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Abstrakt 

Název  práce:  Kazuistika fyzioterapeutické péče  o pacientku  po  CMP  s levostrannou 

hemiparézou. 

 

Cíle:  Cílem této bakalářské práce bylo teoretické zpracování diagnózy  pacientky 

a praktické  zpracování  kazuistiky  fyzioterapeutické péče  o pacientku  po  CMP 

s levostrannou hemiparézou. 

 

Metody: Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a na část speciální.  

Obecná část je teoretická  a věnuje  se charakteristice  a epidemiologii  cévní  mozkové 

příhody, anatomii cévního zásobení mozku, fyziologii mozkového prokrvení, 

etiopatogenezi,  prognózu  a rozdělení cévních mozkových příhod. Následující kapitoly 

obecné části jsou  zaměřeny  na ischemickou cévní mozkovou příhodu, její  klasifikaci, 

klinický  obraz,  diagnostiku  a léčbu akutního stádia.  Další  kapitoly jsou věnované 

hodnocení pacientů po CMP,  fyzikální  terapii,  rehabilitaci  po  CMP  a užívaným 

fyzioterapeutickým metodám a postupům. 

Ve speciální části je zpracována metodika práce  a kazuistika fyzioterapeutické péče 

o pacientku  po  CMP  s levostrannou  hemiparézou.  Kazuistika  obsahuje  anamnézu, 

vstupní kineziologický rozbor, průběh jednotlivých terapií, kontrolní vyšetření, výstupní 

kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie.  

 

Výsledky: Zvolenou terapií došlo  ke zlepšení soběstačnosti, stability při vertikalizaci, 

ve stoji i při chůzi, zlepšení stereotypu chůze a globálních stereotypů, zvětšení kloubních 

rozsahů dolních končetin a ke zvětšení svalové síly dolních končetin. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, levostranná 

hemiparéza, fyzioterapeutické metody a postupy 

 

 



Abstract 

Title:  Case  study  of  physical  therapy  treatment  of  a patient  after  stroke  with  left 

hemiparesis. 

 

Objective: The aims of this bachelor thesis were to find out theoretical information about 

the diagnosis and prepare the case study of the patient after stroke with left hemiparesis.  

 

Method: This bachelor thesis is divided into a general part and a special part. 

The  general  part  is  theoretical  and  describes  the  characteristics  and  epidemiology 

of stroke, anatomy of the blood supply of the brain, physiology of the brain perfusion, 

etiopathogenesis, prognosis and different types of stroke. The following chapters of the 

general  part  were  focused  on  ischemic  stroke,  its  classification,  clinical  symptoms, 

diagnosis  and  treatment  of  acute  ischemic  stroke.  The  next  chapters  are  dedicated 

to stroke  assessments,  physical  agent  modalities,  rehabilitation  of  stroke  and  physical 

therapy methods and procedures. 

The  special  part  is  about  methodology  and  a case  study of  physical  therapy  treatment 

of a patient after stroke with left hemiparesis. The case study contains an anamnesis, input 

kinesiological analysis, detailed analysis of selected exercise sessions, control analysis, 

output kinesiological analysis and a final evaluation of the effect of therapy.  

 

Results: The applied therapy improved selfsufficiency, stability during verticalization, 

standing  and  walking,  improved  gait  stereotype  and  global  stereotypes,  increased  the 

range of motion muscle strength of the lower limbs.  

 

Keywords:  stroke,  ischemic  stroke,  left  hemiparesis,  physical  therapy  methods  and 

procedures  
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Seznam použitých zkratek 

a. – arteria (tepna) 

aa. – arterie (tepny) 

ADL – activities of daily living (běžné denní činnosti)  

AS – Ashworthova škála 

BBS – Berg Balance Scale (Bergova balanční škála)  

BI – Barthel Index (Barthelův test)  

BMI – body mass index 

CTh – přechod krční a hrudní páteře 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervová soustava  

CT – computer tomography (počítačová tomografie) 

DF – dechová frekvence 

DK – dolní končetina  

DKK – dolní končetiny 

DMO – dětská mozková obrna 

dx. – dextrum (vpravo)  

EKG – elektrokardiografie  

FH – francouzské hole 

FIM – test funkční soběstačnosti 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

GIT – gastrointestinální trakt 

GOS – Glasgow Outcome Scale 

HKK – horní končetiny  

HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 

IADL – instrumentál activities of daily living (instrumentální běžné denní činnosti) 

ICA – arteria carotis interna 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

IP – interfalangeální 

L – levá 

LDK – levá dolní končetina  

LFH – levá francouzská hole 

LHK – levá horní končetina  
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m. – musculus (sval)  

MAS – modifikovaná Ashworthova škála 

MCI – Mild Cognitive Impairment (mírná kognitivní porucha) 

mm. – musculi (svaly)  

MMSE – Mini Mental State Exam 

MoCACZ3 – Montreálský kognitivní test 

MTP – metatarzofalangeální  

n. – nervus (nerv) 

OP – omezený pohyb 

P – pravá 

PDK – pravá dolní končetina  

PFH – pravá francouzská hole 

PHK – pravá horní končetina  

PIR – postizometrická relaxace  

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

RS – roztroušená skleróza 

SAK – subarachnoidální krvácení 

SF36 – Short Form36 (dotazník kvality života) 

SI – sakroiliakální  

SIAS – spina iliaca anterior superior (horní přední spina)  

sin. – sinister (vlevo) 

SIPS – spina iliaca posterior superior (zadní horní spina)  

SIS – Stroke Impact Scale  

SMS – senzomotorická stimulace  

SSQOL – Stroke Specific Quality of Life Scale 

SSS – Scandinavian Stroke Scale 

St. p. – status post (stav po) 

TENS – transkutánní elektrická stimulace 

TF – tepová frekvence 

ThL – přechod hrudní a bederní páteře 

TIA – tranzitorní ischemická ataka  

TMT – techniky měkkých tkání 

v. – vena (žíla) 

VP – výchozí poloha 
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1  Úvod 

Tématem této bakalářské práce je cévní mozková příhoda. I přesto, že v dnešní 

době dochází celosvětově k poklesu  incidence  této  nemoci,  jedná  se stále  o velice 

závažné onemocnění, které  se v posledních letech začíná vyskytovat  i u dospělých 

ve středním věku. Do budoucna  se z důvodu stárnutí populace  a rostoucímu  výskytu 

rizikových faktorů očekává nárůst incidence.  

Cílem  této bakalářské práce je  zpracování cévní mozkové příhody v rovině 

teoretické  se zaměřením  na ischemickou cévní mozkovou příhodu  a vypracování 

fyzioterapeutického postupu formou kazuistiky. Bakalářská práce je rozdělena  na dvě 

části – obecná a speciální část.  

Obecná část  se věnuje charakteristice  a epidemiologii cévní mozkové příhody, 

anatomii  cévního  zásobení  mozku,  fyziologii  mozkového  prokrvení,  etiopatogenezi, 

rozdělení cévních mozkových příhod. Další  kapitoly  se věnují klasifikaci, klinickému 

obrazu,  diagnostice  a léčbě akutního stádia ischemické cévní mozkové příhody. 

Závěrečné kapitoly obsahují prognózu, hodnocení pacientů po CMP, fyzikální terapii, 

rehabilitaci po CMP a užívané fyzioterapeutické metody a postupy. 

Speciální část je tvořena kazuistikou pacienta po cévní mozkové příhodě 

s levostrannou  hemiparézou.  Kazuistika  obsahuje  anamnézu,  vstupní  kineziologický 

rozbor, průběh jednotlivých terapií, kontrolní vyšetření, výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu terapie.  

Kazuistika byla vypracována během čtyřtýdenní souvislé odborné praxe 

v termínu    11.  1.  2021  –  5.  2.  2021 na lůžkové části Kliniky rehabilitačního lékařství 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 
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2  Část obecná 

2.1  Cévní mozková příhoda 

2.1.1  Charakteristika 

Cévní mozková příhoda (CMP) je klinický syndrom rychle  se vyvíjejících 

klinických symptomů známek ložiskové nebo celkové poruchy mozkové funkce cévní 

příčiny. Jedná se o symptomy, které trvají 24 hodin a déle, nebo vedou ke smrti. Následky 

mohou být mírné, trvalé, případně fatální. Do syndromu patří mozkový infarkt, 

intracerebrální  a subarachnoideální  krvácení,  která  nevznikla  úrazem,  infekcí  nebo 

nádorovým onemocněním. Cévní mozková příhoda bývá také nazývána mozková 

mrtvice, mozkový infarkt, mozková příhoda nebo iktus (Bauer, 2010; Bruthans, 2010; 

Warlow, 1998; WHO, 1988).  

 

2.1.2  Epidemiologie 

CMP je celosvětově třetí nejčastější příčina úmrtí po nádorových  a kardiálních 

onemocněních. Jedná  se o nejčastější příčinu (3 %) invalidity  u dospělých jedinců 

(Bryndziar  et  al.,  2017;  Dufek,  2002).  V roce 2016 zemřelo celosvětově 

na kardiovaskulární nemoci obecně 17 858 012 lidí, z toho na cévní mozkovou příhodu 

5 780 641 lidí (WHO, 2018). 

U obou pohlaví narůstá incidence s věkem, například  u 80.  letých  osob  je 

incidence 75x vyšší než u lidí, kterým je do 49 let. K většině CMP (85 %) dochází u osob, 

které jsou starší 69 let. 80 % příhod jsou ischemického charakteru, zbylých 20 % 

hemoragického (Bruthans, 2019). 

Mezi rizikové faktory patří zejména genetický předpoklad, dále hraje roli věk, 

kouření, konzumace alkoholu, obezita, stres, ateroskleróza, vysoký krevní tlak, srdeční 

choroby a diabetes (IKTA.cz). 

Až čtvrtina cévních mozkových příhod je opakovaná. V prvních  týdnech  po 

příhodě je nejvyšší riziko recidivy, obzvláště u pacientů, kteří jsou starší  a u pacientů, 

kteří měli těžší příhodu. V prvním roce je šance recidivy 15%  a v následujících  letech 

zhruba 4 %. Riziko recidivy zvyšuje diabetes mellitus, fibrilace síní  a nekontrolovaná 

arteriální hypertenze (Bruthans, 2010).  
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Do  roku  1998  prevalence  CMP  stoupala  a poté zůstávala konstantní, ovšem 

úmrtnost od roku 1985 v Evropě a USA výrazně klesla, o 20 let později se pokles objevil 

i v České republice. Důvodem je zřejmě zlepšení primární prevence (Bruthans, 2010). 

Incidence CMP v posledních  letech klesala zejména v ekonomicky rozvinutých 

zemích,  zatímco  v rozvojových  zemích  se zvyšovala (Bruthans, 2010). Globálně sice 

dochází ke snižování incidence CMP, nicméně rostou počty výskytů mrtvice u dospělých 

ve středním věku (Bejót et al., 2016). Z  důvodu stárnutí populace, rostoucímu výskytu 

rizikových  faktorů, zlepšení léčby infekčních nemocí  a změně životního stylu 

v rozvojových zemích, se do budoucna očekává větší nárůst incidence CMP než dosud 

(Bryndziar et al., 2017; Dufek, 2002). 

 

2.1.2.1  Incidence v Evropě  

Roční incidence v Evropě  na začátku 20. století činila 1,1 milionů obyvatel, 

z čehož nejvyšší byla  ve východní Evropě. 1,22 krát větší incidence byla prokázána 

u mužů po 5560 letech než u žen. Celkem ale prodělalo CMP více žen než mužů, jelikož 

průměrná délka života žen je delší. Dle Bejóta (2016) se v roce 2025 očekává, že mrtvici 

ročně prodělá až 1,5 milionu obyvatel Evropy (Bejót et al., 2016). 

 

2.1.2.2  Incidence v České republice  

Z důvodu absence registru CMP v České republice je zde stanovení incidence 

CMP velmi nepřesné. Některé statistiky zahrnují pouze hospitalizované pacienty, ale již 

nezahrnují pacienty, kteří CMP prodělali, ovšem z důvodu mírného průběhu 

hospitalizováni nebyli nebo dokonce zemřeli před hospitalizací.  Jiné  statistiky  zase 

zahrnují jen pacienty, kteří zemřeli (Bruthans, 2010; Bryndziar et al., 2017). 

I přes nepřesné  a nespolehlivé  statistiky  se Česká republika řadí k zemím 

s nejvyšší incidencí, prevalencí a mortalitou na CMP. Úmrtnost u obyvatel do 65  let je 

u nás  dvojnásobná  oproti  ostatním  zemím  EU  (Bryndziar  et  al.,  2017;  Dufek,  2002; 

IKTA.cz). 

Dle hospitalizačních dat docházelo od roku 1984 do konce 90. let minulého století 

v České republice k nárůstu incidence CMP a až mezi lety 20032008 došlo k mírnému 

snížení výskytu. V roce 2008 u nás bylo hospitalizováno 40 255 pacientů z důvodu CMP. 
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Incidence v ten samý rok tak dosáhla 450500/100 000 osob, což je přibližně 2 krát vyšší 

než ve Velké Británii. Celkem zemřelo v roce 2008 z důvodu CMP 4 618 mužů a 7 070 

žen (Bruthans, 2010). 

Incidence o 2 roky později,  v roce 2010,  dosáhla 340/100 000 osob. Z důvodu 

postupného poklesu bude současná incidence pravděpodobně ještě nižší (Bruthans, 

2019). Snížila se i letalita, průběh a následky jsou v porovnání s minulými lety mírnější, 

přestože nedošlo k výraznému zlepšení (Bruthans, 2010; IKTA.cz).  

Dvě třetiny pacientů dle Koláře (2009) CMP přežijí, jedna polovina z nich je těžce 

handicapována a odkázána na trvalou péči. Více než 1/3 přeživších pacientů je mladších 

60 let (Kolář, 2009). 

 

2.1.3  Anatomie cévního zásobení mozku 

2.1.3.1  Arteriální systém 

Zásobování celého mozku je zajištěno čtyřmi velkými tepnami  (viz  obr.  č.  1). 

Pravá a levá arteria carotis communis a pravá a levá arteria vertebralis  (Ambler, 2011; 

Káš, 1997).  

Pravá arteria carotis communis odstupuje z truncus brachiocephalicus, levá arteria 

carotis communis odstupuje rovnou z aortálního oblouku před odstupem arterie subclavie 

sinistra. Obě dvě se pak ve výši obratlů C34 větví na a. carotis interna et externa – tzv. 

bifurkace karotid (Ambler, 2011; Káš, 1997).  

Obrázek č. 1 Přívodní mozkové tepny (Káš, 1997) 
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A. carotis interna pokračuje vzestupně pod bázi lebeční skrz canalis caroticus  a sinus 

cavernosus,  odstupuje  z ní  a.  communicans  posterior  a poté končí rozvětvením 

do a. cerebri  anterior  et media. Na  cévním  zásobení mozku  se karotické řečiště podílí 

zhruba 85 % (Ambler, 2011). 

A. communicans posterior společně  s a.  cerebri  posterior,  se kterou  se spojuje, 

tvoří spojení s dorzální částí Willisova  arteriálního  okruhu  a s vertebrobazilárním 

řečištěm  (viz obr. č. 2). A. caroticus externa pokračuje rozvětvením do oblasti obličeji 

a krku, které zásobuje společně s lebkou a mozkovými plenami (Čihák 2004; Káš, 1997). 

Spojka  mezi  aa.  cerebri  anteriores  a a. communicans anterior tvoří ventrální část 

Willisova arteriálního okruhu (Ambler, 2011). 

Aa.  vertebralis  odstupují  z aa.  subclavie  a probíhají vzestupně skrz foramen 

transverium krčních obratlů C6C2. Do lebky prochází skrz foramen occipitale magnum, 

poté se spojují do arterie basilaris, která se na kraniálním konci mozkového kmene dělí 

na dvě aa. cerebri posteriores (Ambler, 2011; Čihák, 2004). 

A. cerebri anterior vede mezi mozkové polokoule a pak obloukem kolem falxu 

cerebri a corpus callosum dozadu. Dále se větví a zásobuje většinu čelního laloku, hlavně 

jeho mediální část, horní vnitřní oblast temenního laloku  a část senzitivní  a motorické 

korové oblasti pro DKK (Čihák, 2004, Káš, 1997). 

A.  cerebri  media vede do postranní  jámy mozkové  a její větve vedou  na zevní 

plochu hemisféry (Ambler, 2011; Čihák 2004). Zásobuje zbývající část frontálního, 

parietálního a přední část spánkového laloku, což zahrnuje motorické a senzitivní části 

kůry pro sluchovou, korovou oblast (Ambler, 2011). 

A cerebri posterior zásobuje především okcipitální lalok, zadní a dolní část laloku 

spánkového, to znamená zejména zrakovou oblast kůry a část diencefalu (Ambler, 2011; 

Káš, 1997).  

A. basilaris zásobuje část diencefalu, mozeček a mozkový kmen. Aa. choroiodeae 

anterior odstupuje z a. capsula  interna a podílí  se na zásobením stejnojmenného útvaru 

capsula interna. Aa. choroideae vychází z a. cerebri posterior a zásobují kmen (Ambler, 

2011; Káš, 1997).  

Rami perforantes a rami centrales, drobné větévky vystupující z Willisova okruhu 

mají za úkol zásobovat bazální ganglia,  thalamus, capsula  interna a částečně mozkový 

kmen (Ambler, 2011). 
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Obrázek č. 2 Willisův okruh (Ambler, 2011) 

2.1.3.2  Venózní systém 

Supratentoriální  venózní systém tvoří systém povrchových žil, hlubokých žil 

a durálních sinů, které svádí krev do v. jugularis interna. Infratentoriální venózní systém 

(kmen a mozeček) zhruba kopíruje systém arterií (Ambler, 2011; Čihák, 2011). 

 

2.1.4  Fyziologie mozkového prokrvení 

Aby mohl mozek správně fungovat, potřebuje být dostatečně zásobován kyslíkem 

a glukózou. Cerebrální metabolická spotřeba kyslíku činí okolo 3,5 ml na 100 g mozkové 

tkáně za minutu. Průměrná váha mozku je zhruba 1400 g, což činí kolem 50 ml za minutu, 

tzn. 1520 % celkového kyslíku pro celé tělo. Spotřeba glukózy je zhruba 5,5 mg na 100 g 

mozkové tkáně za minutu, to znamená zhruba 75 mg za minutu pro celý mozek. To vše 

zajišťuje mozkový průtok – cerebral blood flow (CBF), který je stálý, v rozmezí 4060 ml 

na 100 g mozkové tkáně, to znamená, že minutový mozkový průtok činí zhruba 560

840 ml. Mozkový průtok (minutový oběh mozku) je dán vztahem  cerebrální perfúzní tlak

mozková cévní rezistnce
. 

Perfúzní tlak je dán rozdílem mezi středním arteriálním tlakem a intracerebrálním tlakem. 

Mozková cévní rezistence je odpor, který klade céva proudící krvi. Tento odpor je závislý 
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na krevní viskozitě, délce cévy a jejím průsvitu (Ambler, 2011; Káš, 1997; Nevšímalová, 

2002).  

  Na systému regulace mozkového průtoku se podílí autoregulace, která zajišťuje 

udržení stálého krevního průtoku elasticitou arteriol, dále chemickometabolická 

regulace,  která  zahrnuje  zejména  intrakraniální  tlak,  prostaglandiny  a viskozitu  krve 

(Ambler, 2011; Káš, 1997; Nevšímalová, 2002). 

 

2.1.5  Etiopatogeneze 

Rizikové faktory CMP, lze rozdělit  na neovlivnitelné  a ovlivnitelné.  Mezi 

neovlivnitelné patří genetické dispozice, věk, pohlaví  a meteorologická zátěž. Mezi 

ovlivnitelné rizikové cévní faktory, které přispívají ke vzniku cévních mozkových příhod, 

patří nemoci srdce (srdeční vady, ischemická choroba srdeční, arytmie, dysfunkce levé 

komory), arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie, stenóza karotid, obezita, tělesná 

inaktivita, abúzus alkoholu, kouření, diabetes mellitus, riziková medikace 

a imunogenetické faktory. Dalšími podezřelými faktory, které jsou momentálně 

studovány,  je  migréna,  stres,  perorální  antikoncepce,  hyperhomocysteinémie  a další 

(Bauer, 2010; Dufek, 2002; Fiksa, 2015; Holá, 2003; Vitovec, 2003). 

Ischemická CMP vzniká poruchou prokrvení celého mozku s následnou hypoxií, 

nebo pouze části mozku. Příčiny jsou buď lokální (ložiskové) nebo celkové. Mezi lokální 

příčiny patří vaskulární, srdeční  a hematologické.  Mezi  vaskulární příčiny  se řadí 

aterosklerotický proces mozkových tepen, který následně způsobí cévní stenózu nebo 

okluzi, trombóza, zánětlivé postižení cévní stěny, nebo disekce cévní stěny. Mezi srdeční 

příčiny patří embolizace  do mozkových  tepen  a arytmie.  Do skupiny hematologických 

příčin patří abnormality koagulačních mechanismů, které způsobí následnou trombózu. 

Mezi příčiny celkové patří hypoxie hypoxická, stagnační, anemická, nebo z reologických 

příčin. Hypoxická hypoxie je způsobena nedostatečným okysličením krve v plicích 

z důvodu obstrukce dýchacích cest, aspirace, zahlenění, či bronchopneumonie. Stagnační 

hypoxie vzniká z důvodu celkového selhání cirkulace z důvodu srdečního onemocnění či 

těžkou arteriální hypotenzí. K hypoxii z reologických příčin dochází z důvodu zvýšené 

viskozity  krve  a snížením její fluidity z důvodu poruchy mikrocirkulace. Ve většině 

případů dochází  ke kombinaci jednotlivých příčin (Bauer, 2010; Fiksa, 2015; 

Nevšímalová, 2002; Vitovec 2003). 
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U hemoragických CMP bývá nejčastěji příčinou dekompenzovaná arteriální 

hypertenze.  Jedná  se o tzv. typickou hemoragii, kdy je ložisko hemoragie uloženo 

v mediálních strukturách hemisfér. Další příčinou může být porucha krevní srážlivosti, 

například z důvodu antikoagulační terapie. O tzv. atypické  hemoragie  se jedná  pokud 

jsou příčinou abnormality cévní stěny či vývojové cévní anomálie, které způsobují 

hemoragii v povrchových strukturách mozku. Nejčastější příčinou subarachnoideálních 

hemoragií (krvácení do intermeningeálního likvorového prostoru) je ruptura aneurysmatu 

(Fiksa, 2015). 

V případě blokády přívodu živin obsahuje mozková tkáň zásoby rezervních látek, 

které jsou ale omezené. Zásoba kyslíku umožní přežití při zástavě krevního přítoku na 8 

minut, ovšem ztráta funkce neuronů s bezvědomím nastává již za 10 vteřin. Zásoba 

sacharidů (glykogenu  a glukózy) vystačí zhruba  na 90  minut.  V krajní  situaci  mozek 

využívá k metabolizmu  i ostatní  zdroje,  ale  na úkor  dysfunkce  a nevratných 

strukturálních změn. Ke strukturálním změnám v mozku nastává, pokud klesne krevní 

průtok pod 10 ml na 100 g mozkové tkáně za minutu. Toto přerušení vede k vývoji oblasti 

nekrózy, která je obklopena tkání se sníženou perfúzí, a tak dochází k funkční paralýze 

neuronů, což vede ke klinicky zřetelnému neurologickému deficitu. O reverzibilitě pak 

rozhoduje stupeň a délka trvání (Fiksa, 2015; Herzig, 2008; Kalvach, 2010). 

 

2.1.6  Prognóza 

Prognóza CMP závisí na typu, lokalizaci, rozsahu, tíži postižení, věku, možnosti 

recidivy  a také  na dalších onemocněních. Například diabetes mellitus může prognózu 

pacienta po prodělané CMP zhoršit (Nevšímalová, 2002).  

Těžší prognózu lze očekávat při těžším počátečním stavu, po delším chabém 

období, při silné spasticitě, pozdní hospitalizaci, pozdním začátku rehabilitace a absenci 

motivace (Votava, 2004).  

Dle Bruthanse (2010) dříve umíralo až 30 % pacientů do jednoho roku a průměrná 

doba přežití tak činila 45 let. Kvůli přetrvávajícímu postižení bylo až 40 % lidí odkázáno 

na pomoc druhých. Ve  studii  z roku 2010  je  prognóza  příznivější, v posledních  letech 

klesá  incidence,  letalita,  jsou  k dispozici lepší možnosti diagnostiky  a léčby. Také 

dochází k větší regresi fatických a motorických neurologických poruch (Bruthans, 2010). 
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Dle NINDS zhruba 25 % lidí, kteří se zotaví ze své první CMP, prodělají další CMP do 5 

let (NINDS).  

Až polovina pacientů po prodělané CMP mohou trpět různě závažným postižením 

jako je například hemiplegie, hemiparéza, problémy s koncentrací, učením, přemýšlením, 

pamětí, mluvou, porozumění mluvě, kontrolou emocí a poruchou čití (NINDS).  

Hodně pacientů po CMP také trpí psychickým postižením. Podle studie 

EURASPIRE III Stroke ČR z roku 2007 uvádí u 33 % pacientů pravděpodobnou depresi, 

u 21 % možnou anxiozitu,  u 22 % uvádí omezenou fyzickou kvalitu života  a u  17 % 

omezenou mentální kvalitu života (Bruthans, 2010).  

CMP patří mezi rizikové faktory, které mohou rozvinout demenci  a kognitivní 

deficit. Při rozvoji mnohočetného kognitivního deficitu se diagnostikuje tzv. vaskulární 

demence. Mezi projevy patří porucha paměti a minimálně jedna z dalších kognitivních 

poruch: apraxie, agnozie, afázie, nebo porucha exekutivních funkcí, které umožňují 

plánovat činnost, začít ji vykonávat, řídit průběh vykonávané činnosti, upravit ji, 

přizpůsobit se a případně ji zastavit (Cummings, 2007; Ferro, 2010). Přítomnost demence 

se nejčastěji hodnotí testem MiniMental  State  Examination,  nebo  Dementia  Score 

(Ehler, 2011; Kalvach a kol., 2010).   

Moderní medicína objevila možnost transplantace kmenových buněk. Somatické 

buňky, jako jsou například fibroblasty, mohou být po přeprogramování na indukované 

pluripotentní kmenové buňky použity k vytvoření neurálních progenitorových buněk 

nebo neuroblastů pro transplantaci. Studie prokazují, že tímto způsobem transplantace je 

možno u zvířecích modelů po CMP vytvořit funkční aferentní synapse s hostitelskými 

neurony, které  reagují na periferní senzorickou stimulaci  (Kokaia, 2017). V roce 2016 

proběhla preklinická studie,  v rámci které byly 18 pacientům po mozkové mrtvici 

transplantovány  mezenchymální kmenové buňky z kostní dřeně přímo  do ložiska 

v mozku.  16  z nich úspěšně dokončilo léčbu  a po  roce  u všech došlo k výraznému 

zlepšení (Steinberg et al., 2016). 

 

2.1.7  Rozdělení cévních mozkových příhod 

Cévní mozkové příhody se dělí na dva typy. Ischemický typ CMP je nejčastější 

a tvoří zhruba 80 % všech cévních mozkových příhod. Hemoragický typ tvoří zbylých 20 

%, který se dále rozlišuje na intracereberální (15 %) a subarachnoideální (zbylých 5 %). 
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Subarachnoideální hemoragie postihuje věkově mladší jedince  a vyznačuje  se velmi 

vysokým  rizikem  hemoragické  recidivy,  ale  i častými komplikacemi následných 

ischemických lézí způsobených spasmem mozkových tepen (Bauer, 2010, Fiksa, 2015; 

Kalita, 2006). 

 

2.1.8  Ischemická cévní mozková příhoda 

Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) tvoří 8085 % všech CMP. Je 

nejčastějším  typem cévních mozkových příhod  a její výskyt je mnohem vyšší než 

u hemoragických cévních mozkových příhod. Vzniká následkem kritického poklesu 

prokrvení části nebo celého mozku, kdy mozková perfúze klesá pod hodnoty 20 ml/100 g 

mozkové tkáně/min. Důvodem bývá obstrukce cévy narůstajícím trombem či embolií, 

v tom případě se jedná o obstrukční ischémii nebo systémovou hypoperfúzi, která se řadí 

pod neobstrukční ischémie (Bauer, 2010; Kalita, 2006; Káš, 1997). 

  

2.1.8.1  Klasifikace iCMP  

Bauer (2010) klasifikuje ischemické CMP podle průběhu iktu, podle příčiny iktu, 

podle rozsahu ischemické léze a podle lokalizace uzavřené tepny.  

