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Abstrakt 

Práce se zabývá fyzioterapií predilekce v kojeneckém věku. Jejím cílem bylo 

zhodnotit vliv individuální fyzioterapie u kojenců s diagnostikou predilekce a úpravu 

asymetrického vývoje a vývoje plagiocephalie. Práce je rozdělená na dvě části, 

teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se zaměřuje na motorický vývoj dítěte v prvních čtyřech 

trimenonech, charakteristiku predilekce, její etiologii a diferenciální diagnostiku. Jsou 

zde také popsány jednotlivé možnosti a metody fyzioterapie, kterými se v dnešní době 

predilekce léčí.  

V praktické části jsou demonstrované výsledky v podobě 4 kazuistik dětí, u 

kterých byla terapie v průběhu 3 měsíců prováděna. Obsahuje základní vyšetření 

posturální aktivity, posturální reaktivity, základní primitivní reflexologie a průběh 

terapie.  

V závěru je porovnání hypotéz stanovenými na základě teoretického nastudování 

problematiky s praktickou zkušeností.  
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Abstract 

The work deals with physiotherapy of predilection during the stage of infancy. Its 

aim was to evaluate the effect of individual physiotherapy in infants with the diagnosis of 

predilection, adjustment of asymmetric development and (the) development of 

plagiocephaly. The work is divided into two parts: theoretical and practical. 

The theoretical part focuses upon the motor development of the child during the 

first four trimenones, the characteristics of predilection, its etiology and differential 

diagnosis. It also describes the various options and methods of physiotherapy that are 

used to treat predilection today. 

The practical part demonstrates the results in the form of four case 

reports involving children who underwent therapy over a period of 3 months. It contains 

basic examinations of postural activity, postural reactivity and basic primitive 

reflexology, along with the course of therapy. 

In the end, a comparison of hypotheses established on the basis of theoretical study 

of the issue with practical experience is confirmed. 

 

Keywords 

Physiotherapy, predilection, infant age, Acral coativation therapy, Vojta reflex 

locomotion 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD  abdukce 

ACT  akrální koaktivační terapie 

ADD  addukce 

BPT  benigní paroxysmální torticollis 

CKP  centrální koordinační porucha 

CNS  centrální nervový systém 

DK  dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

DMO  dětská mozková obrna 

EXT  extenze 

FLX  flexe 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

PMV  psychomotorický vývoj 

MRI  magnetic resonance imaging 

NO  nynější onemocnění  

OA  osobní anamnéza 

ORL  otorhinolaryngologie 

RP  reflexní plazení 

RO  reflexní otáčení 

RTG  rentgen 

SA  sociální anamnéza 

VRL   Vojtova reflexní lokomoce 
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ÚVOD 

Predilekce hlavy je jednou z nejčastějších diagnóz v kojeneckém věku. Klinicky 

je predilekce otáčení hlavy pouze na jednu stranu nebo její preference. Fyziologicky se 

asymetrické držení hlavy vyskytuje do 6. týdne života dítěte. Dítě by ale i v tomto období 

mělo být schopné hlavu otáčet na obě strany. Pokud po ukončení 6. týdne asymetrické 

držení nezmizí, hovoříme o fixované predilekci.  

 Etiologie je velmi pestrá, důvody vzniku mohou začínat již prenatálně a to 

nejčastěji abnormální polohou plodu v děloze. Důvodem může být také špatné 

polohování a manipulace. V literatuře se nejčastěji objevuje výraz „torticollis“, což je ale 

diagnóza s velice specifickým klinickým obrazem a neodpovídá všem variantám původu 

abnormálního držení hlavy. Společně s polohovou asymetrií nastupují v průběhu vývoje 

další komplikace, jeden z nejčastějších je plagiocephalie.  

Plagiocephalie je deformace lebky dítěte, klinický obraz odpovídá oploštěnému 

záhlaví a asymetrii obličeje. V dnešní době se výskyt zvýšil v důsledku prevence 

syndromu náhlého úmrtí dítěte, kde platí doporučení polohování dítěte na záda během 

spánku. Velice riziková skupina jsou nedonošené děti, které se odlišují svým vývojem a 

jsou náchylnější k deformaci lebky. 

 Pokud není dítě včas diagnostikováno a následně není pod dozorem 

fyzioterapeuta, asymetrie hlavy v průběhu vývoje negativně ovlivňuje osu páteře a 

hrudníku. V neléčených případech může sekundárně vznikat skolióza, děti mohou mít 

problémy s příjmem potravy a artikulací.  

 Některé následky asymetrického držení jsou patrné již po narození, některé jsou 

viditelná později. Ve všech případech platí důležitost včasné a správné diagnostiky, a 

zahájení terapie k prevenci sekundárních komplikací. Symetrický vývoj pohybového 

aparátu, zejména v prvních letech života dítěte, je stěžejní pro další fyziologický 

psychomotorický vývoj. Abychom mohli rozpoznat odchylky od fyziologického vývoje 

dítěte, je potřeba detailně znát motorický vývoj a podle porovnání správně poruchu 

diagnostikovat.  
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Je mnoho metod a postupů, kterými se v dnešní době predilekce řeší. Nejčastější 

zůstává Vojtova reflexní lokomoce, která vyvolává fyziologické motorické vzory pomocí 

stimulací spoušťových bodů. Dále se využívá metoda Akrální koaktivační terapie nebo 

Bobath koncept. Pokud jde o terapii kojenců, je stěžejní spolupráce s rodiči a rodinou 

dítěte. Edukace a kontrola cvičebních jednotek pod dohledem fyzioterapeuta je nejčastější 

náplní terapie, protože terapie probíhá na denní bázi a hlavním terapeutem dítěte je tedy 

rodič.  
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1 MOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE 

V této kapitole teoretické části práce jsem se zabývala výhradně motorickým 

vývojem dítěte v prenatálním období a prvních čtyřech trimenonech.  

1.1 Prenatální vývoj 

V prenatálním období sledujeme tzv. fetální pohyby, což doslova znamená 

pohyby plodu. Uvádí se několik typů: celkové pohyby plodu od cca 8. týdne, izolované 

pohyby horních a dolních končetin, záškuby, klonické pohyby a kontakt ruka – obličej, 

který se objevuje zpravidla mezi 10. a 12. týdnem. Tyto pohyby může ovlivňovat řada 

endogenních i exogenních faktorů a tím narušit fyziologický vývoj plodu. Mezi 

nejčastější patří růstová retardace, hypotrofie plodu nebo hypoxie (Prechtl, 1989). 

 

1.2 První trimenon 

První trimenon je období od narození dítěte až po ukončení 3. měsíce života. 

V první fázi rozlišujeme novorozenecké období, které trvá 28. dní po porodu. V tomto 

období převažují primitivní reflexy, které postupně vyhasínají do konce 6. týdne, pokud 

je vývoj fyziologický. Spontánní aktivita dítěte je velice nekoordinovaná, popisujeme tzv. 

holokinetické pohyby. Reaguje na externí podněty, zejména zvukové, celým tělem. Dítě 

v této fázi není schopné oční fixace, pouze krátkodobě, ale není tedy schopné udržet 

optický kontakt.  

 

V poloze na zádech nemá opěrnou bázi, hovoříme zde o „úskladné pozici“, celý 

trup je nakloněn k jedné straně. Hlava je většinu času otočena na jednu stranu, pokud ale 

zakryjeme dítěti zorné pole nebo vyvoláme podnět na druhé straně, mělo by být schopno 

hlavu otočit. Pokud toto držení přetrvává i po 6. týdnu, mluvíme o tom již jako o fixované 

predilekci, což považujeme za patologii. Pokud se dítě alespoň snaží se otočit, i když 

motorické schopnosti mu to neumožňují provést, je to známka příznivého psychického 

vývoje. Horní končetiny (HKK) jsou flektované v lokti, plantárně flektované v zápěstí 

společně s ulnární dukcí, prsty jsou pokrčené a schované v pěsti, rameno je ve vnitřní 

rotaci. Dolní končetiny (DKK) jsou flektované v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu, 

ten je k tomu i v lehké pronaci (Kolář, 2009; Orth, 2009). 
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V poloze na břiše sledujeme oporu o sternum a pupek, pánev je výš než zbytek 

těla. HKK i DKK jsou složené blízko u těla, opora o HKK je v úrovni předloktí, stejně 

jako v poloze na zádech má dítě ruce v pěsti v ulnární dukci. Hlavu si dítě opírá ze strany 

o tvář. Pánev je ve flekčním držení, následkem čeho jsou DKK flektované a opírají se o 

kolenní klouby. 

 

Koncem 6. týdne se zlepšuje optická fixace, zlepšuje se diferenciace pohybu, dítě 

dokáže stále lépe izolovat pohyby. Opěrná plocha se v poloze na zádech posouvá 

kraniálně, dítě je schopno zvedat DKK nad podložku. S tím souvisí uvědomování si a 

zapojování břišních svalů. V poloze na břiše se zapojují šíjové svaly, dítě zvedá hlavu nad 

podložku a opírá se o předloktí. Dlaně jsou stále zavřené v pěst. 

 

Na konci 1. trimenonu je stabilnější jak v poloze na břiše, tak v poloze na zádech. 

Dokáže propojit levou a pravou stranu, hlava je ve střední rovině, ruce spolu aktivně 

spolupracují, dítě dokáže zkoordinovat oko – ruku – ústa. Stejný proces vidíme na dolních 

končetinách. Vidíme první náznaky vzpřimovací funkce a tím i vývoj křivky páteře 

(Kolář, 2009; Orth, 2009). 

 

1.3 Druhý trimenon 

Druhý trimenon je popisované období mezi 3. a 6. měsícem života. Celkově se 

upevňují a zdokonalují polohy na břiše a na zádech. Na konci druhého trimenonu dochází 

k otáčení na břicho.  

 

V poloze na břiše se dokončuje vzpřimování, dochází k rozvinutí dlaní a následně 

oporu o ně. Dítě dokáže přenášet váhu na jednu stranu, je schopno uchopit v této poloze 

předmět. Společně s rozvinutím dlaně se současně rozvíjí jemná motorika a opozice 

palce. V důsledku vzpřimování dochází k posunutí opěrné báze do oblasti symfýzy a 

mediálních epikondylů humeru, později je opora o akra. Sledujeme zde vzor „plavání“, 

což je nutný předpoklad pro budoucí lezení. Jde o vzpřimování následované pádem na 

břicho se současným zvedáním horních a dolních končetin.  

 

Na zádech sledujeme úchop předmětů ze strany a komunikaci obou horních 

končetin. Dítě je schopno propojit prostorové vnímání, uchopit předmět jednou rukou a 
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dát ho do druhé. V druhé polovině trimenonu dochází k propojení a lepší koordinaci obou 

hemisfér, dítě tedy dokáže uchopit předmět i ze střední roviny. Jakmile dítě dokáže 

uchopit předmět přes střední rovinu, je schopno se přesunout na bok a následně na břicho.  

(Kolář, 2009; Orth, 2009) 
¨ 

 

1.4 Třetí trimenon 

V třetím trimenonu dochází k první lokomoci. Dítě je schopné lézt po všech 

čtyřech. Dosažením tohoto stadia motorického vývoje je pro dítě velkým předělem. Je si 

jisté v pozici na boku, v poloze na zádech vidíme koordinaci ruka – noha – ústa, v poloze 

na břiše se začíná plazit. Je pro něj tedy nezajímavé, v jedné z těchto poloh setrvávat, 

proto je toto období typické pro zkoušení a vyvíjení nových hybných vzorců. Dítě místo 

ležení v jedné poloze, polohy často střídá a vymýšlí jiné modifikace, zkouší, co samo 

zvládne. Lezení je dosaženo nejčastěji z polohy šikmého sedu, do které se dostává 

samostatně v pozdější fázi třetího trimenonu.  

 

V této fázi také poprvé vidíme pinzetový úchop, který značí další rozvíjení jemné 

motoriky. Dítě je také schopné úchopu nad sebou vzpažením HKK. Než se dostane na 

všechny čtyři, vidíme tzv. tripod, což je pro dítě pouze přechodná pozice. Pokud se dítě 

prozatím nedostane do polohy na čtyřech, je to mezikrok pro vzpřímený sed. Na konci 9. 

měsíce je již lezení koordinované, fyziologicky je opora o nárty, kolena a dlaně. Pohybem 

je střídání pravé HK a levé dolní a opačně (Kolář, 2009; Orth, 2009). 

 

 

1.5 Čtvrtý trimenon 

Konec třetího trimenonu je začátek bipedální lokomoce. V průběhu čtvrtého 

trimenonu se dítě upevňuje v lezení, sedá si do vzpřímeného sedu, zvedá se pomocí 

šikmého sedu a později vstává z dřepu. Pro dítě je konec prvního roku a jeho motorické 

schopnosti důležitým vstupem do zkoumání okolí a vnímání prostoru. Postavuje se ze 

začátku s oporou o nábytek nebo s dopomocí. Nejdříve nakročí jednou dolní končetinou, 

ke které se později přidá druhá. Všechny předchozí pohybové zkušenosti jsou důležitým 

předpokladem pro chůzi. Z počátku se přidržuje a stoj je nestabilní a na špičkách. Později 

se přidává kvadrupedální lokomoce, což je chůze bokem podél nábytku nebo stěny 

s přidržováním horními končetinami.  
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S nástupem chůze bez opory přichází další nejistota. Je potřeba posturální zajištění 

a i přes něj je z počátku chůze nestabilní o široké bázi, kroky jsou velmi krátké. I když se 

již neopírá o horná končetiny, fungují v prostoru pro udržení rovnováhy. Nevidíme zatím 

souhyb s horními končetinami ani švihovou fázi během kroku. Vzhledem k náročnosti a 

komplexnosti pohybu není výjimkou, že dítě se samostatnou chůzí začne později, udává 

se až 18 měsíců (Kolář, 2009; Orth, 2009). 
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2 PREDILEKCE 

Stranové predilekční držení hlavy u kojenců je stav, kdy dítě preferuje natočení 

hlavy k pravé resp. levé straně. Jedná se o nejčastější komplikaci v narušení 

psychomotorického vývoje v 1. roce života dítěte. Z důvodu asymetrie osového orgánu v 

novorozeneckém věku je do 6. týdne života predilekce hlavy považována za 

fyziologickou, platí ovšem, že by predilekční postavení nemělo být fixované. Pokud dítěti 

zakryjeme zorné pole, mělo by při tomto podráždění otočit hlavu alespoň do úrovně 

střední osy těla. Od 6. týdne se tento jev považuje za patologický. Od 6. týdne do 1. roku 

života by správně fyziologicky se rozvíjející dítě mělo vyvíjet symetricky, hlavu volně 

otáčet všemi směry a nepreferovat žádnou stranu.  

