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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno, příjmení: Darina Havlíková 

Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Havejová 

Název bakalářské práce:Využití prvků konceptu Spiraldynamik v rehabilitaci pacientů 

s hemiparetickým ramenem z pohledu ergoterapie 

 

Abstrakt bakalářské práce: 

 Cévní mozková příhoda je nejčastějším získaným poškozením mozku, hned v závěsu 

na druhém místě jsou traumatická poranění. Tato onemocnění mají nejenže vysokou 

mortalitu, ale přeživší pacienti mají velmi často trvalé doživotní následky. Velice zásadní je 

následné postižení horní končetiny. To má za následek mimo jiné problémy se soběstačností a 

zvládáním každodenních aktivit, pacienti tak často potřebují asistenci jiných osob. V rámci 

ergoterapie se snažíme o co největší návrat soběstačnosti a podporu nezávislosti, obnova 

funkce horní končetiny je proto nesmírně důležitá. V případě stagnace či chronicity se 

ergoterapie zásadně podílí na naučení náhradních mechanizmů ke zkvalitnění života a výběru 

kompenzačních pomůcek. 

 Hlavním cílem této práce je hledání dalších možností rehabilitace horní končetiny. 

Snahou bylo zjistit, zda prvky konceptu Spiraldynamik mohou pomoci v obnově funkce 

hemiparetického ramene, a zda je toto cvičení aplikovatelné do prvků personálních i 

instrumentálních všedních denních aktivit. Sběr dat probíhal v centru neurorehabilitace ERGO 

Aktiv, o.p.s. po dobu 4 týdnů. Do výzkumu byli zapojeni 3 pacienti a získaná data jsou 

zpracována ve 3 kazuistikách. 

Klíčová slova: ergoterapie, rehabilitace, Spiraldynamik, hemiparetické rameno, ADL 

  



Title: Usege of the Spiraldynamic Concept in Rehabilitation of the Hemiparetic Arm from the 

Perspective of Occupational Therapy   

 

Abstract:  

 Stroke is the most commonly acquired brain damage, while the second place is held by 

traumatic brain injuries. These diagnosis not only have high mortality rate, but surviving 

patients are very often left with lasting life long consequences. Subsequent disability of the 

upper limb is very crucial consequence. This results in, among other things, problems with 

self-sufficiency and ADL, whilst patients find a need for assistance of other people. As part of 

occupational therapy, we strive for the greatest possible recovery of self-sufficiency and 

support of independence, the restoration of upper limb function is therefore extremely 

important. In case of stagnation or chronicity, occupational therapy is fundamentally involved 

in learning alternative mechanisms to improve the quality of life and selecting compensatory 

aids. 

 The aim of the thesis is to find other options for upper limb rehabilitation. The main 

goal is to find out whether elements of the Spiraldynamic concept could help in a function 

restoration of the hemiparetic arm, and whether it is applicable to the elements of pADL and 

iADL. Data collection took place in the neurorehabilitation center ERGO Aktiv, o.p.s. for the 

period of 4 weeks. 3 patients were involved in the research and the obtained data are 

processed in 3 cases. 

Key words: Occupational therapy, Rehabilitation, Spiraldynamic, Hemiparetic Shoulder, 

ADL 
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

1.1. Úvod 

 Cévní mozkové příhody (dále jen CMP) jsou rozhodně jednou z nejčastějších příčin 

mortality a invalidity. Mozková příhoda je označována jako „epidemie 21. století“ a stále více 

postihuje mladší populaci (Sarikaya, 2015). Neustálým rozvojem moderní medicíny a 

invazivních terapeutických metod narůstá počet přeživších. Mnoho z nich po mozkové 

příhodě zůstává plně nebo částečně odkázaných na pomoc ostatních či na ústavní péči, což 

znamená závažný socioekonomický problém (Daňková, 2018).  

Jednou z mnoha příčin invalidizace pacienta je i vznik bolestivého hemiparetického 

ramene, která se manifestuje u velké části pacientů CMP. Za nejvíce rizikové se vesměs 

považuje období pár měsíců od vzniku iktu. Disabilita pacientů však nezůstává pouze u 

fyzické stránky, prolíná se i do mnoha dalších oblastí. Za zmínku stojí kognitivní deficit, který 

dále může vyústit až v sociální, ekonomické a jiné problémy omezující pacienta. Proto je tak 

důležité zapojení a správné fungování celého multidisciplinárního týmu tvořeného lékaři, 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, psychology, logopedy aj. (Krobot, 2005, Kolář, 2009).  

 

Postižení horních končetin často omezuje nezávislost a soběstačnost jednotlivců 

(Daňková, 2018). Ke správné funkci horní končetiny je zapotřebí funkční rameno, tyto 

jednotky jsou na sobě navzájem závislé. Funkce ruky je pro člověka zcela zásadní a velkou 

měrou definuje jeho bytí a existenci. Rukama a jejich používáním vedeme dialog se sebou i se 

světem, tím se učíme o svých možnostech a omezeních (Lewitová, 2019). Vývoj ruky, jako 

úchopového orgánu, hrál u člověka jednu z nejdůležitějších úloh a její polyfunkční schopnosti 

ji kladou hned za myšlení jako nejdůležitější pomůcku člověka (Hadraba, 2002). Rameno 

proto bývá někdy opomíjeno na úkor terapie akra a to je důvod, proč jsem se ve své práci 

chtěla zaměřit právě na problematiku ramene. 

 

Ergoterapeutická intervence u postižení horních končetin - především pletence 

ramenního (u získaného poškození mozku, ale i jiných diagnóz) je ve vnější podpoře, naučení 

správného zacházení s nemocnou končetinou, aktivizaci pomocí terapeutických činností, 

zvětšování rozsahu pohybu, ošetření ramene a případného hledání náhradních mechanizmů.  
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Maximální snaha je především o navrácení původní funkce a obnovu soběstačnosti jedince 

(Gilmore, 2016). 

 

Problematice hemiparetického ramene je obecně věnováno mnoho studií u nás i 

v zahraničí, ale využití konceptu Spiraldynamik v léčebném programu u hemiparetických 

pacientů už tolik ne. To samé platí o zařazení Spiraldynamik do ergoterapeutické intervence, 

například začleněním konceptu do nácviku ADL atd. U nás je tento koncept stále ještě 

poměrně mladý a teprve se dostává do povědomí laické i odborné veřejnosti, hojněji je 

využíván v západních zemích. 

 

 Ve své bakalářské práci bych se proto chtěla zaměřit na propojení konceptu 

Spiraldynamik, jehož samou podstatou je vědomý pohyb interpretovaný do běžných aktivit 

přes poznání vlastního těla, s ergoterapeutickou praxí.  

 V teoretické části jsou zpracovány základní informace o získaném poškození mozku, 

především tedy o CMP a kraniocerebrálních traumatech.  Dále je popsána rehabilitace a 

možnost uplatnění ergoterapie u těchto diagnóz. Součástí tématu je představení konceptu 

Spiraldynamik a možnost jeho zařazení do rehabilitace u hemiparetického ramene.  Praktická 

část je věnována kvalitativnímu výzkumu uplatnění Spiraldynamik při rehabilitaci pletence 

ramenního ve třech kazuistikách. Práce je tedy teoreticko – praktická. 

 Základní inspirační literaturou byly publikace konceptu Spiraldynamik a další odborné 

články zabývající se neurorehabilitací u nás i v zahraničí.  
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1.2. Získané poškození mozku 

1.2.1. Cévní mozková příhoda 

 Nejčastějším získaným poškozením mozku je cévní mozková příhoda, na druhém 

místě jsou kraniocerebrální traumata (Smrčka, 2001, Lippertová-Grünerová, 2015). V této 

kapitole popíši oba dva typy získaného poškození mozku. Cévní mozkovou příhodou se budu 

zabývat o něco podrobněji. 

 

Incidence a etiologie 

 Na celém světě je každé 10 úmrtí způsobeno mozkovým iktem. 50 % pacientů po 

prodělané cévní mozkové příhodě je odkázáno na péči jiné osoby (Kalvach, 2010). Mukherjee 

(2011) udává, že ročně na cévní mozkovou příhodu zemře na celém světě 5,5 milionu lidí a 

44 milionů lidí má až do konce života určitou disabilitu.  

 15 % pacientů umírá do 3 měsíců od cévní mozkové příhody, 25 % během prvního 

roku. Přímo na následky náhlé mozkové příhody umírá pouze část pacientů, větší procento 

postižených zemře na přidružené nebo následné komplikace. Těmi může být například 

pneumonie, plicní embolie, další mozková příhoda aj. Obecně se ale můžeme držet informace, 

že 25 % osob po prodělané CMP se uzdraví bez jakýchkoliv následků, 25 % osob bude mít 

lehké zdravotní problémy v návaznosti na prodělanou příhodu, 25 % bude mít vážné následky 

a bude vyžadovat nezbytně asistenci jiných osob a 25 % osob bohužel mozkové příhodě 

podlehne. Díky stálému zlepšování medicínské péče se ve většině vyspělých zemí pohybuje 

úmrtnost pacientů kolem 15% a ve středu Evropy je incidence zhruba 3,5-5,5 nových případů 

na 1000 obyvatel/rok (Lippertová-Grünerová, 2015). Ze studií vyplývá, že sice trvale klesá 

úmrtnost na toto onemocnění, naopak se ale začíná zvyšovat incidence CMP. Způsobeno je to 

především stárnutím populace a častějším výskytem iktů v mladším, produktivním věku 

(Kalita, 2006). Švestková a kol. (2017) udává, že v České Republice je to cca 3 nové případy 

na 1000 obyvatel/rok a průměrné přežití činí cca 4 roky. Do toho však musíme započítat i vliv 

vyššího věku nebo polymorbiditu pacientů. V České republice je CMP třetí nejčastější 

příčinou úmrtí a úmrtnost je u nás také kolem 15 %. Jako příklad udávám rok 2017, kdy u nás 

byla celkově mortalita CMP 5917 osob (muži i ženy) (ÚZIS, 2020).   
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Lippertová-Grünerová (2015) udává, že nejčetnějším důvodem získaného postižení je 

právě náhlá mozková cévní příhoda. Dle Švestkové a kol. (2017) je CMP také nejčastějším 

důvodem nově vzniklých centrálních – spastických paréz.  

 

Rizikové faktory 

 Mezi rizikové faktory vzniku CMP patří především hypertenze, diabetes mellitus, 

nebo ischemická srdeční choroba. Dále požívání většího množství alkoholu v kombinaci 

s kouřením (Ambler, 2011). 

 Guzik (2017) uvádí další důležité rizikové faktory vzniku CMP spojené se životním 

stylem jako je na živiny chudá nebo nevhodná strava, obezita a málo fyzické aktivity. Studie 

vychází z americké populace, kde například v letech 2009 - 2012 mělo nadváhu 69% občanů. 

Fyzická aktivita přitom může snížit riziko vzniku CMP o 25-30 %. 

 Feigin (2007) k předchozím faktorům ještě přidává hormonální antikoncepci, která 

díky obsahu estrogenu a gestagenu může zvyšovat krevní tlak a zahušťovat krev, což může 

vést ke tvorbě krevních sraženin. 

 Dalším faktorem stojícím za zmínku je bezpochyby stres, obzvláště ten dlouhodobý. 

Stres může cerebrovaskulární onemocnění podmiňovat zvyšováním krevního tlaku, koagulací 

krve nebo změnou srdečního rytmu. Studie trvající 13 let, ve které bylo zapojeno 12 574 

pacientů ukázala, že pacienti s intenzivním a dlouhotrvajícím stresem měli až dvakrát vyšší 

riziko vzniku CMP než pacienti, kteří pod stresem nebyli. Emoční stres je bohužel stále 

v neurologické praxi podceňovaným faktorem (Truelsen a kol, 2013, Kotlęga a kol., 2016).  

 

Tranzitorní ischemická ataka 

Nejlehčí forma CMP je tranzitorní ischemická ataka (dále jen TIA). Trvá v řádu minut, 

nejčastěji do 1 hodiny a do 24 hodin se zcela upraví. Příčinou je nejčastěji dočasný uzávěr 

intrakraniální tepny a symptomatika je stejná jako u ischemických příhod. Mají význam 

především informační, upozorňují na tzv. „malý iktus“. Vždy vyžaduje kompletní vyšetření 

(Kalvach, 2010, Ambler, 2011). 

TIA je prokázaným rizikovým faktorem pro vznik ischemického iktu, představuje 

hlavní riziko pro opakovaný vznik mozkové příhody. Také vaskulární smrt je u pacientů 
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s TIA častější. Riziko iktu po TIA je do 3 měsíců cca 10,5 %. U 50 % pacientů po mozkové 

příhodě se TIA vyskytla 24-28 hodin před iktem. Všeobecně je informovanost populace 

nízká, a proto mnoho tranzitorních atak není zachyceno ani dokumentováno. Důvodem je 

přechodnost příznaků a navíc původ nemusí být vždy ischemický. Diagnostika TIA proto není 

úplně jednoduchá (Kalita, 2006). 

 

Mozkové ischemie 

S cévní mozkovou příhodou ischemickou se setkáváme zhruba v 85 % případů 

(Lippertová-Grünerová, 2015).  

 CMP na podkladě ischemie vzniká zúžením nebo úplným uzavřením mozkové tepny. 

Distálně od místa postižení dojde ke snížení perfuzního tlaku a tím k snížení nebo zastavení 

zásobování mozku (Kalvach, 2010). Fyziologicky je perfuze mozku v rozmezí 50-60 ml/100g 

mozkové tkáně. Při poklesu průtoku pod hodnotu 20ml/100g dojde k poruše funkce neuronů. 

Ischemie je buď lokální, nebo celková (mozková hypoxie) (Kolář, 2009). 

Základní příčiny ischemického iktu jsou aterotrombotické (40-50%), intrakraniální 

mikroangiopatie (20-25%), kardioembolické (25-30%), nebo low-flow infarkty (1-2%) 

(Kalvach, 2010). 

 Aterotrombózní pláty jsou nejčastější příčinou ischemické cévní mozkové příhody. 

Tyto pláty většinou vznikají u velkých a větších tepen v místě větvení nebo ohybu. Je to 

velice nestabilní struktura a jejím uvolněním může dojít k embolu – trombu. Můžou zde 

vznikat další změny jako kalcifikace, exulcerace, dochází k adhezi a agregaci destiček a 

postupně se tvoří tromb. Ten pak cestuje krevním řečištěm tam, kam to dovolí průměr cév. 

Mezi rizikové faktory vzniku ateromatozních plátů patří například hypertenze, obezita, 

diabetes mellitus, srdeční choroby, kouření nebo požívání alkoholu (Kalvach, 2010). 

Při ischemii v karotickém povodí může být postižena a. carotis interna, nebo její větve. 

Příznaky se projevují dle lokalizace. Nejčastěji se setkáváme s ischemií v povodí a. cerebri 

media, přes kterou vede zhruba 80 % veškerého krevního zásobení mozku (Lippertová-

Grünerová, 2015).  Zároveň tvoří asi 50 % všech mozkových infarktů (Ambler, 2011). Má 

charakteristický obraz; hemiparéza kontralaterálně, výraznější na HKK. Dále kontralaterální 

porucha citlivosti a homonymní hemianopsie. Při postižení dominantní hemisféry se může 

objevit porucha čtení, psaní, počítání a afázie. U nedominantní hemisféry to může být pak tzv. 
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neglect syndrom, porucha schopnosti konstrukčního myšlení a vizuálního vnímání.  Možná je 

i deviace bulbů na stranu léze, nebo paréza pohledu ke zdravé straně. Typické je 

Wernickeovo-Mannovo držení, tedy na HK deprese, addukce a vnitřní rotace ramene, flexe 

v lokti, pronace, flexe zápěstí i prstů. U DK pak vnitřní rotace, extenze kyčle i kolene, inverze 

a plantární flexe nohy a typický obraz cirkumdukce při chůzi. Při iktu v povodí a. cerebri 

anterior se také manifestuje poruchou hybnosti na opačné straně léze, výraznější je však na 

DKK. Dále zde může být přítomen tzv. prefrontální syndrom vyznačující se psychickými 

poruchami. U postižení centrálních arterií se kromě motorických a senzitivních dysfunkcí 

objevují i ataxie nebo dysartrie (Kolář, 2009). 

Ve vertebrobazilárním povodí může být zasažena a. vertebralis, a. basilaris nebo tepny 

v mozečku či kmene. Párová, konečná větev a. basilaris a. cerebri posterior má při ischemii za 

následek poruchy zraku; kontralaterální homonymní hemianopsii, korovou slepotu nebo 

zrakové fenomény. Dále agnozii, poruchu čití kontralaterálně a poruchu prostorové orientace. 

Při postižení tepen mozečku pozorujeme poruchy vestibulárního aparátu, poruchy polykání a 

vzniká tzv. Wallenbergův syndrom, jenž se demonstruje neocerebelárními příznaky 

homolaterálně, Hornerovým syndromem, poruchou čití na druhé straně léze a poruchou n. 

trigeminus. Při iktu některé z kmenových arterií vznikají tzv. alternující hemiparézy 

vyjádřeny poruchou některého hlavového nervu na straně léze a hemiparézou na straně 

opačné (Kolář, 2009). 

 

Mozkové hemoragie 

Mozkové příhody způsobené krvácením představují asi 15 % všech CMP a mají větší 

mortalitu než ischemické. Nejčastější příčinou bývá arteriální hypertenze, ruptura menších 

perforujících arterií. Jedná se buď o jednorázový děj, nebo krvácení pokračuje hodiny i dny. 

Další možné příčiny jsou arteriovenózní malformace a hemoragické diatézy (Kolář, 2009, 

Ambler, 2011, Lippertová-Grünerová, 2015). 

Krvácení jsou buď tříštivé, nebo ohraničené (globózní). Tříštivá krvácení tvoří asi 

80% parenchymových hemoragií, vznikají především při ruptuře cévní stěny zatížené 

chronickou arteriální hypertenzí a nejčastěji se nachází v oblasti centrálních perforujících 

arterií. Ke krvácení dochází nejčastěji v bazálních gangliích a thalamu. Ohraničené krvácení 

jsou většinou způsobena rupturou anomálie a typicky se vyskytují v subkortikální oblasti. 
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Tvoří 20% parenchymových hemoragií a mají lepší prognózu, než krvácení tříštivá (Kolář, 

2009) 

Větší krvácení jsou expanzivní a značně poškozují mozkovou tkáň. Symptomy jsou 

těžký neurologický deficit, bolest hlavy, zvracení a porucha vědomí způsobená otokem 

mozku a nitrolební hypertenzí. Je to velice vážný stav, který leckdy končí i smrtí pacienta. Při 

lehčím krvácení nedochází k takové destrukci tkáně, vzniká lokální hematom. Celkově má 

pacient lepší prognózu. Příznaky vycházejí z lokalizace krvácení (Ambler, 2011).  