 
1. Podle průběhu iktu  

2. Podle příčiny iktu  

3. Podle rozsahu ischemické léze  

4. Podle lokalizace uzavřené tepny 

 

1.  Podle průběhu iktu  

•  Tranzistorní mozková příhoda (TIA –  transient  ischaemic  attack)  je  epizoda 

lokální poruchy mozkové funkce či jednostranná porucha zraku vaskulárního původu 

bez  vývoje  mozkového  infarktu.  Dojde  k náhlému vzniku klinických symptomů, 

které  odezní  zpravidla  do jedné  hodiny,  ve většině případů už  do pár  minut,  ale 

nejpozději do 24 hodin, bez způsobení patologických morfologických změn (Bauer, 

2010; Nevšímalová, 2002; Vitovec, 2003). 
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•  Reverzibilní mozková příhoda (RIND – reversible ischaemic neurologic deficit) 

je mozková ischémie s náhle vzniklými klinickými symptomy, které trvají více než 

24  hodin  a zpravidla  odezní  do 14 dnů. Občas způsobí trvalý funkční deficit. 

Zobrazovacími  metodami  se prokáže menší infarkt  (Bauer, 2010; Nevšímalová, 

2002; Vitovec, 2003). 

•  Dokončená (ireverzibilní) mozková příhoda (CS – completed stroke) je mozková 

ischémie s náhle vzniklými vážnými klinickými symptomy, která způsobí funkční 

trvalé postižení. Zobrazovacími metodami se prokáže rozsáhlý infarkt (Bauer, 2010; 

Nevšímalová, 2002; Vitovec, 2003). 

•  Progredující mozková příhoda (ES – stroke in evolution) je méně častá mozková 

ischémie,  kde  dochází  k postupné progresi klinických příznaků  (Bauer,  2010; 

Nevšímalová, 2002; Vitovec, 2003). 

 

2.  Podle příčiny iktu 

•  Onemocnění velkých  tepen  (makroangiopatie)  je velmi časté  a tvoří příčinu 

v 50 % všech iCMP. Jsou postiženy magistrální přívodové mozkové tepny  a ve 

většině případů je tak z důvodu aterotrombosklerotického procesu. V méně 

případech  se jedná  o příčiny jako disekce tepny,  fibromuskulární  dysplazie  aj. 

(Bauer, 2010). 

•  Onemocnění malých tepen (mikroangiopatie) představuje 20 % všech iCMP. 

Jedná  se o postižení drobných perforujících tepen, které odstupují z Willisova 

okruhu  a proximálních částí hlavních mozkových tepen  a důsledkem  je  lakunární 

infrakt    lipomatóza  drobných  tepen  báze  mozku  (Nevšímalová, 2005). Ty jsou 

postiženy zejména aterosklerózou, lipohyalinózou nebo fibrinoidní nekrózou, které 

nesou souhrnný název „small vessel disease complex“. Případně  ve vzácnějších 

případech vaskulitidou, amyloidní angiopatií apod. (Bauer, 2010). 

•  Embolizace  ze srdce neboli kardioembolické  ikty představují 20 % všech iCMP. 

Příčinou je srdeční onemocnění, které provází tvorba trombů v levé srdeční síni či 

komoře. Případně defekt srdečního septa s následnou paradoxní embolizací (Bauer, 

2010). 

•  Ostatní a blíže neurčené příčiny iktu. 
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3.  Podle rozsahu ischemické léze  

•  Malý iktus 

•  Velký iktus 

•  Lokální postižení mozku – Jedná se o ischémii v povodí postižené cévy tzv. 

teritoriální infarkt (Bauer, 2010; Nevšímalová, 2005). 

•  Globální postižení mozku – Ischémie v hraničních oblastech povodí, kde je chudší 

cévní zásobení, tzv. interteritoriální infarkt (Bauer, 2010; Nevšímalová, 2005). 

 
4.  Podle lokalizace uzavřené tepny 

•  Karotické povodí – nejčastěji dochází k ischémii v a. cerebri media, poté a. cerebri 

anterior, a. ophthalamica a a. carotis interna (Bauer, 2010; Kalita, 2006). 

•  Vertebrobazilární povodí – tvoří zhruba 20 % iCMP, nejčastěji postihuje a. cerebri 

posterior,  a.  cerebelli  posterior  inferior,  a.  vertebralis  a a.  basilaris  (Buaer,  2010; 

Kalita, 2006). 

 
2.1.8.2  Klinický obraz iCMP 

Obvykle  dojde  ke vzniku cévní mozkové příhody náhle, v méně případech je 

nástup  postupný.  Projeví  se výpadkem části mozkových funkcí, podle lokalizace 

a rozsahu ložiska ischémie. Také záleží  na rychlosti  jejich  vzniku,  velikosti postižené 

cévy, zdravotním stavu pacienta, kompenzačních mechanismech mikrocirkulace 

a makrocirkulace, preventivní léčbě a urgentní terapii. Klinické projevy tedy mohou být 

různé (Bauer, 2010; Fiksa, 2015; Kalvach, 2010; Nevšímalová, 2002). 

Nejčastěji dochází k projevu kontralaterální centrální parézou n. VII a centrální 

hemiparézou, hemihypestézií (jednostranné snížení čití) a pokud je porušena dominantní 

mozková hemisféra, dochází také k afázii (Fiksa, 2015). 

Často je obtížné rozeznat ischemické  a hemoragické  CMP  podle  klinických 

příznaků. U hemoragických CMP častěji dochází k akutním příznakům nitrolební 

hypertenze, které jsou následující: bolesti hlavy, poruchám vědomí  a zvracení.  Pouze 

u subarachnoideálního krvácení jde najít jednoznačné příznaky jako prudká bolest hlavy, 

zvracení, tuhnutí šíje  a pozitivní meningeální příznaky, z důvodu dráždění mozkových 

plen (Fiksa, 2015). 
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U většiny pacientů v akutním  stádiu  iktu  je  nalezena  dekompenzovaná 

hypertenze, může být přítomna arytmie,  selhání  levostranných  nebo  pravostranných 

oddílů srdce, či k nedávný infarkt myokardu (Fiksa, 2015). 

Ke vzniku ischemického trombotického iktu dochází častěji v klidu, například 

ve spánku, z důvodu klesajícího krevního tlaku. Nebo také po obědě z důvodu přesunu 

krve do GIT oběhu. Příznaky se rozvíjejí pomaleji a pozvolněji, vědomí je po celou dobu 

ve většině případů zachováno (Bauer, 2010). 

Naopak ischemický embolický iktus přichází nečekaně, často s dramatickým 

klinickým obrazem, někdy i s bolestí hlavy a zvracením (Bauer, 2010). 

 

Ischémie v karotickém povodí  

V karotickém povodí může dojít k postižení a. carotis interna, ale také pouze jejích 

větví. Příznaky se pak objeví podle lokalizace a rozsahu ischémie (Nevšímalová, 2002; 

Kolář et al., 2009). 

Nejčastější je ischémie  v povodí  a.  cerebri  media.  Klasickým  obrazem  je 

kontralaterální porucha hybnosti, více bývá postihnuta akrálně horní končetina 

a kontralaterální oblast mimického svalstva. Často bývá nalezena  i kontralaterální 

porucha  citlivosti  a kontralaterální  homonymní hemianopsie. Při postižení dominantní 

hemisféry dochází k poruchám symbolických funkcí, kam patří funkce fatické, gnostické 

a praktické. Známkou postižení nedominantní hemisféry je anozognózie, pacient popírá 

své postižení, a neglect syndrom. Často dochází i k deviaci očí a občas i hlavy na stranu 

léze, nebo k paréze pohledu na stranu opačnou. Typické je pak spastické Wernickeovo

Mannovo držení, kde je horní končetina držena v depresi,  addukci  a vnitřní rotaci 

v ramenním kloubu,  flexi v kloubu  loketním, pronací předloktí, palmární flexi zápěstí, 

flexí prstů  a extenzí  s vnitřní rotací stejnostranné dolní končetiny v kloubu kyčelním, 

extenzí v kolenním kloubu, inverzí a plantární flexí nohy (viz obr. č. 3). Takto postižený 

pacient pak chodí cirkumdukcí této dolní končetiny (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002; 

Kolář et al., 2009). 
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Příznaky u postižení celého kmene a. carotis interna jsou podobné jako u a. carotis 

media, ale mohou být přítomny  i další příznaky typické pro ostatní větve a. carotis 

interna. Může dojít k tzv. syndromu hemiparesis alternans optica, který je tvořen 

kombinací  kontralaterální  hemiparézy  a homolaterální  poruchy  zraku  (Nevšímalová, 

2002; Kolář et al., 2009). 

Pokud  dojde  k ischémii  v a. carotis anterior, příznakem je také kontralaterální 

hemiparéza, ale v tomto případě je výraznější postižení dolní končetiny. Přítomen může 

být  i prefrontální syndrom, u kterého jsou přítomny psychické poruchy  (Nevšímalová, 

2002; Kolář et al., 2009). 

  Ischémie  v povodí a. ophtalmica způsobí náhlé zamlžení či ztrátě zraku 

na stejnostranném oku (Nevšímalová, 2002). 

Obrazem  ischémie  v povodí  perforujících  prefrontálních  arterií  je  obvykle 

lakunární  infarkt.  Ten  je  doprovázen  motorickými  a senzitivními příznaky, ataxií či 

dysartrií (Nevšímalová, 2002). 

Mimo izolované hypoxické ložiskové léze  se mohou  objevit  i vícečetná 

hypoxická subkortikální postižení, která mohou být příčinou multiinfarktové demence. 

Tzv. Binswangerovu chorobu způsobují mnohotná drobná splývající ischemická ložiska 

ložiska v bílé hmotě mozkových hemisfér, která mají za následek progresivní deterioraci 

kognitivních funkcí (Nevšímalová, 2002; Kolář et al., 2009). 

Obrázek č. 3 WernickeovoMannovo držení s typickým spastickým vzorcem 
na pravostranných končetinách (Kolář et al., 2009) 
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Ischémie ve vertebrobazilárním povodí  

Pokud  dojde  k ischémii  ve vertebrobazilárním povodí může být postižena a. 

vertebralis, a. basilaris, mozečkové tepny nebo tepny mozkového kmene. Podle 

lokalizace  a rozsahu  hypoxie  se objevují příznaky postižení kmenových struktur, 

descendentních a ascendentních drah mozkového kmene, mozečku, okcipitálního laloku, 

báze temporálního laloku, zadní části thalamu  a postižení sluchového  a vestibulárního 

receptoru (Kolář et al., 2009; Nevšímalová, 2002). 

Pro  ischémii  v povodí  a.  cerebri  posterior  jsou  typické  zrakové  poruchy. 

Nejčastěji  se objevuje  kontralaterální  homonymní  hemianopsie  se zachovalým 

centrálním viděním, kortikální slepota nebo různé vizuální fenomény. Pokud dojde 

k postižení dominantní hemisféry objevuje  se i zraková  agnózie,  paréza  pohledu 

a porucha tělesného schématu  a orientace v prostoru  (Kolář et al., 2009; Nevšímalová, 

2002). 

Ischémie mozečkových tepen způsobí tzv. Wallenbergův syndrom,  který  je 

charakteristický homolaterálními neocereberálními příznaky, Hornerovým syndromem, 

postižením V. hlavového nervu, kontralaterální disociovanou poruchou čití  na trupu 

a končetinách. Dále se vyskytují bolesti hlavy, vestibulární příznaky, poruchy polykání, 

škytavka a chrapot (Kolář et al., 2009; Nevšímalová, 2002). 

Pokud  dojde  k jednostrannému ischemickému postižení kmenových arterií, 

vznikají  tzv.  alternující  hemiparézy.  Ty  se projevují  kontralaterální  hemiparézou 

a homolaterálním postižením některého hlavového nervu podle lokalizace léze (Kolář et 

al., 2009; Nevšímalová, 2002). 

Při ischémii a. basilaris nebo a. vertebralis jsou příznaky podobné jako 

u jednotlivých jejich větví případně jde  o jejich  kombinace  (Kolář et al., 2009; 

Nevšímalová, 2002). 

 

2.1.8.3  Diagnostika iCMP 

Při CMP je nutná rychlá diagnostika a včasné zahájení terapie, jelikož se jedná 

o urgentní  stav.  Diagnostickým  základem  u cévních  mozkových  poruch  je  anamnéza 

s přesnými časovými údaji, dále klinický obraz a provedené CT (výpočetní tomografie) 

vyšetření mozku (Bauer, 2010; Nevšímalová, 2002; Seidl 2004). 
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  CT vyšetření musí být provedeno urgentně  a jeho zhodnocení musí předcházet 

zahájení cílené terapie. S vysokou přesností zobrazí intrakraniální krvácení a hemoragii, 

ovšem diagnostika ischemické CMP je komplikovanější. CT dokáže zobrazit nekrotická 

ložiska, ale ta se vyvíjejí v průběhu několika hodin až dní. Proto v prvních hodinách po 

vzniku  ischemické  léze  je  CT  většinou negativní. V dnešní době existují spirální CT 

přístroje, které jsou schopny zobrazit mozkovou perfúzi a cévní řečiště po intravenózním 

podání kontrastní látky. Dokáže tak nahradit angiografické vyšetření (Nevšímalová, 

2002; Seidl 2004). 

  K diagnostice  CMP  se používají  i další zobrazovací metody, které jsou 

následující: magnetická rezonance (MR), digitální subtrakční angiografie, sonografické 

vyšetření, ultrazvuk (echokardiografie, sonografie krčních  a mozkových  tepen), 

jednofotonová  emisní  tomografie  (SPECT),  pozitronová  emisní  tomografie  (PET) 

a vyšetření likvoru. Dále se využívají i ostatní diagnostické metody jako oční vyšetření, 

kardiologické vyšetření  a biochemické laboratorní vyšetření (Bauer, 2010; Kalvach, 

2010; Nevšímalová, 2002). 

 
2.1.8.4  Léčba akutního stadia iCMP 

Cévní mozková příhoda vyžaduje okamžitou léčbu, nejlépe ještě předtím než 

dojde ke strukturálním ireverzibilním měnám. Čím rychleji je léčba zahájena, tím je větší 

šance na lepší terapeutický účinek. Léčba by měla být zahájena do 3 hodin. Nejlepším 

zařízením pro léčbu CMP jsou pracoviště s tzv.  iktovou  jednotkou,  kde  se pacientovi 

dostane multioborové kvalifikované intenzivní péče (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002). 

Základem léčby ischemické CMP je neuroprotekce, která má za cíl zvýšení 

stability buněčných struktur  a rezistence neuronů, dále zamezení tkáňové nekrózy 

a dostatečná reperfúze okolí ischemického ložiska z kolaterálních cév. Léčba ischemické 

mozkové příhody by měla být komplexní. Velmi důležitá je diagnostika, celková léčba 

(mozkových, ale i obecných medicínských komplikací). Měla by být zajištěna případně 

i včasná  indikace  k endovaskulárním  a operačním výkonům (Ambler, 2011; 

Nevšímalová, 2002). 

Intenzivní terapie je důležitá v akutním  stádiu  a patří sem podpora 

kardiovaskulárního systému, zajištění optimálního tlaku krve, respirace, dostatečná 

ventilace,  oxygenoterapie, monitorování EKG, zajištění oběhu, léčba hyperglykémie, 
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hyperpyrexie, dostatečná hydratace, prevence TEN, zajištění výživy, farmakoterapie, 

rehabilitační péče, psychoterapie a logopedie (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002). 

Dle Amblera (2011) a Nevšímalové (2002) se dále využívají léčby: 

  Protitrombotická léčba protidesičková, která zabrání tvorbě trombu 

na aterosklerotickém plátu a jeho následné embolizaci. 

  Protitrombotická léčba antikoagulační,  která  zahrnuje  podávání  heparinu 

a která je prevencí tromboembolické nemoci a žilní trombózy dolních končetin. 

  Trombolytická léčba, jejíž cílem je rozpuštění trombu pomocí trombolyticky 

aktivní substance, ovšem je nutné zahájení do 3 hodin od vzniku trombu. 

  Protiedémová léčba, která zamezuje edému mozku, jež nastupuje v prvních 24

48 hodinách od vzniku. 

  Hemoreologická terapie, která má za cíl zlepšit tokové vlastnosti krve.   

  Prevence všech komplikací jako například tromboembolické chorobě, či infekci 

močových cest.  

  Ošetřovatelská péče pro  imobilní  pacienty, která zahrnuje prevenci dekubitů 

a udržování hygieny.  

  Léčba rehabilitační. Více popsána v kapitole rehabilitace po CMP. 

  Léčba operační,  pokud  je  indikována.  Provádí  se při částečné trombéze 

se stenózou a. carotis se především endarterektomie a perkutánní transluminální 

angioplastika (PTA). Případně se provádí při perifokálním edému dekompresivní 

kraniotomie. 

 

2.1.9  Hodnocení pacienta po CMP 

Pro  zvolení  nejvhodnějšího individuálního programu rehabilitace  je  potřeba 

správné zhodnocení stavu pacienta. K tomu jsou využívány hodnotící škály k posouzení 

kvalitativního  a kvantitativního rozsahu neurologického postižení (Reif, 2011). Dále 

s jejich pomocí lze sledovat jak dané postižení ovlivňuje kvalitu života pacientů, vývoj 

klinického stavu v čase, dájí se využít  i pro zhodnocení efektu terapie či jako srovnání 

různých léčebných postupů, stavů pacientů nebo pracovišť. Hodnotí se velikost poruchy, 

omezení aktivit denního života (ADL)  a kvalita života (Vaňásková, 2004). Toto 

hodnocení rovněž usnadňuje komunikaci mezi zdravotnickým personálem. Použitelnost 

a spolehlivost škál je zajištěna validizací (Reif, 2011). 
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2.1.9.1  The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 

Tato škála kvantitativně hodnotí neurotopický deficit. Skládá se z 15 složek, které 

hodnotí stupeň vědomí, řeč, neglect, zrak, motoriku, čití, koordinaci  a svalovou  sílu. 

Výsledek ukazuje závažnost mozkové příhody, velikost ischemického ložiska a v prvních 

6 hodinách dokáže predikovat výsledný stav pacienta. Jde  o přesnější škálu než je 

Glasgow coma scale. Jedná se o spolehlivou a přesnou metodu, pokud dojde k dodržení 

základních pravidel (Reif, 2011; Vaňásková, 2004). 

 

2.1.9.2  Hodnocení hemiplegie dle pracoviště Chedoke McMaster Rehabilitation  

Toto  hodnocení určuje stupeň poruchy –  povrchovou  i hlubokou  citlivost, 

kontrolu rovnováhy, stav vědomí, postižení ruky a paže, bolest v rameni, postižení dolní 

končetiny, hybnost  a chůzi. Hodnotí  se 7 bodovou škálou s popisem funkce. Stupně 

testovaných funkcí se zanášejí do spojnicového grafu, který umožní přehledné sledování 

změn v čase (Herndon, 2006; Vaňásková, 2004). 

 

2.1.9.3  MiniMental State Examination (MMSE) 

Tento test kognitivních funkcí se skládá z 10 otázek a úkolů. Lze dosáhnout 030 

bodů. Testuje  se orientace,  pozornost,  krátkodobá paměť, schopnost pojmenování 

objektů, pochopení instrukcí  a provedení  verbálních  a psaných  instrukcí.  Test  je 

doporučený k orientačnímu vyšetření možné demence dle směrnic  International 

Psychogeriatric Association (Štěpánková et al., 2015; Vaňásková, 2004). 

 

2.1.9.4  Modified Rankin Scale (mRS) 

Tato škála hodnotí,  jak každodenní život pacienta  ovlivňuje jeho  neurologický 

deficit. Pacienta lze hodnotit body 06, 0 znamená zcela bez omezení a neurologického 

deficitu. V této škále se hodnotí i emoční stav pacienta, což z ní dělá spolehlivější škálu 

pro hodnocení funkční nezávislosti než Barthel Index. Nevýhodou je možnost ovlivnění 

jiným handicapem, než deficitem po CMP  a další nevýhodou je hodnocení omezení 

v původní profesi, někoho omezí jen lehké postižení, např. řidiče (Newcommon et al., 

2003; Reif, 2011). 



  31 

2.1.9.5  Barthel index (BI) 

Tento index hodnotí jak mozkový infarkt ovlivnil funkční zdatnost  a míru 

soběstačnosti pacienta. Hodnotí se 10 denních činností (ADL) ve skocích po 5 bodech (0, 

5, 10 a 15) a pacient může dosáhnout 0100 bodů. Podle počtu bodů pak pacient spadá 

do jedné ze 4 skupin závislosti: 040 bodů – vysoká závislost, 4565 bodů – středně těžká 

závislost,  6595  bodů –  lehká  závislost,  96100 bodů –  bez  omezení.  Nevýhodou  je 

absence hodnocení kognitivní funkcí, bolestí, psychického stavu, řečových a zrakových 

schopností (Reif, 2011; Vaňásková, 2004). 

 

2.1.9.6  Test funkční soběstačnosti (FIM) 

  Functional  Independence  Measure  (FIM)  neboli  test  funkční soběstačnosti 

vychází  z Indexu Brathelové,  ale  sleduje navíc kognitivní  funkce. Celkem hodnotí  18 

činností, které  se týkají osobní péče, kontinence, přesunů, lokomoce, komunikace 

a sociálních aspektů. Hodnotí  se 17 body, přičemž 1 znamená, že pacient potřebuje 

plnou pomoc. Pacient může dosáhnout celkem 18126 bodů (Kolář et al., 2009; 

Vaňásková, 2004). 

 

2.1.9.7  Bergova balanční škála (BBS) 

Berg Balance Scale (BBS) je funkční balanční test, který spolehlivě hodnotí riziko 

pádu a funkční statickou a dynamickou rovnováhu. Skládá se ze 14 úkolů, které mohou 

být  hodnoceny  04 body. 0 bodů znamená, že pacient potřebuje asistenci nebo úkol 

nezvládne provést, 4 body znamenají jistotu a soběstačnost v daném úkolu. Celkem lze 

získat 056 bodů, dle kterých se pacienti dělí na skupiny podle rizika pádu: 020 bodů – 

vysoké  riziko  pádu,  2140  –  středně vysoké riziko pádu, s použitím kompenzační 

pomůcky, 4156 – nízké riziko pádu, bez použití kompenzační pomůcky (Blum, Korner

Bitevsky, 2008). 

 

2.1.9.8  Ashworthova škála (AS) 

K hodnocení  spasticity  se v praxi nejčastěji využívá Ashworthova škála (AS) 

nebo modifikovaná Ashworthova škála (MAS). Původně byla AS vytvořena k hodnocení 

spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou. Testovaný sval se v průběhu jedné vteřiny 
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pasivně protáhne v celém rozsahu. U každého svalu se test provádí pouze jednou, jelikož 

při opakování dochází ke snížení spastické hypertonie (Ehler, 2015). Každý sval se pak 

hodnotí stupněm 04, přičemž stupeň 0 znamená žádný vzestup svalového tonu a stupněm 

4 se hodnotí končetiny ztuhlé do flexe  i do extenze. Modifikovaná Ashworthova škála 

(MAS) vznikla z původní AS přidáním stupně 1+ a tím došlo ke zvýšení senzitivity této 

škály. Stupněm 1  se hodnotí  lehký  vzestup  svalového  tonu  (zadrhnutí  a uvolnění 

s minimálním odporem ke konci pohybu), zatímco stupněm 1+ se hodnotí lehký vzestup 

svalového  tonu  (zadrhnutí  a uvolnění během necelé poloviny rozsahu pohybu) 

(Štětkářová et al., 2012). 

Někteří autoři nedoporučují hodnocení spasticity Ashwortovou škálou, jelikož 

pasivní protažení není vždy omezeno pouze spasticitou, ale je ovlivněno více faktory. 

Kromě neurální složky se hodnotí i periferní viskoelastická složka svalového tonu (Ehler, 

2015; Gracies et al., 2010; Pandyan, 1999). Dle Gracies et al. (2010) AS a MAS hodnotí 

kombinaci kontraktury měkkých tkání, spastické dystonie a spasticity. 

 

2.1.9.9  Tardieu škála 

Tato škála pasivní protažení svalů  ve 3 různých rychlostech, čímž spolehlivěji 

hodnotí centrální složku spasticity. Použitím různé rychlosti při protažení spastického 

svalu dojde k reflexní odpovědi tzv. „catch“ (kontrakce) v různých stupních protažení. 

Dále hodnotí kvalitu kontrakce svalu. Modifikovaná Tardieu škála navíc hodnotí i úhel, 

ve kterém dojde ke kontrakci svalu. Testuje se zásadně vždy ve stejnou dobu a ve stejné 

poloze  (Ehler, 2015; Gracies et al., 2010; Štětkářová 2013). 

 

Kromě výše zmíněných škál a testů existuje celá řada dalších, například: Glasgow 

Outcome  Scale  (GOS),  Stroke  Impact  Scale  (SIS),  Scandinavian  Stroke  Scale  (SSS), 

Stroke Specific Quality of Life Scale (SSQOL), Instrumental activities of daily living 

scale (IADL), Dotazník kvality života – Short Form36 (SF36) (Reif, 2011; Vaňásková, 

2005). 

 



  33 

2.1.10  Fyzikální terapie 

Použití fyzikální terapie je  u diagnózy  CMP  individuální  a záleží  na stádiu, 

v jakém se pacient nachází a na rozsahu poruchy. Fyzikální terapie by se měla používat 

spíše doplňkově  na ovlivnění bolesti, snížení spasticity, redukci otoků, podporu 

propriocepce nebo zlepšení trofiky. Při využití fyzikální terapie je nutno  dbát 

na kontraindikace (Kolář et al., 2009). 

 

2.1.10.1 Ovlivnění bolesti 

 Bolestivá bývají  zejména  ramena,  která bolí kvůli plegickým svalům pletence 

ramenního. Používají  se nízkofrekvenční či středofrekvenční proudy s primárním 

analgetickým účinkem. Z nízkofrekvenčních proudů se využívají především Träbertovy 

proudy  s lokalizací  EL2,  dále  TENS  a DD  proudy  s frekvencí  100Hz  pro  analgetický 

účinek (neplatí u všech) (Poděbradský, Poděbradská, 2009; Kolář et al., 2009).  

 

2.1.10.2 Ovlivnění spasticity 

Na zvýšený svalový tonus a spasticitu se využívá buď lokální kryoterapie nebo 

nizkofrekvenční proudy spřaženými impulzy v silně nadprahové intenzitě (Poděbradský, 

Poděbradská, 2009).  

 

2.1.10.3 Stimulace plegických a paretických svalů  

Ke stimulaci paretických svalů se využívá funkční elektrostimulace (FES), která 

nahrazuje svalový stah při daném pohybu. Využívá  se stimulátoru  a různého počtu 

elektrod  v blízkosti periferních nervů  a svalů. Nejčastěji  se takto  stimuluje  peroneální 

oblast, při které je stimulátor umístěn v kapse pacientů  a elektrody jsou připevněné za 

hlavičkou fibuly. V odrazové fázi kroku vyšle simulátor impulz o frekvenci 30100 Hz, 

čímž dojde k podráždění n. peroneus  a dorzální  flexi  s everzí  v hlezenním  kloubu 

(Votava, 2003). 
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2.1.10.4 Ovlivnění otoků a trofiky  

Z důvodu  absence  aktivního  pohybu  s tím snížené cirkulace dochází k otokům 

na paretických  nebo  plegických  svalech.  Elektroterapií  lze  ovlivnit  svalovou 

mikropumpu použitím nízkofrekvenčních DDCP proudů pro povrchnější působení, nebo 

středofrekvenční proudy pro působení více do hloubky. Frekvence je nižší, při intenzitě 

prahově až nadprahově motorické, s minimálním rozsahem 50 Hz, v krátkých periodách 

(1s) a skokem (contour 1%) (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Na končetinách  se proti otoků využívá vakuumkompresní terapie s nízkými 

hodnotami tlaků, které ale již vyvolají barevné změny  na periferii.  Dále  se dá 

v subakutním a chronickém stádiu použít na končetiny vířivá lázeň s indiferentní teplotou 

kolem 36 °C, částečné střídavé a vířivé koupele (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Pro ovlivnění trofiky  se využívá klidová galvanizace, laser  a biolampa 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009). Pro myorelaxační účinek lze využít kombinovanou 

terapii  ultrazvuku  a elektroterapie,  elektroterapii,  ultrazvuk,  laser.  Dojde  k ovlivnění 

svalového hypertonu a snížené perfúzi, která může způsobovat bolest (Kolář et al., 2009). 

