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Abstrakt
Název práce:

Parkinsonova nemoc v kontextu ucelené rehabilitace

Cíl práce:

Cílem práce bylo zpracovat poznatky o Parkinsonově nemoci
a metodách léčby. Součástí práce bylo i zkoumání příznaků, způsobů
cvičení a domácích podmínek u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Výsledky byly použity při vytvoření doporučení pro tyto pacienty.

Metodika:

V rámci teoretické části byla sestavená anketa, která byla vytvořená
pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Anketou bylo anonymně
osloveno 15 respondentů, kteří trpí tímto onemocněním. Výzkum
proběhl v květnu roku 2021 a byla zachovaná anonymita respondentů
v plném rozsahu.

Výsledky:

Lidé s Parkinsonovou nemocí trpí nejčastěji příznaky jako je rigidita,
tremor a zhoršení kognitivních schopností. Nad 50 % respondentů
pravidelně cvičí na míči a menší část respondentů praktikuje jógu.
Nikdo z dotazovaných nemá zkušenost se Schulzovým autogenním
tréninkem a Jacobsonovou progresivní svalovou relaxací.

Klíčová slova:

Parkinsonova nemoc, léčba, pohybová aktivita, příznaky, terapie,
ucelená rehabilitace
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Abstract

Title: Parkinson´s disease (PD) in the context of comprehensive rehabilitation

Objectives: The aim of the thesis was to process knowledge about Parkinson’s disease
and methods of treatment. The practical part of it focused on examining the symptoms,
methods of exercise and home conditions of patients with PD.
The results were used to make recommendation for these patients.

Methods: Within a theoretical part a survey was created and compiled for patients with
PD. The survey anonymously addressed 15 respondents suffering from PD. The
research took place in May 2021. The respondents´ anonymisation was fully preserved.

Results: People with PD mostly suffer from symptoms such as rigidity, tremor and
deterioration of cognitive abilities. Over 50% of the respondents do regular exercise on
a ball. A smaller number of them do Yoga. None of them had experience with Schultz´s
autogenous training and Jacobson´s progressive muscle relaxation.

Keywords: Treatment, physical activity, symptoms, Parkinson´s disease, therapy,
comprehensive rehabilitation.
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1 ÚVOD
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem „Parkinsonova choroba“. Jde o závažné
neurologické a psychické onemocnění a já jsem se s ním dostal do blízkosti, když jím
onemocněl člen naší rodiny. Jde o mého dědečka. Do této doby jsem se s touto
chorobou vlastně nikdy nesetkal a samotnému jejímu označení jsem nevěnoval
pozornost. Toto onemocnění jsem znal pouze z doslechu, z televize, internetu i ze školní
výuky. Teprve když jsem zjistil, že s touto diagnózou začíná žít můj dědeček, můj
zájem o její průběh a příznaky stoupl. Nakonec se stala tématem mé bakalářské práce.
Při prvním seznámení jsem si uvědomil, kolik času a péče tito lidé potřebují,
aby se jejich psychický úpadek prohluboval co nejpomaleji. Získaný čas jsme s rodiči
mohli věnovat „nácviku péče o dědečka“.
V současnosti „nemocí starých“, jak se tato porucha lidově nazývá, trpí také lidé okolo
třiceti let. Je smutnou skutečností, že ani v dnešní vyspělé době nevíme, jak s ní bojovat,
jak oddálit její nástup či ji účinně léčit, popřípadě jak rehabilitovat postižené jedince.
Tato práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V první části této práce
se seznamujeme s historií a prvním lékařským popisem nemoci od Jamese Parkinsona.
Poté se zabýváme definicí nemoci, jejími příznaky, péčí o nemocné a terapiemi, které
mohou mít na tuto nemoc pozitivní vliv, což je například taneční terapie nebo Nordick
Walking. Součástí této práce budou rovněž rady a doporučení vytvořené na základě
vyplněné ankety lidmi trpících touto nemocí – jak s touto chorobou pracovat a jak s ní
žít. Dalším cílem je zjistit s jakými rehabilitačními přístupy se lidé s Parkinsonovou
nemocí setkávají a jak jimi jsou indikováni lékaři. Domnívám se, že přístup k terapiím a
ucelené rehabilitaci nebude v menších městech samozřejmostí a nebude dostupná v
takové míře, jak by pacient potřeboval. Tuto problematiku plánuji zkoumat ve své
diplomové práci.
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2 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ
2.1 Obecná část
2.1.1 Definice onemocnění
Parkinsonova nemoc je chronicko-progresivní, neurodegenerativní onemocnění, které
se projevuje

poruchou

hybnosti,

tzv. extrapyramidovým

hypokineticko-rigidním

Parkinsonovým syndromem. Typické projevy pro tuto nemoc jsou hypokineze, rigidita,
tremor a posturální poruchy. Dalšími projevy Parkinsonovy nemoci jsou vegetativní
senzorické, afektivní a kognitivní poruchy.
Jak je uvedeno v knize Rehabilitace v klinické praxi, Parkinsonova nemoc vzniká:
„Při degeneraci pigmentových dopaminergních buněk pars compacta substantiae
nigrae, které za fyziologického stavu produkují neurotransmiter dopamin, jenž se podílí
na řízení hybnosti.“ (Rehabilitace v klinické praxi, s. 368)
Parkinsonova nemoc se projevuje poruchou hybnosti, a to třesem, rigiditou, bradikynezí
a dyskinetickou posturální nestabilitou. Toto onemocnění postihuje spíše starší generaci
nad 60 let, ale také může vznikat již před 40 rokem věku, asi v 10 % případů. Nemoc
přichází plíživě a její rozvoj je pomalý. Může probíhat měsíce či několik let. Projevy
bývají zpočátku nespecifické, mohou začínat obtížemi, jako jsou křeče a svalové
bolesti, bolesti zad, ztráta výkonnosti, pocit tíže končetin, depresemi, syndromem
zmrzlého ramene či karpálního tunelu.
Často se stává, že je pacient vyšetřen nejprve na ortopedii, revmatologii či rehabilitaci
a až později na neurologii. (Rehabilitace v klinické praxi, s. 368)
2.1.2 Historie
Parkinsonova nemoc nese jméno po anglickém lékaři, Jamesi Parkinsonovi,
ten ji poprvé popsal v eseji roku 1817 jako „třaskavou obrnu“.
Parkinson se narodil v Londýně v roce 1755. Už jako student získal čestné uznání
za asistenci resuscitování muže, který se pokusil o sebevraždu. V roce 1784, ve věku
29 let, získává kvalifikaci lékaře. Parkinson působí jako ošetřující lékař, ale i jako
spisovatel různých pojednaní o chemii, biologii a sportu. Je považován i za sociálního
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reformátora, jenž požaduje spravedlivější zdanění nebo občanská práva pro sociálně
znevýhodněné občany. Byl účastníkem charit a člen spolků zaměřených proti
monarchii. Za svého života nebyl příliš populární, až tehdy po své smrti poutá pozornost
okolí. Jeho nejznámější esej je o „třaskavé obrně“ a popisuje první příznaky nemoci,
jako je třes v ruce a paži. Dalším popisem bylo, že pacient naklání své tělo dopředu,
zkracuje a zrychluje krok, až nakonec přechází do běhu. Parkinson se této nemoci
věnuje dále a popisuje ostatní postižené funkce. Zajímavé je, že Parkinson vynikal
i v dalších oborech, například geologii, a je považován za jednoho ze zakládajících
členů Britské geologické společnosti.
Je třeba také zmínit další autory, Charcota a Goverse, kteří Parkinsonův neúplný popis
choroby doplnili o příznak ztuhlosti neboli rigidity. Tento příznak však pojmenovali
po jejím objeviteli, tedy jako Parkinsonovu nemoc. James Parkinson popírá poruchu
psychických funkcí, které však byly prokázány v 60. letech 20. století. Již v roce
1867 Charcot s Ordesteinem začali Parkinsonovu nemoc léčit. K úspěšné léčbě
používali beladonu a její anticholinergní účinek. Až v roce 1913 se podařilo Lewymu
objevit v mozcích zemřelých na Parkinsonovu nemoc, typická tělíska mikroskopických
rozměrů, která nesou pojmenování po svém objeviteli. Tretjakov popsal v roce
1919 poškození substantia nigra. Poprvé bylo poukázáno na možnost spojení mezi
Parkinsonovou nemocí a těmito jádry. Tento objev však na dlouhou dobu upadl
v zapomnění. Začátkem 20. století se začal používat k léčbě skopolamin (atropin), který
se vyskytuje v přírodě, tak jako belladonna. Roku 1958 Carlsson objevil výskyt velkého
množství dopaminu v bazálních gangliích. Tento objev byl velmi důležitým mezníkem.
O dva roky později, Ehringer a Hornykiewicz, navázali na práci Carlssona a prokázali,
že Parkinsonova nemoc je způsobena právě nedostatkem dopaminu v substantia nigra.
2.1.3 Onemocnění Parkinsonovou nemocí
Nejčastěji Parkinsonovou nemocí trpí lidé mezi 40. a 70. rokem života, s maximem
6 dekádě života. Před 30. rokem se onemocnění objeví pouze u malé části pacientů. Zdá
se, že Parkinsonova nemoc postihuje častěji muže, v poměru zhruba 3:2. Začne-li
nemoc před 50. rokem označujeme ji jako časný nástup. Výskyt PN1 v populaci
je udáván mezi 84–187 postiženými na 100 000 obyvatel. Z toho vyplývá, že zhruba

1

PN = Parkinsonova nemoc
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každý tisící člověk trpí PN. U osob starších 60 let se nachází až v 1 %, tedy u každého
stého člověka. Výzkumy bylo zjištěno, že se PN vyskytuje jak v průmyslově vyspělých
zemích, tak i v zemědělských oblastech. Nebyla prokázána závislost vzniku PN
na společenském postavení, vzdělání, zaměstnání nebo kontaktu se zvířaty. Během
provedených studií v USA nebyl prokázán rozdíl ve výskytu PN u amerických bělochů
a černochů. Je zajímavé, že během některých studií byl pozorován nižší výskyt PN
u kuřáků a pijanů kávy. Toto je pravděpodobně způsobeno obsahem nikotinu a kofeinu,
které mají ochranné vlivy na dopaminergní neurony. Nemoc není způsobena špatnou
životosprávou nebo stresem z práce. Je to spíše kombinací dědičných genů a vlivů
z okolí. Nastartováním choroby mohou být různé životní situace, jako je ztráta
blízkého atd. Choroba se může u některých lidí objevovat již před dvacátým rokem
věku, což je tzv. juvenilní forma, která je hlavně z důsledku dědičnosti.
2.1.4 Parkinsonova choroba u mladých lidí (Young on set)
V této

kapitole

se zaměříme

na Parkinsonovu

nemoc

u lidí

v mladém

věku.

Na neurologických klinikách se lékaři setkávají s pacienty, ve věku okolo třiceti let.
U těchto pacientů bývají příznaky netypické, mezi tyto příznaky například patří bolest
zad, ramen, pocit těžkosti nohou a rukou, poruchy spánku a také neobvyklé zhoršení
a zmenšení písma. U těchto příznaků si lékaři okamžitě neuvědomí, a možná
je to ani nenapadne, že by člověk v tomto produktivním věku mohl mít nástup
na Parkinsonovu nemoc. Léčba u takto mladých lidí začíná ve chvíli, kdy se objeví třes,
ztuhlost a zpomalené pohyby nebo porucha chůze. Nemoc je pro tak mladé lidi velice
psychicky náročná. Na veřejnosti mají problém s mimickou odezvou, kterou jinak
zdravý člověk vyjadřuje 80 % sděleními. Tito lidé mají ztuhlou mimiku. Okolí si toho
všímá a jim je to nepříjemné.
Je třeba zdůraznit, že pro pacienta v produktivním věku je situace složitější v tom
ohledu,

že musí

řešit

a vypořádávat

se nejen

se zdravotními

obtížemi,

ale i se zaměstnáním, financemi, partnerskými vztahy a povinnostmi rodiče.
2.1.5 Příčiny nemoci
Hlavní příčinou nemoci je nedostatek dopaminu v mozku. Dopamin je přenašečem
nervových signálů z jedné nervové buňky do druhé v oblasti substantia nigra.
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Dále je narušeno množství dopaminu a rovnováha neurotransmiteru, což je přenašeč
nervových vzruchů. Buňky začnou odumírat, a tím i přestanou produkovat dopamin,
který je tak potřebný.
Důvodem odumírání těchto buněk není doposud jasný. Existuje spousta teorií a nových
informací, ale žádná z nich není doposud potvrzena a přijata za plné vysvětlení. Jedna
z možných teorií souvisí s látkou zvanou MTPT2. Tato látka je obsažena v produktech
chemického průmyslu, jako jsou umělá hnojiva, průmyslové zplodiny atd. MTPT
se krevní cestou dostává do metabolismu mozku, kde se přemění v jedovatou látku
a tato

látka

poškozuje

buňky,

které

produkují

dopamin.

