 

opětovného opakovaní a další, v bodovém rozmezí 0-30 bodů. Nevýhodou tohoto 

testování je nízká citlivost pro rozlišení lehkých kognitivních poruch.  (Kalvach, 2010) 

 

 2.11.3 Modifikovaná škála dle Rankina 

 Další škálou užívanou k hodnocení stavu pacienta po CMP je modifikovaná 

škála dle Rankina, která hodnotí míru, jakou neurologické postižení zasahuje 

do běžného života pacienta po CMP. K vyhodnocení tohoto testu se používá 

strukturovaný rozhovor, ten umožní rychlé a standardizované vyšetření. Škála obsahuje 

6 stupňů od 0 do 5, kdy 0 odpovídá žádným symptomům, u pacienta není přítomné 

žádné omezení nebo neurologické postižení, stupeň 5 značí těžké postižení, zahrnující 

inkontinenci, upoutání pacienta na lůžko a neustálou ošetřovatelskou pomoc a péči.  

(Reif, 2011; Sulter, 1999)  
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 2.11.4 Funkční míra nezávislosti 

 Funkční míra nezávislosti (FIM) hodnotí 18 činností v kategoriích – osobní 

péče, kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace a sociální aspekty. V 7 základních 

úrovních hodnotí míru závislosti pacienta na svém okolí, číslo 1 odpovídá nutnosti plné 

pomoci, číslo 7 značí plnou soběstačnost. Jedná se o standardizované vyšetření, které 

obsahuje kromě jiných i kognitivní testy, například schopnost porozumění, vyjadřování, 

paměť nebo schopnost řešení problémů. Oproti Barthel indexu je citlivější, 

sedmibodová škála dokáže zaznamenat i menší funkční poruchy. (Vaňásková, 2005) 

  

 2.11.5 Míra hodnocení funkčního stavu  

 Míra hodnocení funkčního stavu (FAM) je rozšířené FIM vyšetření, ale 

hodnocení u něho zůstává stejné. Základní FIM vyšetření, které hodnotí 18 činností, je 

rozšířeno o dalších 18 položek, především se jedná o testování dalších kognitivních 

funkcí. (Svěcená, 2013) 

  

 2.11.6 Ashwortova škála spasticity 

 Spasticitu, která je spojena s poruchou centrální nervové soustavy, je nutné 

v průběhu rehabilitace opakovaně testovat, nejčastěji se používá Ashwortova škála 

spasticity. Ta hodnotí spasticitu provedením rychlého pasivního pohybu, při kterém sval 

klade zvýšený odpor. Škála má 5 stupňů, 0 odpovídá nezvýšenému svalovému napětí, 

při stupni 4 nelze pasivní pohyb provést. (Opavský, 2003) 

 

2.12 Rehabilitace u CMP v jednotlivých stadiích 

 Rehabilitaci pacientů po CMP zprostředkovává multidisciplinární tým, který je 

složen z lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, 

psychologů, protetiků nebo také sociálních pracovníků. (Kalvach, 2010) 
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 Cíle rehabilitace se v průběhu onemocnění mění, mezi hlavní cíle rehabilitace 

po CMP patří podpora spontánního návratu mozkových funkcí, podpora navrácení 

aktivní hybnosti pacienta, nácvik a korekce stoje a chůze, zlepšení soběstačnosti a ADL 

(activities of daily living) s použitím pomůcek pro dosažení nejvyšší možné míry 

soběstačnosti, dále ovlivnění komplikací a sekundárních poruch spojených s CMP, 

ovlivnění řeči a kognitivních poruch. Důležitá je taktéž kompenzace vzniklých trvalých 

následků a motivace pacienta. (Votava, 2001) 

 

 2.12.1 Akutní stadium  

 Rehabilitace musí být v akutním stadiu intenzivní a opakovaná. S rehabilitací je 

vhodné začít 3 dny od začátku onemocnění nebo od stabilizace stavu pacienta. Hlavními 

cíli jsou prevence kontraktur a proleženin, vzniku abnormálních pohybových vzorců 

a zabránění přílišnému kompenzování postižené strany pacienta zdravou stranou. V této 

fázi je vhodné využívat polohování na lůžku a provádět pasivní pohyby s postupným 

přidáváním aktivních cviků. Pacient se poté učí nadzvedávat a přetáčet na lůžku.  

(Votava, 2001; WHO, 2004) 

 Je nutné, aby pacient v tomto stádiu neležel na lůžku velmi dlouho ve stejné 

poloze, změny poloh mohou podpořit navrácení senzorických funkcí. Doporučuje se 

měnit polohu pacienta po 2–3 hodinách v průběhu celého dne, včetně noci. Dále je 

vhodné pro ovlivnění otoku, zlepšení čití a spasticity u postižených končetin používat 

pneumatickou dlahu. Vhodná je v tomto období i Vojtova reflexní terapie. (Kolář, 2009) 

 

 2.12.2 Subakutní stadium 

 V subakutním stádiu začíná být největším problémem vznikající spasticita, 

především na flexorech horní končetiny a extenzorech dolní končetiny postižené strany. 

Pacient v tomto stádiu nacvičuje postupnou vertikalizaci, přes leh na boku, trénink 

rovnováhy v sedě na lůžku až k přemístění z lůžka na židli. (Kolář, 2009) 
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 Spasticita je spojena i s dalšími příznaky poruchy centrální nervové soustavy 

(CNS), jedná se například o klonus, spazmy nebo spastickou dystonii. Mezi možnosti 

jejího ovlivnění patří medikamentózní léčba – například aplikace botulotoxinu, 

intratekální aplikace baklofenu, dále léčba neurochirurgická a ortopedická. V rámci 

fyzioterapie lze spasticitu ovlivnit technikami na neurofyziologickém podkladě, 

cvičením ve vodě nebo využitím ortéz. (Ehler, 2009) 

 

 2.12.3 Chronické stadium  

 V tomto stádiu dochází k fixaci patologicky změněných posturálních 

a pohybových stereotypů. Při chůzi bývá u pacienta přítomna patologická elevace 

pánve, rekurvace v kolenním kloubu a cirkumdukce postižené dolní končetiny a nášlap 

spíše na vnější stranu chodidla. Horní končetina je nejčastěji držena u těla a při chůzi 

s ní pacient nepohybuje. U pacientů se špatně zafixovanými pohyby se v rámci 

metodické řady pro reedukaci pohybů doporučuje vracet při cvičení do nižších poloh. 

V rámci ergoterapie se pacient věnuje zvýšení soběstačnosti a zlepšení ADL. 

(Kolář, 2009) 

  

 2.12.4 Následné období  

 Pacienti, kteří jsou po prodělané CMP ve velmi špatném stavu, bývají po konci 

hospitalizace přeloženi do rehabilitačních ústavů nebo léčeben pro dlouhodobě 

nemocné, v lepším případě do domácího prostředí, kde je ale nutné pro pacienta zajistit 

ošetřovatelskou péči. Pro pacienty, u kterých dochází k obnově funkcí, je indikována 

na doporučení neurologa komplexní lázeňská služba. (Kolář, 2009) 

 

 2.12.5 Pomůcky používané u pacientů po CMP 

 U pacientů po prodělané CMP je ve většině případů nutné využít některé 

z nabízených pomůcek. Pro usnadnění stoje a chůze se jedná v první řádě o nízká 

či vysoká chodítka, dále o hole nebo berle. Pro podporu nestabilních kloubů se může 

využít různých typů ortéz, elastických bandáží nebo tapingu. Dlahy se používají 

k prevenci vznikajících kontraktur, například flekční kontraktury na horní končetině 

nebo kontraktury lýtkového svalstva. (Kolář, 2009) 
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2. 13 Fyzioterapeutické metody a postupy u CMP  

 Vojtova reflexní terapie 

 Autorem této metody je neurolog Václav Vojta. Dle Vojty dochází při postižení 

centrální nervové soustavy k porušení základních pohybových vzorů 

v ní naprogramovaných. Tyto vzory lze znovu aktivovat metodou reflexní lokomoce. 