 
2.1.11  Rehabilitace po CMP 

Program rehabilitace by měl být komplexní a zaměřený na všechny neurologické 

poruchy, které pacient má. Rehabilitační plán by také měl být přizpůsoben aktuálnímu 

vývojovému stádiu CMP, protože každé z nich vyžaduje jiný terapeutický přístup a dále 

závažnosti klinických příznaků. Cílem je dosažení funkční soběstačnosti, nezávislosti, 

možnost vrátit se do plnohodnotného života (jak z tělesného hlediska, tak z psychického) 

a zmírnění následků postižení. Konkrétní cíle  se v průběhu rehabilitace budou měnit, 

záleží  na stupni  a typu postižení. Obecně jsou cíle následující: zabránění vzniku 

sekundárních poruch, podpora spontánního návratu mozkových funkcí, nácvik denních 

činností a aktivního pohybu s použitím pomůcek k dosažení maximální soběstačnosti, při 

trvalém postižením nácvik substitučních mechanizmů, rehabilitace řeči  a kognitivních 

poruch, vytvoření podmínek pro plné životní, případně i pracovní začlenění a motivace 

pacienta (Kolář et al., 2009; Votava, 2001; Votava, 2003). 

Komplexní přístup zajišťuje multidisciplinární tým, kde dochází  ke spolupráci 

mezi lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, psychoterapeutem/psychologem, 

ošetřujícím personálem, rodinou, případně i protetikem a logopedem (Kolář et al., 2009). 
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2.1.11.1 Akutní stádium 

V tomto  stádiu, které trvá několik dnů až týdnů,  převažuje svalová hypotonie 

a hovoří  se o tzv.  pseudochabém  stádiu. Zároveň je oslabená svalová síla  a zhoršená 

stabilita. Postižené končetiny jsou ochablé  a pro pacienta je náročné  a někdy nemožné 

s nimi aktivně hýbat. Proto zde hraje důležitou roli rehabilitační ošetřovatelství, které 

brání rozvoji dekubitů, stará se o trofiku kůže a řeší sfinkterové poruchy.  

Velmi zásadní je tedy polohování, které je prevencí proti rozvoji dekubitů, 

muskulárně skeletálním deformitám, oběhových problémů a zároveň funguje jako zdroj 

fyziologických  informací  pro  CNS  a podporuje uvědomování si postižené strany. Při 

změně polohy těla dojde  ke vzniku senzorických stimulů, které podporují návrat 

senzorických  funkcí.  Polohovat  by  se mělo začít co nejdříve, měnit po 23  hodinách 

ve dne i v noci. Pokaždé musí být zajištěna stabilní, fyziologická, antispastická poloha, 

aby nedošlo k provokování  spasticity  a kořenové klouby by měly být  ve funkčním 

centrovaném postavení. Používají se klasické nebo polohovací polštáře, případně  i jiné 

polohovací pomůcky. Bedničky, které se často při polohování používají, aby zabránily 

plantární flexi a tím zkrácení m. triceps surae, se u pacientů po CMP nepoužívají, neboť 

provokují spasticitu plantárních flexorů. Polohování v poloze na zádech  se používá  co 

nejméně, jelikož tato poloha zvyšuje extenční spasticitu  na dolních končetinách. Na 

paretické končetiny  se používají pneumatické dlahy, které ovlivňují edém, zvyšují 

aferentaci při poruše čití a inhibují spasticitu (Kolář et al., 2009; Papoušek, 2010; Votava, 

2001; WHO, 2004). 

Provádí  se výcvik posturálních mechanismů, používá  se Vojtova  reflexní 

lokomoce, poklepávání, kloubní aproximace, cvičení v antispastickém vzorci, otáčení 

na lůžku (nejprve na postiženou stranu, poté na stranu zdravou), pasivní pohyb, aktivní 

asistovaný pohyb, zvedání pánve nad podložku v poloze  na zádech při flektovaných 

končetinách, rotace pánve, nácvik držení těla, dechová gymnastika  a aktivní  pohyb 

(Kolář et al., 2009). 

 

2.1.11.2 Subakutní stádium 

  V tomto  stadiu  dochází  k rozvoji  spasticity  a trvá zhruba jeden týden až dva 

měsíce. V rehabilitaci  se používá zejména nácvik aktivní hybnosti, postupně 
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se i vertikalizuje  do sedu  na lůžku, trénink rovnováhy v sedě  a vertikalizace  do stoje 

(Papoušek, 2010; WHO, 2004). 

  Pro  ovlivnění spasticity  se cvičí s horními  a dolními končetinami nejprve 

v nižších polohách,kvůli vazbě spasticity  na polohu. Cvičí se tedy  v lehu  na zádech, 

na zdravém  boku,  mobilizuje  se ramenní  pletenec,  poté  se přechází  do lehu  na břiše 

s oporou o předloktí, následně do polohy v kleče s oporou o předloktí a dále do podporu 

klečmo až do vzpřímeného kleku (Kolář et al., 2009). 

Důležitý je nácvik rovnováhy. Cvičí  se přenos váhy  na paretickou končetinu, 

laterální  stabilita  a stabilita kolene. Nacvičuje  se přesun ze sedu  do stoje  a naopak. 

Pokračuje se nácvikem kladení chodidel, chůzí vpřed a vzad s oporou či pomůckou. 

Pokud je stav příznivý, pokračuje  se nácvikem  izolovaných  a jemných pohybů 

na paretických končetinách a cvičí se funkční použití paretické horní končetiny v ADL, 

které pacienti cvičí zejména na ergoterapii (Kolář et al., 2009; WHO, 2004). 

 

2.1.11.3 Chronické stádium 

V tomto  stadiu  se pacient ocitne poté, co stále přetrvává porucha hybnosti, 

nedochází  ke zlepšení  a má  zafixované  patologické  pohybové  stereotypy.  Paretickou 

horní končetinu používá spíše jen pasivně jako oporu. Při chůzi dochází k akcentaci 

spasticity,  dochází  k elevaci pánve, cirkumdukci dolní končetiny, rekurvaci kolene 

a nášlap především  na zevní část plosky. Horní končetinu mají  u těla  ve flekčním 

spastickém držení, často se syndromem bolestivého ramene. Ten je způsoben subluxací 

glenohumerálního kloubu paretické horní končetiny působením gravitace. 

V tomto stádiu je hlavní zaměření na nácvik co největší soběstačnosti. Využívá 

se i fyzikální terapie, která může pomoci stav zlepšit. Pokud je pacient těžce postižený, 

je nutno zajistit následnou péči, buď prostřednictvím pečovatelské služby, nebo pobytem 

v léčebném nebo rehabilitačním ústavu. Pokud již není možné ani přechodně snížit 

spasticitu, upřednostňuje  se ergoterapie s nácvikem co největší soběstačnosti (Kolář et 

al., 2009; WHO, 2004). 
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2.1.11.4 Pomůcky  

  Pacienti po CMP využívají zejména pomůcky pro stoj a chůzi, jako jsou chodítka, 

berle a hole. Pokud pacient ještě není schopen chodit, lze při přesunech využít invalidní 

mechanický vozík. Dále se využívají různé typy dlah a ortéz jako prevence sekundárních 

změň  a zabránění vzniku spasticity. Při syndromu bolavého ramene  se pak používá 

ortotická podpora pro paretické rameno –  tzv. podpažní váleček, který brání subluxaci 

ramenního  kloubu  a zároveň zabraňuje vzniku nežádoucích synkinéz při chůzi. 

U paretických dolních končetin, kde dochází k převaze plantárního postavení 

v hlezenním kloubu, se používá při lehčím postižení buď elastická bandáž nebo taping, 

při těžším postižení pak peroneální tah nebo ortéza hlezenního kloubu. Při nestabilitě 

kolenního kloubu paretické končetiny  se využívají bandáže nebo ortézy (Kolář et al., 

2009; Votava, 2001).  

 

2.1.12  Fyzioterapeutické metody a postupy 

2.1.12.1 Bobathova metoda 

Tento terapeutický přístup manželů Bobathových  je  jeden  z nejčastěji 

používaných terapeutických přístupů u pacientů po CMP (Boudewijn, 2009). Indikace je 

především pro centrálně podmíněné poruchy hybnosti (DMO, RS, CMP). Tento přístup 

se zaměřuje  na zlepšení paretické strany těla, zamezení nežádoucím asociovaným 

pohybům, snížení spasticity, odstranění poruch reciproční inervace, patologických 

pohybových vzorců. Vypracované postupy obsahují/využívají polohování 

do antispastických  poloh,  inhibici  patologických  posturálních  a hybných vzorů, 

zapojování paretické strany, facilitaci žádoucích pohybových vzorů, stimulaci a facilitaci 

rovnovážných funkcí, zlepšování senzorických funkcí. Na posilování svalů  se tento 

koncept zaměřuje až druhotně. Součástí  je také průběžné kontrolní hodnocení, podle 

jehož výsledku může terapeut případně upravovat další terapie (Pavlů, 2003). 

 

2.1.12.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

  PNF  neboli  Kabatova  metoda  je založena  na neurofyziologickém podkladě 

a usnadňuje reakci  nervosvalového  mechanismu  pomocí  facilitace  proprioceptivních 

orgánů (Holubářová, Pavlů, 2011).  Dochází  k cílenému ovlivňování předních rohů 
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míšních prostřednictvím aferentních impulzů, které vedou z proprioceptorů ve svalech, 

šlachách  a kloubech.  Ty  jsou  stimulovány  hmaty  a pasivními  a aktivními  pohyby. 

Dochází  také  k ovlivnění míšních motorických neuronů pomocí eferentních vzruchů 

z mozkových  center,  která  reagují  na aferenci  z taktilních,  sluchových  a zrakových 

exteroceptorů (Pavlů, 2003). 

  Využívají  se pohybové  vzorce,  kterých  se účastní svalové komplexy, dochází 

k pohybu  v několika kloubech současně, fenoménům iradiace  a sukcesivní  indukce. 

Pohyby jsou vedeny diagonálně  a spirálovitě, čímž dojde k protažení svalů. Pohyby je 

možno vést pasivně, aktivně s částečnou dopomocí nebo aktivně s usměrněním 

manuálním kontaktem. Taktéž  se využívá přizpůsobený odpor, který je možno klást 

v celé dráze pohybu, nebo jen některé pohybové složce, či jen v některé části 

(Holubářová, Pavlů, 2011; Pavlů, 2003).  

 

2.1.12.3 Vojtova metoda  

Cílem Vojtovy metody je znovuobnovení ztracených vrozených fyziologických 

pohybových vzorů. Specifickými manuálními stimuly na tzv. spoušťové zóny v daných 

výchozích  polohách  se vyvolávají  dva  základní  reflexní  vzory,  kterými  jsou  reflexní 

otáčení  a reflexní plazení. Touto aktivací svalových řetězců dojde k upevňování 

fyziologických pohybových vzorů, posilování svalů v těchto fyziologických vzorech 

a řetězcích, ovlivnění dýchání, zlepšení držení těla, koordinace  a rovnováhy  (Pavlů, 

2003). 

Při centrální paréze dochází k aktivaci jednotek volní motoriky, které z důvodu 

postižení nebyly aktivní, dále  se zlepší pohyb  a jeho  ekonomika.  Opakováním  této 

aktivace bude vybavování těchto motorických koordinací postupně rozsáhlejší a snazší. 

Nutným předpokladem je ovšem ukládání těchto aktivovaných vzorů v CNS  (Vojta, 

2010). 

 

2.1.12.4 Koncept Brunkow  

  Podstatou konceptu Brunkow je cílená aktivace diagonálních svalových řetězců 

pomocí tzv. vzpěrných cvičení,  kterými  dojde  ke zlepšení funkce oslabených svalů, 

k tréninku stabilizace páteře  a končetin bez zatížení kloubů  a k reedukaci  správných 
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pohybových vzorů bez patologií. Ve vzpěrných cvičeních je základem maximální 

dorzální  flexe na horních a dolních končetinách proti pomyslnému odporu nebo pevné 

ploše. Tímto nastavením aker vůči trupu a opoře o akra dojde k postupné aktivaci svalů 

z distálních částí až k proximálním. V izometrickém vzpírání dojde k opačnému směru 

aktivace svalových řetězců, tudíž od proximálních částí k distálním (Kolář et al., 2009; 

Pavlů, 2003).  

 

2.1.12.5 Metoda senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

Tato metoda má za cíl dosažení reflexní a automatické aktivace žádaných svalů 

bez výrazné kortikální kontroly. Toto řízení probíhá na úrovni podkorových regulačních 

center, není tudíž tak náročné  a svaly dokáží být aktivovány rychle. Metoda využívá 

facilitace proprioceptorů, které ovlivňují řízení stoje  a aktivaci  spinocerebello

vestibulárních drah, dále facilitace kožních receptorů, receptorů plosek a šíjových svalů. 

Indikace je široká, od nestabilního kotníku a kolene, chronické vertebrogenní syndromy, 

vadné držení těla, skoliózu po mozečkové poruchy  a poruchy hlubokého čití (Pavlů, 

2003). 

 

2.1.12.6 Metoda vynuceného používání paretické končetiny (forced use) 

   Cílem je zabránění jednostrannému  motorickému  deficitu  a obnovení  funkce 

paretické končetiny pomocí zabránění kompenzačnímu používání zdravé horní 

končetiny. Tím je vynuceno používat v běžných denních činnostech končetinu 

paretickou. Zdravá končetina je fixována v závěsu, nejlépe včetně prstů. Indikací jsou 

tedy hemiparézy po traumatech mozku, nebo po CMP (Hammer, 2009; Pavlů, 2003).  

 

2.1.12.7 Zrcadlová terapie  

Principem této metody je optická iluze, která je vytvořena zrcadlem  ve střední 

rovině pacienta tak, aby zrcadlilo pohyby zdravé končetiny, zatímco na straně druhé je 

postižená paretická končetina. Pacient tak díky zrakové kontrole stimuluje mozek, 

aktivují  se zrcadlové  neurony  a prožívá tak pohyb paretické končetiny, zároveň tím 

dochází  ke zlepšení její motorické funkce  a odstraňování  neglect syndromu. Původně 

byla tato terapie vyvinuta pro fantomové bolesti po amputacích, ale využití má v dnešní 
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době u pacientů s porušenou hybností poloviny těla po CMP, traumatech mozku, nebo 

DMO (LippertováGrünerová, 2015; Thieme, 2013; Thieme, 2018). Kromě motorického 

deficitu se dá zrcadlová terapie využít i při poruchách čití. Obnovuje termické a taktilní 

čití, snižuje bolest (Gandhi, 2020). 

 
Kromě výše zmíněných existuje celá řada dalších fyzioterapeutických metod 

a postupů, které se používají u pacientů po CMP. Je to například Metoda dle Perfettiho, 

která ovlivňuje především spasticitu  na horních končetinách, dále Metoda dle M. 

Johnstone, která má za cíl obnovit posturální, hybné a senzomotorické funkce potřebné 

pro běžné denní činnosti, Motor relearning  program  dle  Carr  a Shepherd,  který 

se soustředí  na vybavení existujících motorických programů, tím ovládání svalové 

aktivity a snížení spasticity. Dalšími metodami jsou například Metoda Roodové, která 

využívá mechanické  a povrchové  stimuly  k ovlivnění propriocepce  a tím  nastane 

zlepšení koordinace pohybů  a Metoda Brunnström, která zlepšuje pohyb paretických 

oblastí pomocí facilitace zdravých končetin volní hybností. Také je nutné zmínit 

ergoterapii, která se s pacienty po CMP zaměřuje zejména na nácvik ADL a kognitivních 

schopností (Kolář et al., 2009; LippertováGrünerová, 2015; Pavlů, 2003).  
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3  Část speciální 

3.1  Metodika práce 

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

se věnuji cévní mozkové příhodě se zaměřením na status post ischemické cévní mozkové 

příhodě.  Speciální část mé bakalářské práce obsahuje kazuistiku fyzioterapeutické péče 

o pacienta po CMP s levostrannou hemiparézou. Kazuistiku jsem zpracovávala během 

čtyřtýdenní souvislé odborné praxe  na lůžkové části Kliniky rehabilitačního lékařství 

Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady  v termínu  11.  1.  2021  –  5.  2.  2021  pod 

odborným dohledem supervizora Mgr. Šimona Biskupa. 

Pacientka byla přijata  do Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady 

na neurologické oddělení po ischemické cévní mozkové příhodě v povodí arteria carotis 

interna  s levostrannou hemiparézou 5. 1. 2021. Dne 14. 1. 2021 byla přesunuta 

na lůžkovou část Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV. Byla zde hospitalizována do 5. 

2. 2021, poté byla propuštěna domů.  

Kazuistika  obsahuje  vstupní  kineziologický  rozbor,  9  terapeutických  jednotek, 

kontrolní vyšetření po 5. terapeutické jednotce a výstupní kineziologický rozbor. Celkem 

bylo  provedeno  15.  terapeutických  jednotek,  ale  z důvodu obsáhlosti práce  jich  je 

uvedeno pouze 9. Při vyšetřeních byly použity neinvazivní vyšetřovací metody a postupy 

a následující pomůcky: plastový dvouramenný goniometr, neurologické kladívko, 

krejčovský metr, olovnice, nášlapné váhy. Na terapeutické jednotky pacientka docházela 

v doprovodu fyzioterapeuta 2x denně pět dní v týdnu. Dopolední terapie trvaly 45 minut 

a odpolední 30 minut. Součástí terapie byla prováděna  i Vojtova  reflexní  terapie  pod 

vedením fyzioterapeuta s kurzem. Terapie probíhaly buď na cvičebně, nebo v tělocvičně 

na oddělení. Cvičebna byla vybavena polohovacím lehátkem. Využité  pomůcky  byly 

následující: masážní ježek, masážní podložka s bodlinkami, overball, gymball. Dále byly 

využívány bradla před cvičebnou, přístroj Balance Trainer  a tělocvična.  V tělocvičně  

probíhalo  cvičení  u žebřin,  na posturomedu  a chůze po oblázcích.  Kromě fyzioterapie 

pacientka docházela 2x denně pět dní v týdnu na ergoterapii, kde se soustředili převážně 

na nácvik ADL, soběstačnosti, zlepšení kognitivních funkcí a soustředěnosti.  

Při terapeutických jednotkách jsem využívala fyzioterapeutické metody a postupy, 

které  jsou  obsahem  bakalářského studia oboru Fyzioterapie  na FTVS  UK.  Byly  to 

techniky měkkých tkání dle Lewita, kloubní mobilizace dle Lewita, proprioceptivní 
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neuromuskulární  facilitace  dle  Kabata,  postizometrická  svalová  relaxace  dle  Lewita, 

postizometrická svalová relaxace s protažením dle Jandy, senzomotorická stimulace dle 

Jandy  a Vávrové, respirační fyzioterapie, prvky z Bobath  konceptu,  analytické 

posilování, kondiční cvičení, nácvik vertikalizace po CMP, trénink stability, nácvik 

chůze.  

Pacientka  byla  obeznámena  s průběhem vyšetření, krátkodobým terapeutickým 

plánem a průběhem terapií. Svůj souhlas potvrdila podepsáním Informovaného souhlasu 

(viz příloha č. 2),  který byl  schválen Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 

035/2021 dne 22. 1. 2021 (viz příloha č. 1). 

 

3.2  Anamnéza 

Osobní data:  

Vyšetřovaná osoba: I. L., žena 

Ročník narození: 1945 

Dominantní strana: pravá 

Diagnóza:  

I638 Jiný mozkový infarkt 

Rodinná anamnéza: 

Otec zemřel v 73 letech na infarkt myokardu, matka zemřela v 80 letech na cévní 

mozkovou příhodu. Pacientka má sestru a bratra, oba jsou zdraví. Má syna (55 let) a dceru 

(50 let), kteří jsou zdraví a s ničím se neléčí. O jiných chorobách v rodině neví.  

Nynější onemocnění:  

Pacientka byla přijata  do Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady 

na neurologické oddělení pro slabost levé horní končetiny  i levé dolní končetiny 

a výraznou bolest hlavy. Po vyšetření uzavřeno jako ischemické cévní mozkové příhoda 

v povodí arteria carotis interna s levostrannou hemiparézou 5. 1. 2021. Dne 14. 1. 2021 

byla přesunuta na lůžkovou část Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV. 

Od roku 2005 trpí hypertenzí, občas dochází k třesu dolních končetin. 
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Z výpisu zdravotní dokumentace:  

  Status post ischemické cévní mozkové příhodě v povodí  arteria  carotis  interna 

(ICA)  5.  1.  2021,  etiologie  v souvislosti  prokoagulačního stavu po onkologickém 

onemocnění. Levostranná hemiparéza  a paréza n.  VII  centrálního  typu  s dominantním 

postižením LDK. V roce 2013  se objevil třes dolních končetin psychogenní etiologie. 

V současné době trpí arteriální hypertenzí (od 2005), hypothyreózou (od 2010). 

Sledována  na oftalmologii  na Bulovce pro 3 měsíce trvající centrální výpadek 

zorného pole vpravo. 

Dřívější onemocnění:  

V dětství prodělala běžné dětské nemoci.  V červenci roku 2010 prodělala 

cystopyelitidu vpravo. V roce 2013 uroinfekt. V roce 2017 nalezen nádor v dutině ústní 

(Všeobecná fakultní nemocnice v Praze). Řešeno téhož roku operací (jizva pod čelistí) 

a aktinoterapií (léčba ozařováním). Fraktura phalanx proximalis digitus minimus (malík) 

v roce 2017, řešeno fixací k digitus annularis (prsteník). 10/2019 fraktura femuru I. dx. 

poúrazově (zakopla při zalévání květin)    St.  p.  osteosyntéze  PDK  2019.  St.p. 

radikulárním syndromu L4 I. sin., bez senzomotorického deficitu, nyní bez obtíží. 

Gynekologická anamnéza:  

Menses od 14 let do 52 let, těhotenství bez komplikací, 2 porody spontánní 

cestou, 1 interrupce, bez hormonální léčby. 

Abusus:  

Dříve kouřila 510 cigaret denně cca od 36 let do 72 let, nyní jen příležitostně. 

Alkohol nepije.  

Alergie:  

Pacientka neuvádí žádné alergie. 

Pracovní anamnéza:  

Dříve pracovala jako mistrová odborného učiliště oboru  kuchař,  práce  byla 

fyzicky náročná (zdvihání a přenášení těžkých hrnců). Nyní je v důchodu.  

Sociální anamnéza:  

Bydlí sama ve staré bytové zástavbě ve 4. patře. Nachází se tam 12 schodů, poté 

je možnost využít výtah. 
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Sportovní anamnéza:  

Pacientka sportovala dříve jen rekreačně (kolo,  procházky).  Teď nesportuje 

vůbec. 

Zájmy:  

  Ráda tráví svůj volný čas se svou rodinou a přáteli.  

Farmakologická anamnéza:  

Výpis ze zdravotní dokumentace pacientky: 

Agen 5 mg tbl 0001 

Letrox 50 mg tbl 0001 

Anopyrin 100 mg tbl 0001 

Rosucard 40 mg tbl 0100 

Pomůcky:  

Pacientka využívá při chůzi nízké čtyřbodové chodítko. Brýle na dálku i na čtení 

– na L oku má 6 dioptrií, na P přesně neví + centrální výpadek zorného pole vpravo. Na 

čtení využívá s brýlemi ještě silnou lupu.  

Předchozí rehabilitace:  

Po  úrazu  v roce  2019  (St.  p.  osteosyntéze)  byla  14  dní  na rehabilitaci 

na Poliklinice Prosek. 

Status praesens (15. 1. 2021):  

a) objektivní: I. L. je střední postavy, váží 62 kg, měří 160 cm, BMI 24, 2. Časem 

a prostorem orientována, vypadá somnolentně. Teplota těla je 36,2°C, DF je 18/min. a TF 

70/min. Při mluvení často přivírá oči.  

b)  subjektivní:  Cítí  se otupěle, hůře než dny dříve. Přičítá to prášku  na spaní, 

který dostala včera večer. Medikaci na spaní běžně neužívá. Momentálně jí nic nebolí, 

trápí jí jen nesamostatnost a nutnost dohledu při chůzi.  
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 15.18.1.2021 

3.3.1  Statické vyšetření stoje aspekcí 

Pacientka není schopná stát bez opory delší dobu. Modifikace na stoj  s oporou 

o nízké chodítko. Vyšetření bylo provedeno s olovnicí spuštěnou z ruky. 

Během měření docházelo  u pacientky  k titubacím  ve stoji,  z toho  důvodu jsou 

vzdálenosti  uvedeny  přibližně  a výsledek  stoje  z pohledu zepředu  a zezadu  je  lehce 

odlišný.  

Zepředu:  

Olovnice spuštěna od středu kořene nosu,  prochází  přibližně  1  cm  vpravo  od 

středu brady,  v rozmezí  23  cm  vpravo  od  umbilicu,  vnitřní stranou  pravého  stehna, 

mediálním okrajem patelly PDK a dopadá na hlavičku metatarsu prvního prstu PDK.  

Stojná báze je širší. Příčná klenba obou chodidel je snížená. Pravá noha je v lehké 

zevní  rotaci.  Levé  chodidlo  je  položeno více vpředu než pravé. Patelly směřují mírně 

laterálně. Musculus quadratus femoris bilaterálně je aspekčně hypotonický. Náklon trupu 

doprava. Umbilicus je přibližně 2 cm vlevo od střední linie. Levá tajle je mělčí se středem 

výše než pravá. Povolená břišní stěna. Levé rameno je výše než pravé. Hlava je skloněna 

a rotována doprava dolů. Lehký pokles koutku vpravo.  

Zezadu:  

Olovnice je spuštěna od středu temene hlavy. Prochází napravo od páteře (od Th

L přechodu přibližně o 34 cm), vpravo 4 cm od intergluteální rýhy, mediálním okrajem 

pravého kolena, skrz střed Achillovy šlachy a paty PDK. 

Paty  symetrické, podélné klenby obou dolních končetin fyziologické.  PDK 

v lehké zevní rotaci, kontura lýtek lehce asymetrická, pravé lýtko vypadá menší. Pravá 

podkolenní rýha je níže a více zešikmena. Levá podkolenní rýha je více setřelá. Kontura 

stehen je symetrická. Levá subgluteální rýha lehce setřelá. Úklon trupu doprava. Levý 

loketní kloub je výše  a ve větší flexi než pravý. Výrazná vodorovná  rýha  vpravo 

na zádech v oblasti dolních žeber. Levé rameno je výše než pravé.  
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Z pravého boku:  

Olovnice spuštěna z prodloužení zevního zvukovodu, prochází přibližně 56 cm 

ventrálně od ramenního kloubu, 34 cm ventrálně od kyčelního kloubu a 89 cm ventrálně 

od malleoulu lateralis.  

Chodidlo LDK je položeno více vepředu než pravé. Kolena  jsou  v semiflexi. 

Nevýrazná  bederní  lordóza, zvětšená hrudní kyfóza.  Pravý  loketní  kloub  v semiflexi 

(pacientka  se drží levou rukou chodítka), pravá ruka  ve středním postavení. Ramena 

v protrakci. Hlava je v předsunu a v lehké flexi. 

Z levého boku:  

Potvrzuje vyšetření z pravého boku. 

 

3.3.2  Vyšetření pánve palpací 

P crista iliaca je výše než levá, SIAS a SIPS na pravé straně jsou výše než SIAS 

a SIPS na levé straně, pánev je tedy elevována vpravo. Pravý bok je více ventrálně než 

levý, pánev je rotována vpravo vpřed.  Fenomén předbíhání nevyšetřen z důvodu 

nestability pacientky.  

 

3.3.3  Dynamické vyšetření stoje 

Trendelenburgova zkouška: Nevyšetřeno z důvodu nestability. 

Rhombergův stoj:   I. – pozitivní  nestabilní, titubace vlevo a vzad 

  II. – pozitivní  výraznější nestabilita, výrazné titubace vlevo 

a vzad, nutno lehce s asistencí 

    III.  –  pozitivní    silná nestabilita, neudrží, silná tendence 

k pádu vlevo, nutno s as 

Stoj na 2 vahách: Hodně kolísá  1015 kg na obě strany, po ustálení lehkou oporou je 

na PDK o 15 kg více. 

Test dle Véleho: Hodnocení D (stupeň 4), po 5 vteřinách se objevují titubace převážně 

vlevo, po 1,5 minutě silná tendence k pádu, nutno se přidržet opory  
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Stoj  na 1  DK:  Neprovede  z důvodu nestability.  Stoj  na 1  DK  s oporou  zvládne, 

nedochází k úklonu trupu ani k poklesu pánve. 

Stoj na špičkách: Provede pouze s oporou horních končetin, oslabená LDK o zhruba 1/3 

oproti PDK (menší plantární flexe). 

