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Abstrakt  

 

Autor: Karolína Válová 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se spastickou kvadruparézou  

a stavem po subarachnoidálním krvácení 

Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo zpracování teoretické části týkající se diagnózy 

spastická paréza, problematikou s tím spojenou a následné praktické zpracování 

kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta se spastickou kvadruparézou a stavem  

po subarachnoidálním krvácení. 

Metody: Tato práce je rozdělena na teoretická východiska vztahující se k diagnóze 

spastická paréza a část speciální. V rámci teoretické části je zpracována charakteristika 

onemocnění, jeho epidemiologie, etiopatogeneze, dále klinický obraz, možnosti terapie 

a léčby, komplikace spojené s touto diagnózou, fyzioterapeutická péče, fyzikální terapie 

a efekt vybraných terapeutických přístupů a metod.  

Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s diagnózou spastická kvadruparéza  

a stavem po subarachnoidálním krvácení. Součástí je anamnéza, podrobné vstupní 

kineziologické vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, záznam 

terapeutických jednotek, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie.  

Výsledky: V průběhu terapeutických jednotek bylo dosaženo zlepšení soběstačnosti 

pacienta, jeho celkové hybnosti, zlepšení stereotypu chůze, snížení úrovně spasticity  

a s tím spojeným navýšením aktivního a pasivního rozsahu pohybu. Subjektivně  

dle pacienta došlo ke zlepšení přibližující se stavu před traumatickým 

subarachnoidálním krvácením a s tím spojenou hospitalizací. 

Klíčová slova: spastická paréza, fyzioterapie, subarachnoidální krvácení, spasticita, 

fyzioterapeutické metody a postupy 

  



Abstract 

Author: Karolína Válová 

Title: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient with spastic quadriparesis  

and condition after subarachnoid hemorrhage 

Objectives: The aim of this bachelor’s theses was to summarize theoretical knowledge 

about diagnosis spastic paresis, issues associated with it and present practical case study 

of physiotherapeutic treatment of a patient with spastic quadriparesis and condition  

after subarachniod hemorrhage. 

Methods: This theses is devided into theoretical and special part. Under the theoretical 

part are described characteristics of the diagnosis, it’s epidemiology, etiopathogenesis, 

clinical picture, possibilities of therapy and treatment, complications associated  

with spastic paresis, physiotherapeutic care, physical therapy and effect of chosen 

therapeutic interventions and methods.   

Special part includes case study of a patient with spastic quadriparesis and condition 

after subarachnoid hemorrhage. It includes anamnesis, detailed initial kinesiological 

analysis, short-term and long-term therapeutic plan, record of therapeutic units, outcome 

kinesiological analysis and evaluation of the effect of therapy.  

Results: During therapeutic units has been achieved improvement of self-sufficiency  

of the patient, his general ability to move, gait stereotype, level of spasticity has been 

decreased and there was an increase of range of pasive and active motion. Subjectively, 

according to patient, has been achieved improvement similar to patient’s condition 

before traumatic subarachnoid hemorrhage and hospitalization.  

Keywords: spastic paresis, physiotherapy, subarachnoid hemorrhage, spasticity, 

physiotherapeutic interventions and methods 
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1 ÚVOD 

 

 Tato bakalářská práce pojednává o kazuistice fyzioterapeutické péče o pacienta 

se spastickou kvadruparézou a stavem po subarachnoidálním krvácení. Tato práce je 

rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou.  

 Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku onemocnění, na kterou byla 

směřována největší část fyzioterapeutické péče. Zabývá se celostním pohledem  

na problematiku spastické kvadruparézy způsobenou zejména traumatickým poraněním 

mozku či míchy, dále možnostmi vyšetření, léčby daného onemocnění včetně 

farmakoterapie a zejména na možnosti ovlivnění stavu pacienta fyzioterapeutickou péčí. 

V neposlední řadě se tato část práce zabývá efektem terapeutických přístupů a postupů 

založených na EBM (Evidence Based Medicin).   

 Praktická část obsahuje vlastní kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta se 

spastickou kvadruparézou a stavem po subarachnoidálním krvácení. Součástí je 

anamnéza pacienta, vstupní kineziologické vyšetření, záznam jednotlivých 

terapeutických jednotek, výstupní kineziologické vyšetření, závěry vyšetření  

a zhodnocení celkového efektu aplikovaných terapií. Sběr dat pro praktickou část 

proběhl během měsíční bakalářské praxe ve Fakultní Thomayerově nemocnici v období 

od 10.1. 2022 do 4.2. 2022 na neurologickém oddělení a poté na oddělení následné 

rehabilitační péče. Terapie byly prováděny pod odborným dohledem supervizora  

Mgr. Jany Hlinovské. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Spastická kvadruparéza  

 Tato část práce se zabývá spastickou kvadruparézou zapříčiněnou zejména 

traumatickým poraněním mozku či míchy z teoretického hlediska, možnostmi 

fyzioterapeutické péče o pacienty s touto diagnózou a efektem vybraných 

terapeutických přístupů a metod.  

 

2.1.1 Definice a charakteristika onemocnění 

 Spastickou kvadruparézu můžeme pozorovat jako následek poškození centrální 

nervové soustavy – tedy mozku či míchy. Příčin vzniku spastické parézy může být 

několik, nejčastěji jsou to cévní mozkové příhody, traumatická poranění mozku  

či míchy, tumory, roztroušená mozkomíšní skleróza, záněty a u dětských pacientů 

zejména dětská mozková obrna. Pojem spastická kvadruparéza poukazuje na postižení 

všech končetin (částečné ochrnutí), snížení svalové síly doprovázené spasticitou 

odkazující na poruchu centrálního motoneuronu, která se ve výsledku projeví reflexní 

změnou v podobě zvýšeného svalového tonu reagujícího na pasivní protažení svalu.  

Je narušena komunikace nervových drah a inhibiční funkce mozkové kůry. Konkrétní 

projevy spasticity jsou velmi individuální a odvíjí se od rozsahu poruchy, lokalizace, 

rychlosti a mechanismu vniku a dalších faktorů. Dalšími vyskytujícími se fenomény  

v rámci spastické parézy bývá spastická dystonie, kokontrakce, synkineze, flexorové  

a extenzorové spasmy a svalové kontraktury.  Zasaženy mohou být i další funkce, jako 

například řeč (afázie, dysartrie), zrak, exteroceptivní a proprioceptivní vnímání, vnímání 

bolesti, kognice, kontinence moči či střevní kontinence, které negativně ovlivňují  

a omezují život pacienta. Proto je nutný interdisciplinární přístup a vhodně nastavený 

plán léčby s ohledem na individuální obtíže a potřeby pacienta (Trojan a kol., 2005; 

Štětkářová, 2013). 
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2.1.2 Epidemiologie  

 Variabilita projevů spasticity u pacientů s lézí centrálního motoneuronu  

je značná. Ne vždy dochází k projevu spasticity, což je z velké části určeno lokalizací  

i rozsahem poruchy. Dalším faktorem komplikující tuto problematiku je hodnocení 

spasticity, které není jednotné.  Je využíváno více různých hodnocení zaměřených 

například na úroveň spasticity, farmakologickou léčbu, rehabilitační léčbu či schopnost 

provedení denních aktivit. Prevalence výskytu spasticity závisí nejen na příčině vzniku 

poruchy, ale i následném individuálním vývoji onemocnění. Při parézách s lézí 

centrálního motoneuronu se udává prevalence spasticity, jako závažné obtíže,  

asi 20 až 50 procent. Ne vždy tedy dochází k jejímu rozvoji a úroveň spasticity může 

být u každého pacienta značně rozlišná. Největší prevalence závažného stupně spasticity  

se objevuje zejména u cévních mozkových příhod, traumatických poranění páteře, 

roztroušené sklerózy a dětské mozkové obrny (Jech, 2015; Brashear, 2016).  

 

2.1.3 Incidence 

 Pokud se zaměříme na spastickou kvadruparézu zapříčiněnou traumatickým 

poraněním v dospělosti, lze toto téma rozdělit na původ v poranění mozku či míchy.  

Do netraumatických příčin bychom zařadili například onemocnění vznikající  

na podkladu genetického onemocnění, cévní mozkové příhody, autoimunitního 

onemocnění (roztroušená skleróza), zánětlivá onemocnění, nádorového onemocnění  

či dětské mozkové obrny.  

 Z traumatických poranění jsou nejčastější úrazy míchy. Příčinou mohou být 

dopravní nehody, sportovní a pracovní úrazy či poranění vzniklá při kriminálních 

činech. Incidence v České republice se pohybuje okolo 16 případů/ 1 milion obyvatel  

za rok, kdy až 80 % případů je zastoupeno mužským pohlavím zejména mladého věku 

v rozmezí 15-35 let. Spasticita jako komplikace poranění míchy se objevuje  

asi u ¾ pacientů a její úroveň se u každého jedince liší. Častěji se projevuje u osob 

s inkompletní míšní lézí v oblasti krční či horní hrudní páteře (Brashear, 2016; Trojan  

a kol., 2005)  

 U poranění mozku se nejčastější příčiny výrazně neliší od příčin traumatických 

poranění míchy. Opět jsou nejčastěji zastoupeny dopravní nehody, dále jsou významnou 

položkou pády. Incidence je rozdílná u různých tíží poranění, nejvíce jsou zastoupeny 
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úrazy mozku malé a lehké tíže. Incidence traumatických poranění mozku se v Evropě 

pohybuje v rozmezí 47-849 / 100 000 obyvatel za rok (Brazinová a kol, 2021). 

Neurologický deficit vznikající po poranění mozku má často podobu hemiparézy 

v závislosti na lokalizaci a rozsahu poškození. Přítomnost spasticity je opět variabilní  

a často se vztahuje ke konkrétním svalovým skupinám (Smrčka a kol., 2013).  

 

2.1.4 Etiopatogeneze 

 Původ spastické kvadruparézy se nachází v poruše centrálního motoneuronu  

či přerušení jeho komunikace s nižšími strukturami. V motorických centrech mozkové 

kůry, v oblasti gyrus praecentralis jsou uloženy Betzovy pyramidové buňky, a tedy  

i počátek pyramidové dráhy sestupující descendentními drahami do míchy. Při přerušení 

tractus corticospinalis sestupující míchou či sestupných drah z mozkové kůry vzniká 

centrální (spastická) paréza. V oblasti mozku můžeme systém sestupných vláken 

nazývat jako extrapyramidový systém korového původu, při jehož poškození nazýváme 

vzniklé příznaky jako pyramidové. U většiny descendentních vláken dochází ke křížení 

v oblasti medulla oblongata – decusatio pyramidorum. K přepojení centrálního 

motoneuronu dochází v předních rozích míšních, kde pokračuje vedení vzruchu  

za pomocí periferních motoneuronů inervujících svalová vlákna.  Dochází tak k poruše 

řízení volní motoriky a projevu příznaků centrální parézy. Třemi základními příznaky 

z klinického hlediska u lézí centrálního motoneuronu jsou paréza, kontraktura svalu  

a jeho zvýšená aktivita (Jech, 2015). Kvůli přerušení descendentních drah, které mají 

převážně inhibiční vliv dochází k absenci útlumu, narušení principu reciproční inhibice 

a s tím spojeným rozvojem spasticity. Dochází ke svalové nerovnováze mezi agonisty 

se zvýšenou aktivitou, a naopak utlumenými antagonistickými skupinami.  

U traumatických poranění můžeme příčinu vzniku rozdělit do dvou hlavních skupin  

dle toho, která ze struktur byla poškozena traumatem (Trojan a kol., 2015; Pfeiffer, 

2007). 

 

2.1.4.1 Centrální paréza po poškození mozku 

 V této skupině převažují zejména poškození mozku následkem cévní mozkové 

příhody, dětské mozkové obrny a traumatického poranění. Častějším projevem bývá 

hemiparéza z důvodu křížení postižených sestupných drah a zasažení jedné z hemisfér.  
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Pro rozvoj spasticity je zásadní postižení více oblastí mozku jako jsou primární 

motorická area, premotorická area, sestupné fibrae corticoreticulares, capsula interna, 

dále se pravděpodobnost rozvoje spasticity zvyšuje při zasažení obou hemisfér a tractus 

vestibulospinalis et reticulospinalis. V akutní fázi dochází ke snížení reflexů, které je 

však v porovnání s míšním šokem po traumatickém poranění míchy kratší v řádu 

několika dnů s možným postupným nástupem spasticity a návratem volní hybnosti díky 

plasticitě mozku, spontánním úpravám a určité míře regenerace (Enslin a kol., 2020; 

Trojan a kol., 2015). 

 

2.1.4.2 Centrální paréza po poškození míchy 

 U poškození míchy převažuje traumatické poranění. Dochází k přerušení části 

descendentních drah a tento typ léze nazýváme jako inkompletní. Po transverzální míšní 

lézi nastává míšní šok, kdy dochází k úplnému snížení reflexů, které přetrvává několik 

týdnů a následně může dojít k rozvoji spasticity. Objevuje se také porucha čití dle výše 

postižení míchy a míšní spasmy, které se projevují jako mimovolní kontrakce svalů.  

Dle výše postižení jsou postiženy určité části těla. Při vysokých krčních lézích, které 

jsou často neslučitelné se životem jsou postiženy nejen všechny končetiny,  

ale i diaphragma, jejíž aktivita musí být udržována uměle. Od míšního segmentu C4  

se přerušení míchy projevuje postižením horních i dolních končetin – kvadruparézou 

s možnou respirační insuficiencí. Při postižení dolních krčních segmentů bývá 

zachována funkce ramenních pletenců a částečně i horních končetin. Narušeny bývají 

také reflexní děje, jako je vyprazdňování moče, stolice a sexuální funkce. Od míšního 

segmentu Th2 se léze projeví jako paraplegie či paraparéza dolních končetin  

se zachovanou hybností končetin horních. U poruchy dolních hrudních segmentů je 

částečně zachována funkce dolních končetin. Při poruše od segmentu L1 se jedná  

o postižení periferních neuronů tvořících cauda equina spojených zejména s poruchou 

mikce. Významným faktorem je také rychlost a včasnost lékařského zásahu  

po traumatu, zejména ve specializovaných spinálních centrech (Trojan a kol., 2015; 

Pfeiffer, 2007; Gracies, 2005). 
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2.1.5 Klinický obraz spastické parézy 

 Jednotlivé příznaky vychází z poruchy volní inervace a změny reflexů. Každý 

z příznaků se vlastními projevy liší u každého jedince s touto diagnózou v závislosti  

na rozsahu poškození, vývoji onemocnění, jeho fázi a mnoha dalších faktorech. Mezi tři 

základní příznaky řadíme parézu, zkrácení svalu a zvýšenou svalovou aktivitu,  

které se navzájem ovlivňují a umocňují (Jech, 2015). 

 

Obrázek 1 – Syndrom centrálního motoneuronu, tři základní symptomy a jejich propojení (Jech, 2015) 

 

2.1.5.1 Paréza 

 Paréza, jako jeden z hlavních příznaků léze centrálního motoneuronu, je uváděna 

jako nejvýznamnější příznak z důvodu významného negativního vlivu na život pacienta. 

Jedná se o snížení svalové síly, která může být podmíněna více mechanismy.  

Při diagnostice je důležité rozlišit, který z mechanismů nejvíce ovlivňuje svalovou sílu. 

Oslabení svalové síly agonistického svalu bývá dále doprovázeno poruchou jeho 

koordinace a větší únavností a v neposlední řadě také zvýšenou aktivitou antagonistické 

skupiny. Poruchou inervace je znemožněn fyziologický nábor motorických jednotek  

a svalová kontrakce je značně nediferencována a funkce svalu je neefektivní.  
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Při výskytu spasticity se hovoří o stretch-senzitivní paréze, jejíž hlavním znakem je 

mimovolní kontrakce antagonistického svalu, kterou agonistický sval musí překonávat  

a tím dochází k oslabení jeho síly. Dalšími faktory, které negativně ovlivňují parézu 

spojenou se spasticitou jsou svalové dystonie, ko-kontrakce a svalové zkrácení 

omezující další kontrakci daného svalu (Štětkářová, 2013; Jech, 2015; Gracies, 2005). 

 

2.1.5.2 Zkrácení svalu 

 Zkrácení svalu je často spojováno s imobilizací pacienta v akutní fázi, zásadním 

faktorem je rychlost vzniku svalového zkrácení se změnou délky svalových vláken již 

po několika hodinách od vzniku poškození. Již velmi časně po traumatu dochází  

ke strukturálním změnám v měkkých tkáních, které mohou vyústit až ve fixní 

kontrakturu. Dochází k atrofii svalu, zkracování délky sarkomer a zmnožení 

nekontraktilních pojivových tkání s tukovou tkání. Tyto změny způsobí celkový úbytek 

svalové tkáně, snížení elasticity svalu a může docházet až k demineralizaci kostní tkáně. 

Zmnožení tukové tkáně má značný negativní vliv na šlachy paretických svalů, u jejichž 

mechanoreceptorů, následkem nahromadění tukové tkáně, dochází k poruše funkce. 

Nejen u šlach dochází ke strukturálním změnám. Současně jsou také kontrahována 

kloubní pouzdra a dochází k jejich atrofii, s čímž úzce souvisí omezení rozsahu pohybu 

a celková snížená mobilita daných segmentů. V kloubu dochází i k dalším změnám jako 

je ztenčení intraartikulární chrupavčité vrstvy a případnému vzniku adhezí (Štětkářová, 

2013; Gracies a kol., 2010; Jech, 2015). 

 

2.1.5.3 Zvýšená svalová aktivita 

 Dalším z příznaků léze centrálního motoneuronu, který se rozvíjí po několika 

týdnech až měsících je zvýšená svalová aktivita. V akutním stadiu bývá svalová aktivita 

a tonus naopak snížen. Se zvýšenou svalovou aktivitou je v této souvislosti nejvíce 

spojována spasticita, spastická dystonie, spastická ko-kontrakce, spastická synkineze  

a flekční a extenzorové spasmy.  

 Úroveň spasticity je u každého pacienta individuální a projevuje se při pasivním 

protažení svalu zvýšeným odporem, který narůstá úměrně s rychlostí protažení daného 

svalu. Excitabilita napínacích reflexů je výrazně zvýšena a projevuje se hyperreflexií. 
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Může být také přítomen klonus, který se projevuje rytmickým opakováním napínacího 

reflexu při pasivním protažení svalu nebo při jeho protažení v rámci snahy o provedení 

volního pohybu v daném segmentu. U napínacího reflexu mluvíme o reflexu fázickém, 

projevem spasticity u tonického reflexu je zvýšená svalová kontrakce, která není závislá 

na rychlosti protažení, ale jeho intenzitě. (Kolář, 2009; Gracies a kol., 2010; Jech, 2015, 

Brashear, 2016; Brashear, 2009). 

 Ačkoliv je spasticita významným projevem zvýšené svalové aktivity, není  

pro pacienta natolik limitující jako spastická dystonie, která je patrná aspekčně  

i v klidové fázi. Typické abnormální držení končetin je často součástí klinického obrazu 

u některých diagnóz, například Wernicke-Mannovo držení u spastické hemiparézy. Sval 

je kontrahován bez vnějšího podnětu a dochází tak ke změněnému, abnormálnímu 

postavení daných segmentů závislé na tom, zda převažuje aktivita flexorů či extenzorů. 

Tento stav je iniciován eferentní cestou a výrazně omezuje sebeobsluhu pacienta  

a funkční stav končetin. I v tomto případě platí prolínání jednotlivých příznaků, kdy je 

postavení končetiny ovlivněno zároveň svalovým zkrácením (Štětkářová, 2013; Jech, 

2015; Gracies a kol., 2010).  

 Při aktivních pohybech je koordinace volní aktivity komplikován 

kokontrakcemi. Jedná se o současný stah antagonistického svalu spolu s agonistickým 

svalem v rámci jednoho segmentu zapříčiněný ztrátou reciproční inhibice. Dochází 

k omezení rozsahu prováděného pohybu a podporuje oslabení agonistického svalu 

(Vinti a kol., 2013; Jech, 2015). 

 Mimo spastickou ko-kontrakci můžeme zařadit do zvýšené svalové aktivity také 

spastické synkineze. Jedná se o mimovolní, neúčelné pohyby určitého segmentu 

vznikající současně s volním pohybem v segmentu jiném. Propojení segmentů 

motoneurony vede k současné aktivaci různých svalových skupin. Dochází k difúznímu 

šíření vzruchu již z kortikální úrovně, který zapříčiní asociovaný pohyb. Může se jednat 

například o synkinézu stejnostranné končetiny, druhostranné končetiny, souhyb 

proximálního segmentu u končetiny, která vykonává volní pohyb v akrální části,  

nebo asociované pohyby vznikající při kýchání či kašlání (Štětkářová, 2013; Gracies  

a kol., 2010).  

 Jako reakce na aferentní podněty dochází ke vzniku flexorových  

či extenzorových spasmů. Vznikají na podkladu porušené inhibice polysynaptických 
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reflexů a často se šíří na více svalových skupin. Spasmy mohou být vyvolány taktéž 

protažením svalu či podněty z vnějšího i vnitřního prostředí (aferentní cestou), jako je 

například zvýšená náplň močového měchýře, letmý dotek, nociceptivní stimuly, malá 

změna polohy a mnoho dalších. Flexorové spasmy můžeme pozorovat zejména u lézí 

spinálních například v podobě trojflexe dolní končetiny. Spasmy mohou být 

doprovázeny bolestí a podílejí se na zhoršené koordinaci volního pohybu a svalovém 

zkrácení (Stevenson, 2016; Jech, 2015; Štětkářová, 2013).  