Při ní dochází k posunutí těžiště těla, které mění zatížení končetin. Součástí reflexní 

lokomoce je reflexní plazení, otáčení a vzpřimování. U CMP i u centrální parézy je 

důležité se věnovat sekundárním změnám. Použitím reflexní lokomoce se aktivuje 

centrální regulace, která má vliv na opěrný aparát, čímž může dojít ke snižování 

výskytu těchto změn. Výhodou reflexní terapie je použití v akutním stadiu CMP, 

protože nevyžaduje vědomou spolupráci pacienta. (Bar, 2011; Vojta, 1995) 

 Touto metodou terapeut stimulací vyprovokuje u pacienta pohyb, který 

kontinuálně aktivuje, vede a určuje směr, jakým se má pacient pohybovat, dokud není 

dosaženo požadované kvality. Toto vedení pohybu není využíváno pouze v této metodě, 

ale je využíváno i  Kabatovou metodou neboli proprioceptivní nervosvalovou facilitací 

(PNF). (Vařeka, 2009) 

 

 Bobath koncept 

 Bobath koncept (Neurodevelopmental treatment) je metoda, která využívá 

tzv. inhibičních poloh, ve kterých dochází k tlumení spasticity nebo patologických 

reflexů. Prvotně byla určena pro děti s motorickými poruchami po prodělání dětské 

mozkové obrny, ale nyní se využívá i u pacientů po CMP. Autorkou této metody je 

B. Bobath ve spolupráci se svým manželem. (Pavlů, 2003; Votava, 2001) 

 Metoda vychází z vypracovaných postupů pro odstranění patologických projevů, 

které jsou přítomny u centrálních poruch. Jedná se například o patologické svalové 

napětí, přítomnost vývojově nižších tonických reflexů, o poruchy reciproční inhibice 

nebo o výskyt asociovaných při volních pohybech. U pacientů s hemiparézou je nutné 

se věnovat především postižené straně. Pacient by neměl v přílišné míře postižení 

kompenzovat funkcí své zdravé strany, aby nedošlo k odmítání strany postižené. 

(Pavlů, 2003) 
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 Senzomotorická stimulace 

 Jedná se o metodu, jejíž autory jsou profesor V. Janda a M. Vávrová. Indikací 

pro tuto metodu jsou především poúrazový kotník, nestabilní koleno, vadné držení těla, 

dále z neurologie také organické mozečkové a vestibulární poruchy a poruchy 

hlubokého čití. Za kontraindikaci je považována absolutní ztráta čití nebo neochota 

pacienta spolupracovat. Hlavním cílem metody je, aby docházelo u pacienta k reflexní 

a automatické aktivaci žádaných svalů bez kortikální kontroly. Při této metodě jsou 

ve velké míře využívány balanční pomůcky, například kulové a válcové úseče, točna, 

fitter nebo balanční míče.  (Pavlů, 2003) 

 

 Proprioceptivní nervosvalová facilitace 

 Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) je často používanou metodou 

v neurorehabilitaci. Autorem je neurofyziolog H. Kabat, ve spolupráci s M. Knottovou 

a D. Vossovou. V akutním stavu CMP se metoda PNF využívá méně, z důvodu nižší 

možnosti aktivního zapojení pacienta. (Bar, 2011) 

 Pohyby se v metodě PNF provádí v několika kloubech a rovinách najednou, aby 

došlo k zapojení celých svalových skupin. Tyto tzv. uspořádané pohybové vzorce mají 

diagonální a spinální charakter. Tato metoda využívá také facilitačních mechanismů, 

jedná se o protažení, maximální odpor, manuální kontakt, povely, trakci a kompresi. 

(Holubářová, 2014) 

 

 Zrcadlová terapie 

 Zrcadlová terapie neboli Mirror therapy je metoda, která se může použít jako 

doplňková terapie v rámci rehabilitace ke zlepšení motorických funkcí pacienta 

po prodělané CMP. Při terapii je do středové roviny pacienta umístěno zrcadlo, které 

odráží pohyby zdravé strany těla, jakoby to byla strana postižená, pro optickou 

vizualizaci pohybu. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že zrcadlovou terapií dochází také 

ke zlepšení soběstačnosti při běžných denních činnostech. (Thieme, 2013) 
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 Tato metoda může být využita i k odstranění bolesti. U pacientů, kteří trpí 

po CMP komplexním regionálním bolestivým syndromem, může při zrcadlové terapii, 

mimo zlepšení motorických funkcí, dojít i ke snížení bolesti. Z tohoto důvodu je 

zrcadlová terapie používaná i u pacientů s amputovanou končetinou, kde vyvolává 

iluzorní vnímání a snižuje fantomové bolesti. (Dohle, 2009; Thieme, 2013) 

 

 Metoda S. Brunnströmové 

 Tato metoda, kterou autorka vypracovala přímo pro pacienty po CMP, využívá 

především podpěrných a vzpřimovacích reakcí a souhybů. Následná terapie se určuje 

dle míry postižení hybnosti pacienta po CMP, která je hodnocena 6 stupni, přičemž 

stupeň 1 odpovídá chabé paréze a stupeň 6 stavu bez spasticity s normální koordinací. 

(Votava, 2001) 

 

 Metoda M. Roodové 

 Metoda americké fyzioterapeutky a ergoterapeutky Margaret Rood využívá 

reflexních vlivů a facilitačních, aktivačních nebo inhibičních mechanismů, ke kterým 

dochází drážděním kožních receptorů, například kartáčováním nebo tlakem. Obecně se 

indikuje u paretických svalových skupin, konkrétně u CMP, dětské mozkové obrny, 

Parkinsonovy choroby nebo u revmatoidní artritidy. (Pavlů, 2003) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

 

3.1 Metodika práce  

 Tato bakalářská práce se váže na souvislou odbornou praxi, kterou jsem 

absolvovala v Ústřední vojenské nemocnici ve dnech od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020. 

 Speciální část se zaměřuje na kazuistiku pacienta po ischemické CMP 

s pravostrannou spastickou hemiparézou. Cílem této části je vyšetření pacienta, 

následný návrh vhodné terapie a její praktické provedení. 

 Při vyšetřování pacienta bylo užito neinvazivních vyšetřovacích metod 

a postupů, které odpovídaly náplni tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie.  

 Pomůcky použité při vyšetření: terapeutické lehátko, krejčovský metr, 

goniometr, neurologické kladívko.  

 Metodami použitými při terapiích byly techniky měkkých tkání, proprioceptivní 

nervosvalová facilitace dle Kabata, PIR a PIR s protažením dle Lewita.  

 Pacient byl s průběhem vyšetření a následné terapie seznámen, souhlas 

s použitím získaných dat v bakalářské práci potvrdil podpisem Informovaného souhlasu 

(viz příloha č. 2). Bakalářská práce byla poté schválena Etickou komisí UK FTVS (viz 

příloha č. 1)  
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3.2 Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: K. B., muž  

Ročník: 1947 

Diagnóza: I63.2 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou 

přívodných mozkových tepen  

 

Rodinná anamnéza: 

 Otec měl DM II. typu, zemřel v 61 letech na karcinom plic. Matka zemřela v 73 

letech na IM. Děti zdrávy. 

 

Osobní anamnéza:  

 Předchorobí:  

  – prodělal běžná dětská onemocnění 

  – od roku 1997 – arteriální hypertenze 

  – benigní hyperplazie prostaty 

 

 Nynější onemocnění: Dne 20. 1. 2020 pacient přijat k následné rehabilitaci 

po středně těžké ischemické CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou s akcentací 

na akrech z 10. 12. 2019. Pacient dle svých slov pociťoval ztrátu schopnosti mluvit 

a necitlivost pravé ruky a prstů a celkovou neschopnost volního pohybu pravostrannými 

končetinami, následoval převoz RZS do Ústřední vojenské nemocnice.  