Nejčastěji jsou krvácení lokalizována v bazálních gangliích (35-50 %), v centrum 

semiovale (20 %), thalamu (10-20 %), mozkovém kmeni (především pons – 10-15 %), 

mozečku (10-20 %) a ncl. caudatus (5 %) (Ambler, 2011). 

Krvácení v putamen se manifestuje hemiparézou nebo hemiplegií kontralaterálně 

s hemihypestezií a deviací hlavy a očních bulbů na stranu krvácení. Odpovídá postižení 

v oblasti a. cerebri media. Hemoragie v oblasti thalamu se projeví hemiataxií, hemihypestézií 

a hemiparézou. Bývá zde výraznější senzitivní deficit a také je častá obrna pohledu nahoru. 

Lobární krvácení v centru semiovale se projevuje lokalizačními příznaky podle postižení 

jednotlivých laloků. Vzniká rupturou drobných cévních malformací nebo u angiopatií.  

Tříštivé pontinní krvácení má za následek často poruchu vědomí a kvadruplegii s vážnými 

následky. Netříštivé krvácení se projeví kmenovým syndromem. Mozečkové hemoragie se 

manifestují bolestí záhlaví, ztrátou rovnováhy a mozečkovou symptomatikou. Výrazným 

projevem je především neschopnost stoje a chůze (Ambler, 2011) 

 

1.2.2. Subarachnoidální krvácení 

 Jedná se o krvácení do likvorových cest, mezi pia mater a arachnoideu (Ambler, 

2011). Tvoří zhruba 5 % všech CMP a má bohužel vysokou mortalitu. Nejčastější je ruptura 

aneurysmatu Willisonova okruhu, rozsáhlé krvácení vede k rychlé smrti mozku. Závažné jsou 

i mozkové infakrty vznikající kvůli pozdním cévním spasmům, které se mohou vytvořit 

několik dní po krvácení (Nevšímalová, 2002, Kolář, 2009). 

 Mezi projevy patří prudká, náhle vzniklá bolest hlavy (například při námaze), možná 

je i nauzea nebo zvracení, psychické problémy či fotofobie. U závažnějšího krvácení může 

pacient upadnout do kómatu. Pokud dojde ke krvácení do mozkové tkáně, mohou se výrazně 
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projevit ložiskové příznaky, jinak je možná i jejich absence. Rozvíjí se meningeální syndrom 

s opozicí šíje a dalšími příznaky (Kolář, 2009). 

 Subarachnoidální krvácení je nejčastějším traumatickým intrakraniálním krvácením. 

Příznaky jsou opět bolest hlavy a meningeální příznaky, někdy neklid. Je velmi důležité 

rozlišit krvácení po ruptuře aneurysmatu a krvácení po čistě traumatické události (Ambler, 

2011) 

 

1.2.3. Kraniocerebrální traumata 

 Traumatická poškození mozku jsou celkově druhou nejčastější příčinou poškození 

mozku (Smrčka, 2001). Všechny typy kraniotraumat mohou mít za následek trvalé postižení 

jedince či dokonce smrt. Vysoký výskyt úrazů hlavy je především u dospívajících a dále u lidí 

nad 75 let věku. Mezi hlavní příčiny úrazu patří dopravní nehody, pády a násilné činy 

(Nevšímalová, 2002). Kolář (2009) doplňuje příčiny úrazu ještě o sportovní poranění a 

zdůrazňuje, že významný počet pacientů tvoří i děti. V České republice je ročně zhruba 

20 000 případů vyžadujících nemocniční péči a 15% jedinců má trvalé následky. 

 Při kraniotraumatech se uplatňují 2 základní fyzikální mechanizmy, a to translační 

úraz hlavy vznikající přímým kontaktem hlavy a cizího tělesa a akcelerační, který vzniká bez 

přímého kontaktu. Lineární akcelerační úrazy vznikají lineárním zrychlením, kdy dochází 

k setrvačnosti a zhmoždění měkkých tkání mozku o kostěné struktury. Rotační akcelerační 

úrazy způsobují především poranění hlubokých struktur mozku a vznikají rozdílem náhlé 

změny tlaku uvnitř mozkových cév a okolní mozkové tkáně (Nevšímalová, 2002) 

 Dle klinické závažnosti můžeme kraniotraumata rozdělit na lehká, středně těžká a 

těžká. Mezi lehká můžeme zařadit mozkovou komoci projevující se krátkodobou poruchou 

vědomí. Obtíže odezní od 1-3 měsíců po úrazu a nevznikají trvalé následky. Středně těžká 

poranění jsou charakterizována bezvědomím trvajícím od několika minut až po hodiny. 

Dochází přitom k mozkové kontuzi nebo hematomu. Objevují se i kognitivní deficity, 

většinou ale po několika měsících dochází k jejich úpravě. Při těžkých poraněních přetrvává 

bezvědomí dny až měsíce, vznikají hematomy, kontuze a difuzní axonální poranění. Téměř 

vždy zůstává reziduální nález (Kolář, 2009). 
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 Decerebrační rigidita vzniká postižením axonů motorických drah v úrovni 

mozkového kmene, dekortikační rigidita je zase výsledkem postižení axonů v oblasti capsula 

interna. Obě vznikají následkem difúzního axonálního poranění (Nevšímalová, 2002). U 

pacienta s dekortikačním syndromem je postavení hlavy v mírné reklinaci, na horních 

končetinách převládá flekční rigidita a na dolních končetinách extenční s flexí v platně. U 

decerebračního syndromu je hlava v reklinaci, postavení horních končetin je v extenzi, 

pronaci a vnitřní rotaci a dolní končetiny jsou také v extenzi a plantární flexi.  (Kolář, 2009). 

 Následkem může afázie, hemiparéza, postižení hlavových nervů apod. Po možných 

následných atrofiích mozkové tkáně vzniká kromě ložiskových příznaků i demence, 

organický psychosyndrom nebo parkinsonský syndrom. Dále se mohou objevit poruchy 

spánku nebo vegetativní poruchy regulace. Obzvláště po intracerebrálním krvácení může dojít 

k posttraumatickým epilepsiím (Ambler, 2011). Po rozsáhlých devastujících zranění mozku 

(mozkového kmene, subkortikální oblasti bílé hmoty, talamické léze aj.) pacient téměř vždy 

upadá do hlubokého bezvědomí, které může vyústit až v apalický syndrom (Kolář, 2009). 
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1.3. Rehabilitace po získaném poškození mozku  

 Rehabilitace je celospolečenský proces obsahující koordinovanou činnost státu, 

organizací, institucí i jednotlivců. Cílem je zařazení člověka s určitou disabilitou způsobenou 

nemocí, úrazem, nebo vrozeného původu, aktivně zpět do společnosti. Jsou zde zahrnuty 

složky zdravotnické, sociální, pracovní, kulturní, pedagogické, ekonomické, politické, 

organizační a legislativní (Klusoňová, 2011). 

 Důležitými prvky úspěšné rehabilitace je včasnost, která je nutná především z důvodů 

předcházení sekundárních změn a jako prevence nejrůznějších komplikací. Dalším 

významným segmentem je dostatečná doba léčby. Je rozhodujícím ukazatelem úspěšnosti 

rehabilitace, předčasné přerušení nebo ukončení může znamenat vznik závažných a 

nevratných změn. Návaznost terapeutických jednotek a jejich komplexnost je předpokladem 

nejen dobrých výsledků terapie, ale i úspěšné resocializace pacientů s trvalými následky 

(Klusoňová, 2011). 

 V léčebné rehabilitaci se nejlépe uplatňuje celý multidisciplinární tým, a to lékař, 

ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped, protetik, sociální pracovník, speciální pedagog, 

psycholog a nedílnou součástí je i rodina pacienta.  (Votava, 2001, Švestková a kol., 2017) 

 

1.3.1. Rehabilitace po CMP 

 Rehabilitace má v léčbě CMP naprosto nezastupitelnou roli a je nutné začít s ní co 

nejdříve, jedná se mnohdy o velice zdlouhavý a ekonomicky náročný proces. Její úlohou je 

zlepšit porušené funkce a v případě nenávratného poškození nalézt kompenzační 

mechanismy. Kvalitnější zdravotnická péče sice snížila mortalitu po CMP a prodloužila dobu 

života, ale následky stále zůstávají významným problémem (Nebudová, 1998, Kalita, 2006). 

 Důležité je, aby rehabilitace probíhala kontinuálně, bez přerušení. Stacionární 

rehabilitace trvá zhruba 3 měsíce, následuje poté rehabilitace ve formě ambulantní 

(Lippertová-Grünerová, 2015). 

 Rehabilitační program má být nastaven tak, aby zahrnoval všechny oblasti 

porušených funkcí konkrétního pacienta. Nejčastější problémy pacientů po CMP jsou 

v oblasti senzorické, kognitivní, poruchy symbolických funkcí, motoriky, postižení hlavových 
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nervů, čití (jak povrchové tak hluboké), dále poruchy v oblasti vestibulární a cerebelární 

(Kolář, 2009). U 25-40% pacientů se v průběhu prvního roku po iktu mohou objevit i deprese 

(Dobkin, 2005). I Paolucci (2017) ve své práci uvádí, že až u 30% pacientů se po prodělané 

mozkové příhodě vyskytují deprese, které mohou ovlivňovat úmrtnost, výsledek rehabilitace i 

kvalitu života. V běžné klinické praxi je však správně léčena pouze menšina pacientů. Některé 

teorie tvrdily, že riziko vzniku depresí je vyšší u lézí lokalizovaných v levé hemisféře 

frontálně. Novější studie ukazují, že na vzniku depresí po CMP místo vzniku léze nehraje roli 

(Loubinoux a kol, 2012). Deprese se mohou vyskytovat jako následek chybného zpracování 

následků onemocnění, ale i bez zjevné příčiny (Lippertová-Grünerová, 2015). 

 Jestliže se stav pacienta nezlepší a neupraví do funkčního stavu před mozkovou 

příhodou a přesáhne čistě zdravotní problematiku, následuje rehabilitace sociální a pracovní 

(u dětí pedagogická). Nazýváme to ucelenou rehabilitací (Votava, 2011, Klusoňová 2011). 

Dobkin (2005) ve své práci uvádí, že pouze u 25% pacientů po iktu se navrátí fyzické funkce 

a zvládání každodenních aktivit do původní funkční kvality.  

 

Rehabilitace podle stádií  

 Při aplikaci terapeutického plánu vycházíme z vývojového stadia cévní mozkové 

příhody. Každé stadium je specifické a vyžaduje jiný přístup terapie. 

 

a) Akutní stadium: zásadním předpokladem je brzký transport pacienta na odborné 

pracoviště. S léčebnou rehabilitací je vhodné začít co nejdříve, a to 2 dny po 

stabilizaci stavu pacienta nebo 3 dny od začátku nemoci (Votava, 2001). V akutním 

stádiu převažuje svalová hypotonie (mluvíme o tzv. pseudochabém stadiu). Trvá 

obvykle pár dní až týdnů. Výrazná je také svalová slabost. Uplatňuje se zde 

rehabilitační ošetřovatelství, kdy je nutné starat se o trofiku kůže, zabránit dekubitům 

a případně řešit sfinkterové poruchy. Nezbytnou součástí je polohování, především 

z důvodů prevence muskuloskeletárních deformit a oběhových problémů, zdroj 

informací pro CNS a podpora uvědomění si postižené strany. Polohování je prováděno 

po 2-3 hodinách, i v noci. Dále s k ovlivnění otoku, inhibici spasticity a k podpoře čití 

používá pneumatická dlaha. Dále je potřeba s pacientem trénovat mobilitu na lůžku. 
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Většinou se stav pacientů pomalu zlepšuje, začíná se objevovat aktivní hybnost a 

nastává přechod do subakutního stádia (Kolář, 2009). 

 

b) Subakutní stadium: dochází především k rozvoji spasticity, tudíž je potřeba zaměřit 

se v tomto stadiu hlavně na její ovlivnění. Nacvičuje se aktivní hybnost a následně 

postupná vertikalizace. Trénuje se správný stereotyp posazování, rovnováha, přesuny 

(Kolář, 2009). Dle Klusoňové (2011) je prospěšné zahájit vertikalizaci co nejdříve, 

jelikož ovlivňuje respirační systém, krevní oběh, metabolické funkce a i činnost 

vnitřních orgánů. Pokud sed není kontraindikace, je vhodné vysazovat i imobilního 

pacienta, i když ještě není schopen aktivně sedět. Ideální je vertikalizovat pacienta na 

speciálním vertikalizačním lehátku nebo lůžku, a toto provádět postupně a několikrát 

denně. Kolář (2009) i Votava (2001) zmiňují, že především v subakutním stádiu je 

důležité zapojení metod s reflexním působením, které vedou k facilitaci volní hybnosti, 

současně ale utlumují patologickou reflexní aktivitu – spasticitu. Je to především 

metoda manželů Bobathových, proprioceptivní neuromuskulární facilitace a 

Vojtova metoda. Kolář uvádí i stadium relativní úpravy, kdy dochází ke zlepšování 

zdravotního stavu. Pacient pokračuje ve stávající rehabilitaci, je usilováno především 

o co nejkvalitnější a nejstabilnější vertikalizaci, obnovu funkce a celkově o co nejvyšší 

možnou soběstačnost.  

 
c) Chronické stadium: nastává po ustálení zdravotního stavu, kdy již není výrazný 

pokrok. Nástup chronického stadia je u každého pacienta individuální. V této fázi má 

většinou pacient již zafixované špatné pohybové a posturální stereotypy (Kolář, 2009). 

V těchto případech je v rámci ergoterapie důležité zlepšování sebeobsluhy a zvládání 

běžných denních činností, popřípadě nácvik náhradních mechanizmů – v této práci se 

tomuto tématu budu ještě podrobněji věnovat.  

 

 Lippertová-Grünerová (2015) do neurorehabilitačních terapíí řadí také CIMT 

(Tabutova terapie), která pracuje na principu naučeného nepoužívání horní končetiny, 

rehabilitaci HK asistovanou robotem, trénink s virtuální realitou, funkční 

elektrostimulaci a terapii pomocí zrcadla, kdy pacient v zrcadle ve středu těla vidí svou 

zdravou končetinu, jako by to byla jeho paretická. 
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1.3.2. Rehabilitace po kraniocerebrálních traumatech 

 Péče o tyto pacienty je obvykle velmi náročná, zprvu se jedná o zajištění základních 

životních funkcí na ARO. Jako prevence sekundárních změn je indikováno polohování a 

provádění pasivních pohybů. Při poruchách vědomí, jako je například vigilní koma (pacient 

vykazuje určité reakce na vnější podněty – pohyby očí, prohloubené dýchání) se dobře 

uplatňuje metoda bazální stimulace (Klusoňová, 2011).  

 Nejčastější problémy u pacientů po kraniocerebrálním poranění jsou parézy se 

spasticitou, poruchy hlavových nervů, poruchy mozečkových funkcí, extrapyramidové 

poruchy, různé poruchy řeči a především kognitivní a psychické problémy (Kolář, 2009). 

 Od začátku je potřeba dbát na prevenci kloubní ztuhlosti a využívat cvičení 

v antispastických vzorcích, ve snaze zabránit pozdějším flekčním nebo extenčním 

kontrakturám. Pohyby v kloubech je nutné provádět v plném rozsahu a ve správném směru 

pohybu, což kromě prevence kloubní ztuhlosti napomáhá i aferentaci informací z kloubů do 

mozku. Spasticita na dolní a horní končetině je do jisté míry závislá na tom, jestli se jedná o 

dekortikaci nebo decerebraci. Tato skutečnost hraje roli při výběru antispastických poloh na 

cvičení, jelikož při flekční spasticitě na DKK a extenční spasticitě na HKK jsou antispastické 

vzorce odlišné než u pacientů po cévní mozkové příhodě s hemiparézou (Kolář, 2009). 

 

Rehabilitace podle stádií  

 Po traumatickém zranění mozku pacienti prochází určitými vývojovými stadii, 

podobně jako u CMP. Rehabilitace se řídí jak charakteristikou neurologického postižení, tak i 

stádiem, ve kterém se pacient právě nachází. 

a) Akutní stadium: v tomto stadiu je velmi důležité dbát na polohování a prevenci 

dekubitů. Dále je důležité pasivní cvičení, respirační fyzioterapie a facilitací metody, 

které je dobré aplikovat jak u pacientů v bezvědomí po těžkých úrazech, tak u pacientů 

s podstatně lepším stavem vědomí, kteří jsou schopni reagovat (Kolář, 2009). 

 

b) Subakutní a chronické stadium: zde bývá patrné zlepšování volní hybnosti, pacient 

začíná aktivně spolupracovat. Je zahájen trénink stability vsedě, nácvik vertikalizace a 

následuje nácvik chůze. Nadále je nezbytné udržovat kloubní pohyblivost, proti 
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kontrakturám a osifikacím pomáhají i mobilizace periferních kloubů horních a dolních 

končetin. Nezbytné je zahájit co nejdříve (podle funkčních možností pacienta) i 

trénink kognitivních funkcí a řeči. Jakmile je to možné, je vhodné začít s pacientem 

nacvičovat personální i instrumentální ADL. Většina pacientů vyžaduje dlouhodobou 

péči, především pak ambulantní (Kolář, 2009). 

 
 

1.3.3. Ergoterapie v rehabilitaci po získaném poškození 

mozku 

 Jak jsem již avizovala v úseku Rehabilitace podle stádií (1.3.1., 1.3.2.), pro pacienta je 

zcela zásadní v akutní fázi polohování a provádění pasivních pohybů, později pak nácvik 

mobility na lůžku, rovnováhy, stability a vertikalizace. Těchto všech úkonů se ergoterapeut 

jakožto specializovaný odborník může účastnit. Jeho hlavní úloha ale nastává v rehabilitaci 

funkce horní končetiny, kognitivní rehabilitaci, nácviku ADL a tréninku soběstačnosti, pomoc 

při hledání a nácviku kompenzačních pomůcek a mechanizmů a poradenství ohledně úpravy 

domácího prostředí nebo pracovní rehabilitace. 

 Ergoterapeut získá informace o stavu pacienta a jeho funkčních schopnostech od 

ošetřujícího lékaře, logopeda, psychologa, sociálního pracovníka i ošetřujícího personálu. Po 

nemocniční léčbě může následovat další část na rehabilitačním lůžkovém oddělení, oddělení 

následné péče, v rehabilitačním ústavu, pacient může docházet ambulantně či může probíhat 

domácí péče (Klusoňová, 2011). 

 Terapeut začíná postupně s pacientem nacvičovat na HK diferenciované pohyby. 

