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Abstrakt 

Název:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po hemoragické CMP 

s levostrannou hemiparézou 

Cíle:  

Cílem této bakalářské práce bylo shrnutí teoretických informací o cévní mozkové 

příhodě a následné zpracování kazuistiky pacientky po hemoragické CMP s levostrannou 

hemiparézou  

Souhrn: 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cévní mozkové příhody a je 

rozdělena na dvě části. První obecná část se zabývá teoretickými informacemi o cévní 

mozkové příhodě. Ve druhé části je zpracovaná kazuistika pacientky po hemoragické 

cévní mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou, se kterou jsem pracoval během 

praxe ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období od 24.1. 2022 do 3.2. 2022. 

Klíčová slova: 

Cévní mozková příhoda, hemoragická cévní mozková příhoda, levostranná 

hemiparéza, rehabilitace po hemoragické cévní mozkové příhodě, fyzioterapeutické 

metody a postupy. 

  



Abstract: 

Title:  

Case study of the physiotherapy treatment of a pacient after hemorrhagic stroke 

with left-sided hemiparesis. 

Objectives: 

The aim of the bachelor thesis is to summarize a theoretical information about 

stroke and to process the case report of the pacient after hemorrhagic stroke with 

left - sided hemiparesis. 

Summary: 

The bachelor thesis is about hemorrhagic stroke and contains two parts. 

The theoretical part deals with the informations about stroke. The second special part is 

about a case study of the physiotherapy care of the pacient after hemorrhagic stroke 

with left - sided hemiparesis, which I worked with during the clinical practise in Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady in the term from 24.1.2022 to 3.2. 2022. 

Keywords: 

Stroke, hemorrhagic stroke, left-sided hemiparesis, rehabilitation 

after the hemorrhagic stroke, physiotherapy procedures and methods. 
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1 Úvod 

Cévní mozková příhoda je v současné době velmi častým onemocněním, 

které bohužel většinou končí doživotním handicapem nebo smrtí pacienta. V dnešní době 

plné stresu a špatného životního stylu se stále snižuje průměrný věk osob trpících tímto 

onemocněním. Cévní mozková příhoda ovlivňuje život pacientů a jejich blízkých, 

protože velmi často jsou pacienti po iktu nesoběstační nebo potřebují pomoc v mnoha 

běžných denních činnostech.  

Cílem této bakalářské práce je shrnout teoretické poznatky o cévní mozkové 

příhodě a zpracovat kazuistiku pacientky po mozkovém iktu. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Ve speciální části se věnuji kazuistice 

pacientky, se kterou jsem pracoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období 

od 24.1. 2022 do 3.2. 2022. V obecné části se teoreticky věnuji diagnóze pacientky tedy 

cévní mozkové příhodě. Věnuji se zejména její definici, klasifikaci, příčinám vzniku 

a v neposlední řadě rehabilitační péči o pacienta.  
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2 Obecná část 

2.1 Definice cévních mozkových příhod 

Cévní mozkové příhody (zkráceně CMP) jsou rychle se rozvíjející příznaky 

poruchy mozkové funkce způsobené poruchou prokrvení mozkové tkáně a trvají déle 

než 24 hodin nebo končí úmrtím nemocného. (Nevšímalová, 2002) 

2.2 Cévní zásobení mozku 

Cévní zásobení mozku je naprosto zásadní pro výživu a správnou funkci mozku. 

Z 85 % je mozek zásoben pomocí předního karotického řečiště. Do mozku je okysličená 

krev přiváděna aortou, ze které vystupuje a. communis sinistra a a. communis dextra. 

Ty se následně v oblasti třetího až čtvrtého krčního obratle větví na a. carotis interna 

a a. carotis externa, které v bázi lební vstupují do canalis caroticus. Dále je mozek 

zásobován ze zadního vertebrobazilárního řečiště pomocí dvou aa. vertebrales, 

které odstupují z aa. subclaviae, procházejí přes foramen transversarium krčních obratlů 

do foramen magnum, kde se spojují v a. basilaris. A. basilaris se následně větví na dvě 

aa. cerebri posteriores. Propojení mezi přední a zadní mozkovou cirkulací zajištuje 

Willisův okruh, který je tvořen z třech dvojic velkých tepen (aa. cerebri anteriores, 

aa. cerebri posteriores, aa. cerebri mediae), které jsou spojeny dvojicemi menších tepen 

(aa. communicantes anteriores, aa. comminucantes posteriores) (Kalvach, 1988; Čihák, 

2004) 

Arteria cerebri anterior zásobuje části frontálního a parietálního laloku, a. cerebri 

media zásobuje temporální lalok a zbylé části frontálního a parietálního laloku. 

Z a. basilaris vystupují párové větve a. cerebeli inferior anterior, a. cerebeli inferior 

posterior, a. cerebeli superior a a. pontis, které zásobují mozeček, mozkový kmen 

a diencefalus (Čihák, 2004; Gray, 1973). 
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Obrázek 1 – cévní zásobení mozku (Netter, 2012) 

2.3 Klasifikace cévních mozkových příhod 

Cévní mozkové příhody řadíme do heterogenní skupiny onemocnění. Patří k nim 

mozkové ischemie, trombózy mozkových splavů, parenchymové hemoragie 

a subarachnoidální krvácení. Zhruba z 80% celkové počtu cévních mozkových příhod 

tvoří ischemické CMP, 15% hemoragické CMP a zbylých 5 % připadá 

subarachnoidálnímu krvácení a cerebrálním venózním trombózám. (Dufek, 2002) 
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2.3.1 Ischemické cévní mozkové příhody 

Ischemické cévní mozkové příhody nebo také jinými slovy mozkové infarkty jsou 

častějším typem CMP. Ischemické CMP jsou způsobeny buď obstrukční ischemií 

(ucpáním cévy trombem a následné ischemie mozkové tkáně) nebo neobstrukční ischémií 

(hypoperfúze). Ischemické CMP dělíme dle několika hledisek (Bauer, 2010). 

Podle lokalizace iktu: 

Karotické povodí – ischémie postihuje přední cirkulaci mozkových tepen 

konkrétně arteria cerebri anterior, anteria cerebri media, malé centrální artérie nebo celý 

kmen a. carotis interna (Bauer, 2010). 

Vertebrobazilární povodí – ischémie postihuje zadní cirkulaci mozkových tepen 

konkrétně arteria cerebri posterior, arteria cerebelli inferior posterior, arteria basilaris, 

arteria vertebralis, tepny mozečku a mozkového kmene (Bauer, 2010). 

Podle příčiny iktu: 

Embolizace ze srdce – způsobené trombem vytvořeným v levé síni nebo komoře 

srdeční, který vzniká při různých srdečních onemocněních. Tyto ikty nazýváme 

kardioembolické (Bauer, 2010). 

Makroangiopatie – postižené jsou velké přívodové cévy. Hlavní příčinou 

postižení těchto cév je ateroskleróza (Bauer, 2010). 

Mikroangiopatie – postižené jsou malé perforující tepny, které vystupují 

z Willisova okruhu a z proximálních hlavních mozkových tepen. Takto vzniklou cévní 

mozkovou příhodu nazýváme lakunárním infarktem (Bauer, 2010). 

Podle průběhu iktu: 

Transistorní ischemická příhoda (TIA) – jedná se o přechodný stav trvající několik 

minut až maximálně 2, kdy dojde k odeznění příznaků. Mezi příznaky řadíme poruchu 

mozkové funkce nebo jednostrannou poruchu zraku, které se následně spontánně upraví 

a při vyšetření mozku zobrazovacími metodami nejsou nalezeny žádné patologie 

(Bauer, 2010). 
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Reverzibilní mozková příhoda (RIND) – jedná se o mozkovou ischémii 

s mozkovým deficitem trvající 24 hodin až 3 týdny. Na rozdíl od transistorní ischemické 

příhody je na snímcích ze zobrazovacích metod viditelné patologické postižení mozku 

(Bauer, 2010). 

Dokončená mozková příhoda (completed stroke) – tento stav je doprovázen 

trvalými těžkými klinickými příznaky a následně vzniklým těžkým funkčním deficitem 

pacienta (Bauer, 2010). 

Progredující mozková příhoda (stroke in evolution) – tento stav je méně častý 

a dochází při něm k postupné progresy klinických příznaků během hodin či dnů. Je 

většinou způsobený zvětšujícím se trombem, otokem nebo dalšími metabolickými 

faktory (Bauer, 2010). 

K ischemie mozkové tkáně může dojít uzávěrem jak malých arteriol mozku, tak 

i hlavních mozkových tepen. Nejčastěji to právě bývá a. cerebri media. Podstatně méně 

častějí dochází k uzávěru a. carotis interna nebo a. vertebralis. V případě infarktu 

a. basilaris dochází téměr vždy ke smrti pacienta. Nejčastější příčinou uzávěru a následné 

ischemie je ateroskleróza. Projevy aterosklerózy již můžeme pozorovat u pacientů okolo 

30-ti let. Dochází ke vzniku tzv. aterosklerotických plátů, což je nahromadění bílých 

krvinek a tukové hmoty ve stěnách tepen (Kaňovský et al., 2020). 
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2.3.2 Hemoragické cévní mozkové příhody 

Příčinou krvácení do mozku je u hemoragických cévních mozkových příhod 

ruptura cévy. Dochází ke krvácení do mozkového parenchymu a následně vzniká 

intracerebrální hematom. Další příčinou mohou být hemoragické diatézy 

nebo arteriovenózní malformace, které jsou ale méně časté (Ambler, 2011). 

Hemoragické cévní mozkové příhody dělíme do dvou skupin podle lokalizace krvácení: 

Typická krvácení – tvoří většinu hemoragických CMP a krvácení postihuje 

centrální oblasti hemisfér mozku (bazální ganglia a capsula interna). Méně často bývá 

poškozený thalamus, pont a mozeček. Příčinou těchto krvácení bývá většinou arteriální 

hypertenze (Bauer, 2010). 

Lobární krvácení – tyto cévní mozkové příhody se nazývají globózní nebo také 

atypická. Krvácení je lokalizováno více na povrchu (subkortikálně) a vzniká většinou 

u jedinců mladšího věku rupturou cévní anomálie. U starších jedinců je příčinou mozková 

amyloidní angiopatie. Na rozdíl od skupiny typických krvácení pacienti s lobárním 

krvácením netrpí hypertenzí (Bauer, 2010). 

2.3.3 Subarachnoideální krvácení 

Jedná se o průnik krve do intermeningeálních prostorů mezi arachnoideou a pia 

mater. Nejčastější příčinou krvácení je ruptura aneurysmatu. Méně častou přičinou jsou 

ruptury arteriovenózní malformace. Typickými symtomy subarachnoideálního krvácení 

jsou prudké bolesti hlavy, postupně vznikající meningeální syndromy, nevolnost, zvýšená 

teplota, zvracení a poruchy vědomí. (Kalina a kol., 2008) 

2.3.4 Cereberální venózní trombózy  

Cerebelární venózní trombózy jsou příhodou, která má mnoho variabilních 

klinických symptomů, mezi které řadíme bolesti hlavy, fokální deficit, poruchy vědomí, 

epileptické záchvaty. Mezi nejčastější příčiny trombóz cévních splavů patří 

hyperkoagulační stavy a také dehydratace. Nejvíce rizikovou skupinou jsou mladé ženy 

užívající hormonální antikoncepci. (Dufek, 2002) 
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2.4 Epidemiologie 

Cévní mozková příhoda je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí 

nebo invalidity. Každý rok se vyskytne zhruba 300 nových případů na 100 000 obyvatel 

(Švestková a kol., 2017). Hemoragické cévní mozkové příhody mají vyšší mortalitu 

než ischemické cévní mozkové příhody (Kolář, 2012). V posledních desetiletích došlo 

ke snížení úmrtnosti po cévní mozkové příhodě a v České republice konkrétně klesla 

úmrtnost v posledních 30-40 letech o 72 %. Zásadní roli hraje zřejmě zvýšení kvality péče 

o pacienty v akutní fázi onemocnění (Cífková a kol., 2016). 

 

2.5 Následky cévní mozkové příhody 

2.5.1 Fyzické změny a základní příznaky po CMP 

Rozlišujeme specifické klinické obrazy podle postiženého povodí nebo tepny, 

avšak rozlišit dle klinické obrazu ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodu 

je téměř nemožné (Kalina a kol., 2008). 