 

Farmakologická anamnéza:  

 Carzap 16 mg TBL 0-1-0, Torvacard NEO 40 mg TBL 0-0-2, Clopidogrel 75 

mg TBL 0-1-0, Godasal 100 mg/50 mg TBL 0-1-0, Verogalid ER 240 mg TBL 1-0-0, 

Citalec 10 mg TBL 1-0-0, Tritico 75 mg TBL 0-0-0-1, Clexane 0,4 mg INJ 0-0-0,4, 

Hirudoid 300 mg/100 G CRM 1-0-1, Tamsulosin 0,4 mg 0-0-1 

 

Abusus: neguje 

Alergologická anamnéza: neguje 

Pracovní anamnéza: nyní v důchodu, dříve svářeč 

Sociální anamnéza: bydlí sám v bytě, 2. patro, bez výtahu, rozvedený 
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Sportovní anamnéza: občasná jízda na kole, jinak žádné sportovní aktivity 

 

Předchozí rehabilitace: 

 Předchozí RHB na JIP Neurologie ÚVN – 20. 1. 2020 přeložen na oddělení 

následné péče. 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

Souhrn diagnóz: 

I63.2 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných 

mozkových tepen  

I10 Esenciální (primární) hypertenze 

N40 Zbytnění prostaty (hyperplasia prostatae) 

 

Indikace k RHB: Pacient přijat ke standardní rehabilitaci po ischemické CMP 

na neurologické oddělení a následně pak na oddělení následné péče v Ústřední vojenské 

nemocnici. 

 

Diferenciální rozvaha:  

U pacienta můžeme předpokládat: 

 

– pravostrannou hemiparézu až plegii 

– snížení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

– poruchu jemné motoriky pravé horní končetiny 

– poruchu stoje a chůze 

– poruchu koordinace pravostranných končetin 

– přítomnost pyramidových jevů zánikových i iritačních 

– postižení hlavových nervů  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor  

Datum provedení: 24. 1. 2020 

Status présens:  

a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, lehká 

dysartrie 

  – Váha: 101 kg 

  – Výška: 182 cm 

  – BMI: 30,49 

  – TK: 160/100 mmHg 

  – TF: 75/min 

  – TT: 36,7°C 

  – DF: 12/min 

  – dominantní strana: pravá 

 

b) subjektivní: pacient si stěžuje na omezenou volní pohyblivost pravostranných 

končetin a na problémy při mluvení 

 

Vyšetření stoje aspekcí: 

zezadu: – stojná báze úzká   

 – tvar a postavení pat – oválné, symetrické 

 – Achillovy šlachy symetrické  

 – hlazení klouby ve valgózním postavení 

 – podkolenní rýhy – symetrické 

 – subgluteální rýhy – pravá níže, kratší 

 – pánev není v rovině, pravá crista níže  

 – výška ramen – pravé níže 

 – mírný úklon krku a hlavy vlevo 

 – symetrie ušních boltců - symetrické 

 

z boku – pravá strana:  

 – anteverze pánve 

 – rotace trupu vlevo – pravé rameno vpřed 

 – křivky páteře oploštělé 
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 – ramenní pletence v protrakci 

 – PHK v pronačním postavení 

 – hlava v předsunu  

z boku – levá strana: stejné jako z pravé strany 

 

zpředu: – stojná báze úzká  

 – zatížení hran chodidel – větší zatížení vnitřních hran    

 – hlezenní klouby ve valgózním postavení   

 – pánev není v rovině, pravá crista níže 

 – pupek symetrický 

 – břišní stěna prominuje 

 – pravý ramenní kloub níže 

 – mírný úklon krku a hlavy vlevo 

 – obličej symetrický 

 

Dynamické testy: 

– stoj na jedné DK:  – na LDK udrží, na PDK neudrží  

– Rhombergův stoj: – I: pacient stoj zvládne  

  – II: nestabilní, viditelné titubace trupu 

  – III: stoj neudrží 

Vyšetření chůze: 

 – chůze s pomocí čtyřbodové hole s doprovodem fyzioterapeuta 

 – chůze třídobá, pomalá, krátké kroky, symetrická, relativně stabilní 

 – chůze bez rotace trupu a bez souhybů HKK 

 – došlap na celé chodidlo, není postupné odvíjení chodidla 

 

– modifikace chůze: tandemová chůze – nezvládne – tažení doprava 

 

Vyšetření dechových stereotypů: 

 Dechový stereotyp břišní, pravidelný dech, DF: 12/min.  
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Antropometrické vyšetření: 

Horní končetina - délka (cm) Pravá Levá 

Acromion - daktylion 75 75 

Paže  31 31 

Předloktí 24 24 

Ruka 20 20 

Horní končetina - obvod (cm) Pravá Levá 

Paže (relaxovaná) 31 31 

Paže (kontrakce) 33 33 

Předloktí 27 27 

Zápěstí 20 20 

Hlavičky metakarpů 22 22 

Dolní končetina - délka (cm) Pravá Levá 

Anatomická délka 83 83 

Funkční délka 89 89 

Umbilico-malleolární délka 98 98 

Stehno 49 49 

Bérec 33 33 

Chodidlo 27 27 

Dolní končetina - obvod (cm) Pravá Levá 

Stehno (15 cm nad patellou) 49 50 

Stehno (10 cm nad patellou) 42 42 

Nad kolenem 39 39 

Přes patellu 38 38 

Tuberositas tibiae 38 38 

Lýtko 37 38 

Hlezenní kloub 28 28 

Nárt - pata 31 31 

Hlavičky metatarzů 24 24 

 

Tabulka č. 1: Délky a obvody DKK a HKK z 24. 1. 2020  
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Goniometrické vyšetření: 

 Hodnoty zapsány SFTR metodou, měření kloubních rozsahů aktivně i pasivně. 

 Pravá - 

aktivně  

Pravá - 

pasivně 

Levá - 

aktivně 

Levá - 

pasivně 

Ramenní kloub S 5 - 0 - 10 

F 10 - 0 -  

T 0 - 0 - 0 

R  20 - 0 - 10 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 20 - 0 - 100 

R 80 - 0 - 50 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 10 - 0 - 100 

R 70 - 0 - 50 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 20 - 0 - 100 

R 80 - 0 - 50 

Loketní kloub S 0 - 0 - 50 

R 45 - 0 - 80 

S 0 - 0 - 130 

R 80 - 0 - 90 

S 0 - 0 - 130 

R 90 - 0 - 90 

S 0 - 0 - 130 

R 90 - 0 - 90 

Zápěstí  S 0 - 0 - 60 S 40 - 0 - 80 S  60 - 0 - 70 S 70 - 0 - 80 

Kyčelní kloub S 0 - 0 - 100 

F 30 - 0 - 10 

R 35 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 15 

R 40 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 10 

R 40 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 15 

R 40 - 0 - 20 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 

Hlezenní kloub S 10 - 0 - 30 S 10 - 0 - 40 S 10 - 0 - 40 S 10 - 0 - 40 

 

Tabulka č. 2: Vyšetření kloubních rozsahů z 24. 1. 2020 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

– patologický stereotyp – první se zapojují ischiokrurální svaly, minimální 

zapojení m. gluteus maximus, hyperaktivita svalů ramenního pletence  

Abdukce v kyčelním kloubu: 

– patologický stereotyp, převládá m. quadratus lumborum, dochází ke sklonu 

pánve 

Vyšetření svalové síly:  

 Vzhledem k diagnóze provedeno pouze orientační vyšetření. 