 

2.1 Klinický obraz 

Pro dítě s predilekcí hlavy je typický klinický obraz, který se vyznačuje rotací 

hlavy k preferované straně, lateroflexí ke straně druhé a mírnou reklinací krční páteře 

(Langová, 2020). Pro dítě je problematické aktivně otočit hlavu na druhou stranu než je 

strana úklonu. Následkem postavení hlavy se mění i postura celého těla. Polohu hlavy 

kopíruje trup, který je zakloněn, ukloněn ke stejné straně jako hlava a rotován ke straně 

druhé (Langová, 2020). Trup se tím dostává do skoliotického držení a přímo snižuje 

pohyblivost pánve, sakroiliakálního skloubení a v neposlední řadě i kyčelních kloubů. 

Kyčelní klouby jsou v hyperabdukci, vnitřní rotaci a jejich správný vývin je zdržen. 

Asymetrický vývoj je pozorovatelný i na HKK a na nepreferované straně chybí souhra 

ruka-ústa (Skaličková-Kováčiková, 2017). Pokud nedochází k externím úpravám postury 

a hybných stereotypů, asymetrie se v průběhu vývoje fixuje a ovlivňuje další struktury. 

Preferovaná strana je více zatěžována, nosné klouby a končetiny jsou tedy ve vývoji 

napřed. Zatížení nosných kloubů zase přímo ovlivňuje opěrnou funkci končetiny 

v lokomočních vzorcích a následně ve vývoji jemné motoriky. Další segmenty vývoje 

zahrnují práci postury ve stereotypu dýchání a při její změně tedy přímé ovlivnění změny 

nitrobřišního tlaku, kvůli nedokonalé práci šikmých břišních svalů. Dítěti nefunguje 

správně střevní peristaltika, špatně tráví, často „ublinkává“ a má problém s 

vyprazdňováním. Mohou se dostavit i problémy smyslové, zvláště sluchové a zrakové 

(Skaličková-Kováčiková, 2017).  
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2.2 Etiologie 

Škála příčin asymetrického držení hlavy začíná již v děloze a končí v pokročilém 

stadiu vývoje. Nejčastěji postihuje předčasně narozené děti, které mají měkčí lebku a ta 

tak snadněji podléhá deformaci. Zároveň je hlava v poměru k tělu u předčasně 

narozených dětí těžší než u dětí narozených v termínu. U předčasně narozených deformita 

vznikne většinou již během porodu. Dále je za velkým procentem případů této vady 

špatná manipulace s dítětem, tedy jeho špatné polohování a držení nebo jako důsledek 

patologie na neurologickém podkladě. Edukace rodičů je v této fázi stěžejní, vzhledem 

k počtu opakování a tedy k výslednému efektu. Při nesprávné manipulaci je dítě nuceno 

zatěžovat svaly, které ještě nejsou vyvinuté (Labusová, 2008). 

Nedávné studie navíc dokládají podstatně vyšší četnost této asymetrie, přesněji 5x 

více než před 15 lety. Hlavní důvod je strach rodičů ze syndromu náhlého úmrtí dítěte 

(SIDS), kde se za nejúčinnější prevenci považuje polohování dítěte pouze na záda. 

Důvodem nemusí být ale ani patologie na neurologickém podkladě, špatná manipulace 

nebo předčasný porod. Je důležité, aby dítě mělo dostatečné podněty (zvuky, světlo nebo 

hlasy) z obou stran, často nemá dítě dostatek zajímavých podnětů z obou stran a to má 

vliv na jeho psychomotorický vývoj (Labusová, 2008). 

 

2.3 Diferenciální diagnostika polohové asymetrie hlavy 

Abnormální držení hlavy je nespecifický příznak. V literatuře se nejčastěji 

vyskytuje zavádějící termín torticollis, který souhrnně nespecificky označuje pouze 

klinický obraz. Ve většině případů jde o život neohrožující abnormalitu, v jiných 

případech může jít až o cervikální dystonii (Muchová, 2009). Konkrétní forma cervikální 

dystonie je např. mimovolní dystonická aktivita krčních svalů, která vede k poruše 

postavení hlavy – spastická torticollis.  Pro onemocnění a syndromy napodobující toto 

postižení je lepší uvádět termín pseudodystonie, neboť to není tolik zavádějící (Muchová, 

2009). V diferenciální diagnostice se snažíme o vyloučení závažnějších poruch a co 

nejspecifičtější popis dané problematiky.  

V rámci diferenciální diagnostiky je klíčové stanovit etiologii. Tu dělíme na tyto 

skupiny: 

- Příčiny vrozené a získané 

- Centrální, lokální a kompenzační 
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- Primárně neurologické, ortopedické,  

- oftalmologické, otorhinolaryngologické (ORL), infekční atd.  

- Muskulární a neuromuskulární  

Dle průběhu je můžeme rozlišit na akutní, chronické a přechodné (Muchová, 

2009). Při diagnostice je důležité co nejdříve vyřadit závažnější syndromy i vzhledem 

k další povaze terapie a jejímu co nejrychlejšímu zahájení. V anamnéze se soustředíme 

na prenatální vývoj a jeho odchylky, na průběh samotného porodu a jeho komplikace 

(císařský řez, klešťový porod, asfyxie atd.), rodinné anamnéze zejména ze strany 

neurologických onemocnění, traumata, celkové příznaky (teplota). Klinické vyšetření by 

v těchto případech mělo být doprovázeno neurologickým vyšetřením společně s výsledky 

ze zobrazovacích metod RTG (traumatické změny, osifikace, stav kostěných struktur…), 

popř. MRI při podezření na lézi zadní jámy lebeční, porušení míchy nebo měkkých tkání 

krku. Genetické vyšetření je doporučené pouze při diagnostice vývojových vad a 

dystonie.  

 

2.3.1 Kongenitální muskulární torticollis 

Vzniká v důsledku jednostranné kontraktury m. sternocleidomastoideus (m. 

SCM), která vede k úklonu hlavy na stranu kontrahovaného svalu a rotaci brady na stranu 

opačnou (Muchová, 2009). Může být zapříčiněna také kontrakturou jiných svalů 

unilaterálně, např. m. scalenus anterior a m. omohyoideus. Fibróza zapříčiňující 

kontrakturu má nejasnou patofyziologii, mezi předpokládané hypotézy se řadí malpozice 

plodu v děloze, porodní trauma měkkých tkání, infekce nebo vaskulární poranění. 

Postižená je častěji pravá strana a ženské pohlaví. Klinický obraz se potvrdí již po 

narození nebo nejpozději v průběhu 2. - 5. týdne. Hlava je ukloněna na postiženou stranu, 

brada rotována na stranu opačnou a v těžších případech je elevováno i rameno. Je 

omezena rotace hlavy na stranu deformity a lateroflexe na stranu opačnou. Aspekčně je 

v některých případech svalek vidět (zejména při pláči), palpačně jde o tuhý a elastický 

útvar pohyblivý spolu se svalem, ve většině případů blíže klavikulární úponové části. 

Pokud není deformita včas léčena, dochází záhy k rozvoji sekundárním deformitám 

obličeje a lebky (plagiocephalie). S růstem dítěte se asymetrie zvýrazňuje a může 

docházet k poruchám vizu, skolióza dolní krční a horní hrudní páteře s konkavitou na 

postižené straně (Dungl et al., 2005). 
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2.3.2 Kongenitální kostní svalové anomálie 

Klippel-Feilův syndrom je kongenitální anomálie charakterizovaná poruchou 

formace a segmentace krčních obratlů (vrozený srůst dvou nebo více obratlů, provázený 

jejich dalšími abnormalitami jako rozštěp, asymetrie obratlů, asimilace atlasu, 

poloobratle). V klinickém obrazu je nejpatrnější nízká linie vlasů, krátký krk a omezená 

pohyblivost krční páteře. Častý je úklon hlavy podobný torticollis (Muchová, 2009). 

2.3.3 Vývojové vady zadní jámy lební a krční míchy 

Nejčastěji se torticollis může vyskytnout u Chiariho a Dandy-Walkerovy 

malformace, syrin gomyelie, meningocerebellokély, často jsou provázené hydrocefalem 

(Muchová, 2009).  

2.3.4 Sandiferův syndrom 

Syndrom je definovaný poruchou horního gastrointestinálního traktu, především 

gastroezofageálním refluxem, hiátovou hernií, popř. poruchou motility jícnu. Projevuje 

se společně s neurologickými symptomy ve formě opistotonu, torticollis a jiných 

abnormálních držení těla, nespecifických epileptických záchvatů a atak, opakujících se i 

několikrát denně zejména v době po jídle. Tento syndrom je problematika především dětí 

a adolescentů. Jedna z hypotéz naznačuje, že abnormální držení hlavy, představující jeden 

z hlavních symptomů, poskytuje úlevovou polohu od abdominálního diskomfortu. 

 

Tabulka 1: Příčiny abnormálního držení hlavy dle věkových skupin 

Novorozenci, kojenci, batolata 

Kongenitální muskulární/posturální torticollis 

Vývojové vady zadní jámy lební a krční míchy 

Sandiferův syndrom 

benigní paroxysmální torticollis 

syndrom kývavé panenky 

přetrvávající predilekce hlavy (hypotonie, hypertonie, retardace PMV) 

Děti předškolního věku 

atlantoaxiální subluxace (traumatická, netraumatická) 

tumory zadní jámy lební 

motorické tiky (dystonické, tonické) 

stereotypie (mentální retardace, autismus, slepé děti) 
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Adolescenti 

cervikální dystonie 

akutní krční segmentový syndrom 

Všechny věkové skupiny 

získané léze zadní jámy lební, cervikokraniálního přechodu, krční páteře, míchy a měkkých 

tkání krku 

parciální epileptické záchvaty 

polévkové aj. sekundární dystonie 

Zdroj: Muchová, 2009 

 

Ostatní (benigní paroxysmální torticollis (BPT), oční torticollis, syndrom kývavé 

panenky, získané léze zadní jámy lebeční, získané léze cervikokraniálního přechodu, 

krční páteře, míchy a měkkých tkání krku, atlantoaxiální subluxace, spinílní tumory, 

cervikální dystonie, DMO…) se vyskytují vzácně (Muchová, 2009).  

 

 

 

2.4 Neurologické syndromy v kojeneckém věku 

Klinický obraz je závislý na vývojovém stupni dítěte a na míře postižení. Existuje 

řada méně závažných syndromů, které mohou spontánně v průběhu vývoje odeznít, ty 

závažnější je třeba léčit. Zpravidla platí, čím dříve je léčba zahájena, tím lepší je prognóza. 

Neurologické syndromy se rozdělují na tonické, paretické a dyskinetické. Vzhledem 

k etiologii predilekce hrají významnější roli ty tonické, budu se v této práci tedy zabývat 

těmi.   

 

2.4.1 Hypotonický syndrom 

Svalový tonus definujeme jako reflexně udržované napětí svalu, které zajišťuje 

koordinované pohyby a vzpřímené držení těla. Je veden z periferních receptorů 

aferentními drahami do tonoregulačního ústředí CNS (Dortová, 2009).  

Centrální hypotonický syndrom je pouze přechodným stavem neurovývojového 

onemocnění. Z hypotonického syndromu se mohou později rozvinout různé formy 

Dětské mozkové obrny (DMO), nejčastěji přechází okolo druhého roku života dítěte 
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v mozečkovou formu DMO. Ve spastický syndrom může přerůst mezi prvním až třetím 

rokem života. Zůstávají i možnosti neprogresivního vývoje, hypotonický syndrom může 

přetrvat do vyššího věku nebo se tonus může spontánně upravit a vymizet, zpravidla je 

ale biologický vývoj v následku opožděný nebo v něm přetrvávají patologické 

modifikace. Klinický obraz dítěte s hypotonickým syndromem je velice snadno 

identifikovatelný. Dítě je celkově pasivnější ve volním pohybu, je apatické, je pro něj 

náročnější provádět izolované pohyby, především hlavou a má snížené šlachokosticové 

reflexy. V testování posturální reaktivity (standardní testování dle Vojty) výrazně 

zaostává. Děti s hypotonickým syndromem mají také často problémy s polykáním a 

zažíváním, jsou celkově úzkostnější na pasivní změnu polohy (Dortová, 2009). 

2.4.2 Hypertonický syndrom 

Stejně jako u centrálního hypotonického syndromu je hypertonie signalizace 

možnosti rozvoje DMO. U hypertonu obecně rozlišujeme centrální a periferní etiologii. 

U postižení CNS popisujeme centrální hypertonický syndrom. Příčin je velké množství. 

Nejčastěji vzniká na podkladě hypoxicko-ischemické encefalopatie. U nedonošených 

novorozenců je to krvácení do CNS, popřípadě komplikované posthemoragickým 

hydrocephalem, nebo periventrikulární leukomalacie (Dortová, 2009). Pokud nastane 

léze kortikospinálního traktu, vzniká spasticita. Dalším typem hypertonu je rigidita, 

vznikající při lézi bazálních ganglií. Rigidita je oproti spasticitě konstantní a neobjevuje 

se pouze v závisloti na protažení svalu a jeho rychlosti. Pro dětský věk je velice vzácná.  

Odlišení těchto dvou nejčastějších diagnóz probíhá při neurologickém vyšetření, 

mezi nejpopisovanější patří fenomén sklapovacího nože a fenomén ozubeného kola. Dítě 

je na první pohled hyperexcitabilní, je plačtivé, neklidné a rychle a nekoordinovaně 

pohybuje horními i dolními končetinami. Hyperexcitabilita je často doprovázena 

novorozeneckými koliky, které tento stav zhoršují. Objevují se patologické pohybové 

stereotypy a opožďuje se vývoj lokomoce. Vázne opora o předloktí v pronační poloze, 

později má problém s plazením a lezením (Dortová, 2009). 

 

2.5 Centrální koordinační porucha 

Znalost motorického chování v průběhu vývoje CNS (motorických zdrojů) a jeho 

variability využíváme k vyšetření pohybových funkcí v novorozeneckém a kojeneckém 
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věku. Screening zaměřený na neuromotorický vývoj je základním předpokladem 

včasného záchytu dětí s centrálním postižením. Děti, které vykazují abnormální modely 

při spontánním motorickém chování a při polohových reakcích, jsou zahrnuty do klinické 

jednotky s názvem centrální koordinační porucha (CKP). Podle stupně postižení 

rozdělujeme CKP na velmi lehkou, lehkou, středně těžkou a těžkou. Důležité je zmínit, 

že CKP ještě neznamená, že se u pacienta vyvine centrální postižení (nejčastěji DMO). 

To sledujeme pouze u velmi malého procenta dětí, u kterých je CKP identifikováno 

(Kosová, 2015).  

