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Abstrakt 
 

Název: Vliv pohybového programu s prvky prolongovaného strečinku na funkční 

stav plavce s MO 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je ovlivnit funkční stav plavce s dětskou 

mozkovou obrnou. Konkrétně ovlivnit kloubní rozsah dolních končetin, 

spasticitu a posílit trup. 

Dalším cílem je poukázat na další možnosti využití pohybového programu k 

plaveckému tréninku lidí s MO. 

 

Metody:   Tato práce je koncipována jako případová studie závodního plavce (věk 25 

let) s mozkovou obrnou (spastickou diparézu). Pohybová intervence 

probíhala po dobu 11 týdnů ve formě samostatného pravidelného cvičení na 

základě edukace fyzioterapeutem a odborníkem pro aplikované pohybové 

aktivity. Zpracovaný program zahrnoval doporučení každodenního 

prolongovaného strečinku a kompenzačního cvičení, ve frekvenci 3x týdně. 

K hodnocení průběhu a efektu intervence byly využity metody 

kineziologického rozboru (goniometrie, Ashworthova škála a svalový test), 

metoda rozhovoru a tréninkový deník.  

 

Výsledky: Zjistili jsme, že po aplikaci pohybového programu, který trval 11 týdnů 

došlo ke zvětšení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu o 5 ° až 15 ° . Došlo 

také ke zlepšení svalové síly v oblasti trupu o 1 stupeň dle hodnocení 

svalového testu Vladimíra Jandy. Z rozhovoru byl patrný přínos v oblasti 

psychického a fyzického stavu probanda. Pohybový program dokázal 

nahradit fyzickou přípravu v posilovně a byl přínosný při tréninkovém 

procesu.  

 

Klíčová slova: rozsah kloubní pohyblivost, spasticita, posílení trupu, paraplavání, 

mozková obrna, goniometrie, modifikovaná Ashworthova škála, svalové 

testy, prolongovaný strečink, kompenzační cvičení 

 



 
 

Abstract 

 

Title: The effect of exercise program with prolonged stretching on functional 

condition of  a swimmer with cerebral palsy 

 

Objectives: The main goal of this thesis is the effect on a swimmer´s functional 

condition with cerebral palsy. In particular the effect on the range of leg´s 

motion, spasticity and to strenghten his trunk.  Another aim is to focus on 

other possibilities of using of movement´s programme during the 

swimming training of persons with cerebral palsy. 

 

Methods:     A case study of a man aged 25 who has a cerebral palsy (spastic diparesis). 

The movement exercise had been lasting for eleven weeks in the form of 

invidual regular exercise based on fysiotherapist’s advice and cotrolled by 

APA consultant. This program included everyday’s  prolonged stretching 

and compensatory exercises recommendation done three times a week. For 

evaulation and effect of program were used kineziology methods 

(goniometry, Ashworth scale and muscle test) and an interview and 

training diary. 

 

Results:       We have found out that this exercise program, which lasted 11 weeks, 

increased the range of motion of hip joint between 5 ° and 15 °. There was 

also an improvement of the muscle strength in the torso area about 1 

degree according to muscle test of Vladimír Janda. The interview showed 

off  benefits in the area of mental and physical condition of the proband. 

The exercise program was able to replace physical training in the gym and 

was beneficial in the training process.  

 

Keywords:  range of motion, spasticity, torso strengthening , paraswimming, cerebral 

palsy, goniometry, modified Ashworth scale, muscle tests, prolonged 

stretching, compensatory exercises 

 

 



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
MO - mozková obrna 
CNS - centrální nervová soustava 
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SPC - speciálně pedagogické centrum 
AS - Ashworthova škála 
MAS - modifikovaná Ashworthova škála 
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1    ÚVOD  
Jako téma své bakalářské práci jsem si zvolil přípravu pohybového programu pro 

jedince s tělesným postižením. Konkrétně ovlivnit pohybovým programem funkční stav 

plavce s dětskou mozkovou obrnou (spastická diparéza). Při škole pracuji jako asistent, 

takže se také setkávám s lidmi s MO. I z tohoto důvodu je mi toto téma blízké. 

Původně jsem se chtěl ve své bakalářské práci věnovat stolnímu tenisu, kterému 

se aktivně věnuji, ale při hledání vhodného probanda jsem narazil na plavce s MO, který 

vyhovoval mé představě a byl vhodný pro můj nápad, vytvořit pohybový program. Abych 

se přiznal, k plavání jsem začal mít kladný vztah až s příchodem na vysokou školu. Po 

hodinách plavání jsem si tento sport velice oblíbil. Začínal jsem vnímat benefity, které 

jsou s plaváním spojeny. Zlepšil se mi psychický stav, fyzická kondice a také držení těla, 

především v oblasti horních končetin. Od té doby se stalo plavání mou oblíbenou činností 

a jsem nesmírně rád, když vidím využívání tohoto sportu v rámci rehabilitace u tělesně 

postižených jedinců či lidí po úrazu. Ještě více mě těší, když se někdo tomuto sportu (a 

sportu obecně) věnuje na nejvyšší úrovní. Osobně totiž zastávám názor, že právě sport 

může dát smysl do života lidem s postižením či po úrazu. 

Pohybuji se ve sportovním prostředí a vnímám tedy podmínky přípravy sportovců 

na vrcholové úrovni bez postižení a s postižením. I proto jsem si zvolil toto téma, abych 

mohl pomoci při tréninkovém procesu vrcholového para sportovce a nahlédnout tak do 

této sféry. Pomoc při přípravě sportovců je mi totiž blízké a rád bych se tomu věnoval i 

ve své budoucnosti. 

Teoretická část mé bakalářské práce popisuje pojmy a základní okruhy související 

s tématem mé práce. Část praktická se zaměřuje na případovou studii vrcholového plavce 

s MO. Věnuji se v ní hodnocení rozsahu kloubní pohyblivosti, spasticity a svalové síly. 

Na základě hodnocení je v této části popsán pohybový program, který se zaměřuje na 

zvětšení rozsahu kloubní pohyblivosti dolních končetin, ovlivnění spasticity a posílení 

trupu. Také se zabývá závěrečným hodnocením daného programu. 
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2    MOZKOVÁ OBRNA 
 

2.1    Definice MO 
Mozková obrna je jedno z nejčetnějších neurovývojových onemocnění. Obecně 

neurovývojové syndromy způsobují funkční omezení zapříčiněné nervovou poruchou. 

Projevují se od raného věku a postihují více oblastí: kognitivní schopnosti, hybnost, zrak, 

sluch, způsob chování apod. MO je neprogresivní postižení vyvíjejícího se 

mozku.  Postižený bývá motorický systém, descendentní  nervová vlákna z motorické 

kůry a často se spojuje s neurokongitivními, senzorickými a senzitivními lézemi. Je to 

sice neprogresivní onemocnění, ale nikoliv neměnné. Největší změny lze pozorovat na 

muskulo-skeletálním systému. Normální hybnost a spontánní protahování svalu je 

omezeno spasticitou, jejímž výsledkem je vynucené držení, vznik kontraktur, porucha 

růstu svalu a deformace kloubu a kostí (Kraus, 2005). 

Kromě motorického postižení se ale objevují i další projevy. U MO se může 

vyskytovat také epilepsie, zrakové obtíže (strabismus, amblyopie), inkontinence a 

poruchy učení. U těchto poruch je široké spektrum od těžké mentální retardace až po 

specifické poruchy učení jako je dyslexie či dyskalkulie (Kraus, 2005, Jankovský, 2006). 

 

2.2    Historie 
Jeden z nejstarších příkladů onemocnění dětské mozkové obrny pochází dle 

Christose Panteliadise z 11. století př.n.l a to konkrétně z Egypta, kde byla nalezena 

mumie faraona Siptaha, která vykazovala příznaky MO.  

Významné pokroky v diagnostice a popsání této nemoci přinesl v 19. stol. 

anglický chirurg  Wiliam John Litlle, který jako první popsal, že neuromuskulární 

postižení se vztahuje k potížím spojeným s porodem. Nemoc se chvíli jmenovala i podle 

tohoto anglického doktora Littleova choroba (Little’s Disease). Onemocnění bylo později 

přejmenováno na mozková obrna (cerebral palsy) (PANTELIADIS,  2013). 

W. J. Litlle se tedy domníval, že příčinou MO je komplikovaný porod. S touto 

hypotézou nesouhlasil Sigmund Freud, další významná osobnost. Ačkoliv je toto jméno 

spojeno spíše s psychologií, zabýval se také neurologií. Přišel na to, že MO může být i 

vrozené, čímž vyvrátil tvrzení Littlea. Na to také navazuje v té době revoluční klasifikace 
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rozdělující postižení na dobu příčiny: vrozené (prenatální), získané během narození 

(perinatální) a získané po narození (postnatální). Tato klasifikace se používá dodnes 

(PANTELIADIS,  2013). 

2.3    Etiologie 
Dle Kudláčka (2013) připadají 2-3 děti na 1000 živě narozených, kterým je 

diagnostikováno MO. Oproti období šedesátých a sedmdesátých let, kdy byl uváděn počet 

1-2 děti na 1000 živě narozených, se počet dětí s MO zvýšil. Potvrzují to studie 

z osmdesátých let 20. stol., které byly provedeny ve Spojených státech amerických. O 

příčinách se zmiňují ve svých publikacích M. Kudláček i J. Kraus. Oba se shodují na tom, 

že důvodem je zlepšená péče v nemocnicích. Tím pádem se lékařům daří lépe snížit 

novorozeneckou úmrtnost, což potenciálně zvyšuje počet novorozenců, kteří můžou mít 

nějaký typ postižení (Kudláček, 2013, Kraus, 2005). 

Obvykle se příčiny dětské mozkové obrny rozdělují dle období vzniku do tří 

skupin: prenatální (před porodem), perinatální (během porodu), postnatální (po porodu). 

Lze tedy usoudit, že vznik MO se váže na období okolo porodu a nejpozději do šestého 

měsíce života novorozence (Kudláček, 2013). 

Nejvíce případů vzniku tohoto onemocnění spadá do období prenatálního. Dle 

analýz a studií je to 75-80 %. Dle Kudláčka je významným rizikovým faktorem nízká 

porodní váha. Jako riziková hranice hmotnosti se uvádí 1500 g. (Kudláček,2013). Mezi 

další rizikové faktory, které způsobují poškození mozku, patří intrauterinní infekce 

(toxoplazmoza, rubeloa, cytomegalie, herpetická infekce). Jako tizikové se jeví také 

vývojové malformace či drogy užívané matkou. (Kolář, 2009).  V perinatálním období 

jsou příčiny MO porodní traumatismy či hypoxicko-ishcemické poškození mozku 

(Šišková, 2011). Mezi postnatální příčiny se řadí těžká novorozenecká žloutenka, která 

vzniká inkompabilitou RH-faktoru mezi matkou a plodem, a další virová či bakteriální 

komplikace (Kudláček, 2013). 

