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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza 

nervus facialis 

 

Zpracovala: Monika Pekařová 

 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Kristina Hassmannová 

 

Shrnutí práce: Bakalářská práce shrnuje odborné poznatky o periferní paréze  

a kazuistiku pacienta s tímto onemocněním. V teoretické části je uveden anatomický 

i neurofyziologický kontext, etiologie, epidemiologie a možnosti léčby. Praktická část 

byla zpracovávaná během studentské praxe v Oblastní nemocnici Kladno 

a.s. nemocnice Středočeského kraje v termínu 26. 1. 2021 – 23. 2. 2021. Obsahuje 

vstupní kineziologický rozbor pacienta, krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán, 

popis terapeutických jednotek. Na konci bylo provedeno výstupní kineziologické 

vyšetření 

a zhodnocen efekt terapie. Výsledkem deseti terapeutických jednotek je zlepšení 

svalové síly mimických svalů o 3-4 stupně, redukce otoku a odstranění nežádoucích 

symptomů. Prognóza pacienta pro úplné doléčení je dle mého velice dobrá. 

 

Klíčová slova: nervus facialis, periferní paréza, paréza lícního nervu, fyzioterapie, 

Bellova obrna  



Abstract 

Thesis title: Case Study of physiotherapy care for a patient diagnosed with peripheral 

facial palsy 

 

Author: Monika Pekařová 

 

Advisor: Mgr. Kristina Hassmannová 

 

Aim of the thesis: This bachelor thesis contains a summary of expert knowledge about 

peripheral nerve palsy and a case study of a patient with this diagnosis. Theoretical part 

covers anatomical and neurophysiological context, etiology, epidemiology 

and treatment options. The practical part has been carried out during internship 

at the Kladno Regional hospital from 26. 1. 2021 until 23. 2. 2021. It consists 

of an entry clinical examination, short-term and long-term therapeutical plan and daily 

therapy record. The therapy was concluded by a final kinesiological examination 

and an evaluation of therapy effect. The ten therapeutical sessions contributed to facial 

muscles strengthening by 3-4 grades, reduction of swelling and elimination 

of pathological symptoms. I do believe that the prognosis of the patient for a full 

recovery is optimistic. 

 

Keywords: facial nerve, peripheral palsy, facial palsy, physiotherapy, Bell’s palsy 
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1 Úvod 

Periferní paréza n. facialis představuje i přes velké množství provedených studií 

a výzkumů po celém světě stále diagnostický i terapeutický problém (BOJAR, 2007). 

Objevuje se u obou pohlaví různého věku a v některých případech je její etiologie téměř 

neznámá (VACHATA, a další, 2016). Cílem této práce je zpracování této problematiky 

z dosavadních dostupných zdrojů českých i zahraničních, shrnutí dosavadních poznatků 

a rozebrání důležitých informací pro její pochopení. Celá práce je rozdělena na dvě 

hlavní části.  

V teoretické části je rozebrán anatomický i neurofyziologický kontext s popisem 

klinického obrazu, který se v závislosti na místě léze či útlaku liší. Stručně popisuje 

parézu centrálního typu a popisuje hlavní rozdíly od parézy periferní. Krátce je zmíněna 

její epidemiologie, etiologie a vhodná vyšetření. Práce představuje bohatou nabídku 

léčebných přístupů. Zabývá se léčbou farmakologickou, chirurgickou 

i konzervativní. Podrobněji je rozebrána právě konzervativní léčba, kterou jsme 

využitím některých přístupů a metod v terapeutických jednotkách s pacientem 

prováděli. V závěru teoretické části je zmíněna prognóza pacientů s tímto 

onemocněním.  

Speciální část je zpracována formou podrobné kazuistiky pacienta s čerstvou 

idiopatickou periferní parézou lícního nervu. Vstupní kineziologické vyšetření 

je zaměřeno na pacientův aktuální problém a obsahuje tedy především vyšetření 

obličeje, hlavy, krku a ramenních kloubů. Pacient byl dále vyšetřen komplexněji 

ve stoji, chůzi a některých jejich modifikacích. Rozepsané jsou podrobně terapeutické 

jednotky, na které pacient docházel ambulantně po dobu čtyř týdnů v rozmezí  

30 - 60minut.  

Hlavním cílem našich terapeutických jednotek bylo snížení otoku, zvýšení 

svalové síly a tím zlepšení celé funkce s prevenci synkinéz a dalších komplikací. 

Po dokončení terapeutických jednotek byl proveden výstupní kineziologický rozbor, 

v němž jsme provedli vyšetření očekávaných změn. 
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2 ČÁST TEORETICKÁ 

2.1.  Nervus facialis v anatomickém kontextu 

Nervus facialis, jakožto sedmý hlavový nerv, je tvořen zhruba 10 000 neurony, 

a jeho vlákna se od sebe liší rozdílnou funkcí (ČIHÁK, 2004). Celý název tohoto nervu 

je n. intermediofacialis, kdy menší n. intermedialis, obsahuje vlákna smíšená s funkcí 

senzorickou, jež se podílí na vnímání chuti a malým okrskem ovládá i zevní zvukovod. 

Zastoupení mají i vlákna povahy autonomní (parasympatická), která ovládají viscerální 

motoriku, slzné žlázy, a další žlázy uložené v oblasti hlavy a krku 

(VACHATA, a další, 2016). Největší podíl, dvě třetiny, má složka motorická, kterou 

tvoří n. facialis. Ta posílá signály ke svalům vzniklým z druhého žeberního oblouku, 

což jsou především svaly mimické, jejichž podrobnější problematikou se práce zabývá 

později (PFEIFFER, 2007). 

 

  
Obrázek 1 Křížení vláken nervus facialis 

(LYNCH, 2006) 
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Centrální motorické neurony n. facialis jsou umístěny v oblasti gyrus 

praecentralis, odkud sestupují kaudálním směrem (obr. 1). Jádro se nachází v pons 

varoli, přesněji v jeho kaudální části. V této oblasti jeho kořenová vlákna obkružují 

jádro šestého hlavového nervu, n. abducens (PFEIFFER, 2007). Tímto způsobem 

vynikají colliculi facialis (ČIHÁK, 2004). 

Jádro lze funkčně rozdělit celkem na čtyři části, dle cílení jejich inervace. Uvnitř 

každé části se nachází vždy několik motorických neuronů. Prostřednictvím 

n. auricularis putují signály do okcipitálních a aurikulárních svalů, spolu s m. stapedius 

jsou z větve temporální a zygomatické, zásobovány i svaly čela, oka a tváře. 

Ventromediální část je pro m. platysma, prostřednictvím bukální 

a mandibulární větve dostávají impulsy svaly dolní poloviny obličeje  

(AMBLER, a další, 2004).  

Přes meatus acusticus internus vstupují vlákna n. facialis dále do Fallopova 

kanálku nacházejícím se v mostomozečkovém úhlu, uvnitř pyramidy kosti skalní 

(ČIHÁK, 2004). Právě vstup do Fallopova kanálku je jeho nejužším místem 

(VACHATA, a další, 2016). Spolu s n. vestibulocochlearis vystupuje přes meatus 

acusticus internus a dělí se (obr. 2) na několik větví (DRAKE, a další, 2010).  

 

  Obrázek 2 Větvení n. facialis 
(AMBLER, 2010) 
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První větev, n. petrosus major, odstupující do glandula lacrimalis (AMBLER, 

2010) je příčinou hypolakrimace při její lézi, nebo naopak hyperlakrimace při porušení 

pod odstupem nervu (BOJAR, 2007). Druhou odstupující větví je n. stapedius, při jehož 

lézi dochází ke sníženému prahu na zvukové podněty (AMBLER, 2010). Poslední větví 

je chorda tympani. Ta obsahuje chuťová a sekretorická vlákna pro sekreci slin 

a chuťové vnímání (MAY, a další, 2000). Ve foramen stylomastoideum vystupuje  

nerv z lebky a větví se směrem k mimickým svalům, které inervuje  

(VACHATA, a další, 2016). 

 N. facialis je zodpovědný za kontrolu pohybu všech obličejových svalů mimo 

žvýkacích. Mimo to inervuje i některé svaly v oblasti krku a středního ucha. Senzorická 

inervace míří na přední stranu jazyka a část zevního ucha (JUAN, a další, 2019). 

2.2.  Funkční anatomie mimických svalů 

Svaly mimické řadíme mezi svaly hlavy (ČIHÁK, 2001). Jejich porozumění 

je žádoucí pro pochopení problematiky nervus facialis, jímž jsou inervovány. Jsou 

to embryologické deriváty, které se postupně z oblasti krku rozšířily až k temeni hlavy. 

Jejich úplný původ je z druhého žeberního oblouku (BLITZER, a další, 2004).  

Tyto svaly jsou lokalizovány v povrchové fascii. Jejich začátek je na kostech 

či fasciích a upínají se do kůže (DRAKE, a další, 2010). Z těchto důvodů vytvářejí 

na obličeji kožní rýhy, měnící se v závislosti na jejich pohybu. Největší část mimických 

svalů je uložena právě v podkožní vrstvě. V porovnání s ostatními příčně pruhovanými 

svaly jsou v několika věcech odlišné.   

Zvláštností těchto svalů je absence fascií. V jejich průběhu nenacházíme žádný 

kloub, který by tyto svaly ovlivňovaly. Kuriozitou je také jejich vzájemné prolínání 

do sebe. Není tedy zcela možné diferencovat jejich funkci. Většina z nich má totiž silný 

synergistický vztah s ostatními. Na mikroskopickém snímku můžeme vidět odlišnou 

strukturu myofibril (SEVERT, a další, 2017). 

 Jejich schopnost ovládat otvory, které na obličeji máme, je zajištěna odlišným 

uspořádáním svaloviny, která je příčně pruhovaná, a tedy vůlí ovladatelná. Kruhovité 

uspořádání svaloviny zajišťuje funkci svírací, jako je tomu u svalů m. orbicularis oculi 

a m. orbicularis oris, které budou podrobněji popsány níže (DYLEVSKÝ, 2009). 

To slouží k ochraně oka a ústního otvoru (BLITZER, a další, 2004). Tyto otvory naopak 

otevírají svaly uspořádané radiálně, které plní funkci dilatátorů (DYLEVSKÝ, 2009).  
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Mimo otevírání a zavírání štěrbin ovládají díky vytváření kožních rýh mimiku 

a mění výraz obličeje. Vzhledem k jejich propojení jsou naším hlavním sdělovacím 

orgánem a považují se také za svaly obličejové exprese (ROHEN, a další, 1998). 

Z hlediska funkčního dělení vytvářejí mimické svaly čtyři celky, které jsou všechny 

inervované právě n. facialis (DYLEVSKÝ, 2009). 

Mimické svaly jsou mimo jiné zodpovědné za zprostředkování reflexů 

(CHANG, 2018). Korneální reflex se vyvolává při pokusu o přiblížení nebo dotek k oku 

a zodpovídají za něj senzorická vlákna n. trigeminus a motorická vlákna  

n. facialis pro m. orbicularis oculi, jenž zprostředkovává reakční odpověď 

(PETERSON, a další, 2020). N. facialis se podílí svou motorickou funkcí také 

na zprostředkování nasopalpebrálního reflexu, opět totiž nedojde k odpovědi po poklepu 

do oblasti glabely, jelikož m. orbicularis oculi nedostane informaci ke své kontrakci 

(AMBLER, a další, 2004). 
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Na následujícím obrázku č. 3 je znázorněno mimické svalstvo obličeje (ČIHÁK, 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – m. frontalis (součástí m. occipitofrontalis)  

2 – m. procerus 

3 – m. corrugator supercilii 

4 – m. orbicularis oculi 

5 – m. temporalis a fascia temporalis 

6 – m. nasalis 

7 – m. levator labii superiorisalaeque nasi 

8 – m. levator labii superioris 

9 – m. zygomaticus minor 

10 – m. levator anguli oris 

11 – m. zygomaticus major 

12 – m. risorius 

13 – m. buccinator 

14 – m. depressor anguli oris 

15 – m. orbicularis oris 

16 – m. mentalis 

17 - m. depressor labii inferioris  

Obrázek 3 Mimické svaly 
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Svaly lebeční klenby souhrnně označujeme jako m. epicranius. Anatomicky 

dělíme m. epicranius na dvě skupiny, a to m. temporoparietalis a m. occipitofrontalis 

(DYLEVSKÝ, 2009). M. temporoparietalis je tvořen spíše vývojovými rudimenty, 

které označujeme jako svaly boltce. M. occipitofrontalis jehož součástí je m. frontalis 

a m. occipitalis, kdy m. frontalis jde z okrajů m. procerus a m. orbicularis oculi, z kůže 

a podkoží krajiny glabely a m. occipitalis od linea nuchalis suprema. Společný úpon 

tvořící šlachu, která pokrývá hlavu, se nazývá galea aponeurotica. Funkčně jsou 

tyto dva svaly ve vztahu antagonistů, kdy m. frontalis táhne galea aponeurotica směrem 

vpřed a m. occipitalis naopak vzad. M. frontalis svou aktivitou (obr. 4) navíc vytváří 

příčné vrásky na čele a zdvihá obočí (ČIHÁK, 2001).  

 

Mezi svaly oční štěrbiny řadíme m.orbicularis oculi, m. procerus 

a m. corrugator supercilii. M. orbicularis oculi je sval obkružující štěrbinu oční, dělící 

se na tři celky. Pars palpebralis uložený na víčkách se účastní jejich pohybu především 

při reflexním mrknutí. Pars lacrimalis ovlivňuje ve vnitřním koutku slzní vak jeho 

roztažením a posunem slz směrem ven. Pars orbitalis obkružuje celou oční štěrbinu 

na její zevní části a zajišťuje silné zavření víček (obr. 5). Celý sval probíhá od mediální 

části směrem přes celé víčko laterálně, kde do sebe jednotlivá vlákna vstupují a prolínají 

se (ČIHÁK, 2001). 