Typickým příznakem při postižení karotického povodí je hemisferálním léze 

projevující se jako hemiparéza či hemiplegie. Mezi další příznaky řadíme afázii 

s poruchami čití a u těžších cévních mozkových příhod i monokulární slepotu či poruchy 

vědomí. Při krvácení v povodí arteria cerebri media se hemiparéza manifestuje více 

na horní končetině a jedná se zhruba o polovinu všech prodělaných cévních mozkových 

příhod. Typickým příznakem pro postižení bazálních ganglií je Wernickeovo – Mannovo 

držení, které se projevuje tendencí k flekčnímu a addukčnímu postavení horní končetiny 

a extenčnímu postavení dolní končetiny (Pffeifer, 2007). Při krvácení v povodí arteria 

cerebri anterior se postižení manifestuje spíše na dolní končetiny a je doprovázeno 

psychickými poruchami. Při krvácení v povodí arteria cerebri posterior jsou typické 

zrakové poruchy (Ambler, 2011). 
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Obrázek 2 – Spastický vzorec po CMP (WHO, 2004)  

Kmenová a cereberální symptomatika je typická pro krvácení 

ve vertebrobazilárním povodí. Mezi symptomy patří závratě, poruchy rovnováhy, 

zvracení, nystagmus, vertigo, ataxie, poruchy vědomí (Kalina a kol., 2008). 

2.5.2 Sociální změny po CMP 

Pacienti po cévní mozkové příhodě jsou velmi často odkázáni na pomoc svých 

blízkých, což zejména jeho rodinu ovlivňuje z pohledu tělesné, finanční, psychické 

i sociální zátěže. Pacienti jsou velmi často omezeni i v běžných denních činnostech jako 

je hygiena, přijímání potravy a přesuny. Z těchto důvodů je někdy potřeba předělat 

bydliště pacienta nebo se dokonce přestěhovat do vhodnějšího prostředí, což může být 

finančně náročné. U pacientů s těžšími následky onemocnění nebo v případě, že se 

o nemocného nemůže postarat rodina, může dojít i k přestěhování pacienta do zařízení 

s pečovatelskou službou. Časová a fyzická náročnost při péči o pacienta po cévní 

mozkové příhodě může mít negativní vliv na pečující rodinnou osobu a je tedy důležité, 

aby celá péče o nesoběstačného pacienta nestála pouze na jednom členu rodiny. 

(Lávičková, 2005). 
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2.5.3 Psychické změny po CMP 

Cévní mozkové příhody se projevují i na psychickém stavu člověka. Pacienti často 

pociťují únavu, úzkost a dále se mohou projevit deprese, apatie, poruchy kognice, sklony 

k agresivitě, inkontinence moči. Tento stav také nazýváme organickým 

psychosyndromem. Celkový psychický stav pacienta po cévní mozkové příhodě má 

významný vliv na následnou efektivitu rehabilitace. Velmi časté jsou deprese, které se 

projevují až u 50 % pacientů a ty se můžou projevit až několik měsíců po cévní mozkové 

příhodě. Pacienti trpící únavou také mají větší problémy se vrátit do běžných denních 

činností a zaměstnání. í (Lee et al., 2016; Kaňovský et al., 2020) 

2.5.4 Poruchy řeči po CMP 

Koncový mozek je tvořen z dvou hemisfér a každá hemisféra je rozdělena 

do jednotlivých laloků. Většina populace má dominantní levou hemisféru. V dominantní 

hemisféře se nachází centrum pro tvorbu řeči (Brocovo centrum) a centrum 

pro porozumění řeči (Wernickeovo centrum). V případě postižení nedominantní 

hemisféry se můžou u pacienta projevit špatným vnímáním a vyjadřováním emocí, řeč 

může být monotónní bez emočního zabarvení (Růžička et al., 2019). 

Ve frontálním laloku dominantní hemisféry se nachází Brocovo centrum řeči. 

V případě poškození Brocova centra dochází k poruše artikulace, fonace, plynulosti 

a tvorby řeči. Tento stav nazýváme Brocovou afázií. Pacient má problém si vybavit 

některá slova, nedokáže zopakovat, co řekne druhý člověk, ale nemá problémy 

s porozuměním. Brocova afázie je často doprovázená pravostrannou hemiparézou 

s horšími projevy zejména na horní končetině (Růžička et al., 2019).  

V temporálním laloku dominantní hemisféry se nachází Wernickeovo centrum, 

které zodpovídá za porozumění řeči. Při Wernickeově afázii pacient mluví plynně, 

ale nesrozumitelně. Pacient si tento deficit neuvědomuje. Wernickeova afázie je často 

doprovázena pravostrannou homonymní hemianopsií (Růžička et al., 2019).  

V případě většího poškození mozku může dojít k poškození obou řečových center 

a tento stav nazývá globální afázií. Globální afázie je často doprovázena pravostrannou 

hemiplegií (Růžička et al., 2019). 
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2.6 Rizikové faktory a prevence 

Pro ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodu je mnoho společných 

rizikových faktorů. Uvádím zde tedy obecný seznam rizikových faktorů, které mohou 

vést k cévní mozkové příhodě všech druhů. Hvezdičkou (*) označuji rizikové faktory 

typické pro hemoragickou cévní mozkovou příhodu, která je diagnózou pacientky 

v kazuistice. České zdroje se v rizikových faktorech shodují, ale zahraniční autoři uvádějí 

na základě nových výzkumů i méně obvyklé faktory. 

Medicínsky ovlivnitelné faktory dle českých autorů: 

• Arteriální hypertenze* 

• Diabetes mellitus 

• Dyslipidémie a hyperlipoproteinémie 

• Kardiovaskulární poruchy (fibrilace síní, ICHS, infarkt myokardu, 

arteriovenózní malformace*, amyloidní angiopatie*) 

• Antikoagulační léčba* 

• Prodělaná tranzistorní ischemická ataka 

• Alkoholismus 

• Kouření 

• Drogy* (zejména kokain a amfetamin) 

• Perorální hormonální antikoncepce 

• Nezdravý životní styl (Dufek, 2002; Káš a kol., 1993; Ambler, 2011; 

Kalina a kol, 2008) 

Další medicínsky ovlivnitelné faktory dle zahraničních autorů: 

• Migréna 

• Abdominální obezita 

• Psychosociální stres 

• Deprese 

• Poruchy spánku (Jones, 2017; Giraldo, 2017; O´Donnell, 2010; Meschia, 

2014) 
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Neovlivnitelné faktory: 

• Věk 

• Pohlaví 

• Rasa 

• Genetika 

• Nízká porodní váha (Dufek, 2002; Goldstein a kol., 2001; Meschia, 2014) 

V primární i sekundární prevenci je důležitá pravidelná kontrola doktora a léčba 

případných kardiovaskulárních onemocnění. Pacient by měl dodržovat zdravý životní 

styl, nekouřit, omezit konzumaci alkoholu, správně se stravovat a najít si pravidelnou 

fyzickou aktivitu (Václavík, 2013). 

 

2.7 Diagnostika cévních mozkových příhod 

U diagnostiky cévních mozkových příhod je důležitý pečlivý rozbor anamnézy 

a klinického obrazu onemocnění. Dle klinického obrazu je však velmi těžké spolehlivě 

rozlišit jednotlivé typy iktů. Ke spolehlivé diagnostice cévní mozkové příhody tedy 

využíváme zejména zobrazovací metody (Ambler, 2011). 

2.7.1 Klinické vyšetření  

Projevem cévní mozkové příhody je náhle vzniklý neurologický deficit. 

Mezi hlavní příznaky řadíme pokles ústního koutku (centrální paréza nervus facialis), 

poruchu řeči (afázie) a oslabení končetin (hemiparéza či monoparéza). V případě 

přítomných 1 nebo více těchto příznaků je pacient diagnostikován jako triáž pozitivní. 

Pro laickou veřejnost je vytvořeno pravidlo FAST, kdy každé z písmen odpovídá 

jednomu z příznaků. F – face, A – arms, S – speech, T – time (toto písmeno nabádá 

k rychlému jednání a okamžitému zavolání záchranné služby). Mezi vedlejší příznaky 

řadíme náhlé poruchy vědomí, výpadky zorného pole, poruchy čití, prudké bolesti hlavy, 

dysartrie, vertigo, ztuhlost šíje. Ke zhodnocení vážnosti cévní mozkové příhody 

se využívá NIHSS škála, která se skládá a vyplňuje na základně 15 neurologických 

vyšetření. Výsledek NIHSS škály vypovídá o aktuálním stavu pacienta, ale využívá se 

i k predikci stavu pacienta po 7 dnech a po 3 měsících (Ticháček, 2017). 
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2.7.2 Zobrazovací metody 

Výpočetní tomografie (CT) – nejčastěji používaná zobrazovací metoda při diagnostice 

CMP. Je důležitá zejména k vyloučení hemoragie. Výhodou je, že výpočetní tomografie 

je rychlá a snadno dostupná (Kaňovský et al., 2020). 

Magnetická rezonance (MRI) – v posledních letech stále více využívaná zobrazovací 

metoda. Díky MRI jsme schopni přesně vidět poškozenou oblast mozku. Nevýhodou je 

časová náročnost a vyšší náklady tohoto vyšetření (Ambler, 2011). 

Ultrazvuk (UZ) – využívá se jako zobrazovací metoda k odhalení patologických 

strukturálních změn tepen krku a mozku (Ambler, 2011). 

Digitální subtrakční angiografie (DSA) – patří mezi invazivní vyšetřovací metody 

a využívá se k odhalení aneurysmat, stenóz a trombotických uzávěrů. Tato zobrazovací 

metoda využívá rentgenového záření a kontrastní látky, která se zavádí do tepny pravého 

třísla (Kalina a kol., 2008). 

 

2.8 Komplexní rehabilitační péče po cévní mozkové příhodě 

Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě musí být komplexní a účastní se 

na ní řada nemocničního personálu: lékaři, sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 

psychologové, logopedi, sociální pracovníci. Velkou součástí při rekonvalescenci je 

i spolupráce rodinných příslušníků. (Jansová, 2009) 

2.8.1 Zdravotnická a rehabilitační zařízení v ČR pro pacienty po CMP 

Triáž pozitivní pacient je v ČR směřován záchranou službou do jednoho z 23 

iktových center nebo do komplexních cerebrovaskulárních center, kterých je v ČR 10. 

S rehabilitací je nejvhodnější začít již během prvních dnů po cévní mozkové příhodě. 

Při lehčím iktu může být pacient lékařem propuštěn do domácí péče, kde je navštěvován 

rehabilitačními pracovníky několikrát v týdnu. V případě, že pacient není samostatný 

a není schopný samoobsluhy, tak se pacient většinou přesune do LDN 

nebo do rehabilitačních zařízení, které se specializují na cévní mozkové příhody. V ČR 

je to hlavně Rehabilitační ústav Kladruby, Rehabilitační ústav Chotěboř, Léčebné 

a rehabilitační středisko Chvaly, Vojenský rehabilitační ústav Slapy či Hamzova odborná 

léčebna pro děti a dospělé Luže v Košumberku (Kolář a kol., 2012). Dále může být 

pacientovi předepsána lázeňská léčba, která se indikuje po odeznění akutního stádia 
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nemoci a u pacientů, u kterých lze předpokládat další zlepšení funkce. Lázeňská léčba je 

kontraindikována u pacientů po opakovaných cévních mozkových příhodách. V ČR 

z lázní můžeme jmenovat např. Janské Lázně, Dubí, Karviná, Vráž, Mšené a Velké 

Losiny (SCMP, 2018). 

2.8.2 Rehabilitace dle vývojového stádia onemocnění  

Akutní stadium cévní mozkové příhody trvá v období od několika dnů po několik 

týdnů. Projevy jsou pseudochabá paréza, snížený svalový tonus, neschopnost aktivního 

pohybu na postižené straně, senzorické poruchy, postupně vyvíjející se spasticita. V této 

fázi se klade důraz na polohování každé 2-3 hodiny jako prevence spasticity, dekubitů, 

kontraktur a kloubních deformit. Důraz se klade na uvědomování pacienta postižené 

strany v klidu a i např. při pasivních pohybech končetin. Svojí roli v rehabilitaci 

v akutním stadiu má i dechová gymnastika nebo měkké a mobilizační techniky dle Lewita 

(Kolář a kol., 2012). 