2.4    Formy MO 
Mozková obrna se projevuje v různých formách, které se nedají rozpoznat ihned 

po narození, ale vyvíjejí se postupně. To se děje přibližně v průběhu 2. a 3. roku, kdy 

dozrává mozek a mění se jeho funkce. Avšak i potom se mohou jednotlivé formy měnit 

v různých příznacích ba dokonce i přecházet jedna v druhou (Janda, 1975).  Ve více 

publikacích lze najít různá dělení.  
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Obrázek č.1: Grafické zobrazení typů mozkové obrny (Padmakar, 2019)  

Avšak dle klinického obrazu, změn svalového tonu typu hybné poruchy, se MO 

dělí na následující formy: 

1. Spastické formy 

a. Forma diparetická (paraparetická) 

b. Forma kvadruparetická 

c. Forma hemiparetická 

2. Nespastické formy 

a. Forma hypotonická 

b. Dyskinetické formy 

(Ambler, 2006) 
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2.4.1    Spastické formy 
U pacientů se spastickým syndromem se postupně projevuje abnormální postavení 

končetin, jsou porušeny selektivní pohyby, objevují se i klonus a stereotypní 

synergistické souhry (Kolář, 2015). Spastické formy dle Amblera má přibližně 62% lidí 

trpících MO. Dále je můžeme rozdělit na formy diparetickou, kvadruparetickou a 

hemiparetickou (Ambler, 2006). U těchto forem se vyskytují tři základní typy hypertonu: 

spasticita, rigidita a dystonie (Štětkářová et al., 2012). 

Ze všech forem MO je nejčastější forma diparetická (paraparetická) neboli také 

spastická diparéza. Vzniká poškozením poškozením mozku v oblasti temenního lalok, 

které může být zapříčiněno předčasným či komplikovaným porodem (Fisher, 

2007).Projevem této formy je symetrické postižení dolních končetin, které jsou slabší a 

méně vyvinuté. U většiny svalových skupin je zvýšené napětí a svaly se zkracují. Tím je 

zapříčiněno vadné držení dolních končetin a pánve. Z důvodu zkrácení Achillovy šlachy, 

která táhne patu vzhůru, vzniká špičkové postavení nohy nebo-li koňská noha (pes 

equinus) a noha koňská vybočená (pes equinovarus). Z důvodu vtočení nohy dovnitř je 

chůze možná po hřbetní a zevní ploše nártu. Vývoj chůze je tedy ztížen. Dítě předklání 

pánev a trup, překřižuje dolní končetiny a chodí po špičkách či hřbetní a zevní ploše nártu. 

Horní končetiny mají většinou dobrou hrubou motoriku a jsou normálně utvořeny. 

Přestože tato forma  vzniká poškozením mozku, inteligence bývá zachována (Janda, 

1975). 

Forma kvadruparetická je nejzávažnější formu MO. Následkem je poškození 

částí senzomotorické oblasti kortexu. Mezi faktory způsobující kvadruparézu patří nízká 

porodní hmotnost a infekce CNS. Charakteristická je oboustranná spasticita všech 

končetin, která převažuje u horních. Postiženo bývá celé tělo, hlava, trup a všechny 

končetiny. Často jsou u těchto jedinců otevřena ústa, vytékají jim sliny a příjem potravy 

bývá ztížen z důvodu neschopnosti žvýkat. U většiny kvadruparetických pacientů se 

objevuje těžká mentální retardace, epilepsie a také postižení smyslových vad (Fischer, 

2007, Kraus, 2005). 

Důvodem hemiparetické formy je poškození mozku, které vzniká krvácením do 

postraních komor mozkové kůry. Většinou jsou faktory této formy prenatální či 

perinatální. Necelá čtvrtina dětí s hemiparetickou formou je narozena předčasně. 

Postihuje častěji chlapce. Tuto formu lze charakterizovat jako jednostrannou poruchu 

hybnosti spastického typu s výraznějším projevem postižení na horní končetině, která 
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bývá ohnutá v lokti s rukou v pěst a sevřeným palcem. Dolní končetina je napjata tak, že 

dotyčný při chůzi došlapuje na špičky. Postižené končetiny jsou zpravidla slabší a kratší. 

Dle Krause dochází většinou k manifestaci hemiparézy mezi 4.-5. měsícem, kdy se zjistí 

jednostranný pokus o úchop. S vývojem dítěte se objevuje ještě skoliotické vybočení 

pátěře, ústa se otevírají asymetricky a hlava bývá natočena ke zdravé straně těla. Přetáčení 

dítěte je vedeno přes postiženou stranu. Významnou komplikací u této formy je epilepsie. 

Dalším projevem je mentální retardace. Dle Krause ji může mít 18-50% pacientů. Při 

mentální retardace je epilepsie až pětkrát častější. Dochází i k poruchám řeči a 

specifickým školním poruchám (Kraus, 2005, Fischer, 2007). 

2.4.2    Nespastické formy 
Pro nespastické formy je charakteristická absence svalového napětí. Dále si je 

rozdělíme na formu hypotonickou a dyskinetické formy. 

Dle Fischera (2007) bývá forma hypotonická ve starší literatuře označována také 

jako ataktická či cerebelární a je poměrně vzácná. Udává se pouze 6% postižených touto 

formou. K poškození dochází zejména v oblasti mozečku. Mezi příčiny se řadí rozsáhlé 

mozkové malformace, hypoxicko-ischemické poškození míchy či hypoxie. Dle Lesného 

(1980) je projevem této formy výrazné snížení svalového tonu, což způsobuje zvětšení 

rozsahu pohybu v kloubech. Dítě je nápadně klidné a pohybově chudé. Specifikum této 

formy je, že se projevuje především v kojeneckém věku. Kolem třetího roku se může 

přeměnit v některou ze spastických forem či ve formu dyskinetickou. Podle Fishera 

(2007) výjímečně přetrvává forma hypotonická. V tomto případě se jedná o tzv. 

hypotonický syndrom. Jeho výklad však není vždy jednoznačný. Někdy se dá tato forma 

kompenzovat, jindy bývá doprovázena snížením intelektu a těžkou mentální retardací. 

Příčinou dyskinetické formy je poškození mozku v oblasti bazálních ganglií, 

které jsou součástí extrapyramidové dráhy. Z důvodu poškození bazálních ganglií je 

vyvolán pohybový chaos, který je demonstrován nepotlačitelnými pohyby. Na vzniku této 

méně časté formy se podílí nejčastěji novorozenecká žloutenka. Mezi další příčiny se řadí 

asfyxie či hypoxie u hypotrofických novorozenců (Fischer, 2007). Dyskinetická forma se 

vyznačuje již zmíněnými nepotlačitelnými pohyby, které se objevují spontánně, v klidu 

nebo jsou vyvolány různými podněty (např. náhlý zvuk, bolestivý podnět, polekání). Tyto 

pohyby postihují končetiny nebo také svalstvo obličejové, žvýkací a svalstvo, které 

pomáhá tvorbě řeči a hlasu. Z tohoto důvodu bývá řeč těžko srozumitelná a pomalá 

(Janda, 1975). 
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2.5    Možnosti terapie a léčby 
Je nutné si uvědomit, že MO představuje poškození mozkových struktur, které je 

nevratné. Tudíž se jedná spíše o metody a techniky, které se zaměřují na zmírnění projevů 

MO (Kudláček, 2013). Jsou sestavovány vhodné léčebné programy, kterými se dá zmírnit 

nepříznivý stav a zároveň umožňují nejlepší možný způsob  pro kvalitní život. (Kraus, 

2005). 

Dle Krause (2005) a Štětkářové (2012) bych rozdělil léčbu následovně: 

• Rehabilitace 

• Vojtova metoda 

• Bobath koncept 

• Petöho metoda 

• Protažení svalů a dlahování 

• Farmakoterapie  

o Baclofen 

o Diazepam 

o Aplikace botulotoxinu do spastických a dystonických svalů 

• Operace, neurochirurgické zákroky 

o Selektivní rhizotomie 

o Prodloužení šlach a svalů 

o Korekční operace kloubů a páteře 

o Korekce deformit kloubů a nohy 

• Alternativní způsoby léčby 

o Masáže a hydroterapie 

o Feldenkraisova metoda 

o Canisterapie, Hipoterapie 

o Muzikoterapie, Arteterapie 
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K předešlému rozdělení je nutné dodat, že v současnosti zahrnuje komplexní léčba 

spolupráci více oborů. Jedná se o spolupráci dětského praktického lékaře, neurologa, 

fyzioterapeuta a později také oftalmologa, ergoterapeuta či logopeda. Léčebná intervence 

by měla být včasná, dlouhodobá a dostatečně intenzivní. Praktikují se kombinace postupů 

v domácím prostředí, pobytovým (lázně, nemocnice) či ambulantním (Vařeková, Šašek, 

2020) 

 Ke kvalitnímu životu jedince s MO využíváme prostředky ucelené rehabilitace, 

které dle Jankovského (2006) dělíme na: léčebné, sociální, pedagogické a pracovní. Na 

mozkovou obrnu se musíme nahlížet v kontextu následujícího ICF modelu: 

 

Obrázek č.2.: model ICF pro jedince s mozkovou obrnou (Schiariti, 2018) 

 

Ve vzdělávání žáků s MO je klíčová spolupráce školského zařízení, SPC a rodiny. 

Důležitý je zde totiž výběr typu vzdělávání, zda žák bude integrován do běžné školy nebo 

se bude vzdělávat ve škole speciální. Velkou roli v komplexní péči hraje pohyb či 

sportovní aktivita, která má pozitivní vliv na psychickou, fyzickou i sociální stránku. 

Proto je důležité jedince s MO podporovat v pohybových aktivitách jak ve škole, tak i ve 

volném čase. Právě tělesná výchova může vést až ke sportovní kariéře v para sportu. Mezi 

celosvětově nejrozšířenější para sporty se řadí atletika, boccia nebo plavání o kterém se 

píše více v kapitole 2.6 (Vařeková, Šašek, 2020). 
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Protože charakteristickým znakem MO je motorické postižení, měla by být dle 

Grahama (2016)  primárním cílem fyzioterapeutická intervence k posílení funkční 

motorické aktivity, která je upřednostňována i dítětem a rodinou. Jako účinné se ukázaly 

dva typy intervencí. Jedná se o trénink specifických dovedností pro zlepšení motorické 

koordinace a fyzický trénink k řešení základního či sekundárního poškození. Úlohou 

terapeuta by mělo být hlavně pomáhat lidem s MO začleňovat intenzivní fyzickou aktivitu 

do jejich života a trénovat specifické schopnosti, které zvýší jejich cvičební aktivitu. 