  

Obrázek 4 

Aktivita m. frontalis 

Obrázek 5 

Aktivita m. orbicularis oculi 

(KACHLÍK, a další, 2017) 

Zavření oční štěrbiny (KACHLÍK, a další, 2017) 
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M. procerus je sval vedoucí od obou nosních kostí ke kůži glabelly a svou 

aktivitou vytváří horizontální rýhu (obr. 6), jejíž provedení je u některých lidí velmi 

obtížné až nemožné. M. corrugator supercilii naopak vytváří vrásku podélnou (obr. 7), 

která se objevuje při mračení. Začíná na čelní kosti, přesněji nad sutura frontomaxillaris,  

a upíná se do prostoru mezi nadočnicemi (DYLEVSKÝ, 2009). 

 

 

 

 

 

Svalem zevního nosu je m. nasalis, rozdělený dle průběhu vláken na pars alaris, 

rozšiřující nosní dírky (obr. 9), a pars transversa, která naopak nosní dírky zužuje  

(obr. 8). Sval vede od přední plochy axilly směrem ke kořeni nosu, kde se upíná do jeho  

tzv. dorzální aponeurózy, díky které se propojuje se svou druhou polovinou 

(KACHLÍK, a další, 2017). 

 

 

 

 

 

Na svalovině ústní štěrbiny se podílí několik svalů (obr. 12). V hlubší vrstvě 

se jedná o m. orbicularis oris a m. buccinator, které splývají do sebe a dávají 

tak podklad tváři. M. orbicularis oris kompletně obkružující ústa, lze ho rozdělit 

na pars labialis, která vyplňuje horní i spodní ret a pars marginalis, zevně obklopující 

ústní otvor (DRAKE, a další, 2010). Svou aktivitou našpuluje rty, a to především 

pars labialis (obr. 10).   

Obrázek 9 

Aktivita m. nasalis pars transversa 

 

Obrázek 8 

Aktivita m. nasalis pars alaris  

Příčná vráska (KACHLÍK, a další, 2017) Výraz zamračení či bolesti (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 7 

Aktivita m. procerus 

procerusprocerus 

Obrázek 6 

Aktivita m. corrugator supercilii 

Zúžení nosních dírek (KACHLÍK, a další, 2017) Rozšíření nosních dírek (KACHLÍK, a další, 2017) 
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M. buccinator, nacházející se na vnitřní stěně tváře, na maxille i mandibule, 

navazuje dokonce i na vlákna hltanu. Sbíhá k ústním koutkům, kde se zkříží a vpouští 

se do m. orbicularis oris. Při jeho kontrakci se přitiskne k zubům (obr. 11) a tím pádem 

je svalem velmi potřebným ke zpracování sousta. Na straně opačné dochází 

k přesouvání vzduchu, a proto se při aktivaci jedné tváře nafukuje tvář druhá. Pokud 

dojde ke kontrakci obou polovin, vzduch vychází ústy ven (DYLEVSKÝ, 2009). 

 

 

Seshora sbíhá k ústní štěrbině m. levator labii superioris alaeque nasi, m. levator 

labii superioris, m. zygomaticus major et minor, m. levator anguli oris a naproti nim 

zespodu jdoucí m. depressor anguli oris a m. depressor labii inferioris. Sval s tahem úst 

do stran je m. risorius, s velmi malou silou kontrakce (DYLEVSKÝ, 2009). 

Obrázek 12 

Působení a směry tahů svalů na štěrbinu úst 

Obrázek 10 

Aktivita m. orbicularis 

oris 

Obrázek 11 

Aktivita m. buccinator 

Špulení rtů (KACHLÍK, a další, 2017) 

Přefukování tváří (KACHLÍK, a další, 2017) 

(ČIHÁK, 2001) 
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 M. levator labii superioris alaeque nasi je drobný sval jdoucí od processus 

frontalis maxillae do nosního křídla a horního rtu. Svou aktivitou (obr. 13) obojí táhne 

vzhůru a zvětšuje tak průměr nosních dírek (DYLEVSKÝ, 2009). 

 

 

 M. levator labii superioris, jakožto zdvihač horního rtu (obr. 14), začíná od kraje 

očnice a jde směrem mediokaudálním do kůže horního rtu při sulcus nasolabialis 

(DYLEVSKÝ, 2009). 

 

  

 M. zygomaticus major et minor vedoucí společně od os zygomaticum k sulcus 

nasolabialis, kdy m. zygomaticus major jde více laterálně. Společnou mají také funkci, 

při jejich kontrakci (obr. 15), kterou nelze udělat izolovaně jeden bez druhého, zvedají 

horní ret a zároveň ho táhnou lehce laterálně (DYLEVSKÝ, 2009). 

 

  

Obrázek 13 

Aktivita m. levator labii superioris aleque nasi 

Výraz hořkého pláče (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 14 

Aktivita m levator labii superioris 
Výraz radosti (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 15 

Aktivita mm. zygomatici 
Výraz smíchu (KACHLÍK, a další, 2017) 
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 M. levator anguli oris jde od stěny horní čelisti, přesněji od místa fossa canina, 

mediálně do modiolu anguli oris. Aktivita (obr. 16) se projevuje zdvižením ústního 

koutku (KACHLÍK, a další, 2017). 

 

 

 M. risorius provádí laterální pohyb koutku (obr. 17). Opět je to jeden z pohybů, 

který je izolovaně obtížné provést. Jeho začátek najdeme na fossa messeterica, 

od něj se upíná spolu s ostatními svaly koutků k modiolu (KACHLÍK, a další, 2017). 

 

 

 M. depressor anguli oris začíná na dolním okraji mandibuly a modiolu. Funkčně 

se projeví stažením ústního koutku (obr. 18) směrem dolů (KACHLÍK, a další, 2017). 

  

Obrázek 16 

Aktivita m. levator anguli oris 
Výraz úsměvu (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 17 

Aktivita m. risorius 
Výraz úsměvu (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 18 

Aktivita m. depressor anguli oris 
Výraz smutku (KACHLÍK, a další, 2017) 
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 M. depressor labii inferioris vede od okraje mandibuly až do kůže dolního rtu. 

Ústní koutek stahují laterálně a dolů (obr. 19), spolu s m. levator labii superioris cení 

zuby (ČIHÁK, 2001). 

 

 

 M. mentalis jde od mandibuly ke kůži brady. Párový sval v bradové krajině 

svou kontrakcí (obr. 20) vysunuje dolní ret nahoru a vpřed (DYLEVSKÝ, 2009). 

 

 

N. facialis inervuje také m. platysma, tenký plochý sval, jehož funkcí je ovládat 

napětí kůže krku a je synergistou svalů dolního rtu (DYLEVSKÝ, 2009). 

2.3.  Neurofyziologie 

 Z hlediska stavby periferního nervu lze očekávat matně bělavý až zažloutlý 

vzhled s viditelnou cévní kresbou (VACHATA, a další, 2016). Prvním vazivovým 

obalem je perineurium, jež umožňuje chirurgické sešití a v případě neporušeného 

vlákna umožňuje volný pohyb nervu oproti okolním tkáním (DYLEVSKÝ, 2009). 

Prostřednictvím mezoneuria se k nervu dostávají cévy, které ho vyživují.  

Obrázek 19 

Aktivita m. depressor labii inferioris 
Výraz pohrdání (KACHLÍK, a další, 2017) 

Výraz opovržení (KACHLÍK, a další, 2017) 

Obrázek 20 

Aktivita m. mentalis 
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Vazivové obaly slouží také jako bariéra proti nežádoucím makromolekulám 

(VACHATA, a další, 2016). Většina periferních nervů je obalena Schwanovými 

buňkami, které umožňují rychlejší vedení a zároveň ochranu (ČIHÁK, 2004). 

2.4.  Léze nervus facialis 

 Paréza lícního nervu vzniká v důsledku několika možných příčin. Pro úplnost 

zde uvádím i krátkou charakteristiku centrální léze. 

2.4.1. Centrální léze 

K centrálnímu poškození n. facialis dochází při porušení nad jeho jádrem 

v pons Varoli. Jednou z nejčastějších příčin vzniku je centrální mozková příhoda. 

Postižení se projevuje kontralaterálně od jeho nálezu (VACHATA, a další, 2016). 

Z důvodu křížení drah vedoucích z korových center v mozku (obr. 1 v kapitole 2.1) 

dochází k postižení pouze spodní poloviny obličeje. Motoneurony pro horní část 

obličeje jsou totiž zásobeny vlákny z obou hemisfér, zatímco u spodní poloviny tomu 

tak není (AMBLER, a další, 2004). 

2.4.2. Periferní léze 

K poškození dochází v průběhu nervu nebo jeho jádra uloženém v pons Varoli 

(BOJAR, 2007). Postižena je vždy celá homolaterální polovina obličeje, jelikož 

se nervová vlákna na této úrovni nekříží (kapitola 2.1, obr. 1). U parézy periferního typu 

rozlišujeme dle závažnosti tři stupně (LEE, a další, 2000). Neurapraxie je lokální 

poškození myelinu bez poškození nervových vláken. Nedochází zde k degeneraci 

periferního pahýlu. Do dvou měsíců dochází ke kompletní regeneraci bez následků. 

Axonotméza j poškození vláken nervu s kontinuitou vazivových obalů. Dochází 

zde k Wallerově degeneraci, což znamená, že dochází k rozpadu distální části. Celý stav 

je ale reverzibilní díky Wallerově regeneraci, která je u každého velice individuální, 

přesto se však v průměru uvádí na 1 -1,5mm/den (FLORES, a další, 2000), 

nebo dle PFEIFFERA (2007), až 2mm/den. Neurotméza je kompletní narušení celého 

nervu, kdy nedochází ke kompletní regeneraci, a je zde nutný chirurgický zákrok 

(KAMBLE, a další, 2019).  
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 Povaha postižení je vždy závislá na přesné lokaci místa postižení. Ve všech 

případech je z důvodu postižené inervace porušena hybnost jedné poloviny obličeje. 

Je však je nutno podotknout, že vzhledem k překrývání některých svalových snopců, 

jako je tomu například u m. frontalis může dojít k poruše hybnosti i na straně 

kontralaterální (AMBLER, a další, 2004). Rozlišujeme parézu primární a sekundární. 

Primární paréza vzniká prochladnutím, sekundární v důsledku útlaku nervu otokem. 

Sekundární paréza vzniká při tumorech v mostomozečkovém koutu, 

polyradikuloneuritidě, meningitidách, zlomeninách pyramidy nebo při zánětech 

středouší (KOLÁŘ, 2009). 

2.4.3. Rozdíl mezi periferní a centrální parézou 

Jak je uvedeno v charakteristikách jednotlivých typů paréz, hlavní rozdíl vzniká 

v důsledku křížení nervových drah mezi korovými centry a jádrem n. facialis v pontu, 

od nějž vedou dráhy pouze nezkříženě, a proto při poruše pod nebo v jádře dochází 

k postižení celé homolaterální strany obličeje. Horní polovina obličeje však dostává 

signály z obou hemisfér a proto při poruše jedné zůstane inervována tou druhou 

a k obrně dojde pouze na spodní, avšak tentokrát kontralaterální polovině 

(AMBLER, a další, 2004). 

Z klinických příznaků periferní parézy je nutno uvést hyporeflexii a v některých 

případech až areflexi, sníženou funkci až úplnou ztrátu hybnosti postiženého segmentu 

a svalovou atrofii. Přítomné mohou být fascikulace, porucha elektrické dráždivosti, 

a v případě porušení senzorických vláken i poruchu čití. Pro parézu periferního typu 

jsou typické pozitivní zánikové pyramidové jevy. Naopak u parézy centrálního typu 

se setkáváme s hyperreflexií, svalovou hypertonií v podobě spasticity či rigidní povahy. 

Přesto, že je svalstvo hypertonické a jeví se jako silné, ve skutečnosti avšak z důvodu 

inaktivity dochází často k jeho atrofii. Objevují se pozitivní pyramidové iritační jevy 

(PFEIFFER, 2007). 

2.5.  Idiopatická periferní paréza 

Z důvodu odlišnosti v klinických i léčebných postupech bude tato práce 

podrobněji specifikovat pouze periferní parézu idiopatickou, častěji nazývanou Bellovu 

obrnu. 
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2.5.1.  Epidemiologie 

 Incidence je v rozdílech mezi jednotlivými geografickými místy uváděna 

v rozmezí 10 -150 případů na 100 000 osob za jeden rok s obnovením funkce 

v cca 70 % případů. Dle autorových zkušeností se v České republice pohybuje okolo 

80 případů/100000/rok. Výskyt je podmíněn obdobím, nejvíce nálezů je v období 

chřipek. S narůstajícím věkem číslo incidencí také stoupá. Prevalence podle všeho 

nezávisí na pohlaví člověka. Větší riziko bylo ale spatřeno u lidí s diabetem 

a gravidních žen, kde je riziko až třikrát větší (VACHATA, a další, 2016), 

(HULTCRANTZ, 2015). 

Z nalezených dat však nelze potvrdit přesnost dat týkajících se právě 

epidemiologie periferní parézy n. facialis. Jak píše Vachata ve své knize 

(VACHATA, a další, 2016), skupiny byly často velmi málo početné, bez randomizace 

a především je počet výzkumů v posledních letech velmi nízký, vždy se navíc zabývá 

pouze jednou populační skupinou (vyhledáváno na pubmed, medline, ukaž, 

sciencedirect).  

2.5.2.  Etiologie 

Bellova obrna tvoří více než polovinu všech případů periferní parézy n. facialis. 

Dosud není jednoznačně prokázán přesný vznik parézy, avšak domníváme se, že dojde 

k zánětlivému otoku a uvěznění nervového vlákna v místě Fallopova kanálku 

(HULTCRANTZ, 2015). V poslední době přibývá ale i důkazů o podílu reaktivace viru 

herpes simplex 1 a 2 a herpes zoster. Některé případy mohou být manifestací lymeské 

boreliózy, je tedy vždy důležité udělat krevní rozbor pro její vyloučení 

(AMBLER, a další, 2004). 