PHK – m. biceps brachii – 2+ 

 – m. triceps brachii – 3 

 – flexory zápěstí a prstů – 2 

 – extenzory zápěstí a prstů – 1 

LHK – svalová síla hodnocena orientačně stupněm 5 svalového testu dle Jandy 

PDK – svalová síla odpovídá stupni 4 svalového testu dle Jandy 

LDK – svalová síla hodnocena orientačně stupněm 5 svalového testu dle Jandy 
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Vyšetření svalové síly mimických svalů: 

 Pravá Levá 

m. frontalis 5 5 

m. procerus 5 5 

m. corrugator supercilii 5 5 

m. nasaylis 5 5 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. orbicularis oris  5 5 

m. zygomaticus maior 5 5 

m. levator anguli oris 5 5 

m. risorius 5 5 

m. mentalis 5 5 

m. buccinator 5 5 

 

Tabulka č. 3: Vyšetření svalové síly mimických svalů z 24. 1. 2020 

 

Vyšetření úchopů: 

Jemný úchop Pravá Levá 

Štipec nesvede svede 

Špetka nesvede svede 

Klíčový  nesvede svede 

Silový úchop Pravá Levá 

Kulový svede svede 

Válcový svede svede 

Háček svede svede 

 

Tabulka č. 4: Vyšetření úchopů z 24. 1. 2020  
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Testovaný sval Pravá Levá 

m. triceps surae 0 0 

flexory kyčelního kloubu 2 1 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. pectoralis major 2 0 

m. trapezius (horní část) 2 1 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

 

Tabulka č. 5: Vyšetření zkrácených svalů z 24. 1. 2020  

 

Neurologické vyšetření: 

 

Vyšetření hlavových nervů:  

I. n. olfactorius – bez patologie, rozpozná všechny vůně a pachy 

II. n. opticus – bez patologie 

III. n. oculomotorius – bez patologie, pohyby bulbů symetrické, bez nystagmu 

IV. n. trochlearis – bez patologie, podívá se na špičku nosu 

V. n. trigeminus – bez patologie, čití i citlivost obličeje symetrická, pohyby dolní čelisti 

symetrické 

VI. n. abducens – bez patologie, pohyby bulbů symetrické     

VII. n. facialis – bez patologie 

VIII. n. vestibulocochlearis – bez patologie 

IX. n. glossopharyngeus – lehká dysartrie, polykání bez patologie 

X. n. vagus – bez patologie 

XI. n. accessorius – bez patologie 

XII. n. hypoglossus – bez patologie, jazyk plazí středem 
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Vyšetření čití:  

 Čití vyšetřeno ve všech dermatomech.  

 

Povrchové: taktilní – ve všech dermatomech bez patologie 

 termické – bez patologie 

 algické – bez patologie 

 

Hluboké: polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie  

 pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie 

 stereognózie – předmět (propiska) bez problému rozezná 

 vibrační čití – nevyšetřováno 

 

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů:  

Horní končetina Pravá Levá 

Bicipitový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Tricipitový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Flexorový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Dolní končetina Pravá Levá 

Patelární reflex hyperreflexie normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy hyperreflexie normoreflexie 

Medioplantární reflex hyperreflexie normoreflexie 

 

 Tabulka č. 6: Vyšetření šlacho-okosticových reflexů na HKK a DKK z 24. 1. 2020 

 

Vyšetření kožních reflexů: 

 Pravá Levá 

Epigastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

Mezogastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

Hypogastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

 

Tabulka č. 7: Vyšetření kožních reflexů z 24. 1. 2020 
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Vyšetření pyramidových jevů: 

– Iritační jevy 

Horní končetina Pravá Levá 

Juster negativní negativní 

Trömner negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Dolní končetina Pravá Levá 

Babinski pozitivní negativní 

Vítkův sumační pozitivní negativní 

Chaddock pozitivní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Rossolimo negativní negativní 

Žukovský-Kornilov negativní negativní 

 

Tabulka č. 8: Vyšetření iritačních jevů na HKK a DKK z 24. 1. 2020 

 

– Zánikové jevy 

Horní končetina Pravá Levá 

Mingazzini pozitivní negativní 

Dufour pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Hanzal pozitivní negativní 

Fenomén retardace pozitivní negativní 

Dolní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

 

Tabulka č. 9: Vyšetření zánikových jevů na HKK a DKK z 24. 1. 2020 
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Vyšetření mozečkových funkcí: 

– taxe: – HKK (ukazovák-umbilicus) – svede 

 – DKK - svede 

– diadochokinéza: – nesvede 

 

Hodnocení spasticity dle Ashwortha: 

 Levostranné končetiny jsou bez známek spasticity. Na pravé horní končetině 

jsou pronátory  a flexory předloktí hodnoceny stupněm 1, na pravé dolní končetině 

m. gastrocnemius a m. soleus hodnoceny stupněm 2. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

HKK: – kloubní vůle omezena v oblasti MCP kloubu palce na PHK 

DKK: – kloubní vůle fyziologická ve všech směrech a kloubech 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

– změny v měkkých tkáních zejména na pravé polovině těla 

   Kůže: – bez otoku, bez zarudnutí 

   Podkoží: – snížená posunlivost na předloktí PHK 

   Fascie: – rotace – snížená protažitelnost mediálně i laterálně na předloktí PHK 

    Svaly: – hypertonické svaly: m. trapezius (horní čast) bilat., m. levator scapulae bilat.,   

 m. triceps surae vpravo, flexory zápěstí a prstů vpravo 

– hypotonické svaly: m. triceps brachii vpravo, extenzory předloktí a prstů 

vpravo 

 

Speciální testy: 

Barthel Index:  

Ve vyšetření Barthelova testu základních všedních činností ADL vyšlo 80 bodů 

ze 100, tzn. lehký stupeň závislosti, viz příloha č. 6. 

 

Hodnocení funkčního míry nezávislosti: 

Ve vyšetření funkční míry nezávislosti vyšlo 108 bodů, viz příloha č. 7. 
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Závěr vstupního kineziologického rozboru: 

 Pacient po ischemické CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou, kterou 

prodělal 10. 12. 2019. Pacient spolupracuje, je orientován všemi kvalitami, dominantní 

končetina pravá. Pacient je celkově soběstačný, schopný samostatné vertikalizace 

do sedu a stoje. Rhombergův stoj I udrží, stoj II je nestabilní s viditelnými titubacemi 

trupu, stoj III pacient neudrží. Chůze relativně stabilní, třídobá, používá čtyřbodovou 

hůl. Chůze bez rotace trupu a souhybů horních končetin, došlap na celé chodidlo, chybí 

postupné odvíjení chodidla. 

 Na pravé horní končetině těžká paréza, pacientovi činí problém především 

jemná motorika dominantní pravé končetiny. Pasivní hybnost pravé horní končetiny je 

v plném rozsahu ve všech kloubech, aktivní hybnost ramenního kloubu omezena do 10° 

ventrální flexe a 10° abdukce, loketního kloubu omezena do 50° flexe, aktivní hybnost 

v zápěstí omezena do dorsální flexe, pacient pohyb nesvede. 

 Kloubní vůle DKK fyziologická ve všech směrech a kloubech, kloubní vůle 

na HKK omezena pouze v oblasti MCP kloubu palce na PHK. 

 Spasticita přítomna na pravostranných končetinách, pronátory a flexory 

předloktí hodnoceny stupněm 1, m. gastrocnemius a m. soleus hodnoceny stupněm 2 dle 

Ashworthovy škály. 

 Vyšetření zkrácených svalů ukázalo zkrácení flexorů kyčelního a kolenního 

kloubu bilaterálně, zkrácení m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně a zkrácení 

m. pectoralis major vpravo. 

 Pacient má sníženou posunlivost podkoží a fascií na pravém předloktí, 

hypotonické svaly na pravé končetině jsou m. triceps brachii a extenzory předloktí 

a prstů. Hypertonus napalpován  v m. trapezius (horní část) a m. levator scapulae 

bilaterálně, ve flexorech zápěstí a prstů vpravo a v m. triceps surae vpravo. 

 Výsledky neurologického vyšetření prokazují centrální poškození nervového 

systému. Pyramidové jevy pozitivní vpravo, šlacho-okosticové reflexy zvýšené vpravo, 

diadochokinézu pacient neprovede. Vyšetření hlavových nervů ukázalo postižení 

n. glossopharyngeus, pacient trpí lehkou dysartrií, polykání je bez patologie 

Při vyšetření svalové síly mimických svalů se neprokázalo postižení n. facialis. Úchopy 

jemné motoriky pacient nesvede. 