Subakutní stádium začíná s postupným zlepšením stavu pacienta. Pozorujeme 

počátky volní hybnosti a postupný rozvoj spasticity. Toto období od druhého do šestého 

týdne také nazýváme tzv. stádiem spasticity. V subakutním stádiu se tedy hlavně 

soustředíme na inhibici spasticity a nácvik aktivní hybnosti, nácvik přesunů 

a vertikalizace (Kolář a kol., 2012). 

Pacienti, kteří se pozvolna zlepšují jsou schopní ovládat postižené končetiny. 

Spasticita je již mírná, ale stále může ovlivňovat průběh a přesnost pohybu. V tomto 

chronickém stadiu se nacvičují úchopy a jemná motorika. Okolo 50 % pacientů 

se postupně dostane do stavu před cévní mozkovou příhodou. Definitivního výsledku lze 

dosáhnout v období od půl roku až do 5 let (Kolář a kol., 2012; Hemphill a kol., 2015).  

U druhé skupiny pacientů ke zlepšení nedochází, mají zafixované špatné 

posturální a pohybové vzory. U těchto pacientů se stále snažíme v chronickém stádiu 

zvýšit míru nezávislosti. Někdy je vhodné se vrátit znovu k cvičení lehčích cviků 

nebo cvičit v nižších polohách (Kolář a kol., 2012).  
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2.8.3 Fyzioterapeutické metody a postupy při rehabilitaci po CMP 

2.8.3.1 Polohování 

Polohování je hlavní náplní rehabilitace v akutní fázi, ale zároveň je potřeba 

polohovat pacienta během celé rehabilitační léčby. Slouží jako prevence spasticity, 

dekubitů, kontraktur, kloubních deformit a zároveň pomáhá pacientovi si uvědomovat 

postiženou stranu. Během rehabilitace je vhodné střídat různé polohy, aby docházelo 

ke zvýšení množství stimulů pro mozek.  

 

Obrázek 3 – polohování pacienta po CMP (WHO, 2004) 

2.8.3.2 Vertikalizace 

Časná vertikalizace má pozitivní vliv k ovlivnění problémů vznikajících 

při dlouhodobém klidu na lůžku. Velmi často má i pozitivní vliv na motivaci pacienta 

ke cvičení. Začíná se vertikalizací do sedu na lůžku přes postižený bok, následně 

vertikalizace do stoje s dopomocí fyzioterapeutů nebo i pomůcek jako např. chodítka. 

Když je pacient schopný vydržet ve stoji přibližně 10 minut, následuje nácvik chůze 

(Knecht, 2011).  
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2.8.3.3 Vojtova metoda  

Tuto metodu vytvořil český neurolog Václav Vojta. Hlavním principem této 

metody je, že každý jedinec má v sobě probíhající reflexní motorické vzorce, 

které se správnou aktivací přes přesně definované zóny mohou vyvolat a následně použít 

při nácviku motorických aktivit. Terapeut nastaví pacient do výchozí polohy, 

ve které stimuluje definované tlakové body a čeká na reflexní reakci pohybově 

zkřížených vzorců. Metoda byla vyvinuta pro léčbu neurologicky nemocných dětí, 

ale v posledních letech je i využívána u dospělých jedinců zejména po cévní mozkové 

příhodě. U pacientů po cévní mozkové příhodě využíváme reflexního otáčení i reflexního 

plazení. Vojtovou metodou zároveň můžeme pozitivně ovlivnit vegetativní funkce, 

peristaltiku, polykání a zlepšení bráničního dýchání (Lippertová-Grünerová, 2005). 

2.8.3.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Techniku proprioceptivní neuromuskulární facilitace vytvořil americký 

neurofyziolog Dr. Herman Kabat, který pracoval s myšlenkou posílení distálních svalů 

s využitím proximálně uložených silnějších svalů. Tento koncept využívá pohybů 

se spirálovitým a diagonálním charakterem. Mezi hlavní facilitační mechanismy patří 

maximální protažení svalu, manuální kontakt, maximální odpor svalu, slovní povely, 

zraková kontrola pohybu pacientem, trakce a komprese kloubů. Tato metoda se dá využít 

v širokém spektru diagnóz zejména v neurorehabilitaci. Fyzioterapeut vede pohyby 

končetinami pacienta v diagonálách, stejně diagonální charakter mají i pohyby šíje 

a trupu. Při rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě využíváme jak technik 

relaxačních i posilovacích, tak i pasivních pohybů v diagonálách do krajních poloh 

daného segmentu (Pavlů, 2002).  

2.8.3.5 Bobath koncept 

Bobath koncept se využívá zejména u dětí s centrálně podmíněnými motorickými 

poruchami (např. dětská mozková obrna), ale i u dospělých po cévní mozkové příhodě 

nebo u pacientů s roztroušenou sklerózou. Podstatou této metody je inhibice 

patologických posturálních i hybných vzorů, ovlivnění spasticity, facilitace správných 

pohybových a posturálních vzorů, stimulace proprioceptorů. Těchto technik se dosahuje 

pomocí široké škály postupů a jsou pro každého pacienta s rozdílným motorickým 

deficitem odlišná, proto nelze toto cvičení standardizovat. V terapii se využívá změn 

polohy částí těla, oporové cviky paže a ruky, facilitace slovními povely, přenášení váhy 

na paretickou stranu (Pavlů, 2002). 
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2.8.3.6 Zrcadlová terapie 

Původně byla tato metoda vytvořena k léčbě fantomových bolestí, ale v poslední 

době se i hojně využívá u rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě. Zrcadlo je 

umístěno před pacientem v mediální rovině tak, aby vytvořilo optickou vizualizaci 

pohybu paretické končetiny. Dochází ke stimulaci mozku a nervových spojů a následně 

ke zlepšení motorické funkce na paretické končetině. Metoda je účinná i při léčbě 

komplexního bolestivého syndromu, který se někdy projevuje u pacientů po cévní 

mozkové příhodě (Cacchio, 2009). 

2.8.3.7 Kineziotaping 

Kineziotape je elastická páska, která se využívá hojně ve sportovním odvětví, 

ale zároveň je vhodné využít kineziotaping jako doplňkovou metodu pro stimulaci 

či inhibici daných svalových skupin, redukci bolesti, zlepšení stability kloubů, na otoky 

a hematomy. U pacientů po cévní mozkové příhodě se nejčastěji využívá korekčního 

tapingu na centraci glenohumerálního kloubu, což má vliv na celou pozici i funkci 

paretické horní končetiny (Jaraczewska, 2006). 

2.8.3.8 Koncept Johnstone 

Margaret Johnstone vytvořila komplexní rehabilitační koncept, který se zabývá 

pacienty s hemiplegií po cévní mozkové příhodě. Soustavným polohováním, pasivními 

pohyby, stimulačními technikami a pohybovou terapií, která napodobuje ontogenetický 

vývoj člověka se dosahuje snížení svalového tonu a normalizace patologických 

posturálně hybných funkcí. V tomto konceptu se využívají i speciální nafukovací dlahy 

a houpací židle, které mají za svojí funkci inhibici spasticity, stabilizaci končetin 

a zvýšení senzorické aferentace (Pavlů, 2002). 
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2.8.3.9 Fyzikální terapie  

Fyzikální terapie se u pacientů po cévní mozkové příhodě využívá ke snížení 

svalového tonu, inhibici spasticity a ke stimulaci paretických svalů. Před kinezioterapií 

je vhodné použít lokální kryoterapie, která snižuje svalový tonus spastických svalů. 

Vířivé a perličkové koupele na končetiny podporují stimulaci kůže, podkoží a zároveň 

napomáhají svalové relaxaci. Z elektroléčby se využívá na ovlivnění spasticity 

opakovaná aplikace TENS nebo FES (funkční elektrická stimulace. FES se využívá 

u pacientů s oslabenými dorzálními flexory, spastickými plantárními flexory hlezenního 

kloubu a také u parézy n. facialis na mimické svaly. Funkční elektrická stimulace funguje 

na principu dráždění periferního nervu, který vyvolá stah paretického oslabeného svalu 

(Poděbradský, 2009). 

 

2.9 Porovnání efektu léčby  

Kuciel, Rutkowski, Szari, Kiper a Rutkowska v roce 2021 vytvořili studii 

s názvem „Effect of PNF and NDT Bobath Concepts on Ischemic Strokes Pacients 

for Trunk Rehabilitation – A Randomized Pilot Study“ zabývající se zejména 

motorickému postižení trupu po ischemické cévní mozkové příhodě. 30 pacientů bylo 

rozděleno na dvě poloviny, jedna z nich cvičila PNF metodu a druhá podle Bobath 

konceptu. Závěrem vyplynulo, že obě metody jsou efektivní pro rehabilitaci motorického 

postižení trupu již po týdnu cvičení a mezi metodami nebyl žádný významný rozdíl.  

Studie autorů Seo a Kim v roce 2015 s názvem „The effects of ramp gait exercise 

with PNF on stroke patients dynamic balance“ potvrdila, že nácvik chůze na rampě 

s využitím prvků PNF významně zlepšuje dynamickou rovnováhu. 30 pacientů po cévní 

mozkové příhodě bylo rozděleno do dvou skupin, jedna měla v terapii nácvik chůze 

na rampě bez prvků PNF a druhá s prvky PNF. U obou skupin došlo ke zlepšení 

dynamické rovnováhy, ale u pacientů s nácvikem chůze po rampě s prvky PNF došlo 

k významnějšímu zlepšení. K vyhodnocení se využilo Bergova balančního testu, Time 

Up and Go testu a Functional Reach testu. 
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Studie autorů Wang, Lee a Moon z roku 2016 s názvem „The immediate effect 

of PNF pattern on muscle tone and muscle stiffness in chronic stroke patient“ se zabývá 

okamžitým efektem proprioceptivní neuromuskulární facilitace na svalový tonus svalů 

pacientů po cévní mozkové příhodě. Porovnávali skupinu 30 lidí, jedna polovina z nich 

zdravých jedinců a druhá polovina pacientů po cévní mozkové příhodě. U pacientů 

po cévní mozkové příhodě bylo před využitím PNF metody naměřeno zvýšené svalové 

napětí (pomocí přístroje na vyšetřování svalového tonu) zejména na dolních končetinách. 

Po využití PNF metody došlo k minimálnímu snížení svalového tonu u pacientů po cévní 

mozkové příhodě i u skupiny zdravých jedinců.  

Efektivitu proprioceptivní neuromuskulární facilitace u pacientů po cévní 

mozkové příhodě zkoumá Zakrzewska ve své studii „The effectiveness of PNF method 

in rehabilitation of pacients after ischemic stroke“ z roku 2018. Testovala skupinu 100 

pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Polovina z nich mělo v terapii zařazenou 

metodu PNF a druhá polovina byla rehabilitována bez metody PNF pomocí standartní 

rehabilitace (pasivní pohyby, aktivní pohyby, dechová gymnastika, balanční cvičení, 

nácvik chůze). Terapie byly prováděny po dobu 21 dní. Autorka ve své studii 

se neshoduje s ostatními autory, že metoda PNF je efektivnější než ostatní metody. 

Zároveň skupina rehabilitující s metodou PNF měla již před začátkem rehabilitace lepší 

výsledky než skupina druhá a také pacienti byli delší dobu po cévní mozkové příhodě, 

což ovlivnilo závěrečné výsledky. 

Studie „Effects of neck exercises on swallowing function of pacients with stroke“ 

z roku 2015 od autorů Don, Lee a Ryu testovala pacienty s dysfagií po cévní mozkové 

příhodě. Celkem 26 pacientů bylo rozděleno do dvou skupin a jedna polovina cvičila 

cviky dle Shakera a druhá polovina PNF. Výsledkem bylo, že nenašli žádný signifikantní 

rozdíl mezi metodami. U obou skupin došlo k ovlivnění dysfagie, ale rozdíly 

mezi metodami byly minimální.  