Z tohoto

důvodu

se předpokládá, že se tato látka může podílet na vzniku PN. Argument, že toto
onemocnění postihne pouze některé lidi, je vysvětlováno tím, že některé osoby jsou
obzvlášť citlivé a nejsou schopné tyto látky ze svého organismu odstranit, a to předtím,
než začnou působit. I přes provedení mnoha studií, jež se snaží tuto teorii podpořit, stále
neexistují přesvědčivé důkazy o její pravdivosti. (Sekyrová, s. 21–22) Dědičnost není
velkým rizikovým faktorem při výskytu Parkinsonovy nemoci. „Riziko výskytu
Parkinsonovy nemoci u potomků osoby, která onemocněla touto chorobou ve věku
nad 50 let, není vyšší než 2 %, tedy odpovídá zhruba riziku běžné populace.“
(Parkinsonova nemoc aut., Rot, s. 16)
U osob, u nichž nemoc vznikla před 40. rokem, se pravděpodobně míra dědičnosti
zvyšuje na 10 až 20 %. (Parkinsonova nemoc aut., Rot, s. 16)
2.1.6 Příznaky
Třes
Definice třesu hovoří o tom, že se končetiny samovolně pohybují kolem fixního bodu.
Fixní bod dělíme na klidový a polohový. Tento bod je dále také závislý na poloze,
v níž se končetiny nacházejí.
Když nemocný sedí, pak se jedná o třes polohový. Naopak klidový třes je velice zrádný
a zároveň je spojený s příznakem hypomimie, což je stav, kdy se sníží mimika
obličejových svalů. Tento třes bývá pomalý a lidé mu často nevěnují pozornost.
V pokročilém stádiu nemoci je to ale velký problém. Třes se objeví až při zvýšené
činnosti, například když si pacient dává lžíci do úst. Při větším soustředění na činnost
2

MPTPT = 1-methyl-fenyl-1,2,3,6 tetrahydropyridin
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se třes zvětšuje. S tímto druhem třesu se můžeme setkat i u odvykacích stavů alkoholiků
a drogově závislých. Hlavní příčinnou třesu je tzv. idiopatický tremor. Růžička
ho popisuje následovně: „Tremor obecně lze definovat jako mimovolný, rytmický
a kontinuální svalový pohyb o periodických oscilacích“ (Růžička 2000) Jde o zesílení
třesu na končetině, jež spočívá v klidové poloze, zatímco druhostranná končetina
vykonává určitou činnost. Tremor je tlumen pohybem postižené končetiny. Začíná
obvykle asymetricky, na akrech končetin. Nejčastěji jsou postiženy prsty na rukou
a plosky nohou. Typický pohyb palce ruky připomíná počítání peněz.
Třes má pomalou frekvenci, cca 4–6 Hz. Při vyšetření pacienta lékaři nacházejí tento
tremor v různých částech těla. Tato reakce je obrannou reakcí na nepříznivé podmínky
v těle. Je důležité podstoupit vyšetření u neurologa, aby zjistil, z čeho je třes způsoben.
Třes není normální projev, proto je důležité ho nepodcenit a zjistit, kde je v těle problém
třes způsobující. U lidí s Parkinsonovou chorobou se setkáváme i se ztuhlostí svalů
neboli s rigidními svaly. Ztuhlost svalů však přechází i v bolesti končetin. (Evžen
Růžička, Jan Roth, Petr Kaňovský et al.)
Rigidita
„Rigiditu lze charakterizovat jako zvýšený svalový tonus, projevující se konstantě
v celém rozsahu aktivně i pasivně prováděného pohybu jako zvýšená plastická
rezistence“ (Růžička, 2000)
Příznak rigidity se u většiny nemocných objevuje již na počátku onemocnění. Více jsou
postiženy flexorové svalové skupiny. Z tohoto důvodu pozorujeme u pacientů ztuhlé
držení šíje, trupu a končetin, následně se objevují patologické pohybové stereotypy
a vznikají kloubní blokády. Pacienti si stěžují na strnulou šíji, ztuhlá ramena, ztuhlost
svalů, tíhu končetin a obtížné dokončení pohybu.
Porucha chůze
Dalším příznakem je porucha chůze. U této poruchy jsou v nepořádku bazální ganglie
umístěné v mozku, kdy je pro nemocného velice obtížná koordinace těla a vůbec
samotné započetí pohybu. Lidé s Parkinsonovou chorobou cítí velkou nejistotu a nejsou
schopni udělat krok. Když ten krok udělají, dělají rychlé a krátké kroky, které je nutí jít
rychleji, až na konec přejdou do běhu, při němž hrozí pád. (Bednařík a kol., 2010,
s. 590–591) Samotná příčina potíží se zahájením pohybu se označuje jako akineze
a je součástí hypokineze. Potíže se zahájením pohybu vznikají právě při deficitu
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dopaminu. Pacienti často popisují pocit tahu dopředu či dozadu, především v předklonu,
který může nastat při chůzi nebo ve stoje a vzhledem k tomu, že tento tah vychyluje
těžiště těla, pacient ztrácí rovnováhu. S ohledem na pacientovy zpomalené hybné
reakce, tento pacient poté není schopen vyrovnat výchylku trupu, a tudíž může dojít
k pádu. Tento příznak se v odborné literatuře nazývá pulze. Pády mohou být způsobené
i zakopnutím tehdy, když pacient nezvedá nohy dostatečně vysoko. (Parkinsonova
nemoc, Sekyrová Roth, s. 29). K náhlým příznakům, které se mohou kdykoliv objevit,
patří stav náhlého zamrznutí (freezing), což je forma akineze. (Pavel Kolář et al.,
s. 368.) Tento stav může nastat při chůzi v úzkých prostorech, například ve dveřích
nebo při změně směru chůze. Komplikace mohou nastat již při samotném započetí
chůze. Nemocný začne váhat a nedokáže chůzi započít. Tento stav se nazývá hezitace.
(Bednařík a kol., 2010, s. 590–591) Zpomaluje se také jemná motorika ruky, pacient
má problém s oblékáním, nedokáže zavázat tkaničku, zapnout knoflíky, špatně zachází
s příborem. Psaní mu trvá delší dobu, písmo se postupně zmenšuje, až se stává
nečitelným. Dalším příznakem je pomalejší chůze, zkracuje se krok a pacient šoupá
podrážkami bot o podlahu. Při vstávání ze židle potřebuje víc pokusů. Někdy pacient
ustrne uprostřed pohybu a není schopný jej dokončit. Není schopen dělat dvě věci
najednou, například během chůze vytáhnou kapesník a vysmrkat se.
Všechny poruchy spojené s problémem pohybu se váží na špatnou koordinaci volných
pohybů v mozku, a to přímo v bazálních gangliích, jež jsou systémem, který tyto
pohyby koordinuje a jeho porušením vznikají poruchy pohybu, koordinace, atd. Častým
příznakem pacientů s Parkinsonovou chorobou je i únava.
2.1.7 Myšlení a intelekt
U Parkinsonovy nemoci není narušeno myšlení a nemocný si je vědom toho, co se s ním
děje. S tím přichází deprese, do níž se nemocní dostávají, když selhávají při běžných
činnostech. Také se mohou objevovat psychické projevy, způsobené právě tím,
že je pro nemocného vše tak složité, jako se například najíst nebo se ráno zvednout
z postele. Pacient bývá podrážděný, smutný, unavený, s myšlenkami na sebevraždu.
Mohou nastávat poruchy vnímání a myšlení (Psychóza). U pacienta se objevují
halucinace, v nichž vidí obrazy osob, zvířat a předmětů. Společně s depresivními stavy
nastupuje apatie, anhedonie, což je neschopnost projevu emocí, popřípadě různé projevy
úzkostí a panických atak. (Bednařík a kol., s. 591.) Často také dochází u těchto pacientů
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ke zmatenosti a k nepoznávání svých blízkých. Pacient trpící touto nemocí může
působit na okolí duševní nedostatečností, a to z důvodu přerušované nesouvislé řeči
anebo již zmiňovaným úbytkem neschopnosti projevu mimických grimas.
2.1.8 Demence u Parkinsonovy nemoci
Demence se objevuje až u 78 % pacientů v pozdním stádiu nemoci. Zhoršuje kvalitu
života a zkracuje dobu přežití pacientů. Riziko rozvoje demence u pacientů
s Parkinsonovou nemocí je 1,7krát až 5,9krát vyšší než u běžné populace stejného věku,
vzdělání a pohlaví. Tuto demenci mohou zhoršit některé léky (anticholinergika,
amantadyn, bicyklická antidepresiva a hypnotika), které způsobují především
desorientaci, poruchy paměti, pozornosti, myšlení a chování. Při léčbě demence
u Parkinsonovy nemoci se musí nejprve vyřadit léky s anticholinergním účinkem.
(Rektorová)
2.1.9 Komunikace
Parkinsonova nemoc může mnoha způsoby ovlivnit komunikaci. Snížení schopnosti
mluvit je způsobeno buď samotnou nemocí anebo léky. Parkinsonova nemoc způsobuje
potíže s řečí, tyto potíže vznikají při narušení pohyblivosti svalů, což dále negativně
ovlivňuje i tvorbu hlasu, polykání a dýchání. Tyto potíže jsou ovlivněny i aktuálním
psychickým stavem, denní dobou i únavou a v neposlední řadě i medikací. Těmito
řečovými poruchami se zabývá logopedie a u poruch hlasu také foniatrie. (Sekyrová,
s. 107). U lidí s Parkinsonovou nemocí můžeme pozorovat nesrozumitelnost u slov,
a proto je důležité dbát na to, aby se člověk snažil opravdu zřetelně vyslovovat.
Nemocní potřebují více času na dokončování vět. Dochází ke ztuhlosti obličeje
a k ochabování mimických svalů. Choroba ovlivňuje i písmo. Je důležité, aby nemocný
pravidelně cvičil před zrcadlem, například masírování obličejových svalů, nebo verbální
cvičení, jako je recitací básní anebo zpěv písní. Při komunikaci s nemocným je důležité
mít trpělivý přístup a zavést pravidelný režim, kdy se střídá pohyb s odpočinkem.
Pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, kteří mají slabý hlas, nebo zčásti ochrnuté
hlasivky, svaly hrudníku je dobré používání nízkofrekvenčních zesilovačů. Hlas
je zesílen a posluchač lépe slyší.
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Neurogenní poruchy komunikace
Neubauer

charakterizuje

neurogenní

poruchykomunikace

jako:

„Poruchy

vícedimenzionální povahy, které zahrnují složku lingvistickou, neurogenní i kognitivní,
přičemž zúčastněné obory v oblasti pomoci osobám s těmitodeficity některou z těchto
složek akcentují podle vlastního zaměření.“ (in Neubauer, K., Dobias, S., 2014, s. 9)
Kvalitní a cílená diagnostika a terapie se neobejde bez mezioborové spolupráce
logopedie, medicíny, jazykovědy a neuropsychologie. Zpravidla dělíme tuto skupinu
na poruchy na bázi individuálního jazykového systému, poruchy motorických řečových
modalit a poruchy řečové komunikace kognitivně komunikačního charakteru.
(in Neubauer, K., Dobias, S., 2014, s. 9)
2.1.10 Poruchy
Poruchy polykání
Poruchy polykání mohou nastat v počáteční fázi PN a tím se řadí mezi jedny z prvních
příznaků. Terapií této poruchy se zabývá skupina odborníků z několika oblastí, mezi
něž patří logopedové, neurologové, radiologové, ORL specialisté, gastroenterologové
a nutriční terapeuti. S poruchou polykání může docházet k úbytku váhy, kdy se příjem
potravy stává pro pacienta stresující a namáhavý, dalším nebezpečím, které může nastat
je vdechnutí sousta. Pacient se postupně začne vyhýbat některým jídlům a postupně
začne trpět nechutenstvím až k úplnému odmítnutí jídla.
Pro zmírnění těchto potíží je třeba se zaměřit na polohu nemocného před jídlem. Poloha
nemocného by měla být stabilní s oporou zad, nohou i hlavy, a to u pacientů, které
krmíme. Pacient, který jí sám, by měl být mírně v předklonu s opřenou rukou o stůl.
Pokud má pacient sucho v ústech, je vhodné sousto zvlhčovat tekutinou, zhruba jednou
čajovou lžičkou na sousto. Neméně důležitou součástí příjmu potravys poruchou
polykání, je zajištění dostatečného klidu a času k jídlu. (Lebedová, s. 122, 125)
Vegetativní poruchy
V pozdních

stádiích

pacienty

obtěžuje

zácpa

z důvodu

zpomalení

střev

a vyprazdňováním žaludku. Tento stav je velice nepříjemný, jelikož vyžaduje nadměrné
užívání projímadel. Další poruchou je porucha močení, sexuální poruchy a nadměrná
tvorba

slin.

Dále mají

pacienti

problémy

Dále se zhoršuje čich, atd.
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s usínáním,

často

se v noci

budí.