 

2.1.5.4 Další klinické projevy spastické parézy 

 Jedním z nejvýznamnějších příznaků ovlivňující život pacienta je bolest,  

kterou můžeme rozdělit dle původu na centrální a periferní. Periferní bolest může být 

neuropatického, nociceptivního či viscerálního původu. Může být způsobena drážděním 

nociceptivních receptorů spojeném s nedostatečným cévním zásobením svalové tkáně 

v důsledku její dlouhotrvající kontrakce, nadměrnou svalovou aktivitou a sníženým 

prahem bolesti. Bolest tak mohou vyvolat nejen spasmy, spastická dystonie či spastické 

ko-kontrakce, ale i například otlaky způsobené dlouhotrvajícím působením tlaku, kožní 

infekce, infekty močového měchýře či poruchami v oblasti gastrointestinálního traktu. 

Při poruše thalamu se projevuje bolest centrální, která může mít podobu bolesti 

nociceptivní, neuropatické i muskuloskeletální (Brashear, 2016; Jech, 2015; Štětkářová, 

2013). 

 Zasaženy jsou také funkce sfinkterové. Narušena je kontinence moči a stolice 

s častým výskytem spastického močového měchýře, kdy pacient není schopen volní 

kontroly nad jeho vyprázdněním. U pacientů s parézou je vyšší incidence vzniku 

močových kamenů spojená se zvýšeným vylučováním minerálních látek z kostních 

struktur. Kontinence stolice může být narušena častými zácpami až celkovou 

inkontinencí (Jech, 2015). 

 Další komplikace mohou působit poruchy spánku, propriocepce, taktilního 

vnímání, povrchové dýchání spojené s možnými onemocněními respiračního ústrojí, 

polykání, řeči a v neposlední řadě narušení psychického zdraví jedince. Se sníženou 

mobilitou se také pojí snížení fyzické kondice, úbytek svalové hmoty, zvýšené riziko 

obezity, flebotrombózy, dekubitů, kožních poruch, osteoporózy a s tím související 

zvýšené riziko vzniku fraktur. Veškeré projevy a s tím související komplikace spolu 
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úzce souvisí a klinický obraz je u každého pacienta značně individuální (Brashear, 

2016; Jech, 2015; Štětkářová, 2013). 

 

2.1.6 Klinické vyšetření a hodnocení stavu pacienta 

 Klinické vyšetření se odvíjí od původu vzniku poranění a dle fáze, ve kterém  

se aktuálně nachází. Po traumatickém poranění je důležité vyhodnocení rozsahu 

poranění za pomocí moderních zobrazovacích metod s dominantní převahou využití 

magnetické rezonance, neurologického vyšetření, po odeznění akutní fáze je výhodné 

využití klinických testů pro hodnocení spasticity, neurofyziologického vyšetření, 

funkčních testů hodnotících zejména motorické schopnosti a soběstačnost pacienta, dále 

urologická a interní vyšetření mají své místo při hodnocení stavu pacienta (Kříž, 2009; 

Štětkářová, 2013). 

 

2.1.6.1 ASIA protokol 

 U míšních lézí je k diagnostice rozsahu léze nejvíce využíván ASIA protokol. 

Jedná se o neurologické vyšetření, které se provádí již v časné fázi a umožňuje 

nastavení vhodných terapeutických postupů, léčby i hodnocení a předpoklad následného 

vývoje onemocnění. Součástí protokolu je testování motorických funkcí, taktilního 

vnímání a sfinkterové funkce rekta. Taktilní čití je testováno ve 28 dermatomech dvěma 

rozdílnými podněty. U motorických funkcí je hodnocena svalová síla u pěti svalových 

skupin na horní končetině a taktéž na dolní končetině dle jednotlivých myotomů. Dále 

je hodnocena míra přerušení míchy s ohledem na motorické funkce, zda se jedná  

o kompletní či inkompletní lézi (Roberts a kol., 2017; Kirshblum a kol., 2011).  

 

2.1.6.2 Neurologické vyšetření 

 V rámci klinického neurologického vyšetření můžeme nespecificky zhodnotit 

kognitivní funkce, chování pacienta a jeho orientaci osou, časem a prostorem. V akutní 

fázi je hodnocen stav vědomí pacienta nejčastěji za použití stupnice Glasgow Coma 

Scale. Následně je důležité vyšetření všech hlavových nervů, senzitivních funkcí,  

které zahrnuje vyšetření povrchového a hlubokého čití. U povrchového nejčastěji 

testujeme taktilní, termické a nociceptivní čití, k hlubokému pak řadíme vyšetření 
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statestezie, kinestezie a vibračního čití. Dále v rámci senzitivních funkcí můžeme 

testovat diskriminační čití, grafestezii či stereognozii (Kalser, 2020; Kolář, 2009). 

 Nepostradatelnou složkou neurologického vyšetření je vyšetření reflexů.  

To můžeme rozdělit na vyšetření myotatických reflexů reagujících na podráždění 

proprioceptorů a exteroceptivních reflexů s odpovědí na podráždění kožních receptorů. 

Při lézi centrálního motoneuronu je typickým obrazem hyperreflexie myotatických 

reflexů, a naopak hypestezie u reflexů exteroceptivních (Kolář, 2009). 

 K vyšetření parézy související se svalovou sílou jsou v rámci neurologického 

vyšetření využívány pyramidové jevy zánikové. U horních končetin je to například 

Mingazziniho příznak či fenomén retardace, u dolních končetin je nejvíce využíván 

Mingazziniho a Barrého příznak (Pfeiffer, 2007; Mota Gomes, 2019). 

 Iritační pyramidové jevy hodnotí inhibiční funkci centrálního motoneuronu  

na neuron periferní. Intenzita projevu patologických reflexů je přímo úměrná k úrovni 

hyperreflexie myotatických reflexů. Na horní končetině může být využit například 

příznak Justerův, Hoffmannův či Trömnerův a jako patologickou odpověď chápeme 

opozici palce a u některých příznaků i flexi prstů. U dolních končetin dělíme iritační 

pyramidové jevy na extenční a flekční dle patologické odpovědi na podnět.  

Mezi extenční jevy řadíme například Babinského reflex, příznak Chaddockův  

či Oppenheimův a odpovědí je extenze prstců s nejvýraznějším projevem u palce. 

Flekční jevy zahrnují například reflex Rossolimův, fenomén Žukovskij-Kornilov  

a odpovědí je flexe prstců (Kolář, 2009; Seidl, 2015).  

 Součástí neurologického vyšetření je také vyšetření meningeálních jevů  

a mozečkových funkcí, jako je taxe a diadochokineze. Dále vyšetření stoje a chůze, 

která jsou zmíněna u hodnocení motorických schopností a soběstačnosti.  

 

2.1.6.3 Neurofyziologické vyšetření 

 Díky neurofyziologickému vyšetření dostáváme přesnější informace týkající se 

rozsahu neurologického deficitu pacienta. Zahrnuje tři hlavní vyšetření: hodnocení 

motorických evokovaných potenciálů (MEP), somatosenzorických evokovaných 

potenciálů (SEP) a elektromyografii (EMG). Obecným principem je hodnocení 
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schopnosti vedení vyvolaných vzruchů neurony a míšními drahami za pomoci 

snímacích elektrod (Kříž, 2009).  

 Díky MEP můžeme hodnotit funkčnost motorické dráhy (kortikospinálních 

drah). Principem je podráždění motorické mozkové kůry s odpovědí kontrakce vybrané 

svalové skupiny. Je pozorována a hodnocena rychlost vedení vzruchu descendentními 

drahami k efektoru, dále latence a amplituda odpovědi. Oproti SEP vyšetření je MEP 

značně invazivnější (Kříž, 2009; Ehler, 2017).  

 Somatosenzorické evokované potenciály hodnotí schopnost vedení vzruchu 

aferentními drahami na všech úrovních. Dochází k vedení podnětu z periferie  

přes periferní neuron, míchu, medulla oblongata a thalamus do somatosenzorického 

kortexu mozku. Opět je hodnocena přítomnost, rychlost, tvar, latence a amplituda 

odpovědi na podnět (Štětkářová, 2017). 

 Elektromyografie je využívána pro posouzení funkce svalů a nervů a jejich 

vzájemného propojení v oblasti nervosvalové ploténky či předních rohů míšních.  

Za pomocí elektrod je snímána bioelektrická aktivita svalů. Významné je využití  

pro hodnocení vedení vzruchu jednotlivými míšními kořeny a periferními nervy 

(Štětkářová, 2017; Rabai, 2016).  

 Dále můžeme vyšetřovat excitabilitu míšního motoneuronu za pomocí H-reflexu 

a F vlny. Jedná se o monosynaptický reflex, který prochází přes aferentní dráhy  

do míchy a následně eferentními drahami ke svalu (Štětkářová, 2017). 

 

2.1.6.4 Hodnocení spasticity 

 Hodnocení spasticity může být chápáno z mnoha úhlů. Lze hodnotit více oblastí 

jako je například pasivní a aktivní rozsah pohybu, úhel, ve kterém se projeví zvýšený 

odpor (catch), aktivní rychlé opakování alternujících pohybů, funkční schopnosti 

horních a dolních končetin – tyto položky jsou součástí vyšetření spastické parézy v pěti 

krocích dle konceptu prof. Graciese. Dále hodnotíme například soběstačnost, mobilitu, 

stabilitu, bolest, schopnost přenosu nervového vzruchu, vyšetření reflexů či celkovou 

kvalitu života. Často využívané škály k posouzení spasticity řadíme k subjektivním 

hodnotícím nástrojům. Nejvíce bývá využívána Ashworthova škála či Modifikovaná 
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Ashworthova škála, Tardieuova škála či škála pro hodnocení frekvence spasmů a tonu 

adduktorů (Brashear, 2016; Gracies a kol., 2010; Štětkářová, 2013).  

 Ashworthova škála hodnotí stupeň odporu, který je kladen pasivně 

protahovaným spastickým svalem. Míra odporu je posuzována na pětistupňové 

hodnotící škále, později upravené na šestistupňovou, kdy mluvíme o Modifikované 

Ashworthově škále. Posuzujeme vždy první provedení pohybu. Charakteristické  

pro napínací reflex u spastického svalu je fenomén záškubu a uvolnění („catch  

and release“), jehož absence od 2. stupně dle Ashworthovy škály komplikuje  

a zpochybňuje kvalitu výsledků hodnocení.  Zvýšený odpor může být působen 

například viskoelastickou složkou svalu, dystonickou aktivitou či mimovolní kontrakcí 

svalu. Výhodou Ashworthovy škály je nízká časová náročnost a jednoduché provedení. 

Je tak často využívána pro prvotní posouzení úrovně spasticity pacienta i přes její nižší 

specifitu (Brashear, 2016; Štětkářová, 2013). 

 Na rozdíl od Ashworthovy škály pracuje Tardieuova se třemi rozdílnými 

rychlostmi pasivního protažení a specifikací úhlu, při kterém se objeví svalová reakce. 

Je důležité při vyšetření dbát na rozlišení mezi svalovou kontrakturou a spasticitou.  

Tardieuova škála pracuje se standardizovanými výchozími polohami testovaných 

segmentů a zaměřuje se též na moment, kdy dochází ke svalovému „záškubu“ („catch“). 

Na pětistupňové škále je 0 definována jako absence odporu při pasivním protažení  

až po stupeň 4 značící nevyčerpávající se klonus. Výchozí poloha pro měření úhlu je ta, 

kdy je sval v minimálním protažení s výjimkou kyčelního kloubu, jehož pozice se odvíjí 

od klidové polohy (Brashear, 2016; Ehler, 2015, Glinski, 2016).  

 

2.1.6.5 Hodnocení motorických schopností a soběstačnosti 

 K hodnocení motorických schopností a soběstačnosti jsou nejčastěji využívány 

testy hodnotící například funkci a sílu končetin, chůzi, bolest, vykonávání běžných 

denních činností (ADL), soběstačnost, disabilitu či jejich kombinace. Součástí 

některých testů bývá i hrubé hodnocení komunikačních schopností, sfinkterových 

funkcí, celkové spokojenosti či sociální adaptace. Níže jsou zmíněny některé 

z nejčastěji využívaných hodnotících nástrojů.  

 Barthel Index je využíván k posouzení schopnosti provádění běžných denních 

aktivit. Hodnotí se například kontinence, stravování, oblékání, hygiena, mobilita  
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či chůze. Na základě výsledného počtu získaných bodů je vyhodnocena soběstačnost 

pacienta (Stiborová, 2017; Štětkářová, 2013).  

 Test funkční soběstačnosti (Functional Independence Measure – FIM) hodnotí 

schopnost u osmnácti běžných denních aktivit, jejichž provedení je hodnoceno na škále  

od 1 do sedmi, kdy 1 značí plnou závislost a 7 naopak plnou nezávislost provedení. 

Posuzujeme například hygienu, mobilitu, stravování, oblékání, transfery, chůzi  

po rovině či chůzi po schodech. Jedná se o mezinárodně uznávaný test s možností 

sledování vývoje soběstačnosti pacienta (Brashear, 2016; Stiborová, 2017). 

 Škála disability (Disability Assessment Scale – DAS) obsahuje pouze čtyři body. 

U prvních třech je hodnocena schopnost polohování končetiny, hygiena a oblékání. 

Čtvrtý bod je vztažen k posouzení přítomnosti bolesti. Na čtyřstupňové škále  

od 0 do 3 hodnotíme, zda je pacient úkol schopen provést sám, nebo je závislý  

na pomoci druhé osoby (Ehler, 2015; Brashear a kol., 2002). 

 Rivermeadské posouzení motoriky slouží ke zhodnocení celkové hybnosti. 

Posuzujeme mobilitu v rámci lůžka, vertikalizaci či chůzi (Ehler, 2015).  

 Škála dosažení cíle (Goal Attaintment Scale – GAS) se vztahuje k posouzení 

efektu léčby. Jsou vybrány tři cíle léčby na základě posouzení klinického nálezu  

a dohodě s pacientem. Po určené době, během níž probíhá léčba, je na pětistupňové 

škále hodnocen její výsledek vzhledem k vytyčeným cílům (Krasny-Pacini a kol., 

2013).  

 Dotazník kvality života (Short Form Survey – SF-36) je zkrácená forma 

dotazníku o 36 otázkách směřujících k subjektivnímu vnímání kvality života  

a zdravotního stavu pacienta. Lze takto určité míry posuzovat účinnost léčby 

(Štětkářová, 2013).  

 Frenchayský test paže (Frenchay Arm Test – FAT) bývá často využíván 

k posouzení motoriky horní končetiny a jemné motoriky ruky.  Posuzuje se úchop, 

koordinace horních končetin při běžných denních aktivitách či manipulace s objekty. 

Hodnotí se, zda je pacient schopen úkol provést. U Modifikovaného frenchayského 

testu paže (MFAT) je hodnocena i kvalita provedení úkolu a test je rozšířen o několik 

dalších úkolů (Walla a kol., 2015).   
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 Nine Hole Peg Test (9HPT) je zaměřen na funkci horní končetiny, zejména ruky 

a jemné motoriky. Pacient má za úkol co nejrychleji vložit 9 kolíků do krabičky  

s 9 otvory a následně je vyndat ven. Měří se čas provedení úkolu. Výhodou je 

spolehlivost opakovaného testování při dodržení určených výchozích podmínek 

(Brashear, 2016). 

 Dvouminutový test chůze, jak již název vypovídá, je využíván pro zhodnocení 

chůze u pacienta. Během dvou minut se měří ujitá vzdálenost, počet, délka a rychlost 

kroků (Ehler, 2015). 

 Timed „Up and Go“ Test (TUG) hodnotí mobilitu pacienta, kdy výchozí 

polohou je sed na židli, ze které se pacient vertikalizuje do stoje a následuje tři metry 

dlouhá chůze s otočkou a chůze zpět k židli s následným posazením. Hodnocena je 

schopnost samostatného transferu a vertikalizace a čas, za který je pacient schopen úkol 

splnit (Walla a kol., 2015).  

 

2.1.7 Terapie a léčba  

 V akutní fázi poranění traumatického původu je zásadní udržení životních funkcí 

a snaha o zachování maximálního možného množství funkcí umožňujících soběstačnost 

pacienta a schopnost vykonávat běžné denní aktivity při návratu k plnohodnotnému 

životu. Dle závažnosti poranění se přistupuje ke konzervativní či chirurgické léčbě. 

Významným faktorem při léčbě je rychlost transportu pacienta na specializované 

pracoviště a včasná pomoc.  

 

2.1.7.1 Traumatická poranění mozku 

 Po traumatickém poranění mozku, které je často spojeno s dalšími traumaty 

jiných struktur je zásadní rychlá odborná pomoc, zajištění životních funkcí a transport 

pacienta do specializovaného zařízení. Při polytraumatech je v první fázi nezbytné 

zajištění respiračních funkcí a stabilizace hemodynamiky. Prvotní orientace stavu 

pacienta může být hodnocena například dle stavu vědomí, bolestí hlavy, ztrátou paměti, 

dezorientace, přítomných závratí, neurologického vyšetření či aspekčně zřetelných 

poškození zejména hlavové oblasti. Při otřesu (komoce) mozku nedochází narozdíl  

od jeho zhmoždění (kontuze) k anatomickému poškození tkáně. Úraz může  



26 

 

taktéž doprovázet fraktura lební kosti. Zjištění rozsahu poranění za pomoci RTG, CT  

a CT-angiografického vyšetření je zásadní pro stanovení další léčby (Pfeiffer, 2007, 

Geeraerts a kol., 2018). 

 Při hemoragickém šoku je komplikací arteriální hypotenze, která musí být včas 

upravena. Setrvávání ve stavu hypoxémie vede ke vzniku dalších komplikací a zvyšuje 

riziko úmrtí. Při přetrvávající intrakraniální hypertenzi může být provedena zevní 

komorová drenáž či dekompresivní kraniektomie. Komplikací může být epidurální 

hematom vznikající mezi kostí lebeční a dura mater. Dle závažnosti se přistupuje  

ke konzervativní či chirurgické léčbě. Cílem chirurgického zákroku je zastavení 

krvácení podvazem cévy. Mezi dura mater a arachnoideou může vzniknout žilním 

krvácením subdurální hematom. Dále může při traumatickém poranění vznikat 

subarachnoidální krvácení, jehož léčba závisí na jeho rozsahu. Pokud je původ 

v aneurysmatu, je nutný chirurgický zásah a jeho rychlé uzavření. Kraniektomie bývá 

prováděna u intracerebelárního krvácení pro zabránění útlaku mozkové tkáně. Součástí 

léčby v akutním i chronickém stadiu je taktéž farmakoterapie (Geeraerts a kol., 2018, 

Pfeiffer, 2007).  

 

2.1.7.2 Traumatická poranění míchy 

 Stejně jako u traumatického poranění mozku je i u míchy zásadní rychlý 

transport do specializovaného (spinálního) centra a zajištění životních funkcí. Spinální 

jednotka poskytuje interdisciplinární péči o pacienta v různých stadiích. Je zajištěna 

spondylochirurgická péče, která nejčastěji zahrnuje míšní dekompresi a stabilizaci 

páteře po kontuzi míchy s luxací či frakturou jednoho a více obratlů. Pacient je 

podroben v akutní fázi vyšetření na magnetické rezonanci a dle nálezu je stanoven další 

postup.  

 Ve stádiu míšního šoku je pacient ohrožen hypotenzí, kardiálním selháním, 

respirační poruchou, termoregulačním selháním či poruchou střevní peristaltiky. 

V případě poruchy funkce diaphragmy je pacient odkázán na umělou plicní ventilaci. 

Součástí komplexní léčby v akutním stádiu je farmakoterapie dle přítomných poruch 

(Pfeiffer, 2007; Oplatková, 2006; Kříž, 2013). 

 U vybraných případů v akutní fázi, kdy nedošlo ke kompletní lézi se může 

přistupovat k terapii podporující neuroregeneraci. Jsou prováděny výzkumy  



27 

 

na injekční aplikaci inhibiční komponenty myelinu centrální nervové soustavy  

pro podporu regenerace axonů či chirurgická aplikace glykoproteinů myelinu  

do epidurálního prostoru. V chronické fázi může být využita například elektrická 

stimulace míchy či transplantace kmenových buněk (Ahuja a kol., 2017). 

 

2.1.7.3 Léčba spasticity 

 Léčba spasticity je multidisciplinárního a individuálního charakteru, může 

zahrnovat například fyzioterapii, ergoterapii, orální farmakoterapii, injekční aplikaci 

botulotoxinu, intratékální baklofen, elektroterapii, robotickou léčbu, progresivní 

stretching, cvičení na přístrojích, virtuální realitu či transkraniální magnetickou 

stimulaci. Využívá se dostupné kombinace vhodných metod a postupů s ohledem  

na stav pacienta. Cílem je zlepšení hybnosti pacienta, celkového zdravotního stavu  

a soběstačnosti a snížení úrovně spasticity (Štětkářová, 2013; Brashear, 2009).  

  

2.1.8 Komplikace spastické parézy v chronickém stádiu 

 Jedním z největších rizik pro pacienta, ze kterého následně mohou plynout 

komplikace je imobilizace. Kvůli omezení hybnosti je vysoké riziko vzniku dekubitů, 

kontraktur, deformit, osteoporózy, paraartikulární osifikace, obezity, tromboembolické 

nemoci a mnoho dalších obtíží komplikující léčbu a zdravotní stav pacienta. Veškeré 

komplikace vycházející z poruchy centrální léze jsou navzájem propojené a často  

na sobě závislé. Proto je nutné předcházet vhodnou prevencí rizikům spojeným s tímto 

onemocněním.   

 Ohrožen je respirační systém, a to zejména respiračními infekty u pacientů 

s vysokou krční lézí. U kardiovaskulární systému jsou to poruchy řízení krevního tlaku 

jako je ortostatická hypotenze při vertikalizaci či autonomní dysreflexie, která může 

vznikat u pacientů s míšní lézí nad Th6 a je charakterizována prudkým nárůstem 

krevního tlaku s rizikem hypertenzní krize. Rizikem je také již výše zmíněná 

tromboembolická nemoc a v neposlední řadě ischemická choroba srdeční jako reakce  

na omezenou fyzickou aktivitu, psychické obtíže a s tím spojené komplikace.  