Velice osvědčený je způsob, kdy pacient spojí zdravou ruku s postiženou. Při tomto principu 

se využívá skutečnosti, že do postižené končetiny jsou vedeny informace i ze zdravé 

hemisféry - motoneurony pro HK jsou ovlivňovány jednak zkříženými vlákny (pyramidová 

dráha) ale i vlákny nezkříženými. V ergoterapii se tohoto principu využívá především při 

nácviku aktivní hybnosti na HK. Pacient tak může zapojovat obě ruce do smysluplných 

činností podporující jeho samostatnost. Poté se začíná s trénováním paretické ruky 

samostatně, a to především činností s důrazem na extenzi prstů (Švestková a kol., 2017). 

 Funkční ergoterapie je definována jako cílení na smysluplné činnosti, které zároveň 

podporují návrat porušené funkce. Základní všední denní činnosti jako je příjem potravy, 
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oblékání a hygiena (použití WC, koupání atd.) provádí zprvu ošetřující personál. Intervence 

ergoterapeuta je vyžadovat od pacienta co nejdříve co největší míru spolupráce při všech 

pADL. Doporučuje se přistupovat k pacientovi ze strany postižení a takto zaedukovat i rodinu 

postiženého, dát mu noční stolek taktéž na tuto stranu a vyžadovat po něm manipulaci s věcmi 

na něm. Při neustupujícím postižení omezující pacienta při návratu do běžného života 

ergoterapeut může poradit a vybrat vhodné kompenzační pomůcky. Jedná se o pomůcky 

s rozšířeným úchopem, podavač, madla do koupelny nebo lokomoční pomůcky a jiné. Jindy 

stačí pacientovi ukázat, jak si zavázat boty jednou rukou nebo pomoci vybrat boty bez 

tkaniček. Ergoterapeut pomáhá nacvičovat i další činnosti pADL i iADL. Je vhodné, aby 

ergoterapeut znal či případně navštívil domácí prostředí pacienta, aby si udělal ucelený 

přehled o bezpečnosti a schopnosti pacienta fungovat doma (Votava, 2001, Klusoňová, 2011).  

 Nedílnou součástí ucelené rehabilitace, jak již bylo zmíněno, je předpracovní a 

pracovní rehabilitace, která hraje roli převážně v subakutní a chronické fázi. Schopnost 

pracovat je důležitou součástí lidské důstojnosti a přispívá k utváření osobnosti. Dává člověku 

ekonomickou nezávislost, pocit kontroly a také strukturu dne. Pokud člověk tuto potřebu 

nemůže uspokojit, dostává se do celkové nepohody (Bernspang, 2001). Předpracovní a 

pracovní rehabilitace má za úkol zajištění a rozšíření pracovních schopností, podporu a další 

rozvoj pracovních schopností jedince a získání či udržení pracovního poměru (Krivošíková, 

2011). U pacientů po CMP mladších 65 let je u zhruba 30% z nich reálná možnost návratu do 

zaměstnání (Votava, 2001). 

 

1.3.4. Ergoterapeutické vyšetření 

 Ergoterapeut u pacientů po získaném poškození mozku při vyšetření hodnotí 

soběstačnost, k čemuž může využít Barthel index nebo Functional Independence Measure – 

FIM (Funkční míra nezávislosti). Barthel index neboli test Barthelové obsahuje 10 položek a 

maximum získaných bodů je 100. Hodnotí položky jako oblékání, hygienu, lokomoci nebo 

kontinenci. Existuje i rozšířená verze Barthel indexu. Výhodou je jednoduchost, rychlé 

provedení (5 min), široká využitelnost a pokrytí všech pADL. FIM je citlivější a specifičtější, 

má 6 kategorií: osobní péče, přesuny, lokomoce, kontrola sfinkterů, komunikace a sociální 

schopnosti a obsahuje 18 položek. Hodnotí se 7 bodovou škálou. Existuje i verze pro děti 
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nebo verze určena k použití v domácím nebo komunitním prostředí (Votava, 2001, 

Krivošíková, 2011, Švestková, 2013). 

 Důležité je i vyšetření mobility a stability. Je podstatné vědět, jestli pacient využívá 

pro lokomoci nějakou kompenzační pomůcku či se pohybuje samostatně. Jestli zvládá nošení 

břemen a jestli se umí zvednout, když upadne. Při vyšetření je potřeba se zaměřit na změnu 

polohy (mobilita na lůžku, posazování atd.), kde hodnotíme symetrii, přenos váhy a plynulost 

pohybu. Vyšetřujeme i balanční reakce. Dalším důležitým aspektem je kineziologický rozbor. 

Správně by se měl terapeut vždy zaměřit na celkové držení těla pacienta a jeho pozorování při 

činnostech, to mu mnohé hned napoví. (Haladová, 2010, Švestková, 2013). 

 Dále by měl ergoterapeut vyšetřit funkci horní končetiny i horní končetinu 

samotnou. Z biomechanických přístupů je to vyšetření svalové síly pomocí dynamometru, 

vyšetření rozsahu pohybů pomocí goniometru nebo orientačně pomocí funkčních rozsahů a 

vyšetření svalové síly. U pacientů po získaném poškození mozku se využívá vyšetření svalové 

síly spíše orientačně (klasické svalové funkční testy dle Jandy se u centrálního postižení 

nevyužívají). Dále je pro ergoterapeuty velice zásadní vyšetření jemné motoriky, úchopů a čití 

(jak povrchového tak hlubokého), především pro správnou obnovu funkce HK. Z testů uvedu 

pouze pro přehled nejvíce využívané testy Jebsen Taylor Test, který hodnotí jemnou motoriku 

i funkčnost ruky pomocí lehčích a těžších předmětů při simulaci aktivit běžného života. Pro 

vyšetření jemné motoriky se dále využívá Nine Hole Peg Test nebo Purdue Pegboard Test. 

Terapeut si dále všímá držení horních končetin, dominance HK, otoků, barvy a jizev na kůži 

může si vyšetřit taxi a svalový tonus - spasticitu (například pomocí škály Ashworthovy nebo 

Tardieho) (Janda, 2004, Haladová, 2010, Švestková, 2013, Krivošíková, 2011, Lippertová-

Grünerová, 2015).  

 V neposlední řadě je důležité u těchto pacientů vyšetření kognice, jelikož postižení u 

získaného poškození mozku se netýká pouze motoriky.  Základem je vyšetření orientace 

osobou, místem a časem, které nám mnohé napoví o aktuálním stavu pacienta. Vyšetření 

provádí především neuropsycholog, i ergoterapeut se ovšem může zabývat testy a různými 

dílčími vyšetřeními jednotlivých složkek kognice. Z prováděných testů zmíním Rivermead 

Behavioral Memory Test sloužící k hodnocení poruch paměti a Montreal Cognitive 

Assessment pro odhalení kognitivních poruch a lehké demence. Pozorováním může terapeut 

často získat důležitější informace, než mu poskytne bodový výsledek testu (Votava, 2001, 

Švestková, 2013).  
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 Vhodné je i vyšetření na neglect syndrom, který značně ovlivňuje prostorovou 

orientaci, povědomí o vlastním těle a tím i soběstačnost. Neglect syndrom je známá, ne vždy 

správně diagnostikovaná selektivní porucha uvědomování si podnětů v prostoru, pacient 

opomíjí stranu kontralaterální k lézi. Běžně se v praxi využívají orientační testy tužka papír 

(test čar). (Votava, 2001, Brázdil, 2002, Švestková, 2013).  
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1.4. Neuroplasticita 

 Neuroplasticita je základní a kriticky důležitý mechanizmus neuronálního fungování, 

pomocí kterého mozek přijímá a zpracovává informace, přičemž se sám přizpůsobuje a mění 

na základě genetických predispozic a stimulů z vnějšího prostředí. 

 Donedávna byl dospělý lidský mozek považován za relativně statický orgán. Novější 

výzkumy však ukazují, že anii dospělý mozek není pevná struktura, ale že se neustále mění a 

formuje. Díky tomu je schopný adaptovat se na faktory prostředí, které se nedaly anticipovat a 

zahrnout do rámce genetického programování. Tyto změny jsou těžko porovnatelné s dějem 

během intrauterinního vývoje, i tak ale z pohledu celulárního dění v mozku nadále probíhají 

všechny vývojové etapy známé z embryonálního vývoje (neurogeneze, synaptogeneze, 

apoptóza i tzv. pruning – redukce počtu synaptických spojení). Během embryonálního vývoje 

jsou tyto procesy nezávislé na okolním prostředí, jelikož jsou řízeny geneticky. Po narození už 

interakce s prostředím hraje významnou roli (Ridley, 2003, Rakús, 2009). 

 Základ neuroplastických dějů může být založen na modulaci přenosu signálu na 

synapsích, nebo může být podmíněn změnou vztahů mezi neurony. Výsledek se pak může 

projevit v komunikaci mezi jednotlivými neurony (úroveň synaptická), v činnosti lokálních 

neuronálních okruhů (úroveň daných okruhů), nebo ve vztahu mezi jednotlivými mozkovými 

celky (úroveň multimodulární) (Trojan, 1997). 

 Cíl motorické rehabilitace je facilitace neuronální reorganizace, která je základem pro 

znovu učení motorických funkcí a dovedností po centrálním poškození mozku. Existují 

přesvědčivé důkazy, že repetitivní opakování motorických dovedností může měnit neurální 

strukturu a funkce (Richards a kol., 2015). Diferenciovaná manipulační funkce ruky je 

extrémně kortikalizována a její řízení je výrazně stranově diferencováno, za zapojení 

primárního motorického kortexu. Funkce pletenců jsou naproti tomu řízeny více bilaterálně za 

aktivity spíše suplementární motorické arey, premotorické oblasti a také subkortikálních 

regionů. Funkce ruky se u pacientů po CMP navrací nejpozději a bývá v horším stavu než 

pletenec ramenní. Po iktu se aktivita přesouvá ze zasažené oblasti primárního kortextu k méně 

diferencovanému řízení premotorické a suplementární arey. Nastává proces kompetice 

kortikálních reprezentací, kdy část těla, která je více používaná, stimulovaná a trénovaná 

přebírá motorickou kůru okolním oblastem. Pokud je tedy více aktivováno a trénováno 
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rameno, funkce ruky nemůže být optimalizována. Naopak ale aktivace ruky vede k aktivaci 

ramene (Mayer a Hluštík, 2004).  

 Nejlepší výsledky rehabilitace motoriky jsou vidět prvních pár měsíců po prodělaném 

iktu, výsledky jsou o to lepší, čím dřív je rehabilitace započata. Bylo zjištěno, že 

k přetrvávajícím změnám dochází pouze při déletrvající rehabilitaci a cvičení. Tyto změny 

mohou upevnit motorické dovednosti a jsou z největší pravděpodobností nezbytné pro jejich 

udržení. (Richards a kol., 2015)  

 Předpokladem úspěšné neurorehabilitace je podle Daňkové (2018) časné zahájení, 

vysoká intenzita cvičení a cílená terapie. Dále autorka uvádí jako nezbytnou podmínku 

stabilizovaný stav pacienta, a také jeho snahu, motivaci a soustředěnost.  

 

1.4.1. Cvičení v představě 

 S neuroplasticitou mozku a samotnou neurorehabilitací je spojeno i tzv. cvičení 

v představě. Nejen aktivní nebo asistivní cvičení a provádění pohybu, ale i pouhá představa 

pohybu vede k aktivaci mozkových struktur (Lippertová-Grünerová, 2015). 

 Cvičení v představě (mental practice) je metoda opakovaného provádění pohybů 

v mysli, aniž by byl prováděn pohyb fyzicky na těle. Tato technika může být aplikována na 

pacienty se zhoršenou motorickou funkcí, pouze pokud jsou schopni se soustředit a mají 

kognitivní kapacitu na to provádět úkoly v představě. Výhoda tohoto cvičení je 

v nezatěžování fyzického těla (Kim a kol., 2017). 

 Jackson a kol. (2001) také uvádí, že pro pacienty s poškozením centrálního nervového 

systému (dále jen CNS) je aktivní cvičení složité, někdy i nemožné. Mentální cvičení – 

cvičení v představě by právě u těchto pacientů mohlo být dobrým terapeutickým nástrojem. 

Několik studií ukázalo, že cvičení v představě pomáhá sportovcům optimalizovat provádění 

pohybu a zvyšuje jejich výkon. Na tomto základě se představa pohybu v mysli přenesla i do 

rehabilitace. Některé studie například tvrdí, že mentální cvičení pomáhá motorickému učení 

tím, že zároveň posiluje i kognici (provádění některých úkolů v představě) - tyto pohyby jsou 

pak symbolicky kódovány v CNS a tím je přenesení do fyzického vykonání pohybu 

jednodušší. Další teorie pojednávají o projekci mikronervových signálů při představě pohybu 
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do cílových subjektů – svalů. Tím je budoucí motorický výkon usnadněn díky uloženým 

„vzorcům pohybu“. 

 Dalším příkladem je v rehabilitaci často používaná Mirror therapy, tzv. zrcadlová 

terapie. Zrcadlo v terapii poskytuje pacientům „správný“ vizuální vstup, který je možno 

doplnit i o senzorické vjemy. Pacienti v odrazu vidí svou zdravou pohybující se končetinu, 

nahrazují se tím také snížené nebo chybějící proprioceptivní informace. Dalším benefitem je 

facilitace premotorické kůry při obnově motorických funkcí. Premotorický kortex v podstatě 

dostává informaci, že paretická či plegická končetina se chová „normálně“. Vizuální aspekt 

zde tvoří velice důležitý segment, který dále stimuluje mozkovou kůru (Altschuler a kol, 

1999).  
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1.5. Hemiparetické rameno 

 

 Máme dvě základní kvantitativní poruchy hybnosti, a to: 

parézu – částečnou ztrátu hybnosti 

plegii – úplnou ztrátu pohybu 

 Centrální neboli spastická paréza je termín pro poruchu pyramidové dráhy. Při 

porušení nad pyramidovou dráhou dojde k projevu na opačné straně těla, při poruše pod 

pyramidovou dráhou je postižení stejnostranné. Při větších lézích kortikospinálního traktu 

s převahou extrapyramidových drah dochází k poruše rovnováhy mezi pyramidovou a 

extrapyramidovou činností, především se utlumují inhibiční extrapyramidové vlivy a dochází 

k hyperaktivitě gama-motoneuronů. Spastickou parézu charakterizuje porucha hybnosti, kdy 

jsou postiženy všechny svaly dané oblasti, změna svalového tonu (hypotonie až atonie zprvu, 

následuje hypertonus), význačná hyperreflexie proprioceptivních reflexů, klony a příznaky 

(např. Mingazziniho). (Nevšímalová, 2002, Ambler, 2011). Švestková a kol. (2017) 

charakterizuje spasticitu jako velmi důležitý příznak „upper motor neuron syndrom“ a 

rozděluje příznaky na pozitivní (svalovou hyperaktivitu, spastickou dystonii, synkinezi, ko-

kontrakce aj.) a negativní (parézu, zkrácení svalu, unavitelnost). Dále dodává, že pojem 

spasticita by se měl užívat pouze při popisu svalového tonu. To, co vidíme při aspekci 

pacienta je spastická dystonie. 

 Fotiadis a kol. (2013) udává, že až u 84% pacientů po CMP se může vyskytnout 

bolestivé hemiparetické rameno. Roli nehraje pohlaví ani dominance paže. Krobot (2005) 

tvrdí, že podle studií je manifestace bolestivého hemiparetického ramene 10-90% jeden rok 

od vzniku CMP. Naproti tomu například Lippertová-Grünerová (2015) zase uvádí asi 30%. 

Tyto rozdílné hodnoty mohou být dány různými definicemi bolestivosti ramene nebo dalšími 

parametry studií a pacientů.  

 Bolestivost kloubu nastává, když je kloub biomechanicky nesprávně nastaven. To je 

výsledkem buď nerovnováhy svalů pletence ramenního, nebo abnormálních pohybových 

vzorců. Aktivní i pasivní pohyb způsobuje bolest. Oslabení svalů způsobuje chybnou 

pohybovou funkci kloubu a vznikají mikrotraumata a poškození šlach. Rameno je jedním 

z nejpohyblivějších kloubů v našem těle a s tím je spojena nízká stabilita a vysoký předpoklad 
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luxace. V případě hemiparézy dochází k funkčním i motorickým deficitům svalů paže, které 

se podílejí na stabilizaci ramene. Jedná se především o svaly m. deltoideus, m. supraspinatus a 

m. infraspinatus. Přispívá k tomu i oslabení m. serratus anterior, jenž napomáhá poklesu 

ramene a vzniká scapula alata. Dochází ke zvýšené zátěži pouzdra, k podpoře subluxace 

napomáhá ještě spasiticta svalů, které táhnou končetinu dolů – jedná se o m. latissimus dorsi a 

mm. pectorales major et minor. Pohyb je omezen především do elevace a rotace, nejvíce 

bolestivý bývá pohyb do abdukce a vnější rotace. Častá chronicita může vést až k trofickým 

změnám měkkých tkání i kostí. Bolest ramene a otok ruky navíc mohou být včasnými 

symptomy reflexní dystrofie a měly by vždy varovat před jejím možným vznikem. (Fotiadis, 

2013, Lippertová-Grünerová, 2015). 

 I Schusterová a kol. (2004) uvádí, že u pacientů s hemiparézou dochází často k poruše 

koordinace svalů pletence ramenního centrálně, což následně vede k diskoordinaci svalů 

glenohumerálního kloubu. Dalším následkem je nerovnováha mezi svaly trupu a pletencem 

ramenním. 

 Roy a kol. (2016) popisují velice pozitivní asociaci mezi syndromem bolestivého 

hemiparetického ramene a prolongovanou délkou hospitalizace, svalovou slabostí a 

nedostačující rehabilitací a nácvikem ADL.  

 

1.5.1. Intervence ergoterapeuta u hemiparetického 

ramene 

 Funkce ramene je pro pracovní výkon horní končetiny nezbytná. Hemiparetické 

rameno značně nepříznivě ovlivňuje rehabilitaci funkce ruky a to v souvislosti s prováděním 

běžných denních činností. Jedná se o symptomy jako subluxace, abnormální tonus, omezení 

pohybu a bolestivost. Ergoterapeutická intervence je v edukaci správné manipulace s horní 

končetinou, facilitaci aktivit pomocí terapeutických činností, zvětšování rozsahu pohybu, 

zajištění vnější podpory a ošetření ramene. Velice důležité je ukázat pacientovi, jak s horní 

končetinou manipulovat při přesunech a transportu, jak ji uložit v lehu. U pacientů na 

mechanickém vozíčku je ideální ukládat končetinu na stůl, aby bylo co nejvíce zabráněno 

traumatizaci. V žádném případě by nemělo dojít k zvýšení subluxace a traumatizaci tím, že 

končetina nekontrolovaně visí dolů! Nezbytné je těmito informacemi obeznámit i rodinu 

pacienta. Každý, kdo se o pacienta stará a nějakým způsobem s ním manipuluje, by měl mít o 
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manipulaci s bolestivým ramenem ponětí. Ergoterapeuti pracují na optimalizaci funkcí, které 

jsou pro pacienty nejvíce důležité (Gilmore, 2016). 