2.1.11 Léčba Parkinsonovy nemoci
Pro tuto nemoc není zatím znám léčebný postup, který by nemoc zastavil nebo
nemocného vyléčil. Jedinou možností je snaha potlačovat jednotlivé příznaky nemoci
a snižovat její vliv na běžný život pacienta. U této nemoci užívání léků není dostačující,
tyto léky mají vliv na chorobné projevy nemoci, ale nevedou k navrácení ztracených
schopností. Ideální léčbou je kombinace léků s dalšími postupy. Například léčebná
rehabilitace, cvičení a další. Jako možná léčba může být i léčba neurochirurgická.
Nedílnou součástí jakékoli léčby je vůle pacienta a jeho aktivní snaha překonávat obtíže
pojící se s touto nemocí.
Pacient k uspěnému výsledku potřebuje i podporu od jeho rodiny a blízkých, především
ve chvílích depresivních stavů a nechuti k aktivitě. Je nutné nemocného zapojovat
do rodinných událostí a snažit se o vyhledání různých občanských aktivit, které
se zaměřují na podporu pacientů s Parkinsonovou nemocí, jako je například společnost
Parkinson. (Parkinsonova nemoc, Sekyrová, s. 43–44)
Parkinson – terapie Parkinsonovy nemoci levodopou
Parkinsonova nemoc se řadí mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, při němž
dochází k postupnému úbytku buněk v jádrech mozkového kmene. Především
v substantia nigra, která produkuje dopamin. Původ PN je dosud nejasný. Jen u malého
procenta je podmíněná genetickou mutací. V ČR žije odhadem okolo 13 000–
15 000 obyvatel s touto nemocí. Včetně nediagnostikovaných případů. Po několika
letech zkoumání, se u 50 % postižených PN objevují pozdní hybné komplikace.
Například mimovolné pohyby. Typické jsou choreatické dyskineze při kulminaci
plasmatické koncentraci dopaminergní medikace. Objevuje se při vzestupu a poklesu
plasmatické hladiny levodopy (hipodopaminergní stav). Objevuje se ráno před první
dávkou levodopy. Vznik hybné komplikace není doposud vysvětlený. Závisí na věku
a počátku trvání nemoci, stupni denervace striata, trvání a dávkování dopaminergní
medikací, zejména levodopy. Nepřirozená stimulace receptoruje zapříčiněna více
faktory.
S progresí PN dochází k výraznému úbytku dopaminových buněk, v nichž dochází
k dekarboxylaci levodopyna dopamin. Někdy není možné orální farmakoterapií
dosáhnout vyrovnané stimulace receptorů. Pokud levodopa zůstane v žaludku delší
dobu, tak je degradována jedním druhem enzymu. Při objemném nebo tučném naplnění
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žaludku je levodopa transportována s mastnými aromatickými kyselinami do krve, poté
co se tam dostane je degradována, především tzv. monoaminooxidázou a katechol-ometyltransferázou (COMT), znemožní přeměnu levodopyna 3-0metyl – DOPA, která
obsahuje dopaminové receptury nefunkčními metabolismy. Dále existuje léčba
pro pacienty, pro něž je orální léčba nevhodná, tzv. léčba pumpou, zavedenou
do tenkého střeva, endoskopem třeba i do žaludku, kdy je levodopa rozpuštěna v gelu.
Tato léčba je však velice nákladná. Při spotřebě jedné kazety s gelem a levodopou
za den, se roční náklady pohybují okolo 800 tisíc.
Léčebné využití L-DOPY
O léčebné využití L-DOPY (prekurzor dopaminu) u pacientů s PN se pokusili v roce
1961 Birkmayer ve Vídni a Barbeau v Montrealu. L-DOPA byla známá již od roku
1911, kdy byla Funkem syntetizována. Jelikož se po delším užívání L-DOPY objevují
nežádoucí účinky, začala být v roce 1967 užívána společně s inhibitorem enzymu
dekarboxylázy. Preparáty se ukázaly být vysoce účinnými a ani v současnosti žádný
jiný lék jako monoterapie jejich účinnost nepřekonal.(HAROLD MARS, M.D, ISRAEL
LIBMAN, M.D., ARTHUR M. SCHWARTZ, M.D.,LISE GILLO-JOFFROY, M.D
and ANDRE BARBEAU, M.D.1972)
V roce 1983 byl zveřejněn další zcela zásadní objev. Na podkladě výzkumu objevil
Langston látku MPTP, jež má selektivní neurotoxický efekt na dopaminergní buňky.
„U těchto osob se rychle vyvinuly příznaky klinicky neodlišitelné od PN a léčbě tohoto
postižení stejnými léky jako u PN se ukázala být účinná. Objev účinku MPTP je jedním
z nejdůležitějších poznatků v historii PN“
Vliv levodopy na pacienta
Fluktuace stavu hybnosti, tento termín znamená střídání horšího klinického stavu,
kdy léčba negativně ovlivňuje příznaky, rigiditu, hypokinezi, třes, chůzi. Když má léčba
naopak pozitivní účinky s kombinací hyperkinéze, hovoříme o fluktuacích stavu
hybnosti On –Off (zapnuto-vypnuto). V době On stavu je účinek L-Dopy dobrý,
ale po dnech nebo týdnech po vysazení se objeví fluktuace hybnosti tzv. wearing Off,
to znamená, že vyhasíná účinek dávky levodopy. S postupující chorobou se účinek
jednotlivé dávky zkracuje.
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Pacient nejdříve pozná, že si dávku nevzal nebo se s ní zpozdil a později se Off stav
projevuje před každou dávkou levodopy3. U některých pacientů se poté objevuje
fluktuace nezávisle na dávce léku, to je Off stav, který však nepřichází v souvislosti
s dávkováním levodopy, tzv. opožděný On.
Stav, kdy se opozdí nástup účinku levodopy, někdy i o desítky minut, se děje
při zpožděné evakuaci levodopy do žaludku. Opozdí-li se nástup účinku levodopy, tak
se tento stav nejspíš děje při zpožděné evakuaci levodopy ze žaludku. Tyto stavy jsou
závislé

na dávkování

levodopy.

Off

stav

neznamená

jen zhoršení

hybnosti,

ale má i spoustu nemotorických příznaků, které se objevují při vyhasínání účinku
levodopy, což může znamenat i malé zhoršení motorického stavu. To se poté nazývá
jako nemotorický wearig Off. Freezing4 znamená náhlý záraz v probíhajícím pohybu.
Jedná se o náhlé přimrznutí pacienta k podlaze, kdy není schopen udělat další krok.
Freezing je tedy motorickou komplikací, která může a nemusí být závislána levodopě.
Hluboká mozková stimulace
Hluboká mozková stimulace neboli DBS5 je chirurgický zákrok pro pacienty
se zhoršujícím nebo závažným typem Parkinsonovy nemoci. DBS se také doporučuje
u pacientů, kterým jiné typy léčby nezabírají.
Zákrok je prováděn zavedením tenké jehly do mozkové tkáně, a to malým otvorem
v lebce.
Aby byl zákrok správně proveden, je vypočtena předem hloubka a směr jehly pomocí
tomografu, samotná přesnost zákroku je zajištěna stereotaktickým ramenem, které
je umístěno a připevněno na hlavu pacienta. Tato moderní neurochirurgická metoda
ovlivňující patologické změny funkce mozku, se velice osvědčila u pacientů, kteří
po dlouhou dobu mají problémy s těžkým kolísáním stavu hybnosti, ale také s měnícím
ze stavu mimovolných pohybů po užívání léků.
Tyto stavy nazýváme dyskineze, která je u většiny pacientů zapříčiněna vlivem léků,
jako je například již zmiňovaný lék levodopa. Po úspěšné léčbě DBS se pacientův stav
může zlepšit natolik, že se pacient může vrátit zpětdo běžného života. Ačkoli je tento
zákrok technicky náročný a nákladný, díky výsledkům pacienta, tedy hlavně jeho
návratu do běžného života, se tento zákrok stává ekonomicky výhodným. Zkušenosti
3

Jedná se tedy o fluktuaci stavu hybnosti, která je závislá na dávce léku.
Zamrznutí
5
DBS = Deep Brain Stimulation
4
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ukazují, že je metoda určena jen pro určité vymezené případy. Zlepšujícími se příznaky
po mozkové stimulaci bývá třes, pohybové zpomalení a svalová ztuhlost (rigidita).
Ke zlepšení těchto příznaků dochází v případě, že se u daného pacienta tyto příznaky
zlepšovaly i po podání levodopy.
Stejným způsobem může dojít i ke zlepšení poruch chůze a dalších, které se lepšily
i po levodopě.
Příznaky, jež souvisí s pamětí, myšlením a poruchami poznávacích funkcí, se obvykle
nezlepší nebo se mohou i zhoršit. Totéž platí i při poruchách řeči, polykání a zárazy
či zamrazení. (Sekyrová, s. 75–76, Parkinson – help, 2009)
2.1.12 Ucelená rehabilitace u klientů s Parkinsonovou nemocí
Cílem u pacienta s PN je zlepšení zdravotního stavu, a tím i zlepšení kvality života.
K dosažení tohoto zlepšení je potřeba pacientovi zajistit komplexní intervenci, která
k tomuto

cíli

vede.

Ačkoli

je ve světě

běžné

poskytovat

komplexní

péči

ve specializovaných centrech, jež jsou na tuto nemoc zaměřovány, v České republice
se tato centra začínají teprve objevovat. K dosažení maximálního zlepšení je zapotřebí,
aby přístup specializovaného týmu, do něhož patří jak fyzioterapeut, logoped,
tak i psycholog, byl multidisciplinární. V České republice stále není běžné zajištění
komplexně specializovaného týmu na jednom pracovišti, který pečuje o pacienta s PN.
(Růžička, Roth, Kaňovský, 2000)
Definici ucelené rehabilitace
Pojem „ucelená rehabilitace“ má původ novolatinský z devatenáctého století. Tento
pojemoznačuje léčebné postupy, které vedouk návratu do stavu funkční schopnosti.
(Neubauerová, Javorský, Neubauer, 2012) „Hovoříme-li o důsledcích nemoci neboli
o postižení, které nelze řešit pouze zdravotnickými prostředky, a kdy nemoc či postižení
nelze plně odstranit léčbou, tehdy mluvíme o ucelené rehabilitaci. U ucelené
rehabilitace dochází k propojení a koordinování nejméně dvou složek.“ (Votová, 2003,
s. 27)
Jankovský ve své publikaci Ucelená rehabilitace dětí s kombinovaným postižením tvrdí,
že: „Rehabilitace je proces, který osobám s disabilitou pomáhá rozvinout nebo posílit
fyzické, mentální a sociální dovednosti.“ (Jankovský, 2006, s. 20)
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Ucelená rehabilitace je soubor 4 základních složek se zaměřením na léčebnou
rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, sociální rehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci. Tyto
složky se vzájemně doplňují a prolínají. Úskalím však je, že jednotlivé složky spadají
pod různé

resorty

(Ministerstvo

zdravotnictví,

ministerstvo

školství,

mládeže

a tělovýchovy a ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.). Tudíž vycházejí z jiné
legislativy a mají odlišný přístup k pacientovi. (Jesenský 1995.)
Podle mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je disabilita
definována jako: „Snížení funkčních schopností na úrovni těla jedince nebo společnosti,
které vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem setká s bariérami prostředí“.
(Mezinárodní klasifikace, 2001, s. 9)
Zásady rehabilitační péče
Nejprve máme zásadu komplexnosti, kdy je cílem zajištění takové péče, aby zahrnovala
všechny oblasti a složky rehabilitační péče.
U druhé zásady jednotnosti je nutné, aby rehabilitační péče byla řízena jednotně,
a to ve všech oblastech.
Třetí zásada dispenzarizace uvádí, že jedinci s postižením by měla být rehabilitační
a poradenská činnost poskytovaná po celý život.
Čtvrtou důležitou zásadou je prevence – jedná se o preventivní opatření, která předchází
vzniku postižení a nemoci. (Kábele, Kolárová, Kočí, Kracík, 1993)
Tyto zásady je vhodné doplnit o speciálně pedagogické metody jako je kompenzace,
reedukace, stimulace a adaptace. (Jesenský 1995)
2.1.13 Rehabilitační léčba
Rehabilitační léčbu poskytují zdravotnická zařízení, jejichž cílem je odstraňování,
popřípadě zmírňování následků nemoci či úrazu. (Neubauerová, Javorský, Neubauer,
2012) Léčebná rehabilitace poskytuje nemocnému pacientovi s Parkinsonovou nemocí
léčbu, která propojuje tělo a mysl a je zaměřena nejen na motoriku, ale i na psychiku.
(Hoskovcová, 2010)
Pokud chceme začít s rehabilitací u lidí trpících Parkinsonovou chorobou, je důležité
se soustředit na významné oblasti, které člověka s touto nemocí trápí. Každý člověk
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má individuální obtíže při sebeobsluze, pohybu v domácnosti nebo také s komunikací
a chápáním souvislostí s okolním světem.
Pravidelným cvičením nebo prováděním nějaké pohybové aktivity dosáhneme dobrého
fyzického stavu. Nejčastějšími příznaky ovlivňujícími pohybový projev je svalová
ztuhlost postihující nejčastěji svaly trupu a jednotlivé končetiny těla. Dalším příznakem
je celková zpomalenost pohybů, především při počátku pohybu. Třetím příznakem
je třes, který se objevuje hlavně v klidu a postihuje prsty a zápěstí. Tyto příznaky
se v průběhu dne mění a mohou svou intenzitu stupňovat. Většinou převažuje jeden
ze tří příznaků. Pozdějšími komplikacemi u této nemoci je tzv. dyskineze, což je stav,
kdy dochází k narušení pohybu v důsledku léků. Rehabilitace při onemocnění
Parkinsonovou chorobou je stejně důležitá jako farmakoterapie.
Vhodné je doporučit rehabilitaci už v prvních počátcích nemoci. Pacient by si měl
osvojit a vybrat si správné cvičení, které bude pravidelně provádět. Fyzioterapie hraje
důležitou roli jako prevence před oslabením svalů, omezeného rozsahu pohybu zhoršené
fyzické kondice a také napomáhá proti sociální izolaci.
Důležité je zmínit, že rehabilitace musí být přizpůsobována aktuálnímu zdravotnímu
stavu jedince, u něhož se například mění kognitivní funkce nebo dochází k procesu
stárnutí.
Profesor Kolář tvrdí, že: „Vhodné rehabilitační programy napomáhají v časné fázi
choroby