Stoj  na patách:  Provede  pouze  s oporou  HKK,  oslabená  dorzální  flexe  DKK,  LDK 

slabší. 

Podřep:  Vysoký podřep pacientka zvládne,  na začátku pohybu si posune PDK lehce 

dozadu, kolena se téměř dotýkají, lehká nestabilita, kterou pacientka ustojí. Hýždě jsou 

od země vzdálené 72 cm. Do nižšího podřepu si pacientka netroufne, bojí se, že by spadla. 

 

3.3.4  Distance na páteři 

    Distance na páteři byly z důvodu nestability vyšetřovány v sedě na lůžku. 

Schoberův příznak (norma: prodloužení o 45 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 0,5 cm.  

Stiborův příznak (norma: prodloužení o 710 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 5 cm. 

Čepojevův příznak (norma: prodloužení o 3 cm): 

  Vzdálenost se při flexi krku zvětšila o 0,5 cm.  

Ottův inklinační příznak (norma: prodloužení o 3,5 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 2,5 cm.  

Ottův reklinační příznak (norma: prodloužení o 2,5 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 0,5 cm. 

Thomayerův příznak (norma: dotyk špičkami prstů země): 

  Nevyšetřován z důvodu nestability. 

zkouška flexe C páteře (norma: brada se dotkne sterna): 

  Pacientka se dotkne bradou sterna.  
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3.3.5  Dynamické vyšetření stoje:  

  Z důvodu nestability  provedena  pouze  flexe  v sedě. Došlo k zalomení  

v CTh přechodu, páteř  se lehce  rozvíjí  v horní hrudní části, téměř nulové rozvíjení 

v lumbální části. Extenze ani lateroflexe nebyly kvůli nestabilitě testovány.  

 

3.3.6  Analýza chůze 

Vyšetření chůze aspekcí:  

Pacientka chodí o nízkém chodítku, které dostala v nemocnici. Rytmus chůze je 

nepravidelný a rychlý. Při chůzi nepravidelně střídá fázi švihovou a opornou. Střídá délku 

i rychlost kroků. Fáze, kdy by měla položit chodítko  na zem  a použít ho jako oporu, 

někdy úplně chybí.  

Báze je úzká, DKK klade na střední čáru, nebo až přes střední čáru těla. Pokud 

se pacientka  plně nesoustředí  na chůzi,  dojde  ke zrychlení  kroku  a přestane pokládat 

chodítko  na zem,  nese  ho  ve vzduchu. Chůze je pak uspěchaná,  nekoordinovaná 

se silnými tendencemi k pádům.  

PDK je více zevně rotovaná (špička směřuje více laterálně). Obě kolena jsou 

v semiflexi  a v lehké  vnitřní rotaci.  Trup je ukloněn vpravo  a pánev kompenzačně 

lateralizovaná vlevo. Zvětšená hrudní kyfóza, protrakce ramen. Zmenšená krční lordóza, 

hlava skloněna k zemi, kontrola kroků zrakem. Při výzvě je schopna se narovnat v zádech 

a zdvihnout hlavu. Po pár krocích (23) pacientka opět kontroluje kroky zrakem a dojde 

ke shrbení s úklonem trupu vpravo.  

Typ chůze dle Jandy je proximální. Pacientka kompenzuje menší dorzální flexi 

v levém hleznu zvýšenou flexí v kyčelním kloubu. Minimální  extenze  v kyčelním 

kloubu.  LDK nezačíná krok kontaktem paty, ale rovnou celého chodidla. Když je 

pacientka unavená, vidíme zmenšení dorzální flexe na LDK, dochází pak k sunutí LDK 

po  podlaze  (nedochází  k odvalu  chodidla,  zmizí  letová  fáze),  nebo  dokonce  dojde 

k zahájení kroku kontaktem špičky LDK.  

Pacientka je schopna ujít jednu chodbu (přibližně 40m) před nástupem únavy.  
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3.3.7  Vyšetření dechového stereotypu 

I. L. dýchá klidně, převažuje klíčkový a horní hrudní mělký typ dýchání, do břišní 

oblasti dýchá minimálně, vleže má výrazné inspirační postavení hrudníku (prominující 

dolní žebra). Při lokalizovaném dýchání omezená dynamika žeber laterálně 

i dorzoventrálně.  

 

3.3.8  Antropometrie  

Obvody DK  P  L 

stehno (10 cm nad patellou)  41,5  41,0 

kolenní kloub  36,5  36,0 

lýtko (přes tuberositas tibie)  32,0  32,5 

lýtko (přes nejširší část)  33,5  35,0 

hlezenní kloub  23,0  23,0 

nárt a pata  30,5  30,5 

přes hlavičky metatarsů  21,0  21,0 

 Tabulka č. 1  Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) ze 15. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

Délky DK  P  L 

funkční  80,0  80,5 

anatomická  75,0  75,5 

stehno  38,0  38,0 

bérec  42,0  42,5 

noha  23,0  23,0 

 Tabulka č. 2  Délkové rozměry – dolní končetina (cm) ze 15. 1. 2021 
 

Obvody HK  P  L 

relaxovaná  30,0  29,0 

při kontrakci svalu (biceps)  30,5  30,0 

loketní kloub  25,0  24,0 

předloktí  23,5  22,0 

zapěstí  15,0  15,0 

přes hlavičky metakarpů  19,0  18,0 

Tabulka č. 3  Obvodové rozměry – horní končetina (cm) ze 15. 1. 2021 
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Délky HK  P  L 

horní končetina  71,0  71,0 

paže a předloktí  54,0  54,0 

paže  30,0  30,0 

předloktí  24,0  24,0 

ruka  17,0  17,0 

Tabulka č. 4  Délkové rozměry – horní končetina (cm) ze 15. 1. 2021 

 

Trup   

obvod hrudníku (inspirium)  97,0 

obvod hrudníku (expirium)  97,0 

obvod břicha  105,0 

Tabulka č. 5  Obvodové rozměry – trup (cm) ze 15. 1. 2021 

 

3.3.9  Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 

(uvedené hodnoty jsou 

ve stupních) 

PK  LK 

aktivně  pasivně  aktivně  pasivně 

ramenní kloub  S 400165 

F 9000 

T 100130 

R 50085 

S 450170 

F 10000 

T 150130 

R 60090 

S 400160 

F 9000 

T 100130 

R 35085 

S 400165 

F 9000 

T 150135 

R 40090 

loketní kloub  S 00140 

R 90090 

S 00145 

R 90090 

S 00140 

R 85090 

S 00145 

R 90090 

zápěstí  S 60045 

F 15025 

S 80045 

F 20030 

S 80040 

F 20025 

S 80045 

F 20030 

kyčelní kloub  S 5090 

F 20020 

R 25010 

S 150110 

F 25025 

R 35030 

S 5090 

F 40020 

R 10020 

S 150125 

F 45025 

R 15030 

kolenní kloub  S 00100  S 00100  S 00100  S 00100 

hlezenní kloub  S 10045 

R 15030 

S 10045 

R 20035 

S 5040 

R 10025 

S 5040 

R 20025 

Tabulka č. 6  Vyšetření kloubního rozsahu na horních a dolních končetinách z 18. 1. 2021 

 

  aktivně  pasivně 

krční páteř  F 15020  

R 40020 

bolestivé, nevyšetřováno 

Tabulka č. 7  Vyšetření kloubního rozsahu krční páteře z 18. 1. 2021 
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3.3.10  Zkrácené svaly dle Jandy 

 

3.3.11  Orientační vyšetření svalové síly  

Svalový test byl proveden jen orientačně na svalové skupiny a ne na jednotlivé 

svaly, protože u CMP je svalový test kontraindikovaný.  

Orientační vyšetření svalové síly  bylo  provedeno  v modifikovaných  polohách. 

Vyšetření horních končetin bylo provedeno v sedě na lůžku kvůli nestabilitě. Vyšetření 

Zkrácený sval/skupina svalů  P  L 

m. triceps surae  m. soleus  0: nejde o zkrácení  0: nejde o zkrácení 

m. gastrocnemius  0: nejde o zkrácení  0: nejde o zkrácení 

flexory kyčle  m. rectus femoris  Nešlo vyšetřit v základní  pozici  pro  bolest 

na přední straně stehna. Vyšetřováno 

orientačně v poloze  na břiše (pasivně 

provedena  flexe  kolenních  kloubů  a bylo 

sledováno  klopení  pánve  do anteflexe). 

Orientační hodnocení pro PDK  i LDK:  2: 

velké zkrácení 

m. tensor fascia latae 

m. iliopsoas 

adduktory kyčelního kloubu  2: velké zkrácení 

jednokloubových 

adduktorů 

(25°) 

0: nejde o zkrácení 

flexory kolenního kloubu  2: velké zkrácení (40°)  2: velké zkrácení 

(50°) 

m. piriformis   2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. quadratus lumborum  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

paravertebrální zádové svaly   2: velké zkrácení (36 cm) 

m. pectoralis major   část sternální dolní  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

část sternální střední 

a horní 

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

část klavikulární a m. 

pectoralis minor 

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. trapezius  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. levator scapulae  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. sternocleidomastoideus 

 vyšetřeno  šetrně orientačně v sedě  

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

Tabulka č. 8  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy z 18. 1. 2021 
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dolních končetin bylo vyšetřeno vleže na zádech, nebo vleže na břiše. Každý pohyb byl 

prováděn třikrát v plném možném rozsahu.  

Hodnocení stupnicí 05 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 – 

velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/.  

Svalová síla ruky zjištěna orientačně současným stiskem rukou terapeuta. Svalová 

síla ruky LHK je stejná jako síla PHK.  

Funkční orientační test síly svalových skupin  P  L 

Ramenní kloub 

Flexe  4  4 

Extenze  4  4 

Abdukce  4+  4+ 

Addukce  4+  4+ 

Zevní rotace  4, OP  4+, OP 

Vnitřní rotace  4  4+ 

Loketní kloub 

Flexe  5, OP  5, OP 

Extenze  5  4+ 

Supinace  5  5 

Pronace  5  5 

Zápěstí 
Dorzální flexe  5, OP  5 

Palmární flexe  5, OP  5, OP 

Kyčelní kloub 

Flexe  4, OP  3, OP 

Extenze  4, OP  3 

Abdukce  4  4 

Addukce  4  4 

Zevní rotace  4, OP  4, OP 

Vnitřní rotace  4, OP  3, OP 

Kolenní kloub 
Flexe   4, OP  2+, OP 

Extenze  5  3 

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe  4  3 

Palmární flexe  4  3 

Inverze  4  3, OP 

Everze  4  3, OP 

Tabulka č. 9  Vyšetření svalové síly na horních a dolních končetinách z 18. 1. 2021 
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3.3.12  Vyšetření úchopů dle Nováka 

Jemný úchop  P  L 

Štipec  Svede  Svede 

Špetka   Svede  Svede 

Klíčový  Svede  Svede 

Tabulka č. 10  Vyšetření jemných úchopů dle Nováka z 15. 1. 2021 

Silový úchop  P  L 

Kulový   Svede  Svede 

Válcový  Svede  Svede 

Háček  Svede  Svede 

Tabulka č. 11  Vyšetření silových úchopů dle Nováka z 15. 1. 2021 

  Jemný úchop:  I. L. zvládla bez problému provést oběma HKK všechny jemné úchopy 

(štipec, laterální úchop i špetku). 

  Silový úchop: I. L. zvládla bez problému provést oběma HKK všechny silové úchopy 

(válcový, kulový i háček). 

  Na pravé horní končetině se většiny úchopů neúčastní malík, který je v trvalé abdukci 

a v  semiflexi  v proximálním  interfalangeálním kloubu.  Důvodem je fraktura malíku 3 

roky zpět. 

 

3.3.13  Neurologické vyšetření 

Pacientka  je  orientována  časem, prostorem, bez poruch řeči  a vyjadřování, 

rozumí, na otázky odpovídá. 

 

Vyšetření hlavových nervů 

I.  n. olfactorius: chutě jídla rozlišuje, po čichu rozpozná kávu 

II.  n. opticus: nosí brýle na dálku i na čtení – počet dioptrií na P oku 6, na L 

oku  pacientka  neví  (+  centrální  výpadek  zorného  pole  vpravo),  vidí 

špatně i s brýlemi  (nové brýle ztratila, takže nosí starší s nedostatečným 

počtem dioptrií) 

III.  n. oculomotorius: zornice izokorické, fotoreakce zorniček v pořádku 

IV.  n. trochlearis: pohyb bulbů do směru dolů a ven v pořádku 
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V.  n. trigeminus: otevírání úst a skousnutí je fyziologické, čití na obličeji 

na obou stranách stejné, na obličeji nic nebolí, palčivé bolesti hlavy nemá  

VI.  n. abducens: pohyb oka ven v pořádku 

VII.   n.  facialis:  proveden  orientační  svalový test mimických svalů, lehký 

pokles koutku na pravé straně 

VIII.  n.  vestibulochochlearis:  sluch  má  v pořádku, Hautant  negativní, 

Unterberger nevyšetřován z důvodu nestability 

IX.  n. glossopharyngeus: bez poruchy polykání a výslovnost lehce zhoršena 

chybějícími zuby 

X.  n. vagus: bez poruchy polykání 

XI.  n. accesorius: m. trapezius a m. sternocleidomastoideus jsou funkčně 

v pořádku 

XII.  n.  hypoglossus:  trofika  jazyka  fyziologická,  vypláznutí  jazyka  je 

symetrické a na středu, uložení jazyka fyziologické 

 

Objektivní meningeální příznaky 

  Horní:   příznak opozice šíje: negativní 

    Brudzinského příznak: negativní 

  Dolní:  Lasegeův příznak: negativní 

 

Vyšetření reflexů  

Hodnotící škála: 0=areflexie, 1=hyporeflexie, lze vybavit jen s facilitací, 

2=snížený reflex, 3= normální reflex, 4=hyperreflexie, 5=polykinetický reflex. 

Šlachookosticové  a trupové  reflexy byly vyšetřeny neurologickým  kladívkem 

vleže na zádech. 
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HKK  P  L 

bicipitový reflex  3  3 

radiopronační reflex  3  3 

styloradiální reflex  3  3 

pronační reflex  3  3 

flexorový reflex  3  3 

DKK  P  L 

patellární reflex  3  4 

reflex Achillovy šlachy      3  1 

medioplantární reflex   3  3 

Trup  P  L 

reflex epigastrický  2  2 

reflex mezogastrický  2  2 

reflex hypogastrický  2  2 

Tabulka č. 12  Vyšetření reflexů z 15. 1. 2021 

 

Pyramidové příznaky 

zánikové:  
HKK  Hodnocení 

Mingazzini  negativní 

Hanzal  negativní 

Dufour  negativní 

Fenomén retardace  negativní 

Baré  negativní 

DKK  Hodnocení 

Mingazzini  pozitivní  pokles  LDK v kyčelním a kolenním kloubu o 20° (v řádu 5 

vteřin) 

Baré  Baré I. pozitivní – bérec LDK z pozice v 90° po 10s klesl o 15°, po 

20s klesl o 25°, z pozice v 70° klesl po 10s o 50°, po 20s o 60° 

Baré II. pozitivní – omezené přitažení pat k hýždím na LDK 

Baré III. pozitivní – LDK klade minimální odpor při odporu 

do extenze v kolenním kloubu 

Fenomén retardace  negativní 

Tabulka č. 13  Vyšetření zánikových pyramidových jevů ze 15. 1. 2021 
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iritační: 
HKK  Hodnocení 

Juster  negativní 

Hoffman  negativní 

Trömmer  negativní 

DKK  extenční  Hodnocení 

Babinski  pozitivní na LDK (odpověď je extenze palce) 

Vítek  negativní 

Oppenheim  negativní 

Chaddock  negativní 

DKK  flekční  Hodnocení 

ŽukovskijKornilov  negativní 

Rossolimo  negativní 

MendelůvBechtěrevův 

příznak 

lehce pozitivní (odpověď je lehká flexe prstů) 

Tabulka č. 14  Vyšetření iritačních pyramidových jevů ze 15. 1. 2021 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe  HKK (ukazováknos) 

Lehká ataxie LHK  sáhne si na špičku nosu ze strany, narušena plynulost pohybu, 

vázne iniciace pohybu, kterou nahrazuje elevací a protrakcí ramene.                         

Taxe DKK (patakoleno) 

Ataxie  LDK.  Jedná  se o rychlý,  přestřelující pohyb,  horší zacílení, noha  sjede 

trhaně po straně tibie až na lehátko. Pohyb omezuje snížená svalová síla LDK, problém 

s návratem LDK do výchozí polohy (lehká abdukce). 

Diadochokineze 

Pohyb  je pomalejší, při opakovaných supinacích  a pronacích nedotáčí LHK 

do plné  supinace,  po 10  s dochází  k mírnému poklesu LHK z důvodu snížené svalové 

síly. 

Chůze 

Pacientka není schopna jít bez opory, tendence k pádům, špatná rovnováha, při 

zavření očí se příznaky ještě zhorší.  
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Chůze po čáře s nízkým pevným chodítkem 

    Pacientka zvládla chůzi po čáře  s výchylkami,  tempo  bylo  velmi  pomalé 

a vyžadovalo hodně soustředění. Byla nutná korekce zrakem, viditelná stabilizace HKK 

o chodítko, když pacientka kladla PDK před LDK.    

 

Vyšetření čití 

Povrchové čití:  

  Taktilní čití  Kožní povrchové čití je v normě, vyšetřováno dotykem  a štětečkem 

ve všech dermatomech. Pacientka cítí dotyk na HKK a DKK stejně. 

  Termické čití: Lehce porušené termické čití na MCP kloubech a na dorzální straně 

předloktí obou HKK. 

  Algické čití: Na obou DKK a HKK v normě. 

 

Hluboké čití: 

  Polohocit a pohybocit: Lehce porušené na obou DKK u 24. prstu. Pacientka zvládne 

určit, jakým směrem a kdy se s daným prstem pohybuje, avšak u 2.4. prstu si není jistá, 

který  to  je. Na obou DKK zvládne určit, v jaké pozici  se prst nachází. Na obou HKK 

v normě. 

  Vibrační čití: Porušené, na akru PDK vnímá jen dotyk ladičky, žádné vibrace necítí. 

Na LDK vnímá také pouze dotyk ladičky, necítí žádné vibrace. 

  Stereognozie: V normě. 

 

3.3.14  Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

Vyšetření kůže a podkoží 

Kůže sušší, zejména na DKK. Teplota kůže  a potivost všude stejná. Kůže je volná, 

snadno protažitelná, s vráskami.  Podkoží vyšetřeno pomocí Kiblerovy řasy, špatně 

protažitelné v bederní  oblasti,  v hrudní oblasti volnější, v krční oblasti opět hůře 

protažitelné. Dermografická zkouška – výrazná hyperemie vyšla pouze v bederní oblasti 

páteře. 
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Vyšetření fascií 

Zádová fascie – hůře protažitelná, zejména v oblasti ThL 

Laterální fascie  dobře protažitelné 

Krční fascie  hůře protažitelná, dotyk v oblasti levého ucha a čelisti je bolestivý 

Prsní fascie  hůře protažitelné 

Fascie HKK  dobře protažitelné 

Fascie DKK  dobře protažitelné 

 

Palpační vyšetření svalového tonu 

    Svalový tonus byl vyšetřován v poloze na zádech nebo v poloze na břiše.  

Sval/skupina svalů  P  L 

m. sternocleidomastoideus  hypertonus  hypertonus 

mm. scaleni  hypertonus  hypertonus 

m. trapezius horní vlákna  hypertonus  hypertonus 

m. levator scapulae  hypertonus  hypertonus 

m. deltoideus  normotonus  normotonus 

m. biceps brachii  hypertonus  hypertonus 

m. triceps brachii  hypotonus  hypotonus 

flexory ruky a prstů  normotonus  normotonus 

extenzory ruky a prstů  hypertonus  hypertonus 

m. pectoralis major  hypertonus  hypertonus  

m. pectoralis minor  hypertonus  hypertonus 

m. rectus abdominis  hypotonus  hypotonus 

m. iliopsoas  hypertonus  normotonus 

paravertebrální svaly  hypertonus  hypertonus 

ischiokrurální svaly  hypertonus  hypertonus 

adduktory kyčelního kloubu  hypotonus  hypotonus 

m. tensor fascia latae  hypertonus  hypertonus 

m. quadriceps femoris  hypertonus (nejvíce m. rectus 

femoris) 

hypertonus (nejvíce m. rectus 

femoris) 

m. triceps surae  hypertonus (zejména 

m. gastrocnemius) 

hypertonus (zejména 

m. gastrocnemius) 

m. tibialis anterior  hypertonus  hypertonus 

Tabulka č. 15  Vyšetření svalového tonu z 18. 1. 2021 
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Palpační vyšetření periostu  

Bolestivý Erbův bod bilaterálně.  

 

3.3.15  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Kloubní vůle byla vyšetřena na horních a dolních končetinách. Nalezena omezená 

kloubní vůle patelly bilaterálně (pohyb kaudokraniálně i laterolaterálně), hlavička radia 

bilaterálně, SI skloubení, hlavičky fibuly vpravo dorzoventrálně, IP kloubu 1. metatarsu 

na PDK. 

 

3.3.16  Vyšetření spasticity 

Spasticita byla vyšetřena na LHK a LDK. Nebyla prokázána spasticita v žádném 

úseku. 

 

3.3.17  Globální stereotypy 

Stereotyp posazování se z lehu 

  Pacientka leží na posteli šikmo (hlava je více napravo, DKK více vlevo na lůžku), 

ale myslí si, že leží rovně. Z šikmého lehu se pak zvedá opakovaným švihem PDK, kterou 

si drží HKK pod kolenem.  

Stereotyp sedu 

  Pacientka zvládá samostatný sed, stabilní, bez opory HKK s výraznou kyfotizací 

trupu. 

Stereotyp vstávání ze sedu  

  Pacientka při vstávání nejprve posune PDK dozadu a ještě více zevně ji vytočí. 

PDK  se tak stane její „odrazovou“ dolní končetinou, poté  se vzepře  na pěstech HKK 

a postaví se. 

Stereotyp otáčení na lůžku 

  Pacientka se na lůžku při otáčení ze zad na břicho se nejprve posadí švihem PDK, 

poté se dostane do pozice na všech čtyřech a až poté si lehne na břicho. 
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3.3.18  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

  Zkouška hlubokého stabilizačního systému byla provedena bráničním testem dle 

Koláře a testem m. transversus abdominis dle australské školy.  

  Brániční test byl prováděn v sedě na lehátku s napřímenou páteří a volně visícími 

dolními končetinami. Horní končetiny byly podél těla. Při nádechu pacientky probíhala 

palpační kontrola laterálního rozšíření  dolní části hrudníku  a aktivita břišních svalů. 

Hrudník  se laterálně rozšířil  nepatrně,  nebyla  napalpována aktivita břišních svalů, 

mezižeberní prostory se nerozšířily a pacientka nebyla schopna po celou dobu provedení 

udržet napřímenou páteř.  

  Test m.  transversus abdominis byl prováděn vleže  na zádech na lůžku  palpací. 

Pacientka byla vyzvána, aby provedla izometrickou kontrakci břišních svalů. Palpací byl 

kontrolován nástup kontrakce m.  transversus abdominis a aspekčně kontrakce břišních 

svalů. Pacientka provedla rychle lehkou izometrickou kontrakci povrchových břišních 

svalů zejména v horní části m. rectus abdominis. Kontrakce m. transversus abdominis 

byla minimální, vyvinula pouze lehký tlak proti kladenému odporu. 

 

3.3.19  Speciální testy 

Bergova funkční škála rovnováhy (BBS) 

Při testování rovnováhy pacientka dosáhla 31 bodů z 56, tj. pod bezpečnou 

hranicí stability, veliké riziko pádu, nutno vždy s asistencí (viz příloha č. 5).. Vyšetření 

bylo provedeno 15. 1. 2021. 

Barthel Index (BI) 

Vyšetření Indexu dle Barthelové bylo provedeno 18. 1. 2021 (viz příloha č. 6). 

Výsledek je 70 bodů ze 100, tj. lehká závislost. 

Mini Mental State Examination (MMSE) 

Pacientka dosáhla 27 bodů ze 30, tj. kognitivní funkce jsou v normě (viz příloha 

č. 7). Test byl proveden 18. 1. 2021 (Štěpánková et al., 2015). 

Montreálský kognitivní test (MoCACZ3) 

Pacientka dosáhla 22 bodů ze 30.  Test byl proveden 15. 1. 2021 

ergoterapeutem. 



  61 

DeKleynův test 

Nevyšetřen z důvodu omezené extenzi krční páteře a rotaci hlavy na obě strany. 

 

Stav kognitivních funkcí 

  Pacientka  se nechá snadno rozptýlit jiným podnětem, pozornost je oslabená. 

Krátkodobá paměť je lehce zhoršená (není schopna po kratší době přesně zreprodukovat 

slova).  

ADL 

  Na lůžku je mobilní, schopna se sama obléci, najíst se, napít se. Přesuny zvládne 

s pomůckou (nízkým čtyřbodovým chodítkem),  ale  je  nutný  dozor, kvůli veliké 

nestabilitě. Hygienu provede s oporou při stoji/v sedě.  

 

3.3.20  Závěr vstupního vyšetření 

Pacientka  byla 5. 1. 2021 přijata  do Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady 

na neurologické oddělení  z důvodu  ischemické  CMP  s levostrannou  hemiparézou 

ve věku 73 let.  Před 4 lety jí byl nalezen nádor v ústní dutině, který byl operativně 

odstraněn  a následně prodělala aktinoterapii  (léčba ozařováním).  Od  14.  1.  2021  je 

na lůžkové části Kliniky  rehabilitačního lékařství FNKV.  Je menšího vzrůstu, střední 

postavy, pravačka. 

Samostatný stoj ani chůzi nezvládne, nutno použít oporu. Stoj je nestabilní, váha 

je přenesena více  na pravou dolní končetinu, zřetelný úklon trupu doprava.  Pánev  je 

elevována vpravo a rotována vpravo vpřed. Třídobá chůze o nízkém chodítku a úzké bázi. 

Typ chůze dle Jandy je proximální s minimálním  pohybem  v kolenních  kloubech 

a omezenou dorzální  flexí LDK. Je výrazně porušena rovnováha, nepravidelný rytmus 

chůze s tendencí k pádům. Rhombergův stoj I., II., a III. je pozitivní.  

Síla levé horní končetiny ani rozsahy kloubů LHK nejsou oproti PHK snížené. 

Pacientka zvládla provést všechny silové a jemné úchopy bez problému oběma HKK.  

Nalezen snížený rozsah kloubní pohyblivosti bilaterálně  v ramenních kloubech 

aktivně do zevní rotace i pasivně snížený rozsah v P ramenním kloubu, snížený rozsah 

bilaterálně aktivně i pasivně do horizontální extenze v ramenním kloubu,  lehce sníženy 



  62 

aktivní  rozsahy v loketních kloubech bilaterálně do flexe, snížená palmární flexe PHK 

a LHK aktivně  i pasivně, snížená dorzální flexe PHK  aktivně, snížená ulnární 

dukce bilaterálně  aktivně, snížený rozsah  v kyčelních kloubech bilaterálně  do flexe, 

do extenze a do zevní rotace aktivně i pasivně, bilaterálně v kyčelních kloubech aktivně 

do vnitřní rotace.  Omezený rozsah bilaterálně  do flexe  v kolenních kloubech aktivně 

i pasivně. Lehce  omezená  pohyblivost  levého  hlezenního  kloubu  do   dorzální  flexe 

aktivně a pasivně, do everze pasivně a do inverze aktivně i pasivně.  

Pacientka má oboustranně zkrácené flexory, adduktory a zevní rotátory kyčelních 

kloubů obou DKK, dále bilaterálně zkrácené paravertebrální zádové svaly, m. quadratus 

lumborum,  m.  pectoralis  major  et  minor,  m.  trapezius,  m.  levator  scapulae  a m. 

sternocleidomastoideus (hodnocení 2 dle Jandy).  

Orientačním vyšetřením síly svalových skupin byla zjištěna snížená síla flexorů, 

extenzorů  a vnitřních rotátorů  kyčelního kloubu LDK  (hodnocení  3),  síla flexorů 

(hodnocení  2+)  a extenzorů (hodnocení  3)  kolenního  kloubu  LDK  a síla  dorzálních 

flexorů (hodnocení 3) hlezenního kloubu LDK.  