Dle Štětkářové (2012) má svůj význam i terapie dospělých. Častým problémem 

jsou vertebrogenní potíže s degenerativními změnami páteře. Objevují se obtíže nosných 

kloubů či problémy s udržením moči. Nesmíme také zapomenout na přidružené poruchy 

(omezená kapacita kognitivních funkcí či epilepsie). Dospělí jedinci mají často problémy 

v sociální rovině. Je pro ně obtížnější získat zaměstnání, zařadit se do společnosti, založit 

vlastní rodinu, nebo se seberealizovat. To má dopad na jejich kvalitu života a spokojenost. 

Je nutné také zmínit fakt, že někteří lidé s těžší formou žijí po celý život v ústavech nebo 

jsou odkázání na péči rodiny, což má také svá úskalí. I přes všechny problémy však může 

být léčba MO v dospělosti velmi úspěšná. 

2.6    Plavání pro osoby s MO 
Taktéž plavání lze zařadit do léčebné rehabilitace osob s dětskou mozkovou 

obrnou. Význam plavání zle spatřit v působení na tělesné orgány. Vodorovná poloha ve 

vodě vede ke zlepšení oběhového systému. Výdechy do vody podporují pravidelný 

rytmus dýchání, se kterým mívají lidé s MO problém. Ve vodě není zapotřebí překonávat 

gravitační sílu, což vede k odlehčení přetížených částí pohybového systému. Teplota 

vody a poloha plavce má výrazný vliv na snížení spasticity. Díky dalším fyzikálním 

vlastnostem vodního prostředí lze také získávat nové pohybové zkušenosti, které na suchu 

nejsou schopni provést. Další výhody plavání jsou: otužování organismu, prohlubování 

spánku, zlepšení metabolismu a také přispívá ke zlepšení psychiky (vyplavování 

endorfinů). Plavání je dle Šarinové a Čechovské (2005) jednou z nejvhodnějších 

pohybových aktivit pro děti s MO. Lze tím zlepšit fyzickou kondici a také se to může 

projevit na lepší kvalitě života. To ostatně potvrzuje ve své práci i Šímová (2010), která 

pomocí dotazníků hodnotí subjektivní pocity plavců. V práci došla k závěru,že kromě 

fyzické kondice má plavání vliv i na psychickou kondici, což potvrzují to také rodiče 

dotazovaných jedinců s MO. V práci je zmíněno také, že plavání může dopomoci ke 
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začleňování do společnosti. Brauner (2005) ve své publikaci zmiňuje, že výkonnostní 

plavání může vést k seberealizaci a psychické relaxaci. 

Výuku jedinců s MO je dobré provádět individuální formou v rámci skupiny. 

Plavec by se měl cítit dobře, uvolněně, schopen soustředění se na aktivity a také 

komunikovat s instruktorem. Pro začátek je důležitý kontakt instruktora s plavcem ve 

vodě pro jeho pocit bezpečí, psychickou vyladěnost a rychlejší poskytování zpětné vazby 

(Čechovská, Šarinová, 2006). 

2.6.1    Para plavání v ČR  
Para plavání se v České republice představuje především organizace Kontakt bB 

(dnes České para plavání), který vznikl v roce 1998. Na založení se podíleli úspěšný para 

plavec Martin Kovář, který je od roku 1989 na vozíku, se spolužákem a plaveckým 

trenérem Janem Nevrklou. Hodnoty, na kterých je organizace postavena jsou: kontinuita, 

odpovědnost, nezávislost, terapie, adaptace, kreativita, transparentnost. V organizaci 

používají unikátní  metodiku KONEV (Kovář-Nevrkla), která je založena: 

„Na principech stability a výdrže v krajních polohách, klidném pohybu v maximálním 

rozsahu  s těžištěm v jedné rovině a optimální práci s dechem”. 

Metodika je zvládnutelná a přínosná jak pro začínající neplavce, tak i pro 

reprezentanty. Posláním organizace je další vývoj metodiky, technologií a projektů, které 

umožňují rozvoj para plavání na celorepublikové a klubové úrovni (KONTAKT bB, 

Plavecká akademie bez bariér [online]). 
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3    POHYBOVÝ SYSTÉM 
Pohybové ústrojí pracuje jako jediné ústrojí v lidském těle pod kontrolou vědomí. 

Jeho nejnápadnějším projevem je pohyb. Přesto základním úkolem tohoto ústrojí je držet 

a zpevňovat naše tělo, aby bylo bylo schopné provádět potřebné pohyby. Funkční význam 

pohybového systému je tedy syntéza držení a pohybu (Čermák, 1998). 

Dle Véleho (2006) lze rozdělit pohybový systém na několik složek: 

• složka podpůrná (skelet, klouby, vazy) 

o tvoří pevnou mechanickou oporu pohybu 

• složka silová (svaly) 

o transformuje energii (z chemické na mechanickou) pro pohyb 

• složka řídící (CNS) 

o řídí a adaptuje programy dle měnících se podmínek 

• složka logistická ( metabolismus) 

o udržuje podmínky pro činnost vnitřního prostředí 

Pozornost terapeuta se soustřeďuje na myoskeletální aparát (svaly a skelet). Tento termín 

však nemá ve svém názvu složky řídící a logistickou. Je důležité mít na paměti, že i tyto 

složky jsou důležité a mohou být zdrojem poruch, přestože je myoskeletální aparát 

funkční. Bez účasti CNS není ani účelný pohyb možný, proto je nutné respektovat tuto 

složku stejně jako kosti a svaly (Véle, 2006). 

3.1    Poruchy pohybového systému 
Dle Poděbradské (2018a) dělíme poruchy pohybového systému následovně: 

• strukturální 

• funkcionální 

• funkční 
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Strukturální poruchy tvoří převážnou část náplně lékařů. V některých případech 

těchto poruch nelze dosáhnout plného uzdravení. Proto je při léčbě nutné dosáhnout a 

udržet nejvyšší možný funkční potenciál jedince snažit se o optimální kvalitu jeho života. 

Mezi nejčastější strukturální  poruchy patří poruchy vrozené, traumatické (zlomeniny, 

luxace), zánětlivé (revmatoidní artritida, dna), infekční (meningokokové, boreliové), 

degenerativní (atrózy) nebo tumory (Poděbradská, 2018 a). 

Funkcionální poruchy jsou prakticky všechny poruchy duševní (organické, 

neurotické stresové). Je důležité si uvědomit, že tyto porucha promlouvají do pohybového 

systému a vyvolávají nejrůznější potíže. Například jakákoliv změna nálady či jednotlivá 

emoce se promítá do postury (Poděbradská, 2018 a). 

Posledním typem poruch pohybového systému jsou funkční poruchy 

pohybového systému (FPPS), které vznikají poruchou řízení pohybového systému. Tyto 

poruchy jsou klinickou manifestací reflexních změn při neadekvátní terapii, nedostatečné 

autoreaparaci a nesprávném vyhodnocení významu těchto změn. Mezi charakteristické 

znaky FPPS se řadí generalizace (FPPS v jedné části vyvolává poruchy i v ostatních 

částech pohybového systému), reverzibilita, vysoká prevalence a bolest (nejčastější 

klinický projev). Mezi projevy patří: 

• omezení pohyblivosti 

• změny v měkkých částech 

• poruchy pohybového stereotypu 

• vegetativní změny (např. potivost) 

            (Poděbradská, 2018 b) 

3.2    Spasticita     
 

Spacitia je zvýšení svalového tonu projevující se při rychlém protažení svalu a lze 

ji zařadit mezi funkční poruchy pohybového systému. Spasticitu můžeme ale také chápat 

jako soubor příznaků, které se manifestují zvýšenou svalovou aktivitou a jsou důsledkem 

postižení centrálního motoneuronu. Nemocný spasticitu pociťuje jako odpor při 

provádění rychlých aktivních pohybů v daném pohybu a u některých jedinců může mít 

značný podíl v omezení hybnosti. Při spasticitě je omezený aktivní i pasivní pohyb v 

kloubu, což může také vést k deformitám kloubů a osteoporóze. Vedle zvýšené svalové 



 

24 
 

aktivity se spasticita projevuje zkrácením svalu, které také vede k omezenému rozsahu 

pohybu. Tomu lze zabránit vhodně zvoleným cvičením a důsledným protahováním 

(Štětkářová et al., 2012). 

3.2.1    Hodnocení spasticity 
Na začátku léčby spasticity je potřeba nejdříve objektivní vyšetření, které je 

výchozím parametrem, určujícím směr další terapie. K vyšetření se používají klinické 

hodnotící škály. Ty nám pomůžou posoudit: stupeň svalového hypertonu, polohu části 

končetiny, svírající úhel v kloubním spojení končetiny, míru svalových spasmů či 

poruchu funkce jednotlivých svalů. Škály by měly být hodnoceny vždy jedním 

vycvičeným zdravotníkem nebo lékařem. Proto může mít hodnocení různě vysokou 

spolehlivost (Štětkářová et al., 2012). 

Podle toho, co chceme měřit a sledovat, volíme příslušné hodnocení. Například k 

hodnocení svalového tonu a rozsah pohybu můžeme zvolit Ashworthovu škálu, 

modifikovanou Ashworthovu škálu, Tardieuovu škálu nebo goniometrii. K hodnocení 

frekvence spasmů lze použít Pennovu škálu nebo  škálu dle Snowa. A při hodnocení síly 

a funkce končetin se používá svalový test, Frenchay arm test (FAT) nebo funkční test 

ruky podle Jebsena (Štětkářová et al., 2012). 

Ashworthova škála (AS) je nejčastěji používanou škálou k hodnocení svalového 

tonu. Principem tohoto hodnocení je pasivní protažení spastického svalu během jedné 

sekundy, které provádí vyšetřující osoba. Pomocí škály se hodnotí svalový tonus v lokti, 

zápěstí, prstech a flexorů dolních končetin (Štětkářová et al., 2012). 

K hodnocení spasticity se rovněž doporučuje modifikovaná stupnice dle 

Bohannona a Smith (1987). Na základě předchozích zkušeností přišli na to, že u mnoho 

jejich pacientů lze hůře rozlišit stupeň 1 Ashworthovy škály. Proto zvýšili senzitivitu tím, 

že přidali stupeň 1+. Také upravili definici těžších stupňů. Ve výzkumu autoři samostatně 

hodnotili spasticitu flexoru lokte u 30 pacientů a následně se shodli v 86,7% jejich 

hodnocení, což potvrzuje dobrou spolehlivost modifikované Ashworthovy škály. 