 Výsledky Barthelova testu základních všedních dovedností ukázaly lehký stupeň 

závislosti pacienta. Ve vyšetření funkční míry nezávislosti vyšlo 108 bodů.  
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán 

 – prevence komplikací CMP 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin  

 – zlepšení jemné motoriky PHK 

– relaxace hypertonických svalů – m. trapezius (horní část), m. levator scapulae 

bilat., flexory zápěstí a prstů, m. triceps surae vpravo 

 – facilitace hypotonických svalů – m. triceps brachii vpravo, extenzory předloktí 

 a prstů 

 – ovlivnění svalového zkrácení 

 – obnovení posunlivosti podkoží a fascií – na předloktí PHK 

 – obnovení kloubní vůle – MCP kloub palce PHK 

 – zlepšení stability stoje 

 – zlepšení stereotypu chůze 

 – zlepšení ADL 

  

3.4.2 Dlouhodobý plán 

 – zlepšení stability  

 – zvyšování síly pravostranných končetin  

 – udržení rozsahu kloubní pohyblivosti  

 – odstranění svalového zkrácení 

 – zlepšení celkové kondice 

 – prevence spasticity 

 – dosažení úplné soběstačnosti 

 – trénink chůze  
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3.5 Průběh terapie 

 Pacient podstoupil v Ústřední vojenské nemocnici komplexní rehabilitační péči, 

která kromě samotné fyzioterapie zahrnovala i logopedii, ergoterapii a fyzikální terapii.  

 

Logopedie 

 U pacienta byla indikována logopedická cvičení z důvodu lehké dysartrie.  

 

Ergoterapie 

 Hlavním cílem je se zaměřit na zlepšení ADL a jemné motoriky PHK, 

především úchopové funkce ruky.  

 

Fyzikální terapie 

 V rámci fyzikální terapie byla pacientovi indikována funkční elektrická 

stimulace na extenzory prstů PHK - otevírání ruky, aplikace každý den, 

200 mikrosekund, 35 Hz, 19 minut.  
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1. terapeutická jednotka 24. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie 

 b) subjektivní: pacient si stěžuje na omezenou volní pohyblivost 

pravostranných končetin 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 – odebrání anamnézy 

 – vstupní kineziologický rozbor 

 

Návrh terapie: 

 – odebrání anamnézy 

 – vstupní kineziologický rozbor 

 

Provedení terapie: 

 – provedení vstupního kineziologického rozboru – viz výše 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Vstupní kineziologický rozbor byl proveden, pacient se po vyšetření cítí 

unaveně. 

 

2. terapeutická jednotka 27. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na zádech na lůžku, PHK ve flekčním postavení 

 b) subjektivní: pacient se cítí unaveně, stěžuje si na omezenou volní 

pohyblivost pravostranných končetin a na problémy při mluvení, bolest v oblasti 

pravého MCP kloubu palce při pohybu dle VAS 3/10 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – obnovení kloubní vůle pravého MCP kloubu palce 

 – protažení zkrácených svalů  

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo  

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením  

 – facilitace hypotonických svalů PHK pomocí ježka 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

 – PNF dle Kabata – 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní  

 pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční  

 diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí unaveně, ale pociťuje mírné snížení bolesti pravého 

palce. 

 

3. terapeutická jednotka 28. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na zádech lůžku, PHK ve flekčním postavení 

 b) subjektivní: pacient se dnes cítí hodně unaveně; bolest v oblasti pravého 

MCP kloubu palce při pohybu dle VAS 3/10 přetrvává od včera 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – obnovení kloubní vůle pravého MCP kloubu palce 

 – protažení zkrácených svalů  

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo  

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením 

 – facilitace hypotonických svalů PHK pomocí ježka 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí unaveně, ale pociťuje snížení bolesti pravého palce 

a zlepšení jeho pohyblivosti.  

 

4. terapeutická jednotka 29. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na zádech na lůžku, PHK ve flekčním postavení 

 b) subjektivní: pacient se cítí unaveně; stěžuje si, že nemůže v noci spát; bolest 

v oblasti pravého MCP kloubu palce bolest dnes minimální, dle VAS 1/10 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – obnovení kloubní vůle pravého MCP kloubu palce 

 – protažení zkrácených svalů  

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo  

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením 

 – facilitace hypotonických svalů PHK pomocí ježka 

 – mobilizace pravého MCP kloubu palce dle Lewita 

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí unaveně; kloubní vůle v MCP kloubu palce obnovena. 

 

5. terapeutická jednotka 30. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na pravém boku na lůžku, kloubní vůle v MCP kloubu obnovena 

 b) subjektivní: pacient se cítí odpočinutě; po léku na spaní spal dobře; bolesti 

neguje 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – protažení zkrácených svalů  

 – zlepšení posunlivosti podkoží a fascií na PHK 

 – zlepšení stereotypu chůze 

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo  

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – TMT na fascie v oblasti předloktí PHK dle Lewita 

 – zlepšení stereotypu chůze 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením 

 – protažení fascií do rotací mediálně i laterálně na předloktí PHK  

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 – korekce stereotypu chůze – nácvik postupného odvíjení chodidla 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí unaveně, pociťuje dle svých slov snažší provedení 

pohybu do supinace a flexe v lokti. Mírné zlepšení protažitelnosti fascií do rotací 

na pravém předloktí. 
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6. terapeutická jednotka 31. 1. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na pravém boku na lůžku, omezení protažitelnosti fascií do rotací 

na pravém předloktí  přetrvává 

 b) subjektivní: pacient se dnes cítí dobře, bolesti neguje 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – protažení zkrácených svalů  

 – zlepšení posunlivosti podkoží a fascií na PHK 

 – zlepšení stereotypu chůze 

 – zlepšení stability ve stoji 

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo 

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – TMT na fascie v oblasti předloktí PHK 

 – korekce stereotypu chůze 

 – nácvik stability ve stoji 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením 

 – protažení fascií do rotací mediálně i laterálně na předloktí PHK  

 – PNF dle Kabata – 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní  

 pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

 diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 – korekce stereotypu chůze – nácvik postupného odvíjení chodidla 

 – nácvik přenášení váhy a podřepů ve stoji 
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Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí dobře, dle jeho slov vnímá větší jistotu při chůzi. Došlo 

k mírnému zlepšení protažitelnosti fascií do rotací na pravém předloktí. Pacient se snaží 

o postupné odvíjení chodidla při chůzi. 

 

7. terapeutická jednotka 3. 2. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na zádech na lůžku, PHK ve flekčním postavení, omezení 

protažitelnosti fascií do rotací na pravém předloktí  přetrvává, flexe v lokti na PHK 

do 60° aktivně 

 b) subjektivní: pacient se dnes cítí dobře, bolesti neguje, po víkendu pociťuje 

dle svých slov ztuhnutí PHK  

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – protažení zkrácených svalů  

 – zlepšení posunlivosti podkoží a fascií na PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – zlepšení stability ve stoji 

  

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PIR s protažením na m. pectoralis major vpravo  

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – TMT na fascie v oblasti předloktí PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – nácvik stability ve stoji  
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Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení m. pectoralis major vpravo pomocí PIR s protažením 

 – protažení fascií do rotací mediálně i laterálně na předloktí PHK  

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

 – nácvik chůze do schodů s oporou o zábradlí 

 – nácvik přenášení váhy a podřepů ve stoji 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí unaveně, dle svých slov vnímá větší jistotu při stoji 

a chůzi. Chůzi po schodech pacient zvládl, vyšel 2 patra s oporou o zábradlí. Zlepšení 

protažitelnosti fascií do rotací na pravém předloktí, zmírnění zkrácení m. pectoralis 

major vpravo. 