k udržení

dostatečné

výkonnosti

kardiovaskulárního,

nervového

i muskuloskeletálního systému a celkové kondice. Mohou oddálit nástup typických
a sekundárních příznaků, jako je nepožívání více postižených částí těla, poruchy chůze,
pády, neschopnost změnit polohu těla, celková svalová ztuhlost, kloubní ztuhlost
orofaciální a respirační dysfunkce.“
Ergoterapie
Pro pacienta s PN se i spánek stává komplikovaným. Otočení nebo jakákoliv změna
polohy ve spánku je doprovázená bolestmi a ztuhlostí. I v tomto případě může
ergoterapie zásadně ovlivnit potřebné schopnosti. Například nácvikem pohybu očí,
tzn. pokud se pacient potřebuje otočit doprava, potřebný pohyb musí nejprve iniciovat
pohybem očí na danou stranu.
Samozřejmě i běžné denní činnosti mohou být díky ergoterapii prováděny snadněji,
třeba psaní velkých čísel a písmen ve vzduchu může ovlivnit rozsah pohybů horní
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končetiny, což pomáhá k uchování schopnosti psaní. Ergoterapie dále pomáhá
při nácviku běžných aktivit, jako je oblékání, osobní hygiena, atd. Neméně důležitým
faktorem pro bezpečnost pacienta je i nácvik kontroly těžiště a přizpůsobení domácího
prostředí tak, aby se eliminovaly pády. K usnadnění pohybu pacienta v domácnosti
je potřeba nejrůznějších pomůcek, které předepíše ošetřující lékař na doporučení
ergoterapeuta. (Rehabilitace v klinické praxi, Pavel Kolář, s. 372)
Lázeňská léčba
Lázeňská léčba je také vhodnou možností pro člověka trpící PN, jak se motivovat
a navodit si pravidelný režim léčby. Díky pobytu v lázních je pacient motivován
k dalšímu ovlivňování svého zdravotního stavu. Lékaři doporučují návštěvu lázní jeden
krát za rok.
Lázně nabízejí různé skupinové programy, které podporují nejen farmakologickou
léčbu, ale celkově působí na stav nemocného, nejen po tělesné, ale i po psychické
stránce. Pro pacienty, u nichž byla provedena DBS6, je lázeňská péče dobrou formou
podpory této nákladné léčby a je i s vysokou úspěšností léčby.

2.2 Sport
2.2.1 Sport u lidí s Parkinsonovou nemocí
Pacientovi je důležité doporučit vhodnou sportovní aktivitu jako chůze, plavání nebo
tanec. U pacienta, který před onemocněním žil aktivní sportovní život, můžeme
očekávat pokračování ve sportu i nadále.
Lidé trpící Parkinsonovou nemocí mají možnost se zapojit nebo být součástí klubů
Parkinson, což je sdružení lidí na velkých městech v republice, kteří pořádají různá
sezení nebo společenské akce. Kluby parkinsoniků mají schopnost lidem doporučovat,
jak skrze webové stránky, tak vydáváním časopisů a prostřednictvím internetu,
kde se lidé mohou dozvědět o různých nových trendech v léčbě této nemoci.
Dále se zde mohou informovat o plánovaných akcích v podobě ozdravných pobytů,
sportovních akcích a skupinových cvičení.
Významnou událostí pro člověka s Parkinsonovou nemocí je tak zvaná Parkinsoniáda.
Tato velkolepá akce, kterou poprvé uspořádal Jan Škrkal, jakožto zakladatel klubu
6

Metoda hluboké mozkové stimulace
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Parkinson Slovácko o. s., podporuje zviditelnění a zvýšení povědomí o nemoci
pro širokou veřejnost, ale také napomáhá lidem trpícím tímto onemocněním vymanit
se z uzavřeného kruhu této nemoci. Slouží dobře i jako motivace pro pohybovou
aktivitu.
Lidé se díky této akci mohou také se svou nemocí lépe srovnat a přestat se stydět
za svá omezení a změny, jež jim tato nemoc přináší v každodenním životě.
Parkinsoniáda je na úrovni mezinárodní, kdy se na ní sjíždějí okolní státy, jako
je například Slovensko, Rakousko a Polsko. (P, Jana. Parkinsonova nemoc, 2013)
Taneční terapie
Tanec zlepšuje fyzickou aktivitu, kognitivní podněty, vnímání a vyjadřování emocí.
Bylo zjištěno, že tanec zvyšuje koncentraci serotoninu neboli hormonu štěstí, a proto
se po terapii pacient muže cítit lépe a uvědomit si své tělo.
Tanec známe už z historie, kdy se lidé díky tanci stmelovali anebo prováděli různé
rituály. Taneční terapie se objevila poprvé v USA společně s hnutím zaměřeným na tělo
ve čtyřicátých letech dvacátého století.
Roku 2002 u nás vznikla asociace, která vzdělává a školí taneční terapeuty. Taneční
terapie v praxi může trvat až 1,5 hod s přestávkou 5-10 minut. Každá studie však
preferuje jiné časové rozpětí. Terapeutovou rolí při taneční terapii je, aby se pacient cítil
pohodlně, nepropadal stavu nesnázi při různých tanečních replikách a hlavně dbá
na bezpečnost pacienta. Terapeut musí mít certifikát jako zdravotník, fitness anebo
taneční instruktor. Taneční terapie sjednocuje senzory a uvědomění si těla díky pohybu
v prostoru. Taneční terapie pomáhá i u pacientů, kteří prodělali zranění, jako
např. amputace končetiny. Terapie jim pomáhá zbavit se úzkostí, bezmoci a vzteku,
se kterým má sám zkušenost. Taneční terapií se snažíme člověku navodit chuť k životu.
Význam tance byl prokázán ve studiích Dibbel-Hope,S. (2000). MUDr. Ludmila
Čapkovápíše, že: „Pacienti s onemocněním mozku, včetně Parkinsonovy nemocimohou
využít toho, že lidský mozek má od narození schopnost citlivě reagovat na rytmickou
hudbu.“ Což dokládá i profesor Sacks, který tvrdí, že: „Náš nervový systém je unikátní
mezi savci v tom, že má tendencise automaticky při poslechu hudby přizpůsobovat
rytmu.“
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Vliv tance a hudby na Parkinsonovu nemoc
Nápodobou a imitací, kterou předvádí lektor tance, se pacientovi pohyby uloží
do paměti. Tanec v sociální oblasti zlepšuje motivaci. Součástí tance je hudba, která
určuje i tempo. Je známé, že sluchové podměty mají důležitý dopad na pohybový
systém. Ve studii z roku 2007 pacienti potvrdili, že jim hudba pomáhá se zahájením
pohybů. Údery v hudbě je napomáhají udržetv rytmu. Když je však hudba hlučná nebo
složitá, pacienti se mohou cítit bezmocně. Bezprostředně po terapii dochází u pacientů
ke zlepšení rigidity a motoriky. Dále se díky taneční terapii zlepšuje pohyb ruky a prstů,
což je přisuzováno emociálně motorickému systému a motorickému učení. Zlepšení
se promítne i u specifických svalů obličeje. Hlavním tanečním stylem, kterému vědci
věnovali čas, bylo argentinské tango a balet.
Tango je vybíráno z důvodu jeho specifických kroků, vzorů, specifické hudby
a typických rysů, které jsou spojovány s poruchou Parkinsonovy nemoci. U tance
je důležitý dotek, takže se jedná o tanec v páru. Kroky tanga pomáhají zlepšit chůzi.
2.2.2 Nordick Walking
Nordick Walking neboli severská chůze pocházející z Finska je dynamická chůze
s holemi. První zmínky o tomto sportu jsou zaznamenány ve 30. letech 20. století. Sport
bychom mohli charakterizovat jako intenzivnější chůzi, která vede ke zlepšení
výkonnosti. Tento sport například zařazovali také finští běžci do přípravné
fázev tréninku. Na popularizaci tohoto sportu má podíl Tuomo Jantunem, který NW7
představil v 90. letech na sjezdu sportovních firem. V roce 2000 byla založena
Mezinárodní Asociaci Nordic Walkingu (INWA – International Nordic Walking
Association). Zakládajícími zeměmi bylo Finsko, Švýcarsko a Německo. NW je dnes
celosvětově rozšířenou sportovní aktivitou.
Pro člověka, který má zájem začít s touto aktivitou, je důležité vybrat správné hole.
Důležitou součástí je vhodné poutko, u kteréhoje potřeba, aby šlo při chůzi vypouštět
a pak zase zpět chytit do rukou. Podoba cyklu vypadá tak, že hůl zapíchneme do země,
odrazíme se a postupně posouváme tělo vpřed (síla se tak přenesena poutko) a nakonec
pustíme hůl, která zůstane viset na zápěstí. Loket se maximálně propne a poté je paže

7

Nordick Walking
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vedena před tělo. Pohyb je důležité provádět těsně podél těla s otevřenou dlaní. Před
tělem rukojeť hole sevřeme a pokračujeme v dalším odpichu.
U pacienta s Parkinsonovou nemocí je důležité dbát na správné provádění samotného
pohybu. Pacienti mívají problém s fází, kdy dochází k otevření dlaně po odpichu,
dále se samotným zapojením horních a dolních končetin, hlavně tedy zkoordinovat tyto
dva pohyby. Tuto pohybovou aktivitu lze doporučit pouze těm pacientům, kteří jsou
schopni zvládat správné provádění pohybu. Edukace by měla proběhnout minimálně
ve třech hodinových sezeních před prováděním samotného pohybu. Pokud je pohyb
prováděn správně tak se zapojuju 90 % svalů v těle a výrazně roste aktivita
kardiovaskulárního systému. Samotné hole odlehčují zatěžování kloubů a napomáhají
mít rovná záda.
Nordick Walking lze provádět v jakémkoli prostředí. Důležité je však zmínit, že NW
je potřeba kombinovat i s běžnou chůzí, aby nedocházelo k nestabilitě pacienta, kterou
zapříčiní nadměrné používání holí.
2.2.3 Dechová cvičení – gymnastika
Dechová cvičení jsou součástí každého systému tělesných cvičení, zdravých
i oslabených nebo vážně nemocných jedinců. Zdravotní tělesná cvičení se používají
v mnoha klinických oborech, jimiž jsou například interní lékařství, pediatrie
a chirurgické obory (předoperační nebo pooperační cvičení).
Dechová cvičení mají hlavně léčebný a relaxační charakter, například při postižení
bronchiálního stromu nebo přímo plicního parenchymu. Tato cvičení používáme také
tam, kde dochází ke snížení plicní ventilace, jako je například u výše zmiňovaného
pooperačního stavu.
Dechová

gymnastika

je dobrá

při závěrečných

fázích

u cvičebních

jednotek,

kde můžeme docílit snížení tepové frekvence a celkového zklidnění organismu
po pohybové aktivitě. Důležité je také zmínit, že každý cvičenec si při relaxaci řídí
rytmus dýchání sám.
Dýchací činnost je ovládaná svaly vdechovými a výdechovými, ale také pomocnými
svaly. Bránice rozšiřuje hrudník vertikálně. Vdech je vždy aktivní a výdech spíše
pasivní. Na výdech působí přirozeně váha hrudního koše. Dýchání je ovládané
automaticky nervovými centry v prodloužené míše, ale také vegetativním nervstvem.
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Velký vliv na dýchání má samotná poloha těla, v níž je cvičení s dechem prováděno.
Například u stoje, který je nejvýhodnější polohou pro dechovou gymnastiku, je hlavním
pozitivem volnost pohybu hrudníku a páteře. Důvodem pro to je možný pohyb všemi
směry, přičemž je možné dosáhnout nejvyšší kapacity plic. Při sedu už takové volnosti
nelze dosáhnout, jelikož brániční dýchání je sníženo a dýchání při vzpřímeném sedu
je spíše hrudní částí horní polovinou hrudníku. Pokud sedíme v uvolněném sedu
tzv. „dětském“, je aktivní dolní část hrudního koše. Dech je významně omezen v lehu,
v němž je omezení směrem, jak dozadu, tak i částečně do stran. (Léčebná tělesná
výchova cvičení, Eva Haladová a Kol., s. 14)
2.2.4 Relaxační techniky
Jacobsonova progresivní metoda
Jacobsonova progresivní technika byla vyvinuta americkým psychologem Edmundem
Jacobsonem

(1888–1983)

na Chicagské

univerzitě.

Metoda

je založena

na systematickém napínání a uvolňování vybraných kosterních svalů. Při cvičení
dochází k uvolňování svalového napětí. Toto cvičení by mělo navodit příjemný pocit,
uvolnění a relaxace. Technika je snadno naučitelná. Dále také technika pracuje
s imaginací, kdy je člověk schopen si uvědomit a pocítit napětí a uvolnění. Tato metoda
je vhodná pro lidi, kteří mají omezenou možnost pohybu. Technika je účinná
pro navození psychického a fyzického napětí.
K. Řeháková tuto techniku popisuje následovně: „Relaxace je zaměřena na všechny
velké

svalové

skupiny.