Porucha koordinace ve vývoji je různorodá. Děti mají obvykle problém, jak 

s hrubou, tak jemnou motorikou. Problém mají také s posturálním zajištěním a kontrolou 

pohybu v běžných denních činnostech, jako je oblékání nebo hygiena. Častěji u nich 

pozorujeme úrazy a horší rekonvalescenci po nich. V důsledku toho je u nich běžné 

dřívější projevení některého degenerativního onemocnění spojeného s přetížením 

hybného systému. Učení je do velké míry ovlivněné a řízené kvalitou centrálních 

mechanismů a schopnosti plasticity centrálního nervového systému. U některých dětí je 

problém v motorickém učení, především v osvojování nových schopností a v plánování 

pohybu. Obecně jsou tyto děti považovány za nešikovné a nemotorné. U některých z nich 

může být společně s motorickým deficitem také ten sociální, je pro ně tedy 

komplikovanější se zařadit do společnosti. Často jsou nepozorné a vykazují známky 

nekázně, mají problém s porozuměním apod. (Zwicker, 2012). 
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2.6 Plagiocephalie 

Polohová plagiocephalie je deformace lebky způsobená vnějšími vlivy bez 

vnitřního poškození mozku. Nejčastěji k deformaci dochází v prvních 3 měsících života 

dítěte, kdy je lebka nejměkčí a tím pádem nejpoddajnější. V těchto měsících dítě také 

stráví většinu času v leže na zádech, což má na tvarování lebky největší vliv. V dnešní 

době je výskyt plagiocephalie také podpořen zvýšením rizika syndromu náhlého úmrtí 

dítěte, kdy jako nejspolehlivější prevence funguje právě ukládání dítěte do polohy na 

zádech a tedy vyloučení ostatních poloh, kdy je hlava v jiné pozici a je pro ni tedy 

snadnější se rozvíjet symetricky (Mihál, 2009). Plagiocephalie může být kromě špatného 

polohování zapříčiněna také již neideální pozicí intrauterinně. Děti s plagiocephalií 

nemají zpravidla narušený vývoj centrálního nervového systému, jde ale o vadu 

komplikující estetické vzezření lebky a obličeje. V horším případech nasedají komplikace 

smyslové, zejména sluchové a zrakové (Steinbok, 2008).  

 

Podle závažnosti vady je snadnější nebo složitější stanovení diagnózy. Ta se 

stanovuje na základě klinického vyšetření, které probíhá terapeutem s pacientem v leže 

na zádech a pohledu ze shora na lebku. Popisuje se zde oploštěná strana lebky, umístění 

na levé nebo pravé straně, postavení uší ve stejné výšce vzhledem k podložce a obličeji 

dítěte a korespondující přední vybočení na čele (viz obrázek). Pokud tuto asymetrii 

pozorujeme, odpovídá to klinickému obrazu polohové plagiocephalie (Steinbok, 2008).  

 

 

Obrázek 1: Deformace lebky při rozvoji plagiocephalie 

Zdroj: A Clinician‘s Guide to Positional Plagiocephaly, Steinbok, 2008 
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Obrázek 2: Znázornění deformace lebky a výpočet indexu změny proporce lebky 

Zdroj: Helmet therapy in infants with positional skull deformation: randomised controlled trial, 

2014 

 

 

Pokud je dítě včas diagnostikováno a je u něj zahájena terapie, je plagiocephalie v prvních 

měsících života konzervativně upravitelná vada. Pokud na terapii adekvátně neodpovídá 

nebo je terapie špatně prováděna, další možností kosmetické úpravy je terapie helmou. 

Ta funguje na principu prevence nesouměrného tlaku působícího na lebku a jeho 

rovnoměrné rozložení. Je individuálně navržená na konkrétní tvar lebky a dává prostor 
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pro oploštěnou část dorůst do správného směru a tvaru. Pokud je dítě zařazeno jako 

adekvátní kandidát pro terapii helmou, je na rodičích dítěte tuto možnost zvážit, popř. se 

pro ni finálně rozhodnout. Ideální pro tuto metodu je začít před 6 měsícem života dítěte 

vzhledem k vlastnostem lebky a její schopnosti úpravy. Typické je nasazení helmy v 

období mezi 3 až 6 měsíci, 23 hodin denně. V průběhu růstu lebky je helma upravována, 

aby dítě netlačila a plnila svojí funkci (Steinbok, 2008). 
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3 DIAGNOSTIKA 

Včasná diagnostika je klíčová pro úspěšnou léčbu. V prvních letech života dítěte 

je plasticita mozku výrazně větší než v dospělém věku. Stejně tak je mnohem rychlejší 

vývoj, včasná diagnostika je tedy otázka mnohem kratší doby než u dospělého. V rámci 

diagnostiky se standardně vyšetřuje pasivní hybnost, posturální aktivita, posturální 

reaktivita a primitivní reflexologie. Na základě motorického chování dítěte je díky těmto 

vyšetřením možné včas odhalit abnormální motorický vývoj, správně poruchu 

diagnostikovat a včas zahájit rehabilitaci. Pokud u dítěte neprobíhá motorický vývoj 

optimálně a dítě není rehabilitováno, hledá náhradní motorické vzory, které v rámci 

vývoje brání utvoření těch fyziologickým. Správná diagnostika je pro následný léčebný 

plán klíčová, tím spíše, pokud již došlo k fixaci náhradních motorických vzorů.  

Motorický vývoj dítěte sledujeme přes vyšetření posturální aktivity, posturální 

reaktivity a primitivní reflexologie. Tato vyšetření jsou vzájemně provázána, mají jasný 

kineziologický obsah a přesně nám ukazují funkci CNS. 

 

 

3.1 Posturální aktivita 

V procesu vývoje sledujeme, co dítě zvládne samostatně udělat. V analýze 

pohybu se kromě dané schopnosti, např. schopnosti uchopit hračku zaměřujeme také na 

kvalitu provedení daného úkonu. Pozorujeme rychlost reakce, symetrii, popř. preferenci 

jedné strany nad tou druhou, pestrost pohybů, rozsahy a schopnost vyměření pohybu a 

jeho zacílení. V návaznosti na daný pohyb sledujeme reakci celého těla, opěrné body, 

střídání kinematických řetězců. Ve volní motorice je potřeba dát dítěti prostor a čas 

spontánně pohyb provést, pokud chceme vidět a vyhodnotit chování v konkrétní situaci, 

můžeme pohyb vyvolat externě, např. podáním hračky nebo jiného zvukového či 

zrakového podnětu.  

 

 

3.1.1 Supinační poloha 

V poloze na zádech sledujeme symetrii pohyblivosti hlavy, horních a dolních 

končetin. Zajímá nás především, zda dítě otáčí hlavu na obě strany, popř. jakou stranu si 

vybírá častěji, fixace předmětů a jejich uchopení jednou nebo oběma horními 
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končetinami. V závislosti na to sledujeme stabilizaci trupem, při pohybu dolních končetin 

a zejména jejich zvedání nad podložku pozorujeme zapojení a symetrii břišních svalů. 

Důležitý aspekt jsou také izolované pohyby, tedy např. pokud dítě dokáže uchopit hračku 

bez nekoordinované reakce celého těla. 

 

3.1.2 Poloha na boku 

 Tato poloha hraje významnou roli zejména v procesu otáčení, můžeme jí tedy 

sledovat až od dosaženého stupně motorického vývoje. Sledujeme preferenci strany, 

kvalitu zapojení horních a dolních končetin v diferenciované funkci, oporu o spodní hranu 

pánve, práci šikmých břišních svalů (Kolář, 2009). 

 

3.1.3 Pronační poloha 

Poloha na břiše je v souvislosti se spontánní aktivitou důležitá k vyhodnocení 

napřímení páteře, aktivitu extenzorů páteře, oporu o HKK. Sledujeme proces zvedání 

hlavy nad podložku, změny rozložení váhy, zatížení pánve a celkově pohyb těžiště 

v průběhu procesu napřimování.   

 

3.1.4 Lokomoce 

Před dosažení stoje a později bipedální lokomoce je důležitá fáze ve vývoji fáze 

plazení a lezení. Vzhledem k již komplexnější povaze pohybu zde sledujeme celkovou 

kvalitu pohybu, střídání opěrné a nákročné funkce končetin. Propojení svalových řetězců 

v nižší poloze je důležitá prerekvizita pro trénink následné chůze. Dítě trénuje propojení 

mozkových hemisfér, koordinaci a v neposlední řadě posiluje svalový korzet. Nastává 

otevření dlaní, držení HK a lopatky. DKK by dítě nemělo táhnout za sebou, při lezení by 

měla být chodidla na nártech s bércem plně opřeným o zem (Kolář, 2009).  

(viz příloha 1) 
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3.2 Posturální reaktivita 

Při provokované změně polohy se u dítěte objevují zákonité pohybové reakce 

celého těla. Odpovědi jsou konstantně se opakující a závislé na zralosti CNS (Kolář, 

2009). Posturální reaktivitu vyšetřujeme standardizovanými polohovými reakcemi, které 

mají přesně popsaný kineziologický obsah. Díky této diagnostice můžeme včas určit 

abnormality od fyziologického vývoje dítěte (Vojta, 1993). V odpovědi na změnu polohy 

sledujeme kvalitu provedeného pohybu. Jednotlivý kineziologický obsah odpovědi přímo 

odpovídá stupni vývoje posturální aktivity a nálezu primitivní reflexologie. Podle 

metodiky Václava Vojty využíváme 7 polohových reakcí, které se provádějí 

v následujícím pořadí:  

 trakční zkouška 

 Landauova reakce 

 axiální vis 

 Vojtova sklopná reakce 

 horizontální závěs dle Collisové 

 reakce podle Peipera a Isberta 

 vertikální závěs dle Collisové  

 

3.2.1 Trakční zkouška 

Provedení: z polohy na zádech posazujeme dítě tahem za distální část předloktí do šikmé 

polohy (asi 45°). Zkouška probíhá ve 4 fázích: 

1. fáze: 1.- 6. týden 

Dítě v novorozeneckém období ještě neaktivuje flexory krku, hlava visí dozadu, zároveň 

jsou DKK flektovány a jsou v mírné abdukci, v druhé polovině přechází do semiflekčního 

držení, ze kterého se na konci 2. trimenonu vyvíjí flekční synergie. 

2. fáze: 7. týden – konec 2. trimenonu 

V druhé fázi dítě postupně dosahuje přitažení hlavy na úroveň linie trupu, dochází k tomu 

až ve 3. měsíci. K tomu se přidává flekční synergie započatá v první fázi, všechny klouby 

zaujímají 90° s výjimkou hlezna, která zaujímají neutrální postavení. Na konci 2. 

trimenonu se dítě lehce přitahuje HKK, DKK jsou ve flexi u břicha.  



Bakalářská práce  Fyzioterapie predilekce v kojeneckém věku 
 

26 

3. fáze: 7. – 9. měsíc 

Dítě se více přitahuje HKK, postupně ustupuje flekční synergie. Snížení úhlu v kolenních 

kloubech signalizuje projev vertikalizace.  

4. fáze: 9. – 14. měsíc  

Hlava je stále v linii trupu, dítě aktivně přitahuje HKK, DKK leží na podložce v lehké 

abdukci. Flexe trupu probíhá v lumbosakrálním přechodu.  

(Kolář, 2009) 

 

3.2.2 Axiální vis 

Provedení: chytíme dítě za trup tak, aby se malíkové hrany rukou dotýkaly lopaty kosti 

kyčelní, a zvedneme dítě zády k nám do prostoru. Prsty nesmí dráždit paravertebrální 

svaly ani m. trapezius. Sledujeme reakci DKK. 

1a. fáze: 0. – 3. měsíc 

DKK jsou v inertní flexi. Na konci 3. měsíce dokáže dítě v supinační pozici udržet 90° 

flexi v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech. 

1b. fáze: 4. – 7. měsíc  

Objeví se aktivní flexe ve směru k břichu, která představuje vstup do 2. trimenonu. Do 4. 

měsíce vidíme v kyčlích maximální flexi. V 8. měsíci tato flekční synergie mizí.  

2. fáze: od 8. měsíce 

DKK zaujímají volnou extenzi. Hlezenní klouby jsou ve středním postavení.  

(Kolář, 2009) 

3.2.3 Vojtova sklopná reakce 

Provedení: z vertikálního závěsu zády k vyšetřovanému provedeme rychlé překlopení 

dítěte do horizontální polohy. Před provedením sklopení je třeba dítěti otevřít pasivně 

ruce. Sledujeme reakce všech končetin, avšak důležitější výpovědní hodnotu mají 

končetiny na svrchní straně těla. Vojtova reakce má 5 fází, dvě z nich jsou přechodné. 

1. fáze: 1. – 10. týden  
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V tomto období je výbavný Moroův reflex, obě HKK jsou v této reakci stejně roztažené 

a dlaně jsou otevřené. Svrchní DK – flexe v kyčelním a kolenním kloubu, hlezenní kloub 

– dorzální flexe, pronace chodidla s vějířovitým roztažením prstů. Spodní DK – extenze 

v kyčelním a kolenním kloubu, noha je v dorzální flexi a supinaci, prsty jsou flektované.  

1. přechodní fáze: 11. – 20. týden 

Paže jsou více abdukovány. Dlaně jsou otevřeny. Na konci přechodné fáze jsou paže 

volně flektovány. DK jsou v symetrické semiflexi v kyčli i koleni, na svrchní DK 

ustupuje vějířkovité rozevření prstů.  

2. fáze: konec 5. – 6. měsíc  

Všechny končetiny jsou ve volné flexi, dlaně jsou otevřeny. Postavení DKK již není 

diferenciované. Nohy jsou v dorzální flexi a abdukci, prsty jsou ve středním postavení 

nebo jsou flektované.  

2. přechodní fáze: 7. měsíc až konec 9. měsíce  

HKK ve flexi, lehké vnitřní rotaci, v pozdější fázi jde do předpažení. DK jde stejně tak 

do přednožení, hlezno je ve středním nulovém postavení.  

3. fáze: konec 10. – 14. měsíc  

Svrchní HK a DK jsou v extenzi, abdukci a zevní rotaci. Při provedení reakce má hlava 

tendenci zůstat ve vertikální poloze, což vzhledem k ději ve spontánní motorice značí 

vertikalizaci celého těla, konkrétně pozici šikmého sedu. Spodní DK je ve flexi, abdukci 

a zevní rotaci a spodní HK v addukci a zevní rotaci v rameni.  

(Kolář, 2009) 

3.2.4 Horizontální závěs dle Collisové 

Provedení: zvedneme dítě za stejnostrannou HK a DK do výšky délky paže dítěte nad 

podložku a sledujeme zejména reakci volných končetin a hlavy. 