 Komplikace týkající se nervového systému zahrnují postupně se rozvíjející 

spasticitu, dále neuropatické bolesti, poruchu termoregulace či syringomyelii. 
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 Jedním z největších omezení pro pacienta bývají komplikace spojené 

s gastrointestinálním a urogenitálním systémem. V akutním stádiu je vyšší riziko vzniku 

peptického či duodenálního vředu a gastroezofageálního refluxu. Léze centrálního 

motoneuronu bývá spojena s dysfunkcí sfinkterů a střev, kdy bývá narušena peristaltika 

a kontinence stolice. Kontinence moči může být komplikována dysfunkcí močových 

cest, jejíž řešením bývá intermitentní katetrizace. Obtíže pojící se s neurogenním 

močovým měchýřem je často se objevující uroinfekce a urolithiáza. Sexuální funkce 

bývají porušeny zejména u mužů (Kříž & Hyšperská, 2009; Kříž & Flatýnková, 2013). 

 

2.1.9 Farmakoterapie 

 V souvislosti se spastickou parézou je největší prostor pro farmakoterapii 

v oblasti léčby spasticity. Dále mohou být za pomocí medikace řešeny například 

psychické problémy, infekce, poruchy kardiovaskulárního, respiračního, urogenitálního 

či muskuloskeletálního systému dle individuálních potřeb pacienta a přítomných obtíží 

(Kříž & Faltýnková, 2013).  

 Tato část je zaměřena zejména na farmakoterapii ve spojitosti se spasticitou 

 – orální farmakoterapii, aplikaci botulotoxinu a intratekálního baklofenu. Cílem léčby 

těmito prostředky by mělo být snížení svalového tonu a úrovně spasticity. Orálně 

podávaná medikace je výhodná u generalizované spasticity, je využívána zejména  

pro snadnost aplikace. Do této skupiny řadíme například Baclofen, Tizanidin, Dantrolen 

či Diazepam. Často jsou využívány agonisté GABA neurotransmiteru s inhibičním 

účinkem na receptory. Začíná se vždy podáním nízkých dávek s postupným 

navyšováním, které však přináší řadu nežádoucích účinků. Studiemi nebyl jasně 

prokázán významný efekt orálně podávaných léků pro léčbu spasticity (Brashear, 2009, 

Štětkářová, 2013; Palazón-García a kol., 2019). 

 Botulotoxin typu A je aplikován intramuskulárně a je tedy možné zacílení  

na určitou svalovou skupinu postiženou spasticitou. Jedná se o lék první volby. Dochází 

k blokaci uvolňování acetylcholinu na nervosvalové ploténce a tím dochází k relaxaci 

svalu. Jednotlivé aplikace by měly mít alespoň tříměsíční rozestupy a dávka se odvíjí  

od individuálních potřeb pacienta, konkrétního svalu a dalších faktorů. Trvání efektu je 

individuální a pohybuje se mezi třemi až šesti měsíci. Dobrá účinnost je u fokální  
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i generalizované spasticity s pozitivním ovlivněním spastické dystonie či ko-kontrakcí 

(Brashear, 2009, Štětkářová, 2013; Palazón-García a kol., 2019; Bowers a kol., 2016). 

 Intratekální baklofen je podáván u pacientů se závažnou generalizovanou 

spasticitou za pomocí pumpového systému. Výhodou je možnost dávkování v závislosti 

na aktivitě pacienta v průběhu dne. Pumpa je aplikována v celkové anestezii operačním 

zákrokem. Její umístění je v abdominální oblasti a společně s aplikací baklofenové 

pumpy je provedena lumbální punkce, zavedení katetru pro dávkování baklofenu  

a následné propojení pumpy a katetru. Je možná kombinace s aplikací botulotoxinu  

pro dosažení nejlepšího výsledku léčby (Brashear, 2009; Libý a kol., 2011). 
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2.2 Fyzioterapeutická péče o pacienta se spastickou kvadruparézou 

 

 Péče o pacienta se spastickou kvadruparézou probíhá v závislosti  

na individuálních projevech, tíži i fázi onemocnění. Významným prvkem 

fyzioterapeutické péče je prevence vzniku kontraktur, dekubitů a deformit, nácvik 

lokomoce, udržení rozsahu pohybu v kloubech a ve výsledné fázi návrat pacienta  

do běžného aktivního života s maximální možnou samostatností při denních aktivitách. 

Pro maximální účinnost léčby je nezbytný multidisciplinární přístup a spolupráce 

pacienta.   

 

2.2.1 Vyšetřovací metody  

 Pro výběr ideálních fyzioterapeutických metod a postupů je důležité správné 

zhodnocení stavu pacienta. Na základě důkladného vyšetření může být následně 

sestaven individuální rehabilitační plán s ohledem na potřeby pacienta. Využívány jsou 

mimo uvedené metody i hodnotící škály zejména pro spasticitu, soběstačnost  

a schopnost provedení běžných denních aktivit zmíněné výše v kapitole Klinické 

vyšetření a hodnocení stavu pacienta. Fyzioterapeut v ideálním případě spolupracuje 

s celým týmem odborníků pro dosažení nejlepšího efektu léčby.  

 Mimo důkladné odebrání anamnézy a zhodnocení pacienta aspekcí v různých 

polohách je podstatné se zaměřit také na kompenzační pomůcky užívané pacientem  

či zhodnocení přítomné bolesti. Využíváno může být například specializované vyšetření 

spastické parézy v pěti krocích dle konceptu prof. Graciese. Mezi vyšetření prováděné 

fyzioterapeutem může spadat například vyšetření rozsahu aktivního i pasivního pohybu, 

celkové mobility pacienta, jemné i hrubé motoriky, spasticity, zkrácených svalů, 

rovnováhy, měkkých tkání, joint play či základní neurologická vyšetření. Vyšetřovací 

metody by měly být voleny individuálně dle stavu vyšetřovaného se zaměřením  

na faktory působící hlavní omezení v životě pacienta (Gracies, 2010; Kříž & Chvostová, 

2009).  
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2.2.2 Fyzioterapeutické metody a postupy 

 Metody a postupy využívané v rehabilitaci spastické parézy se liší  

dle jednotlivých stádií onemocnění a musí být přizpůsobeny individuálním potřebám 

pacienta a cílům léčby. V akutním stádiu je rehabilitace zaměřena zejména na prevenci 

komplikací plynoucích z imobilizace. Jedná se zejména o respirační fyzioterapii s cílem 

prevence bronchopneumonie a hygieny dýchacích cest. Využívána může být manuální 

drenáž, uvolňování oblasti hrudníku, lokalizované dýchání, Vojtova metoda či dechová 

gymnastika. Zásadní součástí je polohování pacienta jako prevence kontraktur, dekubitů 

a při rozvoji spasticity je významné polohování do antispastického vzorce. Pasivní 

pohyby, centrace kloubů za pomoci aproximace a aktivní pohyby umožňují prevenci 

dalších komplikací a udržení rozsahu pohybu v kloubech. Součástí mohou být 

mobilizace zejména periferních kloubů, techniky měkkých tkání, metody a postupy 

vedoucí k normalizaci svalového tonu. Využívány jsou v akutní fázi také facilitační 

metody na neurofyziologickém podkladu jako je například Kabatova proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, Vojtův koncept či Bobath koncept. Probíhá nácvik mobility 

na lůžku, vertikalizace do sedu a následně do stoje, lokomoce či přesun na vozík (Kříž 

& Chvostová, 2009; Trojan a kol., 2005; Oplatková, 2006).  

 Ve stádiu, kdy je přítomna spasticita jsou využívány metody a postupy s cílem 

zachování maximálního rozsahu pohybu, prevence kontraktur, zlepšení hybnosti  

a celkové soběstačnosti pacienta v kombinaci s farmakoterapií. Poslední výzkumy 

prokazují dobré výsledky po zařazení progresivního prolongovaného statického 

stretchingu za pomocí dlah u spastických svalových skupin. Důležitým prvkem je 

intenzivní motorický trénink, aerobní trénink, cvičení ve vodním prostředí či kruhový 

trénink. Využívány jsou taktéž zmíněné metody a postupy jako v časném stadiu.  

 

Zařazuje se posilování HKK, DKK a trupu s možností využití pomůcek jako je 

Theraband, gymnastické míče, balanční podložky. Pro korekci postury a stoje může být 

využita senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové. Dle možností může být využito 

cvičení na přístrojích jako je Motomed, Lokomat, Treadmill, vertikalizační stojany  

či propojení s virtuální realitou a zpětnou vazbou. Ve spolupráci s ergoterapeutem jsou 

voleny metody a postupy pro nácvik jemné motoriky, při nepoužívání končetiny je často 

volena CI (Constraint Induced) terapie. Zásadní je mimo jiné správné nastavení  

a přizpůsobení kompenzačních pomůcek využívaných pacientem, motivace pacienta 
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k pravidelné autoterapii, aktivnímu přístupu ke cvičení a dodržování režimových 

opatření (Kříž & Chvostová, 2009; Bowers a kol., 2016; Gál a kol., 2015; Laská, 2016, 

Říha, 2015).  

2.2.3 Fyzikální terapie 

 U spastické parézy může být využito mnoho fyzikálních terapií, avšak vědecky 

podložené účinky nalezneme dle dostupných studií jen u některých. Ve spojitosti  

se spastickou parézou se hovoří nejčastěji o Funkční elektrické stimulaci (FES), 

Transkutánní elektrické stimulaci nervu (TENS) či vibrační stimulaci, která snižuje 

reflexní aktivitu antagonistických svalů spolu s facilitací agonistů. Dále může být 

využita termoterapie negativní – kryoterapie či pozitivní – zejména v kombinaci  

se cvičením ve vodě.  Cílem u pacientů se spastickou parézou je především snížení 

úrovně spasticity vedoucí ke zlepšení mobility (Mikula, 2008; Adar a kol., 2017). 

 Efekt funkční elektrická stimulace spočívá zejména v krátkodobém snížení 

spasticity. Stimulací spastického svalu dochází prostřednictvím Renshawových buněk 

působících inhibičně na alfa-motoneurony ke snížení spasticity. Mohou být  

také stimulovány antagonistické svaly, čímž dochází ke zlepšení recipročně inhibiční 

funkce. Souběžně pacient často provádí konkrétní úkol či funkční aktivitu pro zvýšení 

efektivity terapie (Sivaramakrishnan a kol., 2018). 

 Transkutánní elektrická stimulace nervu ovlivňuje spasticitu díky stimulaci 

velkého množství aferentních vláken prostřednictvím receptorů v kůži a je zvýšena 

presynaptická inhibice.  Důležité je pravidelné opakovaní aplikace pro dosažení cíle  

a udržení efektu terapie (Sivaramakrishnan a kol., 2018; Mikula, 2008). 

 Termoterapie je využívána v podobě lokální kryoterapie, kdy je za pomocí 

lokálního podchlazení snížen tonus svalu a je snížena senzitivita svalových vřetének. 

Efekt přetrvává pouze několik minut. Využití vodního prostředí zejména o izotermní 

teplotě přináší benefity v podobě snížení zatížení kloubů, zlepšení posturální kontroly  

a také snížení aktivity svalového vřeténka vedoucí k relaxaci svalu a snížení úrovně 

spasticity. Může být navýšen rozsah pohybu, celková mobilita či funkční schopnosti 

pacienta (Adar a kol., 2017; Mikula, 2008).   

 Mezi novější metody fyzikální terapie můžeme zařadit například neinvazivní 

repetetivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS), jejímž cílem by měla být 

podpora reparačních a neuroplastických změn. Je ovlivněna kortikální i míšní 
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excitabilita související s descendentními kortiko-spinálními dráhami a excitabilitou 

alfa-motoneuronu. Doba trvání efektu se může pohybovat od několika minut  

až do několika hodin (Rastgoo a kol., 2016; Štětkářová, 2013). 

2.2.4 Ergoterapie 

 Cílem ergoterapie u pacientů se spastickou parézou je například využití 

maximální zachovalé svalové aktivity, nácvik soběstačnosti, ADL, výběr a přizpůsobení 

kompenzačních pomůcek, zlepšení jemné motoriky ruky, nácvik úchopu a návrat 

k aktivnímu životu. Součástí je také úprava domácího a pracovního prostředí, pomoc 

v oblasti možného pracovního uplatnění, úprava automobilu či ideální nastavení vozíku. 

Ergoterapeut provádí speciální testy zaměřené na jemnou motoriku ruky a následně volí 

vhodnou terapii. Při nepoužívání jedné horní končetiny je využívána CI terapie, kdy je 

užívání paretické končetiny vynuceno imobilizací druhé ruky. Terapie se skládá ze dvou 

částí – Task Practice a Shaping. Jsou nacvičovány běžné denní aktivity i speciální úkoly 

měřené na čas. Pro ovlivnění spasticity mohou být aplikovány nafukovací dlahy Urias. 

Dlahy udržují končetinu ve fyziologické pozici, tlumí patologické projevy spasticity  

a současně dochází ke zlepšení mikrocirkulace. Využití dlah je opět výhodné 

kombinovat s farmakoterapií za pomoci botulotoxinu typu A (Kříž & Chvostová, 2009; 

Laská, 2016; Konečný a kol., 2017). 

 

2.2.5 Režimová opatření 

 U pacientů se spastickou parézou je důležitou složkou prevence vzniku 

komplikací spojených s onemocněním. Nastavena by měla být individuálně  

dle konkrétních obtíží, funkčních schopností a potřeb pacienta. Součástí prevence bývá 

například pravidelný stretching, vyhýbání se rizikovým faktorům s nociceptivní složkou 

(infekce, úrazy, dekubity…), udržování maximální možné fyzické kondice a rozsahu 

pohybu v kloubech aktivními pohyby, polohování a ergonomické přizpůsobení 

domácnosti, pomůcek, pracovního prostředí či vozíku, redukce stresových faktorů, 

pravidelná hygiena a kontrola povrchu těla, sledování kontinence močového měchýře  

i střev a v neposlední řadě edukace pacienta (Štětkářová, 2013).  
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2.2.6 Prognóza  

 Prognóza u lézí centrálního motoneuronu je taktéž velmi individuální. Dle typu 

poranění, rozsahu, rychlosti hospitalizace a následného lékařského zásahu můžeme 

usuzovat na možný vývoj onemocnění. U míchy napovídá o možném vývoji stavu 

pacienta kompletnost a výška léze. V průběhu prvního roku po traumatu může docházet 

ke zlepšení funkčních schopností a v následujících letech v průběhu rehabilitačního 

programu můžeme někdy pozorovat změnu neurologického obrazu. Rozvoj spasticity je 

nutné sledovat po odeznění akutní fáze a v případě její přítomnosti zahájit včasnou 

terapii. Prognóza je taktéž značně ovlivněna možnou přítomností komplikací spojených 

s onemocněním (Kříž & Faltýnková, 2013; Trojan a kol., 2005).  
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2.3 Efekt terapeutických přístupů 

 

 Studie zabývající se efektem aplikovaných terapií na spastickou parézu většinou 

rozdělují ovlivňované faktory do třech hlavních skupin, kterými jsou zvýšená svalová 

aktivita, paréza a zkrácení svalu. Ačkoliv jsou tyto tři komponenty na sobě závislé,  

je možné každou z nich ovlivňovat zvlášť. Pouze malá část terapeutických přístupů 

užívaných při léčbě spastické parézy, zejména ve fyzioterapii, je založena na Evidence 

Based Medicin (EBM). Diagnostika a klasifikace spastické parézy se často liší  

dle jednotlivých pracovišť a není tak možné objektivní porovnání efektů rehabilitačního 

programu (Říha, 2015).  

 Koncept Dohody o reedukačním tréninku (Guided Self-rehabilitation Contract) 

zaměřený na léčbu spastické parézy, sestavený profesorem J. M. Garciesem, obsahuje 

samostatně prováděný statický prolongovaný stretching, intenzivní motorický trénink 

zaměřený na paretické svaly společně s aplikací botulotoxinu. Výhodou programu je 

možnost samostatného provedení v pravidelných intervalech nezávislé na návštěvě 

terapeuta, uživatelská přívětivost programu a s tím spojená dlouhodobá udržitelnost. 

Pacient je edukován v autoterapii a dlouhodobě spolupracuje s fyzioterapeutem. Efekt 

terapie je sledován za pomoci deníku se záznamy o provedených terapiích 

vyplňovaného pacientem. Výsledky studií ukazují velmi dobrý efekt v terapii spastické 

parézy (Gracies, 2015; Gracies a kol., 2019). Na příznivý efekt tohoto konceptu  

z hlediska funkční schopnosti končetin a kvality života, zejména v kombinaci s aplikací 

botulotoxinu A, ukazují provedené studie J. M. Graciesem (2021) a S. Alkandarim 

(2011).  

 

2.3.1  Zkrácení svalu 

 Nejvýznamnějším faktorem u svalů s předpoklady ke kontrakturám je včasná 

prevence. Tou můžeme rozumět pravidelné polohování, časté pasivní či aktivní 

protahování daných svalových skupin. Pradines a kol. (2017) provedli studii 

s hemiparetickými spastickými pacienty, kteří aplikovali denní autoterapeutické 

protahování jako součást Guided Self-rehabilitation Contract u m. soleus  

a m. gastrocnemius. Výsledkem bylo výraznější navýšení protažitelnosti svalů 

v porovnání se standardní rehabilitací.  
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 Pozitivní vliv na navýšení rozsahu pohybu v kloubu po statickém 

prolongovaném stretchingu za pomocí progresivních dlah či manuálním způsobem byl 

prokázán při délce aplikace 10-30 minut, 2x denně, každý den. Nejvýznamnějším 

faktorem je maximální protažení daného svalu bez přítomnosti bolesti. U krátkodobého 

nepravidelného stretchingu, polohování do středních postavení v kloubu a aplikace ortéz 

nebyl prokázán efekt ve vztahu k nekontraktilní složce svalu a následnému rozvoji 

kontraktur (Gál a kol., 2015; Jo a kol., 2013; Owen a kol., 2011; Katalinic a kol., 2011). 

 

2.3.2  Zvýšená svalová aktivita 

 U terapie rozvinuté spasticity je jednoznačně první volbou chemodenervační 

terapie botulotoxinem A. Nebyl prokázán efekt žádného fyzioterapeutického přístupu  

či metody, který by spasticitu napřímo ovlivnil, avšak v kombinaci s denervační léčbou 

vykazují sumaci pozitivního efektu. Zároveň může být se správně nastaveným 

rehabilitačním programem prodloužena a navýšena účinnost botulotoxinu. Současně 

musí být zahájena prevence kontraktur a terapie parézy se zaměřením na navýšení 

svalové síly. Pouze komplexnost léčby může zajistit pozitivní efekt léčby (Gracies, 

2005; Gál a kol., 2015; Brashear, 2016). 

 U perorálně podávaných antispastických léků nebyl jednoznačně prokázán efekt 

na léčbu spasticity, k ovlivnění úrovně spasticity dochází pouze krátkodobě (Štětkářová, 

2013; Gál a kol., 2015). Efekt intramuskulární aplikace botulotoxinu A na snížení 

úrovně spasticity, spastické dystonie i spastických ko-kontrakcí prokazuje vícero studií. 

Podstatná je včasná indikace farmakologické léčby. Díky snížení svalové aktivity je 

možná lepší protažitelnost svalů inklinujících ke zkrácení. Aplikace do hlouběji 

uložených svalů je prováděna za pomocí EMG kontroly, případně lze využít navádění 

jehly pod kontrolou ultrazvuku či CT. Často je efekt botulotoxinu pozorován  

se současně probíhající terapeutickou metodou či postupem, jejichž kombinací je 

docíleno navýšení efektu léčby (Palazón-García a kol., 2019; Brashear, 2016; Ehler, 

2013).  

 Aplikace botulotoxinu A se současnou aplikací nafukovacích dlah prokázala 

výraznější efekt v terapii spasticity u horní končetiny v porovnání s aplikací 

botulotoxinu A v kombinaci se standardní rehabilitací a progresivním stretchingem 

(Konečný a kol., 2017).  
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 Alashram a kol. (2020) ve své studii potvrzují efektivitu cyklické funkční 

elektrické stimulace pro snížení úrovně spasticity u dolních končetin u pacientů  

po traumatickém míšním poranění.  

 Při závažné generalizované spasticitě se u některých pacientů ukázala dobrá 

efektivita intratekální baklofenové pumpy ke snížení úrovně spasticity, avšak současně 

u některých pacientů došlo ke zhoršení zdravotního stavu či se objevily komplikace 

spojené s implantací baklofenové pumpy, která musela být později odstraněna 

(McIntyre, 2014; Štětkářová, 2013). Synnot a kol. (2017) ve srovnávací studii poukazují 

na nejistý efekt intratekálního baklofenu na léčbu spasticity v porovnání s placebo 

efektem. 

 Barbosa a kol. (2021) porovnávali efekt fyzioterapeutické intervence na léčbu 

spasticity v porovnání s neléčenou spasticitou a současně také fyzioterapeutické 

přístupy mezi sebou. Součástí studie byli dospělí pacienti po traumatickém míšním 

poranění. Z fyzioterapeutických přístupů byly porovnávány například pasivní přístupy 

jako je pasivní pohyb, dlahování či manuální protažení, dále posilovací, balanční 

cvičení, somatosenzorickou stimulaci, biofeedback, kineziotaping, elektroterapii 

(TENS, ES), masáže, hydroterapii či pozitivní termoterapii. Na základě porovnání 

dostupných relevantních studií Barbosa a kol. vyvozují závěr, že se současně 

dostupnými výzkumy a materiály není možné jednoznačně prokázat léčebný efekt 

fyzioterapeutické intervence na léčbu spasticity v krátkodobém ani dlouhodobém 

měřítku. Pouze u jednoho přístupu, kterým byl kontinuální pasivní pohyb hlezenního 

kloubu, který byl porovnáván s jedinci bez terapie, byl dostatečně prokázán efekt  

na snížení úrovně spasticity dle měřítek této studie. Autoři zmiňují nezastupitelnost 

fyzioterapeutů z hlediska terapie poškození vedoucí či vycházející ze spasticity, jako je 

například bolest a kontraktury a celková minimalizace negativních dopadů na zdraví 

pacienta pramenících z přítomnosti spasticity (Barbosa a kol., 2021).  