Základem

je naučit

se uvolňovat

kosterní

svalstvo,

a tím ovlivňovat psychickou pohodu. Při cvičení se zaměřujeme na všechny velké
svalové skupiny. Naučíte-li se vybrané svaly vnímat a podle potřeby uvolnit či napnout,
docílíte prostřednictvím takovéto práce s tělem psychické vyrovnanosti.“
Cvičení se provádí v sedě nebo v leže podle toho, co nám lépe vyhovuje. Důležité
je vhodné prostředí pro cvičení a především to, aby bylo prováděno v klidné a tiché
místnosti. Ruce necháme podél těla, máme zavřené oči a dýcháme nosem
a vydechujeme ústy. Je dobré cvičit alespoň jednou denně po dobu deseti až patnácti
minut. (Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. 1998, s. 96.)
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Instrukce:
Důkladně si přečtěte instrukce a naučte se je v daném pořadí nebo požádejte někoho,
aby vám je četl. Správný rytmus je 5 s napětí a 10–15 s uvolnění.
1) Zatněte pravou pěst tak, abyste cítili napětí v pěsti a předloktí… uvolněte;
2) Zatněte levou pěst tak, abyste cítili napětí v pěsti a předloktí… uvolněte;
3) Ohněte pravý loket a zatněte biceps, ruce jsou uvolněné… uvolněte;
4) Ohněte levý loket a zatněte biceps, ruce jsou uvolněné… uvolněte;
5) Natáhněte pravou paži a zatněte triceps… uvolněte;
6) Natáhněte levou paži a zatněte triceps… uvolněte;
7) Nakrčte čelo a zvedněte obočí… uvolněte;
8) Napněte svaly kolem očí… uvolněte;
9) Napněte čelisti tím, že pevně sevřete zuby… uvolněte;
10) Zatlačte jazyk proti patru, rty jsou zavřené, všimněte si napětí v hrdle…
uvolněte;
11) Sevřete pevně rty… uvolněte;
12) Zakloňte hlavu, jak nejdál to jde… uvolněte;
13) Zatlačte hlavu proti hrudi… uvolněte;
14) Zvedněte ramena k uším… uvolněte;
15) Dýchejte klidně a pravidelně břichem;
16) Zhluboka se nadechněte, naplňte zcela plíce, zadržte dech, držte… vydechněte a
uvolněte;
17) Napněte svaly břicha… uvolněte;
18) Zvedněte hýžděnad židli… uvolněte;
19) Napněte hýždě a lýtka tak, že tlačíte nohama do podlahy… uvolněte;
20) Napněte chodidla a tlačte je dolů, prsty nohou tlačte vzhůru… uvolněte;
21) Klidně a pravidelně dýchejte břichem.
Schulzův autogenní trénink
Autogenní trénink v dnešní době patří mezi rozšířené a úspěšné relaxační autoregulační
metody. Metoda se zaměřuje na relaxaci těla i duše. Díky imaginaci mysli můžeme řídit
psychické a fyzické funkce. AT8 napomáhá k uvolnění nervového systému a vychází
z navozování pocitů, jako je například teplo, chlad, tíha a vnímání pocitů ve vnitřních
8

AT = Autogenní trénink
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orgánech. AT aplikujeme za pomoci odříkávání jednoduchých formulí, například větou:
„Jsem klidný, cítím se uvolněně a spokojeně.“ (Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., 1998,
s. 96.)

2.3 Aktivity
2.3.1 Aktivity každodenního života (Activities of Daily Living)
Parkinsonova nemoc postihuje motorické i kognitivní funkce. Pacient s touto nemocí
trpí nejen fyzickým nepohodlím, který mu tato nemoc přináší, ale působí negativně
i na jeho psychiku. Větší závislost na poskytovatele denní péče (člen rodiny, asistent,
pečovatel), vyvolává pocity nedostatečnosti a úzkosti.
Mnoho lidí s Parkinsonovou nemocí je schopné aktivity každodenního života provádět
samostatně, a to v počátcích této nemoci. Časem se však symptomy Parkinsonovy
nemoci, jako jsou tremor, ztuhlost, pomalý pohyb a problémy s rovnováhou, začnou
horšit a komplikují každodenní činnosti, například koupání oblékání, stravování,
spánek, hygiena, chůze a pohyb. Nedílnou součástí života pacienta s Parkinsonovou
nemocí se stávají různé pomůcky, které pomáhají udržet pacienta co nejvíce
soběstačným po co nejdelší možnou dobu. Tyto pomůcky nejen, že usnadňují
každodenní život, ale i zlepšují kvalitu života.
Pacienti mohou využívat různé hole nebo chodítka, pokud je jejich pohyb zásadně
ovlivněn nemocí.
Hygiena
Koupání ve vaně pacientovi časem začne působit potíže, zejména při vstupu do vany
a vylézání z ní. Z tohoto důvodu je vhodné s časovým předstihem zařídit sprchový kout,
který bude dostatečně velký, tak aby umožnil snadnou manipulaci vozíku s pacientem.
Dalším prvkem, který je třeba upravit, je umyvadlo se zrcadlem kdy, každodenní čistění
zubů nebo holení může znamenat nebezpečí ve formě pádu. V případě ztráty rovnováhy
je ideálním řešením umožnit pacientovi provádět tyto úkony v sedě, aby se zamezilo
pádům. Nejvíce stresovou situací pro pacienta může být chození na toaletu. Základním
doporučením v tomto případě je vyvarování se pití tekutin s obsahem kofeinu jako
je káva, kola atd., které problémy s močením zhoršují. Abychom zamezili nebezpečným
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úrazům při chození na toaletu v noci, je třeba myslet na to, že pacient by neměl dostat
tekutiny dvě hodiny před spaním.
Oblékání
Mezi obecná doporučení při oblékání patří především dostatek času na tuto aktivitu.
Spěch může vést ke stresu a frustraci, a tudíž ke zpomalení. Před oblékáním je užitečné
provést několik protahovacích cviků, aby se svalstvo zahřálo. Oblékání je dobré
provádět v sedě na židli s pevnou oporou zad a rukou. Oblečení by mělo mít co nejméně
prvků, tedy co nejméně knoflíků, zipů atd. Ideální oblečení je z pružného materiálu,
které je zároveň volné a neomezuje člověka v pohybu.
Stravování
Jídlo je potřeba naplánovat podle medikace a je třeba také pokrájet na menší kousky,
aby se sousto lépe rozmělnilo a spolklo. Při jídle je dobré sedět rovně a v této poloze
zůstat i několik desítek minut po jídle. Na jídlo by měl být dostatek času a v případě
potřeby jídlo přihřát. Časté menší porce jídla jsou pro pacienta lépe zvladatelné
než třeba tři velké porce denně. Nutností je zvládnutí Heimlichova manévru u osob
pečujících o pacienta s PN tak, abychom byli schopni zachránit život při dávení
soustem.
U všech těchto činností je důležitá podpora a motivace pacienta, aby se snažil tyto
úkony vykonávat samostatně, po případě s občasnou pomocí pečovatele. Soběstačnost
udržuje člověka v lepším psychickém stavu a udržuje kvalitu jeho života.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Cíl a úkoly praktické části a výzkumné otázky
Cílem práce bylo zjistit, jaké možnosti cvičení v domácím prostředí mají osoby s PN
a jaké povědomí mají o cvičebních metodách. Dále bylo zjišťováno, jestli tyto osoby
cvičí sami nebo za doprovodu fyzioterapeuta, nebo zda docházejí na nějaká pravidelná
skupinová cvičení a jestli poté pociťovali nějaké zlepšení či nikoli. Důležité bylo také
zjistit, jaké mají příznaky, k čemuž se následně vážou vhodná doporučení.
Úkoly práce
Sepsání práce předcházely tyto úkoly:
▪

Najít soubory zdrojů;

▪

Výběr vhodného výzkumu;

▪

Vytvoření ankety;

▪

Realizace ankety;

▪

Analýza respondentů;

▪

Tvorba individuálních doporučení;

▪

Vyhodnocení ankety;

▪

Tvorba diskuzí a závěru z výzkumných dat.

Výzkumné otázky
▪

Jakými příznaky nejčastěji trpí pacient s Parkinsonovou nemocí?

▪

Zda dotazovaní provádějí rehabilitační aktivity, pokud ano jaké a s jakými
výsledky?

▪

Zda dotazovaní pacienti mají osobní zkušenost se Schultzovým autogenním
tréninkem a Jacobsonovou progresivní svalovou relaxací?

3.1.1 Metodologie práce
V rámci práce byla využita metoda výzkumu formou rešerše, která zahrnovala získání
dat ve formě vlastní strukturované ankety. Výzkum proběhl v květnu 2021, kdy byla
anketa rozeslána přes platformu Facebook patnácti respondentům. Anketa byla
anonymní. Oslovení lidé byli členové Klubu Parkinson, jichž je po České republice
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ve velkých městech mnoho. Zastoupení byli muži i ženy ve věku nad šedesát let a byla
zachována anonymita respondentů.
3.1.2 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkum formou ankety byl vzhledem k aktuální pandemické situaci vhodný. Vytvoření
ankety s otázkami a s následnými odpověďmi mi sloužily jako výchozí bod pro mou
praktickou část. Vytvořená anketa s otázkami sloužila jako výchozí bod pro praktickou
část, odpovědi zase pro jednotlivá doporučení. Respondenti byli osloveni v domácím
prostředí díky internetu. Oslovení respondenti byli lidé trpící Parkinsonovou nemocí
ve věku nad šedesát let v zastoupení žen a mužů. Osloveno bylo patnáct respondentů
a všichni odpověděli.
3.1.3 Metody sběru dat
Jedná se o rešeršní výzkum, k jehož realizaci byla použita metoda strukturované ankety.
Anketa vlastní konstrukce byla vytvořena v platformě Google a byla rozeslána
prostřednictvím stránky Facebook. Anketou bylo osloveno patnáct respondentů a každý
zúčastněný ankety odpovídal na otázky anonymně. V anketě bylo patnáct otázek
týkajících se jejich věku, době trvání onemocnění, dále s kým žijí v domácnosti, kdo
jim pomáhá v případě potřeby. Dále v anketě odpovídali respondenti na otázky týkající
se jejich příznaků a aktuálních obtížív oblasti kognitivních procesů, pohybových
schopností. Jedna z otázek se týkala i jejich možností trávení volného času a pohybové
aktivity.
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4 PRAKTICKÁ ČÁST ZAMĚŘENÁ NA ANKETU
A JEDNOTLIVÁ DOPORUČENÍ
Respondent č. 1 je starší šedesáti let. Jeho onemocnění trvá dvacet let a začalo kolem
čtyřicátého věku života. Je v důchodovém věku a v domácnosti žije sám. Péči
mu poskytuje rodina, využívá ji jako doprovod k lékaři, na nákupy, úřady a podobné
činnosti. Respondentmá příznaky rigidity, tedy svalové ztuhlosti. Mezi jeho další
objevující se příznaky patří ztráta rovnováhy nebo dávení se při jídle. Respondent
č. 1 dále uvádí, že má v poslední době zhoršenou paměť, hůře se mu vybavují věci
a často se mu objevuje porucha pozornosti projevující se špatným soustředěním
na vykonávanou činnost. Respondent č. 1 má problém se stabilitou ve stoje a při chůzi,
dále trpí závratěmi, které ve většině případů končí pádem.
Volný čas vyplňuje četbou, a co se týče pohybové aktivity, cvičí jógu, ale také provádí
cvičení na velkém míči. Respondent po těchto cvičeních cítil zlepšení.
Z ankety vyplývají zjištění, která respondenta trápí. Pokud budeme vycházet
z výzkumných otázek, budeme se zaměřovat na tři hlavní pilíře, mezi něž patří
kognitivní potíže, pohyb a věci související s pohybem a sebeobsluhou.

4.1 Doporučení respondentovi č. 1
Respondentovi č. 1 bych doporučil se zaměřit na pohybovou léčebnou rehabilitaci.
Vzhledem k potížím při jídle, kdy u respondenta dochází k dávení, je dobré věnovat
pozornost i takovým maličkostem, jako je například velikost sousta. Čím menší sousto
tím lépe se polyká a snižuje se riziko trávení. Důležitým faktorem při jídle je poloha
těla, kdy ideální polohou je vzpřímený sed, co nejblíže u stolu tak, aby se pacient cítil
bezpečně, ale i pohodlně. Z toho vyplývá, že je nutné mít stabilní a pevnou židli, která
bude vyhovovat pacientově výšce. Důležité je také dbát na výběr příborů, které se dají
lépe uchopit, pokud má pacient problémy s jemnou motorikou nebo v našem případě
u tohoto pacienta s klidovým třesem. Například speciální lžící můžeme pacientovi
zpříjemnit proces příjmu tekuté potravy, například u polévky. Dalším faktorem
ovlivňující těžkosti při polykání je konzistence jídla, jež by měla být vláčná, nepříliš
suchá s možností zapíjení tekutinou při potížích během polykání. Dalším bodem, který
lze výrazně zlepšit je rigidita. Tohoto zlepšení je možné dosáhnout vytvořením souboru
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pravidelných cvičení. Například rehabilitační cvičení za doprovodu fyzioterapeuta, která
budou mít také pozitivní účinek na poruchy chůze a rovnováhy. Činnosti, jež pacient
může provádět sám v domácím prostředí, jsou například chůze a jízda na rotopedu. Tyto
aktivity mají pozitivní vliv na celkovou fyzickou zdatnost a zároveň pozitivně ovlivňují
kardiovaskulární systém.
Respondentč. 2 je také starší šedesáti let a je tedy v důchodovém věku. Oproti
předchozímu respondentovi žije v domácnosti s partnerem a častou péči mu poskytuje
právě rodina. Rodina mu pomáhá především s domácími pracemi. Jeho onemocnění trvá
okolo deseti let a jeho nejčastěji projevujícími se příznaky je tremor neboli třes. Pokud
jde o kognitivní potíže, u respondenta č. 2 se v poslední době projevuje zhoršená paměť
a má problém s vybavováním si věcí. Nicméně při stoji a chůzi proband nepociťuje
problém se stabilitou ani s rovnováhou.
Ve volném čase se věnuje četbě, ale nevykonává žádnou pohybovou aktivitu.
V minulosti praktikoval cvičení na velkém míči, ale po této cvičební metodě
nevypozoroval žádné zlepšení.