1a. fáze: 0. – 6. týden 

Moroův reflex, paže je v extenzi, prsty jsou roztáhlé. Je vidět 90° flexe v kyčelním a 

kolenním kloubu, kyčel je navíc v addukci.  

1b. fáze: 7. – 12. týden 
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Z počátku je HK upažená, postupem času se do 3. měsíce přidává flexe v lokti, po 3. 

měsíci je volně flektovaná s mírnou supinací předloktí. U DK sledujeme stejnou reakci 

jako v 1a. fázi. Hlava je držena proti gravitaci. 

2. fáze: začátek 4. až konec 6. měsíce 

Ze supinace se předloktí dostává do pronace a ruka se otevírá od ulnární strany. Na konci 

5. měsíce sledujeme otevření dlaně do 3. prstu, na konci 6. měsíce je dlaň otevřená celá. 

DK má kyčelní, kolenní i hlezenní kloub ve flexi, přesouvá se do lehké abdukce, koleno 

směřuje k podložce. 

3. fáze: od začátku 7. do konce 10. měsíce 

HK se opírá dlaní o podložku, u dolní přetrvává flexe v kyčelním kloubu, kolenní kloub 

přechází do větší extenze, koncem 8. měsíce se volní DK opře o celou plosku.  

(Kolář, 2009) 

3.2.5 Reakce dle Peipera a Isberta 

Provedení: v prvních měsících z polohy na zádech, později z polohy na břiše zvedneme 

dítě za obě DK do polohy hlavou dolů. Úchop je v oblasti kolenního kloubu. Sledujeme 

reakci HKK a hlavy.  

1. fáze: 1. týden – 3. měsíc 

Do 6. týdne Moroův reflex, postupem přechod do abdukce paží stranou. Extenze šíje, 

hlava je v reklinaci, dolní segmenty trupu jsou ve flexi. 

2. fáze: 4. – 6. měsíc 

Paže svírají s trupem 135°, dlaně jsou otevřeny, šíje a trup jsou extendovány až po 

thorakolumbální přechod. 

3. fáze: 7. – 9. měsíc 

Paže jsou vzpažené, dlaně otevřené, extenze trupu se prodlužuje až po thorakosakrální 

přechod.  

4. fáze: od 9. měsíce 

Dítě se snaží přitáhnout aktivně k terapeutovi  

(Kolář, 2009) 
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3.2.6 Vertikální vis dle Collisové 

Provedení: dítě zvedneme za koleno z polohy na zádech do visu hlavou dolů. Sledujeme 

pohyb volné DK. 

1. fáze: 1. týden až konec 6. měsíce 

DK volně visí, maximální flexe v kyčelním, kolenním i hlezenním kloubu.  

2. fáze: od 7. měsíce 

Flexe v kyčli přetrvává, i když již není maximální, koleno přechází do extenze. 

(viz příloha 2) 

(Kolář, 2009) 

 

 

 

 

3.3 Primitivní reflexologie 

Reflex je mimovolní odpověď nervového systému vyvolaná specifickým 

podnětem. Z hlediska primitivních reflexů rozlišujeme reflexy tonické a fázické. Fázický 

reflex mizí hned po jeho vyvolání, tonický přetrvává po celou dobu stimulace. Reflexy 

jsou integrovány na nižších úrovních nervového systému, konkrétně na spinální a 

kmenové (Kolář, 2009). Fyziologicky jsou tyto reflexy výbavné pouze do časově 

vymezeného období. Pokud se neintegrují vyšší centra, je reflex vybavitelný i později, 

což značí patologii. Při vyšetření primitivních reflexů se hodnotí jejich výbavnost, trvání 

a intenzita. Společně s vyšetřením spontánní hybnosti a posturální reaktivity nám 

pomohou vyšetřit narušení fyziologického motorického vývoje.  

 

 

3.3.1 Babkinův reflex (dlanočelistní reflex) 

 

Vyvoláme tlakem do dlaně, dojde k otevření úst a otočení hlavy směrem ke 

stimulu. Fyziologicky je vyvolatelný do 4. týdne, po 6. týdnu se považuje jeho vybavení 

za patologii.  
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3.3.2 Rooting reflex (hledací reflex) 

Vyvoláme taktilním dotykem v dolní polovině obličeje, na bradě nebo v koutku 

úst. Reakcí je rotace hlavy směrem ke stimulu a zároveň otevření úst. Patologie nastává 

po vyvolání reflexu i po 3. měsíci. 

3.3.3 Fenomén očí loutky 

Stimul je pomalé otáčení hlavy doprava a doleva. Oči se otáčí proti pohybu 

hlavy. Reflex by měl fyziologicky vymizet do 4. týdně života dítěte.  

3.3.4 Galantův reflex 

 

Dítě držíme v horizontální poloze za bříško, taktilním stimulem (poškrábání 

prstem) podráždíme paravertebrálně od úrovně pod spodním úhlem lopatky až po 

lumbosakrální přechod. Reakcí je konkávní stočení trupu ke straně stimulu. Patologii 

považujeme přetrvání reflexu po 4. měsíci. 

3.3.5 Moroův reflex 

Vyvolávací stimul je rychlá změna hlavy, reakcí je v první fázi extenze a abdukce 

horních končetin, v druhé flexe a addukce. Přidává se i flexe dolních končetin. Patologii 

pozorujeme, pokud reflex nevymizí po 3. měsíci. 

3.3.6 Chůzový automatismus 

Nakláníme trup ve vertikále do stran a lehce dopředu, současně držíme tlak planty 

do tvrdé a hladké podložky. V odpovědi vidíme tzv. „stepping“, což je střídání flexe a 

extenze DKK. Fyziologicky reakci vidíme do konce 4. týdne. 

3.3.7 Suprapubický reflex 

Vyvolání lehkým tlakem na symfýzu stydké kosti v leže na zádech. Pohybová 

odpověď je především semiflexe nebo extenze, addukce a vnitřní rotace v kyčelním 

kloubu. V kolenním kloubu dochází k extenzi, v hlezenním plantární flexe. Reflex je 

fyziologicky výbavný do 6. týdne. 
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3.3.8 Zkřížený extenční reflex 

V leže na zádech pasivně převedeme jednu dolní končetinu do flexe v kyčelním i 

kolenním kloubu. V reakci na to jde druhá DK v kyčelním kloubu do semiflexe nebo 

extenze, addukce a vnitřní rotace, v kolenním do extenze a plantární flexe v hleznu. 

Fyziologicky reflex vymizí do konce 6. týdne. 

3.3.9 Patní reflex 

Poklepem na patu ve směru bérce při semiflektované DK v kyčelním a kolenním 

kloubu vyvoláme fázickou odpověď DK do extenze (vykopnutí) v protisměru. Reflex 

fyziologicky mizí po 4. týdnu. 

  

3.3.10 Úchopové reflexy (ruka, noha)  

Vyvoláváme flexi prstů na ruce taktilní stimulací z ulnární strany, na noze lehkým 

tlakem na bříška pod metatarzofalangeálními klouby. Na ruce je jako odpověď flexe 2. – 

5. prstu a vymizí do konce 3. měsíce, na noze se flektují všechny prsty a reakce přetrvává 

bez patologického nálezu až do konce 9. měsíce. Reflex vymizí v momentě vyvinutí 

úchopové funkce.   

3.3.11 Reflex kořene ruky 

Analogie patního reflexu na HKK, poklepeme na kořen dlaně ve směru předloktí 

při semiflektované HKK, odpovědí je fázická extenze do protisměru. Pokud tento reflex 

vyvoláme, je patologický již v novorozeneckém stadiu.  

 

(viz příloha 3) 

(Kolář, 2009) 
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4 FYZIOTERAPIE 

Terapeutických principů je velké množství. Každý fyzioterapeut využívá jiný, 

málokterý využívá pouze jeden, častější je jejich kombinování. Terapie predilekce 

probíhá v prvních měsících života dítěte, jeho schopnost aktivní spolupráce je tedy 

limitovaná. Ze škály možností jsou tedy využívány hlavně metody, kde je potřeba 

minimální spolupráce. V rámci fyzioterapie je velice důležitá část edukace rodinných 

příslušníků, kteří terapii opakují samostatně každodenně v domácím prostředí. V rámci 

konzultace fyzioterapeut kontroluje techniku provedení. V případě stagnace nebo naopak 

progrese vývoje a schopností dítěte, upracuje terapeutický plán.  

 

4.1 Vojtova reflexní lokomoce (VRL) 

Metoda byla vynalezena profesorem Václavem Vojtou v 50. letech 20. století. 

VRL je metoda jak diagnostická, tak terapeutická. Touto metodou můžeme 

diagnostikovat v prvních měsících života dítěte jeho opožděný motorický vývoj a zároveň 

zahájit terapii.  

Princip této metody je postavený na vrozených pohybových vzorech, které jsou 

uložené v CNS a které jsou v důsledku nějaké poruchy ztraceny nebo nahrazeny tzv. 

náhradními pohybovými vzory. Metoda je nazývána reflexní lokomoce podle reflexního 

vybavení vrozených pohybových vzorů. Pracuje s přesně definovanými reflexními vzory, 

které se stimulují na specifických místech těla, tzv. spoušťových a vedlejších zónách. 

Vojta jich definoval celkem 20. Po adekvátně dlouhé stimulaci spoušťové zóny se 

vyvolává změna držení těla a pohyb. Rozlišujeme dva základní vzorce: reflexní plazení 

(RP) a reflexní otáčení (RO). Ani jeden ze základních vzorců není fyziologický v rámci 

motorického vývoje dítěte, jde o polohu, ze které vycházíme a vyvoláváme jednotlivé 

úkony, které by dítě mělo v rámci vývoje samostatně obsáhnout (Pavlů, 2003). 

 

 

Reflexní plazení 

 

Výchozí nastavení je v poloze na břiše, hlava je rotována ve 30°. Končetiny 

rozlišujeme podle toho, zda jsou na straně obličejové nebo záhlavní. Horní obličejová 

končetina je vzpažená nad hlavu, DK na stejné straně je v mírné flexi a zevní rotaci. 
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Záhlavní HK naopak ve vnitřní rotaci, leží podél těla volně s otevřenou dlaní, DK je 

v mírné flexi a zevní rotaci (viz. příloha 4, obrázek 5) 

 

Spoušťové zóny (celkem 9): 

- Obličejová strana: epicondylus medialis humerim mediální hrana lopatky, spina 

iliaca anterion superior, epicondylus medialis femoris 

- Záhlavní strana: acromion, trupová zóna, processus styloideus radii, aponeuróza 

m. gluteus medius, tuber calcanei  

 

Očekávaný efekt:  

- vyrovnání hlavy a prodloužení páteře, prohloubené dýchání  

-  na obličejové straně: flexe v lokti a pronace předloktí, vnitřní rotace v ramenním 

kloubu, flexe a zevní rotace v kyčelním kloubu, flexe kolene, dorzální flexe a pronace 

nohy 

- na záhlavní straně: flexe v lokti a supinace předloktí, zevní rotace v ramenním kloubu, 

extenze a vnitřní rotace v kyčelním kloubu, extenze kolene, dorzální flexe a pronace nohy 

(Orth, 2009; Pavlů, 2003). 

 

 

Reflexní otáčení 

Výchozí poloha je na zádech. Reflexní otáčení probíhá ve 2 fázích. Stěžejní je zde 

hlavní spoušťová trupová zóna (prostor mezižebří 5. – 6. žebro), ostatní jsou popisované 

jako vedlejší.   

1. fáze – RO I (viz příloha 5) 

Hlava je rotována ve 30°, HKK i DKK jsou nataženy volně podél těla v mírné 

abdukci. Pokud správně stimulujeme hrudní zónu, hlava se srovná do střední 

postavení, rotuje pletenec pažní ke straně záhlavní. Pánev se napřímí a rotuje 

k záhlavní straně, ramenní a kyčelní kloub přechází do flexe až 90° a noha do 

dorzální flexe a pronace.  

2. Fáze – RO II (viz příloha 6) 

Dítě leží na boku. Oporu tvoří spodní HK a DK, jsou flektovány do 90°. Svrchní 

HK je ve vnitřní rotaci, loketní kloub je v neutrálním postavení. Dolní svrchní 

končetina má stejné postavení jako ta spodní a volně na ní leží. Při stimulaci 

spoušťových zón se hlava zvedá proti gravitaci od země, srovnává se s páteří, 



Bakalářská práce  Fyzioterapie predilekce v kojeneckém věku 
 

34 

která se taky zároveň napřimuje. Spodní končetiny se extendují, svrchní flektují 

(Orth, 2009; Pavlů, 2003).  

 

Indikace a kontraindikace 

Využití VRL je široké, nejčastěji se využívá v dětské ortopedii, neurologii a 

pediatrii. Nejčastější diagnózy jsou: středně těžké a těžké případy centrální koordinační 

poruchy, periferní parézy, muskulární a neurogenní torticollis, paraplegie, spina bifida, 

traumata hlavy, vrozené myopatie, vrozené vývojové anomálie. Méně častěji hypotonické 

syndromy, motorické retardace, poruchy držení a dysplazie kyčle. 

Kontraindikace jsou horečnaté stavy 38,5 °C, do 10 dnech po očkování, metastázy 

u nádorových onemocnění, čerstvé pooperační stavy, epileptické záchvaty.  

 

4.2 Akrální koaktivační terapie (ACT) 

Akrální koaktivační terapie (ACT®) je metoda založená doktorkou Ingrid 

Palaščákovou Špringrovou, která rozvíjí vybrané principy metody R. Brunkow o nové 

současné vědecké poznatky v oblasti neurofyziologie a psychofyziologie. 

Řízení motoriky v ACT vychází ze systémového nebo dynamicko-systémového 

modelu. Hlavním principem je aktivace nebo naopak inhibice svalových řetězců pomocí 

motorického učení, tréninku a repetitivního opakování pohybů svalových řetězců 

končících na akrech (Palaščáková Špringrová, 2011). Vzpěr o akra a jejich přesně 

definované nastavení má přímý vliv na osový orgán a ideální aktivaci svalových řetězců. 

Změna nastavení akra způsobí změnu v konkrétním segmentu. Metoda Brunkow byla 

jednou z prvních využívající vývojovou kineziologii a její modifikace v terapii u dětí i 

dospělých. V terapiích ACT staví na významné roli uzavřených kinematických řetězců 

v polohách vývojové kineziologie. Metoda využívá různě modifikované proprioceptivní 

a exteroceptivní stimuly, které aplikuje na začátku nebo v průběhu terapie. Hraje v ní 

důležitou roli vyváženost tonu v protichůdných svalových řetězcích. Pokud tedy 

nastavení tonu není ideální, využívá technik tření, pomalé hlazení, škrábání, aplikace 

teplých a chladných předmětů a facilitaci přes chlupy. Touto stimulací je dosaženo 

zlepšení koaktivace jednotlivých svalů při pohybu.  
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Aktivace pohybových vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá 

napřímení páteře, což umožňuje zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. 