Při praktickém použití této škály je nutné hodnotit hned první pokus pasivního 

protažení celého svalu v průběhu jedné sekundy. Svalový hypertonus totiž nelze hodnotit 

po opakovaných protaženích svalu. Nutností je dodržovat jednotnou metodiku testování 

pro jednotlivé svaly. Testování v nejlepším případě provádí stejný lékař či fyzioterapeut 

(Štětkářová et al., 2012). 
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Tabulka č.1.: Modifikovaná škála podle Ashwortha (Štětkářová et al., 2012) 

0 žádný vzestup svalového tonu 

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

1+ lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální 
odpor během méně než poloviny zbývajícího rozsahu pohybu) 

2 výraznější vzestup svalového tonu během celého rozsahu pohybu, 
avšak postiženou částí lze snadno pohybovat 

3 výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný 
4 postižená část je ztuhlá do flexe i extenze 

 

3.3    Kloubní pohyblivost 
V této práci je právě kloubní pohyblivost důležitou pohybovou schopností. Lze ji 

definovat jako schopnost vykonávat pohyb v odpovídajícím rozsahu. Na rozsahu se dle 

Chloudy ([online]) podílí řada faktorů: 

• tvar kloubu 

• napětí a rozložení měkkých tkání okolo kloubu (svaly, kůže) 

• napětí a volnost kloubního pouzdra a vazů 

• věk, pohlaví, psychický stav 

• zaměstnání, únava, vnější teplota 

Pohyby v kloubu můžeme provádět aktivně nebo pasivně. Aktivního rozsahu pohybu v 

kloubu lze dosáhnout aktivitou příslušných svalových skupin. Pasivní pohyb v kloubu je 

vykonáván působením vnějších sil, např. gravitací nebo terapeutem. Pasivní pohyb nám 

dává informaci o skutečně možném rozsahu kloubní pohyblivosti (Chlouda, Fyzioterapie 

ČVUT [online]). 

Rozsah pohybu v kloubu lze rozlišit na fyziologický nebo patologický. 

Fyziologických rozsah odpovídá plnému rozsahu pohybu. V tabulce č.2 je znázorněn 

rozsah daných kloubů, které jsme použili ve své praktické části své práce. Patologický 

rozsah kloubu může být buď snížený (hypomobilita) nebo zvýšený (hypermobilita). 

Hypomobilita může být dočasného nebo trvalého charakteru. Jednou z příčin může být 

funkční kloubní blokáda, která může být zapříčiněna poruchou funkce svalů. 
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Hypermobilita je zvětšený rozsah kloubní pohyblivosti nad fyziologickou mez a je 

spojována se svalovou hypotonií  (Chlouda, Fyzioterapie ČVUT [online]). 

Tabulka č.2.: Normální rozsah kloubní pohyblivosti dle Bernacikové et al. ([online]): 

Kloub kyčelní abdukce 45° 
  zevní rotace asi 15° 
  vnitřní rotace asi 35° 
Kloub kolenní flexe asi 160° 
  extenze 0° 
Kloub hlezenní plantární flexe asi 30° 
  dorzální flexe asi 20° 

 
3.3.1    Goniometrie 

Tato metoda stanovuje rozsah kloubní pohyblivosti v jednotlivých končetinách. 

Pohyb se hodnotí v sagitální, frontální a transverzální rovině. Metoda se využívá v rámci 

hodnotících škál, před léčbou a po ní (Štětkářová et al., 2012). 

 

Pro co nejpřesnější měření je nutné dodržovat určité zásady a pravidla: 

• fixace pomocí vyšetřujícího 

• provádět měření na odhalené části těla 

• goniometr se většinou přikládá ze zevní strany kloubu 

• kontrolní měření by mělo být provedeno vždy stejnou osobou, 

stejným způsobem, stejným goniometrem a ve stejnou denní dobu 

(Chlouda, Fyzioterapie ČVUT [online]). 

3.4    Trup a bederní páteř 
Dle Tichého (2017) patří bederní páteř mezi nejchoulostivější úseky páteře. Je to 

poslední úsek páteře, tudíž nese největší váhu (trup, hlavu, horní končetiny). Tato část 

těla je tvořena spojením volně pohyblivých obratlů a není zpevněna jinými kostmi. 

Oporou jsou bederní páteři břišní svaly, které tvoří takzvaný svalový korzet. Tuto oporu 

bederní páteř využívá při námaze, kdy tlak bránice a hluboký nádech vytvoří pevný 

polštář o který se tato část páteře může opřít. 

Oblast bederní páteře a dolní část trupu tvoří následující svaly: 
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• m. erector spinae (vzpřimovač páteře) 

• m. quadratus lumborum (čtyřhranný sval bederní) 

• m. rectus abdominis (přímý sval břišní) 

• m. obliquus externus abdominis (zevní šikmý břišní sval) 

• m. obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý břišní sval) 

• m. transversus abdominis (příčný břišní sval)    (Levitová, 

Hošková, 2015) 

Vzhledem k modernímu stylu života je bolest v oblasti bederní páteře stále 

častějším problémem, které mohou vést až k poškození struktur pohybového systému. 

Důležitá je zde tedy prevence. Dle Levitové a Hoškové (2015) mohou nastat v této oblasti 

následující poruchy: 

• dolní zkřížený syndrom 

• přetížení svalů a vazů při zvedání těžkých břemen 

• nevhodné pohybové stereotypy při běžných denních aktivitách 

• funkční blokáda bederní páteře (nejčastěji při zvedání břemene z 

předklonu do rotace trupu) 

• nedostatek pohybu, který vede k oslabení břišních svalů a 

přetěžování bederních svalů    (Levitová, Hošková, 2015) 
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4    POHYBOVÝ PROGRAM 
Pohybový program je souhrn pohybových aktivit, které se zaměřují na vybrané 

složky tělesné zdatnosti. Cílem většiny pohybových programů je kladně ovlivnit 

fyziologické stárnutí, omezit degradaci svalové hmoty a obnovit či získat potřebné 

pohybové dovednosti. Výběr pohybové činnosti záleží na tom, na co se chceme zaměřit. 

Většinou se v pohybového programu zaměřujeme na ovlivnění svalové zdatnosti, 

ovlivnění pohyblivosti segmentů pohybového aparátu nebo na ovlivnění aerobní 

zdatnosti. K dosažení cílů dle Valjenta ([online]) rozdělit cvičení a pohybové aktivity 

následovně: 

• aerobní pohybové aktivity 

o činnosti s vyšší intenzitou po přiměřeně dlouhou dobu 

• cvičení přispívající k rozvoji svalové síly 

o zvyšují objem a sílu jednotlivých svalových oblastí 

• aktivity zaměřené na rozvoj obratnosti, pohyblivosti a koordinace 

o zaměřují se na pohyblivost v kloubech a zkrácení svalstva 

 

4.1    Prolongovaný strečink 
Strečink je terapeutický postup zaměřený na zvýšenou protažitelnost měkkých 

tkání. Strečink lze brát jako prevenci a terapii zkrácení a kontraktur svalu. Vede také ke 

zvýšení počtu svalových vláken, biomechanickým a strukturálních změnám ve svalu, 

koprodukci aktinu a myozinu a také k tvorbě nových sarkomer. U tohoto terapeutického 

postupu je důležité zohlednit dobu trvání a rychlost protažení. Delší doba strečinku je 

efektivnější. Lepší je tedy delší jednorázové protažení než častá krátká protažení. Pomalé 

protažení nezvyšuje napětí pojivových tkání ani napínací reflex, proto je vhodnější rychlé 

protažení. Nejvhodnější prevencí a terapií pro pacienty se spastickou parézou je denní 

analytický prolongovaný statický progresivní strečink, který dobu trvání a rychlost 

protažení zohledňuje (Hoskovcová, Gál, 2012,Gál, 2015). 

Strečink lze dle Hoskovcové a Gála (2012) rozdělit do následujících kategorií: 

• Statický strečink 
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• Statický progresivní strečink 

• Cyklický intermitentní strečink  

• Balistický strečink 

• PNF strečink (techniky založené na principech proprioceptivní 

neuromuskulární facilitaci) 

4.1.1    Zásady prolongovaného strečinku 
Podle Gála (2015) existují čtyři podmínky správného provedení analytického 

prolongovaného strečinku: 

• Dostatečná délka protažení 

• Protažení svalů do maxima 

• Progrese maximálního protažení 

• Pravidelnost protahování  

První podmínkou správného protažení je dostatečná délka. Při nedostatečně 

dlouhé době strečinku jsou změny reverzibilní. Krátkodobý strečink má sice prokázaný 

efekt na snížení stretch reflexu, ale po první kontrakci protahovaného svalu mizí. Svalová 

síla se u zdravých jedinců krátkodobě zvýší, avšak u spastických svalů se takový účinek 

neprojevuje (Gál, 2015). 

Další podmínkou je protažení svalu do maxima. Pacient by měl cítit tah, ale ne 

bolest. Kvůli nutnosti protažení svalů do maxima je potřeba využít analytických metod 

(zaměření se na konkrétní sval), protože při sdružených pohybech nelze dosáhnout 

maximálního protažení všech svalů (Gál,2015). 

Třetí podmínkou je progrese maximálního protažení. Důležitost této podmínky 

lze ukázat na studii v publikaci Gála (2015). Ve studii ortézy polohovaly zápěstí do 

maximální extenze. Jejich aplikace se ukázala hned na začátku jako neúčinná, protože se 

zápěstí již nenacházelo v maximálním protažení. 

Poslední podmínkou je pravidelnost protahování. Doporučená délka protažení 

je 10-30 minut na každou svalovou skupinu, 1-2x denně a 4-7x týdně. Kvůli časové 

náročnosti je nutné tuto terapii pojmout jako domácí program (Gál, 2015). 

Terapii je potřeba pojmout jako autostrečink. Ve stanovené době pacient zůstává 

ve stanovené poloze s maximálním protažením dané svalové skupiny. Klíčovým 
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parametrem se jeví také míra zatížení protahovaného svalu. V tomto sice nepanuje 

prozatím úplná shoda, avšak dle dosavadních experimentů se zdá, že strečink s vyšším 

zatížením je účinnější než strečink s nižším zatížením (Gál, 2015). 