2.5.3.  Klinický obraz periferní parézy n. facialis 

Periferní paréza n. facialis je klinicky velmi jasně rozpoznatelná. Aspekčně 

je patrná výrazná asymetrie v obličeji s jejím častým otokem. Při paréze dochází 

k problému nejen funkčního, ale i estetického charakteru, často u pacientů dochází také 

ke zhoršení psychického stavu (AMBLER, 2010). Projevem parézy je vyhlazení 

kožních rýh na čele, v oblasti očí i úst. Vzniká lagoftalmus, což je štěrbina mezi víčky, 

kterou není možné zavřít. Typický je příznak Bellův, kde při fyziologickém stočení 

bulbů kraniálně nedojde k zavření oční štěrbiny (VACHATA, a další, 2016).  
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Pro pacienty je obtížné se najíst i napít a někdy bývají přítomné poruchy chuti. 

Podle místa léze (viz. kapitola 2.1) dochází k hypo či hyperlakrimaci. Projevem parézy 

bývá i zvláštní bolest, při níž pacienti udávají neustálý tlak nejčastěji v oblasti tváře 

(HULTCRANTZ, 2015). Dochází k oslabené kontrakci m. platysma. Při poruše 

n. intermediofacialis je snížená funkce také m. stapedius a pacienti mají poruchy sluchu 

v podobě hyperakuzie (VACHATA, a další, 2016).  

2.5.3.1. Synkinézy 

Při nedostatečné ostražitosti či špatném prorůstání nervových vláken se u paréz 

mohou vyskytovat svalové synkinézy. Pacientovi mohou vytvořené synkinézy ztěžovat 

artikulaci, ale i způsobovat bolest v důsledku vytvořených spasmů. Porušená funkce 

svalů se ale může negativně projevit i v důsledku společenského projevu, kdy pacienti 

nedokonale ovládají své grimasy (JOWETT, 2018). 

2.5.4.  Vyšetření 

Před tím, než je pacientovi předepsána fyzioterapeutická péče, je podroben 

vyšetření lékaře, jehož vyšetření zahrnuje anamnézu, fyzikální a neurologické vyšetření. 

Dle zjištěných údajů lékař dle svého uvážení doplní vyšetření o metody laboratorní, 

elektrofyziologické, zobrazovací, sérologicko-imunologické a molekulárně-biologické. 

Na základě vyšetření lékař případně indikuje, co je pro daný případ nejvhodnější. 

Pacientovi bývá předepsáno vyšetření krve pro zjištění přítomnosti bakterií či virů. 

V některých případech dokonce volí lékaři vyšetření biopsie, či histologie. Lékař také 

provádí určité speciální testy jako je nadprahová audiometrie, sluchové evokované 

potenciály či tónovou a slovní audiometrii (VACHATA, a další, 2016), (BOJAR, 2007). 

Na začátku fyzioterapeutického vyšetření je vždy nutné provést znovu 

důkladnou anamnézu. Zajímá nás především předchorobí i nynější systémová 

onemocnění vzhledem k pestrosti etiologie. Ptáme se na alergie a léky, které pacient 

pravidelně i momentálně užívá. Dále zjišťujeme rodinnou anamnézu, věk pacienta 

a jeho pracovní i sociální prostředí. Po zjištění těchto informací se dostáváme 

k aktuálnímu problému, ptáme se na příčiny a okolnosti vzniku parézy, nynější pocity, 

zjišťujeme, zda nemohlo dojít k nákaze bakteriálním či jiným infekčním onemocněním, 

či traumatu (PODĚBRADSKÁ, 2018),  

Nezbytnou součástí je provedení kompletního neurologického vyšetření 

pro ozřejmění původy parézy z hlediska postižení centrálního či periferního 
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nervového systému i přes to, že je to většinou na první pohled zřejmé 

(HECKMANN, a další, 2019). Konkrétní vyšetření pro sedmý hlavový nerv začíná 

pohledem. Pozorujeme pokleslé obočí, nemrkající oko, pokleslý ústní koutek a celou 

tvář (KOLÁŘ, 2009). Jelikož je zachována hybnost jedné poloviny obličeje, může být 

částečně, a to nejčastěji v případě m. frontalis, ovlivněna hybnost i paretické poloviny 

vzhledem k prolínajícím se snopcům. Je proto velmi důležitá správná fixace.  

Do vyšetření nepochybně patří i nasopalpebrální reflex a rohovkový reflex. 

(AMBLER, a další, 2004). Vyšetřujeme instrukcemi k pohybům, které pacientovi 

názorně ukazujeme na sobě. Dáváme jasné pokyny ke zvednutí obočí, zavření očí 

způsobem běžným, ale i silným sevřením, nafouknutí tváří, špulení rtů, cenění zubů, 

napnutí oblasti krku. Po pacientovi chceme úsměv, zvednutí brady, ale i smutný výraz 

(PFEIFFER, 2007).  

Pro vyšetření citlivosti, a stejně tak pro vyšetření chuti je třeba si uvědomit 

překrývající se inervace. Proto nepovažujeme tato vyšetření za stěžejní, jelikož zde 

existuje určitá variabilita. Konkrétně ještě při vyšetřování chuti je obtížné mít všechny 

dostupné pomůcky, proto spíše orientačně sledujeme oblast laterální špičky jazyka, kde 

dochází k atrofii chuťových papil (VACHATA, a další, 2016).  

Při vyšetřování reflexů lícního nervu začneme vyšetřením rohovkového reflexu, 

kdy při paréze dochází k oslabení či vymizení odpovědi paretické strany, je tedy 

důležité, aby pacient dbal na ochranu oka, kterou v normálním případě tento reflex 

zajišťuje (AMBLER, a další, 2004). Při pokusu o vyvolání nasopalpebrálního reflexu 

poklepem na oblast glabely vyvoláme opět mrknutí oka pouze na zdravé polovině, 

nedojde totiž z důvodu deinervace m. orbicularis oculi k jeho stahu (PFEIFFER, 2007). 

Pokud při doteku či jemném poklepu dojde ke špulení rtů, značí to postižení korových 

center, a tudíž je potřeba udělat další vyšetření zobrazovacími či jinými metodami. 

Poklepem na pes anserinum n. facialis vybavujeme tzv. Chvostkův fenomén, 

při němž dochází k tonickému stahu koutku (PFEIFFER, 2007).  

Dalším vyšetřením pro periferní parézu n. facialis je vyšetření funkčního 

svalového testu dle Jandy, kterým vyšetřujeme aktivně svaly obou polovin obličeje. 

Vyšetřujeme stupně 0 -2 v poloze vleže, jelikož tak dosahujeme lepší relaxace. 

Hodnotíme rozsah pohybu, kde porovnáváme poloviny obličeje, nikoliv sílu daného 

svalu. Celkem rozlišujeme 6 stupňů (JANDA, 2004): 
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 St. 5 Normální stah, není asymetrie proti zdravé straně 

 St. 4 Téměř normální stah, asymetrie proti zdravé straně je nepatrná 

 St. 3 Stah postižené svalové skupiny je asi v polovině rozsahu proti zdravé straně 

 St. 2 Na nemocné straně se sval stahuje pouze asi ve čtvrtině rozsahu 

 St. 1 Při pokusu o pohyb jeví sval zřetelný záškub 

 St. 0 Při pokusu o pohyb nepostřehneme žádný stah 

2.5.5.  Léčba 

2.5.5.1. Farmakoterapie 

Farmakologická léčba periferní parézy je stále velmi kontroverzní téma. 

Již dříve bylo známé, že kortikosteroidní léčba periferní parézy, i přes malé množství 

studií, zlepšuje prognózu v závislosti na čase zařazení (VACHATA, a další, 2016). 

Z toho vyplývá, že pokud se s kortikosteroidní léčbou začne později, její účinek nebude 

nikdy stejný jako při jejím velmi brzkém zařazení, kdy je její prognóza velice dobrá. 

Účinek kortikosteroidní léčby je především antiedematózní (SHAFSHAK, 2006). 

V případě užívání acycloviru, což je antivirotikum používané primárně pro léčbu 

infekcí herpex simplex, se dle studií uvádí velké zlepšení v léčbě periferní parézy. 

Stejně je tomu tak i u prednisone, což je glukokortikoidový lék užívaný pro odstranění 

zánětu, v předepsaných dávkách se dle studií zaznamenává výrazný pokrok v léčbě 

paréz. Jejich kombinací je především zamezováno vzniku kontraktur. V neposlední řadě 

se u paréz a výrazných lagoftalmických štěrbin indikují oční kapky pro zvlhčení 

vysychající rohovky. Pro podporu regeneračních schopností je vhodné užívat 

vitamínové doplňky, nejčastěji je doporučován B komplex (SULLIVAN, a další, 2001), 

(TERESA, 2018). 

2.5.5.2. Chirurgická léčba 

V současné době s rozvojem terapeutických metod a farmakologických léčiv 

zůstává pouze malá skupina pacientů, kteří i v případě správně nastavené a provedené 

konzervativní terapie s doplňkem farmakologie nedosáhnou plného zotavení. Největší 

problém je ale nalezení rizikové skupiny pacientů, pro které by chirurgická léčba byla 

vhodná (VACHATA, a další, 2016). Pouze parézy vzniklé úrazem, infekcí středouší, 

po radikálních operacích zánětu středouší, či operacích v oblasti příušní žlázy, 

neurinomu akustiku a obrny, vyvolané zhoubným nádorem gl. parotis se pacient 

k chirurgickému přístupu indikuje.  
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Pro idiopatické parézy je chirurgický zákrok metodou poslední volby, protože 

musí být stoprocentní jistota, že nedojde ke spontánnímu obnovení funkce (DVOŘÁK, 

2007). Existují dva hlavní důvodu k indikaci chirurgického zákroku.  V případě plegie 

se staticky přišijí nervová vlákna. V druhém případě jde spíše o prevenci imobility 

a vzniku či přetrvání kontraktur (HULTCRANTZ, 2015). 

2.5.5.3.  Konzervativní léčba 

V případech paréz, které nejsou indikované k chirurgickému, 

či farmakologickému přístupu je poslední zbývající terapií samotná konzervativní léčba. 

Současná konzervativní léčba však nabízí široké spektrum možností. 

Režimová opatření 

 Nejdůležitější je ochrana obličeje pacienta před prochladnutím – zakrývání 

šálou, šátkem či kuklou. Je doporučeno omezit čas u obrazovky i čtení. Je vhodné 

si přidržovat zdravou stranu úst při mluvení jako prevenci jejího přetížení. Pro spánek 

je doporučeno strany střídat, v případě přítomnosti otoku je vhodnější lehnout 

si na zdravou stranu. Důležitější však je, aby se pacient dostatečně vyspal a tělo mohlo 

dostatečně pracovat a regenerovat (VACHATA, a další, 2016). 

Fyzikální terapie 

Z fyzikální terapie je pro léčbu periferní parézy n. facialis vhodné využití 

elektrostimulace či tepelných procedur v podobě horkých zábalů či soluxu 

(KOLÁŘ, 2009).  

Elektrostimulaci používáme v případě, že se neprojeví volní aktivita mimických 

svalů po třítýdenní léčbě ostatními metodami. Výjimku tvoří těžké parézy vzniklé 

na základě úrazu či traumatem. Některé, avšak spíše starší zdroje, uvádí tuto hraniční 

dobu dokonce až ke čtyřem týdnům bez aktivního projevu svalu. Principem je elektrické 

dráždění paretických svalů. Pomocí I/t křivky získáme ideální parametry, které zajistí 

kontrakci požadovaných vláken (KOLÁŘ, 2009). Provádí se stimulace pomocí 

monopolární kuličkové elektrody v místě tzv. motorického bodu svalu 

(PODĚBRADSKÝ, a další, 2009).  

Dle několika studií z posledních šesti let lze předpokládat, že kombinace 

elektrické stimulace s dalšími metodami používanými k léčbě periferní parézy 

n. facialis dosahuje daleko lepších výsledků, než léčby provedené bez ní.  
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Některé studie však udávají, že rozdíl je spíše ve volní aktivitě  

než při posuzování klidové symetrie (TUNCAY, a další, 2015), 

 (BURELO-PEREGRINO, a další, 2020). 

 Z tepelných procedur je využívána terapie soluxem, při jehož působení dochází 

k masivnímu dráždění termoreceptorů a zvýšení aference do zadních rohů míšních, 

s excitací synapsí interneuronů a tím pádem facilitaci nervových buněk předních rohů 

míšních daného segmentu (PODĚBRADSKÝ, a další, 2009). Lokálním teplem 

zároveň dosáhneme uvolnění měkkých tkání (VACHATA, a další, 2016). 

Masáž a měkké techniky 

 Měkké techniky pro uvolnění obličejového svalstva zařazované pro terapii 

parézy jsou masáž obličeje a míčkování. 

Míčková facilitace dle Zdeny Jebavé byla původně vynalezena pro dětské 

pacienty s astmatem. Později se ale začala hojně využívat také pro uvolňování svalů. 

Je to metoda využívající molitanových míčků různých velikostí. Technika spočívá 

jednak v rolování dlaní, prsty a zápěstím a dále v tzv. vytírání. Technika určená 

pro obličej je prováděna míčkem o velikosti 2 nebo 5,5cm v šesti přesně stanovených 

dráhách. 

Dráha 1, 2 a 3 

Všechny tyto tři dráhy vedou od ústního koutku vzhůru přes křídlo nosu 

k vnitřnímu koutku oka. První pokračuje horizontálně nad okem k uchu, druhá 

horizontálně v oblasti nadočnice a třetí ještě výše v oblasti čela. Opakujeme každou 

dráhu 3x. Třetí dráhu ale při třetí opakování prodlužujeme a pokračujeme nad uchem 

okolo boltce k proc. mastoideus a odtud vytíráme přes horní m. trapezius, rameno, loket 

a pryč do prostoru. 

Dráha 4, 5 a 6 

Tyto dráhy začínájí od ústního koutku k nosnímu křídlu a odtud čtvrtá dráha pod 

okem přes lícní kost ke středu ucha. Pátá dráha pod lícní kostí a šestá nad dolní čelistí 

Opakujeme 3x. Třetí tah šesté dráhy stejně jako u třetí vedeme dále nad uchem okolo 

boltce k proc. mastoideus, dále vytíráme přes m. trapezius, rameno, loket a pryč 

do prostoru. 