Pohybové vzory aktivované v ACT mají vliv na psychofyziologické procesy, jakými jsou 

myšlení, emoce, motivace a chování. Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční 

rehabilitační trénink pohybových vzorů a v terapii pacientů širokého spektra klinických 

oborů. V rámci základních principů je v ACT popsaný ventrální (viz příloha 7) a dorzální 

svalový řetězec (viz příloha 8) na končetinách a trupu, který začíná a končí na akrech 

(Palaščáková Špringrová, 2011). 

 

Metoda Akrální koaktivační terapie je v klinické praxi používaná k prevenci, 

diagnostice a terapii asymetrického vývoje u kojenců a batolat (Palaščáková Špringrová, 

2017, Palaščáková Špringrová, 2014, Palaščáková Špringrová et al. 2017, Palaščáková 

Špringrová 2018). Základem principů metody ACT u kojenců je nácvik a fixace 

vzpěrných pohybových vzorů a jeho variant dle jednotlivých trimenonů motorického 

vývoje kojence (viz příloha 9). Dále edukace rodiče, jak fyziologický vývoj kojence 

probíhá a jak je potřeba v tomto období manipulovat režimově s kojencem. Preventivní 

kontrola motorického vývoje a jeho fyziologický průběh má vliv na budoucí posturální 

vývoj kojence.  Asymetrický motorický vývoj kojenců a asymetrické postavení aker, 

zejména dolních končetin, může mít i vliv na následné funkční anebo strukturální poruchy 

u dětí v mladším anebo straším věku (Palaščáková Špringrová, 2019).  

 

4.3 Bobath koncept 

Tento koncept byl založený manželi Bertou a Karlem Bobathovými ve 40. letech 

20. století. Původně sloužila pro pacienty s DMO, ke konci 20. století se ale začala 

uplatňovat obecně u dětí s neuromuskulárním onemocněním nebo u nedovyvinutého 

nervového systému. Na první místo patří vyšetření dítěte a stanovení jeho schopností, 

samostatnosti, popř. míry potřebné dopomoci při výkonu pohybu, koordinaci, posturální 

zajištění proti gravitaci a jeho komunikativní dovednosti a mimiku.  

 

Mimo výše vyjmenované faktory sledujeme také: posturální tonus (normotonie, 

hypotonie, hypertonie), stabilitu a mobilitu – sledujeme schopnost vykonávat pohyb dle 

vývojových pozic a úroveň posturálního zajištění, vzpřimovací reakce a reakce na udržení 

těžiště, reciproční inervaci, rozsah pohybu a jeho různorodost (Hromádková, 1999). 
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Po vyšetření dítěte a stanovení diagnózy následuje terapie a edukace rodičů. Je 

nutné, aby terapii zařadili do každodenní manipulace a přístupu k postiženému dítěti a 

tím podpořili správný motorický vývoj. Bobath koncept pracuje hlavně prostřednictvím 

handlingu, polohování a metod facilitace a inhibice.  

Handling je návod, jak správně manipulovat s dítětem, aby se podpořil motorický 

vývoj správným směrem. Je to systém zacházení s dítětem v rámci každodenních 

činností. Rodiče edukujeme, jak dítě správně zvedat, pokládat, nosit, oblékat, omývat 

apod. Taktilní stimulace ovlivňuje reakci svalů, pokud s dítětem hýbeme, můžeme 

rychlým pohybem facilitovat a pomalým inhibovat určité svalové skupiny. Polohování je 

naopak pasivní prostředek. Je to uvedení dítěte do správné polohy, čímž podporujeme 

aktivní výkon dítěte. (Hromádková, 1999). V rámci cvičení s dítětem pracujeme současně 

s facilitací a inhibicí, a tím vytváříme normální pohybové vzory dítěte. K jejich podpoře 

(facilitaci) je potřeba inhibovat ty patologické (Hromádková, 1999; Kolář, 2009; 

Janovcová, 2007). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části práce je vyhodnocení vlivu fyzioterapie u predilekce 

kojenců na vznik nebo progresi plagiocephalie. Ke schopnosti objektivního posudku je 

tedy cílem nastudování teorie problematiky této vady a jednotlivých metod, kterými je 

v dnešní době řešena. 

Kromě zpracování teoretických poznatků byla vyhotovena praktická část 

v podobě kazuistiky každého pacienta, se kterým terapie proběhla. Kazuistiky 

zaznamenávají: 

- vstupní vyšetření,  

- popisují průběh a úpravu motorického vývoje pacienta  

- a úpravu plagiocephalie.  

Na konci je dokumentace plagiocephalie jako průvodního jevu jejich 

asymetrického vývoje. Skupina probandů měla již predilekci diagnostikovanou a byla u 

nich indikovaná fyzioterapie. U jejich stavu se tedy nepředpokládalo, že se spontánně 

upraví. 

Na začátku své práce jsem si stanovila 3 hypotézy, které jsem v průběhu práce 

chtěla potvrdit nebo vyvrátit. Největší pozornost byla kladena na vyšetření dětí, stanovení 

závažnosti jejich diagnózy, využití teoreticky nastudovaných metod a pozorování jejich 

efektivity 

Sledovaný soubor se skládal celkem ze 4 pacientů s diagnózou predilekce, u všech 

se zároveň vyvíjela polohová plagiocephalie. Povaha jejich diagnózy a efekt terapie 

nejlépe demonstroval charakter mojí práce, proto jsem si je vybrala. Všechny děti byly 

ve věkovém rozpětí 3 až 6 měsíců, pravidelně docházející na terapii. Sledování probíhalo 

v Mladé Boleslavi pod vedením Mgr. Hany Novákové v rozmezí 3 měsíců, což je také 

doba, ze které jsem ve svých hypotézách vycházela jako hraniční pro viditelný efekt 

terapie.  
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5 HYPOTÉZY 

Hypotéza 1: Předpoklad častějšího výskytu predilekce u kojenců na pravou stranu.  

 

Hypotéza 2: Předpoklad úpravy asymetrického vývoje v důsledku predilekce po 3 

měsících pravidelné fyzioterapie. 

 

Hypotéza 3: Předpoklad současného výskytu plagiocephalie u dětí s fixovanou 

predilekcí.  
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6 METODIKA 

 Praktická část práce je zpracovaná formou 4 kazuistik. Období sledování a terapií 

probíhalo v rozmezí září až listopad 2020. Všichni pacienti pravidelně navštěvovali 

fyzioterapii, kazuistiky zaznamenávají vstupní vyšetření a průběh terapie v průběhu 3 

měsíců, kdy jsem s každým pacientem celkem 3x pracovala.  

 Každá kazuistika obsahuje: 

- anamnézu dítěte, především komplikace během těhotenství, okolnosti porodu, předešlá 

započatá a ukončená těhotenství matek a sociální zázemí rodiny. 

- anamnéza byla odebrána na začátku prvního seznámení s pacientem formou rozhovoru 

s rodičem, popř. rodiči dítěte 

- vyšetření dítěte aspekcí, seznámení se s ním, pozorování spontánní hybnosti, vyšetření 

posturální aktivity a reaktivity a základní primitivní reflexologie, kterou jsem ve 

spolupráci s Mgr. Hanou Novákovou provedla při úvodní návštěvě. 

Vyšetření spontánní hybnosti a posturální aktivity probíhalo během každé 

návštěvy, zejména jsem se soustředila na samostatnou aktivitu dítěte a jeho schopnost 

pohotové reakce na vnější zvukový nebo vizuální podnět, symetrii pohybu celého těla a 

schopnost rotace hlavy na obě strany. Vzhledem k charakteru vady jsem se soustředila 

nejvíc na preferenci strany, otočení hlavy a schopnosti otočení na druhou stranu.  

- Mimo to jsem sledovala schopnost vydržet v poloze na břiše s doplněním informace od 

rodičů, jak často a dlouho v ní dítě obvykle zvládne setrvat.  

Testy posturální reaktivity a primitivní reflexologie jsem vyšetřovala pouze při 

vstupním vyšetření, vzhledem k tomu, že jsem ani u jednoho pacienta neshledala 

přítomnost žádné výrazné abnormality. Z polohových reakcí jsem vyšetřovala: trakční 

zkoušku, Laundauovu zkoušku a horizontální závěs dle Collisové. Brala jsem v potaz 

náročnost jednotlivých zkoušek a vzhledem k fyziologickému obsahu všech 4 pacientů 

jsem netestovala všech standardních 7 polohových reakcí. Při vyšetřování jsem také 

zohlednila aktuální stav a rozpoložení dítěte s ohledem na celkové trvání návštěvy.  

Celková doba vyšetření byla individuální, pohybovala se v rozmezí 10 až 15 

minut, zbytek každého sezení byl věnován terapii a konzultaci s rodičem dítěte. Celková 

doba návštěvy netrvala déle než hodinu.  

Všechny postupy terapie jsou v kazuistikách zaznamenané. V procesu vyšetření 

jsem také dokumentovala jednotlivé vyšetřovací postupy a vyšetření plagiocephalie, které 

jsou doložené v přílohách.  
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7 KAZUISTIKY 

7.1 Kazuistika 1 

Anamnéza 

Jméno: B. M. 

Pohlaví: žena 

Věk: 3 měsíce  

NO: Predilekce hlavy vpravo  

OA: 1. gravidita matky, předtím žádná těhotenství, porod 40 t., spontánně, hlavičkou 

napřed, porodní váha 2 340 g, Apgar skóre 10 – 10 – 9, poporodní vyšetření hybného 

systému v normě  

SA: na terapii matka i otec, žijí v domě se zahradou, oba se zajímají o stav dítěte 

Doporučil: pediatr 

 

Kojenec doporučen k individuální rehabilitaci na doporučení pediatra s podezřením na 

vývoj plagiocephalie a zpomaleného motorického vývoje na pravidelné prohlídce. 

 

Vstupní vyšetření: (29. 9. 2020) 

Dítě bylo klidné po celou dobu terapie, ke konci vyšetření se rozbrečelo, ale 

v náručí matky se rychle uklidnilo. 

 

Vyšetření posturální aktivity: 

 V klidu na zádech je patrné výrazné predilekční držení hlavy vpravo. Je patrné 

zakřivení celého těla konvexně do směru, jakým se dítě dívá, při snaze o přetočení hlavy 

na druhou stranu dá hlavu maximálně do střední polohy. Dítě nemá problém se fixovat 

pohledem, je snaživé a snaží se bariéru překonat, pokud je podnět na druhé straně 

dostatečně zajímavý. Celé držení těla je značně asymetrické, více než 3. měsíci odpovídá 

ve vývojové řadě 1. až 2. měsíci. Aspekčně je patrná výrazná plagiocephalie (viz příloha 

10), výstup čela na oploštěné straně, jinak není obličej asymetricky zatížený. Vývojově 

se lehce opožďuje ve vývoji, je to patrné zejména na držení horních končetin v poloze na 

břiše, kde je výrazné omezení ve vzpřímení páteře a i zde zůstává konstantní predilekční 

držení. Dítě je držena v úklonu, zvedá hlavu aktivně a často, ale vydrží jen chvíli a poté 

se vrací zpátky na podložku, kde se opírá výhradně o jednu tvář. V pronační poloze vydrží 
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maximálně 5 minut. Matka udává, že jí do ní polohují co nejčastěji, ale většinou jí musejí 

vrátit zpátky na záda kvůli breku. Dlaně jsou držené v pěsti. Je zde také patrný hypertonus 

extenzorů krční páteře a m. trapezius. Díky tomu jsou ramena v lehké protrakci a elevaci. 

Stereotyp dýchání tím není významně narušený. Pánev je ve výrazné anteverzi, souhra 

břišních svalů je nekoordinovaná a dítě problematicky zvedá nohy nad podložku. 

 

Vyšetření primitivních reflexů: 

Primitivní reflexy jsem vyšetřila tyto 4:  

- Moroův reflex – výbavný  

- Sací reflex – výbavný 

- Úchopový reflex HK – nevýbavný  

- Reflex kořene ruky – nevýbavný  

 

Polohové reakce: 

 

Trakční zkouška  

 Je patrná flekční synergie, hlava je v lehkém záklonu se snahou do držení 

v prodloužení trupu. DKK nejsou flektované. 

 

Laundauova zkouška 

 HKK i DKK jsou v lehké flexi, hlava i pánev jsou lehce pod rovinou. Hlava 

zůstává v lehkém predilekčním držení. 

 

Horizontální závěs dle Collisové 

 V kyčelním kloubu je vidět lehká addukce a flexe, HK je volně flektována, ruka 

je v pěst.  

 

Vyhodnocení:  

 Pacientka má výrazné predilekční držení hlavy, které asymetricky zatěžuje její 

posturu. Je u ní patrná výrazná plagiocephalie. Největší problém představuje neschopnost 

otočení hlavy na druhou stranu a tedy zkomplikovaný rozvoj dalšího symetrického 

motorického vývoje. Vývojově je lehce opožděná, ale ne výrazně, pravděpodobně 

vzhledem k aktivnímu a snaživému charakteru její povahy.  
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Terapie:  

 Vzhledem k neschopnosti aktivního samostatného otáčení hlavy, bylo hlavní 

náplní fyzioterapie Vojtova metoda reflexní lokomoce. Probíhalo nejdříve pod vedením 

fyzioterapeuta, poté probíhalo zacvičení rodičů do jednotlivých poloh a edukace o 

správném provedení. Doporučená byla pozice reflexního otáčení I. dle prof. Vojty na obě 

strany v počtu opakování 2x denně kratší dobu, s ohledem na vyčerpání dítěte a jeho 

pohodlí. Vzhledem k silné predilekci vpravo bylo doporučeno setrvat delší dobu v pozici 

v opačném směru, tedy s plánovanou hybností hlavy doleva. Dále také pozice reflexního 

plazení ve stejném opakování. Následně rodiče předvedli, jak dítě uchopují a jak ho drží. 

Byli edukováni o důležitosti přetáčení dítěte přes levou stranu a dostatku podnětů. 