4.1.2    Kontraindikace strečinku 
Ke kontraindikacím strečinku patří: 

• Fraktura 

• Fixovaná kontraktura měkkých tkání 

• Akutní zánětlivý nebo infekční proces 

• Hematom či poranění měkkých tkání 

• Kontraktura poskytující nezbytnou kloubní stabilitu při nefunkční strukturální 

stabilitě nebo nedostatečné neuromuskulární kontrole 

• Kloubní hypermobilita 

• Zkrácení měkkých tkání umožňující provedení funkčních dovedností 

(Hoskovcová, Gál, 2012) 

4.2        Kompenzační cvičení 
Zdravotně kompenzační (vyrovnávací) cvičení je soubor cviků zaměřených na na 

oblasti pohybového systému. Kompenzačními cviky působíme cíleně na zlepšení 

zdravotního stavu, nejvíce na pohybový systém. Cvičení lze provádět v různých polohách 

a s různými obměnami s ohledem na aktuální zdravotní stav pohybového systému. Při 

vytváření pohybového programu je nutné vycházet z fyziologického držení těla a znát 

posturální (tendence ke zkrácení) a fázické (tendence k ochabování) svaly. Vyrovnávací 

cvičení je vhodné zařadit: 

• Při nedostatku pohybu 

• Jako prevenci poruch pohybového aparátu 

• Při jednostranném nebo nadměrnému sportovním zatížením 

• Po úrazu, dlouhodobé nemoci či po delší rekonvalescenci (Levitová, Hošková, 

2015). 
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4.2.1        Dělení kompenzačního cvičení 
Dle převládajícího fyziologického účinku rozdělujeme cvičení na uvolňovací, 

protahovací a posilovací. Důležitou podmínkou je dodržování posloupnosti dle tohoto 

rozdělení. Pro kompenzační cvičení je také efektivní pravidelnost, volba optimálních 

cviků a provedení pohybu správným způsobem (Levitová, Hošková, 2015). 

Cílem uvolňovacích cvičení je připravit kloubní struktury v oblasti svalů, které 

se chystáme protahovat. Využíváme k tomu kyvadlové a krouživé pohyby. Uvolňování 

je důležité z více důvodů: díky střídání tlaku a tahu kostního spojení dochází k prohřátí 

kloubů, podporuje tvorbu synoviální tekutiny, dochází k reflexnímu uvolnění svalů okolo 

kloubu. Ještě než s uvolňovacími cviky začneme, je důležité svalové skupiny zahřát 

(Levitová, Hošková, 2015). 

Protahovacími cviky se snažíme ovlivňovat délku posturálních svalových skupin 

(tendence ke zkrácení).  Zkrácení svalů je totiž příčinou zvýšeného klidového napětí 

svalu, což vede ke ztrátě elasticity svalu a jeho nefyziologickému zapojování do 

pohybového programu. Není-li napětí korigováno, zvyšuje se riziko úrazu (např. natržení 

svalu). Protahovací cviky nám také pomáhají odstraňovat nepoměr mezi posturálními a 

fázickými svaly a tím zachovávat optimální držení těla. Tyto cviky jsou také důležitým 

prostředkem k optimalizaci kloubní pohyblivosti a k zachování fyziologické délky 

zkráceného svalu (Bursová, 2005). 

Dle Hoškové a Levitové (2015) je důležité dodržovat následující pravidla pro 

protahovací cvičení: 

• Protahovat po zahřátí a uvolnění kloubních struktur 

• Vždy vycházet se správné základní polohy 

• Plně se soustředit na pohyb (pomalu, vědomě kontrolovat) 

• Vycházet z nižších  a stabilních poloh (leh, sed) 

• Neprovádět cviky do bolesti, ale ideálně do pocitu snesitelného tahu 

• Fáze protažení začíná vždy s výdechem, nezadržovat dech 

• Využíváme gravitace a pohybu očí 

• Zkrácené svaly protahujeme ideálně každý den 
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• Cviky po čase obměňovat, aby se nesklouzlo ke stereotypnímu cvičení bez 

vědomé kontroly 

Cílem posilovacího cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených svalů, zvýšit 

jejich napětí, korigovat držení těla, vyrovnat svalové dysbalance a upravit pohybové 

stereotypy. Ideálně s posilováním začínáme až po důkladném protažení zkrácených svalů 

a po zahřátí a uvolnění kloubních struktur. Náročnost posilování postupně zvyšujeme. 

Nejdříve upřednostňujeme posilování s vahou vlastního těla a poté můžeme přejít na vyšší 

úroveň obtížnosti např. v podobě cvičení proti odporu. Využít můžeme pomůcky jako 

overball, thera-band či gymball. Nejdříve posilujeme větší svaly, později ty malé. 

Posilovací program začínáme jednou až dvěma sériemi, postupně může přidávat. Počet 

opakování je 8-10 v sérii s tím, že můžeme postupně dle výkonnosti přidávat (Levitová, 

Hošková, 2015).  

Dle Levitové a Hoškové (2015) bychom se pro posilovací cvičení měli držet 

následujících pravidel: 

• Před posilováním uvolníme kloubní struktury a protáhneme posturální 

svaly (s tendencí ke zkrácení) 

• Při cvičení dbáme na správné držení těla a vycházíme ze správné základní 

polohy 

• Začínáme s jednoduchými cviky v nižších polohách, poté přecházíme na 

náročnější ve vyšších polohách 

• Zvolíme optimální velikost odporu a počet opakování 

• Snažíme se nepřetěžovat nadměrným objemem posilovacích cvičení 

• Korigujeme optimální držení těla zvýšením klidového napětí svalů 

pomocí izometrické kontrakce 

• Předcházíme stereotypnímu  cvičení tím, že po určité době obměníme 

posilovací program či zvýšíme úroveň obtížnosti  

• Posilujeme s výdechem, nezadržujeme dech 
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5    CÍLE, ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY 
5.1    Cíle 

• Hlavním cílem této práce je ovlivnit funkční stav u aktivního plavce s MO 

pomocí pohybového programu. Konkrétně ovlivnit kloubní rozsah dolních 

končetin, spasticitu a posílit trup. 

• Dalším cílem je poukázat na další možnosti využití pohybového programu k 

plaveckému tréninku lidí s MO. 

5.2    Úkoly 
• Shromáždit a prostudovat literaturu k tématu 

• Stanovit si vědecké otázky 

• Vybrat vhodné metody testování 

• Zhodnotit pomocí vybraných metod: 

o Spasticitu 

o Kloubní rozsah 

o Svalovou sílu  

• Na základě vstupního testování sestavit plán pohybového programu pro 

sportovce 

• Provést závěrečné testování po skončení cvičebního programu 

• Porovnat výsledky a vyvodit závěry 

 

5.3    Vědecká otázka 
V rámci výzkumu byla stanovena následující vědecká otázka: 

1.     Podaří se ovlivnit funkční stav jedince s dětskou mozkovou obrnou v 

některé z následujících oblastí: 

• rozsah kloubní pohyblivosti 

• spasticita 

• svalová síla 
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6    METODA 
Metodou práce je případová studie na jednom probandovi. V této byly použity 

metody testování, rozhovoru. Ke sběru dat byl využit také tréninkový deník. Sběr dat trval 

12 týdnů a proběhlo 43 jednotek prolongovaného strečinku a 20 jednotek kompenzačního 

cvičení. 

Nejdříve bylo provedeno vstupní testování a vyšetření. Proband má spastickou 

diparézu, což znamená, že má primárně postižené obě dolní končetiny a zároveň 

poškozenou jemnou motoriku u horních končetin. Zaměřili jsme se tedy na rozsah 

kloubní pohyblivosti, spasticitu a svalovou sílu. K měření byly využity metody: 

modifikovaná Ashworthova škála, goniometrie a svalový test dle Jandy. U obou měření 

byl přítomen fyzioterapeut Mgr. Petr Benda. 

V období 10 týdnů absolvoval proband cvičební program, který byl sestaven na 

základě vstupního měření. Cvičební program byl sestaven pomocí odborné literatury a 

konzultaci s vedoucím práce a fyzioterapeutem, který byl u testování přítomen. Pro 

sestavení pohybového programu byly také využity znalosti z předmětů Prevence 

pohybových poruch a Zdravotní tělesné výchovy. Další sběr dat byl pomocí 

strukturovaného rozhovoru s probandem. Při průběhu cvičení si vedl proband deník. 

Proband podepsal informovaný souhlas, viz. příloha č.2. 

6.1    Popis sledovaného probanda 
Probandovi je 25 let. Od narození je diagnostikován s dětskou mozkovou obrnou, 

konkrétně spastickou diparézou. Jak jsem již zmínil, tato forma MO se u něj projevuje 

primárně postižením obou dolních končetin a poškozenou jemnou motorikou u horních 

končetin. Pohybuje se na invalidního vozíku. Věnuje se plavání od 5 let. K závodnímu 

plavání se dostal v 7 letech, na mezinárodní úrovni pak začal působit o rok později. 

Účastní se tedy jak domácích závodů, tak i mezinárodních závodů. Největším 

dosavadním úspěchem pokládá účast ve finále ME. Rád by se účastnil paralympijských 

her, ale to se u prozatím mj. kvůli problematice klasifikačních tříd nepodařilo. S 

trénováním začínal v Karlových Varech a od roku 2014 se věnuje trénování v Praze. V 

současné době kvůli covidu trénuje 5x týdně, za normálních okolností to bylo 8x týdně a 

ještě k tomu cvičení v posilovně. 
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6.2    Metody sběru dat 
Jak již bylo zmíněno, v práci jsme použili metody sběru dat: 

• Goniometrie 

• Modifikovaná Ashworthova škála 

• Svalový test dle Jandy 

• Strukturovaný rozhovor 

• Tréninkový deník 

6.2.1   Goniometrie 
Právě spasticita, kterou proband trpí omezuje aktivní i pasivní pohyb v kloubu 

(Štětkářová et al., 2012). Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na vyšetření kloubní 

pohyblivosti. K tomu jsme využili metodu goniometrie. Ve vyšetření jsme se zaměřili na: 

flexi a extenzi kolenních kloubů, vnější a vnitřní rotaci kyčelních kloubů, abdukci kyčlí, 

plantární a dorzální flexi hlezenních kloubů. Při měření byl použit goniometr. 
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Obr. č. 3.: Goniometr (vlastní zdroj) 

6.2.2    Modifikovaná Ashworthova škála 
Jak již bylo zmíněno, proband má spastickou diparézu, proto jsme se zaměřili 

právě na tuto funkční poruchu. Vyšetření spasticity probíhalo pomocí modifikované 

Ashworthovy škály. Hodnoceny byly extenzory, flexory paže a flexory, extenzory kyčle.  

6.2.3   Svalový test dle Jandy 
Pro vyšetření svalové síly byl vybrán svalový test dle Jandy (2004). Toto 

hodnocení má 6 základních stupňů: 

• Stupeň 5 – Normální: odpovídá normální funkci sval (100 %), je schopen 

překonat velký vnější silový odpor v plném rozsahu pohybu. 

• Stupeň 4 – Dobrý: vyjadřuje přibližně 75 % síly normálního svalu. 

Schopnost svalu je provést bez obtíží celý rozsah pohybu a překonat 

středně velký vnější odpor. 

• Stupeň 3 – Slabý: odpovídá přibližně 50 % síly normálního svalu. Sval 

této síly je schopný vykonat pohyb v celém rozsahu s překonáním zemské 

tíže. Při testování neklademe vnější prostor. 

• Stupeň 2 – Velmi slabý: odpovídá přibližně 25 % síly normálního svalu. 