(JEBAVÁ, 1993) 
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Metoda dle sestry Kenny 

Podstatou metody je snaha o vyvolání kontrakce na úrovni míšních reflexů 

pomocí dermo-neuro-muskulární facilitace. Stimulačním faktorem je rychlý chvějivý 

pohyb vycházející z celé paže, jež prodlužuje a zkracuje šlachy a svaly, a tím stimuluje 

jejich proprioreceptory.  

Metoda zahrnuje režimová opatření a polohování pro prevenci zkrácení svalů. 

Pacientům je doporučen klid, aplikace dlah a tepelné zábaly. Při provádění metody 

terapeutem je rozdělena na tři části stimulace-indikace-reedukace. Před zahájením 

se ještě provádí manuální protažení měkkých tkání pro udržení fyziologické délky 

svalu. Stimulace se provádí pasivním protažením svalu proti směru jeho kontrakce, poté 

následují rychlé chvějivé pohyby vibračního charakteru, jedním nebo dvěma prsty 

ve směru kontrakce svalu od úponu k začátku, to celé opakujeme 6 -10x 

(VACHATA, a další, 2016). Indikace spočívá v edukaci pacienta o průběhu 

ošetřovaného svalu a pohybu, který vykonává, aby si ho sám mohl lépe uvědomit.  

Poté vyzveme k provedení pohybu. Reedukací nacvičujeme pohyb pasivně při svalovém 

stupni dle svalového testu Jandy 0 -1, s dopomocí u stupně 2 a aktivně při zlepšení 

na stupeň 3 a více (PAVLŮ, 2003). Zpočátku provádíme 2 -3x , později 5 -7x 

(VACHATA, a další, 2016). 

Při hledání zahraničních studií metody dle sestry Kenny ve spojení léčby 

periferních paréz lícního nervu jsem nenašla aktuální studii, která by měla výpovědní 

hodnotu. Usuzuji tedy, že metoda sestry Kenny se v zahraničí nevyužívá jako léčebná 

metoda pro periferní parézy lícního nervu (pubmed – klíčová slova the kenny treatment 

a bells palsy, facial palsy) 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata 

 Kabatova metoda PNF je založena na neurofyziologickém podkladě a zvýšení 

aferentních signálů z periferie. Využívá stimulace receptorů, které mají vztah k dané 

poloze těla jako propriocepci. Zlepšuje funkční propojení svalů a nervů. Facilitací 

napomáhá a podporuje pohyb. Umožňuje iradiaci a snadnější provedení pohybu. 

Pro terapii periferní parézy lícního nervu se využívá PNF hlavy, kde se využívá aktivity 

proximálnější části, která pomůže aktivitě části distálnější. Provádí se vždy extenze 

i flexe na stranu postiženou parézou (HOLUBÁŘOVÁ, a další, 2019). 
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Flexe hlavy a krku s rotací 

VP: Hlava v rotaci, mandibula v elevaci, AO skloubení v extenzi, krční páteř extenze 

a rotace. 

Konečná poloha: Hlava v rotaci na druhou stranu, mandibula v depresi, AO skloubení 

ve flexi, krční páteř ve flexi a rotaci na opačnou stranu. 

Extenze hlavy a krku s rotací 

VP: Hlava v rotaci, mandibula v depresi, AO skloubení ve flexi, krční páteř flexe 

a rotace. 

Konečná poloha: Hlava v rotaci na druhou stranu, mandibula v elevaci, AO skloubení 

v extenzi, krční páteř v extenzi a rotaci na opačnou stranu. 

Nejvhodnější techniky pro posílení mimických svalů jsou ty, které využívají 

iradiace do slabších svalových komponent: 

Technika sled s důrazem 

 Při této technice je kladen odpor se zachováním normálního časového sledu 

a dochází k iradiaci ze silnějších svalových komponent do komponent slabších. 

Technika opakované kontrakce 

 Tato technika pracuje střídáním izometrické a izotonické kontrakce. Začíná 

kontrakcí izotonickou a v místě, kde je síla menší, dává terapeut povel ke kontrakci 

izometrické. Poté opět pokračuje kontrakce izotonická. 

Vojtova reflexní lokomoce 

Jedná se o terapeutickou metodu na neurofyziologickém podkladě, jejímž 

principem je snaha o vyvolání reflexní motorické reakce stimulací přesně definovaných 

bodů (VOJTA, a další, 1995). V terapii periferní parézy n. facialis se, bohužel velmi 

málo, využívá reflexního plazení a první fáze reflexního otáčení (DVOŘÁK, 2007). 

Při reflexním plazením se ve směru plánovaného otočení hlavy pohybují oči, 

ústní koutek, jazyk a mandibula. V první fázi reflexního otáčení zase stimulujeme 

stáčením pohledu, ústního koutku, jazyku i mandibuly (VACHATA, a další, 2016). 

Hlavními zónami pro reflexní plazení jsou mediální epikondyl humeru, 

1cm medioventrálně od processus styloideus radii, mediální kondyl femuru a processus 

lateralis tuber calcanei.  
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Při reflexním otáčení je to průsečík maxilární linie a bráničního úponu, ve výši 

6. žebra na čelistní straně (VACHATA, a další, 2016). Při hledání zahraničních studií 

jsem opět, stejně jako u metody dle sestry Kenny, nevyhledala její využití u periferní 

parézy n. facialis. 

Orofaciální rehabilitace 

 Autorem orofaciální rehabilitace je pan profesor Rudolf Catillo Morales, který 

tuto metodu původně vymyslel pro děti s Downovým syndromem s cílem zamezit 

hypertonicitě svalů a nastolit v oblasti obličeje větší rovnováhu. Obsahuje manuální 

techniky, hlazení, vibrace. Její nejdůležitější součástí je znalost příslušných 

kinematických řetězců a kineziologie temporomandibulárního a jiných hlavových 

kloubů. (CASTILLO, 2006), (VACHATA, a další, 2016), (KOLÁŘ, 2009). 

Kineziotaping 

 Jako doplňující prvek pro úspěšnou terapii se často volí kineziotaping. Jeho 

aplikace slouží k prodloužení efektu terapie svým facilitačním účinkem a redukcí otoku. 

Působí také korekčně, kdy paretickou tvář obličeje přidržuje směrem vzhůru 

(VACHATA, a další, 2016). Jednou z možných aplikací je tejp nalepený ve smyslu 

lymfatické aplikace pro redukci otoku. Další možná aplikace má za účinek facilitaci 

paretických svalů. Lymfatická aplikace obličeje využívá vějířovitého tejpu 

s 5 až 8 rameny. Aplikujeme celkem 4 tejpy. První bázi ukotvíme na klíční kost 

a s předběžným natažením kůže lepíme téměř bez napětí směrem k uchu a spodní čelisti 

všechna ramena. 

 

 

  

Obrázek 21 Lymfatická aplikace na obličeji 
(SEIFERT, 2015) 



37 

 

Obličej se díky této aplikaci odlehčuje až ke krčním lymfatickým uzlinám  

a truncus jugularis. Baze dalších tří tejpů jsou umístěny před uchem, kdy nejspodnější 

z nich vedeme k bradě, prostřední směrem k ústnímu koutku a nosu a poslední 

přes m. frontalis. (viz obrázek č. 21) Opět lepíme téměř bez napnutí a pacient nám může 

nafouknutím tváře vytvořit předběžné napětí. Je doporučeno aplikovat po provedení 

lymfatické drenáže (SEIFERT, 2015).  

K facilitačnímu účinku tejpů pro parézu n. facialis využíváme upravené tvary 

tejpů. Při stříhání je důležité dbát na udržení struktury původního tejpu, 

to zn. že nestříháme kolmo, ale vždy do prodloužení, aby nám zůstal účinek pružného 

tejpu. Oblast m. frontalis lepíme pomocí tří ‚I‘ tejpů s bazí nalepenou od kořínků vlasů 

směrem k nadočnici. Napětí se pohybuje okolo 10 -15 %. Pro m. orbicularis oris lepíme 

kotvu bez napětí do nasolabiální rýhy. Tejp se smršťuje vždy ke kotvě a pracuje tak 

v souladu s m. orbicularis oris. Jeho ramena lepíme v oblasti nad horním rtema pod 

spodním rtem. Další tejp je facilitační pro m. zygomaticus major. Kotvu lepíme do místa 

os zygomaticum kde sval odstupuje druhý konec tejpu s lehkým natažením ústního 

koutku směrem dolů nalepíme ke koutku. Působí antigravitačně. Pro m. risorius lepíme 

podobně, avšak kotva je umístěna v místě začátku tohoto svalu. Opět lepíme k ústnímu 

koutku. Pro m. buccinator aplikujeme vějíř s kotvou v oblasti před uchem, kde sval 

odstupuje, a s nafouknutím tváře lepíme přes celou tvář. Celý výsledek je znázorněn 

na obrázku č. 22 (KOBROVÁ, a další, 2017). 

 

  

Obrázek 22 Facilitační technika 

tejpování 
(KOBROVÁ, a další, 2017) 
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Akupunktura, akupresura 

 V souladu s TCM je periferní paréza n. facialis považována jako ‚zakřivená 

pusa‘. Akupunktura, jakožto součást TCM, spočívá ve vsunutí jemných jehel 

do specifických míst na kůži. Konkrétně pro parézu lícního nervu má tato metoda 

mnoho benefitů. Podstata spočívá v regulaci kanálů a kolaterál lícního nervu, 

harmonizaci energie uložené v krvi, posílení těla proti patogenním faktorům 

a zvýšení dráždivosti lícního nervu či povzbuzení jeho regenerace 

(CHEN, N.; ZHOU, M.;, 2010). Velmi zajímavé je, že akupunkturní jehly se umísťují 

v případě této parézy celkem na 9 míst, které jdou v oblasti ucha, oka, úst ale i v oblasti 

bérce a stehna (ALPTEKIN, 2017). Neexistují žádné důkazy o škodlivosti této metody 

(WU, a další, 2017), (CHEN, N.; ZHOU, M.;, 2010). 

Autoterapie 

Pacienta instruujeme k masáži obličeje v domácím prostředí. Po instrukci 

při terapii a jistotě, že pacient nebude provádět cvičení, které by způsobilo vznik 

synkinéz navedeme pacienta, aby cvičil jednotlivé pohyby před zrcadlem sám doma. 

(VACHATA, a další, 2016). Studie z roku 2019, kde se porovnávala běžná terapie 

prováděná v Anglii s experimentální terapií, kdy pacient cvičí před zrcadlem, neukazuje 

žádný rozdíl ve svalové síle, avšak vyzdvihuje zlepšení psychologického stavu pacientů 

(PALOUCI, a další, 2019). 

Psychoterapie 

Přestože periferní paréza lícního nervu postihuje pouze jeho nervová vlákna, 

nepřímo ovlivňuje i psychiku pacienta. Jelikož obličej je část těla, kterou nelze schovat 

a je stále vidět, její spadnutí může u citlivých pacientů způsobit až depresivní stavy. 

Pokud se pacient dlouho nelepší, je důležité zařadit také psychoterapii, a to i z toho 

důvodu, že deprese je stav, který ovlivňuje celé tělo, a může znemožňovat jeho 

regenerační procesy (KOLÁŘ, 2009), (PATTERSON, a další, 2012), 

(CALISGAN, a další, 2017). 
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2.6.  Prognóza 

Při lézi n. facialis dochází k asymetrii v mimických svalech obličeje. 

Je to problém nejen funkční, ale i estetický. Pro jeho úspěšnou léčbu je nutná 

multioborová spolupráce (CASTILLO, 2006), (HULTCRANTZ, 2015), ale také aktivní 

a zodpovědný přístup pacienta. Prognóza, jak se shoduje většina autorů, závisí 

na několika faktorech. Jedním z těch nejdůležitějších je včasné zahájení 

a indikace léčby. Závisí ale také na původu vzniku periferní parézy, je totiž staticky 

prokázána vyšší úspěšnost v léčbě paréz idiopatických než traumatických 

(TANOVIC, 2009). Již v počátečním stádiu je nutné podpořit rekonvalescenci jemnými 

masážemi a stimulací (VACHATA, a další, 2016). Znakem pro úspěšnou léčbu je určitě 

postupná progrese a časný nástup zlepšení. Pokud se do pár měsíců nezlepší svalová 

síla, nebo zlepší jen málo, je bohužel velmi pravděpodobné, že plné symetrie nepůjde 

dosáhnout (AMBLER, 2010).  
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1.  Metodika práce 

Pro speciální část bakalářské práce, zpracované formou kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacienta s parézou nervus facialis, jsem navštěvovala po dobu 

čtyř týdnů Oblastní nemocnici Kladno pod odborným vedením Mgr. Petry 

Reckziegelové. Se souhlasem Etické Komise (příloha č. 1), Fakulty tělesné výchovy  

a sportu Univerzity Karlovy a souhlasem (příloha č. 2) pacienta, který byl poučen 

o terapeutickém plánu. Celkem 10 terapií, včetně vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru, probíhalo vždy v dopoledních hodinách v časovém horizontu 

30 - 60 minut. Pacient indikován lékařem docházel ambulantně třikrát v týdnu po dobu 

necelých čtyř týdnů. Terapie probíhaly ve fyzioterapeutické místnosti na rehabilitačním 

oddělení nemocnice, kde jsem měla k dispozici veškeré potřebné vybavení. První 

a poslední terapii předcházelo komplexnější vyšetření, při ostatních terapeutických 

jednotkách jsem se vždy pacienta tázala na pocity a změny, které registroval, popsala 

terapeutický plán dne a aspekčně vyšetřila a zhodnotila jeho stav.  

K terapii jsem využívala metodu sestry Kenny, míčkování, masáž, PNF, 

tejpování a všechny své doposud získané znalosti během studia fyzioterapie. Během 

praxe jsem měla možnost konzultovat postupy s odbornými fyzioterapeutkami, které 

v nemocnici pracují a naučily mě některé nové metody a přístupy vhodné pro tuto 

diagnózu. Během praxe jsem také konzultovala své postupy s vedoucí této bakalářské 

práce Mgr. Kristinou Hassmannovou, která mi poskytla cenné rady. 
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3.2.  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L. V. 