 Metoda kontinuálního pasivního pohybu, který byl sledován u pacientů  

po traumatické míšní lézi s chronickou spasticitou za pomoci speciálně upraveného 

tréninkového systému, prokázala efekt na snížení úrovně spasticity. Metoda byla 

aplikována na hlezenní kloub, terapie probíhala v sedu, 5x týdně, jednu hodinu po dobu 

4 týdnů s frekvencí pohybu v hlezenním kloubu 1,5 cyklu za 1 vteřinu. Kontrola efektu 

proběhla za pomocí Modifikované Ashworthovy škály a EMG měření H-reflexu  

u m. soleus. Výsledkem bylo výrazné zvýšení postaktivační deprese u testovaného 
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segmentu, snížení hypertonu a klonu m. soleus a snížení úrovně spasticity  

dle Modifikované Ashworthovy škály v testovaném segmentu (Chang a kol., 2013).  

 Sivaramakrishnan a kol. (2018) porovnali v randomizované studii efekt TENS  

a FES. Výsledkem studie je potvrzení krátkodobého účinku na ovlivnění úrovně 

spasticity bez výrazných rozdílů mezi využitím jednotlivých metod. I u těchto metod 

přetrvává nízká evidence pro efektivní ovlivnění zvýšené svalové aktivity 

(Sivaramakrishnan a kol., 2018).  

 U mnoho využívaných terapeutických metod a přístupů nebyl prokázán jasný 

efekt na léčbu spasticity. Ze studií, které se zabývaly multidisciplinárním rehabilitačním 

přístupem a posuzovaly jejich efektivitu v terapii spasticity následkem mozkové 

příhody, vyplývá, že zkoumané užívané metody a postupy nemají v léčbě spasticity 

jasně prokázaný efekt. Nízká evidence pro léčebný efekt u spasticity je komplikací 

vícero studií zabývajících se optimální fyzioterapeutickou intervencí. Jedná se například 

o terapii vynuceného používání (Constraint Induced Therapy) z hlediska dlouhodobého 

efektu, dynamické loketní dlahy, vibrační terapie či nácvik běžných denních aktivit 

spolu s aplikací funkční elektrické stimulace v porovnání s nácvikem ADL bez FES 

(Demetrios a kol., 2013; Khan a kol., 2019).  

  

2.3.3  Paréza 

 Paréza je úzce propojena jak se svalovým zkrácení, tak se zvýšenou svalovou 

aktivitou. Je tedy důležité se v terapii zaměřit na každou složku zvlášť a zároveň vnímat 

jejich propojení. Při komplexním pohledu na spastickou parézu se z hlediska 

fyzioterapie zaměřujeme především na motorické funkce horních a dolních končetin  

a jejich funkční využitelnost při běžných denních aktivitách. Tímto směrem je taktéž 

směřována terapie, kdy jsou stimulovány motorické oblasti kortexu a dochází 

k vynucené změně excitability. Terapeutických přístupů a metod existuje mnoho,  

avšak velmi málo z nich má kvalitní evidenci pro vyvolání neuroplastických změn 

vedoucích k léčbě spastické parézy. Z facilitačních technik je často využívána periferní 

neuromuskulární facilitace dle Kabata, jejíž efektivita je zmiňována v pseudochabém 

stádiu u plegických či výrazně paretických svalů, kdy je podstatná stimulace centrální 

nervové soustavy a centrované postavení v kloubech (Gál a kol., 2015).  
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 Jedním z nejvíce využívaných konceptů je intenzivní motorický trénink. Cílem 

je aktivní provedení mnoha opakování konkrétního pohybu. Efekt je prokázán  

při minimálním opakování specifického pohybu 300x a více za den (Gál a kol., 2015; 

Sádlová a kol., 2016). Koncept Dohody o reedukačním tréninku (Guided Self-

rehabilitation Contract) taktéž zahrnuje intenzivní terapii paretických svalů prováděním 

aktivních alternujících pohybů s maximální amplitudou a vysokým počtem opakování 

každý den. Aktivní pohyby bývají prováděny po protažení antagonistického svalu 

v krátkých, intenzivních periodách. Je prokázán efekt na snížení spastických  

ko-kontrakcí či navýšení rychlosti chůze při využití tohoto konceptu, avšak jsou 

pochybnosti o míře efektivity samotného intenzivního tréninku v rámci tohoto konceptu 

při současné aplikaci botulotoxinu (Gracies a kol., 2021).  

 Mezi intenzivní trénink lze zařadit také Constraint Induced Movement terapii, 

která spočívá ve vysokém počtu opakování specifických pohybů 2 a více hodin 5 dní 

v týdnu. Pohyby prováděné pacientem by měly odrážet nácvik pohybů využívaných  

při běžných denních aktivitách s vysokým počtem opakování, pravidelností a maximální 

intenzitou. Na plnění specifického úkolu se zaměřuje Task-oriented trénink (Gál a kol., 

2015; Wolf, 2010). Mezi tréninkové metody s vysokou intenzitou lze dále zařadit 

zrcadlovou terapii, ideomotorický trénink, kruhové tréninky, funkční elektrickou 

stimulaci, trénink s využitím virtuální reality či roboticky asistovanou terapii (Sádlová  

a kol., 2016).  

 Pro efekt cvičení v představě existuje mírná evidence vycházející z pilotní studie 

S. Brauna a kol. (2013), kde bylo zahrnuto 16 randomizovaných studií věnujících  

se dané problematice. Podmínkou je vysoká intenzita cvičení. U části pacientů byl 

potvrzen pozitivní, avšak krátkodobý efekt na hybné schopnosti horní končetiny  

a provádění běžných denních aktivit. Větší efektivita byla shledána u pacientů 

v akutním stádiu. Nevýhodou je absence kontroly provedení (Braun a kol., 2013).  

 V rámci rehabilitačního programu může být zařazen kombinovaný trénink,  

který se skládá z tréninku silového a kondičního. Výhodou je zlepšení fyzické kondice 

pacienta z hlediska svalové síly, vytrvalosti i aerobní kapacity (Sádlová a kol., 2016).  

D. Saunders a kol. ve své studii potvrzují efektivitu kombinovaného tréninku zejména 

na zlepšení chůze z hlediska rychlosti a vytrvalosti u pacientů po mozkové příhodě. 

Nejasná je evidence pro efekt silové složky tréninku (Saunders a kol., 2016). Součástí 

terapie bývají také kruhové tréninky s vysokou intenzitou zaměřené na specifický úkol 
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o intenzitě 90 minut, dva dny v týdnu po minimální dobu 12 týdnů. Je evidence  

pro navýšení rychlosti chůze, celkové vytrvalosti či zlepšení fyzické kondice  

při aplikaci kruhového tréninku v porovnání se standardní individuální fyzioterapií,  

kdy není většinou není dosaženo vyšší intenzity tréninku o delším trvání (van de Port  

a kol., 2012; English a kol., 2014; Sádlová a kol. 2016). 

 Alon a kol. ve svém výzkumu sledovali efekt funkční elektrické stimulace (FES) 

na paretickou horní končetinu v kombinaci s tréninkem zaměřeným na specifický úkol 

z běžných denních aktivit. Výsledkem bylo zlepšení motorických a funkčních 

schopností horní končetiny. Součástí tréninku je nácvik úchopu či manipulační 

schopnosti s předmětem. FES je využívána i pro terapii dolních končetin, zejména  

pro zlepšení chůze. Výhodné se ukázalo využití při nedostatečné aktivní dorzální flexi 

v hlezenním kloubu při chůzi (Sádlová a kol., 2016; Alon a kol., 2008). Výraznějšího 

efektu u spastické parézy bylo dosaženo v kombinaci s intramuskulární aplikací 

botulotoxinu A, kdy FES zvyšuje antispastický efekt chemické denervační léčby 

(Wilkenfeld, 2013).  

 Pro zlepšení chůze je často využíváno cvičení na přístrojích. Zejména se jedná  

o Treadmill training (TT) a Body-Weight-Supported Treadmill Training (BWSTT),  

jehož specifikem je závěsné zařízení nadlehčující pacienta při chůzi. Přínosem cvičení 

na těchto přístrojích by mělo být zlepšení chůze (bezpečnost, stabilita, koordinace, 

rychlost, vzdálenost) i navýšení svalové síly a kondice jedince. BWSTT je  

dle dostupných studií výhodné zařadit zejména u pacientů s inkompletní míšní lézí  

a částečně zachovanými motorickými funkcemi. Podstatou je mimo jiné vysoká 

intenzita tréninku. Některé studie poukazují na stejnou efektivitu, a tedy možnost 

náhrady standardní ambulantní fyzioterapie kruhovými tréninky se zaměřením  

na specifický úkol (Frimpong a kol., 2014). Výše zmíněné efekty byly sledovány u osob 

schopných chůze již při počátku tréninku. Součástí mohou být také automatická 

elektromechanická zařízení, která slouží k úpravě chůzového stereotypu u výrazněji 

postižených pacientů neschopných chůze (Gál a kol., 2015; Polese a kol., 2013).  

 Přístroje se zpětnou vazbou mají výhodu v možnostech objektivního hodnocení 

průběhu a výsledků terapie a mohou být pro pacienty zábavnější formou cvičení. 

Současně může být využita virtuální realita, která zprostředkovává pacientům reálné 

prožití prováděné aktivity a zvyšuje jejich motivaci k tréninku. Roboticky asistované 

systémy jsou dostupné pro nácvik funkčních pohybů horních i dolních končetin.  
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Ze závěrů aktuálně dostupných studií lze vyvodit, že využití přístrojových metod je  

při správně nastavených parametrech obdobně účinné v terapii spastické parézy  

jako konvenční fyzioterapie. Vnitřní i vnější feedback umožňuje pacientovi lepší 

kontrolu, korekci pohybu, navýšení pozornosti na daný úkol a může motivovat jedince 

k dalšímu progresu. Využití přístrojů se zpětnou vazbou by nemělo být jedinou formou 

terapie, aby na zpětné vazbě nevznikla závislost. Dle dostupných informací je evidence 

pro zlepšení motorických funkcí u pacientů s paretickými končetinami (Gál a kol., 

2015; Huang a kol., 2006; Sveistrup, 2004).  
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

 

3.1 Metodika práce 

 Speciální část této bakalářské práce je zpracována jako kazuistika pacienta  

se spastickou kvadruparézou a stavem po subarachnoidálním krvácení na základě 

získaných podkladů při odborné praxi, která byla vykonána ve Fakultní Thomayerově 

nemocnici v termínu od 10.1. 2022 do 4.2. 2022. Pacient byl při první terapii seznámen 

s cílem práce, průběhem terapií a zněním Informovaného souhlasu, který byl podepsán 

pacientem a řešitelem během první terapeutické jednotky. Znění Informovaného 

souhlasu (Příloha č. 1) i téma bakalářské práce bylo schváleno Vyjádřením Etické 

komise UK FTVS (Příloha č. 2) pod jednacím číslem 014/2022 dne 14.1. 2022.  

 Vstupní i výstupní kineziologický rozbor a deset terapeutických jednotek bylo 

provedeno pod dohledem supervizora Mgr. Jany Hlinovské. Terapie s časovou dotací  

45 až 60 minut probíhaly vždy v dopoledních hodinách v prostoru nemocničního pokoje  

a cvičebny vybavené terapeutickým lehátkem a pomůckami využívaných při terapiích. 

Od 10.1. 2022 do 11.1. 2022 byl pacient hospitalizován na JIP neurologického oddělení, 

11.1. 2022 byl pacient přesunut na standardní pokoj neurologického oddělení a den  

poté na Oddělení následné rehabilitační péče. 

 Při vyšetření a terapiích byly využity pouze neinvazivní vyšetřovací metody  

a terapeutické postupy, se kterými jsem byla jako student seznámena během 

bakalářského studia oboru Fyzioterapie na UK FTVS. Na základě vstupního 

kineziologického vyšetření byl stanoven krátkodobý i dlouhodobý fyzioterapeutický 

plán a návrh terapie. Při vstupním a výstupním vyšetření byly použity tyto pomůcky: 

krejčovský metr (antropometrické vyšetření), goniometr (goniometrické vyšetření)  

a neurologické kladívko (vyšetření reflexů a pyramidových jevů). Pacientovi byla  

na základě vstupního vyšetření a výsledků jednotlivých terapeutických jednotek 

doporučena autoterapie, která byla pacientem pravidelně prováděna dle zadaných 

instrukcí. Na základě výstupního kineziologického rozboru bylo provedeno zhodnocení 

celkového efektu terapie. Pacient byl poučen o režimových opatřeních a seznámen 

s doporučeními pro autoterapii. Během všech terapeutických jednotek byla dodržována 

aktuálně platná nařízení týkající se pandemie onemocnění COVID-19. 
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3.2 Anamnéza 

 

Datum: 10.1. 2022 

Vyšetřovaná osoba:  J.K.  Pohlaví: muž  Ročník narození: 1962 

Výška: 170 cm   Váha: 82 kg  BMI: 28,4 

Diagnóza: Reziduální spastická kvadruparéza a stav po úrazovém subarachnoidálním 

krvácení, S0660 

Anamnéza:  

OA: 

    Nynější onemocnění: reziduální spastická kvadruparéza s maximem  

na pravostranných končetinách, 22.12. 2021 traumatické SAK po pádu v domácím 

prostředí, pacient nalezen sousedem v bezvědomí, traumatické SAK vzniklé po pádu, 

bez nálezu zdroje krvácení, po SAK pociťuje pacient zejména zhoršení spasticity  

a celkové hybnosti pravé DK 

    Dřívější onemocnění: prodělány běžné dětské nemoci, v mládí přerušení šlach 

flexorů v oblasti II. článku ukazováku pravé ruky, 2015 hyperextenční poranění  

C páteře (pád z kola) - ruptura disku C3-4 s inkompletní míšní lézí, reziduální spastická 

kvadruparéza  

RA: nevýznamná vzhledem k anamnéze, bez onkologické zátěže i VVV, dospělý syn 

SA: plný invalidní důchod, dříve zaměstnáním elektrikář, byt s výtahem, 3 schody  

do domu, žije s manželkou a tchyní (plně samostatná, bez nutnosti péče) 

SpA: v mládí fotbal, do roku 2015 pravidelná jízda na kole, v domácím prostředí 

aktivně cvičí 5x týdně, Motomed 5x týdně, pravidelná chůze  

FA: Výpis z lékařské dokumentace k 10.1. 2022: 

 Venlafaxin 75mg, Pregabalin 150mg, Baclofen 25 mg, Hylac, Helicid 20mg, 

Sirdalud 4mg, Lexaurin 1,5mg; Nimotop 30mg, Furon 40mg, Natrii Chloridum 750mg, 

Zolpinox, Lactulosa 5ml 

AA: pyly, jablka 
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Abusus: příležitostný kuřák (doutníky), alkohol příležitostně (malé pivo 3x týdně), káva 

příležitostně 

Status praesens: 

a) objektivní: pacient je orientován osobou, místem i časem, užívá brýle na čtení, 

v poloze leh na zádech s extendovanýma DKK, v pravé ruce zavedena kanyla, pravá 

HK semiflexe v loketním kloubu, aktivně spolupracující, dominantní strana: pravá 

b) subjektivní: pacient se nyní cítí dobře, časté depresivní myšlenky, aktuálně 

nepociťuje žádnou bolest, přeje si co nejdřívější návrat do domácího prostředí, po SAK 

vnímá značné zhoršení úrovně spasticity zejména na pravé straně, s tím související 

zhoršení hybnosti DKK bilaterálně, celkové snížení svalové síly s důrazem na DKK  

– více vpravo,  zhoršení jemné motoriky pravé ruky, občasná inkontinence po SAK  

– před úrazem plně kontinentní,  nyní obtíže s chůzí, pocit nestability, snížené mobility 

a obava z možného pádu, bolestivost pravého ramene při pohybu do flexe a abdukce 

(dle škály NRS 3/10), pocity brnění distálních částí všech končetin – po SAK pociťuje 

zvětšení oblasti s brněním směrem proximálním na pravé DK, pocity brnění na HKK  

a levé DK beze změn, pocit utaženého pásu na distální části trupu – nyní beze změn, 

trvá již od roku 2015 

Předchozí rehabilitace: rehabilitace v roce 2015 po inkompletní míšní lézi, 3 měsíce 

FN Motol, 5 měsíců Rehabilitační ústav Kladruby, 1 měsíc Centrum Paraple, 

autoterapie v domácím prostředí dle doporučení fyzioterapeuta 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

9/2015 ruptura disku C3-4 s inkompletní míšní lézí, diskektomie C3-4, chilektomie, 

dekomprese, trikortikální štěp 

22.12. 2021 stav po pádu, krvavý výtok z pravého ucha, na vstupním CT rozsáhlý SAK 

frontobasálně bilaterálně, bez zřetelného aneurysmatu. Fissura pravé temporální kosti 

probíhá pyramidou. Bez nálezu zdroje krvácení, absence typické bolesti hlavy v úvodu. 

23.12 2021 pacient se cítí dobře, neurologicky bez zhoršení, bez bolestí, GSC 15 

5.1. 2022 kontrolní CT mozku – regrese SAK 

10.1. 2022 zvýšená koncentrace Na v moči, doporučena substituce minerálové 

dysbalance, restrikce tekutin (max 2 l/den); pro anxietu, depresivní ladění nasazeny 

BZD, navýšeno antidepresivum 
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Indikace k RHB: 22.12. 2021 hospitalizace do FN Motol, 23.12. 2021 překlad  

do Fakultní Thomayerovy nemocnice na JIP neurologického oddělení, 11.1. 2022 

překlad na standardní neurologické oddělení, 12.1. 2022 překlad pacienta na Oddělení 

následné rehabilitační péče. Doporučení přiměřené rehabilitace vzhledem ke stavu 

pacienta. Na Oddělení následné rehabilitační péče indikována jedenkrát týdně 

ergoterapie a psychoterapie.  
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

 

10.1. 2022, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Neurologická klinika (JIP) 

Statut praesens:  

a) objektivní: dnes 19. hospitalizační den, pacient je orientován osobou, místem  

i časem, schopen samostatné vertikalizace do sedu i stoje o 2 FH, užívá brýle na čtení, 

v pravé ruce zavedena kanyla, aktivně spolupracující, bandáže na DKK v rámci 

tromboembolické prevence 

b) subjektivní: pacient se cítí dobře, depresivní myšlenky, aktuálně bez bolesti 

 

3.3.1 Vyšetření stoje aspekcí 

 Pacient je schopen samostatné vertikalizace přes bok do sedu, samostatná 

vertikalizace do stoje za pomoci 2 francouzských holí (FH), opora o 2 FH při stoji. Stoj 

vyšetřován se 2 FH, aktivní opora o HKK.   

Aspekcí zepředu: 

 Stojná baze širší, prstce volně v kontaktu s podložkou bilaterálně. Mírná 

prominence holenní kosti, více vpravo. Kolenní klouby v mírné flexi bilaterálně, 

postavení patelly symetrické. Kontury stehen symetrické, spíše hypotonické. Flekční 

držení trupu, mírná lateroflexe trupu doleva. Prominující břišní stěna, umbilicus  

ve středu, mírné inspirační postavení dolních žeber. Lokty drženy déle od těla  

– způsobeno stylem úchopu 2 FH, mírné zavěšení do FH. Protrakce a elevace ramen 

bilaterálně, více vpravo, hlava v protrakčním držení. Aspekčně výrazné trapézové valy 

bilaterálně. Obličej stranově symetrický.  

Aspekcí zezadu: 

 Paty bez plného zatížení, Achillovy šlachy symetrické, mírně zbytnělé 

bilaterálně, lýtka hypotonická až atrofická – výrazněji vpravo. Popliteální rýha vpravo 

výše oproti levé straně. Pravá subgluteální rýha výše, pánev aspekčně sešikmená vlevo 

dolů. Trup mírně flektován, bez prominence lopatek bilaterálně. Zvýšené napětí 

paravertebrálního valu vlevo, nejvýrazněji v oblasti Th-L přechodu. Výrazné trapézové 
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valy (m. trapezius pars descendens) bilaterálně, elevace ramenních pletenců bilaterálně, 

více vpravo.  

Aspekcí zboku: 

 Váha přenesena zejména na přední část MTT, paty lehce odlepeny od podložky, 

více vpravo. Pravá noha více vpředu, flekční postavení v kolenních kloubech 

bilaterálně. Flekční držení trupu, náklon celého trupu vpřed. Bederní lordóza vyhlazená, 

výraznější kyfotické zakřivení Th páteře. Lokty v semiflexi dále od těla oporou o 2 FH. 

Ramena i hlava v protrakčním držení s vnitřní rotací, ramenní pletence elevovány, více 

vpravo.  

Palpační vyšetření postavení pánve: zešikmení vlevo dolů, pravá crista iliaca, SIAS  

i SIPS výše 

 

3.3.2 Vyšetření jizev  

 Oblast C páteře (C3-4), diskektomie po ruptuře disku. Jizva délky 5 cm,  

bez zarudnutí či prominence, světlá, rovná. Posunlivost i protažitelnost fyziologická 

všemi směry, bez patologických změn.  

 Oblast dolní L páteře, jizva po zavedení baclofenové pumpy. Jizva světlá, délka 

4 cm, rovná, bez prominence. Posunlivost i protažitelnost fyziologická všemi směry, 

bez patologických změn.  

 Jizvy klidné, palpačně neaktivní, bez prominence, pacient neudává jakékoliv 

dřívější či nynější obtíže či bolestivost spojenou s jizvami. Málo nápadné, plně zhojené. 

Posunlivost i protažitelnost fyziologická všemi směry, bez patologických změn. 