Sval je sice schopný vykonat pohyb v celém rozsahu, ale váhu testované 

části těla nedokáže překonat. Poloha testovaného musí být taková, aby se 

při pohybu maximálně vyloučila síla zemské tíže. 

• Stupeň 1 – Záškub: tento stupeň určuje přibližně 10 % síly normálního 

svalu. Při snaze vykonání pohybu dochází ke svalové kontrakci, ale 

vyvinutá síla nedokáže vykonat daný pohyb. 

• Stupeň 0 – Nula: při pokusu o provedení pohybu sval neprojevuje 

nejmenší známku stahu. 

Pro testování svalové síly je potřeba také dodržet několik zásad. Konkrétně: 

• Rozsah pohybu musí být proveden v celém možném rozsahu a pomalu, 

stálou stejnou rychlostí,  bez švihu 

• Pevně fixovat, ale pozor na stlačování šlachy nebo bříška hlavního svalu 
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• Klást odpor v celém rozsahu pohybu kolmo na směr pohybu a stále stejnou 

neměnnou silou 

• Neklást odpor přes dva klouby 

• Žádat provedení pohybu dle zvyklostí vyšetřovaného a teprve poté provést 

instruktáž pohybu nebo ho nacvičit. 

• Testovat v dobrých podmínkách: teplá a tichá místnost, tvrdý a pevný 

vyšetřovací stůl s přiměřenými rozměry 

Janda (2004) 

Pro hodnocení testovaného byl vybrán test pro flexi trupu. Konkrétně svalu m. rectus 

abdominis. Na tuto část těla jsme se zaměřili z důvodu prevence a důležitosti středu těla 

6.2.4    Tréninkový deník 
Kvůli časové náročnosti prolongovaného tréninku bylo nutné pojmout terapii jako 

domácí program (Gál, 2015). Abychom mohli sledovat a následně vyhodnotit tento 

program, bylo potřeba aby si proband vedl tréninkový deník. Tam si proband zapisoval: 

týden, den, pocity a poznámky. 

6.2.5     Strukturovaný rozhovor 
Pro další sběr dat byl využit strukturovaný rozhovor, ve kterém se zjišťoval 

subjektivní pocit probanda po proběhlém pohybovém programu pomocí otázek k tomuto 

programu. Další otázky se týkaly jeho plavecké kariéry. 
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7    VÝSLEDKY 
Výsledky případové jsou rozděleny do  podkapitol vstupní měření, jednotky 

pohybového programu a závěrečné měření 

7.1    VSTUPNÍ MĚŘENÍ 
7.1.1 Rozsah kloubní pohyblivosti 

Rozsah kloubní pohyblivosti jsme měřili metodou goniometrie. Využili jsme k tomu 

goniometr a polohovací stůl. Měření probíhalo s dopomocí a fixací terapeuta pasivně. 

Vstupní měření kyčelní kloub 

U kyčelního kloubu jsme měřili vnější rotaci, vnitřní rotaci a abdukci. Rotace byly měřeny 

s flexí v koleni do 90 °.  

Tabluka č.2: Výsledky kyčelního kloubu ve stupních  

kyčelní kloub vnější rotace vnitřní rotace abdukce 

pravá noha 15 ° 25 ° 40 ° 

levá noha 15 ° 25 ° 45 ° 

 

Vstupní měření kolenní kloub 

V dalším měření jsme se zaměřili na flexi a extenzi kolenního kloubu. Výchozí 

pozice kloubu byla u flexe i extenze 40 °. 

Tabulka č.3: Výsledky kolenního kloubu ve stupních  

kolenní kloub flexe extenze 

pravá noha 150 ° 20 ° 

levá noha 150 ° 20 ° 

 

Vstupní měření hlezenní kloub 

V posledním měření pomocí goniometru jsme se zaměřili na kloub hlezenní. U 

tohoto kloubu jsme měřili plantární a dorzální flexi.  
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Tabulka č. 4.: Výsledky hlezenního kloubu ve stupních  

hlezenní kloub plantární 
flexe dorzální flexe 

pravá noha 25 ° 20 ° 
levá noha 25 ° 20 ° 

 

7.1.2 Spasticita 
Spasticitu jsme testovali pomocí modifikované Ashworthovy škály. Testovali 

jsme flexory a extenzory obou paží a také flexory a extenzory obou dolních končetin. 

Spasticita flexoru a extenzoru pravé paže i levé vyšla na stupeň 1: 

„Lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor ke konci 

pohybu)”. 

Testování flexoru a extenzoru dolní končetiny prokázalo stejný výsledek u obou 

končetin. Výsledek byl stupeň 3: 

„Výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný”. 

Tabulka č. 5.: Výsledky vstupního testování spasticity 

  flexory a extenzory (hodnoceno ve stupních dle MAS) 
pravá paže 1 
levá paže 1 
pravá dolní končetina 3 
levá dolní končetina 3 

 

7.1.3    Vstupní svalové testy 
Svalový test dle Jandy (2004) jsme použili k testování flexe trupu. Pohyb 

probanda probíhal se synkinézou dolních končetin. Z tohoto důvodu byly dolní končetiny 

fixovány. Při hodnocení  stupňů 5, 4 a 3 se orientujeme podle značky, která se značí na 

páteři ve výši spojnice dolních lopatek. 

Při testování jsme začali stupněm 4, který se provádí v lehu na zádech s 

podložením dolních končetin pod koleny, paže jsou složeny na hrudníku a testovaný se 

drží za nadloktí. Proband se plynulou flexí krku a poté trupu odlepil od podložky horními 

úhly lopatek a pohyb provedl bez větších problému. Při pokusu o zvládnutí stupně číslo 
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5, kdy jsou ruce v týl s lokty vpřed (jinak se provádí obdobně jako stupeň 4), se proband 

nedostal dále než tomu bylo u stupně 4. Výsledek je tedy stupeň 4. 

7.2    Jednotky pohybového programu  
Na vstupní měření navazoval pohybový program který se skládal s 

prolongovaného strečinku a kompenzačního cvičení. 

7.2.1    Prolongovaný strečink 
K ovlivnění rozsahu kloubní pohyblivosti a spasticity jsme vybrali prolongovaný 

strečink. Kvůli časové náročnosti prolongovaného strečinku jsme se rozhodli zaměřit na: 

flexi a extenzi kolenních kloubů, vnější a vnitřní rotaci kyčelních kloubů, abdukci kyčlí. 

Vynechali jsme  tedy plantární a dorzální flexi hlezenních kloubů. Ke strečinku jsme 

vybrali cviky na protahování dle Nelsona a Kokkonena (2009). Cviky byly prováděny v 

polohách lehu a sedu. 

 

Časový rozvrh byl následovný:  

• 10 minut na každou svalovou skupinu 

• 1x denně 

• 7x týdně 

 

Proband byl instruován o čtyřech podmínkách prolongovaného strečinku:  

• Dostatečná délka protažení 

• Protažení svalů do maxima 

• Progrese maximálního protažení 

• Pravidelnost protahování, ideálně v denním režimu 

V této jednotce prolongovaného strečinku byly použity následující cviky: 

• Protažení vnějších rotátorů a extenzorů kyčelního kloubu v lehu 

• Protažení extenzorů kyčelního kloubu a extenzorů zad 

• Protažení adduktorů kyčelního kloubu v sedu 

• Protažení flexorů kolenního kloubu a adduktorů stehna v sedu 
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• Protažení flexorů kyčelního kloubu a extenzorů kolenního kloubu lehu na 

boku 

7.2.2 Kompenzační cvičební jednotka 
Dalším z důvodů zaměření se na trup těla, je důležitost hlubokého stabilizačního 

systému, který zabezpečuje stabilizaci a zpevnění páteře při pohybu. K posílení trupu 

jsme vybrali kompenzační cviky dle Levitové a Hoškové (2015). Tato cvičební jednotka 

probíhala 3x týdně. Vzhledem k diagnóze probanda byly zvoleny cviky především v leže 

a v sedě. Na začátek cvičební jednotky byly vždy cviky na uvolnění kyčelních kloubů, 

pánve a bederní páteře. Následovalo protažení vzpřimovačů bederní páteře (m. erector 

spinae), čtyřhranného svalu bederního (m. quadratus lumborum), ohybače kolenního a 

kyčelního kloubu. Závěrečná část byla na posílení břišních svalů, hýžďových svalů a HSS 

trupu a páteře. 

 

7.3 ZÁVĚREČNÉ MĚŘENÍ 
Po pohybovém programu následovalo závěrečné měření, které proběhlo ve 

stejném prostředí a za stejných podmínek jako vstupní svalové testy. K měření byl využit 

stejný polohovací stůl a goniometr. 

7.3.1        Závěrečné měření kyčelní kloub 
Měření probíhalo obdobně jako ve vstupním měření, tedy s dopomocí a fixací terapeuta 

pasivně. Oproti počátečnímu měření došlo ke změnám ve všech měření rozsahu kloubní 

pohyblivosti. Ve vnější rotaci a abdukci obou končetin se změnil rozsah o 5 °. Největší 

změna pak byla v rozsahu vnitřní rotace pravé nohy, kde bylo zlepšení o 15 °. Levá noha 

dosáhla zlepšení o 10 °. 

Tabulka č.6.: Porovnání výsledků z měření kyčelního kloubu  

kyčelní kloub typ měření vnější rotace vnitřní rotace abdukce 

pravá noha 
VM 15 ° 25 ° 40 ° 

ZM 20 ° 40 ° 45 ° 

zlepšení   ANO (+ 5 °) ANO (+ 15 °) ANO (+ 5 °) 

levá noha 
VM 15 ° 25 ° 45 ° 

ZM 20 ° 35 ° 45 ° 

zlepšení   ANO (+ 5 °) ANO (+ 10 °) NE 
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7.3.2        Závěrečné měření kolenní kloub 
Ve flexi a ani v extenzi kolenního kloubu nebyl zaznamenán žádný posun oproti 

původnímu měření. 

Tabulka č.7.: Porovnání výsledků z měření kolenního kloubu  

kolenní kloub typ měření flexe extenze 

pravá noha 
VM 150 ° 20 ° 
ZM 150 ° 20 ° 

zlepšení   NE NE 

levá noha 
VM 150 ° 20 ° 
ZM 150 ° 20 ° 

zlepšení   NE NE 

 
7.3.3        Závěrečné měření hlezenní kloub 

Pohybový program sice nebyl zaměřený na hlezenní kloub, ale i tak jsme měření 

provedli i v závěrečném testování. Ke zlepšení došlo v plantární i dorzální flexi a to 

shodně u obou končetin o 5 °. 