Pohlaví: Muž    Ročník narození: 1991 

Výška: 183cm    Váha: 218, BMI: 65 (Obezita 3. stupně)  

 

Osobní anamnéza: 

 - Dřívější onemocnění:  

2012  S6230 Zlomenina 5 mtc. levé ruky 

2017, 2019  H609 Otitis externa NS – zánět zvukovodu, H680 Zánět Eustachovy 

trubice. Léčeno farmakologicky a studenými obklady 

 - Nynější onemocnění: V pondělí 25. 1. 2021 ráno se probudil se spadlým 

koutkem a vytékala mu zubní pasta z úst, zároveň zpozoroval oteklou spodní část levé 

strany obličeje, na pohmat bolestivé (st. 3). Předešlý víkend strávil na zahradě, kde 

hodně profukuje, pouze v mikině. Odeslán k RHB neurologem pro těžkou periferní 

parézu nervus facialis sin. 

Rodinná anamnéza: Bezvýznamná. 

Pracovní anamnéza: Práce na dispečinku dopravy u počítače - přes den hodně 

telefonuje. 

Sociální anamnéza: Žije v přízemním domě s manželkou bez dětí, velká zahrada 

(1700m
2)

 

Sportovní anamnéza: Motosporty – 1 měsíčně, lyžování – 1 ročně, práce na zahradě. 

Abusus: Alkohol každý večer – 2 piva, silná káva 2x denně, od 17 let kouřil krabičku 

cigaret denně, poslední 3 roky nekouří. 

Farmakologická anamnéza: Pacient nebere žádné léky. 

Alergie: Od 5 do 10 let prachové částice a sluneční záření, objevoval se ekzém, který 

přetrvával cca týden, nyní se již neprojevují, 
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Indikace k rehabilitaci: 

Pacient doporučen 3x týdně na RHB – LTV indiv. – KR, MT, protažení 

a facilitace dle Kenny vč. režimových opatření – důsledně krýt oko, 5 -7x denně kapat 

do oka umělé slzy, mast na noc, při mluvení přidržovat zdravou stranu, udržovat obličej 

v teple. 

21001 Komplexní kineziologický rozbor 

21003 Kontrolní kineziologický rozbor 

21221 LTV na neurofyziologickém podkladě 

21225 Individuální LTV - kondiční a analytické metody 

21413 Techniky měkkých tkání 

Pozn. Dle indikace lékaře není pacient indikován k žádné fyzikální terapii. Po konzultaci se supervizorkou jsem 

dostala informaci, že elektrostimulace bude doplněna případně po kontrole po čtyřech týdnech rehabilitace pouze 

v případě, že by se pacient nezlepšoval. 

Výpis ze zdravotní dokumentace 

Diagnóza: G510 Bellova obrna sin.; E660 Extrémní obezita 

Vyšetření obvodního lékaře – 26. 1. 2021 

Závěr: Bubínky šedé diferencované bez retence, zvukovody suché volné, zevně 

kůže kolem ucha a hlavy bez herpesu. Bellova obrna I sin, herpetická příčina 

nepravděpodobná, příčina prochladnutí. Odeslán na krevní testy pro vyloučení borélie 

Vyšetření lékaře (neurologie) - 27. 1. 2021 

Závěr: Těžká paréza nervus facialis sin., obézní, afebrilní, ameningeální, 

Py zánik negat, hybnost dobrá, lagoftalmus vlevo 2mm, čelo se sporným pohybem, 

koutek plegický, tvář nafoukne s únikem vzduchu, bez teploty, nevolností. 

Předchozí rehabilitace: 

Zde na RHB ve čtvrtek 28. 1. 2021 provedeno zdejší fyzioterapeutkou  

Mgr. Petrou Reckziegelovou. Předtím žádné. 
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3.3.  Vstupní kineziologický rozbor  

Provedeno 1. 2. 2021 (PODĚBRADSKÁ, 2018) 

3.3.1. Vyšetření stoje 

Vyšetření zezadu 

Vzpřímený stoj bez pomůcek. Stojná báze je na šíři kyčelních kloubů. Viditelné 

větší zatížení na PDK, která má zevně rotovanou špičku nohy. Oboustranná valgozita 

kotníků. Achillovy šlachy rovné, bez zakřivení. Kontura lýtek asymetrická, pravé 

je mohutnější. Pravá popliteální rýha je výraznější a odhadem o 0,5cm výše. Hýždě 

asymetrické, povislé. Pravá subgluteální rýha je výše. Prominující paravertebrální valy 

především v oblasti hrudníku s výraznou prohlubní v LS přechodu. Lopatky aspekčně 

nevýrazné. Thoracobrachiální trojúhelníky nejsou vidět. V oblasti tajlí velké množství 

tělesného tuku vytváří rýhy, výrazněji vpravo což značí úklon doprava. Levé rameno  

je níže než pravé. Hlava s lehkým úklonem vpravo a rotací vlevo. 

Vyšetření z boku 

Semiflektované levé koleno. Oploštělá bederní i krční lordóza. Ramena 

v protrakčním postavení, celé paže semiflektované ve vnitřní rotaci. Předsun hlavy.  

Vyšetření zepředu 

Oboustranně příčně-podélné plochonoží. Patelly obou kolen jsou rotovány 

zevně. Pravé stehno je spíše hypotonické oproti levému. Umbilicum posunuté vlevo. 

Břicho hypotonické, prominentní. Klíční kosti nejsou aspekčně patrné. Hlava s úklonem 

vpravo a rotovaná vlevo. Obličej asymetrický. Povislý levý koutek s otokem tváře. 

Pokleslé obočí na levé polovině obličeje 

Modifikace stoje 

- Stoj na špičkách: Provede s kompenzačním souhybem trupu do předklonu. 

- Stoj na patách: Provede s kompenzačním předklon trupu na vyrovnání rovnováhy. 

- Test dle Véleho: pravá 2 – přitisknuté prstce, levá 3 – silně přitisknuté prstce 

- Rhombergův stoj: 1 – bez výchylek, 2 – lehká hra šlach, titubace, 3 – výrazné 

výchylky do stran, přitisknuté prstce 

- Stoj na 2 vahách – 102kg levá, 116kg pravá – rozdíl 6,4% - fyziologie 

- Trendelenburgova zkouška: Negativní bilaterálně 

- Duchennův příznak: Bilaterálně pozitivní, kompenzační úklon ke straně stojné DK  
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3.3.2. Vyšetření chůze 

 Kolébavá pomalá chůze o široké bázi. Typ peroneální dle Jandy. Mírně napadá 

na pravou nohu. Délka kroku bilaterálně stejná. Rytmus chůze pravidelný. Při chůzi 

směřují špičky zevně. Nulová extenze v kyčelních kloubech. Kompenzační záklon 

na vyrovnání těžiště. 

Modifikace chůze 

- Po špičkách: Přepadává dopředu a zvládá pouze malé šouravé krůčky. 

- Po patách: Vyrovnávací pohyb ohybem trupu vpřed. 

- V podřepu: bez patologií. 

- Ve vzpažení: výrazné zhoršení, zn. oslabený laterální korzet pánve 

- Po čáře: uklání se doleva, zrychluje.  

- Bez zrakové kontroly: bez patologií 

- Pozadu: nedostatečná extenze kyčle 

3.3.3. Dynamické vyšetření páteře  

 Při pohybu do flexe se až na spodní část bederní páteře nerozvíjí vůbec, zůstává 

napřímená. Vyšetření do extenze je bez nalezených patologií. Při lateroflexi bilaterálně 

napřímená páteř, kdy se rozvíjí do pohybu opět jen ve spodní části bederní páteře, 

napravo lehce omezená oproti levé.  

(LEWIT, 2003) 

3.3.4. Vyšetření vybraných stereotypů dle Jandy  

Flexe krku: Patologická přestavba, předsun hlavy s převahou m. sternocleidomastoideus 

Abdukce ramene: Bilaterálně patologická přestavba s aktivací m. trapezius superior 

hned v počátcích pohybu. 

Flexe trupu: Okamžitě se zapojuje m. iliopsoas. Pro pacienta je velmi obtížné 

se zvednout. 

Klik: Provedení kliku s oporou kolen – nedostatečná aktivace m. serratus anterior 

s elevací ramen (m. trapezius superior) a vtáčením spodních úhlů lopatek dovnitř  

– převaha m. pectoralis minor. 
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3.3.5. Vyšetření dechového stereotypu  

 Povrchové dýchání, dechová vlna není příliš patrná, spíše se nadechuje plošně 

do celého břicha i hrudníku najednou, lehce zrychlená klidová dechová frekvence, 

v lehu na zádech 19 nádechů za minutu. 

(LEWIT, 2003) 

3.3.6. Vyšetření hypermobility dle Sachseho  

Předklon trupu: A: Lateroflexe – A bilaterálně 

Rotace hlavy: B bilaterálně 

Extenze v loketních kloubech: A (nedokáže ani spojit lokty k sobě) 

Zkouška šály: A bilaterálně 

Extenze MCP: A (nedosáhne ani běžné extenze) 

Zkouška zapažených paží: A (nespojí vůbec) 

Rotace hrudní páteře: A  

(LEWIT, 2003) 

3.3.7. Vyšetření stabilizačních funkcí dle Koláře  

Brániční test: Žebra se rozvíjí jen velmi málo a to spíše jen na pravé straně. 

Extenční test: Výrazné zapojení paravertebrálních svalů v oblasti ThL 

(KOLÁŘ, 2009) 

3.3.8. Vyšetření reflexních změn dle Lewita  

Vzhledem k diagnóze vyšetřena pouze oblast obličeje, oblast Cth a ramenního 

pletence. 

Kůže: Červeně zabarvené tváře především vlevo, výrazná potivost tváří, otok levé tváře, 

zvýšená teplota obličeje bilaterálně, jemná kůže. 

Podkoží: Bilaterálně obtížné nabrat Küblerovu řasu v oblasti obličeje, především tváří,  

a tedy špatně posunlivé. 

Fascie: Krční fascie s omezením doleva, hrudní fascie volné. Prsní fascie volné. 

Svaly 

- Mimické svaly – hypertonus na pravé polovině, hypotonus na levé polovině obličeje 

- Žvýkací svaly – hypertonus především na pravé polovině obličeje 

- M. trapezius superior – bilaterální hypertonus, hmatná rezistence 

- M. levator scapulae – lehce zvýšený tonus 
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- Mm scalenii – palpačně bolestivý Erbův bod 

- M. sternocleidomastoideus – palpačně nebolestivý 

- Krátké extenzory šíje – hypertonus s palpační citlivostí především vpravo 

- Mm. pectorales – normotonus 

(LEWIT, 2003) 

3.3.9. Vyšetření pánve – orientačně  

Spiny palpačně nejsou přístupné z důvodu obezity, nelze tedy posoudit jejich výši 

ani přítomnost blokád. Cristy asymetrické, vpravo výše. 

(LEWIT, 2003) 

3.3.10. Funkční svalový test obličeje dle Jandy  

Tabulka 1 Vstupní vyšetření funkčního svalového testu mimických svalů dle Jandy 

(JANDA, 2004) 

   

Svalový stupeň (L) Pohyb Sval Svalový stupeň (P) 

5 Vrásky m. frontalis 0 

0 Zamračení m. corrugator supercilli 0 

5 Zavření očí m. orbicularis oculi 3 - 

5 Sevření nosních dírek m. nasalis 0 

5 Špulení rtů m. orbicularis oris 0 

5 Koutek vzhůru a stranou m. zygomaticus maj. 

m. risorius 

0 

5 Vytažení koutku vzhůru m. levator anguli oris 0 

4 Stažení koutku dolů a 

stranou 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

1 - 

5 Zdvižení kůže brady m. mentalis 1 - 

5 Přitlačení tváře k dásním m. buccinator 0 

0 Lagoftalmus (vsedě) - 2 mm 

0 Lagoftalmus (vleže) - 1mm 
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Tabulka 2 Vstupní vyšetření funkčního svalového testu žvýkacích svalů dle Jandy 

3.3.11. Distance na páteři 

Tabulka 3 Distance na páteři 

3.3.12. Antropometrické vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 Antropometrické vyšetření 

 

Svalový stupeň (L) Sval Svalový stupeň (P) 

5 m. masseter 5 

5 m. temporalis 5 

5 m. pterygoideus lateralis 5 

5 m. pterygoideus medialis 5 

Měřená distance Výsledek (cm) 

Schoberův příznak 4,5 

Stiborův příznak 10 

Thomayerův příznak - 20 

Čepojevův příznak 2 

Ottův příznak Inklinační – 1, reklinační - 1 

Zkouška lateroflexe L 23, P 20 

Zkouška flexe hlavy - 2 

Forestierova fleche - 3 

Hlava Naměřená vzdálenost (cm) 

Šířka hlavy 18 

Délka hlavy 27 

Obvod hlavy 60 

Rozměry trupu a pánve 

Biakromiální šířka (šířka ramen) 35 

Rozpětí paží 191 

Sagitální průměr hrudníku 35 

Obvod hrudníku  

Přes mezosterale 163 

Přes xiphoideum 166 

Obvod břicha (pasu) 185 

Obvod boků 190 
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Pozn. Vyšetření bych považovala spíše jako orientační, vzhledem k tělesné stavbě pacienta bylo obtížné 

palpačně cítit trnové výběžky.  

3.3.13. Goniometrické vyšetření dle Jandy  

Krční páteř 

SA 50 – 0 – 25     SP 50 – 0 – 25  

FA 30 – 0 - 25      FP 30 – 0 - 25   

RA 80 – 0 - 80     RP 90 – 0 - 90  

Ramenní kloub - L  

SA 10 - 0 – 180    SP 10 - 0 – 180 

FA 85 – 0 – X      FP 90 – 0 - X  

TA 10 – 0 – 110*    TP  10 – 0 – 110* 

RA 85 - 0 - 35      RA 90 - 0 - 45  

Ramenní kloub - P  

SA 10 - 0 – 180    SP 10 - 0 – 180 

FA 80 – 0 – X      FP 85 – 0 - X  

TA 10 – 0 – 110*    TP  10 – 0 – 110* 

RA 85 - 0 - 35      RA 90 - 0 - 45  

* Omezení z důvodu tělesné konstituce pacienta. 