 

3.3.3 Vyšetření dechového stereotypu 

 Dechový stereotyp vyšetřován ve stoji o 2FH. U pacienta převažuje břišní 

dýchaní, minimální rozvoj žeber latero-laterálně, dolní žebra v mírném inspiračním 

postavení. Dechová frekvence klidná, dechová vlna není zcela patrná, převládá 

vyklenutí abdominální oblasti jako celku. Absence dechové vlny v hrudní  

či podklíčkové oblasti. 

 



48 

 

3.3.4 Specifické testy stoje 

Vyšetřováno s oporou o 2FH. 

Stoj na špičkách: provede s výraznou flexí trupu a náklonem vpřed, výrazné zapření  

o 2FH 

Stoj na patách: provede pouze na levé DK, nestabilní, výrazný náklon horní části trupu 

vpřed se snahou přenesení těžiště vzad za hýžděmi 

Véleho test: 1; zavřené oči: 2  

Rhombergův stoj: I – negativní, II – hra šlach bilaterálně, titubace; III – výraznější 

výchylky, nestabilita, hra šlach bilaterálně 

Stoj na jedné noze: za pomoci 2FH svede na pravé i levé DK, mírně nestabilní, náklon 

celého trupu vpřed 

 

3.3.5 Vyšetření chůze aspekcí 

 Chůze o 2 FH, čtyřdobá, paretická, stabilní, pomalé tempo, došlap přes špičku 

nohy bilaterálně – výrazněji vpravo, širší baze. Špička nohy ve stálém kontaktu 

s podlahou (plantární flexe v hlezenních kloubech, absence dorzální flexe), více vpravo, 

při upozornění pacient schopen mírné korekce, zejména vlevo. Při stojné fázi kroku 

mírně flektovaný KOK bilaterálně, vpravo absence kontaktu paty s podložkou 

přetrvávající i při stojné fázi.  

 Zahájení pohybu při švihové fázi elevací pánve na téže straně. Minimální flexe 

v kolenních kloubech, mírná vnitřní rotace v KYK bilaterálně, více vpravo. Minimální 

extenze v KYK bilaterálně. Absence fyziologického odvalu chodidla, bez došlapu  

na patu a aktivního zapojení prstců bilaterálně (zejména I. prstců při odrazové fázi 

kroku). P DK kratší krok. Hýždě i pánevní pletenec za osou těla. Flekční držení trupu, 

protrakční držení ramen a hlavy, bez fyziologických souhybů trupu či pánve. Elevace 

pánevního pletence výrazně vpravo při zahájení švihové fáze kroku a odlehčení pravé 

DK. Lokty drženy daleko od těla, berle kladeny do široka výrazněji před tělo. Při chůzi 

pohled na zem, flexe Cp. Chůze do a ze schodů není nyní schopen. Modifikace chůze 

nebyly z důvodu snížené stability při normální chůzi s oporou vyšetřovány.  
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Typologie chůze dle Jandy 

U pacienta převažuje proximální typ chůze.  

 

3.3.6 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Abdukce v ramenním kloubu 

 Stereotyp výrazně změněn bilaterálně, patologická přestavba stereotypu, 

v iniciální fázi elevace ramenního pletence, primárně aktivita pars descendens  

m. trapezius. Na pravé straně: bolest ostřejšího charakteru při finální fázi pohybu,  

(dle škály NRS 4/10), souhyb celého trupu již při zahájení pohybu – lateroflexe vlevo, 

rozsah omezen (80° v ramenním kloubu). 

Flexe šíje 

 Patologická přestavba stereotypu. Pohyb zahájen protrakcí hlavy a aktivitou  

m. SCM, až poté nastupuje aktivita hlubokých flexorů krku.  

 

3.3.7 Antropometrické vyšetření  

Délky DKK [cm] Pravá Levá 

Funkční délka DK 85  89  

Anatomická délka DK 91  90  

Tabulka č. 1 – Antropometrické vyšetření, délky DKK, vstupní vyšetření 

 

Obvody DKK [cm]  Pravá Levá 

10 cm nad patellou 42  42  

Přes patellu 38  38  

Tuberositas tibiae 33  33  

Lýtko 31 33 

Přes nárt a patu 32 32 

Hlavičky MTT 24 25 

Tabulka č. 2 – Antropometrické vyšetření, obvody DKK, vstupní vyšetření 
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Obvody HKK [cm] Pravá Levá 

Obvod paže – relaxovaná 32 31 

Obvod paže – kontrakce 33 32 

Loketní kloub 28 27 

Předloktí 19 18 

Tabulka č. 3 – Antropometrické vyšetření, obvody HKK, vstupní vyšetření 

Distance na páteři 

Zkouška flexe C páteře: 0 cm 

Forestierova fleche: - 2 cm 

 

3.3.8 Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Krční páteř 

aktivně pasivně 

S 50-0-35 S 60-0-40 

F 25-0-25 F 30-0-30 

R 50-0-45 R 70-0-70 

Tabulka č. 4 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, C páteř, vstupní vyšetření 

 

HKK P aktivně P pasivně L aktivně L pasivně 

Ramenní 
kloub 

S 30-0-80 S 35-0-160 S 30-0-160 S 40-0-180 

F 80-0-0 F 110-0-0 F 155-0-0 F 170-0-0 

TF90 15-0-70 TF90 25-0-100 TF90 20-0-90 TF90 30-0-110 

RF90 35-0-60 RF90 60-0-80 RF90 65-0-70 RF90 75-0-80 

Loketní kloub S 20-30-130 S 0-0-140 S 0-0-135 S 0-0-140 

Předloktí R 60-0-55 R 70-0-65 R 80-0-80 R 80-0-80 

Zápěstí S 45-0-40 S 90-0-65 S 70-0-60 S 90-0-75 

F 15-0-20 F 20-0-25 F 20-0-20 F 20-0-25 

Tabulka č. 5 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, HKK, vstupní vyšetření 
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DKK P aktivně P pasivně L aktivně L pasivně 

Kyčelní kloub S 5-0-10 S 20-0-80 S 5-0-80 S 20-0-120 

F 5-0-10 F 20-0-20 F 25-0-20 F 40-0-20 

R 10-0-10 R 30-0-25 R 35-0-30 R 45-0-40 

Kolenní kloub S 0-0-20 S 0-0-120 S 0-0-70 S 0-0-130 

Hlezenní kloub S 10-15-30 S 10-0-45 S 15-0-30 S 20-0-40 

Tabulka č. 6 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, DKK, vstupní vyšetření 

 

Orientační vyšetření rozsahů prstů ruky  

- MCP klouby: vpravo výrazné ovlivnění spastickým držením, fixována 

flexe 45° u všech prstů, vpravo vázne opozice palce, vpravo minimální aktivní 

rozsah do abdukce u všech prstů včetně palce, nelze aktivně plná extenze vpravo 

u všech prstů, vlevo rozsahy fyziologické 

- proximální IP klouby: vpravo fixována flexe 30° u II. – V. prstu,  

u I. prstu fixována flexe 50°, vpravo aktivně omezen rozsah do extenze, vlevo 

rozsahy fyziologické 

- distální IP klouby: vpravo flekční postavení 30°, II. prst vpravo  

ve fixovaném flekčním 50° postavení (úraz pořezáním), omezen aktivní rozsah  

do extenze vpravo, vlevo rozsahy fyziologické 

Orientační vyšetření rozsahů prstců nohy 

- aktivní rozsah prstců do flexe a extenze v MTP kloubech snížena 

bilaterálně (30° flexe, 30° extenze), u MPT kloubů I. prstců rozsah pohybu 

rovněž snížen, abdukce prstů aktivně 0° 

- IP klouby prstců nohy aktivně – minimální rozsah pohybu do flexe  

i extenze bilaterálně 

  



52 

 

3.3.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Pravá Levá 

M. triceps surae 2 1 

M. soleus 1 0 

Paravertebrální svaly 2 

Ischiokrurální svalstvo 2 2 

M. iliopsoas 1 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. rectus femoris 1 1 

Mm. adductores 2 2 

M. pectoralis major – pars 

sternalis 

2 2 

M. pectoralis major – pars 

abdominalis 

2 2 

M. pectoralis minor 2 2 

M. levator scapulae 1 1 

M. trapezius pars descendens 2 2 

M. SCM 1 1 

Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, vstupní vyšetření 

 

3.3.10 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test 

 Pacient není schopen zaujmout sed s výdechovým postavením hrudníku, dolní 

žebra v mírném inspiračním postavení. Při inspiriu malý rozvoj žeber laterálně, mírná 

aktivace proti odporu. Pohyb žeber kraniálně při nádechu, zapojení pomocných 

dechových svalů. Minimální rozvoj v dorzální oblasti trupu.  

Test nitrobřišního tlaku 

  Tlak v tříselné krajině při aktivaci mírně oslabený. Vyklenutí břišní stěny více 

kraniálně. Převažuje aktivita povrchových abdominálních svalů. Schopen mírné 

aktivace hlubokých stabilizačních svalů. Snížená svalová aktivita v oblasti podbřišku.  
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3.3.11 Testování úchopu dle Nováka 

Jemný precizní úchop Pravá Levá 

Štipec  1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Špetka 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Laterální úchop 2 – provede dobře 2 – provede dobře 

Silový úchop Pravá Levá 

Kulový 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Válcový 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Háček 2 – provede dobře 2 – provede dobře 

Tabulka č. 8 – Vyšetření úchopu dle Nováka, vstupní vyšetření 

 

3.3.12 Neurologické vyšetření  

Pacient bez poruchy řeči, orientován časem, prostorem i osobou.  

Částečně inkontinentní, po pádu a následném SAK občasné obtíže s kontinencí, pocit 

nutnosti vyprázdnění se někdy dostavuje opožděně. Před pádem bez obtíží.  

 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius: rozlišuje chutě jídla, cítí s vyloučením zraku (káva) 

II. n. opticus: brýle na dálku a na čtení, vyšetření zorného pole bez patologií 

III., IV., VI. n. oculomotorius, trochlearis, abducens: pohyb bulbů do všech stran  

v pořádku bilaterálně 

V. n. trigeminus: čití v oblasti obličeje – symetrické, čití v pořádku oboustranně, 

zavírání úst v plném rozsahu, výstupy n. trigeminus nebolestivé 

VII. n. facialis: vyšetření mimického svalstva dle svalového testu dle Jandy  

– m. buccinator, m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris – bez patologií, pohyby 

provedeny v plném rozsahu bilaterálně 

VIII. n. vestibulocochlearis: sluch v pořádku oboustranně, Hautantova zkouška 

negativní 

IX., X. n. glosopharyngeus, vagus: polykání v pořádku, bez poruch výslovnosti 
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XI. n. accessorius: vyšetření elevace ramen – provede oboustranně, protrakci hlavy 

provede bez obtíží 

XII. n. hypoglossus: vyplazení jazyka – v pořádku, plazí středem, fyziologická trofika 

 

Meningeální příznaky 

Negativní, volný pohyb do anteflexe C páteře. 

 

Neurologické vyšetření na HKK 

Aspekčně zvýšená trofika vpravo zejména v oblasti m. biceps brachii, flekční držení 

v loketním kloubu. Prsty ve flekčním a addukčním postavení. Pacient udává časté 

brnění v oblasti od loketního kloubu distálně, bilaterálně a časté pocity chladných 

rukou. 

Povrchové čití 

Vyšetřováno v dermatomech C5-C8.  

Taktilní – asymetrické, hypestezie vpravo ve všech dermatomech  

Algické – vlevo fyziologická reakce na algický podnět (štípnutí), vpravo hypestezie, 

pocit vzdáleného tupého tlaku 

Termické – rozpozná teplý a studený podnět, asymetrické vnímání, vpravo snížená 

citlivost oproti levé straně 

Diskriminační – neporušeno, vpravo změněná citlivost, hypestezie 

Hluboké čití 

Polohocit – rozpozná polohy prstů na P i L HK, bez patologických změn 

Pohybocit – rozpoznání pasivního pohybu bilaterálně, bez patologických změn 

Stereognozie neporušena bilaterálně. 
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Myotatické reflexy  

Horní končetina Pravá Levá 

Flexorový hyperreflexie hyperreflexie 

Bicipitový hyperreflexie hyperreflexie 

Tricipitový hyperreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 9 – Vyšetření myotatických reflexů HKK, vstupní vyšetření 

Hyperreflexie na pravé straně výraznější. 

 

Pyramidové jevy zánikové 

Horní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Hanzal negativní negativní 

Dufour negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 
Tabulka č. 10 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových HKK, vstupní vyšetření 

 

Pyramidové jevy iritační 

Horní končetina Pravá Levá 

Juster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trömmer negativní negativní 
Tabulka č. 11 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních HKK, vstupní vyšetření 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – v normě 

Diadochokinéza – v normě 
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Neurologické vyšetření reflexů trupu 

Taktilní čití – hypestezie bilaterálně, více vpravo. Stálý pocit utaženého pásu kolem 

celého trupu.  

 Pravá Levá 

Epigastrický hyporeflexie normoreflexie 

Mezogastrický hyporeflexie normoreflexie 

Hypogastrický hyporeflexie normoreflexie 

Tabulka č. 12 – Vyšetření reflexů trupu, vstupní vyšetření 

 

Neurologické vyšetření na DKK 

Extenční držení pravé DK. Hlezenní kloub v plantární flexi. Lýtka aspekčně atrofická 

bilaterálně. Pacient udává časté brnění v oblasti od kolenního kloubu distálně, 

bilaterálně a časté pocity chladných nohou. 

Povrchové čití 

Vyšetřováno v dermatomech L4, L5, S1.  

Taktilní – asymetrie, hypestezie vpravo ve všech dermatomech 

Algické – vlevo fyziologická reakce na algický podnět (štípnutí), vpravo hypestezie, 

pocit vzdáleného tupého tlaku 

Termické – rozpozná teplý a studený podnět, asymetrické vnímání, vpravo snížená 

citlivost oproti levé straně 

Diskriminační – neporušeno, vpravo změněná citlivost, hypestezie vpravo 

Hluboké čití 

Polohocit – rozpozná polohy prstců na P i L DK, bez patologických změn 

Pohybocit – rozpoznání pasivního pohybu bilaterálně, bez patologických změn 

Myotatické reflexy 

Dolní končetina Pravá Levá 

Patellární hyperreflexie hyperreflexie 

Achillovy šlachy hyperreflexie hyperreflexie 

Medioplantární hyperreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 13 – Vyšetření myotatických reflexů DKK, vstupní vyšetření 
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Pyramidové jevy zánikové 

Dolní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Barré I, II, III negativní negativní 
Tabulka č. 14 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových DKK, vstupní vyšetření 

 

Pyramidové jevy iritační 

Dolní končetina Pravá Levá 

Babinski negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenhein negativní negativní 
Tabulka č. 15 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních DKK, vstupní vyšetření 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – v normě 

 

3.3.13 Vyšetření spasticity 

0 žádný vzestup svalového napětí 

1 lehký vzestup svalového napětí, manifestující se zadrhnutím, následovaným minimálním 
odporem na konci rozsahu pohybu 

1+ lehký vzestup svalového napětí, manifestující se zadrhnutím, následovaným minimálním 
odporem během zbytku pohybu 

2 výraznější vzestup svalového napětí během pohybu, s částí těla jde snadno pohybovat 

3 podstatný vzestup svalového napětí, pasivní pohyb je těžký 

4 postižená část je fixována v určitém postavení, nelze s ní pasivně pohybovat 
Tabulka č. 16 – Modifikovaná Ashwortova škála 
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Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashwortovy škály  

  Pravá Levá 

Flexe Prsty HK 1+ 1 

Zápěstí 1+ 1 

Loketní kloub 1+ 1 

Kyčelní kloub 3 1 

Kolenní kloub 3 1+ 

Hlezenní kloub 1 0 

Extenze Prsty HK 1+ 1 

Zápěstí 2 1 

Loketní kloub 3 1+ 

Kyčelní kloub 1 1 

Kolenní kloub 1+ 1 

Hlezenní kloub 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 3 1 

Tabulka č. 17 – Vyšetření spasticity, vstupní vyšetření 

 

3.3.14 Orientační vyšetření svalové síly 

 Svalová síla vzhledem ke spasticitě vyšetřena pouze orientačně v rámci 

jednotlivých segmentů se stranovým porovnáním za pomoci aktivních pohybů  

a aktivních pohybů proti odporu. 

 Stisk ruky vpravo slabší, pacient udává celkový pocit slabosti pravé strany těla 

týkající se zejména DK spojený s omezeným aktivním rozsahem pohybu.  

Při orientačním vyšetřením svalové síly HKK a DKK potvrzeno mírné pravostranné 

oslabení svalových skupin spojené se spastickým držením a možností provedení 

aktivního pohybu pouze v malém rozsahu. U jednotlivých segmentů svalová síla 

v rámci možného rozsahu zachována, pacient provede většinu pohybů proti mírnému 

odporu. Orientačně testováno za pomocí trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu, 

abdukce v KYK, flexe a abdukce v ramenním kloubu, flexe a extenze v loketním 

kloubu a zápěstí.  

 



59 

 

3.3.15 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

HKK – nalezena blokáda MCP kloubů dorzálním směrem bilaterálně, výrazněji vpravo, 

zejména II. prst pravé HK; kloubní vůle mírně omezena u zápěstí vpravo do palmární 

flexe; kloubní vůle u glenohumerálního, loketního, radio-ulnárního a zápěstí kloubu  

bez omezení všemi směry 

DKK – nalezena blokáda caput fibulae vpravo dorzálním směrem; talokrurální kloub 

vpravo mírné omezení kloubní vůle dorzálním směrem, I. MTP výrazné omezení 

kloubní vůle všemi směry bilaterálně, výrazněji vpravo; PIP kloub palce bilaterálně 

všemi směry, přednoží volné bilaterálně 

 

3.3.16 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Posunlivost kůže v oblasti paravertebrálních valů stranově symetrická, nepotivá, 

barva normální, suchá na HKK od lokte distálně a na DKK od kolene distálně, 

nejvýrazněji oblast pravé nohy. Zvýšená lámavost nehtů u prstců DKK. Mírně zvýšený 

odpor a snížená posunlivost kůže v oblasti L páteře bilaterálně. 

Podkoží 

 Posunlivost podkoží snížena v oblasti paže a předloktí vpravo. Tvorba Kiblerovy 

řasy a její posun obtížnější v oblasti dolní L páteře bilaterálně. 

Fascie 

 Zhoršená protažitelnost fascií kranio-kaudálně, latero-laterálně v oblasti pravé 

paže a předloktí zejména na ventrální straně (m. biceps brachii), oblast trapézových valů 

(fascia cervicalis – oblast m. trapezius pars descendens) bilaterálně. Mírně zvýšen odpor 

při protažení fascia thoracolumbalis kraniálním směrem v oblasti dolní Lp bilaterálně  

a fascia pectoralis laterálním směrem bilaterálně, výrazněji vpravo.  

Svalový tonus – palpační vyšetření  

 Trup a krční páteř – mírná hypertonie paravertebrálních svalů bilaterálně 

s maximem v Th oblasti – palpačně bez zvýšené citlivosti; výrazný hypertonus  

m. trapezius pars descendens bilaterálně – nalezeny TrPs ve střední a laterální části 

trapézového valu (m. trapezius pars descendens), více citlivé vpravo 
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m. SCM pars sternalis kaudální část, mírná hypertonie bilaterálně, nebolestivý;  

m. pectoralis major pars sternalis mírně zvýšen tonus bilaterálně – TrPs bilaterálně 

v oblasti přední axiální řasy, mírně palpačně citlivé bilaterálně 

 HKK – výrazný hypertonus m. biceps brachii bilaterálně, zejména vpravo; 

hypertonus flexorů zápěstí vpravo – palpačně mírně citlivé, TrP v proximální části  

m. brachioradialis vpravo, mírná hypertonie m. deltoideus pars anterior vpravo  

 DKK – hypotonie ischiokrurálního svalstva výrazněji vpravo, výrazný 

hypotonus m. triceps surae bilaterálně, více vpravo; hypotonus gluteálního svalstva 

bilaterálně, výrazněji vpravo, normotonie m. rectus femoris bilaterálně, mírný 

hypertonus adduktorů kyčelního kloubu, proximální část bilaterálně, zřetelněji vpravo, 

mírně palpačně citlivé 

 

3.3.17 Speciální testy 

Barthel ADL index (11.1. 2022) 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 b. 

Oblékání S pomocí 5 b. 

Koupání Samostatně nebo s pomocí 5 b. 

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 b. 

Kontinence moči Občas inkontinentní 5 b. 

Kontinence stolice Občas inkontinentní 5 b. 

Použití WC S pomocí 5 b. 

Přesun lůžko – židle S malou pomocí 10 b. 

Chůze po rovině Na vozíku 50 m 5 b. 

Chůze po schodech Neprovede 0 b. 

Vyhodnocení Závislost středního stupně - 55 b. 

Tabulka 18 – Barthel ADL index – vstupní vyšetření 
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3.3.18 Závěr vstupního vyšetření 

 Pacient s reziduální spastickou kvadruparézou po hyperextenčním poranění 

krční páteře s inkompletní míšní lézí a stavem po traumatickém subarachnoidálním 

krvácení z 22.12. 2021, kdy byl pacient hospitalizován ve FN Motol.  

Nyní hospitalizován na Oddělení následné rehabilitační péče Fakultní Thomayerovy 

nemocnice. Pacient popisuje zhoršení spasticity vpravo a kontinence po SAK, schopen 

samostatné vertikalizace, lokomoce za pomoci 2FH. 

 Pacient bez kognitivního deficitu, orientovaný, spolupracující, bez bolestí. 

Aspekčně zřetelné spastické držení s pravostranným maximem, zejména pravá DK 

v extenčním postavení.  Potvrzeno vyšetřením spasticity za pomocí modifikované 

Ashwortovy škály, která prokázala přítomnost spasticity na HKK i DKK bilaterálně. 