 Při druhé návštěvě přišla pouze matka dítěte, která zhodnotila proběhlé 3 týdny 

terapie a jak náročné je tak často cvičit. Uvedla, že se s manželem v terapii střídají a že 

sami pozorují subjektivní zlepšení, hlavně v oblasti samostatného otáčení hlavy a délky 

výdrže v poloze na břiše. Uvedla, že na břiše vydrží až 20 minut. Při opakování 

navržených cviků bylo patrné, že s dítětem cvičí a podle vyšetření spontánní hybnosti se 

stav zlepšil. Byly navrženy náročnější varianty cvičení, kromě reflexního otáčení I. bylo 

také zařazeno reflexní otáčení II. s kombinací metody ACT, tedy oporou o akra, cvičení 

na míči k práci na zlepšení zapojení břišních svalů a zmírnění anteverze pánve, která i 

přes cvičení stále výrazně přetrvávala. V poloze na zádech fyzioterapeutka subjektivně 

vyhodnotila plynulejší zvedání dolních končetin od podložky a také lepší koordinaci ruky 

a nohy. Plagiocephalie se upravila jen lehce, bylo tedy doporučeno v cvičení dále 

pokračovat a předejít tak nutnosti terapií helmou, kterou matka sama odmítala.  

 Poslední návštěva proběhla po dalším měsíci autoterapie. Pacientka dosáhla ve 

spontánní hybnosti poloviny druhého trimenonu, její kalendářní a biologický vývoj se 

tedy upravil a korespondoval. Byla velice dobře zacvičena, plagiocephalie se výrazně 

upravila i když lehká asymetrie v otáčení hlavy přetrvávala. Hlavu měla v klidu v poloze 

na zádech i na břiše blíže střednímu postavení v prodloužení páteře, upravilo se napětí 

v oblasti ramen a trapézového svalu, hlava byla po delší době v poloze na břiše a únavě 

zpátky v úklonu doprava, ale při podnětu z druhé strany jí nedělalo problém hlavu otočit 

na druhou stranu bez souhybu s ramenem. Další spolupráce byla navržena v rámci jejich 

osobního názoru a ne již jako nutnou podmínku k dalšímu fyziologickému vývoji. 

V rámci dlouhodobého cvičebního plánu bylo doporučeno s cvičením pokračovat, i když 

v menší míře, zejména cvičení s overballem a cvičením na míči s fixací pánve a 

polohování na levém boku. Terapie byla ukončena 18. 11. 2020. 
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7.2 Kazuistika 2 

Anamnéza 

Jméno: E. H. 

Pohlaví: muž 

Věk: 4,5 měsíce  

NO: Predilekce hlavy vpravo 

OA: z druhé gravidity matky, má o 5 let starší sestru, během těhotenství bez komplikací, 

porod 39. týden, SC, porodní váha 2 510 g, Apgar skóre 10 – 10 - 10 

SA: žije v úplné rodině, na terapii přichází s matkou a sestrou, bydlí v bytě  

Doporučil: pediatr  

 

Kojenec přichází po doporučení pediatra při prohlídce kvůli predilekčnímu držení hlavy 

vpravo.  

 

Vstupní vyšetření: (29 9.2020) 

 Pacient je klidný až pasivní, je potřeba silnějšího podnětu k zaujetí jeho 

pozornosti, pasivita přetrvává i při vyšetření a terapii. 

 

Vyšetření posturální aktivity: 

Pacient má predilekční držení hlavy vpravo, více než fixované se projevuje jako 

výrazná preference pravé strany, při podnětu z druhé strany hlavu otočí i na druhou stranu 

bez problému. Není zde patrná výrazná plagiocephalie, lehké oploštění hlavy v týlu, spíše 

znatelné pro méně vlasů v této oblasti (viz příloha 11). Obličej není deformovaný, uši 

jsou ve stejné rovině.  

V poloze na zádech je predilekční držení nejpatrnější. Kombinuje se s elevací 

stejnostranného ramene, jinak je trup symetrický bez výrazné abnormity. Elevace se 

objevuje zejména při rotaci hlavy na levou stranu společně se zvýšením tonu v oblasti šíje 

a krku. Komunikace HKK funguje, je schopný si předávat hračku z jedné ruky do druhé, 

Pánev není rotována. Je schopný zvednout samostatně DKK nad podložku s adekvátním 

zapojením břišních svalů. 

Na břiše je schopný vydržet více než 10 minut, dlaně jsou rozevřené, dlaň na levé 

HK lehce více, je zvyklý jí v této pozici využívat častěji pro úchop předmětu. Opěrná 

báze odpovídá biologickému věku 4,5 měsíce.  
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Vyšetření primitivních reflexů: 

Primitivní reflexy jsem vyšetřila tyto 4:  

- Moroův reflex – výbavný  

- Sací reflex – výbavný 

- Úchopový reflex HK – nevýbavný  

- Reflex kořene ruky – nevýbavný  

 

Polohové reakce: 

 

Trakční zkouška  

 Hlava je držena v prodloužení trupu, je zde přítomná lehká flekční synergie, DKK 

jsou volně na podložce bez snahy flexe. 

 

Laundauova zkouška 

 Reakce odpovídá spíše konci prvního trimenonu, pánev i hlava jsou volně pod 

rovinou trupu, končetiny v mírné flexi. 

  

Horizontální závěs dle Collisové 

  Dlaň se lehce rozevírá a přechází do dorzální flexe. DK je flektována a v abdukci. 

 

Vyhodnocení:  

 Pacient má predilekční držení hlavy, bez výrazné polohové plagiocephalie. Jeho 

kalendářní a biologický věk koresponduje, jde tedy o lehkou funkční poruchu. Kromě 

Landau zkoušky, kde reakce odpovídala spíše konci prvního trimenonu u něj nejsou 

pozorovatelné žádné výrazné patologie. Vzhledem k jeho charakteru se může jednat spíše 

o pasivitu než patologii. 

 

Terapie:  

 Při první návštěvě byla matka edukována o charakteru vady a možnostech 

fyzioterapie. Hlavním problémem bylo po vyšetření stanovené nerovnoměrné napětí 

svalů v oblasti šíje a krku z důvodu držení hlavy více na pravé straně. V průběhu vyšetření 

se kromě standardního vyšetření posturální aktivity, reaktivity a primitivní reflexologie 
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sledovala manipulace matky s dítětem. V první řadě jsme se věnovali správnému 

handlingu dle ACT, inhibice a facilitace svalových řetězců v poloze a zádech a na břiše, 

bylo doporučené přistupovat k dítěti z levé strany a dávat mu více podnětů k většímu 

samostatnému zapojení pacienta. Poté proběhl nácvik otočky na bok dle ACT 

s přidržením akra HK, aby se dítě otáčelo na požadovanou stranu. Nácvik otáčení proběhl 

z polohy na zádech a v poloze na boku. Tyto pozice pacientovi nedělaly problém. 

V poloze na břiše cvik dle ACT nácvik pasení koníčků a centrace lopatky dorsálně, aby 

nebyl protrakce ramen. Cvik probíhal 10 minut, byl pasivně naváděn do větší opory o 

levou stranu a celkovou symetrii opory o HKK. Během cvičení bylo pravé rameno stále 

lehce elevované. Na pasivní cvičení pacient reagoval dobře, v obou pozicích se držení na 

krátkou chvíli srovnalo, po delší době se vzhledem k únavě začala hlava zpátky uklánět 

na pravou stranu. Byly ukázány techniky měkkých tkání, konkrétně manuální techniky 

dle ACT od hlavy k rameni, inhibice na snížení hypertonu svalů v oblasti šíje. Dále 

možnosti režimových opatření během dne a doporučení změny polohy postele. Jako 

doplňující cvičení bylo doporučeno cvičení podle Vojtovy reflexní lokomoce, RO I a RO 

II. Doporučení bylo cvičit jednou denně, pokud možno pravidelně do další návštěvy a 

zaznamenání změny stavu. 

 Druhá návštěva proběhla měsíc po vstupní, matka uvedla, že z důvodu náročnosti 

práce v domácnosti a péči o druhé dítě cvičit stíhají 3x do týdne. Při opakování cvičení 

Vojtovy reflexní lokomoce bylo patrné, že cvičení téměř nedělají, edukace tedy proběhla 

znovu. Z vyšetření aspekcí a vyšetření spontánní hybnosti se pacient nadále výrazně 

neopozdil v motorickém vývoji, jeho kalendářní věk korespondoval s dovednostmi v 5,5 

měsíci. Byla znovu provedena Landau reakce vzhledem k předešlému neuspokojivému 

výsledku. Je patrné lepší extenze osového orgánu, hlava je téměř v rovině s trupem. Není 

zde patrná progrese polohové plagiocephalie, lehké oploštění na temeni zůstává, ale vlasy 

jsou již dorostlejší. Matka udává, že na břiše spontánně tráví hodně času. Rameno je stále 

v lehké ale již zanedbatelné elevaci, v klidu jsou obě ramena ve stejné rovině, pravé 

rameno se elevuje pouze více v poloze na břiše a při přesunu opěrné váhy na pravou HK. 

Byly znovu odcvičeny a zopakovány všechny techniky z předešlé návštěvy doplněné 

návrhy ke cvičení na míči s vychylováním dítěte do strany.   

 Matka již nepovažovala za nutné na fyzioterapii docházet, byla tedy seznámena 

s možnosti návštěvy, pokud sama uzná za vhodné konzultovat další výchylky 

v motorickém vývoji. Terapie byla ukončena 27. 10. 2020.  
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7.3 Kazuistika 3 

Anamnéza 

Jméno: A. S.  

Pohlaví: žena 

Věk: 4 měsíce  

NO: Predilekce hlavy vlevo  

OA: 1. gravidita, předtím 1. spontánní potrat (2 roky před těhotenstvím), porod 41. týden, 

spontánně, hlavničkou napřed, porodní váha 2 400 g, Apgar skóre 10 – 10 – 10, poporodní 

vyšetření hybného systému v normě, bez dysplazie kyčlí  

SA: v panelovém domě, celá rodina, dobré zázemí 

Doporučil: pediatr 

 

Kojenec doporučen k individuální rehabilitaci na doporučení pediatra s podezřením na 

vývoj plagiocephalie a nedostatečného motorického vývoje. Vyšetření pediatrem 

proběhlo z iniciace matky. 

 

 

Vstupní vyšetření:   

 Kojenec často pláče, neprospívá na váze, na břiše vydrží 5 minut, často se musí 

chovat.  

 

Vyšetření posturální aktivity:  

V supinační poloze je výrazná predilekce vlevo. Zároveň je i na první pohled 

zřetelná plagiocephalie, asymetrie obličeje, konkrétně vystouplou část v oblasti čela na 

levé straně (viz příloha 12).  Obě ramena jsou v elevaci a protrakci, levostranné rameno 

ve výraznější, v oblasti záhybu krku jsou odřená místa. Aspekčně je zde patrný zvýšený 

tonus v oblasti šíje. Trup je v konvexním zakřivení na levou stranu, HKK jsou 

v semiflekčním postavení, lehké zevní rotaci a abdukci. Dlaně jsou otevřené, pacientka je 

schopná předávat si předmět z jedné ruky do druhé, preferuje úchop a držení předmětu 

v levé ruce. Pánev je v lehké anteverzi, pacientka samostatně zvedá nohy nad podložku, 

ale pohyb není plynulý a častěji zvedá levou nohu před pravou, břišní svaly nepracují 

dostatečně koordinovaně. Postavení dolních končetin odpovídá spíše přelomu prvního a 

druhého trimenonu. Na břicho se samostatně nepřetočí, pouze s dopomocí.  
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V pronační poloze je predilekce stejně viditelná jako byla v té supinační, potvrzuje 

se zde i oploštěná zadní část lebky. Hlava se dostává ve spontánní hybnosti do střední 

roviny, pohyb hlavy doprava je omezen napětím svalů na krku z levé strany. Vzpřímení 

páteře odpovídá 4,5 měsíci, dlaně jsou rozevřené, pacientka je schopna přenášet váhu na 

obě strany, ale preferuje levou stranu. Je zde stále patrná konvexita trupu i anteverze 

pánve.  

 

Vyšetření primitivních reflexů: 

Primitivní reflexy jsem vyšetřila tyto 4:  

- Patní reflex – nevýbavný  

- Chůzový automatismus – nevýbavný 

- Úchopový reflex HK – nevýbavný  

- Reflex kořene ruky – nevýbavný  

 

 

Polohové reakce: 

 

Trakční zkouška  

 Hlava je držena v prodloužení trupu, je zde přítomná lehká flekční synergie, je zde 

patrné predilekční držení, hlava je fixovaná na levou stranu. DKK jsou volně na podložce. 

 

Laundauova zkouška 

 Hlava je v prodloužení trupu, je zde pozorovatelné extenze páteře do její hrudní 

části.  

  

Horizontální závěs dle Collisové 

  Dlaň se lehce rozevírá a přechází do dorzální flexe. DK je flektována a v abdukci. 

 

Vyhodnocení:  

Pacientka má výraznou predilekci vlevo a plagiocephalii. Při pasivním pohybu 

hlavou je znatelný odpor. Svaly kolem šíje a krku jsou v hypertonu, odřená oblast na krku 

v místě úklonu. Ramena jsou v protrakci a elevaci, rameno na straně predilekce je výše 

než protilehlé. Trup je v asymetrickém postavení, konvexně na levou stranu. Pánev je 



Bakalářská práce  Fyzioterapie predilekce v kojeneckém věku 
 

48 

v anteverzi, břišní svaly jsou oslabené, není schopna se samostatně otáčet na bok. Je 

snadno vyčerpatelná, špatně snáší dotyk cizího člověka, uklidní se u matky v náručí. 

 

Terapie:  

Na první návštěvu přišli oba rodiče, sami vysvětlili z jejich pohledu problematiku 

ve vývoji, matka si všimla rozvoje plagiocephalie a sama došla za pediatrem, který jí 

doporučil fyzioterapii.  

 Pacientka často pláče, neprospívá na váze, na břiše vydrží 5 minut, často se musí 

chovat. Rodiče předvedli, jakým způsobem dceru chovají, zvedají a ukládají, jakým 

způsobem si s ní hrají, jak často, jaké aktivity dělají. Oba rodiče jsou sportovně založení, 

jsou s dcerou často venku, je často v kočárku.  

 Hlavní problematikou je výrazné predilektické držení vlevo s výraznou 

polohovou plagiocephalií, zároveň špatná koordinace horní a dolní části těla, neschopnost 

adekvátně zapojovat břišní svaly. Společně s rychlou vyčerpatelností pacientky je tato 

kombinace největší překážkou pro rozvoj samostatného otáčení na bok a na břicho. 

V první řadě proběhlo vyšetření spontánní hybnosti, posturální reaktivity a primitivní 

reflexologie. Rodiče byli edukováni o polohování, byly ukázány a vysvětleny prvky 

Bobath konceptu, zejména handling v poloze tygříka. Vzhledem k predilekci na levé 

straně bylo doporučeno na levé ruce, aby stimuly přicházeli z druhé strany a dítě tak bylo 

nucené spontánně hlavu otáčet. Dále byla doporučena Vojtova reflexní lokomoce, 

zejména RO I a RO II s opakováním 3x denně a délkou terapii v závislosti na únavě 

pacientky. Oba rodiče byli do postupů zacvičeni.  