4.1 Doporučení respondentovi č. 2
U respondenta č. 2 je pozitivní přístup rodiny velice užitečný, avšak je třeba mít stále
na mysli důležitost podpory samostatnosti, je nutné, aby pacient cítil potřebu a motivaci
vykonávat maximum činností samostatně dokud to jeho stav dovoluje. Rodina by měla
mít stále na mysli to, že není třeba pomáhat respondentovi při všech domácích
činnostech i těch, které by mohl respondent zvládnout sám, ačkoliv by mu to trvalo
déle. Je důležité, aby si pacient udržel maximální možnou míru soběstačnosti. Jedna
z možností, která pacientovi do jisté míry může pomoci při snaze zlepšení paměť,
je hudba. Hudba spojená s tancem nebo s rytmickými cvičeními, které pacient by měl
provádět pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora. Pokud není možnost
lektora, je dobré si sestavit za pomoci rodiny soubor rytmických cvičení při hudbě, která
by měla být pacientovi blízká. Kromě pozitivního vlivu na paměť je hudba dobrým
zdrojem pozitivních pocitů a dobré nálady, kterou každý potřebujeme.
Vzhledem k tomu, že pacient nepociťuje potíže se stabilitou je možné doporučit
maximální snahu o fyzickou aktivitu, například různé sportovní akce s kluby Parkinson,
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jako výlety do přírody, kde zároveň dochází k setkávání lidí s podobnými potížemi
a také větší motivací pro samostatnou pohybovou aktivitu.
Respondent č. 3 je ve věku starším více jak šedesát let, je tedy již v důchodu. Žije
v jedné domácnosti s partnerem, a co se týče péče, tu mu poskytuje rodina. Opět
mu pomáhá hlavně s domácími pracemi. Parkinsonova nemoc se u něho projevila
přibližně před deseti lety. Častým projevem této nemoci je právě tremor. Respondentovi
kognitivní potíže zahrnuje zhoršená paměť v poslední době a obtížné vybavení si věcí.
Nicméně respondent nemá problémy se stabilitou ve stoje ani rovnováhou při chůzi.
Volný čas nejčastěji tráví četbou a nevěnuje se žádné pohybové aktivitě. Dříve
praktikoval metodu cvičení na velkém míči, ale žádné zlepšení se u něho neprojevilo.

4.2 Doporučení respondentovi č. 3
Tak jako u předchozího respondenta, tak u respondenta č. 3 chybí pravidelná pohybová
aktivita, proto i doporučení zapojit se do klubu Parkinsoniků je vhodné, a to z důvodu
setkávání se s lidmi s podobnými zkušenosti a vytvoření si návyků na pravidelnou
fyzickou aktivitu. Vzhledem k pacientovým potížím s třesem je nutné, aby si pacient
pomohl například při manipulaci se zvedáním konkrétního předmětu ze stolu tím,
že bude provádět pohyb nejen rukou, ale i zrakem, a to vědomě a soustředěně. Dalším
bodem, kterým lze pacientovi zpříjemnit každodenní aktivity, jako je oblékání,
je například použití zipů na místo knoflíků u oděvů a obuvi používat suché zipy místo
tkaniček. Což přispívá k pocitům větší samostatnosti pacienta, a to má následně
pozitivní vliv na jeho celkový zdravotní stav.
Starší více jak šedesáti let je i Respondentč. 4. Tento respondent je nepracující s plným
invalidním důchodem. Domácnost sdílí se svým partnerem a péče je mu poskytována
rodinou. Do této péče jsou zahrnuté hlavně standardní domácí práce. Jeho onemocnění
je patrné hlavně z rigidity a tremoru a poprvé se u něho objevilo před sedmnácti lety.
U respondenta č. 4 se neobjevují žádné kognitivní obtíže, ale co se týče stoje a chůze,
tak respondent uvedl vzniklé potíže se stabilitou a jeho chůzi mnohdy doprovází závratě
a pády.
Do jeho častých volnočasových aktivit spadá hraní společenských her, jako jsou
například šachy, karty, a další podobné hry, ale samostatně se věnuje i cvičení.
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Z doporučených cvičebních metod se věnoval cvičení jógy, po níž se dostavilo
u respondenta jisté zlepšení.

4.3 Doporučení respondentovi č. 4
Respondent uvádí v anketě, zlepšení stavu po józe, která je užitečným relaxačním
cvičením ale je vhodná i na flexibilitu těla. Avšak ke zlepšení potíží spojených s chůzí
a stojem by bylo vhodné začít s pohybovou aktivitou, a to například s pravidelnou chůzí
s holemi neboli Nordick Walking, která je potřeba také kombinovat s normální chůzí,
aby nedocházelo k nestabilitě pacienta, kterou zapříčiní nadměrné používání holí.
Vhodnou terapií by mohl být i tanec, který lze doporučit pro zlepšení chůze a stabilnější
stoj. Jedním z druhů vhodného tance je argentinské tango, které se tančí společně
s partnerem. Tímto je zabezpečené předejití pádu.
Respondentovič. 5 je více jak šedesát let a je v důchodovém věku. Ve společné
domácnosti žije s rodinnými příslušníky, již mu zároveň poskytují i standardní péči.
Z uvedené ankety není jasné, jak dlouho se s touto nemocí pacient potýká. Nicméně
z ní vyplývá, že proband trpí třesem, ale jiné potíže, jakou jsou ty kognitivní nebo
problémy se stabilitou či rovnováhou ve stoje a při chůzi, nepociťuje.
Volný čas vyplňuje převážně samostatným cvičením a sportovními aktivitami,
ale žádnými z uvedených metod v anketě.

4.4 Doporučení respondentovi č. 5
Respondent č. 5 nemá žádné konkrétní potíže, přesto pravidelně cvičí a věnuje
se pohybové aktivitě. V tomto případě bychom mohli doporučit relaxační dechová
cvičení, která mají pozitivní vliv na zklidnění organizmu po pohybové aktivitě, celkové
snížení tepové frekvence a zvýšení vitální kapacity plic. Zároveň je užitečné navázat
kontakt s odborníkem v oblasti pohybové terapie, který by pacientovi mohl doporučit
konkrétní cvičení. Tato cvičení by udržovala jeho dobrý stav a stala se tak dobrým
návykem do budoucna, například v případě zhoršení pohybových schopností.
Respondent č. 6 je ve věku starším šedesáti let, penzista, který žije v domácnosti sám.
Avšak při sebeobslužných činnostech mu je nápomocná jeho rodina. Respondentovo
onemocnění trvá již dvacet let. Trpí mnoha obtížemi, a to třesem a zhoršenou pamětí
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při vybavování si věcí. Respondent nemá problém se stabilitou ve stoje, ale při chůzi
už ano.
Volný čas tráví nejraději četbou. Jedinou jeho pohybovou aktivitou je cvičení na míči,
po němž nepociťuje zlepšení.

4.5 Doporučení respondentovi č. 6
V případě

respondentač. 6 doporučuji,

aby rodina

pacientovi

pomáhala

jen při sebeobslužných činnostech, a to pouze v naléhavých případech. Je nutné
pacienta motivovat k samostatnému vykonávání těchto činností co nejdéle. Ke zlepšení
rovnováhy bychom doporučili použití stabilizační pomůcky, jako je například hole.
Vhodná je úprava interiéru bytu, například odstraněním prahů, aby se zamezilo
případným pádům při ztrátě stability při chůzi. Můžeme doporučit pohybovou aktivitu
spojenou s hudbou, například tanec, ideálně ve skupině s dalšími lidmi.
Při tanci dochází k uvolnění. Pacient se přestává soustředit na kroky, jako je tomu třeba
u chůze, pohyb je tedy započat přirozeně, čemuž dobře napomáhá i rytmus hudby.
Dále je dobré zapojit každodenní pravidelná cvičení, která mu pomohou s prevencí před
prohlubováním výše zmíněných potíží. Pokud to pacientův zdravotní stav umožňuje,
vodnou pohybovou aktivitou je plavaní, při němž se pacient ve vodě cítí jistěji
a zároveň tím dochází ke zlepšování fyzické kondice.
Respondent č. 7 je starší šedesáti let a je také v důchodovém věku. Tento respondent
žije společně se svým partnerem a při činnostech obsluhy mu pomáhá především rodina.
Doba trvání jeho nemoci je osm let a jeho nejčastějšími příznaky jsou třes a zhoršení
dlouhodobé i krátkodobé paměti. Respondent také uvádí zhoršenou stabilitu při chůzi.
V anketě proband neuvádí žádné volnočasové aktivity.

4.6 Doporučení respondentovi č. 7
U respondenta č. 7 by bylo vhodné navštěvovat lázně alespoň jednou za rok. Lázeňská
léčba by pomohla pacientovi po stránce psychické i fyzické. Pobyt v lázních
by pro něho byl dobrou motivací a navozením pravidelného režimu léčby.
Lázeňská léčba nabízí širokou nabídku skupinových programů, kde by se mohl podělit
o své zkušenosti s ostatními lidmi, kteří také trpí touto nemocí. Pacient získá povědomí
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o možnostech, které může dělat pro své tělo. Mezi tyto možnosti patří nejrůznější
pohybové aktivity. Díky tomu by si mohl udržet dobrý fyzický stav, a navíc tím vyplnit
i svůj volný čas.
Respondentovi č. 8 je více jak šedesát let, je tedy v důchodovém věku. V domácnosti
žije sám, ale péči a pomoc v domácnosti mu poskytuje rodina. Nemoc se u něho
projevila zhruba před dvaceti lety a respondent č. 8 dále uvádí, že trpí zpomaleností
pohybů a také pociťuje ztuhlost dolních končetin. Se stabilitou ve stoje nemá problémy,
při chůzi se však objevuje porucha stability.
Volný čas tráví četbou, a co se týče pohybové aktivity, tak má zkušenosti s cvičením
ve skupině na velkém míči. Bohužel po tomto cvičení nepociťuje žádná zlepšení.

4.7 Doporučení respondentovi č. 8
Doporučení respondentovi č. 8 jsou určená hlavně pro jeho zlepšení ztuhlosti a pocitu
slabosti, které se dají řešit jednou z relaxačních metod Jacobsona anebo Schulzovým
autogenním tréninkem. Tyto metody napomohou celkovému uvolnění svalů
a uvědomění si svého vlastního těla. Pacient by měl díky těmto pohybům v budoucnu
cítit zlepšení. Tyto metody nám pomůžou odbourat jak svalové, tak psychické napětí.
Základem je udržení si fyzické kondice prováděním pravidelné pohybové aktivity,
například v podobě chůze, či pokud je to možné, tak plaváním.
Respondent č. 9 je starší šedesáti let a je již penzistou. Žije se svým partnerem, který
mu, i s jeho rodinou poskytují péči. Respondentovo onemocnění trvá už deset let a mezi
jeho hlavní projevující se příznaky patří tremor, bolest v bederní páteři, bolest nohou,
celková zpomalenost a špatný spánek. S ohledem na kognitivní potíže proband uvádí,
že není schopen soustředěnosti na vykonávané činnosti. Nicméně respondent nemá
problém se stabilitou ve stoje.
Volný čas nejvíce tráví četbou a samostatným cvičením. Z doporučených cvičebních
metod v anketě respondent uvedl cvičení na velkém míči, po kterém se u něho objevilo
zlepšení.
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4.8 Doporučení respondentovi č. 9
V případě

respondent

č. 9 bychom

doporučili

konzultace

s ergoterapeutem

se zaměřením na problematický spánek. Ergoterapie dokáže pomoci pacientovi
se změnami poloh během spánku, a to nácvikem pohybu očí směrem, jakým se chce
pacient otočit. Tento nácvik ovlivní potřebné schopnosti při změně polohy těla v leže.
Dále by zde byla vhodná fyzioterapeutická péče. Mezi její hlavní cíle patří
maximalizace

pohybových

schopností

a kardiovaskulární

kondici.