Studie od autorů Díaz, Martín, Canode a Manzano z roku 2020 s názvem 

„Effectiveness of the Bobath concept in the treatment of stroke“ se zabývá efektivitou 

Bobath konceptu při rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Výsledkem je, 

že Bobath koncept není v rehabilitaci hemiparézy po cévní mozkové příhodě účinnější 

než ostatní běžně používané terapeutické metody.  
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Využití kineziotapu u pacientů po cévní mozkové příhodě zkoumali autoři Sung, 

Lee a Kim ve studii s názvem „Effects of taping and proprioceptive neuromuscular 

facilitation for stance phase duration of stroke pacients“ z roku 2017. Soustředili 

se na stojnou fázi pacientů. Jako vzorek měli 30 pacientů, kteří byli po cévní mozkové 

příhodě s hemiparézou, kteří byli rozdělení do 3 skupin. Jedna skupina cvičila PNF 

bez kineziotapu na m. rectus femoris a m. tensor fasciae latae, druhá skupina měla 

aplikovaný kineziotape před cvičením PNF a třetí skupina měla aplikovaný McConellův 

tape na kolenní kloub před cvičením PNF. Výsledek ukázal, že skupina s aplikovaným 

kineziotapem a tapem dle McConella prodloužil dobu a zlepšil stereotyp stoje oproti 

cvičení PNF metody bez tapů.  

Statické protahování a jeho účinek zkoumal Salazar a kol. ve studii s názvem 

„Effectiveness of static stretching positioning on post-stroke upper-limb spasticity 

and mobility“ vytvořenou v roce 2019. V této studii byl vzorek 267 pacientů po cévní 

mozkové příhodě se spasticitou. Výsledkem bylo, že statické protahování v kombinaci 

s ortézami je lepší než terapie žádná, ale nemá zásadní vliv na zvýšení rozsahu pohybu 

spastické horní končetiny do flexe či zevní rotace paže a do dorzální flexe v zápěstí.  

Ve studii z roku 2019 s názvem „A randomized control trial comparing the effects 

of motor relearning programme and mirror therapy for improving upper limb motor 

functions in stroke patients“ se autoři Shafqatullah, Aatik, Haider a Shehla zabývají 

efektem zrcadlové terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě. U všech 66 pacientů 

došlo k výraznému zlepšení motorické funkce paže, ruky a celkově jemné motoriky.  

Studie autorů Chatuverdi, Singh, Tiwari a Thacker z roku 2020 s názvem 

„Post - stroke BDNF concentration changes following proprioceptive neuromuscular 

facilitation (PNF) exercises“ studuje BDNF protein (neurotrofin, který podporuje růst, 

diferenciaci a tvorbu nových neuronů a synapsí). U všech pacientů po cévní mozkové 

příhodě cvičících metodu PNF bylo zaznamenáno zvýšení hladiny proteinu BDNF, 

což má kladný vliv na obnovu motoriky paretických končetin a tato studie tedy potvrzuje 

efektivitu PNF metody.  

  

https://jpma.org.pk/article-details/9304?article_id=9304
https://jpma.org.pk/article-details/9304?article_id=9304
https://jpma.org.pk/article-details/9304?article_id=9304
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Klinickou praxi jsem absolvoval ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

v období od 10.1. 2022 do 6.2. 2022 pod vedením fyzioterapeutky bc. Marie Beranové. 

Pracoval jsem s pacientkou po hemoragické cévní mozkové příhodě s levostrannou 

hemiparézou.  

Pacientka byla informována o tom, že veškerá terapie bude podkladem pro mou 

bakalářskou práci. Informovaný souhlas (viz příloha č. 2), který byl schválen etickou 

komisí FTVS UK (viz příloha č. 1) pacientka stvrdila vlastním podpisem. Terapie 

probíhala každý den od pondělí do pátku, 1x denně zhruba 75 minut. Pacientka byla 

během celé praxe pozitivně naladěná, spolupracující a dodržovala pokyny k autoterapii. 

Vyšetřovací postupy: 

Při vyšetřování pacientky jsem využíval postupy a znalosti získané během studia, 

zejména z předmětu „Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy“. Zároveň 

jsem čerpal z dostupné literatury. 

Využívané terapeutické metody, techniky a koncepty: 

V terapiích jsem postupoval v rámci znalostí získaných během studia fyzioterapie. 

Využil jsem prvky terapie manželů Bobathových, Proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace dle Kabata (PNF), Techniky měkkých tkání dle Lewita, Kloubní mobilizace dle 

Lewita, Postizometrické svalové relaxace (PIR) (Kolář et al., 2012, Holubářová, Pavlů, 

2017, Pavlů, 2002, Lewit, 2003). 

Pomůcky využívané během terapie: 

Využil jsem krejčovský metr, neurologické kladívko, molitanový míček, 

pomůcky pro exteroceptivní facilitaci, gymball, overball, theraband, ramenní ortéza, 

ortéza na předloktí a prsty, polohovací pomůcky. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: H.M. 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1971 

Váha: 50 kg 

Výška: 167 cm 

BMI: 17,9 

Diagnóza: I639 St. p. hemoragické CMP s levostrannou hemiparézou  

Status praesens 

Subjektivní: cítí se dobře, poměrně unavená 

Objektivní: orientovaná časem a místem, nesoběstačná, při vědomí, komunikuje, mírná 

dysartrie 

RA: matka hypertenze a Alzheimerova choroba, otec vzhledem k diagnóze nevýznamný 

OA: běžná dětská onemocnění, subdurální hematom v 11. měsíci věku (domácí násilí), 

zlomenina spina scapulae vpravo (2015, pád), černý kašel (2018) 

NO: hemoragická CMP s levostrannou hemiparézou až plegií, pacientka omdlela na ulici 

dne 16.12. 2021, transport záchrankou do nemocnice, vstupní hypertenzní hodnota 

220/140 mmHg, CMP způsobená zřejmě neléčenou hypertenzí, plegie LHK a LDK, sed 

nestabilní, stoj pouze s dopomocí vysokého chodítka nebo terapeutů, mírná dysartrie, CT 

mozku odhalilo typickou hemoragii v pravé hemisféře postihující bazální ganglia, 

capsulu a thalamus vpravo, 3.1. 2022 příjem ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady 

na intenzivní rehabilitaci po dobu 4 týdnů.  

FA: léky na vysoký tlak, další léky neuvádí 

GA: menses od 13 let, 0 porodů 

SA: dům bez schodů, stará se o maminku s Alzheimerovou chorobou 

AA: polyvalentní alergie – sezam, len, žito, ječmen, rajčata, broskve, ocet, mléko, pyly, 

trávy, seno, srst, prach, roztoči, peří 
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PA: žurnalistka, dominantní ruka – pravá 

SpA: jóga, meditace, tanec  

ABUSUS: alkohol příležitostně, nekuřák, káva 1x denně 

Pomůcky: před CMP nevyužívala žádné pomůcky 

Přechozí rehabilitace:  

Pacientka absolvovala krátkodobou ambulantní rehabilitaci v Praze po zlomenině 

spiny scapulae. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

Hemoragická CMP s levostrannou hemiparézou až plegií způsobená neléčenou 

hypertenzí (vstupní hypertenzní hodnota 220/140 mmHg), neglect syndrom, centrální 

paréza nervus facialis vlevo. CT mozku – typická hemoragie v pravé hemisféře 

postihující bazální ganglia, capsulu a thalamus vpravo. 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeno fyzioterapeutem dne 24.1. 2022 

Aspekce 

Pacientka střední postavy, leží na zádech na lůžku, patrná mírná asymetrie 

obličeje, levá horní končetina v ortéze na předloktí, levá dolní končetina rotovaná zevně 

v kyčli, levé akrum v plantární flexi. Mělké břišní dýchání, dechová vlna fyziologická. 

Pacientka má zavedený močový katetr. 

Vertikalizace do sedu je schopna pouze s dopomocí fyzioterapeuta, sed je 

nestabilní. Vertikalizace do stoje pomocí vysokého chodítka a s dopomocí 2 

fyzioterapeutů. Ve stoji dlouho nevydrží, terapeuti musí držet kolenní kloub, 

aby pacientka byla schopná stát a zároveň nedocházelo k hyperextenzi. Chůze není 

schopná ani s dopomocí vysokého chodítka a terapeutů. 

Palpace 

Palpačně vyšetřován svalový tonus u jednotlivých svalů pravé i levé strany. 

Na plegické levé straně nalezen spíše hypotonus s výjimkou hamstringů a flexorů ruky 

a prstů, kde se objevuje počínající spasticita.  
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Sval Levá strana Pravá strana 

m. SCM hypertonus hypertonus 

mm. scaleni normotonus normotonus 

m. trapezius hypertonus hypertonus 

m. levator scapulae hypertonus hypertonus 

m. deltoideus hypotonus normotonus 

m. biceps brachii hypotonus normotonus 

m. triceps brachii hypotonus normotonus 

flexory ruky a prstů hypertonus normotonus 

extenzory ruky a prstů hypotonus normotonus 

m. pectoralis major hypertonus hypertonus 

m. rectus abdominis normotonus normotonus 

paravertebrální svaly hypertonus hypertonus 

ischiokrurální svaly hypertonus hypertonus 

adduktory kyčelního 

kloubu 

hypotonus normotonus 

m. tensor fasciae latae hypotonus normotonus 

m. quadriceps femoris hypotonus normotonus 

m. triceps surae hypotonus normotonus 

Tabulka 1 – palpace svalů z 24.1.2022 
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Antropometrie: 

HKK – obvodové 

rozměry 

LHK PHK 

Paže 24 cm 25 cm 

Loketní kloub 22 cm  22 cm 

Předloktí 21 cm 22 cm  

Zápěstí 16 cm 16 cm 

Hlavičky metakarpů 17 cm 17 cm 

Tabulka 2 – obvodové rozměry horní končetiny z 24.1.2022 

 

HKK – délkové rozměry LHK PHK 

Acromion – daktylion 71 cm 71 cm 

Paže 31 cm 31 cm 

Předloktí 24 cm 24 cm 

Ruka 16 cm 16 cm 

Tabulka 3 – délkové rozměry horní končetiny z 24.1.2022 

 

DKK – obvodové rozměry LDK PDK 

Stehno 15 cm nad patellou 32 cm 34 cm 

Kolenní kloub 28 cm 29 cm 

Tuberositas tibiae 26 cm 26 cm 

Lýtko  28 cm 30 cm 

Kotník  26 cm 26 cm 

Nárt – pata  28 cm 28 cm 

Hlavice MT 22 cm 22 cm 

Tabulka 4 – obvodové rozměry dolní končetiny z 24.1.2022 
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DKK – délkové rozměry LDK PDK 

Funkční délka 83 cm 83 cm 

Anatomická délka 80 cm 80 cm 

Femur 41 cm 41 cm 

Bérec 39 cm 39 cm 

Chodidlo 22 cm 22 cm 

Tabulka 5 – délkové rozměry dolní končetiny z 24.1.2022 

 

Trup – obvodové rozměry Inspirium Exspirium 

Přes mezosternale 85 cm 67 cm 

Přes umbiliculus 80 cm 69 cm 

Tabulka 6 – obvodové rozměry trupu z 24.1.2022 

Goniometrie: 

HKK LHK aktivně  LHK pasivně PHK aktivně PHK pasivně 

Ramenní kloub S 0-0-0 S 15-0-80 S 20-0-160 S 30-0-170 

 F 0-0-0 F 90-0-0 F 130-0-0 F 140-0-0 

 R 0-0-0 R 50-0-50 R 70-0-60 R 80-0-60 

Loketní kloub S 0-0-0 S 0-0-105 S 0-0-140 S 0-0-145 

Zápěstí S 0-0-0 S 40-0-70 S 80-0-80 S 90-0-90 

MCP klouby S 0-0-0 S 0-0-50 S 0-0-80 S 0-0-90 

Tabulka 7 – goniometrie horní končetiny z 24.1.2022 
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DKK LDK aktivně LDK pasivně PDK aktivně PDK pasivně 

Kyčelní kloub S 0-0-0 S 15-0-70 S 15-0-75 S 15-0-80 

 F 0-0-0 F 35-0-20 F 45-0-30 F 45-0-30 

 R 0-0-0 R 40-0-30 R 40-0-40 R 40-0-40 

Kolenní kloub S 0-0-0 S 0-0-110 S 0-0-140 S 0-0-150 

Hlezenní kloub S 0-60-60 S 0-60-70 S 0-0-30 S 0-0-40 

Tabulka 8 – goniometrie dolní končetiny z 24.1.2022 

Vyšetření dechové vlny: 