 Druhá návštěva proběhla 3 týdny poté, přišla pouze matka. Terapie byla 

komplikovanější, matka udala dceřino rychlé vyčerpání a pláč během terapie. Cvičí každý 

den alespoň jednou, občas musí vynechat kvůli nedostatku času. Proběhla kontrola 

zadaných cviků, zejména cvičení Vojtovy reflexní lokomoce a handlingu. Všechny cviky 

matka provádí správně, přidáváme tedy modifikace pasivního držení na boku a na břiše. 

Stav se lehce zlepšil hlavně v úhlu konvexního zakřivení, ramena stále přetrvávají 

v elevaci, subjektivní zlepšení protrakce. Nadále přetrvává jak v supinační tak v pronační 

poloze predilekční držení, hlava je schopna rotace na pravou stranu s menším omezením, 

rozsah pohybu je ale stále asymetrický. Plagiocephalie přetrvává, neprogreduje, ale také 

se zatím neupravuje. Matce byla navržena konzultace s ortotickým specialistou, pokud se 

stav do další návštěvy nezlepší a pacientka by byla tedy indikovaná v terapii helmou. 

V cvikům se přidává pozice RP z Vojtovy reflexní lokomoce se zvýšením frekvence 
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opakování na 4 denně. Pacientka se již dokáže přes levý bok otočit ze zad na břicho, na 

pravou stranu pouze s dopomocí. Trénujeme tedy otáčení přes pravý bok a upravujeme 

techniku otáčení přes ten levý, následované pasivní kontrolou pozice na břiše. V poloze 

na břiše přidáváme trénink na míči ke zlepšení celkové posturální kontroly. Matka je 

poučena o důležitosti pokračování aktivního a častého cvičení i v následujících měsících.  

 Třetí a z hlediska naší spolupráce poslední návštěva proběhla po dalších 3 

týdnech, kdy se všechny předchozí problematiky upravily dostatečně natolik, aby podle 

spontánní hybnosti a vyšetření pohybové aktivity pacientka odpovídala konci 2 

trimenonu. Otáčela se již na obě strany bez známky větší námahy, predilekce se upravila 

natolik, že aspekčně byl patrný úklon až po delší době v pronační poloze. Ramena 

přetrvávala v elevačním postavení. Plagiocephalie se ale spontánně v průběhu terapie 

neupravila uspokojivě, byla tedy doporučena terapie helmou a předán kontakt na ortotika. 

Pacientka nadále docházela na terapii ke konzultaci doplňujícího cvičení korigující 

adekvátní motorický vývoj.  

 

 
 

7.4 Kazuistika 4 

Anamnéza 

Jméno: A. H. 

Pohlaví: žena 

Věk: 6 měsíců 

NO: Predilekce hlavy vpravo  

OA: 1. gravidita matky, předtím žádná těhotenství, porod 39 t., spontánně, hlavičkou 

napřed, porodní váha 2 350 g, Apgar skóre 10 – 10 – 10, poporodní vyšetření hybného 

systému v normě  

SA: na terapii dochází matka, žijí v rodinném domě se zahradou, matka je těhotná 

Doporučil: pediatr 

 

Pacientka doporučena po konzultaci s pediatrem ke kontrole fyzioterapeutem z důvodu 

přetrvávajícího predilekčního držení hlavy vpravo. 

 

Vstupní vyšetření:  

 Kojenec je aktivní, snaživá, rychle si zvyká na prostředí. 
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Vyšetření posturální aktivity:  

 Supinační poloha odpovídá konci druhého trimenonu. Pacientka je schopná 

uchopit předmět ze střední roviny, dokáže se soustředit na podnět a otočit se za ním do 

polohy na bohu a poté na břicho. Funguje u ní kontakt ruka – noha, nohy plynule zvedá 

nad podložku, zapojení břišních svalů je dobré. V poloze na zádech nesetrvá dlouho, 

pokud nemá dostatek podnětů nebo hračku v ruce. Otáčení probíhá téměř výhradně přes 

pravý bok, přes levý se otočí s větší námahou a výrazně horší koordinací jen v případě 

zajímavého podnětu. Plagiocephalie se u pacientky nerozvíjí, subjektivně lehké oploštění 

hlavy v týlu na pravé straně s ústupem vlasů. Jiné deformity lebky nejsou pozorovatelné, 

obličej je symetrický, rovina uší také.  

V pronační poloze vidíme oporu o akra, vysoké vzpřímení, obě dlaně jsou 

rozevřeny. Predilekční držení je patrné aspekčně (viz příloha 13), hlava na pravou stranu 

rotuje v celém rozsahu bez problému. Na levou stranu se bez souhybu dostane do střední 

roviny, poté pohyb provádí s lehkým záklonem hlavy. Často se dostává do vzoru 

„plavání“, je schopná otáčení o 360° na obě strany, tento vzor jí baví a dostává se do něj 

často. Přirozenější je u ní opora o pravou ruku, ale v případě podnětu z druhé strany nemá 

problém váhu přesunout na levou stranu. Je u ní také patrný vzorek nákroku a opory. 

 

Vyšetření primitivních reflexů: 

Primitivní reflexy jsem vyšetřila tyto 4:  

- Galantův reflex – nevýbavný  

- Sací reflex – výbavný 

- Patní reflex – nevýbavný  

- Reflex kořene ruky – nevýbavný  

 

Polohové reakce: 

 

Trakční zkouška  

 Hlava je přitažena ke sternu, stehna se dotýkají trupu. 

 

Laundauova zkouška 

 Extenze páteře až do oblasti lumbální páteře, hlava i pánev je v jedné rovině 

s trupem.  
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Horizontální závěs dle Collisové 

  Kontakt HK s podložkou, snaha o oporu.  

 

Vyhodnocení:  

 Vyšetření posturální aktivity, reaktivity i primitivní reflexologie odpovídají 6. 

měsíci věku života. Pacientka tedy není v motorickém vývoji opožděná, problém je 

predilekční držení hlavy vpravo, které spíše omezuje ve spontánní aktivitě. Aspekčně je 

patrný hypertonus v oblasti krku a šíje napravo. Při pasivním pohybu hlavy na levou 

stranu lehký odpor. Pacientka je velice aktivní a snaživá, na vyšetření reaguje dobře. 

 

Terapie: 

Při první návštěvě bylo provedeno vyšetření spontánní aktivity, posturální 

aktivity, posturální reaktivity a primitivní reflexologie. Vzhledem k nezávažnosti 

problematiky byla matka edukována o stavu pacientky a byl navržen krátkodobý a 

dlouhodobý plán. Pacientka byla aktivně schopná rychlé úpravy hned ze začátku 

polohování. V první řadě proběhla edukace důležitosti správného polohování a 

manipulace, dále byly navrženy postupy pro korekci pohybů ve spontánní aktivitě se 

zaměřením na otáčení přes levý bok. Dále korekce polohy na břiše s nakláněním trupu na 

jednu a na druhou stranu k rozlišení a stabilizace opory o levou HK. Nácvik otočky na 

bok metodou ACT s oporou o akrum HK a vybídnutím kojence k dalšímu otáčení proti 

odporu. Současně byla zafixovaná lopatka pro usnadnění zvednutí hlavy od podložky. Na 

toto cvičení reagoval kojenec dobře, bylo tedy doporučeno cvik opakovat alespoň jednou 

denně. Následovalo zacvičení matky v reflexní lokomoci, konkrétně v pozici RO II a 

cvičení na overballu se zaměřením opory o horní končetiny a zlepšení stability opory levé 

HK, frekvence jednou denně - každý cvik. Druhá návštěva proběhla o měsíc později, 

matka uvedla, že s dcerou cvičí jednou denně ona nebo manžel, subjektivně oba sledují 

zlepšení úklonu hlavy a celkovou symetrizaci pohybu. Predilekční držení je téměř 

nepozorovatelné, při vyšetření spontánní hybnosti pacientka stále preferovala otáčení přes 

pravý bok, ale koordinace otáčení přes levý bok se výrazně zlepšila. Plagiocephalie se 

nerozvinula, linie vlasů se symetrizovala. Při pasivním otočení hlavy se zmírnil odpor. 

Matka trvala na poslední kontrole výhledově za měsíc, pro kontrolu fyziologického 

pokračování motorického vývoje.  

Při poslední návštěvě je pacientka již na konci 8. měsíce, vyšetření posturální 

aktivity odpovídá tomuto stupni vývoje. 
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8 VÝSLEDKY 

Srovnání hypotéz sestavených ze znalosti dané problematiky a zjištěných dat z 

praktické zkušenosti.  

 

Hypotéza 1: Předpoklad častějšího výskytu predilekce u kojenců na pravou stranu. 

Ze skupiny probandů 3 ze 4 měli predilekci na pravou stranu, tato hypotéza se 

tedy potvrdila. Proband 3 měl fixovanou predilekci na levou stranu. Při vstupním 

vyšetření je proband 2, 3 a 4 schopný samostatně na podnět otočit hlavu na druhou stranu 

přes střední rovinu. Proband 2 a 3 s obtížemi a souhybem do záklonu, proband 4 bez 

výrazného souhybu. U probanda 1 je otáčení hlavy výrazně komplikované vysokým 

napětím svalů šíje a krku.  

 

Graf 1: výsledky 1. hypotézy 

 

Zdroj: vlastní 

 

Hypotéza 2: Předpoklad úpravy asymetrického vývoje v důsledku predilekce po 3 

měsících pravidelné fyzioterapie. 

Tuto hypotézu bych na základě výsledků mnou zkoumané skupiny potvrdila, 

s důrazem na nutnost pravidelného cvičení. Vzhledem k potřebě velmi aktivní práce 

rodičů a rodiny pacienta, jsou průběžné výsledky kontrolované pouze ve cvičeních pod 

dozorem fyzioterapeuta v průběhu 3 měsíců, kdy probandi terapii podstupovali.  

Tuto časovou hranici jsem si v hypotéze stanovila s ohledem na klesající 

schopnost úpravy deformity lebky s postupujícím růstem a vývojem dítěte. Pokud se 

3

1

Predilekční držení

Vpravo Vlevo
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plagiocephalie do této doby neupraví, nelze již v terapii uplatnit konzervativní přístup 

cvičením.  

Predilekce se u probandů upravila již v rámci 2 měsíců od zahájení pravidelné 

terapie, nejvýraznější změna proběhla u probandů 1 a 2, kde pacienti nebyli indikováni 

k další léčbě nebo nutnému nasazení remodelační helmy.  

U probanda 3 by tato hypotéza neplatila vzhledem k neuspokojivému srovnání 

deformity lebky v průběhu 3 měsíců terapie. Tento případ ale potvrzuje nutnost aktivního, 

velmi častého cvičení a dodržení postupu a počtu opakování doporučených 

fyzioterapeutem.  

 

Hypotéza 3: Předpoklad současného výskytu plagiocephalie u dětí s fixovanou 

predilekcí.  

 

Tabulka 2: Výskyt plagiocephalie u pacientů s diagnózou predilekce 

 

Zdroj: vlastní  

 

U všech probandů byla v návaznosti na fixovanou predilekci patrná deformace 

lebky. U probandů 1, 2 a 3 byla tato deformita výrazná, u probanda 4 bylo znatelné pouze 

lehké oploštění na zadní straně hlavy, které se v průběhu terapie zcela upravilo. Upravila 

se také výrazně u probandů 1 a 2, kteří díky tomu nebyli doporučeni k remodelační 

helmové terapii. U probanda 3 se i po 3 měsících terapie plagiocephalie uspokojivě 

neupravila, byl tedy k této formě terapie doporučen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Současný výskyt plagiocephalie  ANO NE 

Počet probandů 4 0 
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9 DISKUZE 

Problematika fixované predilekce společně s následným rozvojem plagiocephalie 

a asymetrickým vývojem patří mezi nejběžnější vady v kojeneckém věku. V České 

republice fungují prohlídky u pediatrů, kteří by měli matku poslat ke kontrole 

motorického vývoje a instruktáži k fyzioterapeutovi, který má kompetence s těmito 

kojenci a batolaty pracovat.  

Pokud má dítě tuto diagnózu, existuje velké množství dostupných dětských 

rehabilitací, kam lze docházet ambulantně a tuto problematiku řešit.  

 

Diskuse k hypotéze 1. 

Předpokládala jsem častější výskyt predilekce na pravou stranu. Tato hypotéza se 

z 75 % naplnila, což potvrzuje mnoho studií, které na toto téma vyšli. 

Příčiny vzniku predilekce jsou genetické, idiopatické i na neurologickém 

podkladě. Může jít ale také o důsledek špatné manipulace a polohování dítěte, jeho 

nedostatečná aktivita a nedostatek podnětů. Teorií k opodstatnění právě pravostranné 

preference je mnoho. Preference strany začíná již gestačně během 36. – 38. týdne, kdy 

otočení hlavy ovlivňují hlavně poloha plodu a pohyby končetin. Touto teorií se zabývala 

studie z roku 1994. Ververs se v ní konkrétně zabýval souvislostí mezi pohybem končetin 

a stranové preference hlavy, kterou potvrdil, a to i s preferencí konkrétně pravé strany. 

Dle této studie tedy existuje provázanost polohy dítěte intrauterinně a preferované polohy 

hlavy po jeho narození. V roce 2001 vyšla také studie nizozemské doktorky Boere 

Boonekamp, která ze vzorku 7 609 dětí potvrdila pravostrannou predilekci u 68 % dětí, 

27% levostranné a zbytek byl bez dostatečných podkladů a informací o stavu dětí. U 

našich kojenců jsme také potvrdili výskyt predilekce na pravou stranu. 

U dítěte ale po narození preference strany chybí. Přikláním se k názoru, že největší 

faktor ve stranové preferenci otočení hlavy hraje polohování dítěte až po jeho narození.  

Intrauterinní vývoj může mít vliv, ale dle mého názoru menší. Jedním z důvodů také může 

být fakt, že většina populace používá více pravou ruku, polohování dítěte je tedy tímto 

faktem již od začátku ovlivněno, ne jen pokud jde o manipulaci rodičem, ale také 

ošetřujícím personálem bezprostředně po porodu.  
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Diskuse k hypotéze č. 2 

Dále jsem předpokládala úpravu asymetrického držení hlavy a plagiocephalie 

maximálně do 3 měsíců od začátku terapie, za předpokladu aktivního pravidelného 

cvičení podle doporučení fyzioterapeuta. Doporučení vycházela z podrobného klinického 

vyšetření a diagnostiky, cvičební jednotky se v průběhu kontrolních návštěv upravovaly 

na základě stagnace nebo progrese stavu pacienta. Tuto hranici jsem nastavila zejména 

pro nutnost viditelné úpravy plagiocephalie do této doby. Schopnost úpravy deformace 

výrazně klesá s postupujícím věkem dítěte, lebka je po konci druhého trimenonu méně 

poddajná než v průběhu prvních 6 měsíců. Skaličková – Kováčiková (2017) uvádí, že 

dlouhodobé ovlivnění CNS funguje pouze v doporučené frekvenci, protože CNS po třech 

hodinách ztrácí externě vyvolané principy.  