  Neurologickým vyšetřením byla zjištěna hyperreflexie patelárního reflexu 

na LDK, hyporeflexie reflexu Achillovy šlachy LDK a snížené trupové reflexy. Zánikové 

i iritační pyramidové příznaky  na HKK byly negativní. Nalezen pozitivní  pyramidový 

zánikový příznak Mingazzini  a Barré  I.,  II.,  III.  LDK.  Z iritačních pyramidových 

příznaků  je pozitivní extenční Babinskyho příznak a lehce pozitivní flekční Mendelův

Bechtěrevův příznak. Meningeální příznaky jsou negativní. Pacientka má lehce porušené 

termické čití na MCP kloubech a dorzální ploše předloktí obou HKK, porušené vibrační 

čití, pohybocit a polohocit na obou DKK. Lehká dystaxie LHK a dystaxie LDK. Vázne 

iniciace pohybu a plynulost, horší zacílení. LHK cíl nemine, ovšem průběh pohybu není 

přesný a přímý. LDK cíl těsně mine, jedná se o neplynulý, přestřelující, trhaný pohyb. Při 

střídání pronace a supinace dochází k mírnému poklesu LHK z důvodu snížené svalové 

síly. 

Krční, prsní  a zádová fascie jsou hůře protažitelné. Podkoží je více přisedlé 

v bederní části. Hypertonické  svaly  jsou  m.  sternocleidomastoideus  bilaterálně, mm. 

scaleni  bilaterálně, m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae bilaterálně, m. biceps 

brachii  bilaterálně, extenzorů rukou  a prstů, m. pectoralis major et minor bilaterálně, 

paravetrebrálních svalů bilaterálně, ischiokrurálních svalů bilaterálně, m. tensor fascia 

latae bilaterálně, m. quadriceps femoris bilaterálně, m. triceps femoris bilaterálně  a m. 
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tibialis anterior bilaterálně. Hypotonické svaly jsou m. triceps brachii bilaterálně,  m. 

rectus  abdominis  a adduktory kyčelního kloubu bilaterálně.  Omezená  kloubní vůle 

patelly bilaterálně (pohyb kaudokraniálně i laterolaterálně), hlavička radia bilaterálně, SI 

skloubení, hlavičky fibuly vpravo dorzoventrálně, IP kloubu 1. metatarsu na PDK. 

  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému testem m. transversus abdominis dle 

australské školy a bráničním testem dle Koláře odhalilo veliké oslabení. 

Na lůžku mobilní, přesuny zvládá s čtyřkolovým nízkým pojízdným chodítkem. 

BBS  hodnocena 31/56 bodů (pod bezpečnou hranicí stability, veliké riziko pádu, nutno 

vždy s asistencí).  Slabá  pozornost,  snadno  se nechá rozptýlit jiným podnětem. Horší 

krátkodobá paměť. BI  vyšel 70  bodů ze 100, tj. mírná nesoběstačnost.  Pacientka  při 

vyšetření MMSE dosáhla 27 bodů ze 30, tj. kognitivní funkce v normě. 

 

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

3.4.1  Krátkodobý terapeutický plán 

Uvolnění hypertonických svalů, odstranění kloubních blokád, protažení fascií 

v oblasti  krku,  hrudníku  a zad. Protažení zkrácených svalů. Posílení oslabených svalů 

dolních končetin, zejména flexory, extenzory, abduktory kyčelního kloubu LDK, flexory 

a extenzory  kolenního  kloubu  LDK  a svaly  nohy bilaterálně.  Zvýšení aference 

z periferních  struktur.  Zaktivování stabilizační funkce trupu. Nácvik soběstačnosti, 

korekce  stereotypu  otáčení  na lůžku, vertikalizace  z ledu  do sedu  a následně  do stoje, 

zlepšení stability  ve stoji,  korekce  stereotypu  chůze  o nízkém čtyřbodovém chodítku 

a posílení svalového korzetu pánve. Zlepšení koordinace ve stoji a v lokomoci. Nácvik 

stability ve stoje. Výcvik rovnovážných funkcí. Práce s tělovým schématem. 

3.4.2  Dlouhodobý terapeutický plán 

Pokračování v terapii  krátkodobého  terapeutického  plánu,  dosažení  co největší 

možné samostatnosti  a sebeobsluhy  v domácím  i venkovním  prostředí, zlepšení 

stereotypu chůze, sedu, stoje  a dechu. Návrat do oblíbených činností pacientky (rodina 

a děti).  
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3.5  Průběh terapie 

Pacientka je na lůžkové části Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV a 2x denně 

pět dní v týdnu dochází v doprovodu fyzioterapeuta na terapie. Dopoledne terapie trvá 45 

minut a odpoledne 30 minut. Součástí terapie je i Vojtova reflexní terapie pod vedením 

fyzioterapeuta s kurzem. Kromě fyzioterapie pacientka dochází 2x denně 5 dní v týdnu 

na ergoterapii. Pacientku navštěvuje psycholožka.  

 

3.6  Návrh terapie 

•  PIR dle Lewita na hypertonické svaly 

•  Měkké a mobilizační techniky dle Lewita 

•  Techniky měkkých tkání dle Lewita  

•  PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly 

•  Analytické posilování oslabené LDK 

•  Aktivace HSSP  

•  Senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

•  Práce s tělový schématem 

•  Trénink koordinace a taxe 

•  Výcvik rovnovážných funkcí 

•  Stabilizace trupu a dolních končetin pomocí metody PNF dle Kabata 

•  Nácvik vertikalizace 

•  Nácvik správného stereotypu chůze 

 

3.7  Jednotlivé terapeutické jednotky 

3.7.1  Terapeutická jednotka č. 1 

Datum: 18.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní:  Pacientka  se dnes  cítí  lépe,  na spaní  dostala  tentokrát  jinou 

medikaci. Bolesti neguje.  

Objektivní:  Časem orientována. Trochu hůře  se orientuje  v prostoru, 

nevybavuje si cestu na cvičebnu a plete si, v jakém patře se nachází. Vypadá 



  65 

více bděle než naposledy. Chůze s čtyřbodovým chodítkem je 

nekoordinovaná, nárazově zrychluje, rytmus je nepravidelný. Spolupracuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Pokračování ve vyšetření vstupního kineziologického rozboru 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Posílení svalů na oslabené LDK 

•  Aktivace HSSP 

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Nácvik správné vertikalizace po CMP 

•  Stabilizace pánve a trupu 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastického míče 

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Nácvik  správné  vertikalizace  po  CMP  přes levý bok s dopomocí  HKK 

do sedu, nácvik vstávání ze sedu s prvky Bobath konceptu 

•  Rytmická stabilizace DKK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF a ve 

stoje s oporou o bradla 

•  Senzomotorická  stimulace  –  tříbodová opora chodidel, správný  stoj, 

nácvik nákroku u bradel 

Provedení dnešní terapeutické jednotky:  

Nácvik  správného  stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem  začal cestou 

na cvičebnu. Pacientka byla instruována, aby chodila třídobou chůzí chodítkoLDKPDK 

lehce vpřed. Dále musí současně věnovat pozornost kladení chodidel, která nesmí jít přes 

střední čáru těla  a tím  dochází  k udržování širší báze.  Při chůzi by  se měla snažit 

nevytáčet špičky  zevně,  dostatečně zdvihat koleno  a špičku LDK  do dorzální  flexe, 

udržovat vzpřímenou páteř. Kroky si zautomatizovat, aby nemuselo docházet k neustálé 

kontrole chůze zrakem.  

Posilování oslabených svalů zejména  na LDK.  Cvičit  se začalo od kořenových 

kloubů. Aktivní pohyby DKK do flexe v kyčelním a kolenním kloubu sunutím vleže po 
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lůžku, poté ten samý pohyb s overballem pod chodidlem s tlačením paty do overballu po 

celou dobu pohybu (koncentrická a excentrická kontrakce ischiokrurálních svalů s cílem 

inhibovat  m.  iliopsoas).  Unožování  a přinožování  DKK  vleže  na lehátku  s odporem 

prováděným terapeutem.  Aktivní střídavý  pohyb  DKK  s 90°  flexí  v kolenních 

a hlezenních kloubech do maximální flexe v kyčelních kloubech (končetina je po celou 

dobu  nadzvednutá  od  lehátka),  se snahou  o co nejplynulejší  a pomalý  pohyb. 

Stlačováním overballu mezi koleny s flexí v kolenních a kyčelních kloubech, chodidla 

opřena  o lehátko. Obměna stejného cviku s klopením  a zdviháním  pánve  od  lehátka 

s lehkou výdrží.  

Aktivace  HSSP  vleže  na zádech  na lehátku, DKK pokrčené v 90°  v kyčelním, 

kolenním a hlezenním kloubu, pod DKK gymnastický míč. Tlačení pat do míče se snahou 

o rovnoměrný tlak LDK i PDK, aktivní pohyby DKK spolu s míčem lehce do stran a zpět 

s aktivním nitrobřišním tlakem, rytmická stabilizace trupu a DKK pomocí vychylování 

DKK s míčem do stran.  

Rytmická stabilizace LDK v 90° flexi v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu 

vleže  na zádech,  vychylování  kaudokraniálně,  kraniokaudálně, lateromediálně 

a mediolaterálně. Rytmická stabilizace pánve vleže  na zádech  při flektovaných 

kolenních  a kyčelních kloubech, chodidla  na lehátku,  pánev  nazdvižená  od  lehátka. 

Rytmická stabilizace pánve vleže na boku. 

Následoval nácvik přetáčení  na lůžku  na boky  a na břicho, poté zpět  na záda. 

Nácvik správné vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu, nácvik 

vstávání ze sedu s rotací trupu na levou stranu a spojenými předpaženými HKK. 

Rytmická stabilizace pánve u bradel. Opora horních končetin vepředu o bradla, 

rytmická stabilizace pánve, přenášení váhy z jedné  DK  na druhou. Nácvik tříbodové 

opory  chodidel,  správného  stoje  a nákroku.  Nákrok byl prováděn bez přenosu váhy 

se zacílením na dostatečnou flexi LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu.  

Kódy:  

21002, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik třídobé chůze s čtyřbodovým chodítkem, zaměření  na širší bázi 

s dostatečným zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 
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Závěr terapeutické jednotky:  

Zapamatování si postupu přetáčení na lůžku a správné vertikalizace po CMP bylo 

pro pacientku obtížnější a bude třeba to ještě cvičit. Pacientka měla problém s udržením 

LDK  v 90°  v kyčelním, kolenním  a hlezenním  kloubu. Při provádění cviků  s flexí 

v kolenních a kyčelních kloubech s chodidly opřenými o lehátko měla pacientka problém 

tuto flexi udržet na obou DKK. Chodidla pacientce po lehátku „ujížděla“, bylo tak nutno 

chodidla pacientky fixovat po celou dobu provádění cviků.  Pacientka  se po cvičení 

subjektivně cítí unavená.  

 

3.7.2  Terapeutická jednotka č. 2 

Datum: 19.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka tvrdí: „Dnes je mi nějak divně. Nevím, co se mnou je.“ 

Spala prý dobře, bolesti neguje, hlava se jí netočí a špatně od žaludku jí není.  

Objektivní:  Pacientka  je  orientována  časem. Orientace  v prostoru  je  stále 

horší. Plete si, v jakém patře se nacházíme, kde je cvičebna a kde má pokoj. 

Při mluvení často přivírá oči. Spolupracuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Trénink taxe 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP 

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Senzomotorická stimulace  

•  Nácvik správné vertikalizace po CMP 

•  Stabilizace pánve a trupu 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 
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•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Trénink taxe HKK a DKK 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastického míče 

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Senzomotorická  stimulace  LHK pomocí masážního ježka  a chodidel  – 

facilitace proprioceptorů plosek s pomocí masážní podložky s bodlinkami 

•  Nácvik  správné  vertikalizace  po  CMP  přes levý bok s dopomocí  HKK 

do sedu, nácvik vstávání ze sedu s prvky Bobath konceptu 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem cestou na cvičebnu.  

Na lehátku na cvičebně byly použity techniky měkkých tkání na uvolnění plosek 

a lýtek, protažení plantární aponeurózy, vyšetření joint play IP, MTP, intermetatarzálních 

kloubů, Lisfrankova a Chopartova kloubu, mobilizace omezeného joint play na prvních 

prstech MTP kloubů. 

Trénink  taxe HKK a DKK  vleže  se slovními pokyny, střídání končetin  i cílů – 

např. pravý ukazováklevý ušní lalůček, levý ukazovákšpička nosu, levý ukazováklevý 

ušní lalůček, pravá pata na levé koleno. 

Cvičení oslabených svalů od kořenových kloubů k distálním. Aktivní pohyb DKK 

do flexe v kyčelním a kolenním kloubu a následnou extenzí sunutím vleže po lůžku, flexe 

v kyčelním a kolenním kloubu s overballem pod chodidlem s tlačením paty do overballu 

po  celou  dobu  pohybu  (koncentrická  a excentrická kontrakce ischiokrurálních svalů 

s cílem  inhibovat  m.  iliopsoas).  Unožování  a přinožování zpět vleže  na lehátku 

s odporem prováděným terapeutem. Aktivní střídavý pohyb DKK s 90° flexí v kolenních 

a hlezenních kloubech do maximální flexe v kyčelních kloubech (končetina je po celou 

dobu nadzvednutá od lehátka), se snahou o co nejplynulejší a pomalý pohyb. Stlačování 

overballu  mezi  koleny  s flexí  v kolenních  a kyčelních kloubech, chodidla opřena 

o lehátko. Obměna stejného cviku s klopením a zdviháním pánve od lehátka s výdrží 5 

vteřin.  
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Aktivace  HSSP  vleže  na zádech  na lehátku, DKK pokrčené v 90°  v kyčelním, 

kolenním  a hlezenním  kloubu  (tzv.  trojflexe), pod DKK gymnastický míč. Aktivní 

pohyby  DKK  spolu  s míčem lehce  do stran  a zpět s aktivním  trupem.  Rytmická 

stabilizace trupu a DKK pomocí vychylování DKK s míčem do stran, poté to samé akorát 

bez míče.  

Nácvik přetáčení na lůžku na boky a na břicho, poté zpět na záda. Nácvik správné 

vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí  HKK  do sedu,  v sedě  se spuštěnými 

DKK  z lehátka  facilitace  proprioceptorů plosek  o masážní podložku s bodlinkami. 

Nácvik vstávání ze sedu s rotací trupu a vstáváním přes LDK. 

  Pacientka dostala zapůjčeného masážního ježka na masáž a facilitaci LHK, kvůli 

lehce porušenému čití. 

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik třídobé chůze s čtyřbodovým chodítkem, zaměření  na širší bázi 

s dostatečným zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

Při provádění měkkých technik na plosky a lýtka dolních končetin byla chodidla 

a lýtka palpačně citlivá, v některých místech až bolestivá.  

Při tréninku taxe HKK a DKK byla pacientka nepozorná, pohyby prováděla velmi 

rychle, pletla si levou a pravou, párkrát si spletla, co je cíl (při taxi pravý ukazovák HK

kořen osu zacílila na špičku nosu).  

Rytmická stabilizace dolních končetin v trojflexi bez míče byla na pacientku moc 

náročná, LDK rychle klesá.  
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3.7.3  Terapeutická jednotka č. 3 

Datum: 20.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Dnes se pacientka cítí hodně unavená, nemá moc náladu cvičit. 

Opět neví, co je příčinou. Uvádí bolest na přední části levého stehna. 

Objektivní:  Pacientka  je  orientována  časem. Orientace v prostoru  je lepší, 

občas se ale svou roztěkaností dezorientuje. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Trénink taxe 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP  

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Nácvik správné vertikalizace po CMP 

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Uvolnění hypertonu na LDK 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Trénink taxe HKK a DKK 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastického míče 

•  Nácvik správného přetáčení na lůžku (na břicho, na záda, na bok) 

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

s pomocí masážní podložky s bodlinkami 
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•  Nácvik  správné  vertikalizace  po  CMP  přes levý bok s dopomocí  HKK 

do sedu, nácvik vstávání ze sedu s prvky Bobath konceptu 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  

•  modifikovaná PIR dle Lewita na m. rectus femoris 

•  Trénink  balance  na dynamickém  stole  Balance  Trainer  –  spolu 

s rovnováhou cvičí posturální  reaktibilitu,  kognici,  jemnou  motoriku 

a stabilitu  pánve.  Pacientka  se drží HKK stolu, opora  o kolena,  fixace 

chodidel a pánve. 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem cestou na cvičebnu. Použity 

techniky měkkých tkání  na uvolnění plosek  a lýtek, protažení plantární  aponeurózy, 

vyšetření joint play IP, MTP, intermetatarzálních kloubů, Lisfrankova  a Chopartova 

kloubu,  mobilizace  omezeného  joint  play  na prvních prstech MTP kloubů 

a intermetatarzálního skloubení mezi 1. a 2. metatarsem na PDK. 

Trénink  taxe  HKK  a DKK vleže  se slovními pokyny, střídání končetin  i cílů 

(přesný popis viz. Terapeutická jednotka č. 2). 

Cvičení oslabených svalů od kořenových kloubů  k distálním.  Aktivní  pohyby 

DKK  do flexe  v kyčelním  a kolenním  kloubu  a následnou extenzí sunutím vleže po 

lůžku, flexe v kyčelním a kolenním kloubu s overballem pod chodidlem s tlačením paty 

do overballu  po  celou  dobu  pohybu  (koncentrická  a excentrická  kontrakce 

ischiokrurálních svalů s cílem  inhibovat  m.  iliopsoas).  Unožování  a přinožování zpět 

vleže na lehátku s odporem prováděným terapeutem. Aktivní střídavý pohyb DKK s 90° 

flexí  v kolenních  a hlezenních  kloubech  do maximální  flexe  v kyčelních kloubech 

(končetina je po celou dobu nadzvednutá  od  lehátka),  se snahou  o co nejplynulejší 

a pomalý  pohyb.  Stlačování overballu mezi koleny s flexí  v kolenních  a kyčelních 

kloubech, chodidla opřena  o lehátko. Obměna stejného cviku s klopením  a zdviháním 

pánve od lehátka s výdrží 5 vteřin.  

Aktivace  HSSP  vleže  na zádech  na lehátku, DKK pokrčené v 90°  v kyčelním, 

kolenním a hlezenním kloubu, pod DKK gymnastický míč. Aktivní pohyby DKK spolu 

s míčem lehce  do stran  a zpět s aktivním  trupem.  Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK 

pomocí vychylování DKK s míčem do stran, poté to samé (DKK v 90° trojflexi) akorát 
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bez míče. HKK byly po celou dobu cvičení volně vedle těla  na lehátku.  Rytmická 

stabilizace pánve vleže na boku. 

Nácvik přetáčení na lůžku na boky a na břicho, poté zpět na záda. Nácvik správné 

vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí  HKK  do sedu,  v sedě  se spuštěnými 

DKK  z lehátka  facilitace  proprioceptorů plosek  o masážní podložku s bodlinkami. 

Nácvik vstávání ze sedu s rotací trupu a vstáváním přes LDK. 

Uvolnění hypertonu m. rectus femoris LDK  pomocí  PIR  dle  Lewita 

v modifikované poloze vleže na břiše na lůžku s flexí v kolenním kloubu. Pacientka není 

schopna se uvolnit ve správné výchozí poloze pro PIR dle Lewita na relaxaci m. rectus 

femoris. 

Trénink balance na dynamickém stole Balance Trainer proběhl v módech „tenis“ 

a „sbírání jablek“. Pacientka pomocí přenášení váhy virtuálně sbírala jablka  a chytala 

míček.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik třídobé chůze s čtyřbodovým chodítkem, zaměření  na širší bázi 

s dostatečným zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

Při provádění měkkých technik  na plosky dolních končetin palpačně citlivý až 

bolestivý úpon m. tibialis anterior na LDK.  

Při tréninku taxe HKK a DKK se pacientka soustředila lépe než včera. 

  Po  terapeutické  jednotce  dopoledne  se pacientka cítí lépe než  na začátku, má 

pocit,  že jsme tělo „dobře rozhýbaly“.  Bolest stehna LDK jí přijde mírnější.  

  Cvičení  na dynamickém  stole  Balance  Trainer  bylo  pro  pacientku  nové  a ze 

začátku jí to tolik nešlo. Hodně limitující je pro ni zrak, chvíli jí trvalo, než 

se na obrazovce zorientovala a než pochopila, co přesně má dělat. 
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3.7.4  Terapeutická jednotka č. 4 

Datum: 21.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes má dobře. Nic jí nebolí a má radost, že se cítí 

v nohou silnější a stabilnější. 

Objektivní:  Pacientka je orientována časem, orientace v prostoru  je  lepší 

s občasnou dezorientací z důvodu nepozornosti. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Zkouška chůze o 2 FH 

•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Trénink taxe 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Nácvik správné vertikalizace po CMP 

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Nácvik čtyřdobé chůze o 2 FH pod dohledem 2 fyzioterapeutů 

•  Techniky měkkých tkání na plosky a lýtka dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Trénink taxe HKK a DKK 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

s pomocí masážní podložky s bodlinkami 

•  Nácvik  správné  vertikalizace  po  CMP  přes levý bok s dopomocí  HKK 

do sedu, nácvik vstávání ze sedu s prvky Bobath konceptu 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  
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•  Trénink  balance  na dynamickém  stole  Balance  Trainer  –  spolu 

s rovnováhou cvičí posturální reaktibilitu, kognici, jemnou motoriku 

a stabilitu  pánve.  Pacientka  se drží HKK stolu, opora  o kolena,  fixace 

chodidel a pánve. 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem cestou na cvičebnu.  

Vyzkoušení chůze  o 2 FH pod dohledem 2 fyzioterapeutů. Proběhl nácvik 

čtyřdobé chůze LFHPDKPFHLDK. Pacientka ušla 2 chodby (přibližně 80 m). 

Techniky měkkých tkání na akra DKK, protažení plantární aponeurózy, vyšetření 

joint play IP, MTP, intermetatarzálních kloubů, mobilizace omezeného joint play 

na prvních prstech MTP kloubů DKK  a intermetatarzálního  skloubení  mezi  2.  a 3. 

metatarsem na LDK. 

Trénink taxe HKK a DKK vleže se slovními pokyny, střídání končetin i cílů. 

Cvičení oslabených svalů od kořenových kloubů  k distálním.  Aktivní  pohyby 

DKK  do flexe  v kyčelním  a kolenním  kloubu  a následnou extenzí sunutím vleže po 

lůžku, flexe v kyčelním  a kolenním  kloubu  s overballem  pod  chodidlem. Unožování 

a přinožování zpět vleže na lehátku s odporem prováděným terapeutem. Aktivní střídavý 

pohyb  DKK  s 90°  flexí  v kolenních  a hlezenních  kloubech  do maximální  flexe 

v kyčelních kloubech (končetina je po celou dobu nadzvednutá od lehátka),  se snahou 

o co nejplynulejší a pomalý pohyb. Stlačování overballu mezi koleny s flexí v kolenních 

a kyčelních kloubech, chodidla opřena  o lehátko. Obměna stejného cviku s klopením 

a zdviháním pánve od lehátka s výdrží 7 vteřin.  

Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK  při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran, HKK 

po celou dobu cvičení volně vedle těla  na lehátku.  Rytmická stabilizace pánve vleže 

na boku. 

Nácvik přetáčení na lůžku na boky a na břicho, poté zpět na záda. Nácvik správné 

vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. V sedě  se spuštěnými 

DKK  z lehátka  facilitace  proprioceptorů plosek  o masážní podložku s bodlinkami. 

Nácvik vstávání ze sedu s rotací trupu vlevo a vstáváním přes LDK. 
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Trénink balance na dynamickém stole Balance Trainer proběhl v módech „tenis“ 

a „sbírání jablek“. Pacientka pomocí přenášení váhy virtuálně sbírala jablka  a chytala 

míček.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik třídobé chůze s čtyřbodovým chodítkem, zaměření  na širší bázi 

s dostatečným zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

  Nácvik chůze  o 2  FH  byl  zatím  pro  pacientku moc náročný. Po pár metrech 

(přibližně 20 m) se pacientce začaly klepat dolní končetiny. Po 60 m se pacientce začaly 

podlamovat kolena. Čtyřdobý způsob chůze byl pro pacientku těžký na zapamatování, 

nedokázala se pořádně soustředit a měla tak tendenci jít rychleji, nedodržovala čtyřdobý 

rytmus. 

  Cvičení  na dynamickém  stole  Balance  Trainer  šlo tentokrát  pacientce  lépe. 

Dokázala  se snadněji orientovat, ale stejně bylo potřeba připomenout, co  je 

v jednotlivých hracích módech cílem. 

 

3.7.5  Terapeutická jednotka č. 5 

Datum: 25.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka je dnes unavená z důvodu psychologického vyšetření. 

Objektivní:  Pacientka  dnes podstoupila psychologické vyšetření trvající 3 

hodiny, ze kterého šla rovnou na terapii. Neměla čas si odpočinout, vypadá 

unaveně. Vyšetření potvrdilo začínající frontotemporální demenci frontálního 

typu. Výsledek vyšetření bude sdělen rodině, a poté se dohodne, zdali půjde 

pacientka ještě do nějakého zařízení nebo domů s pečovatelem.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Zlepšení napřímení v hrudní oblasti 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Nácvik správné vertikalizace po CMP 

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Facilitace proprioceptorů plosek 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem 

•  Protažení hrudní a prsní fascie dle Lewita 

•  Protažení zkrácených prsních svalů 

•  Trénink taxe HKK a DKK 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK  s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Nácvik  správné  vertikalizace  po  CMP  přes levý bok s dopomocí  HKK 

do sedu, nácvik vstávání ze sedu s prvky Bobath konceptu 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

chozením po oblázkách 

•  Posílení DKK cvičením v sedě na gymnastickém míči 

•  Cvičení u žebřin – korigovaný stoj, podřep 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s čtyřbodovým chodítkem cestou na cvičebnu.  

Protažení hrudní a prsní fascie dle Lewita. Pasivní protažení zkrácených prsních 

svalů vleže na lůžku ve výchozí poloze dle testu na zkrácené svaly dle Jandy. 

Trénink taxe HKK a DKK vleže se slovními pokyny, střídání končetin i cílů. 

Aktivní pohyb DKK do flexe v kyčelním a kolenním kloubu a následnou extenzí 

sunutím vleže  na lůžku, flexe v kyčelním  a kolenním  kloubu  sunutím  po  lehátku. 

Unožování  a přinožování zpět vleže  na lehátku  s odporem prováděným terapeutem. 

Aktivní střídavý  pohyb  DKK  s 90°  flexí  v kolenních  a hlezenních  kloubech 
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do maximální flexe v kyčelních kloubech (končetina je po celou dobu nadzvednutá od 

lehátka.  Zdvihání  pánve  s výdrží 7 vteřin při flexi v kolenních  a kyčelních kloubech, 

chodidla opřena o lehátko.  

Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran.  

Nácvik přetáčení na lůžku na boky a na břicho, poté zpět na záda. Nácvik správné 

vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. Nácvik vstávání ze sedu 

s rotací trupu vlevo a vstáváním přes LDK. 

Odpoledne facilitace proprioceptorů plosek chozením po oblázcích s oporou 

o zábradlí. Cvičení  na gymnastickém míči s oporou  HKK  o žebřiny. Snaha  o udržení 

korigovaného sedu – chodidla mírně od sebe, špičky lehce vytočené ven v jedné přímce 

s koleny, kolena nevtáčet dovnitř, aktivní opora o DKK, trup lehce nakloněn dopředu, 

páteř narovnaná, hlava v prodloužení páteře, zrak upřen vpřed. Pravidelné  houpání 

na gymnastickém míči  s udržením korigovaného sedu, postupné zvyšování intenzity 

houpání až přechod do stoje (stále s lehkou oporou HKK o žebřiny). 

Korigovaný stoj s lehkou oporou HKK o žebřiny. Nácvik podřepu s oporou HKK 

o žebřiny.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik třídobé chůze s čtyřbodovým chodítkem, zaměření  na širší bázi 

s dostatečným zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

  Z důvodu únavy z psychologického vyšetření bylo zařazeno do dopolední terapie 

i protažení fascií a zkrácených prsních svalů a menší počet opakování jednotlivých cviků.  

  Odpoledne  se již pacientka cítila lépe,  a tak jsme cvičili nové cviky 

s gymnastickým míčem u žebřin.  

  Výsledek  z psychologického vyšetření ovlivní naši budoucí spolupráci. 

Očekávám, že pacientka bude mít potíže zapamatovat si komplikovanější cviky. Zaměřím 
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se tedy  na podporu co největší soběstačnosti pacientky, posílení DKK  a co největší 

možné zlepšení rovnováhy. 

 

3.7.6  Kontrolní vyšetření 

Stoj 

Statické vyšetření stoje aspekcí: 

Pacientka vydrží stát bez opory, titubace zvládne ustát.  