Vpravo výrazná extenční spasticita DK všech segmentů s obtížným provedením 

pasivního pohybu do flexe. U pravé HK nejvýrazněji spasticitou zasaženy flexory 

předloktí s fixovanou semiflexí v loketním kloubu. Bilaterálně spasticita adduktorů 

kyčelního kloubu s výrazným maximem vpravo. Levá strana mírná spasticita HK i DK  

s volným provedením pasivního pohybu. Svalová síla ovlivněna spasticitou  

a omezeným rozsahem aktivního pohybu, svalová síla nižší vpravo v porovnání s levou 

stranou. Vyšetření úchopu potvrdilo omezenou schopnost jemného precizního i silového 

úchopu u pravé ruky způsobené spasticitou a s ní spojeným omezeným rozsahem 

pohybu, vázne opozice palce vpravo, fixované flekční postavení prstů s výrazně 

omezenou abdukcí prstů.  

 Rozsah pohybu omezen zejména při aktivním pohybu v důsledku přítomnosti 

spasticity. Nejvýrazněji pravá DK do flexe v kyčelním i kolenním kloubu. U pravého 

hlezenního kloubu fixována plantární flexe, omezen rozsah do dorzální flexe. Na horní 

končetině fixována semiflexe v pravém loketním kloubu, omezen rozsah do všech 

směrů pravého glenohumerálního kloubu. Pohyb do abdukce a flexe bolestivý, možná 

souvislost s přestavbou stereotypu abdukce v ramenním kloubu, hypertonií a zkrácením 

m. trapezius pars descendens. Vyšetření zkrácených svalů prokázalo zkrácení svalů 

související se spastickým držením končetin – zkrácení ischiokrurálního svalstva  

a adduktorů KYK bilaterálně, prsních svalů bilaterálně, m. trapezius pars descendens 

bilaterálně, m. triceps surae více vpravo, paravertebrálního svalstva.  
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 Palpační vyšetření prokázalo hypertonus v oblasti ramenních pletenců  

a trapézových valů bilaterálně manifestující se protrakcí a elevací ramenních pletenců, 

v této oblasti taktéž zhoršena posunlivost fascií.  Výrazný hypertnous m. biceps brachii, 

výrazněji vpravo. TrPs v oblasti m. trapezius pars descendens, m. pectoralis  

a m. brachioradialis vpravo. Hypotonie gluteálních svalů. Na dolních končetinách 

převaha hypotonie, nejvíce m. triceps surae (atrofie) vpravo zřejmá i aspekčně. Kloubní 

blokády na DKK v oblasti palcových MTP i PIP kloubů, caput fibulae vpravo 

dorzálním směrem, talokrurální kloub vpravo dorzálním směrem, zápěstí vpravo  

do palmární flexe. Měkké tkáně hůře protažitelné v oblasti L páteře.  

 Neurologické vyšetření prokázalo pravostrannou exteroceptivní hypestezii  

od krku distálně. Pacient udává pocit brnění distálních částí HKK i DKK a pocit 

utaženého pásu v oblasti dolní části trupu. Hlavové nervy bez patologického nálezu. 

Hluboké čití neporušeno. Vyšetřena hyperreflexie u myotatických reflexů, hyporeflexie 

u exteroceptivních břišních reflexů na pravé straně. Pyramidové jevy zánikové a iritační 

negativní bilaterálně. Mozečkové funkce v normě. Meningeální příznaky negativní.  

 Hluboký stabilizační systém oslaben, převaha břišního dýchání bez  

latero-laterálního rozvoje. Mírné inspirační postavení žeber, vyklenutí břišní stěny.  

Při manuálním kontaktu schopnost aktivace hlubokých stabilizačních svalů. Flekční 

držení trupu při stoji i chůzi, širší stojná baze, bez fyziologického odvalu chodidla  

a zapojení prstců při chůzi, absence fyziologických souhybů trupu při chůzi, lokty 

daleko od těla. Neschopen chůze po schodech z důvodu nemožnosti provedení aktivní 

flexe v KYK i KOK. Pánev sešikmená vlevo dolů. Zvýšené riziko pádu, snížená 

stabilita a soběstačnost. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  

Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- prevence TEN 

- protažení zkrácených svalů, protažení do antispastického vzorce 

- ovlivnění spasticity zejména pravé strany těla 

- zlepšení dechového stereotypu 

- zlepšení protažitelnosti a posunlivosti měkkých tkání v oblasti Cp a Lp 

- redukce bolesti v oblasti pravého ramenního kloubu 

- zlepšení mobility pravé DK, navýšení rozsahů pohybu 

- odstranění kloubních blokád v segmentech s omezením 

- relaxace hypertonických svalů (m. trapezius pars descendens bilaterálně,  

m. pectoralis major pars sternalis, m. biceps brachii bilaterálně, flexory zápěstí 

vpravo, adduktory KYK bilaterálně), odstranění TrPs (m. trapezius pars 

descendens, m. brachioradialis vpravo) 

- zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu 

- zlepšení jemné motoriky zejména pravé HK 

- zlepšení izolovaných pohybů pletence pánevního 

- korekce postury při stoji i chůzi 

- aktivace HSS 

- zlepšení stability a koordinace pohybu 

- zlepšení soběstačnosti 

- facilitace trupu v oblastech se zvýšenou hypestezií 

 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- návrat pacienta do běžného života, zlepšení soběstačnosti a stability 

- ovlivnění spasticity, udržení/navýšení rozsahů pohybu  

- optimalizace svalového tonu, odstranění svalových dysbalancí 

- zlepšení jemné motoriky pravé HK 

- snížení rizika pádu 

- reedukace pohybových stereotypů (abdukce v ramenním kloubu, flexe šíje, 

korekce stereotypu sedu, stoje a chůze o 2 FH) 

- zlepšení odvalu chodidla a zapojení prstců při chůzi o 2 FH 
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- posílení HSS 

- zlepšení mobility pravostranných končetin 

- navýšení svalové síly  

- nácvik celkové relaxace 

- úprava a nácvik ADL, nácvik chůze po schodech 

 

Návrh terapeutických postupů 

- PIR dle Lewita na hypertonické svaly 

- protažení zkrácených svalů za pomoci PIR s protažením dle Jandy 

- techniky měkkých tkání dle Lewita 

- mobilizační techniky dle Lewita   

- aktivace a posílení HSS 

- AGR dle Zbojana 

- polohování pravostranných končetin 

- metody na neurofyziologickém podkladě (PNF dle Kabata, pravá HK) 

- respirační fyzioterapie 

- nácvik a korekce stereotypu chůze a stoje 

- analytické posilování dle Jandy a kondiční metody (s pomůckami i bez nich) 

- trénink koordinace a rovnovážných funkcí 

- nácvik jemné motoriky 

- senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové 

- edukace pacienta v autoterapii 

- LTV na přístrojích (Erigo Basic, Motomed) 

- fyzikální terapie – pozitivní termoterapie aplikovaná lokálně (termosáčky) 

s cílem uvolnění svalových spasmů, myorelaxace, aplikace po dobu 20 minut 

s bavlněným krytím do oblasti spastických svalových skupin před terapií, 

negativní termoterapie lokální – instantní kryokompresy aplikované  

před cvičební jednotkou po dobu až 30 minut, parafín na pravou ruku  

15 minut/ 2x-3x týdně 
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3.5 Denní záznam průběhu terapie 

 

3.5.1 Terapeutická jednotka č. 1 

Datum: 10.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient orientován osobou, místem i časem, spolupracující. Samostatný  

a stabilní sed na lůžku.  

Subjektivní: Pacient se dnes cítí dobře, bez bolestí. Rád by byl co nejdříve v domácím 

prostředí – při hospitalizaci depresivní myšlenky. Rád by se více aktivně hýbal a cvičil.  

Cíl terapeutické jednotky 

- prevence TEN 

- provedení vstupního kineziologického vyšetření 

- protažení do antispastického vzorce zejména vpravo 

- relaxace hypertonického m. trapezius (pars descendens) bilaterálně 

- snížení bolestivosti pravého glenohumerálního kloubu 

- korekce stereotypu chůze o 2 FH 

- edukace ohledně režimových opatření  

Návrh terapie 

- aktivní pohyby DKK  

- trakce glenohumerálního kloubu dle Lewita v ose humeru 

- PIR dle Lewita pro relaxaci m. trapezius 

- PIR s protažením dle Jandy s cílem protažení spastických svalů 

- nácvik správného stereotypu chůze o 2 FH, korekce držení trupu 

- instruktáž k režimovým opatřením spojených se zdravotními problémy pacienta  

Popis terapeutické jednotky 

 Dnešní terapeutická jednotka o délce přibližně jedné hodiny byla započata  

na lůžku nemocničního pokoje. Provedena prevence TEN aktivními pohyby od aker  

– flexe a extenze prstců, plantární a dorzální flexe v hlezenním kloubu bilaterálně, 

aktivní flexe a extenze v kolenním a kyčelním kloubu vlevo (15x), vpravo provedeno 
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pasivně (10x). DKK bandážované. Poté přesun na cvičebnu a terapeutické lůžko,  

kde bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření.  

 Trakce v leže na zádech ramenního kloubu vpravo dle Lewita. PIR dle Lewita  

na m. trapezius pars descendens vleže na zádech bilaterálně, PIR s protažením m. biceps 

brachii vpravo, ischiokrurální svalstvo bilat., adduktory KYK bilat., m. triceps surae 

bilat. PIR s protažením do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu. 

 Chůze o 2 FH, čtyřdobá, asi 20 m po chodbě, korekce držení těla a odvíjení 

chodidel za zaměřením na flexi v KOK a dorzální flexi v hlezenním kloubu a s tím 

spojeném došlapu na patu. Korekce držení loktů a stereotypu chůze o 2 FH. 

 Edukace ohledně režimových opatření spojených se zdravotním stavem pacienta, 

prevence TEN, chůze pouze s doprovodem, polohování. 

Autoterapie 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci nastavitelného 

roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu 

- aktivní pohyby od aker, dorzální a plantární flexe v hlezenním kloubu, každý 

pohyb 10x ve 3 sériích 

Efekt terapie 

Objektivní: Provedeno vstupní kineziologické vyšetření, navýšení pasivního rozsahu 

v KYK i KOK po provedení PIR s protažením o cca 15° do flexe. Navýšení pasivního 

rozsahu do addukce v KYK o cca 10°. Pravá HK protažena pasivně do plné extenze 

v loketním kloubu, po uvolnění návrat do semiflekčního postavení. Při chůzi pacient 

schopen flexe v KOK, vpravo méně, pomalé tempo, nejistota. Snaha o došlap na patu, 

stálá převaha plantární flexe. Lokty drženy stále od těla – pocit větší stability. Pacient 

chápe režimová opatření a autoterapii.  

Subjektivní: Pacient popisuje velmi příjemné protažení a uvolnění v oblasti pravé HK  

i DK, pocit uvolnění napětí v pravém ramenním kloubu po trakci a v oblasti ramen  

po uvolnění trapézových svalů. Nejistota na hladkém/kluzkém povrchu lehátka.  

Po protažení pocit volnějšího kroku při chůzi o 2 FH. Mírná únava zejména pravé DK 

po terapeutické jednotce. Velmi pozitivní pocity z aktivního pohybu a protažení, 

zlepšení nálady. 
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3.5.2 Terapeutická jednotka č. 2 

Datum: 11.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient na lůžku, unavený vzhled. DKK bandážované. V noci nechtěné 

vytržení kanyly. Dnes překlad z JIP neurologického oddělení na standardní lůžkové 

neurologické oddělení. DKK polohované v semiflexi v KYK i KOK.  

Subjektivní: Nevolnost v noci, spánkový deficit. Cítí mírnou únavu, nyní bez bolestí,  

se zájmem absolvovat cvičební jednotku. Celkový pocit ztuhlosti, snížené mobility 

zejména pravostranných končetin, pocit slabých DKK. Pocit volnějších ramen (více 

vpravo) po včerejší terapii.  

Cíl terapeutické jednotky 

- prevence TEN 

- ovlivnění spasticity, protažení do antispastického vzorce 

- protažení zkrácených svalů (mm. pectorales) 

- korekce postury, stereotypu chůze, odvíjení chodidla 

- zlepšení hybnosti pravé HK a DK 

- zlepšení jemné motoriky 

- zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti Cp a Lp 

- snížení bolestivosti pravého glenohumerálního kloubu 

- optimalizace svalového tonu v oblasti ramenních pletenců 

- odstranění TrPs (m. pectoralis major pars sternalis, m. trapezius pars 

descendens, m. brachioradialis) 

- mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí (MTP a PIP klouby I. prstců, caput 

fibulae, talokrurální skloubení, pravá ruka – MCP klouby, zápěstí) 

Návrh terapie 

- aktivní pohyby HKK i DKK 

- nácvik chůze o 2 FH, stimulace plosek nohou 

- PNF dle Kabata, nácvik II. flekční diagonály pro HK 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené a spastické svaly, zejména vpravo 

- manipulace s předměty při ADL – jemný precizní úchop, exteroceptivní 

facilitace ruky a prstů 
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- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů a odstranění TrPs 

- TMT dle Lewita pro krční a bederní fascii 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

- trakce glenohumerálního kloubu dle Lewita v ose humeru 

Popis terapeutické jednotky 

 Na lůžku prevence TEN, aktivní pohyby DKK od aker – flexe a extenze prstců, 

plantární a dorzální flexe hlezenního kloubu, flexe KYK a KOK vlevo (10 opakování). 

Stimulace plosek nohou masážním míčkem s bodlinami. Cestou na cvičebnu korekce 

chůze o 2 FH, zaměření na flexi v KOK, správné odvíjení chodidel, držení loktů u těla, 

vzpřímené držení těla.  

 PIR s protažením dle Jandy spastických svalů pravé strany těla (m. biceps 

brachii, flexory zápěstí a prstů ruky, adduktory KYK, ischiokrurální svalstvo, m. triceps 

surae, m. rectus femoris), PIR s protažením do trojflexe v leže na zádech v KYK, KOK 

a hlezenním kloubu. PIR s protažením na m. pectoralis major pars sternalis, 

abdominalis. PIR dle Lewita m. trapezius bilaterálně v sedě, m. pectoralis major  

dle lokalizace TrPs v oblasti přední axiální řasy bilaterálně, m. brachioradialis PIR  

do supinace. Mobilizace periferních kloubů dle Lewita – I. MTP kloub bilaterálně 

všemi směry, caput fibulae vpravo dorzálním směrem, talokrurální kloub dorzálním 

směrem. MCP klouby (I. – V. prst) pravé ruky dorzálním směrem, zápěstí pravé ruky  

do palmární flexe. Trakce dle Lewita glenohumerálního kloubu v ose humeru vpravo.  

Protažení fascia cervicalis v oblasti m. trapezius pars descendens a kaudální části fascia 

thoracolumbalis Lp dle Lewita.  

 Facilitace pravé ruky a prstů masážním míčkem s bodlinami. PNF – II. flekční 

diagonála pravé HK s dopomocí s cílem zvětšení rozsahu pohybu do antispastického 

vzorce (m. biceps brachii, flexory zápěstí, prsty ruky), zlepšení svalové synergie, 

zlepšení aktivní hybnosti distální části pravé HK. Provedena instruktáž a nácvik pohybu 

se zrakovou kontrolou. V sedu nácvik koordinace pohybu prstů, jemných úchopů pravé 

i levé HK uchopováním drobných předmětů (míčky, tužka, klíč) a přendáváním z ruky 

do ruky.  

 Chůze a aktivní pohyby dnes omezeny na minimum pro únavu pacienta (chůze 

cca 20 m z pokoje na cvičebnu a zpět). Pacient se ihned po terapii vrací na lůžko, 

odpočinek. 
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Autoterapie 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci nastavitelného 

roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu 

- aktivní pohyby od aker, dorzální a plantární flexe v hlezenním kloubu, každý 

pohyb 10 - 15x ve 3 sériích 

- automasáž dlaní a prstů HKK míčkem s bodlinkami 

Efekt terapie 

Objektivní: Viditelná únava pacienta ovlivnila průběh terapie ve smyslu zkrácení 

jednotky – především zkrácena doba chůze a množství aktivních pohybů, přítomnost 

celkové svalové ztuhlosti. Při chůzi snaha o elevaci špičky nohy nad podložku, vlevo 

schopen, vpravo nikoliv. Zlepšení kloubní pohyblivosti v mobilizovaných segmentech, 

MTP kloub přetrvává určité omezení joint play, u MCP kloubů a zápěstí vpravo 

uvolnění kloubní vůle. Po PIR s protažením spastických svalů pravé strany těla výrazné 

navýšení rozsahu pasivního pohybu do flexe v KYK, KOK. Navýšení volnosti pohybu 

po protažení m. pectoralis major. Fascie Cp a Lp po terapii zlepšení prožitelnosti všemi 

směry. Pacient velmi rychle pochopil instrukce k provedení II. flekční diagonály, 

projevil velkou snahu, rychlá únava prstů pravé HK. S dopomocí provede pohyb 

v plném rozsahu, loketní kloub zůstává během celého pohybu fixován v mírné flexi  

(cca 15°), prsty pacient není schopen aktivně extendovat do plného protažení.  

Při nácviku jemné motoriky pacient schopen jemného precizního úchopu pravou rukou 

se souhybem ramenního pletence a dopomocí levé HK. 

Subjektivní: Pacient popisuje pocit příjemného protažení pravé strany těla, pocit 

volnosti v pravém ramenním kloubu po trakci a oblasti ramen po PIR dle Lewita  

m. trapezius. Po nácviku PNF pocit „těžké“ pravé ruky, bez bolesti v P rameni.  

Po facilitaci pravé ruky popisuje pacient zlepšení exteroceptivního vnímání při úchopu. 

Zvýšená únava.  
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3.5.3 Terapeutická jednotka č. 3 

Datum: 13.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient včera přeložen na Oddělení následné rehabilitační péče. Dnes 

seznámen s chodem oddělení. DKK pomocí polohovatelného roštu polohovány v leže 

do flexe v KYK i KOK. Pohyb mimo lůžko povolen pouze s doprovodem. DKK  

bez bandáží. Dnes 23. den hospitalizace. 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, těší se na režim intenzivnější rehabilitace a více 

aktivního pohybu. Momentálně bez bolesti, pouze občasná bolestivost pravého 

ramenního kloubu, dle škály NRS 4/10 v krajních pozicích při flexi a abdukci.  

Cíl terapeutické jednotky 

- ovlivnění spasticity, protažení do antispastického vzorce 

- protažení zkrácených svalů  

- zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti Cp a Lp 

- korekce postury, stereotypu chůze, odvíjení chodidla 

- zlepšení hybnosti pravé HK a DK 

- snížení bolestivosti pravého glenohumerálního kloubu 

- optimalizace svalového tonu v oblasti ramenních pletenců 

- mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí (MTP a PIP klouby I. prstců, caput 

fibulae, talokrurální kloub) 

- zlepšení exteroceptivního vnímání oblasti trupu 

- aktivace HSS, zlepšení dechového stereotypu 

- zlepšení izolovaných pohybů pánve 

Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby HKK i DKK 

- nácvik chůze o 2 FH, nácvik odvalu chodidla 

- PNF dle Kabata, nácvik pohybů pánve v leže na boku 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené a spastické svaly, zejména vpravo 

- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů 

- TMT dle Lewita pro krční a bederní fascii 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita 



71 

 

- trakce glenohumerálního kloubu dle Lewita v ose humeru 

- exteroceptivní facilitace oblasti trupu ventrálně i dorzálně  

- aktivace HSS v leže na zádech 

- lokalizované dýchaní 

Popis terapeutické jednotky 

 Přesun z pokoje na cvičebnu chůzí o 2 FH, korekce stereotypu chůze a držení 

těla. Přesun na lehátko do kleku na patách s dopomocí. Pacient si tuto polohu sám 

vyžádal, zvyklý se tímto způsobem denně protahovat. Protažení paravertebrálního 

svalstva předklonem v sedu na patách se vzpažením HKK, koordinace s dechem. 

Aktivní pohyby v ramenních kloubech ve vysokém kleku, kroužení oběma směry  

(10x každým směrem). Protažení fascia thoracolumbalis dolní Lp dle Lewita kraniálním 

směrem, fascia cervicalis v oblasti m. trapezius pars descendens ventro-dorzálně, 

kranio-kaudálně.  

 PIR s protažením dle Jandy spastických svalů pravé strany těla (m. biceps 

brachii, flexory zápěstí a prstů ruky, adduktory KYK – v vleže na boku, ischiokrurální 

svalstvo, m. triceps surae, m. rectus femoris – modifikace v leže na zádech se spuštěnou 

DK přes okraj lehátka), PIR s protažením do trojflexe v leže na zádech v KYK, KOK  

a hlezenním kloubu s důrazem na pravou stranu. PIR s protažením na m. pectoralis 

major pars sternalis, abdominalis. Mobilizace periferních kloubů dle Lewita – I. MTP 

kloub bilaterálně všemi směry, caput fibulae vpravo dorzálně, talokrurální kloub 

dorzálně. Trakce dle Lewita glenohumerálního kloubu v ose humeru.   

 Izolované pohyby pánve dle PNF ventro-kraniálně, ventro-kaudálně, dorzo-

kraniálně a dorzo-kaudálně s cílem zlepšení svalové synergie a aktivní hybnosti 

v oblasti pánevního pletence. Každý pohyb opakován 5x. V leže na boku exteroceptivní 

facilitace distální části trupu míčkem s bodlinami. Aktivace HSS v leže na zádech 

s cílem udržení nitrobřišního tlaku. Koordinace s dechem, využití lokalizovaného 

dýchaní zejména do oblasti třísel, dorzální oblasti trupu a laterálních částí hrudníku.  

Po ukončení terapeutické jednotky chůze po chodbě a návrat na pokoj.  