Vyšetření bylo provedeno v leže na zádech. Převládá břišní typ dýchání 

s nevýraznými dýchacími pohyby v oblasti horního hrudníku. Dechová vlna probíhá 

fyziologicky kaudo-kraniálně. 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy: 

Vyšetření pohybových vzorů bylo provedeno na lůžku a vybral jsem pouze 

pohybové vzory, které byly možné u pacientky vyšetřit – extenze v kyčelním kloubu, 

flexe šíje. Ostatní pohybové vzory nejdou vyšetřit zejména z neschopnosti pacientky 

udržet výchozí polohu pro správné otestování nebo je pohyb pro pacientku příliš náročný 

a nezvládne ho z důvodu plegie končetin. 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK – nesprávný timing zapojovaných svalů, jako první se zapojuje kontralaterální 

paravertebrální svalstvo, následuje homolaterální m. gluteus maximus a jako poslední 

homolaterální hamstringy 

LDK – pohyb nezvládne 

Flexe šíje: 

Pohyb není plynulý a začíná předsunem hlavy. Nejedná se o správně provedenou 

obloukovitou flexi šíje. 
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Vyšetření svalové síly: 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno orientačně na lůžku. Levá horní končetina 

a levá dolní končetina plegická, mírné svalové záškuby můžeme zahlédnout v oblasti 

kořenových kloubů při pohybu do flexe. Pravé horní končetině a pravé dolní končetině 

bych přiřadil většině svalům 3-4. stupeň. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Vyšetření proběhlo na lůžku, byly vyšetřeny pouze svaly, jejichž výchozí polohu 

pacientka zvládla. 

m. triceps surae: L: 70° - stupeň 2, P: 90° - stupeň 0, po flexi v kolenním kloubu nedošlo 

ke zvětšení rozsahu  

flexory kolenního kloubu: L: 70° - stupeň číslo 2, P: 80° - stupeň číslo 1 

adduktory kyčelního kloubu: L: 35° - stupeň číslo 1, P: 45° - stupeň číslo 0 

m. piriformis: bilaterálně lze dosáhnout addukce i vnitřní rotace, v krajní poloze tvrdá 

bariéra – stupeň zkrácení číslo 1 bilaterálně  

m. trapezius: bilaterálně lze stlačit rameno s mírným odporem – bilaterálně stupeň číslo 

1 

Vysětření úchopů dle Nováka: 

Dominantní ruka – pravá  

Testované druhy úchopů – štipec, špetka, laterální úchop, kulový úchop, háček, válcový 

úchop 

Pravá ruka: zvládne všechny druhy úchopů 

Levá ruka: paréza – nezvládne žádný úchop  
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Neurologické vyšetření: 

Zánikové pyramidové 

jevy 

LHK PHK 

Mingazziny pozitivní negativní 

Dufour pozitivní negativní 

Rusecký pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Fenomén retardace pozitivní negativní 

Tabulka 9 – zánikové pyramidové jevy horní končetiny z 24.1.2022 

 

Iritační pyramidové jevy LHK PHK 

Trammer pozitivní negativní 

Juster pozitivní negativní 

Tabulka 10 – iritační pyramidové jevy horní končetiny z 24.1.2022 

 

Zánikové pyramidové 

jevy 

LDK PDK 

Mingazziny pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Příznak retardace pozitivní negativní 

Tabulka 11 – zánikové pyramidové jevy dolní končetiny z 24.1.2022 

 

Iritační pyramidové jevy LDK PDK 

Babinský pozitivní negativní 

Vítkův pozitivní negativní 

Chaddock pozitivní negativní 

Tabulka 12 – iritační pyramidové jevy dolní končetiny z 24.1.2022 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů:  

Škála hodnocení: 0- areflexie, 1 – hyporeflexie vybavitelná pouze s facilitačním 

manévrem, 2 – hyporeflexie, 3 – normoreflexie, 4 – hyperreflexie, 5 – polykinetický 

reflex  

Reflexy HKK LHK PHK 

Bicipitový (C5-C6) 4 3 

Tricipitový (C7) 4 3 

Radiopronační (C6) 4 3 

Flexorů prstů (C8) 4 3 

Tabulka 13 – šlachookosticové reflexy horní končetiny z 24.1.2022 

Reflexy DKK  LDK PDK 

Patelární (L2-L4) 4 3 

Medioplantární (L5-S2) 4 3 

Achillovy šlachy (L5-S2) 4 3 

Tabulka 14 – šlachookosticové reflexy dolní končetiny z 24.1.2022 

Kožní reflexy  

Epigastrický (Th7-Th8) 3 

Mezogastrický (Th9-Th10) 3 

Hypogastrický (Th11-Th12) 3 

Tabulka 15 – kožní reflexy trupu z 24.1.2022 

Vyšetření čití: 

Povrchové čití (taktilní):  

LHK – hypestezie dorzolaterálně na předloktí a na hřbetu levé ruky  

PHK – bez patologického nálezu 

Trup – bez patologického nálezu 

DKK – bez patologického nálezu 
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Hluboké čití: 

LHK – porušené hluboké čití (nerozpozná držený prst, směr pohybu, začátek a konec 

pohybu), PHK – bez patologického nálezu  

LDK – porušené hluboké čití (nerozpozná držený prst, směr pohybu, začátek a konec 

pohybu), PDK – bez patologického nálezu  

Stereognozie:  

LHK – nerozezná držený předmět, PHK rozpozná držený předmět – bez patologického 

nálezu  

Vyšetření spasticity dle Ashwortha: 

0 – bez zvýšení svalového napětí, 1 – mírně zvýšené svalové napětí zachytitelné na konci 

rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny, 1+ – mírně zvýšené svalové napětí patrné 

přibližně v polovině rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny, 2 – významně zvýšené 

svalové napětí, pasivní pohyb je však možný, 3 – zřetelně zvýšené svalové napětí, pasivní 

pohyb je obtížný, 4 – postižená část je v trvalém abnormálním postavení, pasivní pohyby 

jsou obtížné do všech směrů 

Vyšetřováno bylo rychlým pasivním pohybem do flexe i extenze daného segmentu.  

Segment Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 1 1 

Zápěstí 0 1+ 

MCP klouby 0 1+ 

Kyčelní kloub 0 0 

Kolenní kloub 1 1 

Hlezenní kloub 0 0 

Tabulka 16 – vyšetření spasticity levostranných končetin z 24.1. 2022 
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Vyšetření hlavových nervů: 

Hlavový nerv Testovaná oblast Hodnocení 

I. n. olfactorius čich bez patologického 

nálezu 

II. n. opticus periferní zorné pole dvojité vidění 

vzdálených předmětů 

III. n. oculomotorius pohyby bulbů všemi 

směry, nystagmus 

bez patologického 

nálezu 

IV. n. trochlearis pohyby bulbů 

diagonálně do krajních 

poloh, nystagmus 

bez patologického 

nálezu 

V. n. trigeminus čití, rohovkový reflex, 

žvýkací funkce 

bez patologického 

nálezu 

VI. n. abducens pohyb bulbů do abdukce bez patologického 

nálezu 

VII. n. facialis mimické svalstvo, chuť centrální paréza n. 

facialis vlevo 

VIII. n. vestibulocochlearis stabilita stoje nelze vyšetřit 

IX. X. XI. n. glossopharyngeus, 

n. vagus, n. accesorius 

chuť, polykání, funkce 

m. SCM a m. trapezius 

elevace ramen 

asymetrická, mírná 

dysartie 

XII. n. hypoglossus pohyby jazyka  bez patologického 

nálezu 
Tabulka 17 – vyšetření hlavových nervů z 24.1.2022 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe PHK a PDK bez patologického nálezu. LHK a LDK požadované pohyby 

nezvládne. Diadochokineze nelze vyšetřit. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Kůže:  

Vyšetření posunlivosti a protažitelnosti kůže bylo provedeno ve všech segmentech 

těla. Snížená posunlivost a protažitelnost byla nalezena v oblasti bederních 

paravertebrálních svalů bilaterálně a v oblasti horního hrudníku bilaterálně. 

Podkoží: 

Vyšetření s využitím Kiblerovy řasy na zádech. Zvýšený odpor byl nalezen 

v oblasti bederní páteře bilaterálně a v oblasti dolní krční páteře bilaterálně. 
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Fascie: 

Protažitelnost fascií na končetinách laterolaterálně bez omezení. Zjištěna omezená 

protažitelnost fascie na přední straně hrudního koše směrem kraniálním bilaterálně 

a zádové thorakolumbální fascie kraniokaudálně bilaterálně. 

Svaly: 

Palpační vyšetření svalového napětí viz. „Palpace“ 

Periost: 

Bolestivá hlavička fibuly vpravo, bolestivý epicondylus medialis pažní kosti 

bilaterálně, jinak bez patologických nálezů. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

Kloubní vůle byla vyšetřena zejména na HKK a DKK, kde očekáváme omezení 

kloubní pohyblivosti. 

Horní končetiny – levé zápěstí omezeno směrem palmárním, bilaterálně hlavička radia 

dorzopalmárně, pohyby lopatky omezeny kraniokaudálně   

Dolní končetiny – bilaterálně hlavička fibuly dorzoventrálně, levý Lisfrankův kloub 

omezený do všech směrů 
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Barthelové index: 

Funkce Ohodnocení 

Příjem potravy 5 

Přesun z vozíku na židli a zpět 0 

Osobní hygiena 5 

Toaleta 0 

Koupání 0 

Chůze na rovném povrchu 0 

Chůze ze schodů a do schodů 0 

Oblékání a svlékání 5 

Ovládání stolice 5 

Ovládání močení 0 

Celkový počet bodů 20 – vysoce závislá 

na pomoci 

ostatních 
Tabulka 18 – Barthelové index z 24.1.2022 

Závěr vstupního vyšetření: 

Padesátiletá pacientka s těžkou levostrannou hemiparézou až plegií 

po hemoragické cévní mozkové příhodě prodělané dne 16. 12. 2021 je spolupracující 

a komunikuje s lehkou dysartrií. Je vysoce závislá na pomoci ostatních (viz. test 

Barthelové). Pacientka je immobilní, není schopná samostatné vertikalizace do sedu nebo 

do stoje. Zásadním problémem je plegie levé části těla včetně centrální parézy n. facialis. 

Pacientka je schopná vertikalizace do sedu pouze s dopomocí fyzioterapeuta, sed je velmi 

nestabilní. Vertikalizace do stoje s využitím vysokého chodítka a dopomoci 2 

fyzioterapeutů. Na levé horní končetině z důvodu plegie nezvládne ani jeden 

z testovaných úchopů dle Nováka.  
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Antropometrie obvodových rozměrů odhalila asymetrie mezi zdravou stranou 

a plegickou pravou stranou. Zejména u DKK jsou zřejmé rozdíly z důvodu hypotrofie 

svalů LDK. 

Goniometrické vyšetření bylo omezeno plegií levé horní končetiny a levé dolní 

končetiny. Pacientka nezvládá aktivní rozsahy, pozorujeme pouze malý pohyb a svalové 

záškuby v oblasti kořenových kloubů končetin. Omezená dorzální flexe v hlezenním 

kloubu způsobeno zkráceným levým m. triceps surae. Zkrácené hamstringy bilaterálně 

a adduktory LDK jsou příčinou omezené flexe a abdukce kyčelního kloubu. 

Dále zkrácené svaly zejména z důvodu snížené mobility jsou, hamstringy, levý 

m. triceps surae, adduktory kyčelního kloubu, m. piriformis bilaterálně a m. trapezius 

bilaterálně. Pomocí palpace byl zjištěn hypotonus svalů plegických končetin u extenzorů 

ruky a prstů, adduktorů kyčelního kloubu, m. tensor fasciae latae, m. quadriceps femoris 

a m. triceps surae. Vyšetření spasticity dle Ashwortha odhalilo počínající spasticitu 

u m. biceps brachii, m. triceps brachii, flexorů ruky a prstů levé horní končetiny 

a u hamstringů levé dolní končetiny.  