 

8. terapeutická jednotka 4. 2. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie; leží na zádech na lůžku, PHK ve flekčním postavení; protažitelnost 

fascií do rotací na pravém předloktí stále omezena mediálně i laterálně, ale ne tak 

výrazně jako včera; zmírnění zkrácení m. pectoralis major vpravo na stupeň 1 

 b) subjektivní: pacient se cítí dobře, na terapii se těší, bolesti neguje 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – zlepšení posunlivosti podkoží a fascií na PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – zlepšení stability ve stoji  
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Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – TMT na fascie v oblasti předloktí PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – nácvik stability ve stoji 

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – protažení fascií do rotací mediálně i laterálně na předloktí PHK  

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

– PNF dle Kabata na pravou lopatku – relaxace m. pectoralis major technikou 

pomalý zvrat-výdrž-relaxace  

 – nácvik chůze do schodů s oporou o zábradlí 

 – nácvik přenášení váhy a podřepů ve stoji  

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí dobře, po schodech pacient opět vyšel 2 patra s oporou 

o zábradlí. Při chůzi je možné pozorovat lepší stabilitu. Zlepšení protažitelnosti fascií 

do rotací na pravém předloktí. 

 

9. terapeutická jednotka 5. 2. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, sedí na lůžku s PHK ve flekčním postavení, protažitelnost fascií 

do rotací na pravém předloktí není omezena  

 b) subjektivní: pacient se dnes cítí unaveně, bolesti neguje 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – zlepšení stability ve stoji  

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – nácvik chůze do schodů 

 – nácvik stability ve stoji  

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – PNF dle Kabata – 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní  

 pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční  

 diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

– PNF dle Kabata na pravou lopatku – relaxace m. pectoralis major technikou 

pomalý zvrat-výdrž-relaxace 

 – nácvik chůze do schodů s oporou o zábradlí 

 – nácvik přenášení váhy a podřepů ve stoji 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii dnes cítí unaveně, po schodech pacient vyšel 1 patro 

s oporou o zábradlí. Při nácviku přenášení váhy a podřepů je možné pozorovat lepší 

stabilitu. 

 

10. terapeutická jednotka 6. 2. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient je při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie, leží na boku na lůžku s PHK ve flekčním postavení 

 b) subjektivní: pacient se cítí dobře, na terapii se dnes těší, bolesti neguje 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin 

 – relaxace hypertonických svalů  

 – facilitace hypotonických svalů PHK 

 – nácvik chůze do schodů 

 – zlepšení stability ve stoji  

 

Návrh terapie: 

 – protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

 – facilitace a posílení svalů PHK a PDK dle Kabata 

 – nácvik chůze do schodů 

 – nácvik stability ve stoji  

 

Provedení terapie: 

 – pasivní protažení flexorů zápěstí a prstů a m. triceps surae vpravo 

– PNF dle Kabata: 2. flekční diagonála HKK technikou výdrž-relaxace-aktivní 

pohyb, 1. extenční diagonála HKK technikou opakované kontrakce, 1. flekční 

diagonála DKK technikou pomalý zvrat 

– PNF dle Kabata na pravou lopatku – relaxace m. pectoralis major technikou 

pomalý zvrat-výdrž-relaxace 

 – nácvik chůze do schodů s oporou o zábradlí 

 – nácvik přenášení váhy a podřepů ve stoji 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacient se po terapii cítí dobře, po schodech pacient vyšel 2 patra s oporou 

o zábradlí. Při stoji i chůzi je možné pozorovat lepší stabilitu. 

 

11. terapeutická jednotka 7. 2. 2020 

Status présens:  

 a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, 

lehká dysartrie 

 b) subjektivní: pacient se cítí dobře, bolesti neguje 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 – výstupní kineziologický rozbor 

 

Návrh terapie: 

 – výstupní kineziologický rozbor 

 

Provedení terapie: 

 – provedení výstupního kineziologického rozboru – viz níže 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Výstupní kineziologický rozbor byl proveden, pacient se po vyšetření cítí dobře. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 7. 2. 2020 

Status présens:  

a) objektivní: pacient při vědomí, spolupracuje, orientován všemi kvalitami, lehká 

dysartrie 

  – Váha: 101 kg 

  – Výška: 182 cm 

  – BMI: 30,49 

  – TK: 160/100 mmHg 

  – TF: 75/min 

  – TT: 36,7°C 

  – DF: 14/min 

  – dominantní strana: pravá 

b) subjektivní: pacient se cítí dobře, bolesti neguje 

 

Vyšetření stoje aspekcí: 

zezadu: – stojná báze úzká   

 – tvar a postavení pat – oválné, symetrické 

 – Achillovy šlachy symetrické  

 – hlazení klouby ve valgózním postavení 

 – podkolenní rýhy – symetrické 

 – subgluteální rýhy – pravá níže, kratší 

 – pánev není v rovině, pravá crista níže  

 – výška ramen – pravé níže 

 – mírný úklon krku a hlavy vlevo 

 – symetrie ušních boltců – symetrické 

 

z boku – pravá strana:  

 – anteverze pánve 

 – rotace trupu vlevo – pravé rameno vpřed 

 – křivky páteře oploštělé 

 – ramenní pletence v protrakci 

 – PHK v pronačním postavení 
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 – hlava v předsunu  

z boku – levá strana: stejné jako z pravé strany 

 

zpředu: – stojná báze úzká  

 – zatížení hran chodidel - větší zatížení vnitřních hran    

 – hlezenní klouby ve valgózním postavení   

 – pánev není v rovině, pravá crista níže 

 – pupek symetrický 

 – břišní stěna prominuje 

 – pravý ramenní kloub níže 

 – mírný úklon krku a hlavy vlevo 

 – obličej symetrický 

 

Dynamické testy: 

– stoj na jedné DK:  – na LDK udrží, na PDK neudrží  

– Rhombergův stoj: – I: pacient stoj zvládne  

  – II: mírně nestabilní 

  – III: stoj neudrží 

 

Vyšetření chůze: 

 – chůze s pomocí čtyřbodové hole s doprovodem fyzioterapeuta 

 – chůze třídobá, pomalá, krátké kroky, symetrická, stabilní 

 – bez rotace trupu, bez souhybů HKK 

 – pacient se snaží o postupné odvíjení chodidla 

 – schody s oporou o zábradlí a s doprovodem - pacient zvládne vyjít 2 patra 

 

– modifikace chůze: tandemová chůze - nezvládne - tažení doprava 

 

Vyšetření dechových stereotypů: 

 Dechový stereotyp břišní, pravidelný dech, DF: 14/min.  
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Antropometrické vyšetření: 

Horní končetina - délka (cm) Pravá Levá 

Acromion - daktylion 75 75 

Paže  31 31 

Předloktí 24 24 

Ruka 20 20 

Horní končetina - obvod (cm) Pravá Levá 

Paže (relaxovaná) 31 31 

Paže (kontrakce) 33 33 

Předloktí 27 27 

Zápěstí 20 20 

Hlavičky metakarpů 22 22 

Dolní končetina - délka (cm) Pravá Levá 

Anatomická délka 83 83 

Funkční délka 89 89 

Umbilico-malleolární délka 98 98 

Stehno 49 49 

Bérec 33 33 

Chodidlo 27 27 

Dolní končetina - obvod (cm) Pravá Levá 

Stehno (15 cm nad patellou) 50 50 

Stehno (10 cm nad patellou) 42 42 

Nad kolenem 39 39 

Přes patellu 38 38 

Tuberositas tibiae 38 38 

Lýtko 37 38 

Hlezenní kloub 28 28 

Nárt - pata 31 31 

Hlavičky metatarzů 24 24 

 

Tabulka č. 10: Délky a obvody DKK a HKK ze 7. 2. 2020  
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Goniometrické vyšetření: 

 Hodnoty zapsány SFTR metodou, měření kloubních rozsahů aktivně i pasivně. 