Autoterapie 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci nastavitelného 

roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální části trupu 
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- lokalizované dýchání do inguinální oblasti  

 

Efekt terapie 

Objektivní: Dnes volnější pohyb do flexe v KYK i KOK vpravo, navýšení rozsahu 

pasivního i aktivního pohybu (cca o 10°) při prvním pokusu protažení. Chůze cca 40 m 

bez obtíží, značný rozdíl mezi chůzí před a po terapeutické jednotce – zlepšení 

stereotypu chůze, pacient schopen elevovat špičky nad podložku a naznačit dorzální 

flexi v hlezenním kloubu vpravo, navýšení flexe v KOK při kroku bilaterálně. 

Obnovena kloubní vůle u caput fibulae a talokrurálního kloubu vpravo dorzálním 

směrem, navýšení kloubní vůle u MTP kloubů palců, vpravo méně. Fascie Cp a Lp  

po terapii zlepšení prožitelnosti všemi směry. Pacient velmi dobře schopen provést 

izolované pohyby pánve všemi směry bilaterálně. Schopen aktivovat HSS a udržet 

několik vteřin nitrobřišní tlak. Při lokalizované dýchání schopen směřovat dech  

do žádaných oblastí, hůře do inguinální oblasti.  

Subjektivní: Pacient velmi oceňuje svou oblíbenou polohu sed na patách, kterou byl 

zvyklý provádět denně v domácích podmínkách, cítí intenzivní a příjemné protažení  

m. rectus femoris. Chůze po terapii volnější. Pocit volnosti v ramenním kloubu vpravo  

i celkové protažení pravé strany těla.  
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3.5.4 Terapeutická jednotka č. 4 

Datum: 14.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient v sedu na lůžku, 90° v KYK i KOK, připraven na terapeutickou 

jednotku. Orientován osobou, místem i časem. Orientačním vyšetřením zjištěn volnější 

pasivní pohyb v loketním kloubu vpravo do extenze a prstů pravé ruky do extenze 

pasivně i aktivně. 

Subjektivní: Po včerejší terapii dobrý pocit, krátkodobé zlepšení exteroceptivního 

vnímání v oblasti trupu po facilitaci (cca 1 hodina), pocit protažení pravé strany  

do poledních hodin, poté leh na lůžku a opětný pocit tuhosti a zvýšení spasticity 

zejména pravé DK. Pravý ramenní kloub od včera bez bolesti. Pacient denně 

v odpoledních hodinách provádí autoterapii – příjemné pocity po exteroceptivní 

facilitaci dlaní a prstů. Pochvaluje si pravidelné polohování DKK do flexe v KYK  

i KOK. Dýchání do inguinální oblasti obtížné, pocit „utaženého opasku“.  

Cíl terapeutické jednotky 

- protažení zkrácených svalů 

- ovlivnění spasticity zejména vpravo, protažení do antispastického vzorce 

- uvolnění hypertonických svalů (m. trapezius, m. SCM bilaterálně) 

- odstranění TrPs 

- navýšení kloubní vůle MTP kloubů I. prstců bilaterálně, PIP I. prstců 

- aktivace a posílení HSS 

- nácvik stereotypu chůze o 2 FH 

- zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti Cp 

- zlepšení hybnosti zejména pravé DK 

- navýšení svalové síly DKK, gluteálních svalů 

Návrh terapie 

- aktivní a pasivní pohyby HKK i DKK 

- PIR s protažením dle Jandy pro ovlivnění zkrácených a spastických svalů 

- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů a odstranění TrPs 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita  

- TMT dle Lewita, protažení fascií Cp 
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- korekce stereotypu chůze se zaměřením na odval chodidla a došlap na 

 patu, modifikace chůze (maximální flexe v KYK) 

- cviky zaměřené na posílení DKK (m. triceps surae, flexory KYK i KOK) 

 a gluteálních svalů 

- aktivace a posílení HSS v leže na zádech s využitím oválného 

 gymnastického míče, rytmická stabilizace při aktivním trupu 

Popis terapeutické jednotky 

 Terapie započata chůzí na cvičebnu, korekce stereotypu chůze, důraz  

na napřímené držení trupu a hlavy, elevace DK nad podložku a snaha o došlap na patu. 

Korekce držení loktů a kladení FH. Samostatný přesun na terapeutické lehátko. TMT 

dle Lewita – protažení fascií Cp v sedě. PIR dle Lewita v leže na zádech m. trapezius  

a m. SCM bilaterálně, m. pectoralis major dle lokalizace TrPs v oblasti přední axiální 

řasy bilaterálně, m. brachioradialis PIR do supinace. PIR s protažením dle Jandy  

m. biceps brachii bilaterálně, m. pectoralis major et minor, flexory KYK a KOK vpravo, 

m. triceps surae bilaterálně, extenzory KOK bilaterálně, adduktory KYK bilaterálně. 

PIR s protažením do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu vpravo. Modifikace 

PIR s protažením dle Jandy m. rectus femoris (leh na zádech při okraji lehátka, DK 

spuštěna přes okraj). Aktivní pohyb DKK do flexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu 

(5x bilaterálně), vpravo s dopomocí.  

 Mobilizace MTP a PIP kloubu I. prstce všemi směry bilaterálně. Cviky  

na posílení gluteálních svalů (cvik „most“) zvedáním pánevního pletence od lehátka 

s flexí v KOK, HKK podél těla (10 opakování s krátkou výdrží na konci pohybu). 

Aktivní pohyby DKK do flexe v KYK proti mírnému odporu, plantární a dorzální flexe 

aktivně proti odporu (každý cvik 5 opakování na každé straně), flexe a extenze v KOK 

aktivně vleže na zádech s DK přes okraj lehátka proti gravitaci.  

 Aktivace HSS vleže na zádech na lehátku, DKK pokrčené v 90° v KYK a KOK, 

pod DKK gymnastický oválný míč. Aktivní pohyby DKK spolu s míčem dopředu a zpět 

s aktivním trupem.  Rytmická stabilizace trupu a DKK pomocí vychylování DKK s 

míčem do stran. 

 Chůze o 2 FH ze cvičebny, chůze po chodbě (celkem cca 50 m) a následně zpět 

na pokoj. Korekce stereotypu chůze, na chodbě modifikace chůze – aktivně snaha  

o maximální flexi v KYK a KOK (cca 10 m). Návrat pacienta na lůžko. 
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Autoterapie 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci nastavitelného 

roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální části trupu 

- lokalizované dýchání do inguinální oblasti  

Efekt terapie 

Objektivní: Pasivní pohyb do flexe v KYK i KOK při prvním protažení opět volnější 

(orientačně vyšetřen volný pohyb pasivně do 60°). Po PIR s protažením do trojflexe 

rozsah navýšen o cca 50°. Navýšení rozsahu pohybu ve všech segmentech po protažení 

– nejvýrazněji vpravo do flexe v KYK a KOK. M. brachioradialis vpravo palpačně  

bez zvýšené citlivosti, TrP nenalezen. Přední axiální řasa m. pectoralis major bilaterálně 

palpačně bez zvýšené citlivosti. Protažení m. biceps brachii vpravo volnější oproti 

minulým terapiím, protažení do plné extenze v loketním kloubu. U adduktorů KYK 

přetrvává výrazné zkrácení, mírné navýšení rozsahu pohybu do abdukce v KYK 

bilaterálně cca o 10°. Pacient je schopen po protažení provést aktivní pohyb do trojflexe 

vlevo. Vpravo prvních cca 20° v KYK, KOK a hlezenním kloubu aktivně, poté nutná 

dopomoc. Navýšení kloubní vůle MTP kloubů I. prstců bilaterálně, uvolnění kloubních 

blokád v PIP kloubech bilaterálně. Pacient provede cvik „most“ bez obtíží, aktivní 

pohyby proti odporu provede se zvýšeným úsilím, vpravo obtížnější. Pacient schopen 

aktivovat HSS a udržet aktivitu při flektovaných DKK a rytmické stabilizaci, zvýšené 

úsilí. Mírné navýšení tempa chůze, po terapii zlepšení flektování KYK i KOK při chůzi, 

schopen došlapu na patu bilaterálně, vpravo obtížnější. Schopen modifikace chůze, 

vlevo do 90° flexe v KYK i KOK, vpravo rozsah snížen asi o polovinu.  

Subjektivní: Pacient pracoval s maximálním úsilím, vlastní iniciativa o prodloužení 

chůze. Pocit volnosti v pravém předloktí. Při návratu na lůžku pociťuje únavu, 

náročnější cvičební jednotka po delší době (hospitalizace). Pocit značné tuhosti a únavy 

pravého stehna, oblast m. rectus femoris.  
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3.5.5 Terapeutická jednotka č. 5 

Datum: 17.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Dle informací obdržených od fyzioterapeutů, kteří byli přítomni  

na Oddělení následné rehabilitační péče v pátek odpoledne (14.1. 2022), byl pacient  

po zbytek dne unaven, výrazně zvýšen tonus pravé DK, pasivní pohyb v KYK a KOK 

do flexe minimální, chůze po zbytek dne vynechána. V sobotu (15.1. 2022) chůze  

o 2 FH po chodbě (asi 60 m). Dnes pacient po ergoterapii, pozitivně naladěn, DKK 

polohovány do semiflexe v KYK i KOK za pomocí polohovatelného roštu lůžka.  

Po cvičební jednotce naplánována psychoterapie.  

Subjektivní: Po terapii 14.1. 2022 pocit únavy a výrazné ztuhlosti pravé DK, podobné 

pocity již dříve po nadměrné námaze. V sobotu pacient popisuje velmi dobrý pocit 

z chůze o 2 FH, DKK již bez pocitu únavy či ztuhlosti, subjektivně popisuje volnější 

pohyb v kloubech zejména pravé DK. Přes víkend prováděna doporučená autoterapie. 

Dnes v dobré náladě, po včerejším dni stráveném na lůžku pocit celkové ztuhlosti, 

snížené hybnosti zejména pravostranných končetin, pocit tuhosti (bez bolesti) pravého 

ramene.  

Cíl terapeutické jednotky 

- ovlivnění a snížení úrovně spasticity zejména vpravo, protažení  

 do antispastického vzorce 

- protažení zkrácených svalů 

- optimalizace svalového tonu (uvolnění hypertonických svalů  

 – m. trapezius, m. pectoralis major) 

- zlepšení hybnosti pravostranných končetin, navýšení rozsahu pohybu 

- zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti Cp, pravé paže (ventrální část) 

- nácvik stereotypu stoje a chůze  

- optimalizace nastavení a zlepšení hybnosti pravého ramenního kloubu   

- mobilizace kloubů s omezenou kloubní vůlí (MTP klouby I. prstců) 

- nácvik izolovaných pohybů pánevního pletence 

- instruktáž – cviky pro autoterapii 
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Návrh terapie 

- aktivní a pasivní pohyby HKK a DKK 

- PIR dle Lewita pro uvolnění hypertonických svalů 

- PIR s protažením dle Jandy s cílem protažení zkrácených a spastických 

 svalů, aktivní stretching 

- TMT dle Lewita se zaměřením na fascie Cp, fascie paže vpravo  

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

- trakce s PIR glenohumerálního kloubu dle Lewita v ose humeru 

- korekce stereotypu chůze o 2FH, korekce odvalu chodidla, důraz na flexi 

 DKK v KYK i KOK při chůzi 

- centrace ramenního kloubu v poloze vzpor klečmo    

- PNF dle Kabata, pohyby pánve v leže na boku 

- Erigo Basic – nácvik a korekce stereotypu stoje a chůze  

 na vertikalizačním stojanu 

- instruktáž a nácvik cviků pro autoterapii 

Popis terapeutické jednotky 

  Chůze o 2FH od lůžka na cvičebnu, korekce stereotypu chůze a držení těla, 

důraz na došlap na patu, dorzální flexi v hlezenních kloubech, odvíjení chodidla, flexi 

v KYK i KOK. Korekce kladení 2 FH a držení HKK. Na terapeutickém lehátku 

samostatný přesun do sedu na patách. Aktivní pohyby HKK do flexe, abdukce, kroužení 

v ramenních kloubech (10x). Aktivní pohyby Cp do flexe, lateroflexe, rotace  

(10x každým směrem). Při aktivních pohybech koordinace s dechem. Protažení 

paravertebrálního svalstva předklonem se vzpažením HKK v sedu na patách, 

koordinace s dechem. Samostatný přesun do vzporu klečmo, korekce držení těla  

ve vzporu klečmo, pasivní centrace pravého ramenního kloubu, korekce opory o ruce  

se zaměřením na udržení funkční klenby ruky.  

 Přesun do lehu na zádech, protažení fascia cervicalis v oblasti trapézových valů 

bilaterálně ventro-dorzáním směrem. Protažení fascií pravé ventrální strany paže  

latero-laterálním směrem. PIR dle Lewita m. trapezius bilaterálně, m. pectoralis major. 

PIR s protažením dle Jandy se zaměřením na spastické svaly zejména pravé strany těla 

(m. biceps brachii, flexory zápěstí, flexory a adduktory KYK, m. rectus femoris  

– modifikace vleže na zádech se spuštěnou DK přes okraj lehátka, m. triceps surae, 
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ischiokrurální svalstvo, m. pectoralis major pars sternalis et minor). PIR s protažením 

do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu vpravo. Trakce glenohumerálního 

kloubu v ose humeru vpravo dle Lewita s PIR. Mobilizace periferních kloubů  

dle Lewita, MTP kloub I. prstců bilaterálně všemi směry.  

 Izolované pohyby pánve dle PNF ventro-kraniálně, ventro-kaudálně,  

dorzo-kraniálně a dorzo-kaudálně, proti odporu, s cílem zlepšení svalové synergie  

a aktivní hybnosti v oblasti pánevního pletence, 5x každým směrem bilaterálně. Aktivní 

pohyby DKK do flexe v KYK a KOK, aktivní dorzální flexe v hlezenních kloubech, 

paty sunuty po podložce, každá DK 5 opakování. Aktivní pohyby do abdukce v KYK, 

5x každá DK, vpravo s dopomocí do maximálního rozsahu. Přesun z terapeutického 

lehátka do stoje, nácvik cviků pro autoterapii, instruktáž – aktivní stretching m. triceps 

surae a ischiokrurálního svalstva, protahovaná DK přednožena před stojnou DK, 

extenze v KOK protahované, snaha o aktivní dorzální flexi v hlezenním kloubu  

na protahované straně, prohloubení protažení mírným flektováním stojné DK v KOK  

se zapojením m. rectus femoris či flexí trupu s napřímenou páteří, každá DK  

5 opakování.  

 Chůzí o 2 FH přesun do místnosti s přístrojem Erigo Basic, seznámí s chodem 

přístroje, upoutání k vertikalizačnímu stojanu, postupná vertikalizace po 30°. 15 minut 

nácvik chůze v přístroji, 50% zátěž, 25 kroků/min, 45° v KYK do flexe. Pacient zvládl 

bez obtíží. Poté chůzí o 2 FH přesun zpět na pokoj, korekce držení těla, stereotypu 

chůze se zaměřením na odvíjení chodidla bez prvotního kontaktu špičky s podložkou. 

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH m. triceps surae, 

 ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci 

 nastavitelného roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním 

 kloubu 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 
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Efekt terapie 

Objektivní: Zlepšení celkové hybnosti při přesunech na terapeutickém lehátku, pacient 

je schopen přesunu do sedu na patách bez dopomoci. Navýšení volnosti pohybu, 

pasivního a aktivního pohybu do flexe v KYK i KOK vpravo po PIR s protažením 

spastických svalů (orientačně pasivní rozsah do 70° před prvním protažením, poté 

navýšení o cca 50°), pacient schopen aktivního pohybu do flexe v KYK i KOK 

(orientačně 30°). Navýšen aktivní rozsah do abdukce v KYK po protažení zejména 

vpravo, cca o 10°, pasivní pohyb volnější. Navýšení volnosti pasivního pohybu do flexe 

v KOK při PIR s protažením m. rectus femoris vpravo, orientačně 130°. Pasivní pohyb 

do extenze v pravém lokti volnější, po uvolnění návrat semiflekčního držení. Navýšení 

pasivního rozsahu v ramenních kloubech do abdukce bilaterálně, navýšen aktivní rozsah 

v ramenních klubech všemi směry. Pacient je schopen udržet nastavení ramenního 

kloubu ve vzporu klečmo po pasivní centraci, absence funkční klenby ruky vpravo  

pro spastické držení prstů s omezenou abdukcí a extenzí. Po mobilizaci MTP kloubů  

I. prstců navýšení kloubní vůle zejména latero-laterálním směrem bilaterálně. Pacient 

schopen velmi precizně provést izolované pohyby pánve proti odporu dle PNF  

dle Kabata. Provedení cviků pro autoterapii pacient zvládá bez obtíží, chápe instruktáž. 

Chůze ve vertikalizačním stojanu bez obtíží, po protažení plynulejší a rychlejší tempo 

chůze o 2 FH po chodbě, zlepšení odvalu chodidla bilaterálně, aktivní snaha  

a autokorekce došlapu na patu a flektování KYK i KOK. Po upozornění pacient 

schopen korekce držení těla. Navýšení celkové délky chůze o 2 FH (asi 100 m).  

Subjektivní: Pacient pociťuje výrazné zlepšení chůze o 2 FH a celkové hybnosti, 

zejména po protažení. Pocit volného ramenního kloubu vpravo po trakci s PIR  

dle Lewita, při vzporu klečmo bez bolesti. Pocit tahu v pravém ramenním kloubu  

při aktivních pohybech v krajních pozicích (flexe, abdukce). Spokojen se zařazením 

přístroje Erigo Basic do terapie. Dnes pacient velmi spokojen se svým výkonem, 

pozitivně naladěn.  
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3.5.6 Terapeutická jednotka č. 6 

Datum: 18.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient v leže na lůžku, DKK polohované do semiflexe v KYK i KOK 

pomocí polohovatelného roštu. Dnes ráno ergoterapie – nafukovací vzduchová dlaha 

Urias na pravou HK, trénink jemné motoriky. Dle ergoterapeuta navýšení volnosti 

v pravém ramenním kloubu po cvičebních jednotkách a celkové zlepšení hybnosti. Nyní 

loketní kloub vpravo v mírném semiflekčním spastickém držení.  

Subjektivní: Pozitivní naladění pacienta, včera 17.1. 2022 v odpoledních hodinách 

prováděna autoterapie asi 15 minut, chůze o 2 FH asi 50 m. Pacient se cítí velmi dobře 

po včerejší terapeutické jednotce, pozoruje značné navýšení aktivního pohybu 

pravostranných končetin (zejména pravé DK do flexe v KYK i KOK) po cvičebních 

jednotkách. Dnes bez bolesti v pravém ramenním kloubu. Rád by pracoval na posílení 

trupu a DKK. Po ergoterapii a aplikaci nafukovací dlahy Urias pocit volnosti pravé 

ruky.  

Cíl terapeutické jednotky 

- protažení zkrácených svalů 

- uvolnění hypertonických svalů (m. trapezius pars descendens, pravá HK) 

- ovlivnění úrovně spasticity zejména vpravo, protažení do antispastického 

 vzorce 

- zlepšení protažitelnosti fascií v oblasti trapézových valů, pravé HK 

- zlepšení hybnosti zejména pravostranných končetin, navýšení rozsahu 

 pasivního i aktivního pohybu 

- posílení DKK a gluteálních svalů 

- zlepšení izolovaných pohybů pánve 

- navýšení kloubní vůle MTP kloubů I. prstců bilaterálně 

- zlepšení odvíjení chodidel, nácvik stereotypu chůze, korekce postury 

- aktivace a posílení HSS, zlepšení dechového stereotypu 

- rozšíření cviků pro autoterapii  
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Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby HKK i DKK 

- nácvik a korekce chůze o 2 FH, korekce odvíjení chodidel 

- PIR s protažením dle Jandy na zkrácené a spastické svaly 

- TMT dle Lewita s cílem zlepšit protažitelnost fascií oblasti Cp a pravé 

 ruky 

- PIR dle Lewita pro uvolnění hypertonických svalů 

- PNF dle Kabata, II. flekční diagonála pro HK, nácvik I. extenční 

 diagonály, izolované pohyby pánevního pletence dle PNF 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

- cviky pro aktivaci a posílení HSS s využitím oválného gymnastického 

 míče 

- instruktáž a nácvik cviků k autoterapii 

- Erigo Basic – nácvik chůze ve vertikalizačním stojanu se zapojením 

 HKK pro zlepšení koordinace pohybu, multitasking 

Popis terapeutické jednotky 

  Přesun chůzí o 2 FH z pokoje na cvičebnu, korekce stereotypu chůze  

se zaměřením na držení těla, držení loktů a kladení holí. Samostatný přesun  

na terapeutické lehátko do kleku na patách, aktivní stretching m. rectus femoris. 

Předklon v sedu na patách s cílem protažení paravertebrálního svalstva, koordinace 

s dechem (provedeno 5x). Aktivní pohyby HKK do flexe, abdukce, horizontální 

addukce, kroužení v ramenních kloubech (5x každým směrem), korekce provedení 

pohybu. Přesun do vzporu klečmo, aktivní extenze v KYK i KOK (zanožení 

s extendovanou DK), 3x na každé straně, vpravo s mírnou dopomocí do extenze 

v KYK. Přesun do polohy leh na zádech, PIR s protažením s důrazem na pravostranné 

končetiny (m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo, m. rectus femoris – modifikace  

se spuštěnou DK přes okraj lehátka, m. biceps brachii). PIR s protažením do trojflexe 

v KYK, KOK a hlezenním kloubu vpravo, poté aktivní pohyb bilaterálně (8 opakování, 

vpravo s dopomocí do maximálního rozsahu pohybu). PIR dle Lewita pro uvolnění  

m. trapezius pars descendens bilaterálně, flexory zápěstí vpravo. Mobilizace dle Lewita 

MTP kloubů I. prstců bilaterálně všemi směry. V lehu na boku PIR s protažením mm. 

adductores bilaterálně. 
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 V lehu na boku nácvik izolovaných pohybů pánve dle PNF bilaterálně,  

ventro-kraniálně, ventro-kaudálně, dorzo-kraniálně a dorzo-kaudálně, s cílem zlepšení 

svalové synergie a aktivní hybnosti v oblasti pánevního pletence, posilovací technika 

opakované kontrakce. Každý pohyb opakován 6x. PNF dle Kabata II. flekční diagonála 

HK vpravo s cílem zvětšení rozsahu pohybu do antispastického vzorce (m. biceps 

brachii, flexory zápěstí, prsty ruky), zlepšení svalové synergie, zlepšení aktivní hybnosti 

distální části pravé HK. Provedeno s pasivní dopomocí ve finální fázi pohybu, 

provedeno 5x. Nácvik I. extenční diagonály HK vpravo se slovním doprovodem  

a zrakovou kontrolou, pasivní dopomoc při finální fázi pohybu (extenze v loketní 

kloubu a extenze s abdukcí prstů ruky), provedeno 5x. Aktivace a posílení HSS vleže  

na zádech, DKK položeny na oválném gymnastickém míči, 90° v KYK i KOK. 