 Při provádění činností je potřeba dát si pozor na rychlé uvedení paže do elevace, 

jelikož tento pohyb může provokovat bolest. Abdukce nad 60⁰ totiž způsobuje útlak rotátorů. 

Pacient, který má nestabilní lopatku, si může při zvedání horní končetiny aktivací 

nesprávných svalů způsobovat mikrotraumata a provokovat nepříjemné pocity v rameni. 

Pacient a terapeut musí pracovat společně a dbát na správné zapojení scapulo-humerálního 

rytmu. Prováděné všední denní činnosti při terapii musí být pro pacienta účelné a smysluplné. 

Je vhodné nechat pacienta natahovat se pro různé předměty z různého materiálu a ukládat 

předměty do takových pozic, aby se podporovala flexe v rameni. Může se jednat o zvedání 

sklenice vody nebo utírání stolní desky. Postupně se rozšiřuje pracovní prostor podle toho, jak 

se pacient zlepšuje a terapeut také činnosti stupňuje podle jeho momentální funkční úrovně. 

Nároky na funkci ramene ovlivňuje i pracovní poloha. (Andersen, 1985, Gilmore, 2016). 

Muelbacher (2002) tvrdí, že k výraznému zlepšování posturálních funkcí ramenního pletence 

dochází zejména v přímé návaznosti na kvalitní ergoterapii účelové motoriky hemiparetické 

ruky. 

 Velkým problémem jsou patologické pohyby a s tím možná spojená hyperaktivita m. 

levator scapule a horní část m. trapezius. To může vést k přetížení a poškození krční páteře. 

Poruchy v oblasti ramene mají značný vliv na držení těla. Pacient má problém vést končetinu 

v prostoru, a proto je v počáteční fázi dobré začít cvičit horní končetinu v odlehčení. 

Končetina je v závěsu vedena klouzavým pohybem po hladkém povrchu. Začíná se od 

pohybů v horizontální rovině a přes šikmou plochu se pacient dostává až k vertikální rovině. 

Jakmile je pacient schopen pracovat s HK proti gravitaci, je na místě začít s manipulačním, 

nejlépe bimanuálním cvičením (stavění kostek). Vždy je ale lepší provádění pro pacienta 

smysluplné činnosti (Klusoňová, 2011). 

 Jen 33-70 % pacientů dospěje ke schopnosti paretickou končetinu znovu používat. 

Nejlepším prediktorem funkce horní končetiny je počáteční závažnost hemiparézy. (Huang, 

2009). 
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1.6. Spiraldynamik 

 

1.6.1. Historie 

 Zakladateli konceptu Spiraldynamik je francouzská fyzioterapeutka Yolande Deswarte 

a švýcarský lékař Christian Larsen. Vyvíjet se začal zhruba počátkem 80. let 20. století. 

Základním principem je polarita a spirální točení, které převzala Yolande od fyzioterapeutky 

Suzanne Piret a Marie -Madeleine Béziers, doktor Larsen doplnil koncept o základy anatomie 

a biomechaniky (Kazmarová, 2012, Larsen, 2018). 

 Sídlo Spiraldynamik Akademie monetálně sídlí v Zürichu ve Švýcarsku a koncept se 

neustále vyvíjí za spolupráce multidisciplinárního týmu - lékaři, fyzioterapeuti, odborníci na 

sport, tanec a jógu (Kazmarová, 2012, Larsen, 2018). 

 

1.6.2. Představení konceptu 

 Spiraldynamik je přijímán jako návod k použití pro vlastní tělo. Je to anatomicky 

podložený koncept pohybové koordinace a trojrozměrného držení lidského těla. Jeho principy 

vychází z lidské anatomie a jeho ideální pohybové koordinace. Autoři se domnívají, že tento 

moderní pohled umožní zcela novou interpretaci anatomie a nové pochopení a porozumění 

pohybu. Hodnotit pohyb můžeme velmi různorodě – od profesionálního sportovce 

k pacientovi s pohybovými problémy, nebo od pohybů dítěte k pohybu člověka vysokého 

věku. Spiraldynamik ve své teorii vychází z evoluce a jde ruku v ruce s přírodními principy. 

Mezi principy, s kterými Spiraldynamik přímo pracuje, patří princip polarity, spirální 

princip, princip vzpřímení, klenby, klínu a vlny. Tyto principy se neuplatňují pouze 

v lidském těle, ale nacházíme je v mikro i makrokosmu (Kazmarová, 2012, Larsen, 2018). 

 

1.6.3. Základní pojmy 

Princip polarity 

 Filosoficky lze polaritu vyložit jako poměr vzájemných opaků a současných 

podmíněností. Náš svět se v podstatě skládá z polarit, je to základní princip přírody. 
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Příkladem může být i naše tělo: kloub je tvořen hlavicí a ta je potřeba k jamce, u svalu 

nalézáme začátek a úpon, neexistuje výdech bez nádechu atd. (Kazmarová, 2012). 

 

Spirální princip 

 Asi nejznámější prostorovou křivkou je šroubovice. Archimedés tuto křivku popsal už 

před 2300 lety.  

 Základní stavební kámen přírody je Helix (příkladem vodní vír, DNA, spirální 

mlhovina aj.). Spirály lze nalézt i v lidském těle, patří mezi nejdůležitější strukturální 

principy. Jedná se o spirální stočení kostí, pupeční šňůru nebo diagonální průběh svalů a vazů 

(Kazmarová, 2012). 

 

Prostor 

 Technicky je možné prostor definovat jako tři roviny a na ně kolmé osy. Ani v přírodě 

nelze nalézt roviny a přímé linie. Roviny i osy je možné přiložit a použít kdekoliv - středem 

těla, kloubu apod. (Kazmarová, 2012).  

 Rotace – točivý pohyb kolem osy 

 Translokace – posun podél osy těla 

 

Obrázek 1.1; Rotace kolem os 

 

Zdroj: Kazmarová, 2012 
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Obrázek 1.2; Translokace 

 

Zdroj: Kazmarová, 2012 

 

Roviny: transverzální, frontální, sagitální 

Osy: transverzální, longitudinální, sagitální 

(Kazmarová, 2012) 

Spirální stočení 

 Základem je osová symetrie. Pokud proti sobě leží dva póly otáčející se symetricky 

kolem všech 3 os, vzniká spirální stočení struktur mezi těmito póly. Spirální točení přináší 

stabilitu ve struktuře a středovost v dynamice. 

 Zde pracuje Spiraldynamik ve 2 směrech;  

 ve směru/v protisměru hodinových ručiček 

 vně/dovnitř 

 nahoru/dolů 

(Kazmarová, 2012, Larsen, 2018) 

 

Princip vzpřímení 

 Princip vzpřímení je „zrcadlově symetrický pohyb dvou protilehlých pólů kolem jedné 

osy – působí tah struktur na té straně, na níž se póly od sebe oddalují, a zkrácení na straně 

protilehlé.“ (Kazmarová, 2012, str. 10).  

 Autoelongace je axiální prodloužení; rotace hlavy a pánve kolem osy transverzální 
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 Osmičkový pohyb, tzv. „spirální osmička“ je pohyb veden kolem všech tří os, plynule 

přechází z jednoho stočení do protistočení. Tyto pohyby se navzájem doplňují a splývají 

spolu. Tímto pohybem je možné provést trojrozměrnou funkční mobilizaci kloubu, kdy se 

zároveň ovlivňují i hluboké kloubní struktury. Pohyby ve formě „osmičky“ jsou základním 

pohybem Spiraldynamik a jsou velmi významné pro funkční trénink a terapii (Kazmarová, 

2012, Larsen, 2018). 

 

1.6.4. Koordinační jednotka ramenní kloub 

 Ramenní kloub představuje přenosnou jednotku mezi horní končetinou a trupem. Je 

známkou lidského evolučního vývoje. Pracuje ve dvou směrech, od centra k periferii a 

obráceně, oba směry musejí být funkční (Kazmarová, 2012). 

 Rameno je zprostředkovatelem mobility paže, zajišťuje převod zátěže mezi periferií a 

centrem. Lidé pažemi zachycují prostor kolem sebe. Paže jsou dokonalý nástroj pro chytání, 

tahání, strkání, hlazení, házení a gestikulaci Koordinovaný ramenní pletenec zajišťuje 

maximální mobilitu a stabilitu horní končetiny. Stabilita kloubu závisí na jeho centraci hlavice 

v jamce a postavení lopatky na hrudníku. Lopatka umožňuje optimální zátěžovou stabilitu, 

jestliže je na hrudníku postavena v zevní spirále (zevní spirála popsána v kap. 6.4.2. 

Kineziologie a dynamika kloubu ramenního). Ztráta stability je kompenzována vyšším 

svalovým napětím a je spojena se svalovou nestabilitou (Kazmarová, 2012). 

   

1.6.5. Anatomie 

 LOPATKA; scapula 

 Plochá kost ve tvaru trojúhelníku, spodní hrana konkávní, lehce klenutá 

 Je umístěna na hrudníku ve výšce 2.-7. žebra 

 Má 3 okraje; margo medialis, lateralis a superior 

 Má 3 úhly; angulus inferior, lateralis a superior 

 Facies dorsalis je rozdělena hřebenem (spina scapulae) na fossa infraspinata a 

supraspinata, hřeben se dále laterálně vyvyšuje a přechází v acromion (nadpažek). Tím 

je tvořena střecha pro ramenní kloub 
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 Processus coracoideus 

 Na lehce konkávní facies costalis fossa subscapularis 

 Cavitas glenoidalis je kloubní jamka pro ramenní kloub, umístěna na laterálním úhlu  

 Nad kraniálním okrajem jamky se nachází tuberculum supraglenoidale  

 Pod kaudálním okrajem se nachází hrbolek tuberculum infraglenoidale  

 

 KLÍČNÍ KOST; clavicula 

 Je lehce stočená do S tvaru, vnitřní 2/3 kosti se klenou dopředu, laterální číst dozadu 

 12-16 cm 

 Tvoří malý tuhý kloub se sternem; je to jediné kostní spojení paže a trupu 

 Tvar kosti klíční je variabilní, zachovává si plasticitu, tvar a postavení klíční kosti 

ovlivňuje postavení lopatek 

 Pokud jsou ramena široká, dochází k lehkému tahu na claviculu laterálně 

 Znamením dobře koordinovaného ramene je lehce stočená klíční kost probíhající 

horizontálně 

 Extremitas sternalis – vnitřní konec spojený s hrudníkem 

 Extremitas acromialis – zevní plochý konec 

 

 KOST PAŽNÍ; humerus 

 Má strukturu spirály 

 Obsahuje části: tělo, krček, hlavice, kondyly 

 Hlavice kosti pažní se ve srovnání s femurem točí dozadu, je zhruba ve 40⁰ retroverze, 

převahuje tah vnitřních rotátorů 

 Osa krčku a osa těla pažní kosti svírá cca úhel 130⁰ 

 Collum anatomicum, collum chirurgiím 

 Tuberculum majus a minus 

 Corpus humeri 

 Kost pažní má dva epikondyly; epicondylus medialis a lateralit 

(Véle, 2006, Kazmarová, 2012, Čihák, 2016) 
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1.6.6. Kineziologie a dynamika kloubu ramenního 

 Jedná se o kloub kulovitý, volný 

 Pyramidový tvar konstrukce mezi lopatkou, klíční kostí a kosti pažní poskytuje 

stabilitu 

 Tlaková zátěž se může přeměnit v tahovou, aparát je pružně stabilní 

 Lopatka naléhá na hrudník; tvoří nepravý kloub 

 Lopatka v zevní spirále (stočena dolů dozadu a ven) zajišťuje ideální postavení 

acromionu; to umožňuje volný pohyb hlavice v kloubní jamce 

 Vůle v glenoidálním kloubu je dána více pružným tahem elastických svalů než 

volným vazivovým kloubním pouzdrem 

 Jamka (cavitas glenoidale) je menší než hlavice humeru (1/3 – ¼) 

 

Sternoclaviculární kloub:  

 Kloub pevný, složený; sternum – discus – kost klíční 

 Pohyblivost v malém rozsahu, ve všech směrech 

 Acromioklavikulární kloub: 

 Spojení acromionu se zevním koncem klíční kosti 

 Tuhé, krátké, kraniálně zesílené kloubní pouzdro, minimální 

pohyblivost 

 Lopatka se ve frontální rovině pohybuje nahoru a dolů, v sagitální rovině dopředu a 

dozadu a v transverzální rovině k páteři a od páteře. Paže se nejlépe pohybuje při stabilní 

lopatce, lopatka zase při stabilní paži. Navzájem se lopatka s paží stáčejí proti sobě (spirální 

stočení) (Véle, 2006, Kazmarová, 2012, Čihák, 2016). 

 

Rotační směry lopatky kolem os: 

 Osa transverzální: pohyb dopředu a dozadu (asi 20⁰), klíční kost se při tom točí 

kolem své osy – pohyb je podobný jako deprese a elevace lopatky 
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 Osa sagitální: lopatka se pohybuje ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, 

vrchol lopatky se přitom stáčí k páteři nebo od páteře (asi 60⁰) 

 Osa longitudinální: lopatka se obtáčí kolem hrudníku ven nebo dovnitř – pohyb je 

podobný abdukci a addukci lopatky 

 

 Vnitřní spirála lopatky znamená stočení lopatky dopředu (v ose transverzální), nahoru 

(v ose sagitální - úhel lopatky směruje k páteři) a dovnitř (v ose longitudinální). 

 Vnější/zevní spirála vzniká stočením lopatky dozadu (v ose transverzální), dolů (v ose 

sagitální – úhel lopatky směřuje od páteře) a ven (v ose longitudinální). 

(Kazmarová, 2012) 

 

1.6.7. Dynamika svalstva 

 K hrudníku je lopatka připojena pouze svalovým aparátem. Správné udržení polohy 

lopatky a tím i glenoidální jamky zajišťují svaly lopatky i svaly okolní. Pokud se svaly 

nachází v rovnováze, lopatka je umístěna na hrudníku vzadu, dole a zevně – tedy v zevní 

spirále. Vnitřní spirála je naopak způsobena zesílenou aktivitou m. pecotares minor, m. 

trapezius (pars ascendens) a m. subclavius (Véle, 2006, Kazmarová, 2012). 

 

 - m. trapezius: pars descendens táhne lopatku nahoru a k páteři, střední část pars 

transverza dělá addukci lopatky a pars ascendens pohybuje lopatku dozadu a dolů 

 - m. levator scapulae: elevuje lopatku, přitom stáčí vnitřní úhel k páteři 

 - mm. rhomboidei (major et minor): addukce lopatky, posun vzhůru 

 - m. serratus anterior: fixuje lopatku k trupu, posunuje ji od páteře dolů a ven 

 - m. subclavius: stáčí lopatku dopředu a dovnitř 

 - m. pecotralis minor: táhne lopatku dopředu a taky dolů 

(Kazmarová, 2012) 
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Rotace lopatky kolem osy sagitální:  

 Lopatka jde směrem k páteři nahoru, dolní úhel lopatky směřuje mediálně: m. 

trapezius pars descendens, mm. rhomboidei, m. levator scapulae  

X 

 Lopatka je tažena dolů ven od páteře, dolní úhel lopatky směřuje laterálně: m. serratus 

anterior 

 

Rotace lopatky kolem osy transverzální: 

 Lopatka jde dopředu a dolů: m. pectorales minor 

X 

 Lopatka se stahuje kaudálně po hrudníku: m. trapezuis pars ascendent 

 

Rotace lopatky kolem osy longitudinální: 

 Lopatka tažena ventrálně: m. subclavius 

X 

 Lopatka přitahována k páteři: m. trapezius pars transverza 

(Kazmarová, 2012) 

 Osmičkový pohyb lopatky mobilizuje, aktivuje a protahuje všechny svalové struktury 

spojené s lopatkou a hrudníkem, jedná se o střídání vnitřní a zevní spirály (Kazmarová, 2012). 

 Popis pravé lopatky: transverzální osa – m. pectoralis minor stáčí lopatku dopředu a 

dolů; longitudinální osa – m. subclavius táhne lopatku kolem hrudníku ventrálně; osa sagitální 

– m. trapezius pars descendens vede lopatku nahoru, dolní úhel se stáčí proti směru 

hodinových ručiček → lopatka se nachází ve vnitřní spirále; pohyb pokračuje protipohybem 

do vnější spirály (Kazmarová, 2012). 

 

1.6.8.  Integrace do denních činností 

 Cílem konceptu je, aby součástí našeho každodenního života bylo vědomí o nastavení 

zevní spirály a její aktivní udržování. To zajistí stabilnější funkci celého pletence ramenního. 
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V zevní spirále se lopatka nachází při pohybu ruky směrem k ústům (archaický pohybový 

vzor) a při opoře paže (k lopatce se do zevní spirály přidává i humerus). Při chůzi, kdy jde 

paže dopředu se humerus nachází ve vnitřní spirále, lopatka v zevní a při pohybu paže dozadu 

se spirály vymění; humerus jde do zevní spirály a lopatka naopak do vnitřní (Kazmarová, 

2012). Tuto kapitolu jsem čerpala především ze skript pro základní kurz Spiraldynamik od 

Kazmarové a z literatury od lékaře Christiana Larsena. Jiné zdroje nejsou dostupné, proto 

jsem se rozhodla toto téma zkoumat v praktické části, kde se budu věnovat funkčnímu 

zapojení lopatky do zevní spirály. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Metodologie bakalářské práce 

 V této části popisuji cíle a výzkumné otázky praktické části bakalářské práce, dále se 

zabývám charakteristikou výběru a způsobem získávání dat.  

 Má práce je kvalitativní, teoreticko – praktická. V teoretické části jsem udělala rešerši 

dostupných informací a následně zpracovala problematiku důležitých témat; popsala jsem 

téma pacientů po získaném poškození mozku, jejich rehabilitaci, intervenci ergoterapie a 

ergoterapeutické vyšetření. Dále jsem stručně popsala neuroplasticitu, která úzce s rehabilitací 

a motorickou obnovou funkce u pacientů po poškození mozku souvisí. Tuto kapitolu jsem 

doplnila o základní informace ohledně cvičení v představě. V neposlední řadě je v teoretické 

části popsán koncept Spiraldynamik s důrazem na cvičení s lopatkou. 