Pro zlepšení

kognitivních schopností bychom mohli zařadit tzv. kognitivní rehabilitaci, ve formě
například muzikoterapie a tance.
Respondent č. 10 je nepracující s plným invalidním důchodem a je mu více jak šedesát
let. V domácnosti žije sám, ale péči mu zajišťuje rodina – jedná se především o pomoc
s domácími pracemi. Onemocnění u něho trvá už dvacet let a projevuje se zejména
svalovou ztuhlostí. Jeho kognitivní potíže zahrnují neschopnost

soustředění

se na vykonávanou činnost. Respondent dále podotýká jisté problémy se stabilitou
ve stoje a se závratěmi při chůzi, které jsou doprovázené i pády.
Respondent č. 10 svůj volný čas vyplňuje četbou a samostatným cvičením, například
cvičením na velkém míči, avšak po tomto cvičení se jeho stav nijak nezměnil.

4.9 Doporučení respondentovi č. 10
U respondenta

č. 10 bychom

doporučili

úpravu

domácího

prostředí

tak,

aby se maximálně eliminovali pády, například odstraněním prahů, vytvořením
bezbariérového prostoru. Přidání madel na toaletě a ve sprše, popřípadě i v chodbě.
K zamezení rychlému zhoršování soustředěnosti na vykonávanou činnost je dobré
zařadit například muzikoterapii a tanec, které tyto schopnosti pozitivně ovlivňují.
Důležitou součástí při vykonávání běžných činností je dostatek časuna jejich provedení,
abychom eliminovali stres, který způsobuje komplikace při těchto výkonech.
Důležité je zvolit vhodnou pohybovou aktivitu například procházky do přírody
za použití Nordick Walking holí, nejlépe se zapojením do organizované skupiny klubu
Parkinson.
Respondent č. 11 je ve věku šedesáti let a je penzistou. V domácnosti žije s partnerem,
jenž mu společně s rodinou zajišťuje péči při samoobsluze. Onemocnění u něho
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propuklo před šesti lety a jeho častým příznakem je právě rigidita, ale i zhoršená chůze
a co se týče kognitivních potíži, tak se u něj projevuje i zhoršení paměti v poslední době
a hůře se mu vybavují věci. Ve stoje se u něho objevuje problém se stabilitou a chůzi
mu doprovází stav zamrznutí neboli freezing.
Ve volném čase se respondent věnuje cvičení ve skupině, ale žádnému z uvedených
v anketě.

4.10 Doporučení respondentovi č. 11
U respondenta č. 11 by bylo užitečné maximalizovat každodenní pohybové aktivity,
ovšem s neustálým doprovodem, a to vzhledem k jeho častým pádům. Důležitou
součástí je zapojení každodenního režimu v provádění pravidelných cvičebních úkonů.
V domácím

prostředí

lze pravidelně

cvičit

na rotopedu,

procházky,

s užitím

kompenzačních pomůcek, například hole nebo chodítko. Velice pozitivní vliv mají
i skupinová cvičení, kdy pacient nápodobou provádí konkrétní cviky s použitím
pomůcek jako je míček, za doprovodu hudby a prováděním rytmických cvičení.
Důležitá je úprava domácího prostředí tak aby se zamezilo poranění v případě pádu.
Respondent č. 12 je ve věku mezi padesátaž šedesát let s částečným invalidním
důchodem. V domácnosti žije s partnerem. Jeho nejvýraznějšími příznaky je ochablost
hrudních svalů a hlasivek. Dále má respondent problémy s postupným ochabnutím
mimických svalů. Doba trvání nemoci je pět let. Dalším příznakem je špatná výslovnost
a tichý hlas.
Respondent č. 12 sportuje a cvičí jógu.

4.11 Doporučení respondentovi č. 12
V případě respondenta č. 12 je vhodné se zaměřit na práci s hlasem a výslovností,
za pomoci odborníkůz oblasti logopedi a foniatrie. Tyto obory naučí pacienta pracovat
s dechem a pomohou mu s artikulací a s nácvikem obtížně vysledovatelných slov.
Respondent č. 13 žije sáma je ve věku mezi padesátaž šedesát let, péči mu poskytuje
rodina. Je v částečném invalidním důchodu. Doba trvání jeho onemocnění je osm let.
Trpí příznaky ztuhlostí, rigiditou. Má zhoršenou krátkodobou a dlouhodobou paměť.
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Používá kompenzační pomůcky. Svůj volný čas tráví hraním stolních her, jako jsou
šachy nebo karty.
Nemá žádné zkušenosti s pohybovou aktivitou.

4.12 Doporučení respondentovi č. 13
Respondent trpí rigiditou, tedy svalovou ztuhlostí, bylo by tedy dobré začít cvičit
pravidelná cvičení, která odbourají svalovou ztuhlost. Mohli bychom doporučit jednu
z relaxačních metod Jacobsona nebo Schulzův autogenní trénink. Tyto metody
pomohou s psychickým uvolněním a díky tomu nám pomohou uvolnit i ztuhlé svaly.
K dosažení lepšího výsledku kondice by bylo vhodné zařadit chůzi s holemi čili
Nordick Walking.
Respondent č. 14 je starší šedesáti let. Jeho onemocnění trvá dvacet let a je v plném
invalidním důchodu. Žije s partnerem. Využívá každodenní terénní služby. Respondent
uvádí, že většinu času tráví na lůžku, z důvodu špatné stability při chůzi i při stoji,
dále uvádí, velmi špatné kognitivní schopnosti. Trpí velmi silnou svalovou ztuhlostí.
Vzhledem k jeho stavu, svůj volný čas žádnými jinými aktivitami nenaplňuje.

4.13 Doporučení respondentovi č. 14
V případě

respondenta

č. 14 bychom

mohli

doporučit

relaxační

Jacobsonovu

progresivní, protože při cvičení dochází k uvolňování svalového napětí. Toto cvičení
by mělo navodit příjemný pocit, uvolnění a relaxace. Technika se dá snadno naučit.
Dále také technika pracuje s imaginací, kdy je člověkschopen si uvědomit a pocítit
napětí a uvolnění. Je to výhoda pro lidi, kteří mají omezenou možnost pohybu.
Technika je účinná pro navození psychického na fyzického napětí.
Respondent č. 15 je mladší padesáti let a v domácnosti žije s rodinnými příslušníky.
Touto nemocí trpí čtyři roky. Jeho příznaky jsou zatím mírné. Trpí občasným třesem
ruky a občasným stavem freezing. Jelikož je respondent stále pracující, vyplývá
z toho,že je aktivní a ve volném čase uvádí, že se věnuje sportu pravidelně. Co se týče
cvičení, má zkušenosti pouze s jógou.
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4.14 Doporučení respondentovi č. 15
Vzhledem k aktivnímu způsobu života respondenta, doporučili bychom se zaměřit
na vhodný odpočineka zároveň i vytvořit si návyk na cvičení Schulzova autogenního
tréninku. Ten napomáhá k uvolnění nervového systému. AT vychází z navozování
pocitů, jako pocitů tepla, chladu, ale tíhy a vnímání pocitů ve vnitřních orgánech.
Při cvičení se zaměřujeme na všechny velké svalové skupiny. Naučí-li se vybrané svaly
vnímat a podle potřeby uvolnit či napnout, docílí prostřednictvím takovéto práce s tělem
psychické vyrovnanosti.
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5 VÝSLEDKY ANKETY
Na základě provedené ankety bylo zjištěno, že v domácnosti s partnerem žije více
jak 50 % respondentů z celkového počtu 15 dotázaných. Respondentů žijících
v domácnosti samostatně bylo nad 30 %. Zbylou nejmenší část tvoří respondenti žijící
s rodinnými příslušníky.

Graf 1:V domácnosti žijí
Zdroj: vlastní zpracování

Drtivá většina respondentů (nad 90 %) využívá péče rodiny. Ostatní respondenti
využívají terénní pečovatelskou službu. Pomoc rodiny či terénní pečovatelské služby
využívají převážněna pomoc v domácnosti a v menší časti na sebeobsluhu.

Graf2: Péči poskytuje
Zdroj: vlastní zpracování
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Převážnou část respondentů tvoří lidé starší šedesát let, avšak doba trvání jejich nemoci
se pohybuje kolem dvaceti let, z čehož vyplývá, že tuto nemoc mohou doprovázet
příznaky, jež přicházejí se stářím.

Graf3: Věk respondentů
Zdroj: vlastní zpracování

Jako nejčastější příznaky dotazovaní uvádějí tremor a rigiditu, tedy svalovou ztuhlost.

Graf4: Příznaky
Zdroj: vlastní zpracování

U většiny respondentů dochází ke zhoršení kognitivních schopností.
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Graf5: Jaké mají kognitivní potíže
Zdroj: vlastní zpracování

Volný čas většina respondentů věnuje četbě, avšak v menší míře sportu, následně
společenským hrám. Z toho vyplývá, že volný čas tráví neaktivně, tedy bez velké míry
pohybové aktivity. Pokud respondent cvičí, tak se jedná převážně o individuální cvičení
se zaměřením na cvičení na velkém míči a v druhé řadě na cvičení jógy. Z nichž 50 %
pociťuje zlepšení.

Graf6: Jak tráví respondent volný čas
Zdroj: vlastní zpracování
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Graf7:Jaké cvičení provádějí
Zdroj: vlastní zpracování
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6 DISKUZE
Cílem této práce bylo zpracování Parkinsonovy nemoci s jejími příznaky a vlivy
na běžný život pacienta v domácnosti. Dále se zaměřuje na možnosti léčby této nemoci,
jak farmakoterapií, tak nefarmakologickými postupy, jejich účinky a výsledky. Pro tyto
cíle byla vytvořena vlastní strukturovaná anketa, které se zúčastnilo patnáct
respondentů.
Pro tuto práci jsem si stanovil tři výzkumné otázky.

6.1 Výzkumné otázky
Jaké jsou nejčastější příznaky doprovázející Parkinsonovu nemoc?
Jeden z hlavních příznaků této nemoci je tzv. klidový třes, který lze definovat
dle Růžičky jako třes končetin samovolně pohybujících se kolem fixního bodu. Klidový
třes neboli tremor může být vyvolán různými stresovými situacemi a postihuje převážně
horní končetiny. Je však známo, že tento druh může zasáhnout i jazyk, ret či čelo,
a to na základě studie provedené týmem neurologů z Číny a Německa (Chen, W.,
Hopfner, F., Becktepe, J.S. et al.). Ve své práci však také autoři zmiňují, že tento tremor
může

souviset

i s věkem,

kdy se tremor

může

objevovat

u lidí

ve věku

nad šedesátlet,v souvislosti se stářím. Z mé ankety vyplývá, že nejčastějším příznakem,
kterým dotazovaní pacienti trpí, je tremor. 69,2 % dotazovaných respondentů uvádí
tremor jako častý příznak Parkinsonovy nemoci. Je třeba však zmínit, že převážná část
respondentů tvoří věkovou kategorii na 60 let.
Častým příznakem, který doprovází Parkinsonovu nemoc, je rigidita neboli svalová
ztuhlost. Příznak rigidity se u většiny nemocných objevuje již na počátku onemocnění.
U pacientů pozorujeme ztuhlé držení šíje, trupu a končetin, následně se objevují
patologické pohybové stereotypya vznikají kloubní blokády. Pacienti si stěžují
na strnulou šíji, ztuhlá ramena, ztuhlost svalů, tíhu končetin a obtížné dokončení
pohybu. (Růžička2000).
Druhým společným příznakem pro všechny oslovené respondenty byla rigidita, která
se projevila u 46,2 % respondentů, jak třes, tak rigidita. Bradykineze patří do tzv. triády,
na jejímž základě se Parkinsonova nemoc diagnostikovala. Tato triáda byla rozšířena
na tetrádu přidružením posturální nestability. (doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. 2015)
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Dalším příznakem může být postupné zhoršování kognitivních schopností. Kognitivní
poruchy jsou zpočátku v mírném stupni a objevují se již v časné fázi nemoci. Tyto
poruchy nejsou ve stupni demence, která nastává až postupem času. Pro život pacienta
tento deficit kognitivních poznatků velice snižuje kvalitu jeho života. Ačkoli zhoršení
může souviset i s věkem, tak u pacientů s Parkinsonovou nemocí je riziko tohoto
deficitu vyšší o 1,7 až 5,9krátnež v běžné populaci. (Rektorová 2007)
Z provedené ankety vyplývá, že více než 66 % respondentů pociťuje zhoršení paměti
a hůře se jim vybavují informace. Přes 30 % respondentů uvedla již zhoršenou
schopnost soustředění na vykonávané činnosti. Poslední skupinu tvoří lidé se zhoršenou
krátkodobou a dlouhodobou pamětí z toho vyplývá, že v oblasti kognitivních schopností
dochází k postupnému úbytku.
Povědomí lidí s Parkinsonovou nemocí o možnostech využívání Schulzova
autogenního tréninku a Jacobsonovou progresivní svalovou relaxací?
Jacobsonova progresivní svalová relaxace je metoda založena na systematickém
napínání a uvolňování vybraných kosterních svalů. Při cvičení dochází k uvolňování
svalového napětí. Toto cvičení by mělo navodit příjemný pocit, uvolnění a relaxaci.
Vzhledem k psychické náročnosti Parkinsonovy nemoci je Jacobsonova metoda
vhodnou metodou pro navození psychické pohody a uvolnění fyzického napětí. Tato
metoda je dále vhodná i pro lidi, kteří jsou s touto nemocí hůře pohybliví. Tato metoda
byla popsána v kapitole relaxační techniky. Další metodou byl autogenní trénink,
kterým podle Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. patří v dnešní době mezi rozšířené
a úspěšné relaxační autoregulační metody. Metoda se zaměřuje na relaxaci těla i duše.
Díky imaginaci mysli můžeme řídit psychické a fyzické funkce. AT napomáhá
k uvolnění nervového systému a vychází z navozování pocitů, jako je například teplo,
chlad, tíha a vnímání pocitů ve vnitřních orgánech. AT aplikujeme za pomoci
odříkávání jednoduchých formulí, například větou: „Jsem klidný, cítím se uvolněně
a spokojeně.“ (Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Grada, Praha, 1998, s. 96.)
Dle závěrů provedené ankety jsem zjistil, že nikdo z dotazovaných nemá zkušenost
s výše zmíněnými metodami. Proto nastává otázka, zda je to způsobeno tím, že odborní
lékaři těchto pacientů o těchto metodách neví, a tudíž na ně nemohou upozornit
své pacienty. K zodpovězení této otázky by bylo nutné provést samostatný výzkum,
a to například v budoucí diplomové práci.