 Pravá - 

aktivně  

Pravá - 

pasivně 

Levá - 

aktivně 

Levá - 

pasivně 

Ramenní kloub S 5 - 0 - 20 

F 15 - 0 -  

T 0 - 0 - 0 

R  20 - 0 - 10 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 20 - 0 - 100 

R 80 - 0 - 50 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 10 - 0 - 100 

R 70 - 0 - 50 

S 20 - 0 - 180 

F 180 - 0 -  

T 20 - 0 - 100 

R 80 - 0 - 50 

Loketní kloub S 0 - 0 - 70 

R 45 - 0 - 80 

S 0 - 0 - 130 

R 80 - 0 - 90 

S 0 - 0 - 130 

R 90 - 0 - 90 

S 0 - 0 - 130 

R 90 - 0 - 90 

Zápěstí  S 5 - 0 - 70 S 40 - 0 - 80 S  60 - 0 - 70 S 70 - 0 - 80 

Kyčelní kloub S 0 - 0 - 100 

F 35 - 0 - 10 

R 35 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 15 

R 40 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 10 

R 40 - 0 - 20 

S 5 - 0 - 110 

F 40 - 0 - 15 

R 40 - 0 - 20 

Kolenní kloub S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 S 0 - 0 - 120 

Hlezenní kloub S 10 - 0 - 40 S 10 - 0 - 40 S 10 - 0 - 40 S 10 - 0 - 40 

 

Tabulka č. 11: Vyšetření kloubních rozsahů ze 7. 2. 2020 

 

Vyšetření základních hybných stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

– patologický stereotyp – první se zapojují ischiokrurální svaly, minimální 

zapojení m. gluteus maximus 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

– patologický stereotyp, převládá m. quadratus lumborum, dochází ke sklonu 

pánve 

 

Vyšetření svalové síly:  

 Vzhledem k diagnóze provedeno pouze orientační vyšetření. 

PHK – m. biceps brachii – 2+ 

 – m. triceps brachii – 3 

 – flexory zápěstí a prstů – 2 

 – extenzory zápěstí a prstů – 1+ 

LHK – svalová síla hodnocena orientačně stupněm 5 svalového testu dle Jandy 

PDK – svalová síla odpovídá stupni 4 svalového testu dle Jandy 

LDK – svalová síla hodnocena orientačně stupněm 5 svalového testu dle Jandy 
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Vyšetření svalové síly mimických svalů: 

 Pravá Levá 

m. frontalis 5 5 

m. procerus 5 5 

m. corrugator supercilii 5 5 

m. nasaylis 5 5 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. orbicularis oris  5 5 

m. zygomaticus maior 5 5 

m. levator anguli oris 5 5 

m. risorius 5 5 

m. mentalis 5 5 

m. buccinator 5 5 

 

Tabulka č. 12: Vyšetření svalové síly mimických svalů ze 7. 2. 2020 

 

 

Vyšetření úchopů: 

Jemný úchop Pravá Levá 

Štipec nesvede svede 

Špetka svede svede 

Klíčový  nesvede svede 

Silový úchop Pravá Levá 

Kulový svede svede 

Válcový svede svede 

Háček svede svede 

 

Tabulka č. 13: Vyšetření úchopů ze 7. 2. 2020  
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Testovaný sval Pravá Levá 

m. triceps surae 0 0 

flexory kyčelního kloubu 2 1 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

m. piriformis 0 0 

m. pectoralis major 1 0 

m. trapezius (horní část) 1 1 

m. levator scapulae 2 2 

m. sternocleidomastoideus 0 0 

 

Tabulka č. 14: Vyšetření zkrácených svalů ze 7. 2. 2020  

 

Neurologické vyšetření: 

 

Vyšetření hlavových nervů:  

I. n. olfactorius – bez patologie, rozpozná všechny vůně a pachy 

II. n. opticus – bez patologie 

III. n. oculomotorius – bez patologie, pohyby bulbů symetrické, bez nystagmu 

IV. n. trochlearis – bez patologie, podívá se na špičku nosu 

V. n. trigeminus – bez patologie, čití i citlivost obličeje symetrická, pohyby dolní čelisti 

symetrické 

VI. n. abducens – bez patologie, pohyby bulbů symetrické     

VII. n. facialis – bez patologie 

VIII. n. vestibulocochlearis – bez patologie 

IX. n. glossopharyngeus – lehká dysartrie, polykání bez patologie 

X. n. vagus – bez patologie 

XI. n. accessorius – bez patologie 

XII. n. hypoglossus – bez patologie, jazyk plazí středem 
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Vyšetření čití:  

 Čití vyšetřeno ve všech dermatomech.  

 

Povrchové: taktilní – ve všech dermatomech bez patologie 

 termické – bez patologie 

 algické – bez patologie 

 

Hluboké: polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie  

 pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie 

 stereognózie – předmět (propiska) bez problému rozezná 

 vibrační čití – nevyšetřováno 

 

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů:  

Horní končetina Pravá Levá 

Bicipitový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Tricipitový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Flexorový reflex hyperreflexie normoreflexie 

Dolní končetina Pravá Levá 

Patelární reflex hyperreflexie normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy hyperreflexie normoreflexie 

Medioplantární reflex hyperreflexie normoreflexie 

 

 Tabulka č. 15: Vyšetření šlacho-okosticových reflexů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020 

 

Vyšetření kožních reflexů: 

 Pravá Levá 

Epigastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

Mezogastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

Hypogastrický reflex normoreflexie normoreflexie 

 

Tabulka č. 16: Vyšetření kožních reflexů ze 7. 2. 2020 
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Vyšetření pyramidových jevů: 

– Iritační jevy 

Horní končetina Pravá Levá 

Juster negativní negativní 

Trömner negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Dolní končetina Pravá Levá 

Babinski pozitivní negativní 

Vítkův sumační pozitivní negativní 

Chaddock pozitivní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Rossolimo negativní negativní 

Žukovský-Kornilov negativní negativní 

 

Tabulka č. 17: Vyšetření iritačních jevů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020 

 

– Zánikové jevy 

Horní končetina Pravá Levá 

Mingazzini pozitivní negativní 

Dufour pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Hanzal pozitivní negativní 

Fenomén retardace pozitivní negativní 

Dolní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

 

Tabulka č. 18: Vyšetření zánikových jevů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020 
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Vyšetření mozečkových funkcí: 

– taxe: – HKK (ukazovák-umbilicus) - svede 

 – DKK - svede 

– diadochokinéza: - nesvede 

 

Hodnocení spasticity dle Ashwortha: 

 Levostranné končetiny jsou bez známek spasticity. Na pravé horní končetině 

jsou pronátory  a flexory předloktí hodnoceny stupněm 1, na pravé dolní končetině 

m. gastrocnemius a m. soleus hodnoceny stupněm 2. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

HKK: – kloubní vůle fyziologická ve všech směrech a kloubech 

DKK: – kloubní vůle fyziologická ve všech směrech a kloubech 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

– změny v měkkých tkáních zejména na pravé polovině těla 

   Kůže: – bez otoku, bez zarudnutí 

   Podkoží: – bez patologie na pravostranných končetinách 

   Fascie: – rotace mediálně i laterálně na pravém předloktí už bez omezení  

   Svaly: – hypertonické svaly: m. trapezius (horní čast) bilat., m. levator scapulae bilat.,  

 m. triceps surae vpravo, flexory předloktí a prstů vpravo 

 – hypotonické svaly: m. triceps brachii vpravo, extenzory předloktí a prstů 

vpravo 

 

Speciální testy: 

Barthel Index:  

Ve vyšetření Barthelova testu základních všedních činností ADL vyšlo 80 bodů 

ze 100, tzn. lehký stupeň závislosti, viz příloha č. 6. 

 

Hodnocení funkční míry nzávislosti: 

Ve vyšetření funkční míry nezávislosti vyšlo 110 bodů, viz příloha č. 7. 
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Závěr výstupního kineziologického rozboru: 

 Pacient schopný samostatné vertikalizace do sedu a stoje. Stoj i chůze stabilní. 

Chůze je třídobá, pacient používá čtyřbodovou hůl. Chůze do schodů možná 

s doprovodem a s oporou o zábradlí, pacient schopen vyjít 2 patra. 

 Na pravé horní končetině přetrvává těžká paréza, pacientovi činí problém 

především jemná motorika dominantní pravé končetiny. Pasivní hybnost pravé horní 

končetiny je v plném rozsahu ve všech kloubech, aktivní hybnost ramenního kloubu 

omezena do 20° ventrální flexe a 15° abdukce, loketního kloubu omezena do 70° flexe. 