 V praktické části jsem na třech kazuistikách demonstrovala využití konceptu 

v ergoterapii.  Během mé práce s pacienty jsem se snažila naučit je podle Spiraldynamik 

vnímat své tělo a provádět dané pohyby kontrolovaně a vědomě. Stěžejní bylo aplikovat tyto 

poznatky do běžného života k podpoře jejich soběstačnosti. Výstupy a výsledky jsou 

zhodnoceny a kriticky rozebrány v diskuzi. 

 

2.2. Cíle práce 

 Ve své práci jsem se zaměřovala na zařazení konceptu Spiraldynamik do rehabilitační 

jednotky léčby ramene u hemiparetických pacientů. U nás i v zahraničí se tomuto tématu 

mnoho prací nevěnuje. Proto jsem se ve svém výzkumu snažila zjistit, jaký efekt, a zda-li 

vůbec nějaký, má cvičení podle Spiraldynamik u hemiparetického ramene. Dalším předmětem 

výzkumu bylo uplatnění a využitelnost při provádění běžných denních aktivit. 

  

Výzkumné otázky: 

 Je cvičení dle konceptu Spiraldynamik uplatnitelné u pacientů s hemiparetickým 

ramenem? 
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 Může cvičení dle konceptu Spiraldynamik ovlivnit kvalitu funkčního zapojení 

pletence ramenního při běžných denních činnostech?  

 

2.3. Charakteristika výběru a sběr dat 

 Data pro svou práci jsem sbírala v centru neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. pod 

vedením magistry Gabriely Havejové v období listopad-prosincec 2019. Pod jejím odborným 

dohledem jsem si rozšiřovala vědomosti o principu Spiraldynamik a poté jsem tyto znalosti 

aplikovala na práci s lopatkou a pletencem ramenním u pacientů.  

 Pro sběr dat byli vybráni 3 pacienti, kritéria výběru byla tato: pacienti po získaném 

poškození mozku s hemiparézou, nebolestivost ramene, zachovaná určitá hybnost 

v rameni, stadium postupné úpravy/chronické stadium, dostatečná kognitivní úroveň. 

Výběr nebyl specifikován na určité pohlaví a věková hranice byla stanovena na 18 let a více. 

Bolestivé rameno by bylo velmi limitujícím prvkem celého výzkumu, proto byli vybráni 

pacienti, kteří udávali, že je bolest ramene neomezuje v žádné z činností. Aktivní hybnost 

v klubu ramenním byla stanovena ve ventrální flexi na 30⁰ a abdukci na 60⁰ - tyto 

pohyby byly pro provádění daných činností zásadní. Pacienti s plegickou HK by se výzkumu 

účastnit nemohli, jelikož Spiraldynamik je založen na aktivní spolupráci při cvičení, proto 

bylo nutné vybrat pacienty s aktivním (i když omezeným) pohybem v ramenním kloubu. 

Pokud byla u pacienta přítomna spasticita, ale neomezovala pohyb více než byla stanovena 

spodní hranice aktivní hybnosti, nebyla považována za překážku k výzkumu, tudíž nebyla ani 

testována. Stadium postupné úpravy/chronické stadium bylo definováno především proto, že 

pacienti právě v těchto chroničtějších stádiích se nejvíce účastní denního stacionáře v ERGO 

Aktivu. Pro screening kognitivní úrovně byl vybrán MoCa test a spodní hranice testu byla 

stanovena na 19b (lehká demence) (Nassredine, 2019). S výběrem mi velmi pomohla 

magistra Havejová. 

 Terapie probíhaly vždy 45 min každý pracovní den v týdnu po dobu 4 týdnů. U terapií 

byla nutná supervize vedoucí bakalářské práce. Všichni zúčastnění pacienti podepsali 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu i s pořizováním jejich fotografií při terapiích. Tyto 

souhlasy jsou uloženy na sekretariátu Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK. Šablona je 

k nahlédnutí v Příloze 1. 
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 Bylo vždy provedeno vstupní a výstupní vyšetření k porovnání výsledků. Součástí byl 

kineziologický rozbor a vyšetření horní končetiny včetně goniometrického měření rozsahu 

pohybu a vyšetření lopatky dle Spialdynamik. Terapie byly složeny z pasivní mobilizace 

lopatky, na kterou se pacienti postupně měli napojit a cílem bylo úplné převzetí kontroly 

pacienta nad pohybem. U pacientů, kteří nebyli schopni plné kvality provedení vyžadovaného 

pohybu, bylo důležité alespoň malé napojení na pohyb a představování si celého pohybu 

v mysli k podpoře neuroplasticity. I pouhá představa vytváří „pohybové vzory“ pro snadnější 

motorické učení (Jackson a kol. 2001). Pacienti se učili provádění mobilizace lopatky ve třech 

osách podle Spiraldynamik, a to v ose transverzální, longitudinální a sagitální. Dalším krokem 

bylo propojení do osmičkového pohybu a nácvik vnější spirály. Podstatou celého výzkumu 

bylo naučit pacienty díky těmto technikám zapojovat vědomě a hlavně fyziologicky 

správně HK do všedních denních činností.  

 Výsledky i rozbor celého výzkumu BP je popsán v kapitolách HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ, DISKUZE a ZÁVĚR.  
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2.4. Kazuistika 1 – pacient A 

Pohlaví: muž 

Věk: 54 let 

Diagnóza: hemoragická cévní mozková příhoda  

Pacient orientován časem, místem i prostorem. 

Nyní dochází na intenzivní rehabilitační pobyt do centra ERGO Aktiv. 

NO: pacient po ruptuře aneurysmatu (10/2018) v povodí ACM vpravo s levostrannou 

hemiparézou pohybující se nyní na mechanickém vozíku. Nejzávažnějším projevem je 

spastická dystonie na LHK i LDK omezující běžné denní aktivity i chůzi. 

SA: ženatý, žije s manželkou, má dvě děti a vnouče. Momentálně vyřizuje invalidní důchod a 

příspěvek na péči.  

Bytová situace: bydlí s manželkou v rodinném domě, bez schodů, upravená koupelna i 

toaleta. Dům nyní bezbariérový. 

Výsledky testu MoCa: 21 bodů; datum testování: 4.11.2019 

 

Vstupní vyšetření: 

Soběstačnost: 

Příjem jídla a tekutin: nají se samostatně, s úpravou pokrmu potřebuje dopomoc 

Přesuny: zvládne samostatně s lehkou dopomocí (stačí i dozor jiné osoby) 

Hygiena: s dopomocí  

Toaleta: zvládne samostatně 

Koupání: s dopomocí 

Oblékání: s dopomocí, díky stabilnímu sedu si horní polovinu těla zvládne obléci samostatně,  

u oblékání dolní poloviny potřebuje asistenci, obuje se, tkaničky si ale nezaváže 
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Kontinence: kontinentní 

Chůze: nestabilní, trénink chůze v začátcích 

Kineziologický rozbor: vyšetření aspekcí 

Hodnocení proběhlo u pacienta vsedě; pacient má nejistý stoj, opírá se o hůl. Kvůli špatné 

stabilitě nevydrží ve stoji dlouho, bojí se. Hodnocení ve stoji je navíc zkresleno odchýlením 

středové osy laterálně na zdravou stranu, kde drží hůl. 

Trup: 

- lehce nachýlen ke zdravé straně ve frontální rovině, pacient tím vyrovnává špatnou stabilitu 

a ochablost trupového svalstva 

- kyfotické držení v oblasti hrudní páteře 

- pacient sedí v mechanickém vozíku ve výrazném flekčním postavení, na výzvu se snaží 

narovnat 

Hlava:  

- v protrakci 

- hlava v lateroflexi, pohled směřuje dolů - zapříčiněno nejspíše kyfózou hrudní páteře 

Břišní svalstvo: 

- prominence dolních žeber 

- insuficience břišních svalů ve všech kvalitách 

Pánev a dolní končetiny:  

- nevyšetřováno, pacient se pohybuje na mechanickém vozíku, absence chůze 

PHK:  

- bez patologického nálezu, rameno lehce v protrakčním držení a vnitřní rotaci (aktivní 

horní část m.trapezius) 
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LHK: 

rameno:  

- v depresi, posazeno níže než pravé, ramenní kloub je subluxován - mezera mezi 

acromionem a hlavicí humeru je cca 1 cm 

- ve vnitřní rotaci 

- Scapula alata (ochablé mm.rhomboidei i dolní část m.trapezius) 

loket:  

- postavení lokte v semiflexi a semipronaci 

akrum:  

- zápěstí ve středním postavení a v semipronaci, prsty volně v semiflexi 

- u pacienta je počínající Duppuytrenova kontraktura 

Funkční vyšetření LHK: 

V rámci ramene snížená svalová síla, pacient zvládne pohyb proti lehkému odporu 

dávanému terapeutem. Vyšetřeno orientačně. Nezvládne korigovat a provádět izolovaně 

jednotlivé pohyby v rameni, nejvíce vázne addukce a deprese, pacient nezvládne retrakci. 

V lokti také lehce snížená svalová síla a lehké omezení rozsahu pohybu, vše vyšetřeno 

orientačně. Omezená aktivní supinace a pronace. 

Z pohybů v akru pacient aktivně naznačí dorzální flexi zápěstí, extenze a flexe prstů 

pouze v mírném rozsahu, snížená svalová síla (vyšetřeno orientačně). Válcový a kulový 

úchop pacient udělá spíše pasivně, pomáhá si vložit předmět do dlaně druhou rukou. 

Z prstových úchopů zvládne nepříliš kvalitně pinzetový a špetkový. 

Čití na PHK v normostezii, na LHK porucha taktilního čití v oblasti levé lopatky 

Vyšetření lopatky LHK: pacient neudává bolest jako limitující prvek pro vyšetření nebo 

terapii.  
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Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu ramenního kloubu: 

Tabulka 2.1; Vstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta A 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 35⁰ 100⁰ 

Extenze 30⁰ 40⁰ 

Abdukce 70⁰ 95⁰ 

Vnitřní rotace 0⁰ 70⁰ 

Vnější rotace 0⁰ 20⁰ 

 

*vnitřní a vnější rotace měřena vsedě, addukovaná HK k tělu s 90° v lokti, ruka ve spastickém 

postavení v semipronaci. 

Vyšetření lopatky dle Spiraldynamik: 

Vyšetření proběhlo vleže na pravém boku pacienta. Při pasivní mobilizaci levé lopatky 

jsem nejprve zkoušela pohyby ve všech třech osách. Lopatka volná při elevaci a abdukci, 

dobře uchopitelná a protažitelná. Lehký odpor jsem cítila při pasivním protažení k páteři, tedy 

addukci a dále při depresi lopatky. Pohyby dolního úhlu lopatky byly taktéž hůře pasivně 

protažitelné. Tyto pohyby se později ukázaly jako nejvíce problematické i při aktivním 

zapojení pacienta. Tímto pasivním cvičením byla zahájena vždy každá terapie.  

Na základě vstupního vyšetření levé lopatky jsem zjistila omezení v depresi, addukci a 

rotaci lopatky laterálně po hrudníku ve frontální rovině (pohyb dolního úhlu lopatky směrem 

ven). 

Rameno postaveno v protrakci a elevaci - tedy vnitřní spirále. Naším cílem je 

postavení ve vnější spirále a její aktivní navození pacientem.  

Krátkodobé cíle: Naším krátkodobým cílem je zapojení paretické končetiny do 

běžných denních činností, konkrétně ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem 

ve vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb v horizontále) a obléci paretickou HK do rukávu. 

Dále pak naučit pacienta provádět funkčně a samostatně zevní spirálu, to vše v časovém 

ohraničení 1 měsíce. Všechny aktivity budou prováděny vsedě s ohledem na momentální stav 

pacienta. 
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Dlouhodobé cíle: Jako dlouhodobý cíl jsme stanovili po dobu 6 měsíců nácvik a 

zkvalitnění provedení i jiných ADL, vše v kontextu terapie Spiraldynamik. Jednalo by se 

především o nácvik sebesycení za použití příboru se zapojením obou HKK do aktivity a o 

osobní hygienu, konkrétně čištění zubů a holení strojkem. U těchto vybraných činností se 

nejlépe propojí nácvik činnosti se správným zapojením lopatky a komplexně ramenního 

pletence, paralelně s nácvikem pohybu lopatky do osmičkového pohybu. To vše v rámci 

rehabilitačního programu ERGO Aktiv.  

V rozsahu výzkumu mé bakalářské práce jsem s pacienty spolupracovala intenzivně 

pouze po dobu 1 měsíce v rámci praxe. Uvedené dlouhodobé cíle jsou čistě hypotetické a to 

v případě, že by má spolupráce s pacienty trvala déle v rámci jednoho z rehabilitačních 

programů ERGO Aktiv, který trvá až 6 měsíců. 

Krátkodobé plány: Po dobu 4 týdnů budeme s klientem každý den provádět terapie 

s prvky podle konceptu Spiraldynamik. Terapeutická jednotka bude mít 45 minut. Terapie 

budou zprvu zaměřeny na zlepšení koordinace svalů pletence ramenního a k jeho lepší 

stabilizaci. Jakmile v tomto ohledu bude viditelný určitý progres, bude náplň terapeutické 

jednotky zacílena na nácvik provádění předem vybraných a určených ADL, a to ukládání 

sklenice do poličky (manipulace s předmětem ve vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb 

v horizontále) a oblékání paretické HK do rukávu. Toho se budeme snažit docílit opakovaným 

nácvikem jednotlivých položek za stálého korigování a inhibice patologických souhybů. Tím 

posílíme správné vzorce vedení pohybu a budeme je tímto také upevňovat a fixovat. 

Dlouhodobé plány: Pacient by dlouhodobě pracoval na navazujícím cvičením lopatky 

dle konceptu Spiraldynamik a postupně by tyto získané dovednosti aplikoval i do jiných 

ADL. Jak jsem již avizovala, na těchto dlouhodobých cílech a plánech bych s pacientem 

pracovala, kdyby měl můj výzkum větší rozsah a dlouhodobější charakter. 

 

Průběh terapií: 

Terapie probíhaly každý den po dobu 45 minut 5 dní v týdnu. 

Pacient byl občas pro náročnost denního stacionáře unaven, často neudržel plnou 

pozornost na cvičení a zcela se nesoustředil. 
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U pacienta jsem shledala lehký senzorický deficit v podobě mírného výpadku 

taktilního čití v oblasti levé lopatky. Míra intenzity byla úměrná aktuálnímu stavu pacienta, 

především v závislosti na jeho únavě. Proto každá terapie začínala senzorickou stimulací 

v podobě masáže ježkem nebo vibračním strojkem. 

Následovalo pasivní protažení lopatky ve všech třech osách, následně spojeno do 

plynulého uceleného osmičkového pohybu. Jelikož pacient měl celkově problém s koordinací 

pohybu a jeho uvědoměním, terapie byly ze začátku nastaveny na nácvik izolovaných 

pohybů. Tedy v rámci longitudinální osy izolovaně na abdukci a addukci, v rámci 

transverzální osy na depresi a elevaci lopatky a v sagitální ose na izolovaný nácvik jemného 

pohybu dolního úhlu lopatky směrem ven nebo dovnitř. 

Zpočátku byla terapie prováděna vždy vleže. Při aktivním cvičení byla deprese lopatky 

téměř neproveditelná, pacient potřeboval nezbytnou asistenci s naváděním pohybu. Elevaci 

pacient prováděl lépe, avšak pohyb byl stále nepřesný a bez potřebné plynulosti. Abdukce 

lopatky byla značně spojena s elevací; typický obraz pro vnitřní spirálu. Addukce opět vázla, 

pacient ji sám prakticky nezvládne. Sagitální osu také zatím není schopen aktivně provést. 

Postupně se pacient učil provádět pohyby více samostatně, bez dopomoci. Lépe 

vyhověl slovním pokynům a pohyby byly plynulejší, vždy měl za úkol představování si 

požadovaného pohybu v mysli. Pacient dobře reagoval na taktilní stimul ve směru vedení 

pohybu. Uceleného pohybu v osmičce však schopen nebyl. Z lehu jsme přešli do sedu, kde 

bylo rameno zpočátku špatně protažitelné a tuhé, postupem času se ale začalo hezky 

uvolňovat a cvičení bylo efektivnější. Bohužel ani zde nebyl pacient schopen plynulé 

osmičky. Proto jsme během celé doby trvání terapií pracovali pouze samostatně na zevní 

spirále a správném nastavení lopatky při činnostech. 

Aktivita č.1: ukládání sklenice do poličky - manipulace s předmětem ve vertikální rovině 

Jelikož měl pacient málo funkční akrum s nedostatečnou úchopovou funkcí, bylo 

nutné aktivitu vystupňovat směrem dolů. Bylo nutno navrhnout jiný, lehčí předmět 

s vyloučením válcového úchopu (např. plastová krabička). Pacient měl problém především 

s udržením předmětu, s lehčím předmětem byla aktivita již proveditelná.  Pacient vsedě 

uchopil předmět a snažil se jej uložit na polici. Tento pohyb trénoval opakovaně. Pacient měl 

také za úkol přendávat další lehčí předměty ze stolu do vyššího košíku, aby byl nucen zapojit 
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rameno do ventrální flexe a abdukce. V této aktivitě jsme nacvičovali především pohyb horní 

končetiny do vertikály se správným zapojením pohybového vzorce lopatky. 

Obrázek 2.1; Pacient A při ukázce abdukce 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.2: utírání stolu - plynulý pohyb v horizontální rovině 

Tahle aktivita je skvělá jako kombinace všech pohybů v kloubu ramenním. Pacient 

měl za úkol utřít stůl hadrem. S držením předmětu nebyl problém, tudíž se mohl pacient 

soustředit pouze na vykonávaný pohyb. První začal s utíráním malé plochy, postupně se 

utíraná plocha zvětšovala. Byl kladen důraz na kvalitu prováděné činnosti - pokud jsme 

zvolili jako úkol utřít suchým hadrem rozlitou vodu, musel být stůl po dokončení činnosti 

opravdu suchý, což se relativně dařilo. U pacienta je dalším problémem ještě málo pohyblivý 

loket, takže byl celý pohyb veden ramenem a bylo zde hodně souhybů. Pacient si opět musel 

hlídat postavení lopatky, aby byl vedený pohyb co nejkvalitnější a bez patologie. 
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Obrázek 2.2; Pacient A při nácviku utírání 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.3: oblékání – obléci paretickou HK do rukávu. 