Tabulka č.8.: Porovnání výsledků z měření kolenního kloubu  

hlezenní kloub typ měření plantární flexe dorzální flexe 

pravá noha 
VM 25 ° 20 ° 
ZM 35 ° 25 ° 

zlepšení   ANO (+ 10 °) ANO (+ 5 °) 

levá noha 
VM 25 ° 20 ° 
ZM 30 ° 25 ° 

zlepšení   ANO (+ 5 °) ANO (+ 5 °) 

 

7.3.4    Spasticita 
V závěrečném testování spasticity dle modifikované Ashworthovy škály nedošlo 

k žádnému zlepšení.  

Spasticita flexoru a extenzoru pravé paže i levé vyšla na stupeň 1: 

“Lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor ke konci 

pohybu)”. 
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Testování flexoru a extenzoru dolní končetiny prokázalo stejný výsledek u obou končetin. 

Výsledek byl stupeň 3: 

“Výrazný vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný”. 

Výsledky jsou tedy stejné jako v tabulce č. 5. 

7.3.5    Závěrečné svalové testy 
Při testování jsme začali opět stupněm 4. Proband pohyb provedl bez větších 

problému. Následovalo testování stupně 5. Proband provedl pohyb flexe trupu plynule, 

bez souhybu pánve a kolmá vzdálenost mezi podložkou a značkou byla více než 5 cm. 

Došlo tedy ke zlepšení a výsledný stupeň testování je 5. 

 

 

Tabulka č.9.: Porovnání výsledků z testování flexe trupu  

  flexe trupu (hodnoceno ve stupních dle V.J.) 
výsledek vstupního testování 4 
výsledek závěrečného testování 5 
zlepšení dle kritérií V.J. ANO 

 

7.4    Tréninkový deník 
 Prolongovaný trénink byl plánovaný na každý den a kompenzační cvičení na 

pondělí, středu a pátek. Zde je shrnutí tréninkového deníku vedený probandem. 

Týden č.1 (8.2.-14.2.) 

V tomto týdnu proband zvládl 7 jednotek prolongovaného strečinku (dále jen PS) 

a 3 jednotky kompenzačního cvičení (dále jen KC) zaměřeného na HSS. Ze začátku se 

proband postupně dostával do tempa. Po první jednotce KC cítil bolest břišních svalů. Ve 

čtvrtek a v pátek kvůli plaveckému tréninku cvičil až později večer, což vedlo k tomu, že 

bylo cvičení náročnější. 

Týden č.2 (15.2.-21.2.) 

Tento týden proběhlo: 6x PS a 3x KC. V pondělí kratší strečink, které bylo 

nahrazeno prodloužením ve středu a KC v úterý místo pondělí. V sobotu vynecháme 
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strečink. Jinak vše probíhalo dle plánu. Proband začíná cítit zlepšení po posílení břišní 

části. 

Týden č.3 a č. 4 (22.2.-28.2. a 1.3.-7.3.) 

Tyto dva týdny probíhalo soustředění. V prvním týdnu nebyl schopný provádět 

program v celém rozsahu. Ve druhém týdnu cviky (především strečink) nahrazovala 

fyzioterapie. 

Týden č. 5 (8.3.-14.3) 

Tento týden proběhlo: 7x PS a 3x KC. Proband se vrací po soustředění opět do 

normálního režimu. KC přeloženo z pondělí na úterý. Ve středu strečink obtížnější, kvůli 

náročnému tréninku. Ve čtvrtek Proběhla kratší jednotka PS, z důvodu bolesti nohou. 

V pátek se proband cítil po cvičení skvěle, především po posílení trupu. 

Týden č. 6 (15.3.-21.3.) 

Tento týden proběhlo: 7x PS a 3x KC. V pondělí proběhl kratší strečink než 

obvykle (20 minut). Opět přehozené cvičení HSS na úterý. Proband poznamenává, že 

pokud vyskočí z režimu cvičení na HSS pondělí, středa a pátek, tak má rozhozený celý 

týden. Dodává také, že je to obtížné skloubit se školou, prací a tréninkem. Zbytek týdne 

proběhl bez obtíží. Dokonce začíná pociťovat benefity strečinku. 

Týden č. 7 (22.3.-28.3.) 

Tento týden proběhl takto: 3x PS a 2x KC. Začátek týdne se nese ve stejném duchu 

jako konec předešlého. Proband se cítí velmi dobře. Bohužel od čtvrtka začíná cítit únavu, 

přichází nemoc. Takže zbytek týdne necvičí. 

Týden č.8  a č. 9. (29.3.-4.4. a 5.4.-11.4) 

Bohužel nemoc pokračuje a proband nebyl schopen tyto dva týdny cvičit. 

Týden č.10 (12.4.-18.4) 

Začíná návrat do cvičebního procesu po nemoci. Jeho pocity jsou: „cítím se, jako 

kdybych měsíc nic nedělal.” Přesto proband zvládl takto odcvičit: 6x PS a 3x KC. Ze 

začátku cítí bolest, ale postupně se začíná cítit lépe. Poznamenává, že je pro něj lepší 

cvičit odpoledne než večer pokud to stihne. 

Týden č. 11 (19.4.-25.4) 
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Závěrečný týden proběhl takto: 7x PS a 3x KC. Poslední týden proběhl v pořádku. 

Páteční posilování HSS přesunuto na sobotu. 

Závěr z tréninkového deníku 

Proband odcvičil 43 jednotek prolongovaného strečinku a 20 jednotek 

kompenzačního cvičení zaměřeného na trup. Cvičení bylo zaznamenáno v 7 týdnech 

během 11 týdnů. Třetí a čtvrtý týden probíhalo plavecké  soustředění. Čtvrtý týden 

cvičení nahrazovalo cvičení s fyzioterapeutem v rámci soustředění. Osmý a devátý týden 

byl nemocný, takže nebyl schopen cvičit. 

7.5    Rozhovor 
Po závěrečném měření byl proveden s probandem strukturovaný rozhovor, ve 

kterém se zjišťoval subjektivní pocit probanda po proběhlém pohybovém programu. 

Jak dlouho se věnuješ plavání? 

„Plavu od 5 let. Závodně jsem začal v 7 letech, na mezinárodní úrovni v 8. Takže plavu 

v podstatě 20 let v kuse, s tím, že jsem plaval do roku 2014 v Karlových Varech a teď 

trénuji v Praze. V současné době kvůli covidu trénuji 5x týdně, ale jinak trénuji 8x týdně 

plus ještě posiluji, což teď taky nejde, takže mi tento pohybový program, který jsem 

absolvoval, posilovnu celkem slušně nahrazoval.” 

Jaké jsou tvé největší úspěchy v plavání? 

„To je těžké hodnotit, co je největší úspěch. Obecně je vnímané ve společnosti jako 

úspěch, když se dostaneš na nějakou větší soutěž jako je mistrovství Evropy, mistrovství 

světa a paralympiáda, která je asi nejvíc. Na ni jsem se ještě nedostal a asi už se na ní 

ani nikdy nedostanu vzhledem ke klasifikaci. Takže zatím největším úspěchem je asi finále 

na mistrovství Evropy. Jinak mám pár medailí v šuplíku, ale ty nejsou tak hodnoceny jako 

medaile z velkých akcí, které mi ještě chybí.” 

Jak se cítíš po cvičebním program? 

„Obecně se cítím dobře, když pominu, že jsem před třemi týdnu začal marodit a dva týdny 

jsem byl trochu mimo, což samozřejmě trochu ovlivní pocit, který z toho obecně máš. Ale 

program vnímám velmi pozitivně, ať už by byl vlastně jakýkoliv, tak by měl určitě pozitivní 

účinky nezávisle na výstupním měření, takže bych určitě vypíchl to, že se člověk po 

nějakém pohybu a aktivitě vždycky cítí dobře a když pak vidíš nějaký progres, třeba i 
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fyzický, tak je to přidaná hodnota. S tím jsem do toho i šel, že nevím jestli mi to fyzicky 

pomůže, ale rozhodně mi to pomohlo psychicky a cítím se dobře.” 

Máš pocit, že ti program pomohl při plavání, při tréninku? 

„To se hodně těžko hodnotí, tady bych se nerad pouštěl do nějakých spekulací, 

nejpřesnější by bylo, kdybych měl nějaké závodní výstupy, nějaké změřené časy, kde bych 

si pak mohl říct ano, po tomhle tréninku a cvičebním programu jsem se třeba zlepšil nebo 

nezlepšil nebo to zůstalo stejné. Bohužel, kvůli covidové situaci jsem si to nemohl ověřit. 

Ale jak už jsem říkal, psychicky je to určitě velký přínos, což je vlastně jakýkoliv pohyb, 

zvlášť v téhle době. Asi bych to nekonkretizoval a nevztahoval přímo k plavání, které 

samo o sobě přináší dobré pocity. Ale určitě měl tento program pozitivní vliv na mojí 

psychiku.” 

 

 

Máš pocit posílení trupu a pomohlo ti to třeba při běžných denních činnostech? 

„Rozhodně vnímám, že mám o něco silnější trup, alespoň pocitově. Určitě v tom vidím 

posun a plánuji v tom cvičením pokračovat. Minimálně do té doby, než se dostanu zase 

do posilovny. Řekl bych, že kdybych se věnoval posilování trupu delší dobu, tak bych se 

mohl ještě zlepšovat, takže věřím, že když v tom budu pokračovat, tak ten vliv bude ještě 

větší. Co se týče běžných činností, tak tam takový posun necítím, protože ten trup jsem 

silný nikdy moc neměl a víc přetěžuji horní končetiny, ale věřím, že až budu mít trup 

silnější, tak ho začnu více využívat.” 

Prolongovaný trénink je časově náročnější, jak se to tedy dalo časově zvládnout? 

„No, nebudu lhát, bylo to rozhodně časově náročné. I vzhledem k tomu, že člověk každý 

den dělá něco jiného a možná by bylo i lepší mít nějaké izolovanější prostředí, abych se 

nemusel starat o nic jiného, než že dobře zacvičil a zatrénoval. Neřešit školu, zařizování 

a tak. Takže takové prostředí by mohlo být i lepší pro přesnější výsledky výzkumu. Ale 

když to člověk chce odcvičit, tak to prostě odcvičí. Někdy jsem cvičil po obědě někdy až 

večer po tréninku, což jsem cítil, že mělo taky vliv. Protože třeba večer už je člověk 

unavený a cvičí se mu hůř. Určitě by bylo lepší, kdybych to každý den dělal ve stejnou 

dobu, což se mi bohužel nedařilo, kvůli časové náročnosti. Možná by bylo z mého pohledu 

pocitově lepší, kdyby to cvičení bylo kratší, dynamičtější a intenzivnější, což by ale zase 
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mělo jiný fyziologických účinek než na který jsme se zaměřili. Ale na naše podmínky a 

dobu si myslím, že byl prolongovaný strečink ideální řešení. Samozřejmě je co zlepšovat, 

ale mohlo to dopadnout i hůř. Myslel jsem si, že budu mít větší výpadky a pauzy, že to 

někdy nebudu stíhat. Nakonec ale jediné období, kdy jsem to nestíhal bylo, když jsem byl 

nemocný, ale jinak jsem to stíhal.” 
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8    DISKUZE 
Hlavním cílem této výzkumné práce bylo ovlivnit funkční stav plavce s dětskou 

mozkovou obrnou. V této práci jsme se konkrétně zaměřili na ovlivnění rozsahu kloubní 

pohyblivosti dolních končetin. Dále na spasticitu, která se vyskytuje u většiny forem 

DMO. Aby byla tato práce komplexnější, tak jsme se v poslední řadě zaměřili na 

ovlivnění svalových dysbalancí v trupu těla. Tato oblast byla vybrána také proto, že 

v poslední době stále přibývá jedinců, kteří mají kvůli modernímu stylu života problémy 

v oblasti trupu. Potíže v této části mohou vést až k poškození struktur pohybového 

systému (Levitová, Hošková, 2015). K ovlivnění těchto částí těla byl použit 

prolongovaný strečink a kompenzační cvičení. 