 Ostatní klouby jsem vzhledem k diagnóze a časové náročnosti vyšetření 

neměřila, hodnoceno pouze orientačně. Aktivně zvládne všechny pohyby bez bolesti, 

s omezením z důvodu tělesné konstituce pacienta. Omezena zejména flexe kyčelního 

a kolenního kloubu. Viditelně omezená hybnost levého zápěstí, nejvíce směrem 

dorzálním. Pasivně se omezené rozsahy nezvětšují – přetrvává bariéra. Ostatní 

fyziologické. 

3.3.14.  Vyšetření kloubní vůle  

 Vzhledem k diagnóze vyšetřena pouze oblast Cp , horních žeber, 

akromioklavikulárního a kloubu sternoklavikulárního. S ohledem na špatně přístupné 

kostní výběžky nutno podotknout, že vyšetření kloubních blokád bylo velmi obtížné. 

Závěrem AO skloubení a Cth omezeno směrem dorzálním, 2. a 3. žebro levé poloviny 

v omezené expiriu. AC a SC kloub bez patologických nálezů. 

(LEWIT, 2003) 

  



49 

 

3.3.15.  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Tabulka 5 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

* U vyšetřování m. levator scapulae nelze provést plnou flexi Cp kvůli velkému množství tuku v oblasti krku. 

Orientačně jsme vyšetřovali i svaly na DKK. Při pokusu o vyšetření flexorů 

kyčle dle Jandy jsme však pokus nedokončili z důvodu strachu o překlopení lehátka, 

vyšetřeno tedy vleže na břiše, kde orientačně hodnotím jako stupeň 2. Flexory 

kolenního kloubu a adduktory kloubu kyčelního bez nalezených patologií. 

3.3.16.  Neurologické vyšetření  

Vyšetření hlavových nervů 

- I – Pacient cítí vůně i mu chutná jídlo 

- II – Zornicový reflex fyziologický 

- III, IV a VI – Zorné pole fyziologické, bez nystagmu, fyziologické pohyby bulbů 

- V – Taktilní čití bilaterálně stejné, výstupky nervů (brada, čelo, tvář) palpačně 

bez bolesti 

- VII – Bellův příznak - Pokles levé strany obličeje, asymetrie je větší ve vertikále, 

patrný lagopthalmus, vyhlazené vrásky okolo očí i úst, bez bolesti, otok levé tváře. 

Nasopalpebrální reflex - výrazně snížený, Rohovkový reflex – výrazně snížený, 

Chvostkův fenomén – bez patologického nálezu 

- VIII – slyší dobře, Hautantova zkouška negativní 

- IX – bez patologií 

- X - nevyšetřováno 

- XI – bez patologií, elevuje ramena i předsune hlavu 

- XII – bez patologií vyplázne jazyk 

Vyšetření čití 

- Povrchové: Vyšetřováno v oblasti obličeje a krku 

Taktilní, termické, algické, diskriminační – bilaterálně cítí stejně 

- Hluboké: Pohybocit, polohocit, vibrační čití - bez patologií 

Vyšetřovaný sval Levá strana Pravá strana 

m. trapezius superior 2 2 

m. levator scapulae* 1 2 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

mm. pectorales 0 0 
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- Gnostické funkce: Stereognozie i grafestezie bez nalezených patologií 

Vyšetření myotatických reflexů 

 

 

 

 

Tabulka 6 Vyšetření myotatických reflexů 

Pyramidové jevy zánikové 

- HK - Mingazzini, Dufour, barré, Hanzal, fenomén retardace - negativní bilaterálně 

- DK – Mingazzini, Barré, fenomén retardace, zkouška šikmých bérců - negativní 

bilaterálně 

Pyramidové jevy iritační 

- HK – Juster, Hofmann , Trömner – negativní bilaterálně 

- DK – Babinsky, Vítek, Chaddock, Oppenheim, Žukovskij-Kornilov - negativní 

bilaterálně 

Vyšetření cerebella 

- Cerebellocerebellum: Taxe i diadochokinéza bez patologií. 

- Spinocerebellum: Chůze po čáře se zrychleným tempem, při zpomalení patrná 

nestabilita, neoznačuji ji ale za mozečkovou poruchu. 

- Vestibulocerebellum: Hautantova zkouška negativní. 

Napínací manévry DK : Obrácený Laséque, Laséque, Bragard – negativní bilaterálně 

Vyšetření spasticity dle Ashworta: 1 – bez spasticity 

(PFEIFFER, 2007) 

3.3.17. Vyšetření úchopů dle Nováka 

Vyšetření proběhlo u všech 6 standardních úchopů – štipec, špetka, laterální úchop, 

kulový úchop, háček a úchop válcový. Nebyly nalezeny žádné patologie. 

Vyšetřovaný reflex Levá strana Pravá strana 

Flexorový 3 3 

Bicipitový 3 3 

Tricipitový 3 3 

Medioplantární 3 3 

Achillovy šlachy 3 3 

Patellární 3 3 
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3.3.18. Hodnocení soběstačnosti  

Pacient je plně soběstačný. Bez problémů zvládá osobní péči, lokomoci, transfery, 

kontrolu svěračů, sociální schopnosti. Schopnost komunikovat je jen lehce ztížená 

zhoršenou artikulací. 

(KOLÁŘ, 2009) 

3.3.19.  Závěr vyšetření 

 Pacient odeslán na rehabilitaci s těžkou parézou nervus facialis sin. 

Spolupracující, orientován a bez výrazného omezení pohyblivosti, které by mělo 

zpomalovat léčbu. Obtíže mu činí artikulace, příjem potravy a stěžuje si na časté slzení. 

Předpokládáme tedy lézi pod n. petrosus major. Při vstupním vyšetření byl prokázán 

funkční deficit levé poloviny obličeje, přičemž z neurologického vyšetření lze vyloučit 

parézu centrálního původu. Na výsledky krevních testů se ještě čeká, aby se mohla 

vyloučit borelie. Dle svalového testu jsme vyšetřili na levé polovině obličeje svalový 

stupeň 0-1 vyjma m. orbicularis oculi kde jsme ohodnotili stupněm 3-. Lagofthalmus 

vsedě 2 mm, a vleže 1 mm. Neurologické vyšetření prokázalo patologii 

nasopalpebrálního reflexu a stejně tak rohovkového reflexu.  

 Aspekčně viditelná oboustranná valgozita DK s příčně-podélným plochonožím. 

Prominující paravertebrální valy v celé oblasti páteře, kdy z boku se páteř jeví spíše 

jako rovná přímka a není patrné lordoticko-kyfotické zakřivení, což se projevilo  

i u dynamického vyšetření ve stoji, kde nebylo patrné fyziologické rozvíjení páteře.  

Dle rýh a tajlí lze usuzovat náklon celého těla doprava, což se potvrdilo i u vyšetření 

stoje na dvou vahách, kdy pravá polovina je zatěžována o 14kg více než levá. Stejně tak 

chůze, která je pomalá, kolébavá o široké bázi a pacient více napadá na pravou nohu. 

Chybí extenze kyčle a pozorujeme kompenzační záklon trupu. Při modifikacích nebyly 

nalezeny patologie, které by odpovídaly neurologickému nálezu, spíše určité 

kompenzační mechanismy pro zvládnutí daných úkolů, které souvisí spíše s tělesnou 

konstitucí pacienta a lehce zhoršenou stabilitou. Vyšetření vybraných stereotypů dle 

Jandy poukázalo na hrubou přestavbu při abdukci ramen, kde přebírá začátek pohybu  

m. trapezius superior, což se potvrdilo i při dalším vyšetření, a to jeho zkrácením 

a nalezeným hypertonem. Při flexi šíje i trupu jsou oba mechanismy porušeny špatným 

stereotypem a celkově jsou pro pacienta těžké na provedení. Klik provedl pacient pouze 

s oporou kolen a opět se projevila převaha m. trapezius superior a insuficience  
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m. serratus anterior. Dýchání pacienta je velmi mělké a dechová vlna není patrná, 

klidová dechová frekvence zrychlená.  

 Palpační vyšetření výše crist udává vyšší postavení pravé poloviny, 

což odpovídá již dříve zmíněnému náklonu vpravo při vyšetření stoje. Reflexní změny 

byly patrné především na kůži v oblasti obličeje, kde byla výrazná potivost, začervenání 

a otok levé poloviny se zvýšenou teplotou. Omezená posunlivost krční fascie doleva. 

Četný hypertonus na pravé polovině obličeje a extenzorů šíje. Bolestivý Erbův bod 

značící hypertonus mm. scalenii. 

 Při vyšetřování distancí na páteři byly nalezeny odchylky u Thomaerova 

příznaku, Ottova příznaku, zkoušky flexe hlavy a forestierovy fleche, což bylo patrné 

i z dynamického vyšetření stoje, kde se páteř téměř nerozvíjela. Z goniometrického 

vyšetření a vyšetření zkrácených svalů dle Jandy lze říci, že veškeré nalezené odchylky 

jsou též z důvodu konstituční bariéry.  

3.4.  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1. Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Edukace pacienta o režimových opatřeních 

- Uvolnění hypertonické zdravé poloviny obličeje 

- Stimulace paretické poloviny obličeje 

- Po dosažení svalového stupně 2. edukace pacienta na autoterapii s důrazem 

na prevenci vzniku synkinéz 

- Protažení fascií a zkrácených svalů v oblasti krční páteře 

- Edukace pacienta o správném stereotypu dýchání 

- Aktivace HSSP 

3.4.2. Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Redukce váhy 

- Kompenzace svalových dysbalancí pro zlepšení chůze, dýchání a vyšetřovaných 

stereotypů dle Jandy 

- Ovlivnění reflexních změn a svalových dysbalancí pro přirozené rozvíjení páteře 

s následným odstraněním kloubních blokád 

- Zlepšení stability 
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3.5.  Terapeutické jednotky 

1. Terapeutická jednotka (1. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Pacient si stěžuje na nepříjemný pocit tupého charakteru ve spodní 

oblasti levé poloviny obličeje, podle jeho slov by to ale jako bolest nepopisoval. Trápí 

ho, že nedokáže plně dovřít oko a že mu velmi často slzí. Zároveň je mu nepříjemné, 

že se mu špatně artikuluje a není mu dobře rozumět. Při jídle mu vytéká tekutá strava 

z úst. Při čištění zubů pasta vytéká jen občas, ale spíše mu to problémy nedělá. 

- Objektivně: Pacient je plně při vědomí, orientován časem, osobou i místem. 

Je spolupracující, plně soběstačný a psychicky stabilní. Aspekčně stranová obličejová 

asymetrie, ztížená artikulace pokleslý levý kousek a levé oční víčko (lagoftalmus 2mm 

vleže), bez vrásek na čele na levé straně a pokleslým obočím taktéž levé strany. Tvář 

nafoukne pouze vlevo, vpravo s únikem vzduchu. Dochází ambulantně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 Svalový test dle Jandy 1. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Vstupní kineziologický rozbor, edukace pacienta 

o režimových opatřeních, uvolnění hypertonické pravé poloviny obličeje a krční páteře, 

stimulace levé poloviny obličeje. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 0 0 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 3 - 3 - 

m. nasalis 0 0 

m. orbicularis oris 0 0 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

0 0 

m. levator anguli oris 0 0 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

1 - 1 - 

m. mentalis 1 - 1 - 

m. buccinator 0 0 

Lagoftalmus (vsedě) - 2 mm - 2 mm 

Lagoftalmus (vleže) - 1 mm - 1 mm 
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Návrh dnešní terapeutické jednotky Provedení kineziologického rozboru, TMT obličeje 

a krku, PIR dle Lewita na uvolnění krční páteře, stimulace svalů paretické poloviny 

obličej, edukace. 

Průběh terapeutické jednotky:  

- Dnes byl proveden vstupní kineziologický rozbor (viz kapitola 3.2 a 3.3) 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za použití krému Lenienska, levá strana spíše kraniálním směrem, pravá naopak 

směrem ke straně paretické. 

- Terapie dle metody sestry Kenny: stimulace m. frontalis, m. corrugator supercilii, 

m. orbicularis oculi, m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius., m. anguli oris, 

m. orbicularis oris, m. depressor labii inferioris., m. mentalis., m. buccinator, 

jelikož kromě m. orbicularis oculi jsou svaly příliš slabé, neprováděli jsme indikaci 

ani reedukaci v aktivní formě, pohyb jsme prováděli pouze pasivně. 

- Edukace pacienta: Vysvětlení, proč je nutné režimová opaření dodržovat, 

zodpovězení případných dotazů. 

Poznámky: Pacient dochází do práce, kde hodně mluví a dívá se do monitoru, 

doporučeno alespoň na týden práci omezit, především z důvodu prevence vytvoření 

synkinéz. Stále čekáme na výsledky krevních testů, které vyloučí borélii. 

Závěr terapeutické jednotky:  Cíle dnešní terapeutické jednotky byly splněny. Pacient 

cítí zmírnění nepříjemného tlaku na levé polovině obličeje a pocit uvolnění 

hypertonické pravé poloviny obličeje. Objektivně dnes bez zlepšení svalové síly. 

Pacienta jsme prozatím k autoterapii neinstruovali, nezvládá izolované pohyby 

bez souhybů. Odchází edukován režimovými opatřeními. 
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2. Terapeutická jednotka (3. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Tupý tlak téměř vymizel, nahradil ho pocit škubání v levé polovině 

obličeje, především v tváři. Svými slovy popisuje, že mu přijde, jako kdyby se svaly 

začínaly probouzet. Ostatní potíže jmenované v první terapeutické jednotce 

přetrvávají.  