Pacient má již osvojenou taktiku oblékání bundy/mikiny pro paretickou horní 

končetinu – opatrně ji nasune pomocí zdravé ruky do rukávu, poté oděv přehodí na druhou 

stranu za zády a obleče zdravou končetinu. Pacient pracoval především na zdokonalení 

činnosti. Opět byla pozornost směřována především na zlepšení funkce ramene. Celkové 

zlepšení činnosti vyžadovalo lepší koordinaci a svalovou sílu pletence ramenního. Na konci 

bloku terapií byl dle slov pacienta pohyb jistější a stabilnější.  
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Obrázek 2.3; Pacient A při nácviku oblékání 

 

Zdroj: archiv autorky 

Pacient byl vždy při pohybu ramene korigován. Snaha byla především o inhibici 

patologických pohybů a naopak aktivní a vědomé zapojení pletence ramenního a lopatky do 

správného pohybového vzorce dle nejlepších funkčních možností pacienta. V terapiích, 

v rámci rozsahu mého výzkumu pro bakalářskou práci, se pacient dostal pouze k nácviku 

jednotlivých fází pohybu.  

 

Výstupní vyšetření: 

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu: 

Tabulka 2.2; Výstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta A 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 65⁰ 110⁰ 

Extenze 40⁰ 40⁰ 

Abdukce 95⁰ 110⁰ 

Vnitřní rotace 0⁰ 90⁰ 

Vnější rotace 0⁰ 20⁰ 
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 Lopatka volnější ve všech osách, lépe protažitelná. V rámci kineziologického rozboru 

byla levá lopatka na konci výzkumu lépe situovaná na hrudníku, nepatrně se snížil rozdíl ve 

výšce postavení oproti pravé lopatce. 

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem je k nahlédnutí v Příloze č.2; Dotazník hodnocení 

výzkumu pacientem, pacient A 

 

ZÁVĚR KAZUISTIKY: 

54letý pacient po hemoragické cévní mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou. 

Po dobu 4 týdnů s intenzitou 45 min/den s ním byla prováděna terapie s prvky konceptu 

Spiraldynamik se snahou o navození správných pohybových vzorců lopatky a následně o 

úspěšnější zapojení HK při běžných denních činnostech. U pacienta bylo při vstupním 

vyšetření diagnostikováno omezení v depresi, addukci a pohybu dolního úhlu lopatky směrem 

ven. Z polohy vleže na boku pacient postupně vertikalizoval do sedu. První terapie byly tedy 

zaměřeny na nácvik jednotlivých pohybů lopatky, cvičených izolovaně a postupně byly tyto 

pohyby propojovány. Jakmile měl pacient lepší kontrolu nad řízením pohybu, začal nácvik 

samotných aktivit, a to: ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem ve vertikále), 

utírání stolu (plynulý pohyb v horizontále) a oblékání paretické HK do rukávu. Byl kladen 

důraz především na aktivní zapojení lopatky a celého pletence ramenního do pohybu. U 

aktivit bylo nutné pracovat také s dysfunkčním akrem, proto místo ukládání sklenice pacient 

nacvičoval pouze pohyb samotný bez předmětu, nebo byl zvolen předmět lehčí. Důležitá zde 

pro pacienta byla především koordinace pohybu. Při utírání stolu, což byla druhá aktivita, 

musel pacient pracovat ještě přesněji, protože zde bylo potřebné aktivitu provést pečlivěji než 

u předešlého úkolu. U této činnosti rameno pracovalo nejkomplexněji, pacient se musel 

soustředit na vyřazení patologických souhybů trupu. Poslední zařazenou aktivitou bylo 

oblékání, kdy nejvýraznějším přínosem pro zkvalitnění této činnosti byla lepší stabilita 

ramene díky posíleným svalům. Uceleného aktivního pohybu lopatky do osmičky však 

pacient ani na konci terapií nebyl schopen.  

Při závěrečném vyšetření se ukázalo, že u pacienta došlo ke zvýšení rozsahu pohybu 

v ramenním kloubu ve všech směrech. Posunlivost lopatky po hrudníku se také zlepšila. 

Progrese v provádění činností byla méně výrazná, nicméně sám pacient hodnotí výsledek 
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terapií za úspěšný, což je pro motivaci k pokračování a pro psychický stav pacienta velmi 

pozitivní.  
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2.5. Kazuistika 2 – pacient B 

Pohlaví: muž 

Věk: 62 let 

Diagnóza: intracerebrální hemoragie  

Pacient orientován časem, místem i prostorem. 

Nyní dochází na intenzivní rehabilitační pobyt do centra ERGO Aktiv. 

NO: pacient po subarachnoidálním krvácení (5/2019) s pravostrannou hemiparézou. U 

pacienta je dále přítomna lehká afazie, dysartrie, diplopie, centrální paréza nervus trigeminus 

a nervus facialis.  

SA: ženatý, žije s manželkou. Dříve farmaceutický chemik, nyní pobírá invalidní důchod. 

Bytová situace: bydlí s manželkou v činžovním domě v patře, schody zvládá s oporou o 

zábradlí. 

Výsledky testu MoCa: 22 bodů; datum testování: 8.11.2019 

 

Vstupní vyšetření: 

Soběstačnost: pacient je zcela soběstačný.  

Mobilita: zpomalené psychomotorické tempo, pacient se pohybuje s vycházkovou holí. Lehce 

snížená stabilita kvůli horší zrakové kontrole. 

Kineziologický rozbor: vyšetření aspekcí 

Trup: 

- lehká lateroflexe trupu levostranně  

- kyfotické držení v oblasti hrudní páteře 

- mírná skolióza v úseku hrudní páteře 
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Hlava:  

- ve frontální rovině v normě 

- v sagitální rovině hlava v mírné lateroflexi, úklon k pravé straně 

Břišní svalstvo: 

- povolená břišní stěna 

- prominence dolních žeber 

Pánev:  

- mírná anteverze 

- pánev mírně zrotovaná horizontálně 

DKK: orientačně; v normě, valgózní postavení kolen 

LHK:  

- bez patologického nálezu, rameno lehce v protrakčním držení, vnitřní rotaci a elevaci 

PHK: 

rameno:  

- v depresi, posazeno níže než levé 

- ve vnitřní rotaci 

- lehká subluxace 

loket:  

- v normě, volný 

akrum:  

- zápěstí ve středním postavení a v semipronaci, prsty volně v semiflexi 

- mírně hypotrofický interosseální prostor i svaly thenaru 
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- diferenciální trofika v porovnání s akrem na LHK; přítomen mírný otok a 

začervenání 

Funkční vyšetření PHK: 

V rámci ramene snížená svalová síla, pacient zvládne pohyb proti lehkému odporu 

dávanému terapeutem. Vyšetřena orientačně. Nejvíce vázne aktivní pohyb do addukce a 

elevace, špatná koordinace pohybu. 

V lokti také lehce snížená svalová síla, vyšetřeno orientačně. Mírně omezená aktivní 

supinace a pronace. 

Z pohybů v akru u pacienta není aktivně plná dorzální flexe, je oslabena opozice 

thenaru a hypothenaru i extenze palce, pacient ale zvládá funkčně všechny úchopy. Svalová 

síla lehce snížena, vyšetřeno orientačně. 

Čití na obou HKK v normostezii. 

Vyšetření lopatky PHK: pacient neudává bolest jako limitující prvek pro vyšetření nebo 

terapii.  

Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu ramenního kloubu: 

Tabulka 2.3; Vstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta B 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 110⁰ 120⁰ 

Extenze 40⁰ 40⁰ 

Abdukce 100⁰ 105⁰ 

Vnitřní rotace 40⁰ 50⁰ 

Vnější rotace 30⁰ 75⁰ 

 

Vyšetření lopatky dle Spiraldynamik: 

Vstupní vyšetření lopatky proběhlo vleže na pacientově levém boku. Lopatka byla 

mobilizována pasivně ve všech osách pro zjištění vůle posunlivosti. Omezení pohybu bylo 

znát při pohybu lopatky směrem do elevace, kde jsem zaznamenala lehký odpor. Dále byl 
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ztížený pasivní pohyb lopatky do addukce, nejspíše zkrácením m.pectorales. Pohyby dolního 

úhlu lopatky se jevily volné. 

Na tomto základě jsem shledala omezení v elevaci a addukci lopatky. Naším cílem je 

aktivní vnitřní spirála a samostatný osmičkový pohyb. 

Krátkodobé cíle: Naším krátkodobým cílem je zapojení paretické končetiny do 

běžných denních činností, konkrétně ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem 

ve vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb v horizontále) a obléci paretickou HK do rukávu. 

Dále pak naučit pacienta provádět aktivně zevní spirálu a plynulý osmičkový pohyb, to vše 

v časovém ohraničení 1 měsíce.  

Dlouhodobé cíle: Jako dlouhodobý cíl jsme stanovili po dobu 6 měsíců nácvik a 

zkvalitnění provedení i jiných ADL a dále zdokonalení plynulosti pohybu v osmičce, vše 

v rámci rehabilitačního programu ERGO Aktiv. Do ADL by byla například zařazena složitější 

příprava vaření, pacient by s vařením více pomáhal manželce. Jako příklad může být krájení 

cibule najemno. 

V rozsahu výzkumu mé bakalářské práce jsem s pacienty spolupracovala intenzivně 

pouze po dobu 1 měsíce v rámci praxe. Uvedené dlouhodobé cíle by byly možné pouze 

v případě, že by má spolupráce s pacienty trvala déle v rámci jednoho z rehabilitačních 

programů ERGO Aktiv, který trvá až 6 měsíců. 

Krátkodobé plány: S pacientem budeme pracovat 4 týdny, každý den po dobu 45 

minut. Zprvu bude terapie zaměřena na nácvik selektivních pohybů lopatky a později na 

propojení všech těchto pohybů. Jakmile si pacient osvojí tyto základní pohybové dovednosti, 

přejdeme k nácviku konkrétních činností ADL, jež jsou vypsány výše. Pacient bude provádět 

aktivity opakovaným nácvikem za stále hlasové a popřípadě i taktilní podpory. Bude zde 

aplikován biomechanický rámec vztahů. Podle vývoje a průběhu terapií bude připraven také 

plán stupňování aktivit. Při stupňování směrem nahoru můžeme celkově končetinu více zatížit 

těžšími předměty, zvýšit počet opakování nebo ubírat na dopomoci. V opačném případě se 

můžeme snažit končetinu odlehčit, snížit požadavky na úchop (v našem případě se více 

zaměřujeme na rameno) anebo pracovat více na rozfázování pohybu. 

Dlouhodobé plány: Pacient by na dlouhodobém plánu pracoval navazujícím cvičením 

lopatky dle konceptu Spiraldynamik a dalším nácvikem potřebné činnosti. Bohužel, v rámci 

svého výzkumu s pacientem na dlouhodobých cílech pracovat nebudu. 
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Průběh terapií: 

Terapie probíhaly každý den po dobu 45 minut 5 dní v týdnu. 

S pacientem jsem musela komunikovat šetrně, pacient nejlépe reagoval na jasné, 

stručné a dobře srozumitelné instrukce, zadávané pomalým tempem. 

 Vstupní vyšetření lopatky i následující terapie probíhaly vždy s pacientem vleže na 

jeho levém boku. Terapie byla vždy zahájena pasivní mobilizací celého pletence ramenního, 

pohyby byly vedeny v sagitální, transverzální a longitudinální ose. Po pasivní mobilizaci byl 

pacient vyzván, aby se zkusil aktivně napojit na jednotlivé pohyby a postupně převzal 

iniciativu. Postupně jsme vertikalizovali do sedu a do stoje. 

 Pacient se v průběhu terapií naučil relativně dobře provádět izolované pohyby 

samostatně, přestože nevydržel moc dlouho. S taktilní pomocí (upravení směru pohybu 

vedené dotykem jednoho mého prstu na akromionu a druhého prstu na spina scapula) byl 

schopen daný pohyb provést. Jinak pacient po chvíli koordinačně úkol nezvládl – nastaly 

souhyby a rozladění celého pohybu. Tento nácvik jsme trénovali po celou dobu mého 

výzkumu. To samé se projevilo i u nácviku osmičkového pohybu. Pacient byl po navedení 

schopen ucelený pohyb provádět, ale vždy jen po určitou dobu. 

 Na samotný trénink vnější spirály jsme navázali trénováním ventrální flexe a abdukce 

PHK, s důrazem na správný pohybový vzor. K posílení svalů pletence ramenního byl využit  

thera band. Dále byly do terapie zařazeny pomůcky jako S-ball nebo tenisový míček.  
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Obrázek 2.4; Cvičení s thera bandem – vedení pohybu do vnější spirály 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.1: ukládání sklenice do poličky - manipulace s předmětem ve vertikální rovině 

 Při tomto pohybu se uplatňuje z pohybů v kloubu ramenním především flexe. U 

pacienta byla ze začátku ventrální flexe doprovázena elevací celého ramenního pletence 

s viditelnou insuficiencí fixátorů dolního úhlu lopatky. Vnitřní spirálu (při níž se aktivují 

právě fixátory dolního úhlu lopatky) a následně provedení flexe jsme trénovali zprvu 

posílením svalů lopatky a pletence celkově. Použit byl thera band a k tréninku koordinace i 

tenisový míček. Pacient stál u zdi a flektovaná PHK v rameni měla za úkol dlaní tlačit míček 

proti zdi za aktivace m. serratus anterior, nebo kroužit míčkem po stěně a těmito pohyby 

aktivovat celý pletenec ramenní. 

 Pacientovi se dařila tato aktivita obstojně. Lopatku jsme kontrolovali pomocí thera 

bandu nebo pacient reagoval pouze na slovní pokyny. Snaha byla především o potlačení 

patologických souhybů. Terapie byly vedeny stylem repetitivního opakování. Pacient má 

poměrně funkční akrum, tudíž mohly být použity skleničky, hrnky i misky (tzn. různé typy 
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nádobí), aby si pacient vyzkoušel různou míru zatížení končetiny. Pacient při této aktivitě 

elevoval PHK i lehce nad 90⁰ a trénoval ukládání nádobí v různých pozicích. Důraz byl 

kladen i na správné držení těla. 

Obrázek 2.5; Pacient při nácviku ukládání sklenice do poličky 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.2: utírání stolu - plynulý pohyb v horizontální rovině 

 K této aktivitě jsme se dopracovali postupně například přes trénink s S-ballem, kdy 

měl pacient vsedě u stolu položenou dlaň na S-ballu a za flexe ramene s extenzí lokte S-

ballem pohyboval. Pohyb vycházel z ramenního kloubu, postupně se přidaly krouživé 

pohyby. Tímto tréninkem jsme pracovali na koordinaci pohybu a stabilizaci. 

 Pouze cirkumdukce v ramenním kloubu v horizontální rovině pacientovi nečinila příliš 

obtíží, proto byla pacientovi aktivita ztížena změnou polohy těla ze sedu do stoje, dále také 

požadavkem utření větší plochy stolu -  větší nároky na rozsah pohybu. U větších rozsahů byl 

občas přítomen souhyb, na kterém jsme následně pracovali se snahou o jeho odstranění. Opět 

pacient musel dbát na správnou ergonomii vsedě i ve stoje. 
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Obrázek 2.6; Pacient B při utírání stolu ve stoje 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.3: oblékání – obléci paretickou HK do rukávu. 

 I tuto aktivitu jsme s pacientem pouze zdokonalovali, pacient si taktéž vedl obstojně. 

Nacvičovali jsme plynulost pohybu, aby aktivita probíhala pokud možno bez souhybu 

pohybu. Taktikou bylo repetitivní opakování se snahou o navození co nejsprávnějších 

pohybových vzorů. 
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Obrázek 2.7; Pacient B při nácviku oblékání 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

 Jelikož pacient dané aktivity prováděl poměrně s úspěchem, v rámci terapií měl za 

úkol provádění i jiných ADL na podporu funkčnosti ramenního pletence a za aktivního 

zapojení lopatky do vnitřní spirály. Jako příklad uvádím věšení prádla na šňůru za použití 

kolíčků nebo úklid kuchyňky – umytí nádobí, usušení utěrkou a následný úklid. Zlepšení jsem 

zaznamenala především v oblasti koordinace pohybu a jeho plynulosti. Po celou dobu terapií 

jsme se snažili odbourat patologické souhyby. 
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Obrázek 2.8; Pacient B při nácviku dalších položek ADL 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Výstupní vyšetření: 

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu: 

Tabulka 2.4; Výstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta B 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 105⁰ 125⁰ 

Extenze 40⁰ 40⁰ 

Abdukce 105⁰ 110⁰ 

Vnitřní rotace 45⁰ 70⁰ 

Vnější rotace 35⁰ 80⁰ 

 

Lopatka na konci mého výzkumu byla volnější. V rámci kineziologického rozboru se 

její postavení na hrudníku příliš nezměnilo, u rozsahu pohybu také nejsou výraznější změny. 

Zlepšila se koordinace pohybu a jeho plynulost (subjektivně dle pacienta). 

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem je k nahlédnutí v Příloze č.3; Dotazník hodnocení 

výzkumu pacientem, pacient B 
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ZÁVĚR KAZUISTIKY: 

 62letý pacient je zhruba 6 měsíců po intracerebrální hemoragii s lehkou afazií, 

dysartrií, diplopií, centrální parézou nervus trigeminus a nervus facialis a pravostrannou 

hemiparézou. V rámci mého výzkumu jsme pracovali každý den po dobu 4 týdnů v časovém 

ohraničení terapeutické jednotky 45min/den. S pacientem jsem kvůli jeho lehkému 

kognitivnímu deficitu komunikovala pomalu a v jednoduchých větách. Při vstupním vyšetření 

jsem zjistila omezení v elevaci a addukci lopatky. Pasivní mobilizaci i aktivní cvičení dle 

konceptu Spiraldynamik jsme začali vleže a postupně jsme vertikalizovali do vyšších poloh. 

Do terapie jsme zapojili i thera band, S-ball nebo tenisový míček. Ze začátku jsme pracovali 

především na koordinaci a posílení svalů pletence ramenního. Pacient se naučil lépe 

koordinovat vyžadované pohyby, pohyb ale nezvládl provádět požadovanou kvalitou příliš 

dlouho. Relativně brzy jsme začali převádět nácvik izolovaných pohybů do ADL, a to 

konkrétně do ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem ve vertikále), utírání 

stolu (plynulý pohyb v horizontále) a oblékání paretické HK do rukávu. Pacient má funkční 

akrum a všechny položky zvládá v úměrné kvalitě, proto byly do tréninku zařazeny i jiné 

činnosti, i když nebyli předmětem zkoumání mé práce. V rozsahu mé bakalářské práce jsem 

se zaměřovala převážně na funkci ramene. Při činnosti ukládání sklenice do poličky pacient 

trénoval ventrální flexi v rameni i lehce nad 90⁰, zátěž bylo možno stupňovat pomocí různě 

těžkých předmětů, od skleniček až po větší keramické misky. Důraz byl kladen na 

kineziologicky správně vedený pohyb bez souhybů. U utírání stolu byla snaha při 

cirkumdukci ramene o zvyšování rozsahu pohybu a mobilizaci ramenního kloubu. Tuto 

aktivitu pacient také poměrně hezky zvládal. Činnost jsme prováděli v pozicích vsedě a ve 

stoje. U poslední činnosti – oblékání horní poloviny těla měl pacient také své již zažité 

pohybové stereotypy, které jsme následně pouze upravovali a zdokonalovali. Aktivní pohyb 

lopatky do osmičkového pohybu pacient na konci mého výzkumu schopen byl, ale pouze po 

krátkou dobu. Při všech trénovaných ADL bylo u pacienta vyžadováno správné držení těla i 

ergonomie práce. Pří výstupním vyšetření se lopatka jevila na hrudníku posunlivější. Rozsahy 

pohybu se nepatrně zvýšily. Pacient subjektivně hodnotí terapie pozitivně. 
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2.6. Kazuistika 3 – pacient C 

Pohlaví: muž 

Věk: 41 let 

Diagnóza: intracerebrální hemoragie   

Pacient orientován časem, místem i prostorem. 