Zepředu 

Stojná báze je širší. Příčná klenba obou chodidel je snížená. Pravá noha je v lehké 

zevní  rotaci. Levé  chodidlo je položeno více vpředu než pravé. Patelly směřují mírně 

laterálně. Trup je vychýlen doprava. Umbilicus je přibližně 1,5 cm vlevo od střední linie. 

Levá tajle je mělčí se středem výše než pravá. Povolená břišní stěna. Levé rameno je výše 

než pravé. Hlava je skloněna. Lehký pokles koutku vpravo.  

Zboku 

Chodidlo LDK je položeno více vepředu než pravé. Kolena  jsou  v semiflexi. 

Nevýrazná  bederní  lordóza, zvětšená hrudní kyfóza. Ramena v protrakci.  Hlava  je 

v předsunu a v lehké flexi. 

Při výzvě je schopna většího napřímení v hrudní oblasti, ovšem zároveň jde 

v krční oblasti do lehké extenze. 

 

Dynamické vyšetření stoje:  

Trendelenburgova zkouška: Nevyšetřeno z důvodu nestability. 

Rhombergův stoj:  I. – pozitivní – stabilní, lehké titubace vlevo a vzad ustojí 

  II. – pozitivní – nestabilita, výrazné  titubace vlevo a vzad, 

nutno lehce s asistencí 

    III.  –  pozitivní  –  silná nestabilita, neudrží, silná tendence 

k pádu vlevo 

Stoj na 2 vahách: Hodně kolísá –  1015 kg na obě strany,  po ustálení  lehkou 

oporou PDK o 10 kg více. 
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Test dle Véleho: Hodnocení D (stupeň 4), po 15 vteřinách se objevují titubace 

převážně vlevo, ustojí je. 

Stoj na 1 DK: Neprovede z důvodu nestability. Stoj na 1 DK s oporou zvládne, 

nedochází k úklonu trupu ani k poklesu pánve. 

Stoj  na špičkách: Provede  pouze  s oporou  HKK, oslabená  LDK  o zhruba  1/4 

oproti PDK (menší plantární flexe). 

Stoj na patách: Provede pouze s oporou HKK, oslabená dorzální flexe LDK 

Vyšetření pánve palpací 

P crista iliaca je výše než levá, SIAS a SIPS na pravé straně jsou výše než SIAS 

a SIPS na levé straně, pánev je tedy elevována vpravo. Pravý bok je více ventrálně než 

levý, pánev je rotována vpravo vpřed. 

 

Chůze 

Vyšetření chůze aspekcí:  

Chůzi s čtyřbodovým chodítkem zvládá pacientka daleko lépe než ze začátku. Na 

chůzi  se více  soustředí,  tempo  má  pravidelné, soustředěné, pomalejší.  Chodí třídobou 

chůzí chodítkoLDKPDK. Báze je širší a stabilnější, PDK je v lehké zevní rotaci. Trup 

je ukloněn vpravo, pánev vychýlena vlevo. Hrudní hyperkyfóza, protrakce ramen, hlava 

v předsunu. Hlava skloněna k zemi, kontrola kroků zrakem. Pokud dojde k odvedení 

pozornosti jinam než  na chůzi, báze  se zúží  a sníží  se stabilita,  zrychlí  se tempo.  Trup 

v předklonu, bederní hyperkyfóza, předsun hlavy  a zrakem  pacientka  sleduje  DKK. 

Pacientka  se při chůzi soustředí  na dorzální  flexi  v hlezenním  kloubu  LDK  a flexi 

v kolenním  a kyčelním kloubu. Při únavě dochází opět k přepadávání špičky LDK 

do plantární flexe, ovšem pacientka je schopna si toto uvědomit  a opět zvýšit dorzální 

flexi.  

Pacientka je schopna ujít 2 chodby (přibližně 80 m) před nástupem únavy.  

Chůze po čáře 

Pacientka zvládla chůzi po čáře s čtyřbodovým chodítkem bez větších problémů. 

Tempo bylo pomalé, soustředěné. Zprvu  zrakem  kontrolovala  pohyb DKK, po výzvě 

však byla schopna se dívat pouze před sebe a kvalitu chůze po čáře to neovlivnilo. 
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Podřep 

  Pacientka  zvládne  podřep  se vzdáleností hýždí od podlahy 63  cm.  Podřep 

předchází  posun  chodidla  PDK  lehce  dozadu,  kyčle jsou v lehké  zevní  rotaci,  kolena 

směřují lehce k sobě, lehká nestabilita, kterou pacientka ustojí.  

 

Závěr: 

  Zlepšení v oblasti stability ve stoji a zlepšení stereotypu chůze. Schopná stabilně 

stát bez opory. Přítomny jsou lehké titubace vlevo a vzad, které dokáže ustát. Trup ve stoji 

a při chůzi stále ukloněn vpravo, ale méně. Již se nevyskytuje rotace hlavy vpravo dolů. 

Pacientka se již více soustředí na chůzi, nespěchá, drží si pravidelné tempo a rytmus, širší 

bázi. Dodržuje třídobou chůzi s čtyřbodovým nízkým chodítkem. Při rozptýlení tendence 

ke zrychlení tempa a zúžení báze, poté větší nestabilita.  

Rhomberg  I.III.  je  pozitivní. Rhomberg  I.  s lehkými  titubacemi  zvládne ustát. 

Chůzi po čáře zvládne i bez zrakové kontroly. Je schopna zvládnout nižší podřep než při 

vstupním kineziologickém vyšetření.  

Ergoterapeut mluvil s rodinou o výsledku psychologického vyšetření a o následné 

péči o pacientku. Pacientka po hospitalizaci v nemocnici půjde do domácí péče s denním 

docházením pečovatelky. Domů dostane pojízdné čtyřbodové chodítko,  stejný  typ 

dostane zítra půjčený místo nízkého čtyřbodového chodítka.  

Pacientce byla také po domluvě s ergoterapeutem  a lékařkou zrušena nutnost 

dozoru při přesunech po pokoji  a po oddělení. Při přesunech musí pacientka využívat 

pojízdné chodítko.  

Následný terapeutický krátkodobý plán se bude hlavně zaměřovat na získání co 

největší soběstačnosti, posílení oslabených  svalů LDK, získání co největší stability, 

nácvik  správného  stereotypu  chůze  s pojízdným čtyřkolovým chodítkem s brzdami 

a sedátkem s důrazem na co největší bezpečnost při přesunech.  
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3.7.7  Terapeutická jednotka č. 6 

Datum: 27.1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes cítí dobře. Lehce jí táhne jizva pod čelistí. 

Objektivní:  Pacientka je orientována časem, orientace v prostoru  je  stále 

stejná, při nepozornosti se zhorší. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na orofaciální oblast a jizvu a její okolí 

•  Techniky měkkých tkání na plosky 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Trénink taxe 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP  

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a 1 FH 

•  Facilitace proprioceptorů plosek 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání  na orofaciální  oblast, protažení jizvy  a jejího 

okolí dle Lewita 

•  Lehká trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita 

•  Protažení krčních a hrudních fascií dle Lewita 

•  Techniky měkkých tkání na plosky dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Trénink taxe HKK a DKK 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK  s pomocí  gymnastického 

míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastických míčů 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  
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•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí 

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

chůzí po oblázkách 

•  Nácvik podřepu s oporou o žebřiny 

•  Cvičení na gymnastickém míči s oporou o žebřiny 

•  Cvičení  na posturomedu  –  rytmická  stabilizace,  korigovaný  stoj,  stoj 

na 1DK 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s pojízdným chodítkem cestou na cvičebnu.  

Techniky měkkých tkání na orofaciální oblast, protažení jizvy a okolí dle Lewita. 

Protažení jizvy do S, do C, tlaková masáž jizvy, lehká masáž okolí (krk a obličej). Lehká 

trakce krční páteře s propracováním měkkých tkání dle Lewita, protažení krční a hrudní 

fascie dle Lewita.  

Techniky měkkých tkání na akra DKK, protažení plantární aponeurózy, vyšetření 

joint play IP, MTP, intermetatarzálních kloubů.  

Trénink taxe HKK a DKK vleže se slovními pokyny, střídání končetin i cílů. 

Cvičení oslabených svalů začalo od kořenových kloubů. Aktivní pohyb DKK 

do flexe v kyčelním a kolenním kloubu a následnou extenzí sunutím vleže po lůžku, flexe 

v kyčelním  a kolenním kloubu sunutím po lehátku. Posílení abduktorů  a adduktorů 

unožováním  a přinožováním extendovaných  DKK  zpět vleže  na lehátku  s odporem 

prováděným terapeutem. Aktivní střídavý  pohyb  DKK  s 90°  flexí  v kolenních 

a hlezenních kloubech do maximální flexe v kyčelních kloubech (končetina je po celou 

dobu nadzvednutá od  lehátka), se snahou o co nejplynulejší a pomalý pohyb. Zdvihání 

pánve  s výdrží 7 vteřin při flexi v kolenních  a kyčelních kloubech, chodidla opřena 

o lehátko.  Flexe  90°  v kyčelních, kolenních  a hlezenních  kloubech  na gymnastickém 

míči,  vychylování  DKK  střídavě  do stran  s gymnastickým míčem  a aktivním  HSSP, 

HKK po celou dobu pohybu volně položené na lehátku vedle těla. Poté  ten samý cvik 

s menším gymnastickým míčem mezi HKK, při vychýlení DKK s gymnastickým míčem 

do jedné  strany,  HKK  s menším gymnastickým míčem provádějí pohyb  na opačnou 

stranu. Extendované DKK s gymnastickým velkým míčem pod patami, poté zdvihání 

pánve, HKK volně podél těla.  
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Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran, HKK 

po celou dobu cvičení volně vedle těla na lehátku. Rytmická stabilizace pánve v poloze 

vleže na zádech s chodidly opřenými o lehátko, DKK flektované v kyčelních a kolenních 

kloubech a nadzdviženou pánví. Vychylování do všech stran. Rytmická stabilizace pánve 

vleže na boku. 

Nácvik správné vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. 

V sedě  se spuštěnými DKK z lehátka  facilitace  proprioceptorů plosek  o masážní 

podložku s bodlinkami. Nácvik vstávání  ze sedu  s rotací  trupu vlevo a vstáváním přes 

LDK. Nácvik vstávání ze sedu bez rotace v trupu.  

Odpoledne nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí. Facilitace 

proprioceptorů plosek chozením po oblázcích s oporou  o zábradlí.  Nácvik podřepu 

z korigovaného  stoje  s lehkou oporou o žebřiny. Postupné snižování podřepu. Cvičení 

na gymnastickém míči s oporou  HKK  o žebřiny. Snaha  o udržení korigovaného sedu 

(popsán  v terapii č. 5), pravidelné  houpání  na gymnastickém míči s udržením 

korigovaného sedu, postupné zvyšování intenzity houpání, až přechod  do stoje  (stále 

s lehkou oporou HKK o žebřiny). 

Rytmická  stabilizace  na posturomedu  v korigovaném  stoji,  ve stoji  na 1  DK 

a v lehkém podřepu s lehkou  oporou  HKK  o zábradlí před tělem. Udržení stability 

v těchto pozicích při vychylování plošiny předozadně, laterolaterálně  a náhodně všemi 

směry. Poté snaha rozkývání plošiny pacientkou ve všech zmiňovaných pozicích.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik chůze s pojízdným  chodítkem, zaměření  na širší bázi s dostatečným 

zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

  Nácvik chůze s pojízdným chodítkem šel dobře, akorát při rozptýlení pozornosti 

má  pacientka  tendenci  zrychlit  tempo,  a tím  dojde  ke zmenšení dorsální flexe 

v hlezenním kloubu a ke zmenšení flexe v kloubu kyčelním. 
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  Nácvik chůze po schodech pacientka zvládla. Po schodech chodí přísuvnou chůzí. 

Nahoru  PDKLDKFH, dolů PDKLDKFH.  Pacientka  se musí hodně soustředit při 

chůzi ze schodů  na pokládání LDK na schod,  tendence k rychlému nekontrolovanému 

sesunu LDK špičkou mimo schod. Při chůzi do schodů naopak tendence k zakopávání 

špičkou LDK o schod.  

 

3.7.8  Terapeutická jednotka č. 7 

Datum: 28. 1. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní:  Pacientka  se dnes má dobře, pořádně  se vyspala,  akorát  cítí 

zhoršení zraku a malou bolest v kříži. Má radost, že se cítí jistější ve stoji.  

Objektivní:  Pacientka je orientována časem, orientace v prostoru  je  stále 

stejná, při nepozornosti se zhorší. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na stehna, lýtka a plosky 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou  a SI  skloubení  a případná 

mobilizace kloubů 

•  Protažení zkrácených svalů DKK 

•  Uvolnění hypertonických svalů DKK 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP  

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a 1 FH 

•  Facilitace proprioceptorů plosek 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na stehna, lýtka a plosky dle Lewita 

•  Protažení zkrácených ischiokrurálních svalů  a adduktorů  DKK  pomocí 

PIR s protažením dle Jandy 
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•  Uvolnění hypertonických svalů DKK pomocí PIR dle Lewita 

•  Vyšetření joint play  a mobilizace kloubů chodidel  a SI  skloubení  dle 

Lewita 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK  s pomocí  gymnastického 

míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastických míčů 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí/1FH 

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

chůzí po oblázkách 

•  Nácvik podřepu s oporou o žebřiny 

•  Cvičení na gymnastickém míči s oporou o žebřiny 

•  Cvičení  na posturomedu  –  rytmická  stabilizace,  korigovaný  stoj,  stoj 

na 1DK 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s pojízdným chodítkem cestou na cvičebnu.  

Techniky měkkých tkání  na akra DKK, protažení plantární aponeurózy,  jemná 

masáž plosek a lýtek. Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel a SI skloubení. 

Palpace svalů DKK, použití PIR dle Lewita  na hypertonický  m.  rectus  femoris 

v modifikované poloze vleže na břiše pomocí flexe v kolenním kloubu, na biceps femoris 

a na triceps surae. Protažení zkrácených ischiokrurálních svalů a adduktorů pomocí PIR 

s protažením dle Jandy.  

Aktivní pohyb DKK do flexe v kyčelním a kolenním kloubu a následnou extenzí 

sunutím vleže po lůžku, flexe v kyčelním a kolenním kloubu sunutím po lehátku. Posílení 

abduktorů  a adduktorů unožováním  a přinožováním extendovaných DKK zpět vleže 

na lehátku s odporem prováděným terapeutem. Aktivní střídavý pohyb DKK s 90° flexí 

v kolenních a hlezenních kloubech do maximální flexe v kyčelních kloubech (končetina 

je po celou dobu nadzvednutá od lehátka), se snahou o co nejplynulejší a pomalý pohyb. 

Zdvihání  pánve  s výdrží 7 vteřin při flexi v kolenních  a kyčelních kloubech, chodidla 

opřena  o lehátko.  Flexe  90°  v kyčelních, kolenních  a hlezenních  kloubech 

na gymnastickém míči, vychylování DKK střídavě  do stran  s gymnastickým míčem 

a aktivním HSSP, HKK po celou dobu pohybu volně položené na lehátku vedle těla. Poté 

ten  samý  cvik  s menším gymnastickým míčem mezi HKK, při vychýlení DKK 
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s gymnastickým míčem do jedné strany, HKK s menším gymnastickým míčem provádějí 

pohyb  na opačnou  stranu.  Extendované  DKK  s velkým  gymnastickým míčem pod 

patami, poté zdvihání pánve, HKK volně podél těla.  

Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran, HKK 

po celou dobu cvičení volně vedle těla na lehátku. Rytmická stabilizace pánve v poloze 

vleže na zádech s chodidly opřenými o lehátko, DKK flektované v kyčelních a kolenních 

kloubech  a nadzdviženou pánví. Vychylování  do všech stran.  Rytmická  stabilizace 

a stabilizační zvrat pánve v poloze na boku. 

Nácvik správné vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. 

V sedě  se spuštěnými DKK z lehátka facilitace proprioceptorů plosek  o masážní 

podložku s bodlinkami. Nácvik vstávání  ze sedu  s rotací  trupu vlevo a vstáváním přes 

LDK. Nácvik vstávání ze sedu bez rotace v trupu.  

Odpoledne nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí. Facilitace 

proprioceptorů plosek chozením po oblázcích s oporou  o zábradlí. Nácvik podřepu 

z korigovaného  stoje  s lehkou oporou o žebřiny. Postupné snižování podřepu. Cvičení 

na gymnastickém míči s oporou  HKK  o žebřiny.  Snaha  o udržení korigovaného sedu 

(popsán  v terapii č. 5), pravidelné houpání  na gymnastickém míči s udržením 

korigovaného sedu, postupné zvyšování intenzity houpání, až přechod  do stoje  (stále 

s lehkou oporou HKK o žebřiny). Nácvik nákroku vzad a výpadu vzad s oporou HKK 

o žebřiny. Na podložce nácvik střídavého lezení  na všech čtyřech s aktivním  HSSP 

a napřímenou páteří.  

Rytmická stabilizace na posturomedu viz terapeutická jednotka č. 6.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik chůze s pojízdným chodítkem, zaměření  na širší bázi s dostatečným 

zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 
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Závěr terapeutické jednotky:   

  Při chůzi do schodů a ze schodů byla dnes pacientka soustředěnější. Pacientka 

se subjektivně cítí unavena.  

 

3.7.9  Terapeutická jednotka č. 8 

Datum: 1. 2. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes má dobře, moc nespala, těší se v pátek domů.  

Objektivní:  Pacientka je orientována časem, orientace v prostoru  je  stále 

stejná, při nepozornosti se zhorší. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP  

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a 1 FH 

•  Facilitace proprioceptorů plosek 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Analytické posilování oslabených svalů LDK  s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastických míčů 

•  Rytmická stabilizace DDK, pánve a trupu vleže na lůžku pomocí PNF  

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí 
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•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

chůzí po oblázkách 

•  Nácvik podřepu s oporou o žebřiny 

•  Cvičení na gymnastickém míči s oporou o žebřiny 

•  Cvičení  na posturomedu  –  rytmická  stabilizace,  korigovaný  stoj,  stoj 

na 1DK, nákrok 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s pojízdným chodítkem cestou na cvičebnu.  

Techniky měkkých tkání  na akra DKK, protažení plantární aponeurózy, jemná 

masáž plosek. Vyšetření joint play IP, MTP, intermetatarzálních kloubů, Chopartova 

a Lisfrankova kloubu. Mobilizace Lisfrankova kloubu na LDK dle Lewita. 

Cvičení oslabených svalů DKK začalo  od kořenových kloubů. Aktivní pohyb 

DKK  do flexe  v kyčelním  a kolenním  kloubu  a následnou extenzí sunutím vleže po 

lůžku, ten  samý  pohyb  s overballem  pod  patou  s aktivním tlačením paty  do míče. 

Stabilizace kolenního a kyčelního kloubu pomocí flexe v kyčelním  a kolenním kloubu 

s overballem  pod  chodidlem  s přerušovaným tlakem  do míče  se snahou  o udržení DK 

ve výchozím  postavení.  Posílení abduktorů  a adduktorů unožováním  a přinožováním 

extendovaných DKK zpět vleže na lehátku s odporem prováděným terapeutem. Aktivní 

střídavý pohyb DKK s 90° flexí v kolenních a hlezenních kloubech do maximální flexe 

v kyčelních kloubech (končetina je po celou dobu nadzvednutá od lehátka),  se snahou 

o co nejplynulejší a pomalý pohyb. Zdvihání pánve s výdrží 7 vteřin při flexi v kolenních 

a kyčelních kloubech, chodidla opřena  o lehátko.  Flexe  90°  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních  kloubech  na gymnastickém míči, vychylování DKK střídavě  do stran 

s gymnastickým míčem a aktivním HSSP, HKK po celou dobu pohybu volně položené 

na lehátku vedle těla. Poté ten samý cvik s menším gymnastickým míčem mezi HKK, při 

vychýlení DKK s gymnastickým míčem do jedné strany, HKK s menším gymnastickým 

míčem provádějí pohyb na opačnou stranu. Extendované DKK s velkým gymnastickým 

míčem pod patami, poté zdvihání pánve, HKK volně podél těla.  

Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran, HKK 

po celou dobu cvičení volně vedle těla na lehátku. Rytmická stabilizace pánve v poloze 

vleže na zádech s chodidly opřenými o lehátko, DKK flektované v kyčelních a kolenních 
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kloubech  a nadzdviženou pánví. Vychylování  do všech stran.  Rytmická  stabilizace 

a stabilizační zvrat pánve v poloze na boku. 

Nácvik správné vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. 

V sedě  se spuštěnými DKK z lehátka facilitace proprioceptorů plosek  o masážní 

podložku s bodlinkami. Nácvik vstávání  ze sedu  s rotací  trupu vlevo a vstáváním přes 

LDK. Nácvik vstávání ze sedu bez rotace v trupu.  

Odpoledne nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí. Facilitace 

proprioceptorů plosek chozením po oblázcích s oporou  o zábradlí. Nácvik podřepu 

z korigovaného  stoje  s lehkou oporou o žebřiny. Postupné snižování podřepu. Cvičení 

na gymnastickém  míči s oporou  HKK  o žebřiny. Snaha  o udržení korigovaného sedu 

(popsán  v terapii č. 5), pravidelné houpání  na gymnastickém míči s udržením 

korigovaného sedu, postupné zvyšování intenzity houpání, až přechod  do stoje  (stále 

s lehkou oporou HKK o žebřiny). Nácvik nákroku vzad a výpadu vzad s oporou HKK 

o žebřiny. Na podložce nácvik střídavého lezení  na všech čtyřech s aktivním  HSSP 

a napřímenou páteří.  

Rytmická  stabilizace  na posturomedu viz terapeutická jednotka č. 6. Nácvik 

nákroku na posturomedu s lehkou oporou o zábradlí.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik chůze s pojízdným chodítkem, zaměření  na širší bázi s dostatečným 

zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

  Z pacientky bylo dnes cítit, že se těší domů, byla dnes rozvážnější a klidnější.  
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3.7.10  Terapeutická jednotka č. 9 

Datum: 2. 2. 2021 

Status praesens: 

Subjektivní: Pacientka se dnes má dobře, ale v noci málo spala. 

Objektivní:  Pacientka je orientována časem, orientace v prostoru  je  stále 

stejná, při nepozornosti se zhorší. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky 

•  Vyšetření joint play drobných kloubů nohou a případná mobilizace kloubů 

•  Posílení svalů na oslabené LDK  

•  Aktivace HSSP  

•  Stabilizace DKK, pánve a trupu 

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a 1 FH 

•  Facilitace proprioceptorů plosek 

•  Zlepšení rovnováhy 

Návrh terapie: 

•  Nácvik správného stereotypu chůze s pojízdným chodítkem 

•  Techniky měkkých tkání na plosky dle Lewita 

•  Vyšetření joint play a mobilizace kloubů chodidel dle Lewita 

•  Analytické  posilování oslabených svalů LDK  s pomocí  overballu 

a gymnastického míče 

•  Aktivace HSSP s pomocí gymnastických míčů 

•  Rytmická  stabilizace  DDK,  pánve  a trupu vleže  na lůžku, stabilizační 

zvrat pánve pomocí PNF  

•  Nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí/1FH 

•  Senzomotorická  stimulace  chodidel  –  facilitace proprioceptorů plosek 

chůzí po oblázkách 

•  Nácvik podřepu s oporou o žebřiny 

•  Cvičení na gymnastickém míči s oporou o žebřiny 
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•  Cvičení  na posturomedu  –  rytmická  stabilizace,  korigovaný  stoj,  stoj 

na 1DK, nákrok, podřep 

Provedení:  

Korekce stereotypu chůze s pojízdným chodítkem cestou na cvičebnu.  

Techniky měkkých tkání  na akra DKK, protažení plantární aponeurózy, jemná 

masáž plosek. Vyšetření joint play IP, MTP, intermetatarzálních kloubů, Chopartova 

a Lisfrankova kloubu. Mobilizace I. MTP kloubu na LDK dle Lewita. 

Cvičení oslabených svalů DKK začalo  od kořenových kloubů. Aktivní pohyb 

DKK  do flexe  v kyčelním  a kolenním  kloubu  a následnou extenzí sunutím vleže po 

lůžku, ten samý pohyb s overballem  pod  patou  s aktivním tlačením paty  do míče. 

Stabilizace kolenního a kyčelního kloubu pomocí flexe v kyčelním  a kolenním kloubu 

s overballem  pod  chodidlem  s přerušovaným tlakem  do míče  se snahou  o udržení DK 

ve výchozím postavení. Posílení abduktorů  a adduktorů unožováním  a přinožováním 

extendovaných DKK zpět vleže na lehátku s odporem prováděným terapeutem. Aktivní 

střídavý pohyb DKK s 90° flexí v kolenních a hlezenních kloubech do maximální flexe 

v kyčelních kloubech (končetina je po celou dobu nadzvednutá od  lehátka),  se snahou 

o co nejplynulejší a pomalý pohyb. Zdvihání pánve s výdrží 7 vteřin při flexi v kolenních 

a kyčelních kloubech, chodidla opřena  o lehátko.  Flexe  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech do 90° na gymnastickém míči, vychylování DKK střídavě do stran 

s gymnastickým míčem a aktivním HSSP, HKK po celou dobu pohybu volně položené 

na lehátku vedle těla. Poté ten samý cvik s menším gymnastickým míčem mezi HKK, při 

vychýlení DKK s gymnastickým míčem do jedné strany, HKK s menším gymnastickým 

míčem provádějí pohyb na opačnou stranu. Extendované DKK s velkým gymnastickým 

míčem pod patami, poté zdvihání pánve, HKK volně podél těla.  

Rytmická  stabilizace  trupu  a DKK při 90°  flexi  v kyčelních, kolenních 

a hlezenních kloubech, snaha o výdrž v této pozici a vychylování do všech stran, HKK 

po celou dobu cvičení volně vedle těla na lehátku. Rytmická stabilizace pánve v poloze 

vleže na zádech s chodidly opřenými o lehátko, DKK flektované v kyčelních a kolenních 

kloubech  a nadzdviženou pánví. Vychylování  do všech stran. Rytmická  stabilizace 

a stabilizační zvrat pánve v poloze na boku. 
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Nácvik správné vertikalizace po CMP přes levý bok s dopomocí HKK do sedu. 

Nácvik vstávání ze sedu s rotací trupu vlevo a vstáváním přes LDK. Nácvik vstávání ze 

sedu bez rotace v trupu.  

Odpoledne nácvik chůze po schodech s asistencí a oporou o zábradlí. Facilitace 

proprioceptorů plosek chozením po oblázcích s oporou  o zábradlí. Nácvik podřepu 

z korigovaného  stoje  s lehkou oporou o žebřiny. Postupné snižování podřepu. Cvičení 

na gymnastickém míči s oporou  HKK  o žebřiny. Snaha  o udržení korigovaného sedu 

(popsán  v terapii č. 5), pravidelné houpání  na gymnastickém míči s udržením 

korigovaného sedu, postupné zvyšování intenzity houpání, až přechod  do stoje  (stále 

s lehkou oporou HKK o žebřiny). Nácvik nákroku vzad  a výpadu vzad s oporou HKK 

o žebřiny. Na podložce nácvik střídavého lezení  na všech čtyřech s aktivním  HSSP 

a napřímenou páteří.  

Rytmická  stabilizace  na posturomedu  viz  terapeutická jednotka č. 6. Nácvik 

nákroku a podřepu na posturomedu s lehkou oporou o zábradlí.  

Kódy:  

21413, 21215, 21225, 21221 

Autoterapie:  

Nácvik chůze s pojízdným chodítkem, zaměření  na širší bázi s dostatečným 

zdviháním LDK v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu. 

Automasáž HKK masážním gumovým ježkem. 

Závěr terapeutické jednotky:   

  Pacientka byla dnes nesoustředěná a roztěkaná, hodně se těší domů na rodinu. 

Rodina zajistila dlouhodobou denní péči pečovatelky. 
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3.8  Výstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 3. 4.2.2021 

Status praesens (3. 2. 2021):  

a) objektivní: I. L. je střední postavy, váží 62 kg, měří 160 cm, BMI 24,2. Časem 

orientována, prostorová orientace je lepší než předchozí dny. Teplota těla je 36,7°C, DF 

je 16/min. a TF 73/min. Vypadá neklidně.  

b) subjektivní: Dnes paní L. není moc dobře, cítí se zvláštně a pociťuje, že má 

horší koordinaci. 

 

3.8.1  Statické vyšetření stoje aspekcí 

Pacientka je schopná stát bez opory, lehké titubace zvládne ustát. Vyšetření bylo 

provedeno s olovnicí spuštěnou z ruky. 