Aktivní hybnost zápěstí omezena do 5° dorsální flexe, pacient provede náznak pohybu. 

 Kloubní vůle i protažitelnost podkoží a fascií při výstupním vyšetření bez 

patologie. Spasticita stále přítomna na pravostranných končetinách, pronátory a flexory 

předloktí hodnoceny stupněm 1, m. gastrocnemius a m. soleus hodnoceny stupněm 2 dle 

Ashworthovy škály. 

 Zkrácení svalů přetrvává, zkrácené flexory kyčelního a kolenního kloubu 

bilaterálně, m. trapezius a m. levator scapulae bilaterálně. Došlo ke zmírnění zkrácení 

m. pectoralis major vpravo a m. trapezius vpravo, obojí nyní hodnoceno stupněm 1. 

 Hypotonické svaly na pravé končetině jsou stále m. triceps brachii a extenzory 

předloktí a prstů. Hypertonus napalpován v m. trapezius (horní část) a m. levator 

scapulae bilaterálně, ve flexorech zápěstí a prstů vpravo a v m. triceps surae vpravo. 

 Pyramidové jevy pozitivní vpravo, šlacho-okosticové reflexy zvýšené vpravo, 

diadochokinézu pacient neprovede. Vyšetření hlavových nervů ukázalo postižení 

n. glossopharyngeus, pacient trpí stále lehkou dysartrií, polykání je bez patologie. 

Z úchopů jemné motoriky pacient nesvede štipec a klíčový úchop, špetku svede, silové 

úchopy bez patologie. 

 Výsledky Barthelova testu základních všedních dovedností ukazují stále lehký 

stupeň závislosti pacienta. Ve vyšetření funkční míry nezávislosti vyšlo 110 bodů.  
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Pacient, ročník 1947, po ischemické cévní mozkové příhodě podstoupil 

komplexní rehabilitační péči, která kromě samotné fyzioterapie zahrnovala i logopedii, 

ergoterapii a fyzikální terapii.  

 Pacient v rámci terapií velmi dobře spolupracoval. Při porovnání vstupního 

a výstupního vyšetření došlo celkově u pacienta ke zlepšení stability stoje tréninkem 

přenášení váhy a podřepů, dále ke zlepšení stereotypu chůze, pacient se snaží 

o postupné odvíjení chodidla, a především chůze do schodů.  

 Na PHK přetrvává těžká paréza, ale i přesto došlo k mírnému zvýšení svalové 

síly a zlepšení aktivní hybnosti. V pravém ramenním kloubu došlo ke zlepšení ventrální 

flexe do 20° a abdukce do 15°. Největší zlepšení je v pravém kloubu loketním, flexe 

nyní možná do 70°. V pravém zápěstí je pacient schopen aktivního náznaku dorsální 

flexe do 5°.  

 Ve spolupráci s ergoterapií došlo ke zlepšení jemné motoriky dominantní PHK, 

silové úchopy pacient zvládá, v rámci úchopů jemné motoriky pacient nyní svede 

špetkový úchop. 

 U pacienta došlo k obnovení kloubní vůle v MCP kloubu palce a protažitelnosti 

podkoží a fascií na pravém předloktí. Dále ke zmírnění zkrácení m. pectoralis major 

vpravo a m. trapezius vpravo na stupeň 1. 

 Dysartrie se především díky logopedii v průběhu terapií taktéž zlepšila. 

Na mírné zlepšení samostatnosti poukazuje vyšetření funkčního indexu soběstačnosti, 

kde při vstupním vyšetření vyšlo 108 bodů, při výstupním vyšetření 110 bodů. 

 Za velmi účinnou metodu považuji cvičení v diagonálách neboli metodu PNF, 

tzn. proprioceptivní nervosvalovou facilitaci, na kterou pacient dobře reagoval. 

Vhodnou posilovací technikou pro PHK byla technika výdrž-relaxace-aktivní pohyb, 

která je vhodná právě pro pacienty, kteří nejsou schopni vzorec aktivovat z výchozí 

polohy.  
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4 ZÁVĚR 

 Cíle, které byly stanoveny na začátku mé bakalářské práce, se mi podařilo splnit. 

V rámci obecné části jsem provedla rešerši na téma cévní mozkové příhody pomocí 

literárních zdrojů, jak českých, tak i zahraničních.  

 Ve speciální části jsem zpracovala kazuistiku pacienta po ischemické cévní 

mozkové příhodě s pravostrannou spastickou hemiparézou. V rámci terapie jsem se 

zaměřila především na zlepšení aktivní hybnosti pravostranných končetin, jemné 

motoriky a  zapojení končetin do komplexních pohybů. Pokud bude pacient důsledně 

pokračovat v následné terapii, může se jeho stav nadále zlepšovat, ovšem jedná se 

o dlouhodobou záležitost. 

 Má práce ukazuje zejména důležitost odstranit v rámci prevence rizikové faktory 

vedoucí k tomuto závažnému onemocnění, protože pokud k němu již dojde, léčba je 

náročná a je zde vysoká pravděpodobnost úmrtí nebo recidivy. 
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Příloha č. 1 - Vyjádření Etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2 - Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
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 v Ústřední vojenské nemocnici, 

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba 

seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření 

a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem
 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické 

CMP s pravostrannou spastickou hemiparézou. 

 

 Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických poznatků 

o cévní mozkové příhodě. Dále vypracování kazuistiky pacienta po ischemické CMP 

s pravostrannou spastickou hemiparézou, zahrnující vlastní vyšetření, následný návrh 

terapie a především její praktické provedení.  

 

 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 poučení:   Podpis:……………….  

 

 Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu 

terapie ve výše uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně 

vše podrobně vysvětlila, a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen 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: .............................. 
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Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek 

a. - artérie 

ADL – activities of daily living 

BI – Barthel Index 

bilat. – bilaterálně 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervová soustava 

CT – výpočetní tomografie 

č. – číslo 

DK/DKK – dolní končetina/dolní 

končetiny 

DF – dechová frekvence 

DM – Diabetes mellitus 

F – frontální rovina 

FIM – funkční míra nezávislosti 

FAM – míra hodnocení funkčního stavu 

HKK – horní končetiny 

iCMP – ischemická cévní mozková 

příhoda 

IM – infarkt myokardu 

JIP – jednotka intenzivní péče 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus 

MCP – metakarpophalangeální 

MMSE – Mini Mental State Examination  

n. – nervus 

PIR – postizometrická relaxace 

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PNF – proprioceptivní nervosvalová 

facilitace 

R – rovina rotací 

RHB – rehabilitace 

RZS – rychlá záchranná služba 

S – sagitální rovina 

SFTR – ve všech rovinách (S, F, T, R) 

T – transverzální rovina 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 
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Příloha č. 4 - Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Délky a obvody HKK a DKK z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 2: Vyšetření kloubních rozsahů z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 3: Vyšetření svalové síly mimických svalů z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 4: Vyšetření úchopů z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 5: Vyšetření zkrácených svalů z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 6: Vyšetření šlacho-okosticových reflexů na HKK a DKK z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 7: Vyšetření kožních reflexů z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 8: Vyšetření iritačních jevů na HKK a DKK z 24. 1. 2020 

Tabulka č. 9: Vyšetření zánikových jevů na HKK a DKK z 24. 1. 2020  

Tabulka č. 10: Délky a obvody HKK a DKK ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 11: Vyšetření kloubních rozsahů ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 12: Vyšetření svalové síly mimických svalů ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 13: Vyšetření úchopů ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 14: Vyšetření zkrácených svalů ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 15: Vyšetření šlacho-okosticových reflexů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 16: Vyšetření kožních reflexů ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 17: Vyšetření iritačních jevů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020 

Tabulka č. 18: Vyšetření zánikových jevů na HKK a DKK ze 7. 2. 2020  
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Příloha č. 5 - Seznam obrázků  

Obrázek č. 1: Wernickeovo-Mannovo držení (Kolář, 2009) 
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Příloha č. 6 - Barthel Index  
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Příloha č. 7 - Funkční míra nezávislosti 