Nyní dochází na intenzivní rehabilitační pobyt do centra ERGO Aktiv. 

NO: pacient po subarachnoidálním krvácením a urgentní evakuaci hematomu (4/2018). 

Soběstačný, samostatně chodící s levostrannou hemiparézou. 

SA: svobodný, živil se jako arborista ve Švédsku a hodně cestoval. 

Bytová situace: bydlí s babičkou, při mém výzkumu kvůli stacionáři v ERGO Aktivu pobýval 

dočasně v Praze na sdíleném bytě, v domě je výtah. 

Výsledky testu MoCa: 25 bodů; datum testování: 25.10.2019 

 

Vstupní vyšetření: 

Soběstačnost:  

Příjem jídla a tekutin: samostatně, využívá PHK 

Přesuny: samostatně 

Hygiena: samostatně 

Toaleta: samostatně 

Koupání: samostatně 

Oblékání: samostatně, sám si ale nezapne knoflíky nebo nezaváže tkaničku; košile nahrazeny 

tričky, adaptace obuvi bez tkaniček 

Kontinence: kontinentní 
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Mobilita: pacient našlapuje LDK na zevní hranu chodidla, chodí samostatně a bez pomůcky, 

pomalejší tempo 

Kineziologický rozbor: vyšetření aspekcí 

Trup: 

- středová osa v lateroflexi levostranně, výrazněji kraniálně 

- skoliotické držení trupu 

- hyperlordóza v bederní oblasti 

Hlava:  

- v ose 

Břišní svalstvo: 

- insuficience mm. obliquii a m. transverzus abdominis 

- prominence dolních žeber 

Pánev:  

- anteverze 

DKK: orientačně; v normě, hyperextenze levého kolene, postavení levého kotníku v inverzi 

PHK:  

- bez patologického nálezu, rameno výše než levé  

LHK: 

rameno:  

- v depresi, posazeno níže než pravé 

- lehká subluxace 

- scapula alata 

 



60 
 

loket:  

- v semiflekčním postavení 

akrum:  

- zápěstí volné, ve středním postavení a v semipronaci, prsty volně v semiflexi 

Funkční vyšetření PHK: 

Rameno volné. V rámci ramene snížená svalová síla, pacient zvládne pohyb proti 

lehkému odporu dávanému terapeutem. Vyšetřeno orientačně. Aktivní pohyb vázne ve všech 

směrech. 

V lokti také snížená svalová síla, vyšetřeno orientačně. Omezená aktivní plná flexe i 

extenze, supinace a pronace. 

Z pohybů v akru jsou u pacienta zřejmé pouze svalové záškuby při flexi prstů.  

Čití na obou HKK v normostezii. 

Vyšetření lopatky PHK: pacient neudává bolest jako limitující prvek pro vyšetření nebo 

terapii.  

Goniometrické vyšetření rozsahů pohybu ramenního kloubu: 

Tabulka 2.5; Vstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta C 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 35⁰ 90⁰ 

Extenze 25⁰ 40⁰ 

Abdukce 60⁰ 90⁰ 

Vnitřní rotace 0⁰ 60⁰ 

Vnější rotace 30⁰ 55⁰ 

 

Vyšetření lopatky dle Spiraldynamik: 

 Vstupní vyšetření proběhlo u pacienta C vleže na pravém boku. Při pasivní mobilizaci 

lopatky a pletence ramenního jsem zjišťovala posunlivost lopatky po hrudníku a její případné 
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omezení v daných pohybech. Zkoušela jsem všechny pohyby v ose transverzální, 

longitudinální i sagitální. Lopatka byla volná, bez zjevného většího zatuhnutí či omezení 

pohybu. Pouze lehký odpor jsem cítila v longitudinální ose při addukci lopatky. Ramenní 

kloub v ose těla (v sagitální rovině). 

 Ve svém výzkumu se tedy zaměřím především na nácvik izolovaných pohybů i jejich 

propojení dle Spiraldynamik, posílení dolních fixátorů lopatek i mezilopatkových svalů a 

vědomou centraci lopatky. 

Krátkodobé cíle: Naším krátkodobým cílem je zapojení paretické končetiny do 

běžných denních činností, konkrétně ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem 

ve vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb v horizontále) a obléci paretickou HK do rukávu, 

tak jako u předchozích pacientů. Všechny aktivity budou modifikovány tak, aby je pacient 

pokud možno mohl provádět i s dysfunkčním akrem. Dále je krátkodobým cílem naučit 

pacienta osmičkový pohyb lopatky propojením pohybu ve všech třech osách (longitudinální, 

sagitální, transverzální), nácvik zevní spirály a následně tyto dovednosti aplikovat do ADL, to 

vše do 1 měsíce. 

Dlouhodobé cíle: Dlouhodobým cílem je další zlepšování funkčnosti ramenního 

pletence. V rámci rehabilitace je potřeba zapracovat také v rámci možností na funkci akra a 

případně na strategiích, jak provádět ADL i s tímto omezeným segmentem. Jelikož jsem 

v rámci mého výzkumu se všemi pacienty pracovala pouze 1 měsíc, dlouhodobé cíle by byly 

proveditelné při dlouhodobější spolupráci s pacientem. 

Krátkodobé plány: S pacientem budeme pracovat každý pracovní den 45 minut po 

dobu 4 týdnů. Trénovat budeme aktivní centraci lopatky, vědomé provádění jednotlivých 

pohybů v osách podle Spiraldynamik, posílení svalů pletence ramenního a koordinaci pohybu. 

To vše pak aplikujeme do jednotlivých činností ADL. U aktivit budeme tímto podporovat a 

fixovat správné nastavení lopatky a pokusíme se o eliminaci patologických souhybů. 

Dlouhodobé plány: Pacient by navázal dalším cvičením a rehabilitací podle konceptu 

Spiraldynamik. Důležité je pro pacienta především funkční ruka, proto by se plány měly 

ubírat především tímto směrem. Bohužel, v rámci mé práce následná spolupráce nebude 

uskutečněna. 
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Průběh terapií: 

 Terapie probíhaly každý den 45 minut po dobu 4 týdnů.  

 Pacient je kognitivně bez deficitu, velice dobře komunikace i spolupracuje. 

 Terapie vždy začínaly v lehu na boku pasivním protažením lopatky ve všech třech 

osách, následovalo aktivní napojení pacienta. Pacient pohyby vcelku dobře koordinoval a 

korigoval, vždy byl také pobízen k představování si správného vedení lopatky v mysli. Jak 

jsem již avizovala, cílem bylo posílení dolních fixátorů lopatek i mezilopatkových svalů s 

vědomou centrací lopatky. Pacient byl schopen akceptovat práci i ve vyšší pozici, proto jsme 

od druhé terapie pracovali především vsedě. 

 Práce v osách byla zaměřena nejvíce na osu sagitální a longitudinální. Dále byly 

terapie zaměřeny na aktivní vnější spirálu a celkové propojení do osmičkového pohybu pro 

posílení koordinace. Pohyb v osmičce pacient prováděl obstojně, při diskoordinaci nebo ztrátě 

rytmu stačil letmý stimul a pacient se rychle dokázal napojit zpět. Po celou dobu byla také 

vyžadována aktivní centrace lopatky.  

 Při terapiích byl hojně využíván i thera band k posílení mezilopatkových svalů a 

nácviku flexe, extenze i abdukce (v malém rozsahu). Důraz byl kladen na správné posazení 

lopatky a centraci ramene. Dále jsme pomocí thera bandu posilovali vnější spirálu. 

 Pacient se postupně naučil provádět byť malé, zato diferenciované pohyby ve všech 

třech osách. Po cvičení upevňujících koordinaci pletence ramenního se terapie přesunuly 

k nácviku položek ADL. 

Aktivita č.1: ukládání sklenice do poličky - manipulace s předmětem ve vertikální rovině 

 Pacient má nefunkční akrum, proto byla selektivně nacvičována pouze flexe 

v ramenním kloubu bez zapojení akra do činnosti. Stimulace a terapie akra byla zajištěna 

ergoterapeutkami v rámci denního stacionáře ERGO Aktiv. 

 U pacienta byla ventrální flexe doprovázena elevací celého ramenního pletence 

s nefunkčními dolními fixátory lopatek. Vnitřní spirálu za aktivity právě dolních fixátorů 

lopatky jsme tedy trénovali ve vzorci repetitivního opakování. Pacient měl za úkol vědomé 

provedení celého pohybu a centraci pletence, snaha byla také o inhibici elevace lopatky a 
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souhyb trupu. K podpoře pohybu ramene do vnější spirály byl použit vedený pohyb thera 

bandem. Tuto aktivitu prováděl jak vsedě, tak ve stoje.  

Obrázek 2.9; Pacient C při nácviku ukládání sklenice do poličky 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.2: utírání stolu - plynulý pohyb v horizontální rovině 

 Tuto aktivitu mohl pacient provádět i s disfunkčním akrem, jelikož tato činnost 

nevyžaduje náročnou úchopovou funkci ruky. Utírání plochy dobře stimuluje koordinaci i 

zvyšování rozsahu pohybu. Pacient tuto aktivitu prováděl vsedě. 

 I když byl pacient limitován akrem, poradil si s touto činností obstojně. Opět bylo při 

provádění činností dbáno na zapojení správných pohybových vzorců a vyloučení souhybů. 

Přesto se nám nepodařilo patologické souhyby zcela odbourat. Také na plynulosti pohybu je 

ještě nutné zapracovat. I přes relativně omezený rozsah pohybu bylo rameno po terapiích 

zesíleno, takže byl vidět nepatrný posun v kvalitě provedení. 
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Obrázek 2.10; Pacient C při nácviku utírání stolu 

 

Zdroj: archiv autorky 

 

Aktivita č.3: oblékání – obléci paretickou HK do rukávu. 

 U této aktivity jsme se opět opakovaným nácvikem snažili předejít nežádoucím 

souhybům. Pacient má svůj již zažitý stereotyp oblékání horní poloviny těla, takže jsme se 

společně snažili o jeho úpravu a zdokonalení ze strany lepšího postavení pletence ramenního 

při aktivitě. Díky posílení svalového aparátu pletence ramenního byl pohyb na konci výzkumu 

jistější a plynulejší. 
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Obrázek 2.11; Pacient C při nácviku oblékání horní poloviny těla 

      

Zdroj: archiv autorky 

 Aplikování získaných poznatků ze cvičení Spiraldynamik do provádění ADL šlo 

pacientovi obstojně, hodně jej v kvalitním provedení denních činností limitovalo nefunkční 

akrum. Důležité je, že se pacient naučil vědomě korigovat lopatku a nastavit zevní spirálu. To 

je základem pro jeho budoucí fungování a návaznost na další terapie. Cílem je, aby pacient 

všechny naučené poznatky z terapií aplikoval do běžného denního fungování.  

Výstupní vyšetření: 

Goniometrické vyšetření rozsahu pohybu v ramenním kloubu: 

Tabulka 2.6; Výstupní vyšetření aktivních a pasivních pohybů u pacienta C 

Pohyb Aktivně Pasivně 

Flexe 65⁰ 110⁰ 

Extenze 30⁰ 40⁰ 

Abdukce 100⁰ 100⁰ 

Vnitřní rotace 0⁰ 65⁰ 

Vnější rotace 30⁰ 55⁰ 
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Lopatka byla na konci mého výzkumu volnější, provádění pohybu kontrolovanější a 

plynulejší. V rámci kineziologického rozboru se lopatka jevila na hrudníku lépe situovaná, 

tudíž jsme dosáhli alespoň mírného posílení mezilopatkových svalů. U rozsahu pohybu je 

vidět pozitivní posun.  

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem je k nahlédnutí v Příloze č.4; Dotazník hodnocení 

výzkumu pacientem, pacient C 

 

ZÁVĚR KAZUISTIKY: 

 Pacient ve věku 41 let po kraniotraumatu s intracerebrální hemoragií. Je zcela mobilní, 

soběstačný, s levostrannou hemiparézou. V rámci mého výzkumu probíhaly terapie 5 dní v 

týdnu v časové délce 45 minut po dobu 4 týdnů. Pacient je spolupracující, komunikativní. 

 Vstupní vyšetření zaměřené na hemiparetické levé rameno ukázalo oslabené dolní 

fixátory lopatek, depresi ramene a mírnou subluxaci. V rámci vyšetření podle Spiraldynamik 

jsem zjistila mírné omezení v longitudinální ose při addukci lopatky. Naším cílem tedy bylo 

posílení mezilopatkových svalů, stabilizace ramene a vědomé naučení vnější spirály. 

S pacientem C jsme prakticky hned přešli při terapiích z polohy vleže do polohy vsedě. 

Cvičení bylo zprvu zaměřeno na izolované provádění pohybu v ose transverzální, sagitální a 

longitudinální, následně byly tyto pohyby spojeny v jeden celek a pacient se učit koordinovat 

pohyb pletence ramenního v osmičkovém vzoru. Terapie často probíhaly i za užití thera 

bandu, kdy jsem díky této terapeutické pomůcce pomáhala pacienta do daného směru pohybu 

navádět. Pacient tímto posiloval svaly v oblasti ramene a učil se procítit pohyb a lépe jej 

kontrolovat. V další části jsme přešli k nácviku samotných vybraných ADL, a to k ukládání 

sklenice do poličky (manipulace s předmětem ve vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb 

v horizontále) a oblékání paretické HK do rukávu. Při činnostech byla mírná limitace 

způsobena akrem bez aktivní hybnosti, v rámci mého výzkumu jsme se ale více zaměřili na 

terapii ramene. Provádění všedních denních činností bylo díky intenzitě terapií a 

repetitivnímu tréninku jistější.  Pacient se učil vyvarovat se nežádoucím souhybům a také 

aktivní centraci ramene, lopatky a vědomé nastavení celého pletence do vnější spirály. Toto 

vše pak uplatňoval při provádění ADL. Rozsahy pohybu se lehce zvýšily a pacient celkově 

hodnotí terapie pozitivně.  
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2.7. Hodnocení výsledků 

 Hned na začátku zmíním, jelikož to považuji za důležité, že všichni tří pacienti 

účastnící se mého výzkumu subjektivně hodnotili tento výzkum pozitivně. Pacienti udávají 

například pocit zpevnění HK, lepší pohyblivost, pocit uvolnění. Jednotlivé subjektivní mínění 

pacientů je zpracováno v krátkých dotaznících v Příloze 2,3 a 4.  

 Lepšího postavení lopatky na hrudníku bylo dosaženo u pacienta A a C. U všech 3 

pacientů byla lopatka na konci výzkumu lépe protažitelná ve srovnání se vstupním 

vyšetřením. 

 Na následujících stránkách je k nahlédnutí vyhodnocení vstupního a výstupního 

vyšetření aktivních i pasivních rozsahů pohybů jednotlivých pacientů zpracovaných pro 

přehlednost v grafech. Hodnoty jsou měřeny ve stupních. 
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Porovnání výsledků rozsahu pohybu u pacienta A  

Graf 2.1 Porovnání aktivního rozsahu pohybu u pacienta A při vstupním a výstupním vyšetření 

 

 Z grafu 2.1 můžeme zjistit, že u pacienta A se aktivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil při flexi o 30⁰, při extenzi o 10⁰ a při abdukci o 25⁰. Vnější a vnitřní rotace zůstaly 

beze změny. 

Graf 2.2; Porovnání pasivního rozsahu pohybu u pacienta A při vstupním a výstupním vyšetření 

 

  Z grafu 2.2 můžeme zjistit, že u pacienta A se pasivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil při flexi o 10⁰, při abdukci o 15⁰, ve vnitřní rotaci o 20⁰ a hodnoty vnější rotace a 

extenze zůstaly beze změny. 
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Porovnání výsledků rozsahu pohybu u pacienta B 

Graf 2.3; Porovnání aktivního rozsahu pohybu u pacienta B při vstupním a výstupním vyšetření 

 

 Z grafu 2.3 můžeme zjistit, že u pacienta B se aktivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil při abdukci o 5⁰ a ve vnitřní rotaci také o 5⁰. Hodnoty extenze zůstaly beze změny a 

hodnoty flexe a vnější rotace se dostaly do záporných hodnot (5⁰). 

 

Graf 2.4; Porovnání pasivního rozsahu pohybu u pacienta B při vstupním a výstupním vyšetření 

 

 Z grafu 2.4 můžeme zjistit, že u pacienta B se pasivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil ve flexi o 5⁰, v abdukci také o 5⁰, ve vnitřní rotaci o 20⁰ a ve vnější rotaci o 5⁰. 

Hodnoty extenze zůstaly beze změny. 
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Porovnání výsledků rozsahu pohybu u pacienta C 

Graf 2.5; Porovnání aktivního rozsahu pohybu u pacienta B při vstupním a výstupním vyšetření 

 

 Z grafu 2.5 můžeme zjistit, že u pacienta C se aktivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil ve flexi o 30⁰, v extenzi o 5⁰ a v abdukci až o 40⁰. Hodnoty rotací zůstaly beze změny. 

 

Graf 2.6; Porovnání pasivního rozsahu pohybu u pacienta B při vstupním a výstupním vyšetření 

 

 Z grafu 2.6 můžeme zjistit, že u pacienta C se pasivní pohyb na konci mého výzkumu 

zlepšil ve flexi o 20⁰, v abdukci o 10⁰ a ve vnitřní rotaci o 5⁰. Hodnoty extenze a vnější rotace 

zůstaly beze změny. 
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3. DISKUZE 

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku pacientů po získaném 

poškození mozku a jejich následnou rehabilitaci. Cílem mého výzkumu bylo zjistit, zda 

zařazení cvičení dle konceptu Spiraldynamik může ovlivnit rehabilitaci hemiparetického 

ramene a zda pacient tyto získané poznatky může uplatnit při provádění všedních denních 

činností.  