Během měření docházelo  u pacientky  k titubacím  ve stoji,  z toho důvodu jsou 

vzdálenosti uvedeny přibližně  a výsledek  stoje  z pohledu zepředu  a zezadu  je  lehce 

odlišný.  

Zepředu:  

Olovnice spuštěna od středu kořene nosu, prochází přibližně 0,5 cm vpravo od 

středu brady,  v rozmezí  1,5  cm  vpravo  od  umbilicu,  okrajem  vnitřní strany  pravého 

stehna, mediálním okrajem patelly PDK,  epikondylem medialis  femoris PDK, úplným 

okrajem mediální kontury lýtka PDK a okrajem calcaneu PDK. 

Stojná báze je na šíři pánve. Příčná klenba obou chodidel je snížená. Pravá noha 

je v lehké zevní rotaci. Levé chodidlo je položeno více vpředu než pravé. Patelly směřují 

mírně laterálně. Musculus quadratus femoris je aspekčně hypotonický. Trup je vychýlen 

doprava.  Umbilicus je přibližně 1,5  cm vlevo od střední linie. Levá tajle je mělčí 

se středem výše než pravá. Povolená břišní stěna, aspekčně hypotonus. HKK ve středním 

postavení, prsty lehce flektované v MCP kloubech. Levé rameno je výše než pravé. Hlava 

je lehce ukloněna vpravo. Lehký pokles koutku vpravo.  

Zezadu:  

Olovnice je spuštěna od středu temene hlavy. Prochází napravo od páteře 

(od Th L přechodu přibližně o 2,53 cm), vpravo 1,5 cm od intergluteální rýhy, mediální 



  94 

částí zadní strany stehna PDK, mediálním okrajem pravého kolena a nakonec okrajem 

mediální kontury lýtka PDK.  

Paty symetrické, podélné klenby obou dolních končetin v normálu. PDK v lehké 

zevní  rotaci,  kontura  lýtek  lehce  asymetrická, pravé lýtko vypadá menší. Pravá 

podkolenní rýha je níže a více zešikmena. Levá podkolenní rýha je více setřelá. Kontura 

stehen je symetrická. Levá subgluteální rýha lehce setřelá. Hýžďové svaly jsou aspekčně 

hypotonické. Úklon trupu doprava. Levý loketní kloub je výše a ve větší flexi než pravý. 

Výrazná rýha vpravo na zádech v oblasti dolních žeber. Levé rameno je výše než pravé.  

Z pravého boku:  

Olovnice spuštěna z prodloužení zevního zvukovodu, prochází přibližně 45 cm 

ventrálně od ramenního kloubu, přibližně 23 cm ventrálně od kyčelního kloubu a 67 cm 

ventrálně od malleoulu lateralis.  

Chodidlo LDK je položeno více vepředu než pravé. Kolena  jsou  v semiflexi. 

Nevýrazná bederní lordóza. Ramena v protrakci. Hlava je v předsunu. 

Z levého boku:  

Potvrzuje vyšetření z pravého boku. 

 

3.8.2  Vyšetření pánve palpací  

P crista iliaca je výše než levá, SIAS a SIPS na pravé straně jsou výše než SIAS 

a SIPS na levé straně, pánev je tedy elevována vpravo. Pravý bok je více ventrálně než 

levý, pánev je rotována vpravo vpřed.  Fenomén předbíhání nebyl  vyšetřen, jelikož 

pacientka při flexi trupu ve stoje s fixací pánve z důvodu nestability má obě SIPS stejně 

vysoko.  

 

3.8.3  Dynamické vyšetření stoje 

Trendelenburgova zkouška: Nezvládne z důvodu nestability. 

Rhombergův stoj:   I. – negativní – stabilní, bez titubací 

  II. – pozitivní  lehké titubace vlevo a vzad, ustojí 

  III. – pozitivní – titubace všemi směry, ustála bez asistence 
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Stoj na 2 vahách: Kolísá – oscilace 1015 kg na obě strany, po ustálení PDK 3540 kg, 

LDK 2530 kg. 

Test dle Véleho: Hodnocení C (stupeň 3) 

Stoj  na 1  DK:  Neprovede  z důvodu nestability.  Stoj  na 1  DK  s oporou  zvládne, 

nedochází k úklonu trupu ani k poklesu pánve. 

Stoj na špičkách: Provede pouze s oporou HKK, oslabená LDK o zhruba 1/4 oproti PDK 

(menší plantární flexe). 

Stoj na patách: Neprovede bez opory. S oporou HKK oslabené DKK do dorzální flexe, 

LDK slabší než PDK. 

Podřep 

    Pacientka zvládne podřep  se vzdáleností hýždí od podlahy 45 cm. Podřep 

předchází posun chodidla PDK lehce dozadu, kyčle jsou v lehké  zevní  rotaci,  kolena 

směřují lehce k sobě, lehká nestabilita, kterou pacientka ustojí.  

 

3.8.4  Distance na páteři 

  Distance na páteři byly z důvodu nestability vyšetřovány ve stoje s lehkou manuální 

fixací pánve. 

Schoberův příznak (norma: prodloužení o 45 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 2,5 cm.  

Stiborův příznak (norma: prodloužení o 710 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 8 cm. 

Čepojevův příznak (norma: prodloužení o 3 cm): 

  Vzdálenost se při flexi krku zvětšila o 1cm.  

Ottův inklinační příznak (norma: prodloužení o 3,5 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 2,5 cm.  

Ottův reklinační příznak (norma: prodloužení o 2,5 cm): 

  Vzdálenost se zvětšila o 0,5 cm. 
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Thomayerův příznak (norma: dotyk špičkami prstů země): 

  Nevyšetřován z důvodu nestability. 

zkouška flexe C páteře (norma: brada se dotkne sterna): 

  Pacientka se dotkne bradou sterna.  

 

3.8.5  Dynamické vyšetření stoje  

Z důvodu nestability provedena flexe  ve stoji  s lehkou  manuální  fixací  pánve 

a v malém  rozsahu. Došlo k zalomení  v CTh přechodu, páteř  se lehce  rozvíjí  v horní 

hrudní části, téměř nulové rozvíjení v lumbální části.  

Extenze    byla  provedena  ve stoji  s manuální  fixací  pánve  a v malém  rozsahu 

z důvodu nestability. Páteř  se rozvíjela  pouze  v lumbální  části. V hrudní  a krční část 

se nerozvinula téměř vůbec. 

Při vyšetření páteře do lateroflexe došlo k zalomení páteře v horní bederní části. 

Hrudní ani krční páteř se nerozvinula. 

 

3.8.6  Analýza chůze 

Vyšetření chůze aspekcí:  

Pacientka chodí  s pojízdným čtyřkolovým chodítkem s brzdami. Chodí nejprve 

LDK, poté PDK. Báze je široká, PDK je v lehké zevní rotaci. Obě kolena jsou v semiflexi 

a v lehké vnitřní rotaci. Trup je ukloněn vpravo  a pánev kompenzačně lateralizovaná 

vlevo. Výrazná hrudní kyfóza, protrakce ramen. Zmenšená krční lordóza, hlava skloněna 

k zemi, kontrola kroků zrakem. Při výzvě je schopna se narovnat v zádech a zdvihnout 

hlavu, toto držení udrží přibližně 58 kroků, poté dojde zase ke sklonění hlavy a shrbení. 

Rytmus chůze je pravidelný, soustředěný  a pomalý.  Při rozptýlení  se tempo  a rytmus 

zrychlí a báze se zúží.  

Typ chůze dle Jandy je proximální. Pacientka chodí s výraznou flexí a minimální 

extenzí v kyčelních kloubu. Při chůzi se soustředí na dostatečnou dorzální flexi v LDK, 

krok LDK tak začíná kontaktem paty. Při únavě dojde ke menšení dorzální flexe na LDK 

a dochází pak k sunutí chodidla LDK po podlaze. 

Pacientka je schopna ujít 3 chodby (přibližně 100 m) před nástupem únavy.  
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3.8.7  Vyšetření dechového stereotypu 

I. L. dýchá klidně, převažuje klíčkový a horní hrudní mělký typ dýchání, do břišní 

oblasti dýchá minimálně, vleže má výrazné inspirační postavení hrudníku (prominující 

dolní žebra). Při lokalizovaném dýchání omezená dynamika žeber laterálně 

i dorzoventrálně.  

 

3.8.8  Antropometrie  

Obvody DK  P  L 

stehno (10 cm nad patellou)  42,0  41,5 

kolenní kloub (přes patellu)  36,5  36,0 

lýtko (přes tuberositas tibie)  32,0  32,5 

lýtko (přes nejširší část)  33,5  35,0 

hlezenní kloub  23,0  23,0 

nárt a pata  30,5  30,5 

přes hlavičky metatarsů  21,0  21,0 

 Tabulka č. 16  Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) ze 3. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Délky DK  P  L 

funkční  80,0  80,5 

anatomická  75,0  75,5 

stehno  38,0  38,0 

bérec  42,0  42,5 

noha  23,0  23,0 

Tabulka č. 17  Délkové rozměry – dolní končetina (cm) ze 3. 2. 2021 

Obvody HK  P  L 

relaxovaná  30,0  29,0 

při kontrakci svalu (biceps)  30,5  30,0 

loketní kloub  25,0  24,0 

předloktí  23,5  22,0 

zapěstí  15,0  15,0 

přes hlavičky metakarpů  19,0  18,0 

Tabulka č. 18  Obvodové rozměry – horní končetina (cm) ze 3. 2. 2021 
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Délky HK  P  L 

horní končetina  71,0  71,0 

paže a předloktí  54,0  54,0 

paže  30,0  30,0 

předloktí  24,0  24,0 

ruka  17,0  17,0 

Tabulka č. 19  Délkové rozměry – horní končetina (cm) ze 3. 2. 2021 

 
Trup   

obvod hrudníku (inspirium)  97,5 

obvod hrudníku (expirium)  97,0 

obvod břicha  105,0 

Tabulka č. 20  Obvodové rozměry – trup (cm) ze 3. 2. 2021 

 

3.8.9  Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti 
(uvedené hodnoty jsou 

ve stupních) 

PK  LK 

aktivně  pasivně  aktivně  pasivně 

ramenní kloub  S 400165 

F 9000 

T 100130 

R 50085 

S 450170 

F 10000 

T 150130 

R 60090 

S 400160 

F 9000 

T 100130 

R 35085 

S 400165 

F 9000 

T 150135 

R 40090 

loketní kloub  S 00140 

R 90090 

S 00145 

R 90090 

S 00140 

R 85090 

S 00145 

R 90090 

zápěstí  S 70045 

F 15025 

S 85045 

F 20030 

S 80040 

F 20025 

S 85045 

F 20030 

kyčelní kloub  S 100100 

F 30025 

R 30020 

S 150120 

F 35030 

R 35030 

S 100105 

F 40020 

R 15020 

S 150125 

F 45025 

R 20030 

kolenní kloub  S 50105  S 50110  S 50105  S 50115 

hlezenní kloub  S 10045 

R 25035 

S 10045 

R 25040 

S 10045 

R 20025 

S 10045 

R 20030 

Tabulka č. 21  Vyšetření kloubního rozsahu na horních a dolních končetinách ze 4. 2. 2021 

 
  aktivně  pasivně 

krční páteř  F 15020 

R 40020 

bolestivé, nevyšetřováno 

Tabulka č. 22  Vyšetření kloubního rozsahu krční páteře ze 4. 2. 2021 
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3.8.10  Zkrácené svaly dle Jandy 

 

 

 
3.8.11  Orientační vyšetření svalové síly  

Svalový test byl proveden jen orientačně na svalové skupiny a ne jednotlivé svaly, 

protože u CMP je svalový test nevypovídající o síle svalů, ale vypovídá o funkci centrální 

nervové soustavy. 

Orientační vyšetření svalové síly  bylo  provedeno  v modifikovaných  polohách. 

Vyšetření horních končetin bylo prováděno v sedě na lůžku kvůli nestabilitě. Vyšetření 

Zkrácený sval/skupina svalů  P  L 

m. triceps surae  m. soleus  0: nejde o zkrácení  0: nejde 

o zkrácení 

m. gastrocnemius  0: nejde o zkrácení  0: nejde 

o zkrácení 

flexory kyčle  m. rectus femoris  2: velké zkrácení 

 

2: velké zkrácení 

m. tensor fascia latae  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. iliopsoas  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

adduktory kyčelního kloubu  1: mírné zkrácení 

jednokloubových 

adduktorů 

(35°) 

0: nejde 

o zkrácení 

flexory kolenního kloubu  2: velké zkrácení 

(45°) 

2: velké zkrácení 

(55°) 

m. piriformis   2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. quadratus lumborum  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

paravertebrální zádové svaly   2: velké zkrácení (31 cm) 

m. pectoralis major   část sternální dolní  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

část sternální střední 

a horní 

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

část klavikulární a m. 

pectoralis minor 

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. trapezius  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. levator scapulae  2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

m. sternocleidomastoideus 

 vyšetřeno  šetrně orientačně v sedě  

2: velké zkrácení  2: velké zkrácení 

Tabulka č. 23  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ze 4. 2. 2021 
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dolních končetin bylo vyšetřeno vleže na zádech, nebo vleže na břiše. Každý pohyb byl 

prováděn třikrát v plném možném rozsahu.  

Hodnocení stupnicí 05 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 – 

velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/.  

Svalová síla ruky zjištěna orientačně současným stiskem rukou terapeuta. Svalová 

síla ruky LHK není snížena.  

 
Funkční orientační test síly svalových skupin  P  L 

Ramenní kloub 

Flexe  4  4 

Extenze  4  4 

Abdukce  4+  4+ 

Addukce  4+  4+ 

Zevní rotace  4, OP  4+, OP 

Vnitřní rotace  4  4+ 

Loketní kloub 

Flexe  5, OP  5, OP 

Extenze  5  5 

Supinace  5  5 

Pronace  5  5 

Zápěstí 
Dorzální flexe  5  5 

Palmární flexe  5, OP  5, OP 

Kyčelní kloub 

Flexe  4+, OP  4, OP 

Extenze  4+  4 

Abdukce  4+  4 

Addukce  4  4+ 

Zevní rotace  4, OP  4, OP 

Vnitřní rotace  4, OP  3, OP 

Kolenní kloub 
Flexe   4+, OP  4, OP 

Extenze  5  4 

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe  5  4 

Plantární flexe  5  4 

Inverze  4  4, OP 

Everze  4  4 

Tabulka č. 24  Vyšetření svalové síly na horních a dolních končetinách ze 4. 2. 2021 
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3.8.12  Vyšetření úchopů dle Nováka 
Jemný úchop  P  L 

Štipec  Svede  Svede 

Špetka   Svede  Svede 

Klíčový  Svede  Svede 

Tabulka č. 25  Vyšetření jemných úchopů dle Nováka ze 3. 2. 2021 

Silový úchop  P  L 

Kulový   Svede  Svede 

Válcový  Svede  Svede 

Háček  Svede  Svede 

Tabulka č. 26  Vyšetření silových úchopů dle Nováka ze 3. 2. 2021 

  Jemný úchop:  I. L. zvládla bez problému provést oběma HKK všechny jemné úchopy 

(štipec, laterální úchop i špetku). 

  Silový úchop: I. L. zvládla bez problému provést oběma HKK všechny silové úchopy 

(válcový, kulový i háček). 

  Na pravé horní končetině se většiny úchopů neúčastní malík, který je v trvalé abdukci 

a v  semiflexi  v proximálním interfalangeálním kloubu. Důvodem je fraktura malíku 3 

roky zpět. 

 

3.8.13  Neurologické vyšetření 

Pacientka  je  orientována  časem, prostorem, bez poruch řeči  a vyjadřování, 

rozumí, na otázky odpovídá. 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius: chutě jídla rozlišuje, po čichu rozpozná kávu 

II. n. opticus: nosí brýle na dálku i na čtení – počet dioptrií na P oku 6, na L oku 

pacientka neví (+ centrální výpadek zorného pole vpravo), vidí špatně 

i s brýlemi  (nové brýle ztratila, takže nosí starší s nedostatečným počtem 

dioptrií) 

III. n. oculomotorius: zornice izokorické, fotoreakce zorniček v pořádku 

IV. n. trochlearis: pohyb bulbů do směru dolů a ven v pořádku 



  102 

V.  n.  trigeminus:  otevírání  úst  a skousnutí je fyziologické, čití  na obličeji 

na obou stranách stejné, na obličeji nic nebolí, palčivé bolesti hlavy nemá  

VI. n. abducens: pohyb oka ven v pořádku 

VII. n. facialis: proveden orientační svalový test mimických svalů, lehký pokles 

koutku na pravé straně 

VIII.  n.  vestibulochochlearis:  sluch  má  v pořádku, Hautant negativní, 

Unterberger nevyšetřován z důvodu nestability 

IX.  n.  glossopharyngeus:  bez poruchy polykání  a výslovnost  lehce zhoršena 

chybějícími zuby 

X. n. vagus: bez poruchy polykání 

XI. n. accesorius: I.L. schopna zdvihnout ramena a předsunout hlavu (funkce 

m. trapezius a m. sternocleidomastoideus neporušena) 

XII.  n.  hypoglossus:  trofika  jazyka  fyziologická,  vypláznutí  jazyka  je 

symetrické a na středu, uložení jazyka fyziologické 

Objektivní meningeální příznaky 

  Horní:   příznak opozice šíje: negativní 

    Brudzinského příznak: negativní 

  Dolní:  Lasegeův příznak: negativní 

 

Vyšetření reflexů 

Hodnotící škála: 0=areflexie, 1=hyporeflexie, lze vybavit jen s facilitací, 

2=snížený reflex, 3= normální reflex, 4=hyperreflexie, 5=polykinetický reflex. 

Šlachookosticové  a trupové reflexy byly vyšetřeny neurologickým  kladívkem 

vleže na zádech. 

HKK  PHK  LHK 

bicipitový reflex  3  3 

radiopronační reflex  3  3 

styloradiální reflex  3  3 

pronační reflex  3  3 

flexorový reflex  3  3 
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DKK  PDK  LDK 

patellární reflex  3  4 

reflex Achillovy šlachy      3  2 

medioplantární reflex   3  3 

Trup  P  L 

reflex epigastrický  2  2 

reflex mezigastrický  2  2 

reflex hypogastrický  2  2 

Tabulka č. 27  Vyšetření reflexů ze 3. 2. 2021 

 

Pyramidové příznaky 

zánikové:  
HKK  Hodnocení 

Mingazzini  negativní 

Hanzal  negativní 

Dufour  negativní 

Fenomén retardace  negativní 

Baré  negativní 

DKK  Hodnocení 

Mingazzini  pozitivní  pokles  LDK v kyčelním a kolenním kloubu o 10° (v řádu 

10 vteřin) 

Baré  Baré I. pozitivní – bérec LDK po 10 vteřinách klesl o 10°, po 20 

vteřinách klesl o 15° 

Baré II. pozitivní – omezené přitažení pat k hýždím na LDK 

Baré III. pozitivní – LDK klade minimální odpor při odporu 

do extenze v kolenním kloubu 

Fenomén retardace  negativní 

Tabulka č. 28  Vyšetření zánikových pyramidových jevů ze 3. 2. 2021 

iritační: 
HKK  Hodnocení 

Juster  negativní 

Hoffman  negativní 

Trömmer  negativní 

DKK  extenční  Hodnocení 

Babinski  pozitivní na LDK (odpověď je extenze palce) 

Vítek  negativní 

Oppenheim  negativní 

Chaddock  negativní 
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DKK  flekční  Hodnocení 

ŽukovskijKornilov  negativní 

Rossolimo  negativní 

MendelůvBechtěrevův 

příznak 

lehce pozitivní (odpověď je lehká flexe prstů) 

Tabulka č. 29  Vyšetření iritačních pyramidových jevů ze 3. 2. 2021 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe  HKK (ukazovákšpička nosu, ukazovákbrada, ukazovákkořen nosu) 

Lehká dystaxie LHK – horší zacílení, narušena plynulost pohybu, iniciace pohybu 

v pořádku bez výrazných souhybů  

Taxe DKK (patakoleno a sesunu po horní části tibie) 

    Při prvním pokusu taxe LDK v pořádku. Cíl nemine, pohyb po bérci zvládne 

v jedné linii, jedná se o koordinovaný a cílený pohyb. Omezený návrat LDK do výchozí 

polohy (lehká abdukce). Při druhém pokusu LDK lehká dystaxie, lehce horší zacílení, 

patou sjede po bérci rychleji a méně koordinovaně.  

Diadochokineze 

Pomalejší tempo, při opakovaných supinacích a pronacích nedotáčí LHK do plné 

supinace, nedochází k poklesu HKK. 

Chůze 

Pacientka je schopna ujít pár metrů (přibližně 5 m) bez opory. Chůze je pomalá, 

soustředěná, nejistá, se zrakovou korekcí, báze je široká, po chvíli viditelný tremor DKK. 

Po 5 metrech vzrůstá nestabilita a únava DKK, báze se zužuje, silné tendence k pádům. 

K přesunům používá pojízdné čtyřkolové chodítko. Chůze s chodítkem je více popsána 

v kapitole 3.8.6 Analýza chůze. 

Chůze po čáře s pojízdným čtyřkolovým chodítkem 

    Pacientka zvládla chůzi po čáře bez výchylek, tempo bylo pomalé, soustředěné.  
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Vyšetření čití 

Povrchové čití:  

  Taktilní čití  Kožní povrchové čití je v normě, vyšetřováno dotykem  a štětečkem 

ve všech dermatomech. Pacientka cítí dotyk na HKK a DKK stejně. 

  Termické čití: Lehce porušené termické čití na MCP kloubech a na dorzální straně 

předloktí obou HKK. 

  Algické čití: Na obou DKK a HKK v normě. 

Hluboké čití: 

  Polohocit a pohybocit: Lehce porušené na obou DKK u 24. prstu. Pacientka zvládne 

určit, jakým směrem a kdy se s daným prstem pohybuje, avšak u 2.4. prstu si není jistá, 

který  to  je. Na obou DKK zvládne určit, v jaké pozici  se prst nachází. Na obou HKK 

v normě. 

  Vibrační čití: Na kostěných výběžcích aker PDK a LDK vnímá jen dotyk ladičky, 

žádné vibrace necítí. Na LHK i PHK cítí dotyk i vibrace . 

  Stereognozie: V normě. 

 

3.8.14  Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

Vyšetření kůže a podkoží 

Kůže sušší, zejména na DKK. Teplota kůže je na akrech lehce nižší, potivost všude 

stejná. Kůže je volná, snadno protažitelná, s vráskami.  Podkoží vyšetřeno pomocí 

Kiblerovy řasy, špatně protažitelné  a nabratelné  v bederní  oblasti,  v hrudní  oblasti 

volnější, v krční oblasti opět hůře protažitelné.  Dermografická zkouška –  výrazná 

hyperemie vyšla pouze v bederní oblasti páteře. 

 

Vyšetření fascií 

Zádová fascie – hůře protažitelná, zejména v oblasti ThL 

Laterální fascie  dobře protažitelné 

Krční fascie  hůře protažitelná, dotyk v oblasti levého ucha a čelisti je palpačně citlivý 
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Prsní fascie  hůře protažitelné 

Fascie HKK  dobře protažitelné 

Fascie DKK  dobře protažitelné 

 

Palpační vyšetření svalového tonu 

    Svalový tonus byl vyšetřován v poloze na zádech nebo v poloze na břiše 

Sval/skupina svalů  P  L 

m. sternocleidomastoideus  hypertonus  hypertonus 

mm. scaleni  hypertonus  hypertonus 

m. trapezius horní vlákna  hypertonus   hypertonus 

m. levator scapulae  hypertonus  hypertonus 

m. deltoideus  normotonus  normotonus 

m. biceps brachii  hypertonus  hypertonus 

m. triceps brachii  hypotonus  hypotonus 

flexory ruky a prstů  normotonus  normotonus 

extenzory ruky a prstů  hypertonus  hypertonus 

m. pectoralis major  hypertonus (zejména střední 

a dolní část) 

hypertonus (zejména střední 

a dolní část) 

m. pectoralis minor  hypertonus  hypertonus 

m. rectus abdominis  hypotonus  hypotonus 

m. iliopsoas  normotonus  normotonus 

paravertebrální svaly  hypertonus  hypertonus 

ischiokrurální svaly  normotonus  normotonus 

adduktory kyčelního kloubu  hypotonus  hypotonus 

m. tensor fascia latae  hypertonus  hypertonus 

m. quadriceps femoris  normotonus  normotonus 

m. triceps surae  normotonus  hypertonus 

m. tibialis anterior  hypertonus  hypertonus 

Tabulka č. 30  Vyšetření svalového tonu ze 4. 2. 2021 

 

Palpační vyšetření periostu 

Bolestivý Erbův bod bilaterálně.  
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3.8.15  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Kloubní vůle byla vyšetřena na horních a dolních končetinách. Nalezena omezená 

kloubní vůle obou patell (pohyb kaudokraniálně  i laterolaterálně), hlavička radia 

bilaterálně, MTP kloubu 1. metatarsu na PDK, SI skloubení. 

 

3.8.16  Vyšetření spasticity 

Spasticita byla vyšetřena  na LHK  a LDK  Ashworthovou škálou.  Nebyla 

prokázána spasticita v žádném úseku. 

 

3.8.17  Globální stereotypy 

Stereotyp posazování se z lehu 

  Pacientka leží na posteli šikmo (hlava je více napravo, DKK více vlevo na lůžku), 

ale myslí si, že leží rovně. Z šikmého lehu do sedu se zvedá pokrčením DKK v kyčelních 

a kolenních kloubech, poté přetočením DKK a trupu s dopomocí vzpěry HKK o lehátko. 

Stereotyp sedu 

  Pacientka zvládá samostatný sed, stabilní, bez opory HKK s kyfotizací trupu. 

Stereotyp vstávání ze sedu  

  Pacientka je schopna se postavit ze sedu bez použití HKK. Při vstávání nejprve 

lehce posune PDK dozadu, poté se postaví. 

Stereotyp otáčení na lůžku 

  Pacientka se na lůžku při otáčení ze zad na břicho nejprve posune více k jednomu 

okraji lehátka, poté pokrčí DKK v kyčelních a kolenních kloubech. 

 

3.8.18  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému  

  Zkouška hlubokého stabilizačního systému byla provedena bráničním testem dle 

Koláře a testem m. transversus abdominis dle australské školy.  

  Brániční test byl prováděn v sedě na lehátku s napřímenou páteří a volně visícími 

dolními končetinami. Horní končetiny byly podél těla. Při nádechu pacientky probíhala 
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palpační kontrola laterálního rozšíření dolní části hrudníku  a aktivita břišních svalů. 

Hrudník  se laterálně vůbec nerozšířil, nebyla napalpována aktivita břišních svalů, 

mezižeberní prostory se nerozšířily a pacientka nebyla schopna po celou dobu provedení 

udržet napřímenou páteř.  

  Test m. transversus abdominis byl prováděn vleže  na zádech na lůžku palpací. 

Pacientka byla vyzvána, aby provedla izometrickou kontrakci břišních svalů. Palpací byl 

kontrolován nástup kontrakce m.  transversus abdominis a aspekčně kontrakce břišních 

svalů. Pacientka provedla rychle lehkou izometrickou kontrakci povrchových břišních 

svalů zejména v horní části m. rectus abdominis. Kontrakce m. transversus abdominis 

byla minimální, neschopnost vyvinout dostatečný tlak proti kladenému odporu. 

 

3.8.19  Speciální testy 

Bergova funkční škála rovnováhy (BBS) 

Při testování rovnováhy pacientka dosáhla 42 bodů z 56, tj. nad bezpečnou hranicí 

stability, s použitím kompenzační pomůcky (viz. příloha č. 5). Vyšetření bylo provedeno 

3. 2. 2021. 

Barthel Index (BI) 

Vyšetření Barthel Indexu bylo provedeno 3. 2. 2021. Výsledek je 90 bodů ze 100, 

tj. lehká závislost (viz. příloha č. 6). 

Mini Mental State Examination (MMSE) 

Pacientka dosáhla 25 bodů ze 30,  tj.  hraniční nález, může  se jednat  o mírnou 

kognitivní poruchu (MCI) nebo počínající demenci (viz. příloha č. 7). Test byl proveden 

3. 3. 2021  (Štěpánková et al., 2015). 

DeKleynův test 

Nevyšetřen z důvodu omezené extenzi krční páteře a rotaci hlavy na obě strany. 

Stav kognitivních funkcí 

  Pacientka  se nechá snadno rozptýlit jiným podnětem, pozornost je oslabená. 