49

Zda dotazovaní provádějí pravidelné pohybové aktivity? Pokud ano jaké
a s jakými výsledky?
Parkinsonova nemoc, pro niž jsou charakteristické pohybové a nepohybové poruchy
způsobují to, že pacienti mají tendenci vést sedaví způsob života, který má negativní
vliv na celkový stav pacienta a urychluje zhoršení těchto schopností. U pacientů s PN
je třeba hledat správné způsoby cvičení a rehabilitace, a to s ohledem k jejich
aktuálnímu stavu a s ohledem na jejich bezpečnost.
U pohybových činností a rehabilitace jsou důležité pravidelnost a opakování, aby došlo
k automatizaci pohybu pacienta. Pokud pacient pravidelně necvičí a není dostatečně
stimulován časem, začne docházet ke zhoršování jeho stavu, a to především
v motorických schopnostech (MUDr. Pavel Ressner Dana Šigutová, 2001)
Převážná většina respondentů z mé ankety uvedla, že cvičí na velkém míči. V menší
míře je těch, kteří cvičí i jógu a toto jsou jediné pravidelné činnosti, které provádějí.
Více jak polovina dotázaných pocítila zlepšení na základě těchto dvou cvičebních
metod.
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7 ZÁVĚR
V této bakalářské práci jsem se soustředil na problematiku Parkinsonovy nemoci,
a to s názvem Parkinsonova nemoc v kontextu ucelené rehabilitace. V teoretické části
jsem se zaměřil na zpracování teoretických poznatku o této nemoci za pomoci odborné
literatury. Tyto poznatky zahrnují historii nemoci, příznaky a farmakologické
a nefarmakologické postupy při léčbě této nemoci. Dále jsem se soustředil na možnosti
rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí v jejich domácím prostředí. Důležitou
součástí této práce bylo představení poznatků z oblasti ucelené rehabilitace, především
v oblasti sebeobsluhy. Cílem této práce bylo vytvořit přehled prostředků ke zlepšení
kvality života pomocí komplexního přístupu ucelené rehabilitace. Dále jsem představil
méně známé terapie, jako je například terapie hubou a tancem. Teoretická část
je tvořena anonymní anketou. Sestavil jsem vlastní strukturovanou anketu s patnácti
otázkami, které byly rozeslány přes platformu Facebook anonymním členům Klubu
Parkinson. Záměrně jsem nepoložil otázku, jakého pohlaví respondent je, protože
to není v zájmu mé současné práce, ale rád bych se vlivu pohlaví při onemocnění
Parkinsonem věnoval ve své budoucí diplomové práci. Cílem této ankety bylo získat
odpovědi ke třem výzkumným otázkám. Za prvé zjistit, jakými příznaky pacienti této
nemoci trpí. Za druhé, jaké je povědomí respondentů s Parkinsonovou nemocí
o možnostech využívání Schulzova autogenního tréninku a Jacobsonovou progresivní
svalovou relaxací. Poslední třetí otázkou bylo, zda dotazovaní provádějí pravidelné
pohybové aktivity. Pokud ano, jaké a s jakými výsledky. Na základě odpovědí
respondentů bylo zjištěno, že nejčastějšími příznaky byly tremor, rigidita a zhoršení
kognitivních schopností. Toto zjištění jsem porovnal s poznatky odborné literatury
a lze potvrdit, že výsledky dotazníku korespondují s poznatky odborníků. Je však třeba
zmínit, že třetím nejčastějším příznakem u respondentů bylo zhoršení kognitivních
schopností, které mohou být vysvětleny i stářím. U druhé výzkumné otázky bylo
zjištěno, že nikdo z patnácti dotazovaných nemá zkušenost s metodami Schulzova
autogenního tréninku a Jacobsonovou progresivní svalovou relaxací. Ačkoli mají tyto
metody nepopíratelný pozitivní účinek na relaxaci pacienta. Poslední otázkou bylo,
zda respondenti provádějí pravidelnou pohybovou aktivitu a výsledkem bylo zjištění,
že nad 50 % respondentů sice pravidelně cvičí, ale to pouze na velkém míči a menší část
praktikuje jógu, avšak žádné jiné pohybové aktivity neprovádějí.
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Tato zjištění jsem porovnal s poznatky z odborné literatury a z toho vyplývá, že pacienti
s Parkinsonovou nemocí nemají mnoho pohybových aktivit a neznají možnosti
moderních terapií. Ke zjištění příčin tohoto stavu bych se chtěl věnovat ve své budoucí
diplomové práci a více bych se také zaměřil na postupy ucelené rehabilitace.
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Název projektu:Parkinsonův syndrom v kontextu pohybového systému a rehabilitační péče
Forma projektu:výzkumná práce – Bakalářská práce
Období realizace:květen 2021–červen 2021
Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Předkladatel: Martin Špína
Hlavní řešitel: Martin Špína
Místo výzkumu (pracoviště):
Vedoucí práce (v případě studentské práce):PhDr. Pavel Hráský Ph.D
Popis projektu:Jedná se o rešeršní výzkum, k jehož realizaci bude použita metoda strukturované
ankety. Anketa vlastní konstrukce bude vytvořena v platformě Google a bude rozeslána 15 anonymním
respondentům prostřednictvím stránky Facebook. Anketou bude osloveno patnáct respondentů a každý
zúčastněný ankety bude odpovídat na otázky anonymně. V anketě bude patnáct otázek týkajících se
jejich věku, době trvání onemocnění dále s kým žijí v domácnosti, kdo jim pomáhá v případě potřeby.
Dále v anketě budou odpovídat respondenti na otázky týkající se jejich příznaků a aktuálních obtíží v
oblasti kognitivních procesů, pohybových schopností. Jedna z otázek se týkala i jejich možností trávení
volného času a pohybové aktivity.
Charakteristika účastníků výzkumu: Výzkum formou ankety bude vzhledem k aktuální
pandemické situaci vhodný. Vytvořením ankety s otázkami a s následnými odpověďmi, které mi
budou sloužit jako výchozí bod pro mou praktickou část. Vytvořená anketa s otázkami bude sloužit
jako výchozí bod pro praktickou část, odpovědi zase pro jednotlivá doporučení. Respondenti budou
osloveni v domácím prostředí díky internetu. Oslovení respondenti jsou lidé trpící Parkinsonovou
nemocí ve věku nad šedesát let v zastoupení žen a mužů. Osloveno bylo patnáct respondentů a
všichni odpověděli. Bude dodržena anonymizace respondentů.

Etické aspekty výzkumu: Výzkum zjišťuje anonymně potřebná data pro praktickou část. Formou
vlastní strukturované ankety.
Potenciální střet zájmů:Jedná se o rešeršní výzkum, k jehož realizaci bude použita metoda
strukturované ankety. Anketa vlastní konstrukce bude vytvořena v platformě Google a bude rozeslána
15 anonymním respondentům prostřednictvím stránky Facebook. Anketou bude osloveno patnáct
respondentů a každý zúčastněný ankety bude odpovídat na otázky anonymně. V anketě bude patnáct
otázek týkajících se jejich věku, době trvání onemocnění dále s kým žijí v domácnosti, kdo jim pomáhá v
případě potřeby. Dále v anketě budou odpovídat respondenti na otázky týkající se jejich příznaků a
aktuálních obtíží v oblasti kognitivních procesů, pohybových schopností. Jedna z otázek se týkala i jejich
možností trávení volného času a pohybové aktivity.
Ochrana osobních dat:Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly
vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních
údajů. Budou získávány následující osobní údaje Věk respondenta, Příznaky, povaha jeho domácího
prostředí, jaké pohybové aktivitě se respondent věnuje, jaké cvičební metody respondent cvičí, jaké
zlepšení cití po cvičení, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném
prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel
Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve
svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly
rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou
bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě
v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích,
případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
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Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné
fotografie, audionahrávky ani videozáznam.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Text informovaného souhlasu: přiložen
Povinností všech účastníků výzkumu na straně řešitele je chránit život, zdraví, důstojnost, integritu, právo na
sebeurčení, soukromí a osobní data zkoumaných subjektů, a podniknout k tomu veškerá preventivní opatření.
Odpovědnost za ochranu zkoumaných subjektů leží vždy na účastnících výzkumu na straně řešitele, nikdy na
zkoumaných, byť dali svůj souhlas k účasti na výzkumu. Všichni účastníci výzkumu na straně řešitele musí brát v
potaz etické, právní a regulační normy a standardy výzkumu na lidských subjektech, které platí v České republice,
stejně jako ty, jež platí mezinárodně.
Potvrzuji, že tento popis projektu odpovídá návrhu realizace projektu a že při jakékoli změně projektu, zejména
použitých metod, zašlu Etické komisi UK FTVS revidovanou žádost.

V Praze dne:

Podpis předkladatele:

Vyjádření Etické komise UK FTVS
Složení komise: Předsedkyně:doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.
Členové: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Ruda, Ph.D.
MUDr. Simona Majorová

Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ………………………………
dne:……………………………….
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými
zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi pro prováděnívýzkumuzahrnujícího lidské účastníky.
Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu Etické komise.

razítko UK FTVS

podpis předsedkyně EK UK FTVS

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy
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(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst.
1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsouli aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci
bakalářské práces názvemParkinsonova nemoc v kontextu pohybového systému a
rehabilitační péče
Cílem výzkumu je zhodnoceníankety, která bude vytvořena vzhledem k aktuální
pandemické situace bude vhodným nástrojem. Vytvořením ankety s otázkami a s
následnými odpověďmi, které mi budou sloužit jako výchozí bod pro mou
praktickou část. Vytvořená anketa s otázkami bude sloužit jako výchozí bod pro
praktickou část, odpovědi zase pro jednotlivá doporučení. Respondenti budou
osloveni v domácím prostředí díky internetu. Oslovení respondenti jsou lidé trpící
Parkinsonovou nemocí ve věku nad šedesát let v zastoupení žen a mužů. Osloveno
bylo patnáct respondentů a všichni odpověděli.
Záměrem práce je zjištění: Jaké jsou nejčastější příznaky doprovázející
Parkinsonovu nemoc?Povědomí lidí s Parkinsonovou nemocí o možnostech
využívání Schulzova autogenního tréninku a Jacobsonovou progresivní svalovou
relaxací, Zda dotazovaní provádějí pravidelné pohybové aktivity? Pokud ano jaké a
s jakými výsledky?
Má účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.

Ochrana osobních dat:Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly
vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních
údajů. Budou získávány následující osobní údaje …., které budou bezpečně uchovány na heslem
zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel
Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve
svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly
rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou
bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě
v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích,
případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné
fotografie, audionahrávky ani videozáznam.

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
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Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Martin Špína
Podpis:…………
Jméno

a

příjmení

osoby,

která

provedla

poučení

.............................................

Podpis:........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a)možnost si řádně a
v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše
podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném
projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo,datum ....................
Jméno

a

příjmení

účastníka

................................................

Podpis:

....................................

Informovaný souhlas pro vlastní strukturovanou anketu
Dobrý den,
Zasílám žádost etické komise pro mou Bakalářskou práci.
Jmenuji se Martin Špína. Jsem studentem Aplikované tělesné výchovy a sport
3.ročníku.
Tématem mé bakalářské práce je Parkinsonova nemoc v kontextu ucelené rehabilitace.
Tímto prosím o změnu žádosti z původní žádosti, která se týkala pohybové intervence
s jedním probandem vzhledem k současné epidemiologické situaci jsem byl nucen tuto
praktickou část změnit.
Žádám o souhlas k vytvoření vlastní strukturované ankety v programu Google forms.
Jedním z cílů je zjistit jaké potíže doprovázejí pacienty s Parkinsonovou nemocí.
Dalším cílem je zjistit jaké rehabilitační metody požívají. K dosažení těchto cílů použiji
ve své práci vlastní strukturovanou anketu s 15 otázkami. Doba trvání ankety bude
záviset na stavu osloveného pacienta, předpokládaný čas vyplnění 30 minut.
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Anketa je určena pro lidi trpící Parkinsonovou nemocí anketa bude anonymní a bude
rozeslán patnácti osobám.
Anketa bude anonymní ženy i muži.
Anketa bude možné vyplnit do konce měsíce duben.
Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou
využita pro výzkum na UK FTVS
a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se můžete seznámit na emailové
adrese:
vamavechero100@gmail.com.
Vyplněním a odevzdáním ankety potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v
této výzkumné studii, o které
jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli
odvolat bez represí, a to písemně
Etické komisi UK FTVS. Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. Martin Špína

63