Pokud se stav v průběhu terapie nezlepší, je pacient indikovaný k terapii 

remodelační helmou. Ta má nejlepší efekt, pokud se zahájí v období mezi 6. až 8. 

měsícem života.  

V průběhu 3 měsíců, kdy terapie u pacientů probíhala, predilekce se uspokojivě 

upravila již v rámci 2 měsíců, tzn. během 2 až 3 návštěv u fyzioterapeuta. Nejrychlejší a 

nejviditelnější úprava nastala po terapii u probanda 1 a 2, u kterých stačily pouze 2 

měsíce. Efekt terapie je přímo úměrný pravidelnosti a správnému provedení cvičení. To 

kromě probandů 1 a 2 potvrzuje případ probanda 3, u kterého v kombinaci se výraznou 

fixovanou predilekcí, cvičení neprobíhalo v dostatečné míře a úprava tedy nebyla 

dostatečná. V návaznosti na terapii bylo doporučeno navštívit ortotického specialistu a 

pokračovat v terapii společně s remodelační helmou.  

Možnost fyzioterapeuta významně zasahovat do průběhu terapie nebo s dítětem 

cvičit dostatečně často bez pomoci rodičů není v této problematice možné. V kontrolní 

skupině, se kterou jsem cvičila, netrpěl žádný z pacientů predilekcí v důsledku 

neurologického postižení nebo genetické vady. Tato vada je pouze funkčního charakteru, 

děti jsou tedy závislé na ambulantním docházení na fyzioterapii a hlavně na schopnosti a 

ochotě rodiny s nimi pravidelně cvičit. Práce fyzioterapeuta tedy spočívá hlavně ve 

správné diagnostice, konzultaci a edukaci rodiny o důležitosti pravidelné rehabilitace, 

jejích možnostech, zacvičení v konkrétních vybraných metodách a vysvětlení důsledků 

asymetrického vývoje, pokud terapie nebude zahájena a pravidelně vykonávána. 

V publikaci vydané v roce 2017, Skaličková – Kováčiková uvádějí nutnost dodržení 

frekvence cvičení. U dětí do jednoho roku by mělo cvičení probíhat 4x denně, když začne 

lézt po čtyřech, může se frekvence snížit na 3 jednotky za den. I když je tato komplikace 
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fyziologického vývoje lehce fyzioterapií upravitelná bez nutnosti kombinace s jinými 

nekonzervativními metodami, cvičení je časově i technicky velice náročné. Cvičení je 

nutné opakovat každý den několikrát, cviky jsou technicky náročné a pro dítě často 

vyčerpávající. Rodiče mají naopak výhodu, že své dítě znají nejlépe, tráví s ním většinu 

jeho času a dokáží tedy sami mnohdy mnohem lépe odhalit odchylku v jeho vývoji. Děti 

jsou v kojeneckém věku často fixované na jednoho z rodičů nebo na prostředí, ve kterém 

se běžně nachází. V rámci hodiny strávené u terapeuta se nemusí podařit dítě vyšetřit 

dostatečně, protože jeho motorické chování se zde od běžného života liší.  

 

 

Diskuse k hypotéze č. 3 

V poslední hypotéze jsem se zaměřovala na současný rozvoj plagiocephalie u 

kojenců trpící fixovanou predilekcí. Tato hypotéza se stejně jako ty předešlé potvrdila, 

vzhledem k tomu, že u všech 4 probandů se plagiocephalie projevila v menší nebo větší 

míře. U probanda 1, 2, 3 byla plagiocephalie znatelná již při prvním pohledu na dítě a při 

důslednějším vyšetření byla závažnost potvrzena výrazným asymetrickým vývojem a 

dalšími odchylkami od fyziologického motorického vývoje. U probanda 4 nebyla 

deformace lebky na první pohled znatelná, při bližším vyšetření ale bylo patrné lehké 

oploštění záhlaví. Žádný z pacientů výrazně nezaostával vývojem za svým kalendářním 

věkem, jejich vývoj byl touto deformací spíše omezen a ztížen.  

Hutchinson v roce 2003 vydal studii, kde ze vzorku 100 dětí ve věkovém rozmezí 

2 až 12 měsíců trpící predilekcí hlavy, zároveň 57 % trpělo plagiocephalií. Ve studii je 

kromě této statistiky široce rozebrané téma etiologie polohové plagiocephalie, kde jsou 

mezi zásadními faktory uvedené mužské pohlaví, prvorozenost a již zmíněná 

přetrvávající predilekce hlavy.  

V nárůstu případů polohové plagiocephalie hraje roli prevence syndromu náhlého 

úmrtí dítěte. Polohování dítěte na záda funguje jako nejlepší prevence tohoto syndromu, 

stále častěji jsou tedy kojenci polohováni pouze do této polohy. Děti se tedy méně často 

dostávají do polohy na břiše, která je pro ideální tvarování lebky v průběhu vývoje 

důležitá. V této poloze na lebku dítěte nemají vliv žádné okolní vlivy, žádná její část není 

utlačovaná a tedy deformovaná. Ve studii z roku 2003 se Hutchinson tázal rodičů dětí, 

jak často se mění poloha hlavy dítěte ve spánku, v 80% rodiče uvedli, že téměř vůbec.  

V případě mých pacientů byl velkým faktorem jejich charakter. Podle dosažených 

výsledků se ukázalo, že práce rodiče byla srovnatelná se samostatnou aktivitou dítěte a 
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jeho snahou se ve vývoji posunout dále. Predilekce vzniká i jako důsledek nedostatku 

podnětů a problém dítěte udržet se v pozici na břiše, ve které je pro lebku mnohem 

snadnější růst. Pokud je dítě pasivní a je pro něj nejčastější a nejpohodlnější poloha na 

zádech, je velice pravděpodobné, že se u něj plagiocephalie v důsledku přetrvávajícího 

predilektického držení rozvine. Nemusí to být pouze pasivita dítěte, faktorů 

znepříjemňujících dítěti setrvávat v pozici na břiše je spoustu, jedním z nejčastějších jsou 

zažívací potíže a gastroezofageální reflux. Tím žádný z mých pacientů podle odebrané 

anamnézy od rodičů netrpěl, připisuju tento jev tedy spíše rysu charakteru, popř. 

nedostatku podnětů ze strany rodičů. Důkazem o tom je popsaný postup terapie u 

probanda 2 a 3. Pacient 2 byl velice klidný, provést vyšetření a určit diagnózu bylo tedy 

bez obtíží. Ale jeho pasivita se projevila ve cvičebních jednotkách, kdy na většinu 

podnětů reagoval buď pouze optickou fixací, lehkým náklonem těla jejich směrem nebo 

náznakem otočení hlavy proti směru predilekce, který byl rychle vystřídán přetočením 

hlavy do původní pozice. Matka tento rys chování potvrdila i v běžném životě, tedy 

v chování mimo návštěvu fyzioterapeuta. V tomto případě ale nedostatečnou 

samostatnou snahu pacienta vykompenzovala matka, která s ním pravidelně a správně 

cvičila, úprava deformace tedy úspěšně proběhla v dostatečné míře a plagiocephalie 

neprogredovala. V případě probanda 3 to nebyla pasivita, ale rychlá unavitelnost a 

plačtivost, které terapii komplikovali. Sama matka udala, že je velice obtížné cvičení 

provést v zadaném rozsahu, ve většině cvičebních jednotek se dostali pouze do začátku 

doporučených poloh, ve kterých dítě nevydrželo, a neměly tedy tížený efekt. V kombinaci 

s časovou vytížeností matky úprava neproběhla uspokojivě, proto byla doporučena 

terapie remodelační helmou. I s ohledem na menší náročnost této metody tedy 

předpokládám, že bude pacientce vyhovovat lépe.  

 

V práci jsem se přímo nezabývala vlivem včasnosti záchytu této vady, kterou ale 

z nastudování teorie považuji za další důležitou prerekvizitu k úspěchu fyzioterapie. 

V Rehabilitaci pro klinickou praxi (2009) prof. Kolář apeluje na důležitost zahájení 

terapie během prvních 4 měsíců života dítěte, kdy je možná lepší korekce postury než 

v pozdějším věku, kdy už je fixovaná. 3 ze 4 sledovaných pacientů bylo ve věku do 4 

měsíců, plagiocephalie u nich byla již rozvinutá, ale motorický vývoj nebyl narušen do té 

míry, že by v něm pacienti zaostávali. Z toho soudím, že u nich problematika byla 

zachycena včas. U probanda 4, který již vstupoval jak kalendářně tak biologicky do 

třetího trimenonu, nebyla plagiocephalie téměř rozvinutá. Jeho motorický vývoj 
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korespondoval s jeho věkem, předpokládám, že také díky tomu, že u něj byl problém 

rychle objevem a řešen.  
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo poukázat na vliv fyzioterapie u fixované 

predilekce v kojeneckém věku a její roli v úpravě polohové plagiocephalie, která je častou 

průvodní vadou. Predilekci jsem si vybrala z důvodu častého výskytu a rozmanitých 

možností fyzioterapie, díky kterým se v dnešní době léčí. Z důvodu stále častějšího 

výskytu asymetrického vývoje kojenců způsobeného predilekcí považuji toto téma, které 

se týká stále větší části populace, za důležité a dle mého názoru je potřeba mu věnovat 

větší pozornost.  

Predilekce je fyziologická do 6. týdne věku, poté je již jako fixovaná patologická. 

Příčiny mohou být různé, a to prenatální i postnatální, jak uvádím v teoretické části. 

Vzhledem k tomu, že velká část případů fixované predilekce vzniká i jako následek 

špatné manipulace s dítětem nebo nedostatkem podnětů, je to také problematika snadno 

řešitelná.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretické 

nastudování motorického vývoje dítěte v prvních čtyřech trimenonech je pro správné 

určení diagnózy stěžejní, stejně jako znalost vypracovaných postupů klinického 

vyšetření, díky kterým je vada identifikovatelná již po 6. týdnu života. Pokud asymetrické 

držení hlavy přetrvává již po 6. týdnu, negativně ovlivňuje symetrii vývoje, která je 

základem pro budoucí motorické chování a pohybové stereotypy jedince. Pokud se tato 

odchylka od fyziologického vývoje včas neobjeví a dítě nepodstoupí terapii, s postupem 

času je mnohem menší pravděpodobnost spontánní úpravy nebo účinnosti konzervativní 

terapie. Pokud se však začne s terapií včas, je velká pravděpodobnost rychlé úpravy bez 

důsledků.  

Dalším cílem tedy bylo demonstrovat efekt terapie, k čemuž jsem využila 

výsledků v podobě 4 kazuistik pacientů touto vadou postižených. Skupina pacientů byla 

ve věku od 3 do 6 měsíců života, u všech se ve vyšetření prokázalo asymetrické držení 

hlavy, a kromě jednoho i rozvíjející se plagiocephalie.   

První hypotéza byla potvrzena, 4 ze 4 probandů mělo predilekci vpravo. Druhá 

byla potvrzena 3 ze 4 probandů, u jednoho probanda potvrdila nutnost pravidelné 

fyzioterapie k úpravě asymetrického vývoje, která u něj neprobíhala v dostatečné míře, 

aby se asymetrický vývoj upravil. Třetí hypotéza byla také potvrzena, u všech 

sledovaných probandů byla v závislosti na predilekci rozvinuta polohová plagiocephalie. 
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 Téma této práce jsem si vybrala, protože se chci sama v budoucnu věnovat 

fyzioterapii dětí. V průběhu práce jsem se poprvé setkala s individuální terapií 

v kojeneckém věku, měla jsem možnost vyzkoušet si vyšetření dítěte a v praxi vidět a 

uplatnit teoretické znalosti nasbírané v průběhu studia. Na základě práce bych doporučila 

vybrat si téma, které autora doopravdy zajímá, protože dostane možnost se zorientovat 

v praxi po ukončení studia a nabrat zkušenosti v dané problematice.  
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Zdroj: Komárek, 2008, s. 16 - 17 
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Příloha 2: Vyšetření polohových reakcí  

 

 

 
 

Zdroj: Orth, 2009, s 62 – 63 

 

 



Bakalářská práce  Fyzioterapie predilekce v kojeneckém věku 
 

70 

Příloha 3: Vyšetření primitivní reflexologie 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

Příloha 4: Vojtova reflexní lokomoce, reflexní plazení 

 

 

 
 

Zdroj: https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace 

 

 

 

 

 

 

Reflex Hraniční doba fyziologické vybavitelnosti  

Babkinův reflex  4. – 6. týden 

Rooting reflex   3. měsíc 

Fenomén očí loutky 4. týden 

Galantův reflex  4. měsíc 

Moroův reflex   3. měsíc 

Chůzový automatismus  4. týden 

Suprapubický reflex 6. týden 

Zkřížený extenční reflex 6. týden 

Patní reflex  4. týden 

Úchopové reflexy (ruka, noha) ruka – 3. měsíc, noha – 9. měsíc 

Reflex kořene ruky patologický od narození 

https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace
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Příloha 5: Vojtova reflexní lokomoce, reflexní otáčení – RO I 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace 

 

 

 

 

Příloha 6: Vojtova reflexní lokomoce, reflexní otáčení – RO II 

 

 
 

 

Zdroj: https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace
https://www.vojta.com/cs/vojtuv-princip/vojtova-terapie/zakladni-informace
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ventrálního svalového řetězce na končetinách a trupu 

 

 
 

Zdroj: Palaščáková Špringrová, 2011, str. 17 

 

 

Příloha 8: Charakteristika a průběh dorsálního svalového řetězce na končetinách a 

trupu dle R. Brunkow 

 

 
 

Zdroj: Palaščáková Špringrová, 2011, str. 18 
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Příloha 9: Pohybové vzory v kojeneckém věku využívané v Akrální koaktivační 

terapii 

 

 
Zdroj: Palaščáková Špringrová, ACT centrum, s.r.o., dostupné z:www.act-method.com  

 

 

Příloha 10: Fotodokumentace plagiocephalie, kazuistika 1  

 

 
Zdroj: vlastní 
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Příloha 11: Fotodokumentace plagiocephalie, kazuistika 2 
 

 
Zdroj: vlastní 

 

 

Příloha 12: Fotodokumentace plagiocephalie, kazuistika 3 

 

 
Zdroj: vlastní 
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Příloha 13: Fotodokumentace plagiocephalie, kazuistika 4 

 

 
Zdroj: vlastní 