Krátkodobá paměť je lehce zhoršená (není schopna po kratší době přesně zreprodukovat 

všechna slova).  
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ADL 

  Na lůžku je mobilní, schopna se sama obléci, najíst se, napít se. Přesuny zvládne 

s pomůckou (pojízdné čtyřkolové chodítko) bez dozoru. Hygienu provede s oporou při 

stoji/v sedě.  

 

3.8.20  Závěr výstupního vyšetření 

Pacientka je schopná stabilně stát bez opory. Případné lehké titubace z důvodu 

rozptýlení pozornosti zvládne ustát. Trup ve stoji a při chůzi stále ukloněn vpravo, báze 

široká, chodidlo LDK je položeno více vepředu, PDK zevně rotována. PDK je průměrně 

o 10 kg zatížena více. Pánev je elevována vpravo a rotována vpravo vpřed.  

Pacientka  chodí  o nízkém pojízdném čtyřkolovém chodítku. Rytmus  je 

pravidelný, tempo pomalé a soustředěné, báze je širší. Typ chůze dle Jandy je proximální. 

Pacientka  se při chůzi soustředí  na dostatečnou dorzální flexi  na LDK. Při rozptýlení 

pozornosti nebo únavě dojde opět ke zmenšení báze a zmenšení dorzální flexe v LDK, 

krok pak začíná kontaktem špičky. Lehce porušena rovnováha. Rhombergův stoj I.  je 

negativní,  II.,  a III.  je  pozitivní  s titubacemi,  které  ale  pacientka ustojí.  Chůzi po čáře 

zvládne  i bez zrakové kontroly. Je schopna zvládnout nižší podřep než při vstupním 

kineziologickém vyšetření.  

Síla levé horní končetiny není snížena a rozsahy kloubů levé ruky nejsou oproti 

končetině pravé omezeny. Pacientka zvládla provést všechny silové a jemné úchopy bez 

problému oběma HKK.  

Nalezen snížený rozsah kloubní pohyblivosti bilaterálně  v ramenních kloubech 

aktivně do zevní rotace, pasivně snížený rozsah v P  ramenním kloubu, snížený rozsah 

bilaterálně aktivně i pasivně do horizontální extenze v ramenním kloubu,  lehce sníženy 

aktivní  rozsahy v loketních kloubech bilaterálně do flexe, snížená palmární  flexe PHK 

a LHK aktivně i pasivně, snížená ulnární dukce PHK aktivně, snížený rozsah v kyčelních 

kloubech bilaterálně do flexe, do extenze a do zevní rotace aktivně i pasivně, bilaterálně 

v kyčelních kloubech aktivně  do vnitřní rotace. Omezený rozsah bilaterálně  do flexe 

v kolenních kloubech aktivně i pasivně. Snížená pohyblivost aktivně LDK do inverze.  

Pacientka má oboustranně zkrácené flexory, zevní rotátory kyčelních kloubů obou 

DKK, dále bilaterálně zkrácené flexory kolenních kloubů, bilaterálně paravertebrální 
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zádové svaly, m. quadratus  lumborum, m. pectoralis major  et minor, m.  trapezius, m. 

levator scapulae a m. sternocleidomastoideus (hodnocení 2 dle Jandy). Lehce zkrácené 

adduktory PDK (hodnocení 1 dle Jandy). 

Orientačním vyšetřením síly svalových skupin byla zjištěna snížená síla vnitřních 

rotátorů kyčelního kloubu LDK (hodnocení 3), lehce snížená síla abduktorů kyčelního 

kloubu LDK a flexorů kolenního kloubu LDK (hodnocení 4). 

  Neurologickým vyšetřením byla zjištěna hyperreflexie patelárního  reflexu 

na LDK,  snížený  reflex Achillovy šlachy LDK  a snížené  trupové  reflexy.  Zánikové 

i iritační pyramidové příznaky  na HKK byly negativní. Nalezen pozitivní  pyramidový 

zánikový příznak Mingazzini  a Barré  I.,  II.,  III.  LDK.  Z iritačních pyramidových 

příznaků je pozitivní extenční Babinskyho příznak a lehce pozitivní flekční Mendelův

Bechtěrevův příznak. Meningeální příznaky jsou negativní. Pacientka má lehce porušené 

termické čití na MCP kloubech a dorzální ploše předloktí obou HKK, porušené vibrační 

čití, pohybocit a polohocit na obou DKK. Lehká dystaxie LHK, horší zacílení, narušena 

plynulost pohybu, iniciace pohybu v pořádku bez výrazných souhybů, cíl nemine. Lehká 

dystaxie LDK, při prvním pokusu je taxe v pořádku, ovšem vázne návrat LDK 

do původní polohy. při druhém pokusu lehká dystaxie, horší zacílení, rychlý neplynulý 

pohyb, horší koordinace. 

Krční, prsní  a zádová fascie jsou hůře protažitelné. Podkoží je více přisedlé 

v bederní části. Hypertonické svaly jsou m. sternocleidomastoideus bilaterálně, mm. 

scaleni bilaterálně, m. trapezius horních vláken bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně, m. biceps brachii bilaterálně, extenzorů rukou a prstů, m. pectoralis major et 

minor bilaterálně, paravetrebrálních svalů bilaterálně, m. tensor fascia latae bilaterálně 

a m. tibialis anterior bilaterálně. Hypotonické svaly jsou m. triceps brachii bilaterálně, m. 

rectus abdominis a adduktory kyčelního kloubu bilaterálně. Kloubní vůle byla vyšetřena 

na horních  a dolních končetinách. Nalezena omezená kloubní vůle obou patell (pohyb 

kaudokraniálně  i laterolaterálně), hlavičky  radia bilaterálně, MTP kloubu 1. metatarsu 

na PDK, SI skloubení bilaterálně. 

  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému testem m. transversus abdominis dle 

australské školy a bráničním testem dle Koláře odhalilo veliké oslabení. 

Na lůžku mobilní, přesuny zvládá s čtyřbodovým nízkým chodítkem  a nutným 

dohledem,  z důvodu špatné rovnováhy. Bergova funkční škála rovnováhy (BBS) 
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hodnocena 42/56 bodů (na bezpečné hranici stability s použitím kompenzační pomůcky). 

Slabá pozornost,  snadno se nechá rozptýlit jiným podnětem. Horší krátkodobá paměť. 

BI vyšel 90  bodů ze 100, tj. lehká  závislost. Pacientka při vyšetření MMSE  dosáhla 

25 bodů ze 30,  tj.  hraniční nález, může  se jednat  o mírnou  kognitivní  poruchu  nebo 

počínající demenci. Pacientka má potvrzenou počínající demenci. 
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3.9  Zhodnocení efektu terapie 

Po  dobu  hospitalizace  na rehabilitačním oddělení docházela pacientka v rámci 

rehabilitační péče 2x denně  na fyzioterapii  a ergoterapii.  V ergoterapii  se 

ergoterapeut zaměřil převážně  na zlepšení paměti, kognitivních funkcí  a motoriky 

na přístroji MYRO od Tyromotion, náplní některých terapií bylo  i cvičení DKK 

na motomedu  a nácvik přenášení váhy  na labilní ploše TYMO  od  Tyromotion. 

Fyzioterapie byla zaměřená hlavně  na získání rovnováhy, zlepšení stereotypu chůze, 

napřímení páteře, stabilizaci  trupu,  pánve  a posílení dolních končetin, zejména LDK, 

které  nejvíce  omezovali  pacientku.  V rámci  terapie  pacientka  docházela  na Vojtovu 

reflexní terapii k fyzioterapeutovi s kurzem. 

Zlepšila  se stabilita při vertikalizaci,  ve stoji  i při chůzi. Lepší rozvíjení krční, 

hrudní  i bederní páteře. Zlepšil  se stereotyp chůze, zklidnilo  se tempo,  zpravidelnil 

se rytmus, zvětšila se báze chůze. Došlo k nácviku chůze do schodů s asistencí a oporou 

HK o zábradlí (viz tabulka č. 31). 
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    Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Vertikalizace 

samostatně s oporou 

HKK/ s dopomocí HKK 

nutno s dohledem 

samostatně bez opory 

HKK 

Sed  stabilní  stabilní 

Stoj 

bez opory vysoce 

nestabilní, nutno 

s dohledem a s nízkým 

čtyřbodovým chodítkem 

bez opory, stabilní 

s lehkými titubacemi 

Distance na páteři 

Schoberův příznak 
vzdálenost se zvětšila  

o 0,5 cm 

vzdálenost se zvětšila  

o 2,5 cm 

Stiborův příznak 
vzdálenost se zvětšila  

o 5 cm 

vzdálenost se zvětšila  

o 8 cm 

Čepojevův příznak 
vzdálenost se zvětšila 

o 0,5 cm 

vzdálenost se zvětšila  

o 1 cm 

Chůze 

Po rovině 

nutno s dohledem 

a s nízkým čtyřbodovým 

chodítkem, silné 

tendence k pádům, 

nesoustředěnost, sunutí 

LDK po zemi 

bez nutnosti dohledu 

s pojízdným 

čtyřkolový chodítkem, 

při únavě sunutí špičky 

LDK po zemi 

Tempo, rytmus 

rytmus nepravidelný, 

krok není rozfázovaný, 

různá délka a rychlost 

kroků 

rytmus pravidelný, 

soustředěný, kroky 

téměř stejně dlouhé 

a rychlé, tempo pomalé 

Báze 
báze je úzká, DKK klade 

přes střední čáru těla  

báze je širší, DKK 

nejdou přes střední 

čáru těla 

Po schodech 
neschopna z důvodu 

nestability 

nutno s asistencí 

a oporou o zábradlí 

Tabulka č. 31  Srovnání vertikalizace, stoje, rozvíjení páteře a chůze ve vstupním a výstupním 
vyšetřením 
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Došlo  ke zlepšení kloubních rozsahů dolních končetin v aktivních  i pasivních 

pohybech – zvýrazněno tučně v tabulce č. 32. 

Vstupní vyšetření z 18. 1. 2021 

(uvedené hodnoty jsou 

ve stupních) 

PK  LK 

aktivně  pasivně  aktivně  pasivně 

kyčelní kloub  S 5090 

F 30025 

R 25010 

S 150110 

F 35030 

R 35030 

S 5090 

F 40020 

R 10020 

S 150125 

F 45025 

R 15030 

kolenní kloub  S 00100  S 50100  S 00100  S 00100 

hlezenní kloub  S 10045 

R 15030 

S 10045 

R 20035 

S 5040 

R 10025 

S 5040 

R 20025 

Výstupní vyšetření z 4. 2. 2021 

  PK  LK 

aktivně  pasivně  aktivně  pasivně 

kyčelní kloub  S 100100 

F 30025 

R 30020 

S 150120 

F 35030 

R 35030 

S 100105 

F 40020 

R 15020 

S 150125 

F 45025 

R 20030 

kolenní kloub  S 50105  S 50110  S 50105  S 50115 

hlezenní kloub  S 10045 

R 25035 

S 10045 

R 25040 

S 10045 

R 20025 

S 10045 

R 20030 

Tabulka č. 32  Srovnání kloubních rozsahů mezi vstupním a výstupním vyšetřením 
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Došlo  ke zvětšení svalové síly převážně  na DKK, které bylo dosaženo pomocí 

kondičního cvičení, metody PNF, izometrického cvičení  a nácviku stereotypu chůze 

(viz tabulka č. 33). 

 

Funkční orientační test síly 

svalových skupin 

Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

P  L  P  L 

Ramenní kloub 

Flexe  4  4  4  4 

Extenze  4  4  4  4 

Abdukce  4+  4+  4+  4+ 

Addukce  4+  4+  4+  4+ 

Zevní rotace  4, OP  4+, OP  4, OP  4+, OP 

Vnitřní rotace  4  4+  4  4+ 

Loketní kloub 

Flexe  5, OP  5, OP  5, OP  5, OP 

Extenze  5  4+  5  5 

Supinace  5  5  5  5 

Pronace  5  5  5  5 

Zápěstí 
Dorzální flexe  5, OP  5  5  5 

Palmární flexe  5, OP  5, OP  5, OP  5, OP 

Kyčelní kloub 

Flexe  4, OP  3, OP  4+, OP  4, OP 

Extenze  4, OP  3  4+  4 

Abdukce  4  4  4+  4 

Addukce  4  4  4  4+ 

Zevní rotace  4, OP  4, OP  4, OP  4, OP 

Vnitřní rotace  4, OP  3, OP  4, OP  3, OP 

Kolenní kloub 
Flexe   4, OP  2+, OP  4+, OP  4, OP 

Extenze  5  3  5  4 

Hlezenní kloub 

Dorzální flexe  4  3  5  4 

Palmární flexe  4  3  5  4 

Inverze  4  3, OP  4  4, OP 

Everze  4  3, OP  4  4 

Tabulka č. 33  Srovnání síly svalových skupin mezi vstupním a výstupním vyšetřením 
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V terapii byla použita metoda PIR s protažením dle Jandy  na zkrácené  svaly 

flexorů kolenního kloubu,  na adduktory P kyčelního klubu  a lehké protažení 

paravetrebrálních svalů, čímž se podařilo zmenšit zkrácení zmíněných svalů (viz tabulka 

č. 34). 

Pomocí metody PNF dle Lewita na hypertonické svaly DKK se podařilo uvolnit 

některé svaly DKK m. iliopsoas bilaterálně, m. biceps femoris bilaterálně  a m.  rectus 

femoris a dosáhnout normotonu (viz tabulka č. 34). V posunlivosti a protažitelnosti kůže, 

podkoží a fascií nedošlo ke změně.  
    Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Svalový tonus 

m. iliopsoas bilaterálně  hypertonus  normotonus 

m. biceps femoris bilaterálně  hypertonus  normotonus 

m. rectus femoris bilaterálně  hypertonus  normotonus 

Zkrácené svaly 

adduktory kyčelního kloubu 

PDK: 2: velké zkrácení 

jednokloubových 

adduktorů (25°) 

PDK: 1: mírné 

zkrácení 

jednokloubových 

adduktorů (35°) 

flexory kolenního kloubu 

bilaterálně: 2: velké 

zkrácení  

(PDK 40°, LDK 50°) 

bilaterálně: 2: velké 

zkrácení  

(PDK 45°, LDK 55°) 

paravertebrální zádové svaly 
2: velké zkrácení  

(36 cm) 

2: velké zkrácení  

(31 cm) 

Tabulka č. 34  Srovnání svalového tonu a zkrácených svalů mezi vstupním a výstupním vyšetřením 

 

  Mingazzini zánikový pyramidový příznak na LDK je stále pozitivní, došlo však 

ke zmenšení poklesu a rychlosti poklesu. Baré I.III. je také stále pozitivní, pokles bérce 

je ale pomalejší a menší viz tabulka č. 35. Lehká dystaxie LHK přetrvává, při výstupním 

vyšetření je ale lepší iniciace pohybu  a pohyb bez souhybů. Dystaxii LDK se podařilo 

cvičením cíleného pohybu zlepšit na lehkou dystaxii, pohyb LDK hodně limitují oslabené 

svaly. Při diadochokinezi již nedochází k poklesu LHK, přetrvává nedotáčení  do plné 

supinace. Chůze je v době výstupního vyšetření stabilnější a soustředěnější, pacientka je 

schopna ujít 5 metrů bez pomůcky, ovšem poté rychle nastupuje únava  a zvyšuje 

se nestabilita se silnou tendencí k pádům (viz tabulka č. 35). 
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Neurologické vyšetření  Vstupní vyšetření   Výstupní vyšetření 

Pyramidové 

příznaky 
zánikové 

Mingazzini 

pozitivní  pokles  LDK 

v kyčelním a kolenním 

kloubu o 20° (v řádu 5 

vteřin) 

 

pozitivní  pokles  LDK 

v kyčelním a kolenním 

kloubu o 10° (v řádu 10 

vteřin) 

Baré 

Baré I. pozitivní – bérec 

LDK z pozice v 90° po 10s 

klesl o 15°, po 20s klesl 

o 25°, z pozice v 70° klesl 

po 10s o 50°, po 20s o 60° 

Baré II. pozitivní – 

omezené přitažení pat 

k hýždím na LDK 

Baré III. pozitivní – LDK 

klade minimální odpor při 

odporu do extenze 

v kolenním kloubu 

Baré I. pozitivní – bérec 

LDK po 10 vteřinách klesl 

o 10°, po 20 vteřinách klesl 

o 15° 

Baré II. pozitivní – 

omezené přitažení pat 

k hýždím na LDK 

Baré III. pozitivní – LDK 

klade minimální odpor při 

odporu do extenze 

v kolenním kloubu 

Mozečkové 

funkce 

 

Taxe LHK 

lehká dystaxie – horší 

zacílení, vázne iniciace 

pohybu, kterou nahrazuje 

elevací a protrakcí ramene 

lehká dystaxie – horší 

zacílení, narušena plynulost 

pohybu, iniciace pohybu 

v pořádku bez výrazných 

souhybů 

Taxe LDK 

ataxie  rychlý, přestřelující 

pohyb, horší zacílení, noha 

sjede trhaně po straně tibie 

až na lehátko, problém 

s návratem LDK do výchozí 

polohy 

lehká ataxie  při prvním 

pokusu taxe v pořádku; při 

druhém pokusu LDK lehká 

dystaxie, lehce horší 

zacílení, patou sjede po 

bérci rychleji, méně 

koordinovaně 

Diadochokineze 

pohyb pomalejší, při 

opakovaných supinacích 

a pronacích nedotáčí LHK 

do plné supinace, po 10 

s dochází k mírnému 

poklesu LHK z důvodu 

snížené svalové síly 

pomalejší tempo,  při 

opakovaných supinacích 

a pronacích nedotáčí LHK 

do plné supinace, bez 

poklesu LHK 
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  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Chůze 

není schopna jít bez 

pomůcky, tendence 

k pádům, špatná rovnováha, 

při zavření očí se příznaky 

ještě zhorší 

schopna ujít přibližně 5 

metrů bez opory, pomalé, 

soustředěné tempo, po 5 

metrech vzrůstá nestabilita, 

silná tendence k pádům 

Chůze po čáře 

zvládne pouze s pevným 

chodítkem, nutná stabilizace 

HKK 

zvládne s pojízdným 

chodítkem bez výchylek 

Tabulka č. 35  Srovnání vybraných pyramidových příznaků a mozečkových funkcí mezi vstupním 
a výstupním vyšetřením 

 

  Došlo  ke zlepšení stability  ve stoji, nyní již bez titubací, váha  je  sice  stále 

přenesena více na PDK, ale o 5 kg méně než při vstupním vyšetření. Díky větší stabilitě 

a síle DKK již pacientka zvládne nižší podřep (viz tabulka č. 36). 
 

Rovnovážné funkce  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Stoj na 2 vahách 

kolísá – 1015 kg na obě strany, 

po ustálení lehkou oporou je 

na PDK o 15 kg více 

kolísá – oscilace 1015 kg 

na obě strany, po ustálení PDK 

o 10 kg více 

Test dle Véleho  hodnocení D  hodnocení C 

Rhombergův stoj 

I. – pozitivní  nestabilní, 

titubace vlevo a vzad 

II. – pozitivní  výraznější 

nestabilita, výrazné titubace 

vlevo a vzad, nutno lehce 

s asistencí 

III. – pozitivní  silná 

nestabilita, neudrží, silná 

tendence k pádu vlevo 

I. – negativní – stabilní, bez 

titubací 

II. – pozitivní  lehké titubace 

vlevo a vzad, ustojí 

III. – pozitivní – titubace všemi 

směry, ustála bez asistence 

 

Stoj na 1 DK  provede pouze s oporou  provede pouze s oporou 

Stoj na špičkách/patách 

provede pouze s oporou, menší 

plantární flexe o 1/3, oslabená 

dorzální flexe LDK 

provede pouze s oporou,  

menší plantární flexe o 1/4, 

oslabená dorzální flexe LDK 

Podřep 

vysoký podřep, lehká 

nestabilita, vzdálenost hýždí od 

země je 72 cm 

zvládne nižší podřep, 

vzdálenost hýždí od země je 45 

cm 

Tabulka č. 36  Srovnání rovnovážných funkcí mezi vstupním a výstupním vyšetřením 
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Větší stabilita  se potvrdila  při výstupním vyšetření pacientka testem  Bergovy 

funkční škály rovnováhy. Pacientka dosáhla hodnocení 42 bodů z 56, což je o 11 bodů 

více než při vstupním vyšetření. Díky tomu při přesunech není potřeba dohled, pacientka 

je soběstačnější. Hodnocení  Indexu Barthelové  se zvětšilo ze 70 bodů  na 90,  tj.  lehká 

závislost.  Trochu  se zhoršily kognitivní funkce pacientky  a její  skóre  v testu  MMSE, 

které odpovídá počínající demenci (viz. tabulka č. 37).  
 

Speciální testy  Vstupní vyšetření  Výstupní vyšetření 

Bergova funkční škála rovnováhy  31/56  42/56 

ADL 

mobilní, přesuny s nízkým 

čtyřbodovým chodítkem 

a nutným dozorem, schopna 

se sama obléci, najíst se, 

napít se, hygienu provede 

s oporou 

mobilní, přesuny 

s pojízdným čtyřkolovým 

chodítkem, schopna se sama 

obléci, najíst se, napít se, 

hygienu provede s oporou 

MMSE  27/28  25/28 

Index Barthelové  70/100  90/100 

Tabulka č. 37  Srovnání speciálních testů mezi vstupním a výstupním vyšetřením 
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4  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo teoretické zpracování diagnózy cévní mozková 

příhoda se zaměřením na ischemickou cévní mozkovou příhodu a praktické vypracování 

fyzioterapeutické péče  o pacientku po cévní mozkové příhodě s levostrannou 

hemiparézou. Tyto cíle uvedené v úvodu práce byly splněny. 

V obecné části jsem zpracovala téma cévní mozkové příhody a získala tak ucelený 

přehled o této diagnóze. Popsala  jsem anatomii  cévního zásobení mozku,  fyziologické 

prokrvení  mozku,  charakteristiku  etiopatogenezi  a prognózu  tohoto onemocnění 

a popsala  jsem  problematiku  etiologie.  V dalších kapitolách jsem blíže popsala 

ischemický typ cévní mozkové příhody, jeho klasifikaci, klinický obraz, diagnostiku 

a léčbu akutního stádia. Na závěr jsem shrnula zásady rehabilitace, možnosti hodnocení 

pacientů a nejpoužívanější fyzioterapeutické metody a postupy. Všechny kapitoly jsem 

zpracovala  na základě odborných monografií  a článků z české  a zahraniční literatury, 

které jsou uvedené v seznamu použité literatury.  

Ve speciální části jsem  na základě komplexního kineziologického vyšetření 

vytvořila krátkodobý terapeutický plán společně s návrhem  terapie.  Jednotlivé 

terapeutické jednotky jsem vždy přizpůsobila aktuálnímu stavu pacientky. Efekt terapie 

je  popsán  ve zvláštní kapitole porovnáním vstupního  a výstupního  kineziologického 

vyšetření. Krátkodobý terapeutický plán se podařilo z větší části splnit. Došlo především 

ke zlepšení stability při vertikalizaci,  ve stoji  a při chůzi, zlepšení stereotypu chůze 

a globálních stereotypů,  ke zvýšení svalové síly dolních končetin  a tím  k větší 

soběstačnosti pacienta, což byl hlavní cíl. Veškeré používané fyzioterapeutické metody 

a postupy, které jsem použila, jsou náplní bakalářského studia fyzioterapie na UK FTVS.  

Na souvislou odbornou praxi jsem šla s tím, že bych si ráda pro svou bakalářskou 

práci vybrala pacienta  s diagnózou, se kterou jsem ještě neměla možnost dlouhodoběji 

pracovat, kam patří i CMP. Pacientka byla komunikativní a šikovná, což naší spolupráci 

usnadnilo a zpříjemnilo. Při příjmu na lůžkové rehabilitační oddělení již nevykazovala 

známky plegie levé horní končetiny, a tak byla náplň terapií zaměřena spíše na získání 

lepší rovnováhy, koordinace, stereotypu chůze, taxe a síly dolních končetin. Také jsem 

se snažila dbát spíše na pomalejší a uvědomělé provádění pohybů, jelikož byla pacientka 

hodně nesoustředěná. 
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise 

 

 



   

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní,  
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679  
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou  
18. Světovým zdravotnickým shromážděním  v roce  1964  ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie,  2013)  a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám 
o souhlas  s prezentováním  a uveřejněním výsledků vyšetření  a průběhu terapie 

prováděné  v rámci  praxe    ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Šrobárova 

1150/50, Praha 10, 100 34, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším 

vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude 
publikován  v rámci bakalářské  práce  na UK FTVS, s názvem  Kazuistika 
fyzioterapeutické péče o pacienta po CMP s levostrannou hemiparézou. 
 
Cílem  této  bakalářské  práce  je  získání  a zpracování teoretických poznatků  o cévní 
mozkové příhodě. Dále vypracování kazuistiky pacienta po CMP  s levostrannou 
hemiparézou, zahrnující vlastní vyšetření, následný návrh terapie  a především její 

praktické provedení. 
 
Získané  údaje,  fotodokumentace, průběh  a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena  a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 
 
Jméno a příjmení řešitele .............................................................. Podpis:........................  
 
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení........................... Podpis:........................  

Prohlašuji  a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila,  a že jsem měl(a) možnost si řádně  a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi  na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a)  o právu  odmítnout  prezentování 
a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele. 

 
 
Místo, datum ........................ 
Jméno a příjmení pacienta  ........................................  Podpis pacienta: ............................ 
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Příloha č. 5: Bergova balanční škála

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 18. 1. 2021, část 1/2 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 18. 1. 2021, část 2/2 

 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 3. 2. 2021, část 1/2 

 



   

 

  Bergova balanční škála   vyšetřeno 3. 2. 2021, část 2/2 



   

Příloha č. 6: Barthel Index



   

 



   

Příloha č. 7: Mini Mental State Exam 

MINIMENTAL STATE EXAMINATION  ZAZNAMOVÝ LIST 
 

Datum vstupního vyšetření: 18. 1. 2021 
Datum výstupního vyšetření: 3. 2. 2021 

I. ORIENTACE  Body  Vstupní 
vyšetření 

Výstupní 
vyšetření 

1. Jaký je dnes den v týdnu?  01  1  1 
2. Kolikátého je dnes? Jaké je dnes datum?  01  1  0 
3. Který je teď' měsíc?  01  1  1 
4. Který rok je nyní?  01  1  1 
5. Jaké je nyní roční období?  01  1  1 
6. Ve kterém státě jsme?  01  1  1 
7. Ve kterém okrese jsme?  01  1  1 
8. Ve kterém městě jsme?  01  1  1 
9. Jak se jmenuje tato nemocnice (zdravotnické zařízení)?  01  1  1 
10. Ve kterém poschodí se nacházíme?  01  0  0 
II. ZAPAMATOVÁNÍ       
11. Bezprostřední reprodukce tří předmětů:      

 člověk          míč           auto  03  3  3 

II. POZORNOST A POČÍTÁNÍ       
12. Opakované počítání 7 od 100 (100; 93;86;79;72;65) nebo hláskovat 

slova POKRM pozpátku  05  5  5 

IV. PAMĚŤ, VÝBAVNOST       
13. Reprodukce 3 předmětů z úlohy č. 11  03  1  1 
V. POJMENOVÁNÍ       
14. Ukažte na náramkové hodinky: „Co je to?“  01  1  1 
15. Ukažte tužku: ,,Co je to?“  01  1  1 
VI. OPAKOVÁNÍ       
16. Opakování věty: „Žádné kdyby anebo ale.“  01  1  1 
VII. TŘÍSTUPŇOVÝ PŘÍKAZ       
17. Porozumění (sdělený třístupňový příkaz): ,,Vezměte tento papír do 

Vaší pravé ruky, přeložte ho jednou na polovinu oběma rukama a 
položte ho na zem." 

03  3  3 

VIII. ČTENÍ A SPLNĚNÍ PŘÍKAZU       
18. Porozumění (písemný jednostupňový povel):  
                                  ZAVŘETE OČI 

01  1  0 

IX. PSANÍ       
19. Napsání věty  01  1  1 
X. OBKRESLOVÁNÍ       
20. Obkreslení předlohy průniku dvou pětiúhelníků: 
 
 
 
 
 
 
 

01  1  1 

CELKOVÉ SKÓRE 
  030  27  25 

Hodnocení (Štěpánková et al., 2015): 
  06   bodů  těžká kognitivní porucha 
 617  bodů  středně těžká kognitivní porucha 
1824  bodů  lehká kognitivní porucha 
2526  bodů  hraniční nález  podezření na MCI, doporučeno podrobnější neuropsychologické 

  vyšetření 
2730  bodů  norma 
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