Na počátku byla stanovena následující otázka, která byla následně rozdělena do 

tří částí: Podaří se ovlivnit funkční stav jedince s dětskou mozkovou obrnou v některé z 

následujících oblastí: 

1. rozsah kloubní pohyblivosti 

2. spasticita 

3. svalová síla 

V části rozsahu kloubní pohyblivosti se nám podařilo ovlivnit abdukci, vnější i 

vnitřní rotaci kyčelního kloubu. Vnitřní rotaci pravé nohy se povedlo zlepšit o 15 ° a levé 

nohy o 10 °. Při porovnání s normálním rozsahem kloubní pohyblivosti dle Bernacikové 

([online]) se hodnota pravé nohy liší o 5 °, levá noha je ve shodě s normou. V kyčelním 

kloubu se nám povedla ovlivnit abdukce u pravé končetiny o 5 °. Konečný výsledek je 

shodný s normálním rozsahem kloubní pohyblivosti. V kolenním kloubu ve flexi ani 

extenzi nedošlo k ovlivnění. V porovnání s nomrálním rozsahem kloubní pohyblivosti se 

flexe liší o 10 ° a extenze o 20 °. Na hlezenní kloub jsem se sice nezaměřili, ale došlo zde 

k mírnému zlepšení u dorzální i plantární flexe o 5 ° v obouch končetinách. V porovnání 

s normou je u plantární flexe shoda, u dorzální flexe jsou naše hodnoty vyšší o 5 °. 

  Zlepšení v rozsahu kloubní pohyblivosti potvrzuje i Odeen (1981), který zkoumal 

účinek dlouhodobého protažení na abduktory kyčle u pacientů se spastickou paraparézou. 

Ve své studii zjistil, že po jediné aplikaci strečinku se zvýšil aktivní rozsah abduktorů ze 

3° na 16°. Po opakovaných intervalech v domácím programu se rozsah kyčle zvýšil 

dokonce o 5 až 20 °. V další studii Pradines a kol. (2018) zjistili, že došlo ke zvýšení 
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pasivního rozsahu o více než 10 ° po jednom roce autoterapie. Tohoto výsledku dosáhli 

pomocí metody GSC (Guided Self-rehabilitation Contract, jejíž součástí je právě 

prolongovaný strečink. 

Povedlo se nám ovlivnit především rozsah v kyčelním kloubu. Důvodů, proč se 

nám nepodařilo ovlivnit rozsah v kloubu kolenním může být více. Jedním z nich může 

být nedodržení zásad a pravidel goniometrického měření. Přesto, že jsme snažili všechny 

zásady  dodržet, mohla nastat právě v této oblasti k chybě. Dalším možným důvodem je 

výpadek ve cvičebním procesu, kdy proband musel kvůli nemoci 14 dní cvičení vynechat. 

Protože goniometrické vyšetření má odchylku v subjektivním hodnocení, mohl být 

výsledek ovlivněn i tímto. Avšak měření by mělo být natolik přesné, že by mělo 

vyhodnotit relevantní závěry. Sice jsme se nezaměřili na ovlivnění rozsahu v hlezenním 

kloubu, přesto došlo ke zvýšení rozsahu. Důvodem může být, že okolí hlezenního kloubu 

navazuje na stejný svalový řetězec a proto mohlo dojít ke zvýšení rozsahu i v tomto 

kloubu. 

Spasticita obou končetin nám vyšla shodně u vstupního i závěrečného měření. 

Spasticita flexoru a extenzoru pravé paže i levé vyšla na stupeň 1 dle modifikované 

Ashworthovy škály. V testování flexoru a extenzoru dolní končetiny byl výsledek stupeň 

3 dle MAS. Tudíž musíme konstatovat, že zde nedošlo ke zlepšení. 

V rámci této práce se nepodařilo prokázat účinek prolongovaného strečinku na 

ovlivnění spasticity. Hned několik studií však potvrzuje, že metoda efektivní je. Trembley 

a kol. (1990) zkoumali krátkodobé účinky prolongovaného strečinku u dětí s dětskou 

mozkovou obrnou. Zjistili, že 30 minut prolongovaného strečinku vede k redukci 

spasticity ve svalech kotníku. Zároveň ale tato studie ukázala, že tento efekt, trvá jen 35 

minut po absolvování terapie. Efekt strečinku také prokazuje studie od Graciese a kol. 

(2000), kteří zkoumali na horní končetině u hemiplegických pacientů krátkodobý efekt 

dynamické Lycra dlahy. Ve studii bylo prokázáno snížení spasticity ve flexorech zápěstí 

a prstů. Efekt strečinku byl prokázán také ve studii Khanaa Singha (2018), ve které 

výsledkem šestitýdenního programu byla redukce spasticity, zlepšení pasivní hybnosti v 

zápěstí a zlepšení funkce ruky. 

Dle Graciese (2001) je přínos prolongovaného strečinku v redukci spasticity a 

zvýšení pasivního kloubního rozsahu. Tato metoda může být také pozitivní v tom, že 

může zvýšit uvědomění si postižené končetiny a její používání v každodenních 
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činnostech. Podporu novým terapeutickým přístupům dává také Graham (2016), který ve 

své práci říká, přestože se stále se hojně využívají tradiční přístupy (Vojtova metoda, 

Bobath koncept), dle výzkumů a důkazů odborníci podporují nové fyzioterapeutické 

přístupy.  

Jedním z důvodů, proč nebyla ovlivněna spasticita, může být nedodržení jedné ze 

čtyř podmínek prolongovaného strečinku (Gál, 2015). Jak sám proband přiznal v 

rozhovoru, časová náročnost prolongovaného strečinku občas vedla k tomu, že cvičení 

probíhalo v různé denní doby, což mohlo také ovlivnit kvalitu protahování. Výsledek 

mohl být negativně ovlivněn pauzou ve cvičení. Přesto, že proband cvičil denně a snažil 

se být poctivý, tak tento plán bohužel překazila nemoc. Poté je i návrat těžší, ostatně to 

potvrdil i sám proband v rozhovoru.  

Třetí segment na který jsme se ve výzkumu zaměřili byla svalová síla trupu. 

Vstupním testováním flexe trupu dle Vladimíra Jandy, jsme zjistili stupeň 4. V 

závěrečném testování došlo ke zlepšení na stupeň 5. Zde je tedy zlepšení o jeden stupeň 

dle škály hodnocení svalové síly. 

Ovlivnění svalové síly ve své práci zkoumal také Nořinský (2017), který zkoumal 

vliv kompenzačních cvičení na svalového dysbalance u jedince s roztroušenou sklerózou. 

Povedlo se zlepšit flexi trupu o jeden stupeň dle kritérií Vladimíra Jandy. Samotné použití 

svalových testu dle Jandy (2004) nebývá doporučováno k použití u centrálních poruch 

hybnosti. Avšak tuto metodu lze využít v terénní praxi, kde nám pomáhá určit rozsah 

motorických poruch a následně stanovit průběh pohybového programu. 

I přes výpadek ve cvičení výsledky tohoto testu dopadli velmi dobře. Lze tedy 

potvrdit, že kompenzační cvičení měly pozitivní účinek. I dle slov probanda bylo cvičení 

užitečné a hodlá v něm nadále pokračovat. Svalové testy jsou prováděny ručně, tudíž mají 

odchylku v subjektivním hodnocení. I tak jsou natolik přesné, abychom mohli odvodit 

hodnotné výsledky a závěry.  
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9 ZÁVĚR 
  Tato práce je zaměřena na ovlivnění rozsahu kloubní pohyblivosti, spasticity a 

svalové síly u plavce s mozkovou obrnou, pomocí prolongovaného strečinku a 

kompenzačního cvičení. 

  Povedlo se nám ovlivnit kloubní rozsah u kyčelního kloubu o 5 ° až 15 °. Došlo 

ke zlepšení svalové síly flexe trupu o 1 stupeň dle hodnocení Jandy. Povedlo se nám 

zodpovědět vědecké otázky ke všem vytyčeným oblastem. Myslím, že tento program 

může být alternativou k přípravě závodního sportovce s mozkovou obrnou. Dle slov 

probanda měl pohybový program pozitivní vliv na jeho psychický stav, který může hrát 

v přípravě důležitou roli. Výzkum probíhal v době covidu-19, kdy nebylo možné 

navštěvovat posilovny. Proband tedy ocenil kompenzační program a zhodnotil to jako 

dobrou náhradu přípravy v posilovně. Dle jeho slov bude rád v tomto programu 

pokračovat. 

Prolongovaný strečink je časově náročná záležitost. Proband v rozhovoru přiznal, 

že se to stíhalo docela obtížně a jedinec musí mít k takovému cvičení dobrou motivaci. 

Hůř se tento program také provádí při zaměstnání, škole či tréninku. Do budoucna by tedy 

mohlo být dobré vymezit si nějaký určitý čas ( např. 14 dní) s tím, že by měl dotyčný 

jedinec vymezený čas pouze na trénink, pohybový program a péči okolo svého zdraví. 

Mohl by se také pozorovat účinek programu na rychlosti plaveckého času. To znamená: 

změřit plavecký čas na určitý úsek vybraného plaveckého stylu před pohybovým 

programem a následně čas zmeřit také na konci programu. Poté by se porovnaly výsledky 

a vyvodily závěry. Možností by také mohlo být, vybrat pro pohybový program více 

jedinců a sledovat účinek po delší časový úsek. 

     

„Ať byl byl program jakýkoliv, určitě by měl pro mě pozitivní účinek, protože se 

člověk po pohybové aktivitě cítí vždy dobře.” 
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Příloha č. 4: Ukázka pohybové jednotky - strečink 

 

 

 

 

 

(Nelson a Kokkonen,2009) 
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Příloha č. 5: Ukázka pohybové jednotky – kompenzační cvičení 
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