 Literární zdroje jsem čerpala především od lékaře Christiana Larsena, zakladatele 

konceptu Spiraldynamik. Velmi užitečným zdrojem mi byla skripta z kurzu Spiraldynamik, ze 

kterých jsem získala základní přehled o problematice celého konceptu. Skripta jsou psána 

přehledně, s množstvím ilustrací a obrázků pro snadné pochopení principu. Nepostradatelnou 

pomocí mi byl odborný dohled magistry Gabriely Havejové. Vědomosti vedoucí bakalářské 

práce z kurzu Spiraldynamik a mé znalosti z kurzu pro horní končetinu spolu se základní 

literaturou a supervizí plnou odborných rad a připomínek byly pro načerpání povědomí o 

fungování Spiraldynamik dostačující k provedení mého výzkumu v rozsahu, který jsem 

potřebovala.  

 Moje příprava k bakalářské práci započala rešerší a studiem literatury naší i zahraniční 

týkající se problematiky získaného poškození mozku, neurorehabilitace a uplatnění 

ergoterapie u těchto pacientů. Zaměřila jsem na ergoterapeutické vyšetření, které se nejčastěji 

v této oblasti provádí. Toto vyšetření se hodně liší i od pracoviště, kde je provedeno – jinak si 

pacienta po získaném poškození mozku vyšetří ergoterapeut ve zdravotnickém zařízení a 

jinak ergoterapeut v denním stacionáři sociálního odvětví. Literatura obecně doporučuje 

vyšetření mobility, kognice, horních končetin, provedení psychosociální anamnézy a 

rozhodně zde patří vyšetření soběstačnosti (Haladová, 2010, Krivošíková, 2011, Švestková, 

2013).  

 Já jsem se pro účely své bakalářské práce rozhodla po domluvě s vedoucí práce 

k získání základní anamnézy obsahující informace o diagnóze, nynějším onemocnění, sociální 

anamnéze a bytové situace. Všichni pacienti v době sběru dat pro můj výzkum navštěvovali 

denní intenzivní stacionář centra neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. Součástí vstupního 

vyšetření bylo vyšetření soběstačnosti. Dále byl proveden kineziologický rozbor zaměřený 

především na držení trupu a velmi důležité bylo postavení horních končetin a jejich symetrie.  

Při pohybu horních končetin je totiž velmi důležitá kontrola a spolupráce svalstva celého 
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trupu. Již Bouisset (1987) poukazoval na preaktivitu břišního svalstva při pohybu paže do 

zevní rotace. Pro mou práci nezbytné vyšetření horních končetin obsahovalo goniometrické 

měření rozsahu pohybu jak pasivního tak aktivního. Bylo nutné také stanovit minimální 

hranici aktivní hybnosti v rameni. Ta byla po konzultaci s vedoucí BP stanovena pro flexi a 

abdukci. Důvodem výběru těchto dvou pohybů je skutečnost, že pro provádění aktivit, které 

byly vybrány, byla flexe a abdukce nejzásadnější. Spodní hranice aktivního rozsahu pohybu 

byla tedy stanovena na 30⁰ pro flexi a 60⁰ pro abdukci. Dalším důležitým aspektem vyšetření 

byla i normostezie v oblasti čití. Pro screening kognitivní úrovně pacientů byl využit MoCa 

test se stanovením spodní hranice 19 bodů. 

 Další část byla zaměřena na vyšetření lopatky podle samotného konceptu 

Spiraldyamik. Zjišťovala jsem posunlivost a omezení lopatky po hrudníku v jednotlivých 

osách – sagitální, transverzální a longitudinální. Následně jsem se na základě zjištění 

mobilizace rozhodla k určení dílčích cílů, na cvičení v jaké ose se zaměřit nejvíce a jakou osu 

protáhnout a uvolnit. Společným cílem u všech pacientů bylo naučení a pochopení složité 

koordinace lopatky (v limitu jejich funkčního stropu) a naučit se tyto získané dovednosti 

přenést a používat v běžném životě.  

 V prvních terapiích se pacienti učili především izolovat jednotlivé požadované 

pohyby, aby se lépe naučili rameno korigovat. Pokud byl pro pacienta tento požadavek ze 

začátku těžký, probíhalo cvičení pasivněji, kdy jsem pacientovi lopatku mobilizovala sama. 

Popisovala jsem, co s lopatkou a celým ramenním pletencem dělám a pacient měl za úkol si 

pohyb představovat v mysli a napojit se na něj, ze začátku klidně i malým podílem. Pouhá 

představa pohybu je v neurorehabilitaci velmi důležitým aspektem. V mozku probíhá 

neuronová reorganizace a dochází k nepatrným signálům zanechávajícím informace, díky 

kterým je budoucí učení pohybu snazší (Jackson a kol., 2001, Richards a kol., 2015). Pacient 

postupně přebíral kontrolu. Když to zvládl, nastal další, složitější úkol. Tak bylo možné 

propojit všechny tři osy v jeden komplexní celek, v osmičkový pohyb. Učení probíhalo stejně; 

z pasivní mobilizace lopatky se postupným napojením pacienta na pohyb stal aktivní 

kontrolovaný pohybový vzorec. Pokud to bylo pacienta příliš těžké, zůstali jsme pouze u 

nácviku pohybu ramene do zevní spirály. Každý pacient tento úkol zvládal do určité úrovně 

závisející na jeho funkčním a momentálním stavu. Nutno dodat, že se jedná o složitý proces i 

pro zdravého člověka.  
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 Fyziologicky a anatomicky správné nastavení a používání horní končetiny značně šetří 

energii a zabraňuje fixování patologických pohybových stereotypů (Kazmarová, 2012). 

Problémem při plnění společného cíle zapojení paretické HK do činností byla u dvou pacientů 

nedostatečná aktivní hybnost ruky se špatnou úchopovou funkcí. Tito pacienti byli do mého 

výzkumu vybráni pro jiné důležitější vlastnosti podstatné pro mou práci, která je zaměřena na 

rehabilitaci ramene a už zde bohužel není prostor pro zabývání se úchopovou funkci ruky jako 

takové. Proto byly všechny tři činnosti vybrané pro mou práci modifikovány tak, aby se jich 

mohli účastnit i pacienti bez úchopové funkce HK.  

 Jedná se o činnosti ukládání sklenice do poličky (manipulace s předmětem ve 

vertikále), utírání stolu (plynulý pohyb v horizontále) a oblékání paretické HK do rukávu. 

Pacient A byl schopen při první činnosti ukládání sklenice do poličky nahradit sklenici lehčím 

předmětem, tudíž tuto aktivitu mohl provádět pouze s obměnou předmětu, podstata zůstala 

zachována. Pacient C měl akrum ještě o něco méně funkční, proto nacvičoval pouze selektivní 

pohyb HK do ventrální flexe a mohl více pozornost věnovat pouze pletenci ramennímu a jeho 

správnému nastavení.  

 Naopak pacient B byl během terapií při nácviku ADL poměrně zdatný, a proto jsem u 

něj přistoupila k adaptaci činnosti směrem nahoru, kdy musel dané činnosti provádět ve 

vyšších pozicích, pracoval s více materiály apod. V rámci terapií jsme s pacientem B zkoušeli 

aplikovat získané dovednosti o kontrole pohybu lopatky i do jiných činností, což byl vlastně 

záměr a podstata celého výzkumu. Cílem celé mé práce bylo, aby pacienti s aktivním 

používáním lopatky neskončili ve chvíli ukončení terapie a odchodu ze stacionáře domů, ale 

aby si tyto poznatky přenesli do svého života a naučili se je uplatňovat a používat při běžných 

činnostech automaticky a sami bez doprovodu terapeuta.  

 Při terapiích jsem k facilitaci a pro zpestření používala pomůcky jako thera band, 

pěnové míčky, tenisové míčky a S-bally. Thera band se ukázal jako skvělá pomůcka pro 

pomoc s vedením pohybu.  

 Na konci mého výzkumu bylo u pacienta A a C dosaženo znatelně lepšího postavení 

lopatky na hrudníku. U všech pacientů byla lopatka uvolněnější a tím i lépe pohyblivá aktivně 

i pasivně.  

 Jak lze vyčíst z grafů  2.1, 2.3 a 2.5, pohyb, který se aktivně zlepšil u každého 

pacienta byla abdukce, kdy u pacienta C došlo ke zlepšení až o 40⁰. Výsledky byly pozitivní 
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také u vnitřní rotace (pacient A a B), u extenze (pacient C) a u flexe (pacient A a C). U 

pacienta B došlo k snížení aktivního rozsahu pohybu při flexi a vnější rotaci o 5⁰, kdy tato 

odchylka mohla být způsobena nepřesností měření nebo momentálním stavem pacienta při 

měření. Další hodnoty zůstaly beze změny. 

 Z grafu 2.2, 2.4 a 2.6. můžeme porovnávat výsledky při pasivním rozsahu pohybu. U 

všech pacientů nastalo zlepšení ve flexi, abdukci a vnitřní rotaci. U pacienta B navíc i ve 

vnější rotaci. Výsledky porovnání extenze a vnější rotace (u pacientů A a C) zůstaly stejné při 

vstupním i výstupním vyšetření. 

 Při interpretaci těchto výsledků se domnívám, že pozitivní výsledky při flexi, abdukci a 

vnitřní rotaci jsou způsobené nejintenzivnějším zapojením těchto pohybů do daných aktivit. I 

cvičení do vnější spirály podporuje fyziologicky správnou flexi a abdukci. Intenzita extenze a 

vnější rotace byla oproti předešlým pohybům v terapiích rozhodně nižší. Toto zjištění je velmi 

kladné a přínosné pro celý výzkum a zároveň je i podmětem pro další zkoumání.  

 Pro další výzkum bych doporučila širší výzkumný vzorek, tedy provést výzkum s více 

pacienty pro širší možnosti porovnávání výsledků a také zařazení dalších aktivit. Důležité je 

zhodnocení aktivity na začátku výzkumu a na konci pro porovnání kvality provedení. 

 Nedílnou součástí celé práce je i hodnocení výzkumu samotných pacientů. Na konci 

při výstupním vyšetření jsem s pacienty provedla neformální rozhovor, abych zjistila jejich 

postoj k provedení práce. K objektivizaci odpovědí jsem použila krátký dotazník, který 

pacienti vyplnili. Z dotazníků vyplývá, že všichni pacienti hodnotí spolupráci na výzkumu 

kladně. Na otázku, zda měli nějaké negativní zkušenosti během nebo po terapiích, odpověděli 

shodně všichni záporně. Při popisu pocitu z ramene po skončení terapií pacienti uváděli 

odpovědi jako lepší hybnost, pocit uvolnění, posílení svalů, snížení bolestivosti nebo lepší 

držení těla. Všichni pacienti zaznamenali rozdílné vnímání paretické ruky před a po terapiích 

a všichni uvedli, že pociťují zlepšení. Zlepšení si všímali i příbuzní testovaných pacientů. 

Dotazníky jsou k nahlédnutí v Přílohách 2,3 a 4. Tato skutečnost je pro mou práci velice 

důležitá a zdůrazňuje přínosnost výzkumu.  

 Jako nedostatek této práce považuji málo důkladné provedení kineziologického  

vyšetření při výstupu. Dále by bylo vhodné zapojení činností z oblasti osobní hygieny, 

například čištění zubů či umývání obličeje. Tyto aktivity jsou ovšem náročnější na rozsah 
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pohybu a celkově na kvalitu provedení pohybu, proto by bylo potřeba upravit kritéria výběru 

výzkumu. Intenzita a délka celého výzkumu byla dostačující. 
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4. ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo poukázat na možnost zařazení konceptu Spiraldynamik 

do terapeutické jednotky ergoterapeuta u pacientů s hemiparetickým ramenem.  

 V České republice Spiraldynamik  není příliš známý, a už vůbec ne u ergoterapeutů. Je 

to rozmanitý, moderní koncept na principu vnímání a správném nastavení vlastního těla a 

určitě má v rehabilitaci široké uplatnění, jak v rukou fyzioterapeutů tak ergoterapeutů. 

Nevýhodou kurzu je časová a finanční náročnost. 

 V teoretické části byly shrnuty základní poznatky z oblasti získaného poškození 

mozku; popsala jsem cévní mozkovou příhodu a kraniocerebrální poranění. K základním 

informacím jsem přidala rehabilitaci těchto pacientů, a jaká může být intervence 

ergoterapeuta.  Dále jsem se věnovala popisu hemiparetického ramene a opět jsem navázala 

na přínos ergoterapie u těchto pacientů. Informace jsem čerpala z české i zahraniční literatury. 

 Poslední kapitola teoretické části je věnována samotnému Spiraldynamik. Pokusila 

jsem se jednoduchou, ale výstižnou formou pojmout podstatu samotného konceptu a přiblížit 

ji tak čtenáři. Jak jsem po rešerši literatury zjistila, využití konceptu Spiraldynamik u 

hemiparetického ramene není běžné ani u nás, ani v ostatních zemích. Proto jsem se 

v praktické části chtěla zaměřit právě na propojení Spiraldynamik a rehabilitací pacientů 

s hemiparetickým ramenem. 

 V praktické části jsou zpracovány 3 kazuistiky pacientů, s nimiž jsem pracovala 

v centru neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. Výzkum probíhal 4 týdny, s každým pacientem 

jsem pracovala denně 45 minut. Zprvu byly terapie nastaveny tak, aby se pacienty postupně 

naučili vědomý pohyb a koordinaci lopatky. Pro tuto cílovou skupinu pacientů bylo ze 

začátku těžké vyhovět požadavkům a naučit se izolovaně provádět požadované pohyby, proto 

jsem lopatku mobilizovala pasivně a pacienti si pohyb představovali v mysli. Jakmile to jen 

šlo, napojili se na pohyb a postupně převzali kontrolu. Postupně se měli pacienti naučit 

propojit všechny 3 osy - longitudinální, sagitální a transverzální – do uceleného osmičkového 

pohybu a také nastavit ramenní pletenec aktivně do zevní spirály. Po této prvotní dílčí části 

přišla na řadu nejpodstatnější myšlenka mé práce – využití vědomé koordinace pohybu 

lopatky a pletence ramenního při provádění všedních denních činností. Byly vybrány 

specificky 3 činnosti, a to ukládání sklenice do poličky, utírání stolu a oblékání paretické HK 

do rukávu. Byl kladen důraz na kvalitu provedení a na funkčnost. Pacienti měli za úkol hlídat 
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si při provádění aktivit postavení ramenního pletence a zaměřit se na fyziologicky správně 

vedený pohyb. Pokud se pacientům dařilo obstojně, byly v rámci terapie zařazeny i další 

položky ADL. Pacienti zde uplatňovali naučené schopnosti ovládání lopatky a používání 

správného fyziologického nastavení těla. 

 Všichni tři zúčastnění pacienti hodnotili celkově výzkum pozitivně, jak dokládájí 

vyplněné krátké dotazníky. Pacienti pociťovali zpevnění svalů, menší bolestivost ramene, 

lepší držení těla a pocit uvolnění. 

 Tato bakalářská práce může být záchytným bodem pro případné další zkoumání 

efektivity Spiraldynamik v rehabilitaci pacientů po získaném poškození mozku a taky 

k rozšíření povědomí laické i odborné veřejnosti o využitelnosti poznatků vědomého pohybu 

jak v terapiích, tak v běžném životě.  
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11. PŘÍLOHY 

Příloha č.1  

Žádost o poskytnutí informací pro studijní účely/sběr dat 
 

Jméno a příjmení žadatele:      

Datum narození:   Telefon:   E-mail:      

Kontaktní adresa:  

Přesný název školy/fakulty:       

Obor studia: Ergoterapie      
 

Forma studia:   prezenční    
 
Téma závěrečné práce: 
 
      
 
Žadatel  koná odbornou praxi: 
 na pracovišti:       v termínu  od:       do:       
 
 

Účel žádosti: 
●  sběr dat/zjišťování informací pro zpracování bakalářské práce 

      
 

Požadavek: 

Žadatel tímto žádá pacienta, na jehož ošetření/péči se v rámci své odborné praxe podílí, o souhlas se 

zpracováním jeho osobních údajů, a to konkrétně fotografií, informací o jeho zdravotním stavu, věku a pohlaví 

pro účely vypracování bakalářské práce.  

Žadatel tímto prohlašuje, že veškeré údaje, včetně fotografií budou anonymizované a nebude z nich možno určit 

totožnost pacienta. 
 

Jméno a příjmení pacienta:      

Datum narození:        Telefon:              

Kontaktní adresa:       
 

Pacient svým podpisem souhlasí, že jeho údaje budou zpracovány způsobem uvedeným v této žádosti, a že byl s 

účelem využití svých údajů a formou jejich zveřejnění srozuměn. 

  
 
 

Žadatel (datum podpis):       
 

Pacient (datum podpis):       
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Příloha č.2   

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem 

 

PACIENT A 

1. Jak byste popsal pocitově své rameno po skončení terapií? 

- Zpevnění 

 

2. Pociťujete rozdíl PŘED a PO terapiích? 

- Ano 

 

3. Měl jste během terapií/po terapiích nějakou negativní zkušenost? (bolest, složité 

instrukce.. ) 

- Nic 

 

4. Zlepšila se Vaše paretická ruka v provádění nějakých činností? Jakých? 

- Zlepšila, mohu se podrbat na tváři 
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Příloha č.3 

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem 

 

PACIENT B 

1. Jak byste popsal pocitově své rameno po skončení terapií? 

 - Lepší pohyblivost, pocit zpevnění, chodím více narovnaný 

 

2. Pociťujete rozdíl PŘED a PO terapiích? 

- Ano 

 

3. Měl jste během terapií/po terapiích nějakou negativní zkušenost? (bolest, složité 

instrukce.. ) 

- Žádné negativní zkušenosti 

 

4. Zlepšila se Vaše paretická ruka v provádění nějakých činností? Jakých? 

- Chodím více narovnaný, snížila se bolestivost a celkově pociťuji zlepšení, zesílily mi 

svaly. Dosáhnu do větší výšky, lépe se pro něco natáhnu apod. 
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Příloha č.4 

Dotazník hodnocení výzkumu pacientem 

 

PACIENT C 

1. Jak byste popsal pocitově své rameno po skončení terapií? 

- Větší rozsah v rameni a celkové zlepšení hybnosti  

 

2. Pociťujete rozdíl PŘED a PO terapiích? 

- Ano 

 

3. Měl jste během terapií/po terapiích nějakou negativní zkušenost? (bolest, složité 

instrukce.. ) 

- Neměl jsem žádnou negativní zkušenost 

 

4. Zlepšila se Vaše paretická ruka v provádění nějakých činností? Jakých? 

- Lépe se mi s ní cvičí 
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