- Objektivně: Stranová asymetrie se zmenšením lagoftalmu a mírné zlepšení 

některých svalů levé poloviny obličeje (viz tabulka níže). Otok na levé polovině 

obličeje se nijak nezměnil. Zhoršená artikulace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Svalový test dle Jandy 2. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění hypertonické pravé poloviny obličeje a celé krční 

páteře, stimulace levé poloviny obličeje. Edukace a nácvik správného stereotypu 

dýchání. Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich korekce. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, mobilizace lopatek dle Lewita, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. 

Metoda dle sestry Kenny pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata 

pro hlavu. Nácvik správného stereotypu dýchání. 

 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 0 0 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 3 - 3 - 

m. nasalis 1 - 1 - 

m. orbicularis oris 0 0 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

0 0 

m. levator anguli oris 0 0 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

1 - 1 - 

m. mentalis 1 - 1 - 

m. buccinator 0 0 

Lagoftalmus (vsedě) - 1 mm - 1 mm 

Lagoftalmus (vleže) - 1 mm - 1 mm 
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Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Pacient, vleže na břiše s podloženými DKK. 

- Mobilizace lopatky proti hrudníku dle Lewita. 

Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – diagonály všech směrů s jemným odporem, spíše 

aby si pacient svou lopatku začal více uvědomovat. 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za použití krému Lenienska, levá strana spíše kraniálním směrem, pravá naopak 

směrem ke straně paretické. 

- Terapie dle metody sestry Kenny: stimulace m. frontalis, m. corrugator supercilii, 

m. orbicularis oculi, m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius., m. anguli oris, 

m. orbicularis oris, m. depressor labii inferioris., m. mentalis., m. buccinator, 

jelikož kromě m. orbicularis oculi jsou svaly příliš slabé, neprováděli jsme indikaci 

ani reedukaci v aktivní formě, pohyb jsme prováděli pouze pasivně. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

opakované kontrakce. Provedeno 8x do extenze a 8x do flexe. 

- Edukace pacienta o fyziologickém kaudo-kraniálním postupu dechové vlny. 

Čtvercové dýchání pro lepší uvědomění průchodu vlny. 

Poznámky: Pacient stále dochází do práce, opět jsme tedy zopakovali důvody, proč by 

bylo vhodné práci omezit. Výsledky krevních testů, které by vyloučily borélii ještě 

pacient nemá. 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Pacient byl nadšený 

z metody PNF, která ho velmi oslovila, subjektivně cítil aktivitu především v oblasti 

čela. Lagoftalmická štěrbina se o 1 mm zmenšila vsedě. Mimické svaly levé poloviny 

obličeje jsou dle svalového testu prof. Jandy beze změn. Odchází bez indikace 

k autoterapii. 
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3. Terapeutická jednotka (5. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Přetrvávající škubání se zlepšením při jídle, které už tolik nevytéká. 

Stále se ale pacientovi špatně kouše.  

- Objektivně: Přetrvávající stranová asymetrie s otokem levé poloviny, zmenšení 

lagoftalmu a zlepšení některých svalů levé poloviny obličeje (viz tabulka níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9 Svalový test dle Jandy 3. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění hypertonické pravé poloviny obličeje a celé krční 

páteře, stimulace levé poloviny obličeje.  

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře. Metoda dle sestry Kenny pro stimulaci levé poloviny obličeje, tejpování. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za pomoci měkkých míčků. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 0 0 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 4 

m. nasalis 1 1 

m. orbicularis oris 1 1 + 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

1 + 2 

m. levator anguli oris 1 + 2 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

1 + 1 + 

m. mentalis 1 - 1 

m. buccinator 1 - 1 

Lagoftalmus (vsedě) - 1 mm - 1 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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- Terapie dle metody sestry Kenny: stimulace m. frontalis, m. corrugator supercilii, 

m. orbicularis oculi, m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius., m. anguli oris, 

m. orbicularis oris, m. depressor labii inferioris., m. mentalis., m. buccinator, mimo 

m. orbicularis oculi jsme neprováděli indikaci ani reedukaci v aktivní formě, pohyb 

jsme prováděli pouze pasivně, u svalů, které dosáhly stupně 2 s dopomocí. 

- Lymfatické tejpování paretické poloviny obličeje po provedení manuálního 

uvolnění lymfatických uzlin zdejším terapeutem (viz obrázek č. 21 a kapitola  

č. 2.5.5.3). 

- Edukace pacienta k autoterapii – uvolnění m. trapezius superior, 

m. sternocleidomastoideus a m. levator scapulae, 2x po dobu 30 vteřin, pozice 

vsedě dle instrukcí.  

Poznámky: Pacient příští týden nemá plánovanou práci, a tak očekávám zlepšení. 

Výsledky krevních testů pacient stále nemá.  

Závěr terapeutické jednotky: Cíle dnešní terapeutické jednotky byly splněny. Ústa 

začínají být více pohyblivá. Vzhledem k tomu, že pacient má příští terapii za 3 dny, 

zvolili jsme na závěr dnešní jednotku doplněk tejpování, abychom podpořili hojivý 

proces a stimulaci. Odchází edukován k autoterapii pro péči o přetíženou krční páteř. 
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4. Terapeutická jednotka (8. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Pacient přichází pozitivně naladěn, tejp si chválí a popisuje, že cítí 

levou stranu příjemněji. Při jídle se mu již lépe kouše a téměř nic nevytéká z úst. 

Celkově říká, že psychicky je mu mnohém lépe a cítí, že se stav stále zlepšuje,  

i když zatím ne příliš viditelně, ale pro něj se pocity ve tváři mění. 

- Objektivně: Přetrvávající stranová asymetrie bez lagoftalmu a zlepšení některých 

svalů levé poloviny obličeje (viz tabulka níže). Téměř bez otoku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 Svalový test dle Jandy 4. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění hypertonické pravé poloviny obličeje a celé krční 

páteře, stimulace levé poloviny obličeje. Nácvik správného stereotypu dýchání. 

Edukace a nácvik aktivace nitrobřišního tlaku. Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich 

korekce. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny 

pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Nácvik 

správného stereotypu dýchání. Edukace a nácvik aktivace nitrobřišního tlaku. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 0 0 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 1 1 

m. orbicularis oris 1 1 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

1 + 1 + 

m. levator anguli oris 1 + 2 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

1 + 2 

m. mentalis 1 - 1 

m. buccinator 1 - 1 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Průběh terapeutické jednotky: 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce – relaxace. 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za použití krému Lenienska, levá strana spíše kraniálním směrem, pravá naopak 

směrem ke straně paretické. 

- Terapie dle metody sestry Kenny: stimulace m. frontalis, m. corrugator supercilii, 

m. orbicularis oculi, m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius., m. anguli oris, 

m. orbicularis oris, m. depressor labii inferioris., m. mentalis., m. buccinator, 

jelikož kromě m. orbicularis oculi jsou svaly příliš slabé, neprováděli jsme u nich 

indikaci ani reedukaci v aktivní formě, pohyb jsme prováděli pouze pasivně, 

u svalů, které dosáhly stupně 2 s dopomocí. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

pomalý zvrat. Provedeno 8x do extenze a 8x do flexe. 

- Edukace pacienta o fyziologickém kaudo-kraniálním postupu dechové vlny. 

Čtvercové dýchání (3s nádech, 3s pauze, 3s výdech, 3s pauza) pro lepší uvědomění 

průchodu vlny. 

- Edukace pacienta o aktivaci nitrobřišního tlaku a instrukce k aktivaci s manuálním 

kontaktem v oblasti nad SIAS, poté laterálně na žebrech a pod bederní páteří, 

aby terapeut cítil rozvíjení dechové vlny a aktivaci nitrobřišního tlaku. 

Poznámky: Pacient již nedochází do práce. Výsledky krevních testů na borélii byly 

negativní. Po instrukci zvládá aktivaci nitrobřišního tlaku velmi dobře, ačkoli to nikdy 

předtím vědomě nedělal. 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Po terapii viditelné mírné 

zlepšení mimických svalů zvedajících koutky do úsměvu. Pacient se cítí příjemně 

uvolněně. Odchází s instrukcemi pro terapii dechu. 

  



61 

 

5. Terapeutická jednotka (10. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Výrazné zlepšení při artikulaci, kousání a při jídle. Pacient má radost 

z velkého zlepšení. 

- Objektivně: Pacient přichází s úsměvem a dobře naladěn. Obličej je z hlediska 

symetrie již vyrovnanější a bez otoku. Je mu lépe rozumět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11 Svalový test dle Jandy 5. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny 

obličeje. Korekce autoterapií. Stimulace levé poloviny obličeje. Ovlivnění lopatek 

ve smyslu jejich korekce. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny 

pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola 

indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 1 1 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 2 + 2 + 

m. orbicularis oris 3 3 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

3 + 3 + 

m. levator anguli oris 3 + 3 + 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

3 3 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 2 2 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce - relaxace 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za použití krému Lenienska, levá strana spíše kraniálním směrem, pravá naopak 

směrem ke straně paretické. 

- Terapie dle metody sestry Kenny u svalů, jež dosáhly stupně 3 a více jsme prováděli 

pohyb aktivně s důrazem na prevenci synkinéz. Svaly se stupněm 

2 a 2 + s dopomocí a slabým m. frontalis a m. corrugator supercilii stále jen 

pasivně. 

U svalů, u nichž jsme dosáhli minimálně třetího stupně svalové síly, dnes provedena 

celá metoda dle sestry Kenny se zřetelem na prevenci synkinéz. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

opakované kontrakce. Provedeno 8x do extenze a 8x do flexe. 

- Kontrola provedení uvolňovacích cviků pro krční páteř, kontrola dechové vlny 

a aktivace nitrobřišního tlaku. 

Poznámky: Dnes jsme před zrcadlem nacvičovali pohyby koutků úst s instrukcemi 

a velmi opatrně tak, abychom zabránili vzniku synkinéz. Před zrcadlem pacient zkoušel 

požadované úkony. Také jsme nacvičovali písmenka s důrazem na symetrii v jejich 

vyslovování. Pacient zatím autoterapii provádět nebude. Nacvičovali jsme také některé 

hlásky pro zlepšení artikulace.  

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Viditelné zlepšení 

mimických svalů především těch ovládajících koutky úst. Pacient odchází domů 

bez instrukce k nové autoterapii. 
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6. Terapeutická jednotka (12. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Pacient přichází se stejným pocitem jako na minulou terapii. 

- Objektivně: Pacient bez výrazné změny od poslední terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 Svalový test dle Jandy 6. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny 

obličeje. Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich korekce. Korekce autoterapií. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny 

pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola 

indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce – relaxace. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 2 2+ 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 3 3 

m. orbicularis oris 4 4 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

4 4 

m. levator anguli oris 4 4 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

3 3 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 2 + 2 + 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Provedena masáž terapeutem obou polovin obličeje 

za použití krému Lenienska, levá strana spíše kraniálním směrem, pravá naopak 

směrem ke straně paretické. 

- Terapie dle metody sestry Kenny u svalů, jež dosáhly stupně 3 a více jsme prováděli 

pohyb aktivně s důrazem na prevenci synkinéz. Svaly se stupněm 

2 a 2 + s dopomocí a m. frontalis a m. corrugator supercilii stále jen pasivně. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

pomalý zvrat. Provedeno 8x do extenze a 8x do flexe  

- Kontrola provedení uvolňovacích cviků pro krční páteř, kontrola dechové vlny 

a aktivace nitrobřišního tlaku. 

- Korekce autoterapie před zrcadlem u svalů, které dosáhly svalového stupně 3. 

- Facilitační tejpování levé poloviny obličeje (viz obrázek 22 a kapitola 2.5.5.3) 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Dnes viditelné zlepšení 

především u m. frontalis. 
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7. Terapeutická jednotka (15. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Pacient se cítí dobře, byl dnes poprvé po týdnu v práci a byl pochválen, 

jak se zlepšil, má z toho radost. 

- Objektivně: Bez výrazných změn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 13 Svalový test dle Jandy 7. TJ 

 

Cíl terapeutické jednotky: Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich korekce. Uvolnění 

obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny obličeje. Korekce autoterapií. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny 

pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola 

indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Sval Svalový 

stupeň na 

začátku TJ 

Svalový 

stupeň na 

konci TJ 

m. frontalis 2 3 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 3 + 4 

m. orbicularis oris 4 4 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

4 + 5 

m. levator anguli oris 4 + 5 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

3 3 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 3 + 4 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Pacient, vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce - relaxace 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Míčkování od platysmy po horní okraj čela. 

- Terapie dle metody sestry Kenny pro všechny svaly i aktivně, jen m. mentalis 

a m. frontalis s dopomocí. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

opakované kontrakce. Provedeno 10x do extenze a 10x do flexe. 

- Kontrola prováděné autoterapie před zrcadlem u svalů, které dosáhly minimálně 

svalového stupně 3. 

Poznámky: Pacient dnes po týdnu v práci, bez problémů.  

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Pacient velmi dobře provádí 

izolované pohyby, které jsme mu na doma indikovali. Dnes poprvé neuniká vzduch 

pravé poloviny při přefukování tváří. 
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8. Terapeutická jednotka (17. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Pacient se dnes cítí unaveně, má toho hodně v práci a těší se na víkend. 

- Objektivně: Téměř vymizelá stranová asymetrie obličeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14 Svalový test dle Jandy 8. TJ 

 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny 

obličeje. Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich korekce. Korekce autoterapií. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny pro 

stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola 

indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK. 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce – relaxace. 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 3 4 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 3 + 3 + 

m. orbicularis oris 4 4 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

4 + 5 

m. levator anguli oris 4 + 5 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

3 3 

m. mentalis 2 2 

m. buccinator 3 + 4 - 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Míčkování od platysmy po horní okraj čela. 

- Terapie dle metody sestry Kenny, m. mentalis s dopomocí. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

opakované kontrakce. Provedeno 10x do extenze a 10x do flexe. 

- Kontrola prováděné autoterapie před zrcadlem u svalů, ketré dosáhly minimálně 

svalového stupně 3. 

 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Pacient velmi dobře provádí 

izolované pohyby, které mu byly pro domácí léčbu indikovány. 
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9. Terapeutická jednotka (19. 2. 2021) 

Status praesens:  

- Subjektivně: Domácí cvičení pacienta již moc nebaví, a tak ho tolik neprovádí. 