Levá polovina těla je výrazně oslabená až plegická. Vpravo je svalová síla 

v normě. U levé horní končetiny a levé dolní končetiny pozorujeme malý pohyb a svalové 

záškuby pouze v oblasti kořenových kloubů, jinak pacientka žádný pohyb nesvede. 

Neurologické vyšetření prokázalo výsledky odpovídající centrálnímu postižení 

nervové soustavy. Hyperreflexie u šlachookosticových reflexů levostranných končetin, 

vpravo normoreflexie. Iritační i zánikové jevy jsou pozitivní na LHK i LDK, vpravo 

negativní. Postižení n. opticus (dvojité vidění), n. facialis (asymetrie obličeje), 

n. glossopharyngeus (mírná dysartrie), n. accesorius (oslabený m. trapezius). Vyšetření 

taxe a diadochokineze na levostranných končetinách nesvede, jinak bez patologického 

nálezu.  

Reflexní změny na kůži, podkoží, fascii – změny zejména v oblasti 

paravertebrálních svalů bederní páteře bilaterálně a horní části předního hrudníku.  

  



43 

 

3.4 Krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý terapeutický plán 

Cílem krátkodobého plánu je zejména dosažení větší soběstačnosti pacientky 

po dobu hospitalizace. 

- Prevence kontraktur a sekundárních komplikací CMP 

- Prevence dekubitů, prevence pneumonie, prevence obstipace 

- Ovlivnění a inhibice spasticity 

- Udržení či zvýšení rozsahů pohybů v kloubu levostranných končetin  

- Facilitace plegických svalů levostranných končetin 

- Ovlivnění svalových dysbalancí 

- Zvýšení svalové síly levých končetin 

- Podpora funkce ruky 

- Terapie posturálních funkcí 

- Nácvik vertikalizace do sedu a do stoje 

- Zlepšení stability v sedu a stoji  

- Zvýšení soběstačnosti pacientky 

3.4.2 Dlouhodobý terapeutický plán 

Dlouhodobým plánem je dosažení, co největší či úplné soběstačnosti při běžných 

činnostech v období po hospitalizaci. 

- Samostatné chůze s pomůckou či bez pomůcky 

- Dosažení plné stability v sedu a stoji  

- Nácvik jemné motoriky 

- Nácvik úkonů běžných denních činností (ADL) 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení svalové síly 

- Umožnit návrat k pracovním aktivitám  
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3.5 Terapeutické jednotky 

1. terapeutická jednotka (24.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolesti neguje 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Odebrání anamnézy 

- Vstupní kineziologický rozbor 

- Návrh krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu. 

- Vertikalizace do sedu a stoje 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Odebrání anamnézy 

• Vstupní kineziologický rozbor 

• Návrh krátkodobého a dlouhodobého terapeutického plánu. 

• Vertikalizace do sedu a stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou rukou (hlazením) 

Pomůcky: 

Krejčovský metr, neurologické kladívko, goniometr, ramenní ortéza. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Vstupní kineziologické vyšetření proběhlo bez problémů, ale na konci 

terapeutické jednotky je znát únava pacientky ze zdlouhavých vyšetření. Vertikalizace 

do sedu zvládla pouze s dopomocí a je velmi nestabilní. Vertikalizace do stoje byla 

přerušena z důvodu únavy pacientky. Zainstruována k autoterapii. 
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2. terapeutická jednotka (25.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, stěžuje si na bolest levého ramene 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje  

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 
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• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 

• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  

• Vertikalizace do stoje za dopomoci 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty 

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou rukou (hlazením) 

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanový míček, ramenní ortéza, polohovací pomůcky, vysoké chodítko. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Rozsahy zejména levé dolní končetiny se po pasivních pohybech zvětšily. Sed je 

stále velmi nestabilní. Protahování LHK je pro pacientku bolestivé, ale po protažení cítí 

úlevu. Vertikalizace do stoje s dopomocí dvou fyzioterapeutů a vysokého chodítka. Stoj 

je velmi nestabilní, levá dolní končetina neunese váhu těla, nutno dbát na postavení 
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kolene a zamezit pasivně hyperextenzi. Pacientka je po terapeutické jednotce unavená, 

ale cítí se dobře. 

3. terapeutická jednotka (26.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolesti neguje  

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin  

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 
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• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 

• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flekční/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  

• Cvičení s prvky Bobath konceptu – přenášení váhy a rotace trupu trupu, bridging 

v leže na zádech  

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty 

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku v leže na zádech  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanový míček, ramenní ortéza, polohovací pomůcky, vysoké chodítko. 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Terapeutická jednotka zaměřená zejména na stabilitu sedu s využitím prvků 

z Bobath konceptu. Pacientka málo využívá střed těla k zastabilizování sedu. Stoj je 

velmi nestabilní, nácvik opakovaného vstávání ze sedu do stoje s pomocí vysokého 

chodítka. Diagonály PNF pacientka zvládá pouze pasivně, soustředí se na daný pohyb 

s využitím zrakového kontaktu a slovních povelů. Pacientka není tolik unavená jako 

minulý den a cítí se dobře. Zainstruována o autoterapii. 

4. terapeutická jednotka (27.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí unaveně, špatně spala z důvodu střevních potíží 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 
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Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 

• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 

• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flekční/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Facilitace hypotonických mimických svalů pomocí malého molitanového míčku 

• Metoda sestry Kenny na mimické svaly postižené parézou n. facialis 

• Nácvik přesunů na bok a břicho 

• Techniky měkkých tkání v leže na břiše – na paravertebrální a hýžďové svaly, 

svaly krku a šíje, Kiblerova řasa 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty 
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Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanové míčky, polohovací pomůcky, měsíčková mast 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacientka byla velmi unavená, proto proběhla terapeutická jednotka pouze v leže 

na lůžku. Terapeutická jednotka byla zaměřena zejména na plegické končetiny a parézu 

n. facialis. Přesuny na lůžku na bok a břicho zvládne pouze s lehkou dopomocí. Podařilo 

se uvolnit svaly zad a krku, pacientka cítí úlevu. Zainstruována o autoterapii. 

5. terapeutická jednotka (28.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí lépe než předchozí den, bolesti neguje 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 
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Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 

• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flekční/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Bridging – nadzvedávání pánve s dopomocí 

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  
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• Cvičení s prvky Bobath konceptu v sedě na zlepšení stability sedu – přenášení 

váhy latero/laterálně, vychylování trupu do všech směrů, izometrie trupového 

svalstva do flexe/extenze/lateroflexe, rotace trupu 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Nácvik přenášení váhy ve stoji zejména na plegickou dolní končetinu 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty  

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanový míček, ramenní ortéza, polohovací pomůcky, vysoké chodítko. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacientka začíná být stabilnější v sedu, zvládá izometrie a vychylování trupu 

do všech směrů. Ve stoji se soustředí na zatížení plegické LDK, stále musíme dávat důraz 

na pasivní udržení kolenního kloubu a zabránit hyperextenzi kolene. Pacientka zvládla 

vertikalizace do stoje víckrát než předchozí terapeutické jednotky. Došlo ke zlepšení 

kloubní pohyblivosti LHK a LDK. Bridging zvládá s dopomocí fixace LDK. Pacientka 

se cítí dobře a jen mírně unavená. Zainstruována o autoterapii. 

6. terapeutická jednotka (31.1. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se po víkendu cítí odpočatě, bolesti neguje 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 
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Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Nácvik přesunů na lůžku i mimo lůžko 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 

• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 
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• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flekční/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Cviky v leže na zádech s gymballem pod DKK – rotace DKK vůči trupu, 

přitahování míče k pánvi, nadzvedávání zdravé dolní končetiny nad míč, bridging 

s DKK na míči s dopomocí 

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  

• Cvičení s prvky Bobath konceptu v sedě na zlepšení stability sedu – přenášení 

váhy latero/laterálně, vychylování trupu do všech směrů, izometrie trupového 

svalstva do flexe/extenze/lateroflexe, odtlačování gymballu všemi směry 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Nácvik přenášení váhy ve stoji zejména na plegickou dolní končetinu 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty  

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanový míček, ramenní ortéza, polohovací pomůcky, vysoké chodítko, 

gymball 
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Závěr terapeutické jednotky: 

Pacientka poprvé opustila lůžko a terapeutická jednotka se odehrávala na lehátku 

v ambulanci. To mělo pozitivní vliv na psychiku pacientky, zdá se být více motivovaná 

do cvičení. Zvládla přesun na vozík s dopomocí fyzioterapeuta. Cviky s využitím 

gymballu zvládá dobře a to má i pozitivní vliv na stabilitu sedu, která se každým dnem 

zlepšuje. Po cvičebních jednotkách se cítí méně unavená. Zainstruována o autoterapii. 

7. terapeutická jednotka (1.2. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka je motivovaná ke cvičení, cítí se dobře, bolesti neguje 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Nácvik přesunů na lůžku i mimo lůžko 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 
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Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 

• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 

• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flekční/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Cviky v leže na zádech s gymballem pod DKK – rotace DKK vůči trupu, 

přitahování míče k pánvi, nadzvedávání zdravé dolní končetiny nad míč, bridging 

s DKK na míči s dopomocí 

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  

• Cvičení s prvky Bobath konceptu v sedě na zlepšení stability sedu – přenášení 

váhy latero/laterálně, vychylování trupu do všech směrů, izometrie trupového 

svalstva do flexe/extenze/lateroflexe, odtlačování gymballu všemi směry 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Nácvik přenášení váhy ve stoji zejména na plegickou dolní končetinu, 

přešlapování na místě 
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• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty  

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Pomůcky:  

Molitanový míček, ramenní ortéza, polohovací pomůcky, vysoké chodítko, 

gymball 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacientka se zlepšuje v přesunech na lůžku i mimo lůžko. Stabilita sedu a stoje 

se oproti posledním terapeutickým jednotkám znovu zlepšila. Stále bez aktivní hybnosti 

levostranných končetin. Pacientka má lepší fyzickou výdrž, necítí se tolik unavená. 

Zainstruována o autoterapii. 

8. terapeutická jednotka (2.2. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí se dobře, bolesti neguje 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 
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Cílterapeutické jednotky: 

- Facilitace plegických končetin 

- Protažení zkrácených svalů 

- Protažení hrudní fascie a zlepšení dechového stereotypu 

- Zlepšení kloubní pohyblivosti 

- Zvýšení samostatnosti při vertikalizaci do sedu 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Facilitace hypotonických svalů pomocí míčku 

- Respirační fyzioterapie 

- Protažení s využitím PNF, analytického protahování a PIR s protažením 

- Aktivní i pasivní pohyby končetin 

- Vertikalizace pacienta do sedu a stoje 

- Nácvik přesunů na lůžku i mimo lůžko 

- Polohování pacienta do antispastického vzorce 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Facilitace svalů levé dolní končetiny s využitím míčku – zejména svalů m. tibialis 

anterior, m. quadriceps femoris, adduktorů kyčelního kloubu a m. tensor fasciae 

latae. 

• Pasivní protažení zkráceného m. triceps surae levé dolní končetiny v leže 

na zádech pomocí analytického protahování, na pravé dolní končetině s využitím 

PIR s protažením. 

• Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchaní, protažení fascií hrudníku 

• Pasivní pohyby levé dolní končetiny v leže na zádech – dorzální flexe/plantární 

flexe/inverze/everze v hlezenním kloubu, flexe/extenze kolenního kloubu, 

flexe/abdukce/addukce/rotace kyčelního kloubu na udržení či zvětšení rozsahu 

všech kloubů 

• Facilitace svalů levé horní končetiny pomocí míčku – zejména extenzorů ruky 

a prstů, m. biceps brachii, m. triceps brachii, m. deltoideus 
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• Pasivní protažení svalů horní končetiny prolongovaným strečinkem s využitím 

výchozí polohy pro II. extenční diagonálu (PNF) – prsty (extenze, abdukce 

směrem radiálním), palec (extenze, abdukce), zápěstí (dorzální flexe s radiální 

dukcí), předloktí (supinace), loket (extenze), rameno (flexe, abdukce, zevní 

rotace), lopatka (addukce, zevní rotace spodního úhlu), akromion (posteriorní 

elevace) 

• Pasivní provedení I. flečkní/extenční a II. flekční/extenční diagonály LHK i LDK 

s využitím zrakového kontaktu pacienta  

• Cviky v leže na zádech s gymballem pod DKK – rotace DKK vůči trupu, 

přitahování míče k pánvi, nadzvedávání zdravé dolní končetiny nad míč, bridging 

s DKK na míči s dopomocí 

• Nácvik přesunu z lehátka na podložku s dopomocí 2 fyzioterapeutů. Pacientka 

klečí na kolenou a opírá se o gymball. Cviky – navalení celého trupu na míč, 

odtlačování míče všemi směry, klek s jednou DK vepředu 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Nácvik přenášení váhy ve stoji zejména na plegickou dolní končetinu, 

přešlapování na místě 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty  

Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb se zrcátkem 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pacientka zvládá stále více opakování u jednotlivých cviků. Rozsah do dorzální 

flexe v levém hlezenním kloubu se zvětšil po vytrvalém protahování levého m. triceps 

surae. Pacientka je stále motivovaná ke cvičení a zainstruována o autoterapii. 
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9. terapeutická jednotka (3.2. 2022) 

Status praesens: 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, uvádí bolesti levého ramene 

Objektivní: pacientka orientovaná časem a místem, mírná dysartrie 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Výstupní kineziologický rozbor 

- Facilitace hypotonických svalů 

- Vertikalizace do sedu a stoje 

- Zlepšení stability v sedu a stoji 

- Prevence kontraktur a dekubitů 

Návrh terapie: 

- Výstupní kineziologický rozbor  

- Facilitace hypotonických svalů 

- Vertikalizace do sedu a stoje 

- Cviky na zlepšení stability v sedu a stoji 

- Polohování 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Výstupní kineziologický rozbor 

• Vertikalizace do sedu s ramenní ortézou za dopomoci fyzioterapeuta  

• Cvičení s prvky Bobath konceptu v sedě na zlepšení stability sedu – přenášení 

váhy latero/laterálně, rotace trupu, vychylování trupu do všech směrů, izometrie 

trupového svalstva do flexe/extenze/lateroflexe, odtlačování gymballu všemi 

směry 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 2 fyzioterapeutů a vysokého chodítka 

• Nácvik přenášení váhy ve stoji zejména na plegickou dolní končetinu, 

přešlapování na místě 

• Polohování dolní končetiny pomocí žlábku (pomůcka udržující nohu v dorzální 

flexi na protažení lýtka, prevence dekubitů) 

• Polohování horní končetiny do antispastického vzorce s využitím dlahy 

na předloktí a prsty  
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Autoterapie: 

• Polohování LHK a LDK do antispastického vzorce 

• Exteroceptivní facilitace plegických končetin zdravou horní končetinou 

(hlazením) 

• Nácvik přesunů na lůžku  

• Metoda sestry Kenny na parézu n. facialis – facilitace a aktivní pohyb před 

zrcátkem 

Pomůcky: 

Krejčovský metr, neurologické kladívko, goniometr, ramenní ortéza, vysoké 

chodítko, polohovací pomůcky 

Závěr terapeutické jednotky: 

Vzhledem k výstupnímu kineziologickému rozboru byla poslední cvičební 

jednotka zkrácena. Vertikalizace do stoje a stabilita sedu se znovu zlepšila. Levostranné 

končetiny stále plegické. Všechna vyšetření proběhly v pořádku, pacientka se cítí dobře 

a bez únavy. Zainstruována o autoterapii. 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeno fyzioterapeutem dne 3.2. 2022 

Status praesens 

Subjektivní: pacientka se cítí dobře, bolesti neguje, lehce unavená 

Objektivní: orientovaná osobou, místem i časem, spolupracující 

Výška: 167 cm 

Váha: 53 kg 

BMI: 19 
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Aspekce 

Pacientka střední postavy, leží na zádech na lůžku, patrná mírná asymetrie 

obličeje, levá horní končetina v ortéze, levá dolní končetina rotovaná zevně v kyčli. 

Mělké břišní dýchání, dechová vlna fyziologická. Pacientka již nemá zavedený močový 

katetr. 

Vertikalizace do sedu je schopna pouze s dopomocí fyzioterapeuta, sed je stabilní. 

Vertikalizace do stoje pomocí vysokého chodítka a s dopomocí 1 fyzioterapeuta. Ve stoji 

vydrží déle, terapeuti musí pasivně držet kolenní kloub, aby nedocházelo k hyperextenzi 

kolenního kloubu. Chůze není schopná ani s dopomocí vysokého chodítka a terapeutů. 

Palpace 

Palpačně vyšetřován svalový tonus u jednotlivých svalů pravé i levé strany. 

Na plegické levé straně nalezen stále spíše hypotonus s výjimkou hamstringů a flexorů 

ruky a prstů, kde se objevuje počínající spasticita. 
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Sval Levá strana Pravá strana 

m. SCM hypertonus hypertonus 

mm. scaleni normotonus normotonus 

m. trapezius hypertonus hypertonus 

m. levator scapulae hypertonus hypertonus 

m. deltoideus hypotonus normotonus 

m. biceps brachii hypotonus normotonus 

m. triceps brachii hypotonus normotonus 

flexory ruky a prstů hypertonus normotonus 

extenzory ruky a prstů hypotonus normotonus 

m. pectoralis major hypertonus hypertonus 

m. rectus abdominis normotonus normotonus 

paravertebrální svaly hypertonus hypertonus 

ischiokrurální svaly hypertonus hypertonus 

adduktory kyčelního 

kloubu 

hypotonus normotonus 

m. tensor fasciae latae hypotonus normotonus 

m. quadriceps femoris hypotonus normotonus 

m. triceps surae hypotonus normotonus 

Tabulka 19 – palpace svalů z 3.2. 2022 
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Antropometrie: 

HKK – obvodové 

rozměry 

LHK PHK 

Paže 24 cm 25 cm 

Loketní kloub 22 cm  22 cm 

Předloktí 21 cm 22 cm  

Zápěstí 16 cm 16 cm 

Hlavičky metakarpů 17 cm 17 cm 

Tabulka 20 – obvodové rozměry horní končetiny z 3.2. 2022 

 

HKK – délkové rozměry LHK PHK 

Acromion – daktylion 71 cm 71 cm 

Paže 31 cm 31 cm 

Předloktí 24 cm 24 cm 

Ruka 16 cm 16 cm 

Tabulka 21 – délkové rozměry horní končetiny z 3.2. 2022 

DKK – obvodové rozměry LDK PDK 

Stehno 15 cm nad patellou 33 cm 34 cm 

Kolenní kloub 28 cm 29 cm 

Tuberositas tibiae 26 cm 26 cm 

Lýtko  28 cm 30 cm 

Kotník  26 cm 26 cm 

Nárt – pata  28 cm 28 cm 

Hlavice MT 22 cm 22 cm 

Tabulka 22 – obvodové rozměry dolní končetiny z 3.2. 2022 
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DKK – délkové rozměry LDK PDK 

Funkční délka 83 cm 83 cm 

Anatomická délka 80 cm 80 cm 

Femur 41 cm 41 cm 

Bérec 39 cm 39 cm 

Chodidlo 22 cm 22 cm 

Tabulka 23 – délkové rozměry dolní končetiny z 3.2. 2022 

Trup – obvodové rozměry Inspirium Exspirium 

Přes mezosternale 86 cm 68 cm 

Přes umbiliculus 81 cm 70 cm 

Tabulka 24 – obvodové rozměry trupu z 3.2. 2022 

 

Goniometrie: 

HKK LHK aktivně  LHK pasivně PHK aktivně PHK pasivně 

Ramenní kloub S 0-0-0 S 20-0-120 S 20-0-160 S 30-0-170 

 F 0-0-0 F 110-0-0 F 130-0-0 F 140-0-0 

 R 0-0-0 R 60-0-60 R 70-0-60 R 80-0-60 

Loketní kloub S 0-0-0 S 0-0-120 S 0-0-140 S 0-0-145 

Radioulnární 

kloub 

S 0-0-0 S 80-0-60 S 90-0-70 S 90-0-70 

Zápěstí  S 0-0-0 S 60-0-70 S 80-0-80 S 90-0-90 

Tabulka 25 – goniometrie horní končetin z 3.2. 2022 
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DKK LDK aktivně LDK pasivně PDK aktivně PDK pasivně 

Kyčelní kloub S 0-0-0 S 15-0-80 S 15-0-75 S 15-0-80 

 F 0-0-0 F 40-0-30 F 45-0-30 F 45-0-30 

 R 0-0-0 R 40-0-30 R 40-0-40 R 40-0-40 

Kolenní kloub S 0-0-0 S 0-0-120 S 0-0-140 S 0-0-150 

Hlezenní kloub S 0-60-60 S 0-60-80 S 0-0-30 S 0-0-40 

Tabulka 26 – goniometrie dolní končetiny z 3.2. 2022 

Vyšetření dechové vlny: 

Vyšetření bylo provedeno v leže na zádech. Převládá břišní typ dýchání. Dechová 

vlna probíhá fyziologicky kaudo-kraniálně. 

Vyšetření pohybových vzorů dle Jandy: 

Vyšetření pohybových vzorů bylo provedeno na lůžku a vybral jsem pouze 

pohybové vzory, které byly možné u pacientky vyšetřit – extenze v kyčelním kloubu, 

flexe šíje. Ostatní pohybové vzory nejdou vyšetřit zejména z neschopnosti pacientky 

udržet výchozí polohu pro správné otestování nebo je pohyb pro pacientku příliš náročný 

a nezvládne ho. 

Extenze v kyčelním kloubu: 

PDK – nesprávný timing zapojovaných svalů, jako první se zapojuje kontralaterální 

paravertebrální svalstvo, následuje homolaterální m. gluteus maximus a jako poslední 

homolaterální hamstringy 

LDK – pohyb nezvládne 

Flexe šíje: 

Pohyb není plynulý a začíná předsunem hlavy. Nejedná se o správně provedenou 

obloukovitou flexi šíje. 
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Vyšetření svalové síly: 

Vyšetření svalové síly bylo provedeno orientačně na lůžku. Levá horní končetina 

a levá dolní končetina plegická, mírné svalové záškuby můžeme zahlédnout v oblasti 

kořenových kloubů při pohybu do flexe. Pravé horní končetině a pravé dolní končetině 

bych přiřadil většině svalům 3-4. stupeň. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Vyšetření proběhlo na lehátku v ambulanci, byly vyšetřeny pouze svaly jejichž 

výchozí polohu pacientka zvládla. 

m. triceps surae: L: 80° - stupeň 1, P: 90° - stupeň 0, po flexi v kolenním kloubu nedošlo 

ke zvětšení rozsahu  

flexory kyčelního kloubu: bilaterálně stupeň 0 

flexory kolenního kloubu: L: 80° - stupeň číslo 1, P: 80° - stupeň číslo 1 

adduktory kyčelního kloubu: L: 35° - stupeň číslo 1, P: 45° - stupeň číslo 0 

m. piriformis: bilaterálně lze dosáhnout addukce i vnitřní rotace, v krajní poloze tvrdá 

bariéra – stupeň zkrácení číslo 1 bilaterálně  

m. trapezius: bilaterálně lze stlačit rameno s mírným odporem – bilaterálně stupeň číslo 

1 

Vysětření úchopů dle Nováka: 

Dominantní ruka – pravá  

Testované druhy úchopů – štipec, špetka, laterální úchop, kulový úchop, háček, válcový 

úchop 

Pravá ruka: zvládne všechny druhy úchopů 

Levá ruka: paréza – nezvládne žádný úchop  

  



69 

Neurologické vyšetření: 

Zánikové pyramidové 

jevy 

LHK PHK 

Mingazziny pozitivní negativní 

Dufour pozitivní negativní 

Rusecký pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Fenomén retardace pozitivní negativní 

Tabulka 27 – zánikové pyramidové jevy horní končetiny z 3.2. 2022 

Iritační pyramidové jevy LHK PHK 

Trammer pozitivní negativní 

Juster pozitivní negativní 

Tabulka 28 – iritační pyramidové jevy horní končetiny z 3.2. 2022 

Zánikové pyramidové 

jevy 

LDK PDK 

Mingazziny pozitivní negativní 

Barré pozitivní negativní 

Příznak retardace pozitivní negativní 

Tabulka 29 – zánikové pyramidové jevy dolní končetiny z 3.2. 2022 

Iritační pyramidové jevy LDK PDK 

Babinský pozitivní negativní 

Vítkův pozitivní negativní 

Chaddock pozitivní negativní 

Tabulka 30 – iritační pyramidové jevy dolní končetiny z 3.2. 2022 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů:  