Jinak se cítí dobře. 

- Objektivně: Téměř vymizelá stranová asymetrie obličeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabulka 15 Svalový test dle Jandy 9. TJ 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny 

obličeje. Korekce autoterapií. Ovlivnění lopatek ve smyslu jejich korekce. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře, metoda PNF dle Kabata pro lopatky. Metoda dle sestry Kenny 

pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola 

indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, 

- PIR dle Lewita - m. trapezius, levator scapulae 

Pacient při terapii vleže na boku s pokrčenými DKK 

- PNF dle Kabata pro lopatky – anteriorní deprese, technika kontrakce - relaxace 

Sval Svalový stupeň 

na začátku TJ 

Svalový stupeň 

na konci TJ 

m. frontalis 3 + 3 + 

m. corrugator supercilli 0 0 

m. orbicularis oculi 4 + 4 + 

m. nasalis 3 + 3 + 

m. orbicularis oris 4 4 

m. zygomaticus m. 

m. risorius 

4 + 4 + 

m. levator anguli oris 4 + 4 + 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii inferioris 

3 + 3 + 

m. mentalis 4 4 

m. buccinator 4 4 

Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 0 mm 

Lagoftalmus (vleže) 0 mm 0 mm 
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Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Míčkování od platysmy po horní okraj čela. 

- Terapie dle metody sestry Kenny. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

pomalý zvrat - výdrž. Provedeno 10x do extenze a 10x do flexe. 

- Kontrola prováděné autoterapie před zrcadlem u svalů, které dosáhly sv. st. 3. 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Pacient velmi dobře provádí 

izolované pohyby, které jsme mu na doma indikovali.  

10. Terapeutická jednotka (22. 2. 2021) 

Dnes bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření (viz kapitola 3.6). 

Cíl terapeutické jednotky: Uvolnění obličeje a celé krční páteře, stimulace levé poloviny 

obličeje. Korekce autoterapií. 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: TMT obličeje a krku, PIR dle Lewita na uvolnění 

krční páteře. Metoda dle sestry Kenny pro stimulaci levé poloviny obličeje, metoda 

PNF dle Kabata pro hlavu. Kontrola indikovaných autoterapií. 

Průběh terapeutické jednotky:  

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Terapie oblasti krční páteře: Trakce šíje s propracováním měkkých tkání, PIR dle  

Lewita - m. trapezius, levator scapulae. 

Pacient při terapii vleže na zádech s podloženými DKK. 

- Techniky měkkých tkání: Míčkování od platysmy po horní okraj čela. 

- Terapie dle metody sestry Kenny. 

- PNF dle Kabata pro hlavu – extenze s rotací a flexe s rotací obojí vlevo – technika 

opakované kontrakce. Provedeno 10x do extenze a 10x do flexe. 

- Kontrola prováděné autoterapie před zrcadlem u svalů, které dosáhly sv. st. 3. 

Závěr terapeutické jednotky: Stanovené cíle byly splněny. Pacient velmi dobře provádí 

izolované pohyby, které jsme mu na doma indikovali. 
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3.6.  Výstupní kineziologický rozbor 

Provedeno 22. 2. 2021 

Terapeutické jednotky popsané výše ukazují, že jsme byli schopni ovlivnit oblast 

obličeje a krční páteře, proto považuji za důležité v závěru vyšetření popsat pouze 

takové prvky, kde jsme dosáhli nějakého zlepšení, či změny.  

3.6.1. Vyšetření vybraných stereotypů dle Jandy 

Flexe krku: Snaha o správné provedení, i přes velké množství podkožního tuku v oblasti 

mezi bradou a sternem značí patologickou přestavbu. Při flexi hlavy je patrný její 

předsun, avšak už nepřevládá m. sternocleidomastoideus. 

Abdukce ramene: Bilaterálně patologická přestavba se zvýšenou aktivací m. trapezius 

superior po pár stupních pohybu (cca 10 ° abdukce). 

3.6.2. Vyšetření dechového stereotypu 

 Dechová vlna postupuje kaudokraniálním směrem, dech je více patrný a klidová 

dechová frekvence se zpomalila na 17 nádechů za minutu. 

3.6.3. Vyšetření stabilizačních funkcí dle Koláře 

Brániční test: Žebra se rozvíjí celoplošně do obou dlaní terapeuta. 

3.6.4. Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže: Bilaterálně souměrně zabarvené tváře dočervena, potivost. 

Podkoží: Bilaterálně obtížné nabrat Küblerovu řasu, a tedy špatně posunlivé. 

Fascie: Krční fascie s omezením doleva, hrudní fascie volné. Prsní fascie volné. 

Svaly 

- Mimické svaly – normotonus 

- Žvýkací svaly – bilaterální hypertonus 

- M. trapezius superior – bilaterální hypertonus, hmatná rezistence 

- M. levator scapulae – lehce zvýšený tonus 

- Mm scalenii – palpačně bolestivý Erbův bod 

- M. sternocleidomastoideus – palpačně nebolestivý, přetrvává lehký hypertonus 

- Krátké extenzory šíje – hypertonus bez palpační bolestivosti 

- Mm. pectorales – normotonus 
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3.6.5. Funkční svalový test obličeje dle Jandy 

Tabulka 16 Výstupní vyšetření funkčního svalového žvýkacích svalů dle Jandy 

Tabulka 17 Výstupní vyšetření funkčního svalového testu mimických svalů dle Jandy 

3.6.6. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tabulka 18 Výstupní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 

Svalový stupeň (L) Sval Svalový stupeň 

(P) 

5 m. masseter 5 

5 m. temporalis 5 

5 m. pterygoideus lateralis 5 

5 m. pterygoideus medialis 5 

Svalový stupeň (L) Pohyb Sval Svalový stupeň (P) 

5 Vrásky m. frontalis 4 

0 Zamračení m. corrugator supercilli 0 

5 Zavření očí m. orbicularis oculi 4 + 

5 Sevření nosních dírek m. nasalis 3 + 

5 Špulení rtů m. orbicularis oris 4 

5 Koutek vzhůru a stranou m. zygomaticus m. 

m. risorius 

4 + 

5 Vytažení koutku vzhůru m. levator anguli oris 4 + 

4 Stažení koutku dolů a 

stranou 

m. depressor anguli oris 

m. depressor labii 

inferioris 

3 + 

5 Zdvižení kůže brady m. mentalis 4 

5 Přitlačení tváře k dásním m. buccinator 4 

0 Lagoftalmus (vsedě) 0 mm 

0 Lagoftalmus (vleže) 0 mm 

Vyšetřovaný sval Levá strana Pravá strana 

m. trapezius superior 2 2 

m. levator scapulae 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

mm. pectorales 0 0 
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3.6.7.  Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů 

- VII – Pozůstatky Bellova příznaku bez lagoftalmu, s vyhlazením vrásek a lehce 

pokleslou levou polovinou obličeje 

Nasopalpebrální reflex – v normě, Rohovkový reflex – v normě 

3.6.8. Závěr vyšetření 

 Po 10 terapeutických jednotkách jsme u pacienta dosáhli téměř úplného vyléčení 

periferní parézy nervus facialis s pozůstatkem lehké asymetrie v oblasti očí a pouze 

minimálního rozdílu ve stranové symetrii v dolní polovině obličeje. Při terapii se stal 

zlomovým bodem 14. den, kdy došlo k největšímu progresu a mohli jsme pacienta 

edukovat k autoterapii, kterou podle všeho prováděl velmi dobře a s rozumem. 

Z původní svalové síly většiny mimických svalů 0 -1 jsme dosáhli rozmezí 

3+ až 4+ vyjma m. corrugator supercilii, který pacient nedokáže aktivovat ani na zdravé 

polovině obličeje, která nebyla parézou postižena. O její navrácení později neusilovali, 

jelikož pacient dle svých slov k životu mračení nepotřebuje. Pacient je spokojen, je opět 

schopen plnohodnotného života jako před vznikem parézy, jelikož mu nevytéká jídlo 

z úst a ani mu nedělá problém mluvení. Objektivně je ještě artikulace trochu zhoršená 

a asymetrie viditelná, avšak ne na první pohled. 

Mimo ovlivnění parézy n. facialis se nám podařilo lehce snížit zvýšený tonus 

svalů krční páteře, což se projevilo i na jejich protažitelnosti. Lehce se nám podařilo 

ovlivnit dechovou vlnu a především prohloubit dýchání, čímž se podařilo přiblížit 

dechovou frekvenci k její fyziologické normě. Pacient velmi dobře zvládá aktivaci 

nitrobřišního tlaku, naučil se také vědomě situovat dech do oblasti žeber, což značí lepší 

funkci bránice. 

3.6.9. Zhodnocení efektu terapie 

Během 10 terapeutických jednotek, které jsme věnovali především léčbě parézy 

n. facialis na levé straně, jsme za použití kombinace metody dle sestry Kenny, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace, míčkování a dalších technik měkkých tkání, 

s doplňkem tejpování na víkend, dosáhli kýženého cíle. 

 Nejvyšší nárůst svalové síly proběhl ke dni 10. 2. 2021, kdy pacient dorazil 

na svou celkem šestou terapii. U některých svalů jsme změřili rozdíl ve svalové síle 
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dle Jandy o 1 až 2 stupně, a to především u mimických svalů v oblasti úst. Teprve 

později se zvýšila síla m. frontalis, který zůstával dlouho velmi slabý. Po dokončení 

poslední terapie lze aspekčně i vyšetřením svalové síly zhodnotit výrazné zlepšení, kdy 

pacient dokáže všechny léčené svaly (m. frontalis, m. orbicularis oculi, m. nasalis,  

m. zygomaticus major, m. levator anguli oris, m. risorius, m. depressor labii inferioris, 

m. buccinator, m. mentalis) aktivovat bez synkinéz a v téměř úplné symetrii 

v porovnání s pravou stranou. 

 Mimo terapii parézy nervus facialis jsme se věnovali také dechovému stereotypu 

spolu s tréninkem aktivace nitrobřišního tlaku, která jde pacientovi velmi dobře, i když 

jen na krátkou dobu. Také jsme se věnovali oblasti krční páteře, která je u pacienta stále 

velice přetížená. Věnovali jsme jí vždy cca 15 minut z terapie, což je dle mého názoru 

velmi krátká doba a bylo by potřeba určitě komplexnější terapii, kvůli které ale pacient 

na ambulanci nedocházel. Bylo by vhodné doplnit pacientovi fyzikální terapii v podobě 

náhřevu ve formě soluxu po vyloučení borelie nebo elektrostimulaci pomocí bodového 

aplikátoru v počátcích onemocnění (KOLÁŘ, 2009). 

 K úspěšné terapii parézy nervus facialis určitě přispěl i velmi vyrovnaný 

psychický stav pacienta, především po prvním zlepšení měl velmi pozitivně nastavenou 

mysl, a to je dle mého názoru velmi důležité. K terapii přistupoval velmi zodpovědně 

a vše si vždy zapamatoval. 

Pacient by měl stále dodržovat režimová opatření, a to především udržení tváře 

v teple a pro prevenci synkinéz si dávat pozor na přetěžování stále silnější strany 

a přidržovat si ji. Jelikož je pacient mladý, myslím si, že jeho léčba bude 

se stoprocentním zotavením. Nadále bych pokračovala v metodě dle sestry Kenny 

s důrazem na reedukační složku. 

Výpis ze zdravotnické dokumentace pacienta 

Pěkně upravená paréza se svalovým stupněm 5 u všech mimických svalů, bez synkinéz 

a jiných patologií. Pacientova léčba ukončena. 

  



75 

 

ZÁVĚR 

 Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky problematiky parézy lícního 

nervu se zaměřením na idiopatickou periferní parézu. Zabývá se především její léčbou, 

kdy podrobněji rozebírá léčbu konzervativní. Popisuje vybrané postupy, které lze 

pro léčbu využít. Ve speciální části se soustředí na kazuistickou péči pacienta 

s Bellovou obrnou a popisuje vstupní vyšetření, krátkodobý i dlouhodobý terapeutický 

plán. Obsahuje také podrobný popis jednotlivých terapeutických jednotek s tabulkami, 

které obsahují záznam růstu svalové síly jednotlivých skupin mimických svalů. 

V závěru konci je uvedeno zhodnocení efektu terapie. 

Mezi zdroji, ze kterých jsem pro zpracování této práce čerpala, bych chtěla 

vyzdvihnout diplomovou práci zpracovanou panem Dvořákem, pod vedením paní 

Valouchové. Zabývá se léčbou periferní parézy lícního nervu pomocí Vojtovy reflexní 

lokomoce a dle mého je pro tuto problematiku velkým přínosem. 

Cílem všech terapeutických jednotek pacienta bylo co největší možné zlepšení 

jeho stavu a vzhledem k příloze č. 3 bych tento cíl považovala jako splněný a věřím, 

že pacient dosáhne plného zotavení. Pacient se během terapií zlepšovat i po psychické 

stránce vzhledem k celkem rychlému zotavování, ale celkově se dá říci, že jeho 

optimistický přístup úspěšné léčbě velmi napomohl. 

Dále bych ještě na závěr chtěla poděkovat právě kladenské nemocnici 

za umožnění praxe a také bych poděkovala fyzioterapeutce pracující v Oblastní 

nemocnici Kladno, která mi ukázala na jiném pacientovi Vojtovu metodu v praxi. 

Zpracování této bakalářské práce mi pomohla načerpat další znalosti, ale především 

zkušenosti.  
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I 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

  



II 

 

Příloha 2 Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                     

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 v Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského 

kraje, 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 s 

diagnózou periferní paréza nervus facialis. 

 

Cílem této bakalářské práce je uvést teoretické podklady týkající se problematiky parézy 

nervus facialis. V praktické části se práce zabývá využitím vybraných 

fyzioterapeutických technik určených k léčbě periferní parézy nervus facialis. 

 

 

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: .............................. 



III 

 

Příloha 3 Shrnutí svalového testu před a po provedení TJ  
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