Škála hodnocení: 0- areflexie, 1 – hyporeflexie vybavitelná pouze s facilitačním 

manévrem, 2 – hyporeflexie, 3 – normoreflexie, 4 – hyperreflexie, 5 – polykinetický 

reflex  

Reflexy HKK LHK PHK 

Bicipitový (C5-C6) 4 3 

Tricipitový (C7) 4 3 

Radiopronační (C6) 4 3 

Flexorů prstů (C8) 4 3 

Tabulka 31 – šlachookosticové reflexy horní končetiny z 3.2. 2022 

Reflexy DKK  LDK PDK 

Patelární (L2-L4) 4 3 

Medioplantární (L5-S2) 4 3 

Achillovy šlachy (L5-S2) 4 3 

Tabulka 32 – šlachookosticové reflexy dolní končetiny z 3.2. 2022 

Kožní reflexy  

Epigastrický (Th7-Th8) 3 

Mezogastrický (Th9-Th10) 3 

Hypogastrický (Th11-Th12) 3 

Tabulka 33 – kožní reflexy trupu z 3.2. 2022 

Vyšetření čití: 

Povrchové čití (taktilní):  

LHK – hypestezie dorzolaterálně na předloktí a na hřbetu levé ruky 

PHK – bez patologického nálezu 

Trup – bez patologického nálezu 

DKK – bez patologického nálezu 
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Hluboké čití: 

LHK – porušené hluboké čití (nerozpozná držený prst, směr pohybu, začátek a konec 

pohybu), PHK – bez patologického nálezu  

LDK – porušené hluboké čití (nerozpozná držený prst, směr pohybu, začátek a konec 

pohybu), PDK – bez patologického nálezu  

Stereognozie:  

LHK – nerozezná držený předmět, PHK rozpozná držený předmět – bez patologického 

nálezu  

Vyšetření spasticity dle Ashwortha: 

0 – bez zvýšení svalového napětí, 1 – mírně zvýšené svalové napětí zachytitelné na konci 

rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny, 1+ – mírně zvýšené svalové napětí patrné 

přibližně v polovině rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny, 2 – významně zvýšené 

svalové napětí, pasivní pohyb je však možný, 3 – zřetelně zvýšené svalové napětí, pasivní 

pohyb je obtížný, 4 – postižená část je v trvalém abnormálním postavení, pasivní pohyby 

jsou obtížné do všech směrů 

Vyšetřováno bylo rychlým pasivním pohybem do flexe i extenze daného segmentu.  

Segment Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 0 0 

Zápěstí 0 1 

MCP klouby 0 1 

Kyčelní kloub 0 0 

Kolenní kloub 1 1 

Hlezenní kloub 0 0 

Tabulka 34 – vyšetření spasticity levostranných končetin z 3.2. 2022 
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Vyšetření hlavových nervů: 

Hlavový nerv Testovaná oblast Hodnocení 

I. n. olfactorius čich bez patologického 

nálezu 

II. n. opticus periferní zorné pole dvojité vidění 

vzdálených předmětů 

III. n. oculomotorius pohyby bulbů všemi 

směry, nystagmus 

bez patologického 

nálezu 

IV. n. trochlearis pohyby bulbů 

diagonálně do krajních 

poloh, nystagmus 

bez patologického 

nálezu 

V. n. trigeminus čití, rohovkový reflex, 

žvýkací funkce 

bez patologického 

nálezu 

VI. n. abducens pohyb bulbů do abdukce bez patologického 

nálezu 

VII. n. facialis mimické svalstvo, chuť centrální paréza n. 

facialis vlevo 

VIII. n. vestibulocochlearis stabilita stoje nelze vyšetřit 

IX. X. XI. n. glossopharyngeus, 

n. vagus, n. accesorius 

chuť, polykání, funkce 

m. SCM a m. trapezius 

elevace ramen 

asymetrická, mírná 

dysartie 

XII. n. hypoglossus pohyby jazyka  bez patologického 

nálezu 
Tabulka 35 – vyšetření hlavových nervů z 3.2. 2022 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe PHK a PDK bez patologického nálezu. LHK a LDK požadované pohyby 

nezvládne. Diadochokineze nelze vyšetřit. 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita: 

Kůže:  

Vyšetření posunlivosti a protažitelnosti kůže bylo provedeno ve všech segmentech 

těla. Snížená posunlivost a protažitelnost byla nalezena v oblasti bederních 

paravertebrálních svalů bilaterálně a v oblasti horního hrudníku bilaterálně. 

Podkoží: 

Vyšetření s využitím Kiblerovy řasy na zádech. Zvýšený odpor byl nalezen 

v oblasti bederní páteře bilaterálně a v oblasti dolní krční páteře bilaterálně. 
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Fascie: 

Protažitelnost fascií na končetinách laterolaterálně bez omezení. Zjištěna omezená 

protažitelnost fascie na přední straně hrudního koše směrem kraniálním bilaterálně 

a zádové thorakolumbální fascie kraniokaudálně bilaterálně. 

Svaly: 

Palpační vyšetření svalového napětí viz. „Palpace“ 

Periost: 

Bez patologických nálezů. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita: 

Kloubní vůle byla vyšetřena zejména na HKK a DKK, kde očekáváme omezení 

kloubní pohyblivosti. 

Horní končetiny – bilaterálně hlavička radia dorzoplantárně   

Dolní končetiny – bilaterálně hlavička fibuly dorzoventrálně, levý Lisfrankův kloub 

omezený do všech směrů 
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Barthelové index: 

Funkce Ohodnocení 

Příjem potravy 10 

Přesun z vozíku na židli a zpět 5 

Osobní hygiena 5 

Toaleta 5 

Koupání 0 

Chůze na rovném povrchu 0 

Chůze ze schodů a do schodů 0 

Oblékání a svlékání 5 

Ovládání stolice 10 

Ovládání močení 10 

Celkový počet bodů 50 – závislost 

středního stupně 
Tabulka 36 – Barthelové index z 3.2. 2022 

 

Závěr výstupního vyšetření: 

Pacientka je stále immobilní, není schopná samostatné vertikalizace do sedu 

ani stoje. Přesuny na lůžku na bok a břicho již zvládá. Sed je již stabilní, pacientka sedí 

několikrát denně u jídla. Stoj zvládne pouze s dopomocí fyzioterapeuta a vysokého 

chodítka, stále je nutné pasivně fixovat kolenní kloub, abychom zamezili hyperextenzi. 

Stoj je oproti vstupnímu vyšetření stabilnější, zvládne přenášet váhu i na plegickou dolní 

končetinu.  

V celkové samostatnosti se stav pacientky zlepšil. Pacientka již není zacévkovaná, 

je kontinentní, zvládá se sama najíst, zvládá přesuny na vozík. Dle indexu Barthelové je 

pacientka středně závislá na pomoci ostatních. Jemná motorika na plegické horní 

končetině je stále omezená, nezvládne ani jeden z úchopů dle Nováka. Svalová síla byla 
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vyšetřena orientačně, levá polovina těla je stále výrazně oslabená až plegická, vpravo je 

svalová síla v normě. 

Antropometrie obvodových rozměrů odhalila asymetrie mezi zdravou stranou 

a plegickou pravou stranou. Zejména u DKK jsou zřejmé rozdíly z důvodu hypotrofie 

svalů LDK. Obvodové rozměry hrudníku se oproti vstupnímu vyšetření zvětšily. 

Goniometrické vyšetření bylo omezeno plegií levé horní končetiny a levé dolní 

končetiny. Pacientka nezvládá aktivní rozsahy, pozorujeme pouze malý pohyb a svalové 

záškuby v oblasti kořenových kloubů končetin. Kloubní rozsahy zejména u levé horní 

končetiny se zvětšily. Dorzální flexe v levém hlezenním kloubu se po protahování 

zvětšila.  Zkrácené hamstringy bilaterálně a adduktory LDK jsou příčinou omezené flexe 

a abdukce kyčelního kloubu. 

Vyšetření zkrácených svalů odhalilo zkrácené hamstringy bilaterálně, adduktory 

kyčelního kloubu bilaterálně, m. triceps surae vlevo, m. trapezius bilaterálně 

a m. piriformis bilaterálně. 

Dechová vlna je fyziologická, převážně břišní typ dýchaní s rovnoměrně 

se rozvíjejícími pohyby hrudníku. 

Palpační vyšetření prokázalo hypotonus svalů plegických končetin u extenzorů 

ruky a prstů, adduktorů kyčelního kloubu, m. tensor fasciae latae, m. quadriceps femoris 

a m. triceps surae. Vyšetření spasticity dle Ashwortha odhalilo spasticitu u flexorů ruky 

a prstů levé horní končetiny a u hamstringů levé dolní končetiny. Reflexní změny zejména 

v oblasti paravertebrálních svalů bilaterálně. 

Neurologické vyšetření prokázalo výsledky odpovídající centrálnímu postižení 

nervové soustavy. Hyperreflexie u šlachookosticových reflexů levostranných končetin, 

vpravo normoreflexie. Iritační i zánikové jevy jsou pozitivní na LHK i LDK, vpravo 

negativní. Postižení n. opticus (dvojité vidění), n. facialis (asymetrie obličeje), 

n. glossopharyngeus (mírná dysartrie), n. accesorius (oslabený m. trapezius). Vyšetření 

taxe a diadochokineze na levostranných končetinách nesvede, jinak bez patologického 

nálezu. 

  



76 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Terapii a spolupráci pacientky hodnotím pozitivně. Díky komplexnímu 

zdravotnickému přístupu se podařilo dosáhnout její větší soběstačnosti v běžných 

denních činnostech. Bylo dosaženo výrazného zvýšení stability při sedu a stoji 

s pomůckou. Pacientka sama subjektivně udává, že si je při přesunech na lůžku a v sedě 

jistější. Pozitivní vliv a motivace pro pacientku bylo to, že v průběhu terapií už se zvládla 

přesunout na vozík a cvičit na ambulantním lůžku. Plegie levostranných končetin bohužel 

stále přetrvává i přes intenzivní cvičení a facilitaci na NF podkladě s fyzioterapeuty 

a ergoterapeuty. Prolongovaným střečinkem došlo ke zlepšení rozsahů LHK a k ovlivnění 

spasticity, která při pohybu do flexe/extenze v lokti vymizela úplně a u flexe/extenze 

zápěstí a MCP kloubů se zmenšila. Zároveň došlo ke zlepšení kloubní pohyblivosti 

v levém zápěstí směrem plantárním. Každodenním cvičením respirační fyzioterapie 

a uvolňováním hrudních fascií došlo ke zlepšení dechového stereotypu, což nám 

potvrzuje i fakt, že došlo ke zvětšení obvodů hrudníku při nádechu i výdechu. K ovlivnění 

plegie tedy nedošlo, z důvodu rozsahu a závažnosti prodělané CMP bude rehabilitace 

pacientky ještě dlouho trvat. Pacientka dále pokračuje do Rehabilitačního ústavu 

Kladruby, kde bude pokračovat její intenzivní rehabilitace. 
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4 Závěr 

U zpracování mojí bakalářské práce i při praxi ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady jsem si uvědomil důležitost komplexní rehabilitace pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Na celé rehabilitaci se podílí řada odborníků a přestože prognóza 

u většiny pacientů není příznivá, tak zdravotnictví a rehabilitace v České republice je 

na vysoké úrovni a velmi pomáhá pacientům po cévní mozkové příhodě. Při psaní této 

práce jsem získal mnoho nových zkušeností a znalostí, co se týče problematiky cévní 

mozkové příhod. V nemocnicích a rehabilitačních ústavech se fyzioterapeut s pacienty po 

cévní mozkové příhodě potkává celkem často a jsem rád, že jsem se o této diagnóze 

dozvěděl více informací. 

Práce s pacientkou byla pro mě velmi přínosná, pacientka byla spolupracující 

a snaživá. Došlo ke zlepšení její samostatnosti a byla převezena do Rehabilitačního 

ústavu Kladruby, kde bude pokračovat ve své rehabilitaci. Závěrem přeji své pacientce 

brzké uzdravení.  
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