Aktivace nitrobřišního tlaku, koordinace s dechem, lokalizované dýchání do inguinální 

oblasti, oblasti zad, snaha o laterální rozvoj žeber a ovlivnění inspiračního postavení 

dolních žeber. Při aktivaci HSS mírný tlak patami do gymnastického míče, udržení 

nitrobřišního tlaku, opakováno 8x. Poté přesun do sedu, TMT dle Lewita pro fascia 

cervicalis oblasti trapézových valů bilaterálně ventro-dorzálním směrem, fascia brachii 

a antebrachii v oblasti m. biceps brachii a flexorů zápěstí latero-laterálním směrem.  

 Instruktáž a nácvik cviků pro autoterapii s cílem posílení DKK. Samostatný 

přesun do stoje s přidržením o madlo, korekce provedení, každý cvik proveden  

5x. Výpony na špičky, dřep (do 90° v KOK) s přidržením. Přesun chůzí o 2 FH  

na přístroj Erigo Basic, 20 min, nastavena flexe v KYK na 45°, 25-35 kroků/ min, 

prvních 10 min 50 % zátěž, poté navýšeno na 60 %. Při nácviku chůze  

ve vertikalizačním stojanu zapojení HKK za pomocí overballu, multitasking (5 min)  

– aktivní pohyby do flexe a abdukce v ramenních kloubech s přendáním míče z jedné 

ruky do druhé, chytání a odhoz hozeného overballu. Chůzí o 2 FH přesun zpět na pokoj, 

korekce stereotypu chůze se zaměřením na odval chodidla, korekce postury. Návrat  

na lůžko. Celková doba terapeutické jednotky navýšena na hodinu a 15 minut.  

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH m. triceps surae, 

 ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení 
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- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci 

 nastavitelného roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním 

 kloubu 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 

- posílení svalů DKK, stoj u lůžka s přidržením o madlo pelesti, výpony  

 na špičky, dřepy do 90° v KOK, 5 opakování ve 2 sériích, autokorekce 

 postury při cvičení 

Efekt terapie 

Objektivní: Navýšení rozsahu pohybu při pasivním i aktivním pohybu v KYK, KOK  

i hlezenním kloubu vpravo (orientačně pasivní rozsah do 80° před prvním protažením, 

poté navýšení o cca 45°), aktivní rozsah vpravo po protažení orientačně 40° v KYK  

i KOK. Schopen udržet pasivně nastavenou maximální flexi v KYK i KOK vpravo. 

Pacient schopen extenze v KYK v poloze vzpor klečmo při zanožování, elevace asi  

10 cm nad podložku, vpravo pro pacienta obtížnější. Aktivní pohyby v ramenním 

kloubu bez bolesti do všech směrů, při opakování aktivního pohybu mírné zvětšení 

rozsahu pohybu do všech směrů. Semiflekční držení loketního kloubu vpravo přetrvává, 

volnější protažitelnost pasivním pohybem při PIR s protažením. Navýšení rozsahu 

pohybu do abdukce po PIR s protažením adduktorů KYK bilaterálně. Zlepšení 

protažitelnosti fascia cervicalis dorzálním a ventrálním směrem, fascia brachii v oblasti 

m. biceps brachii vpravo volnější po TMT dle Lewita. Po mobilizaci MTP kloubů  

I. prstců mírné navýšení kloubní vůle všemi směry bilaterálně. Pacient schopen 

izolovaných pohybů pánve všemi směry, schopen izometrické kontrakce proti odporu, 

mírné navýšení rozsahu pohybu pánve všemi směry bilaterálně. II. flekční diagonála 

provedena s mírnou pasivní dopomocí ve finální fázi pohybu, mírné navýšení svalové 

síly pravé HK, navýšení rozsahu pohybu při aktivní extenzi v loketním kloubu vpravo. 

Pacient chápe provedení I. extenční diagonály, mírná pasivní dopomoc ve finální fázi 

pohybu, schopen plynulého provedení, obtížná aktivní extenze a abdukce prstů pravé 

ruky. Pacient schopen aktivace HSS a udržení nitrobřišního tlaku při cviku  

s oválným gymnastickým míčem. Zlepšení lokalizovaného dýchání do inguinální 

oblasti a laterálního rozvoje žeber bilaterálně. Přetrvává mírné inspirační postavení 

dolních žeber. Navýšení rychlosti a délky nácviku chůze na přístroji Erigo, pro pacienta 

z počátku náročný multitasking aktivního pohybu HKK, schopen aktivních pohybů 

HKK v ramenních kloubech, chycení i odhodu overballu, horší koordinace pravé ruky  
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a prstů. Pacient chápe cviky pro autoterapii, provedení bez obtíží, schopen autokorekce 

postury při provádění cviků. Zlepšení odvíjení chodidla při chůzi o 2 FH, navýšení 

vzdálenosti (cca 150 m) i tempa chůze, zlepšení držení HKK a stereotypu chůze o 2 FH. 

Pacient schopen v dobré kondici absolvovat delší terapeutickou jednotku, zlepšení 

celkové kondice.  

Subjektivní: Pacient po protažení pociťuje opět výrazné zlepšení aktivní hybnosti 

zejména pravostranných končetin. Zvýšené úsilí při aktivaci a posílení HSS 

s gymnastickým míčem, snížená schopnost vnímání aktivace svalů trupu (pacient 

udává, že tato obtíž trvá již od traumatu z roku 2015). Spokojen se zařazením dřepu, 

pocit navýšení svalové síly DKK, zejména vpravo. Pociťuje navýšení kondice při chůzi 

o 2 FH, bez únavy po delší cvičební jednotce, cítí se velmi dobře.   
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3.5.7 Terapeutická jednotka č. 7 

Datum: 19.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient v sedu na lůžku, ráno ergoterapie – aplikace nafukovacích dlah 

Urias na HK bilaterálně. Pravá HK v mírné semiflexi v loketním kloubu. Uvolněný sed 

s mírným kyfotickým držením Th páteře. DKK 90° v KYK i KOK, zvýšená plantární 

flexe v hlezenním kloubu vpravo. Pacient v dobrém rozpoložení, připraven na cvičební 

jednotku.  

Subjektivní: Pacient po aplikaci dlah pociťuje zvýšenou únavu HKK bilaterálně, pocit 

těžkých rukou. Po minulé terapeutické jednotce pocit volnějšího pohybu, zvětšení 

rozsahů pohybů zejména pravostranných končetin, celkové zlepšení hybnosti 

přetrvávající do odpoledních hodin. Odpoledne chůze o 2 FH bez doprovodu, cviky  

pro autoterapii s cílem protažení a posílení DKK. Nyní bez bolesti, pouze obvyklá ranní 

ztuhlost a pocit zhoršené mobility s důrazem na pravou DK.  

Cíl terapeutické jednotky 

- ovlivnění spasticity s důrazem na pravou stranu, protažení  

 do antispastického vzorce, protažení zkrácených svalů 

- uvolnění hypertonických svalů (m. trapezius pars descendens) 

- zlepšení držení a nastavení pravého ramenního kloubu   

- navýšení rozsahu pohybu zejména DK vpravo, navýšení aktivního  

 i pasivního rozsahu 

- navýšení kloubní vůle MTP kloubů I. prstců bilaterálně 

- posílení DKK a gluteálních svalů 

- nácvik stereotypu chůze o 2 FH, zlepšení odvíjení chodidel a zapojení 

 prstců 

- zlepšení exteroceptivního vnímání v oblasti trupu 

- aktivace a posílení HSS 

Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby HKK i DKK 

- PIR s protažením dle Jandy s cílem ovlivnit zkrácené a spastické svaly, 

 aktivní stretching 
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- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů 

- mobilizace periferních kloubů dle Lewita 

- centrace ramenního kloubu v poloze vzpor klečmo    

- exteroceptivní facilitace oblasti trupu ventrálně i dorzálně  

- stimulace plosek, cviky pro zlepšení hybnosti a zapojení prstců při chůzi 

- nácvik a korekce stereotypu chůze o 2 FH, nácvik odvalu chodidla, 

 modifikace chůze 

- cviky pro aktivace a posílení HSS s využitím oválného gymnastického 

 míče 

- přístrojová LTV – Motomed pro DKK vleže na lůžku 

Popis terapeutické jednotky 

  Chůzí o 2 FH přesun z pokoje na cvičebnu, korekce stereotypu chůze  

se zaměřením na držení těla, korekce elevace ramenních pletenců při chůzi. Přesun  

bez dopomoci na terapeutické lehátku do polohy sed na patách, aktivní stretching  

m. rectus femoris. Aktivní pohyby HKK do flexe, abdukce, kroužení v ramenou oběma 

směry, korekce provedení aktivního pohybu. Předklon v sedu na patách a aktivní 

stretching paravertebrálního svalstva, koordinace s dechem. Aktivní dorzální flexe 

s dopomocí v hlezenních kloubech a zapření se o špičky v kleku, aktivní stretching  

m. triceps surae. Přesun do polohy vzpor klečmo, korekce držení těla, centrace 

ramenních kloubů s dopomocí manuálního kontaktu a slovních instrukcí s cílem 

optimálního nastavení ramenního kloubu v této poloze, aktivní pohyb do flexe 

v ramenním kloubu a návrat zpět do výchozí polohy, 3x na každé straně.  

 PIR s protažením dle Jandy se zaměřením na zkrácené svaly ovlivněné 

spasticitou s důrazem na pravou stranu těla (m. biceps brachii, flexory zápěstí, flexory  

a adduktory KYK bilaterálně, m. rectus femoris – modifikace vleže na zádech  

se spuštěnou DK přes okraj lehátka, m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo bilaterálně, 

m. pectoralis major et minor bilaterálně). PIR s protažením do trojflexe v KYK, KOK  

a hlezenním kloubu vpravo. PIR dle Lewita m. trapezius pars descendens bilaterálně. 

Mobilizace periferních kloubů dle Lewita, MTP kloub I. prstců bilaterálně všemi směry.  

 Exteroceptivní stimulace ventrální a dorzální strany distální části trupu na boku 

za pomoci manuální stimulace rychlými vibračními pohyby. Cvik na aktivaci a posílení 

HSS, posílení DKK – leh na zádech, oválný gymnastický míč pod bérci, 90° v KYK  
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i KOK, aktivace HSS s koordinací dechu a udržením nitrobřišního tlaku, tlak patami  

do míče a sunutí míče aktivním pohybem DKK do flexe DKK v KYK a následně  

do extenze DKK v KYK i KOK do maximálního možného rozsahu pohybu, opakováno 

5x každým směrem.  

 Přesun do sedu, autostimulace plosek nohou za pomoci míčku s bodlinami 

položeného pod ploskou nohy. Cvik „píďalka“ s cílem zlepšení mobility prstců nohy, 

aktivní flexe a extenze prstců nohy s cílem posunutí nohy vpřed a poté zpět, každá noha 

3 opakování cviku. Chůze o 2 FH po chodbě, korekce stereotypu chůze se zaměřením 

na aktivitu prstců při chůzi a odvíjení chodidla bilaterálně. Modifikace chůze – chůze  

do boku (10 kroků na každou stranu), chůze s maximální flexí v KYK a KOK  

(10 kroků). Po návratu na pokoj přístrojová LTV na Motomedu pro DKK vleže  

na lůžku, seznámení s chodem přístroje, 15 minut, lehká zátěž. 

 

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH/ madlo u lůžka m. triceps 

 surae,  ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení 

- polohování DKK na lůžku do flexe v KYK a KOK za pomoci 

 nastavitelného roštu lůžka, polohování pravé HK do extenze v loketním 

 kloubu 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 

- posílení svalů DKK, stoj u lůžka s přidržením o madlo pelesti, výpony  

 na špičky, dřepy do 90° v KOK, 5 opakování ve 2 sériích, autokorekce 

 postury při cvičení 

 

Efekt terapie 

Objektivní: Navýšení rozsahu pasivního i aktivního pohybu po PIR s protažením 

pravostranných končetin, zejména DK, volnější pasivní pohyb při prvním pohybu  

do flexe v KYK i KOK (volně do 90°, po protažení navýšení pasivního pohybu cca  

o 40°). Aktivní rozsah do flexe v KYK a KOK po protažení orientačně 45°, pacient 

schopen aktivní flexe v KYK s extendovaným KOK cca 25°. Schopnost aktivní dorzální 

flexe v hlezenních kloubech v sedu na patách se zapřením o špičku, vpravo s dopomocí. 



88 

 

Zlepšení schopnosti aktivně nastavit ramenní kloub vpravo do centrovaného postavení, 

mírné navýšení aktivního rozsahu v ramenním kloubu vpravo do flexe ve vzporu 

klečmo (orientačně 95°), nutné zvýšené úsilí, pohyb bez bolesti. Navýšení rozsahu 

pasivního pohybu do abdukce cca o 15° v KYK bilaterálně po PIR s protažením  

dle Jandy, taktéž v loketním kloubu vpravo do extenze (do 0°) a zápěstí vpravo  

do dorzální flexe cca o 15°. Pravý loketní kloub – menší semiflekční postavení cca  

o 10° po uvolnění. Po PIR dle Lewita m. trapezius pars descendens mírné navýšení 

rozsahu pohybu do lateroflexe Cp bilaterálně, palpačně bez zvýšené citlivosti. Navýšení 

kloubní vůle v MTP kloubech bilaterálně všemi směry po mobilizaci dle Lewita.  

Po exteroceptivní stimulaci trupu rychlejší schopnost aktivace HSS. Sunutí DKK  

po gymnastickém míči pro pacienta náročné, ale schopen kvalitně provést aktivně 

samostatně. Z flexe 90° v KYK aktivní pohyb do cca 125° v KYK vlevo, vpravo cca  

o 5° méně, aktivní pohyb do extenze v KYK a plného propnutí KOK za udržení 

nitrobřišního tlaku po celou dobu cviku. Po stimulaci plosek nohou a nácviku aktivních 

pohybů prstců zlepšení zapojení prstců při chůzi o 2 FH, při fázi odrazu schopnost 

zapojení I. prstců bilaterálně, lépe vlevo. Navýšení délky chůze (cca 180 m), navýšení 

tempa, schopen modifikace chůze do boku i s flektováním v KYK a KOK, vpravo 

aktivní flexe v KYK asi o ½ menší oproti levé straně. Motomed pro DKK zvládá 

pacient bez obtíží, pravá DK méně plynulý pohyb oproti levé straně. Celkové navýšení 

svalové síly DKK, zlepšení celkové koordinace pohybů.  

Subjektivní: Zlepšení celkové hybnosti zejména pravé strany těla po protažení. Ramenní 

kloub vpravo bez bolesti, mírná únava HKK po ergoterapii. Pocit silnějších DKK, 

navýšení rozsahu pohybu v KYK i KOK vpravo především při cviku s gymnastickým 

míčem a aktivní flexí a extenzí v KYK a KOK. Po exteroceptivní facilitace trupu 

zlepšení schopnosti uvědomění si zapojení svalů trupu při aktivaci HSS. Cvik s cílem 

zlepšení aktivity prstců obtížný na koncentraci, poté pocit rychlejší, snazší a stabilnější 

chůze o 2 FH při zapojení prstců. Motomed hodnocen velmi pozitivně, připomíná 

pacientovi oblíbenou jízdu na kole, pocit zlepšení hybnosti končetin po ukončení.  

Po cvicích zadaných pro autoterapii s cílem navýšení svalové síly DKK pociťuje pacient 

zlepšení jejich provedení, menší úsilí při provedení. 
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3.5.8 Terapeutická jednotka č. 8 

Datum: 21.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient po cvičení na Motomedu vleže na lůžku, 20 min. Pravá HK 

přetrvávající semiflexe v loketním kloubu. DKK flektované v KYK i KOK, orientačně 

60°. Plantární flexe v hlezenních kloubech, více vpravo. Připraven na terapeutickou 

jednotku. 

Subjektivní: Pacient se dnes cítí velice dobře, motivován do cvičení, pocit volnějších 

KYK po minulé terapeutické jednotce, cviky zadané pro autoterapii provádí 2x denně, 

pocit snazšího provedení a navýšení rozsahu pohybu při protažení m. triceps surae  

a ischiokrurálního svalstva ve stoje, pocit silnějších DKK bilaterálně, výrazněji vpravo. 

Chůze o 2 FH bez doprovodu v odpoledních hodinách, pocit zlepšení koordinace, 

zlepšení celkové stability a jistoty při chůzi.  

Cíl terapeutické jednotky 

- ovlivnění úrovně spasticity zejména vpravo, protažení do antispastického 

 vzorce 

- optimalizace svalového tonu, protažení zkrácených svalů, uvolnění 

 hypertonického svalstva (m. trapezius pars descendens) 

- zlepšení držení a nastavení pravého ramenního kloubu   

- navýšení aktivního i pasivního rozsahu pohybu zejména HK a DK 

 vpravo 

- zlepšení aktivní hybnosti pravé HK 

- posílení DKK 

- zlepšení exteroceptivního vnímání v oblasti trupu 

- aktivace a posílení HSS, zlepšení stability, zlepšení dechového 

 stereotypu 

- nácvik stereotypu chůze o 2 FH, zlepšení odvíjení chodidel a zapojení 

 prstců, zlepšení držení těla  
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Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby končetin se zaměřením na pravou stranu 

- PIR s protažením dle Jandy s cílem protažení zkrácených svalů, ovlivnění 

 spasticity 

- aktivní stretching 

- centrace ramenního kloubu v poloze vzpor klečmo  

- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů  

- PNF dle Kabata, II. flekční diagonála pro HK, I. extenční  diagonála  

 pro HK 

- exteroceptivní facilitace ventrální i dorzální části trupu 

- exteroceptivní stimulace plosek nohou 

- nácvik a korekce stereotypu chůze o 2 FH, korekce postury, nácvik 

 odvalu chodidla, modifikace chůze pro posílení DKK a navýšení 

 aktivního rozsahu pohybu 

- cviky pro aktivaci, posílení HSS a zlepšení stability s využitím 

 gymnastického míče, lokalizované dýchání 

Popis terapeutické jednotky 

  Přesun chůzí o 2 FH z pokoje na cvičebnu, korekce postury při chůzi o 2 FH. 

Přesun na terapeutické lehátko do polohy sed na patách, aktivní stretching m. rectus 

femoris bilaterálně. 5x flexe trupu s výdrží v sedu na patách, aktivní stretching 

paravertebrálního svalstva, koordinace s dechem. Aktivní pohyby HKK v ramenních 

kloubech do flexe, abdukce, kroužení (5x každý pohyb bilaterálně). Přesun do polohy 

vzpor klečmo, korekce držení těla v této pozici, centrace ramenních kloubů s dopomocí 

manuálního kontaktu a slovních instrukcí s cílem optimálního nastavení pravého 

ramenního kloubu v této poloze, aktivní pohyb do abdukce a flexe v ramenním kloubu  

a návrat zpět do výchozí polohy, provedeno 3x každým směrem. V poloze vzpor 

klečmo aktivní extenze v KYK s extendovaným KOK bilaterálně, snaha o maximální 

dorzální flexi v hlezenních kloubech, 4x každá DK. 

 PIR s protažením dle Jandy se zaměřením na zkrácené svaly ovlivněné 

spasticitou zejména pravé strany těla (m. biceps brachii, flexory zápěstí, flexory KYK  

– modifikace vleže na boku, adduktory KYK bilaterálně, m. rectus femoris  

– modifikace vleže na zádech se spuštěnou DK přes okraj lehátka, m. triceps surae 
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bilaterálně, ischiokrurální svalstvo bilaterálně, m. pectoralis major et minor bilaterálně). 

PIR s protažením do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu vpravo. PIR dle Lewita 

m. trapezius pars descendens bilaterálně. PNF dle Kabata II. flekční diagonála HK  

a I. extenční diagonála HK vpravo, aktivně proti odporu, důraz na extenzi v loketním 

kloubu, extenzi a abdukci prstů s cílem ovlivnění spasticity, protažení  

do antispastického vzorce, zlepšení aktivní hybnosti pravé HK, rozsahu pohybu, 

zlepšení synergie svalů pravé HK a plynulosti pohybu. Každá diagonála provedena  

4x, posilovací technika opakované kontrakce se zaměřením na plnou extenzi v loketním 

kloubu vpravo.  

 Exteroceptivní stimulace ventrální a dorzální strany distální části trupu na boku 

za pomoci míčku s bodlinami. Přesun do sedu na lehátku, autofacilitace plosek nohou  

za pomoci míčku s bodlinami bilaterálně. Přesun do sedu na gymnastickém míči  

u lehátka, aktivace HSS v sedu, udržení nitrobřišního tlaku. Lokalizované dýchání  

do dorzální a laterální oblasti trupu, poté do inguinální oblasti. Cvik aktivní flexe 

v KYK při sedu na gymnastickém míči, každá DK 3x, aktivita HSS, korekce stereotypu 

sedu. Mírná destabilizace terapeutem všemi směry za ramenní pletence v sedu na míči, 

aktivní pohyby trupu do rotace (5x každým směrem), pohupování na míči všemi směry 

s přidržením o okraj lehátka, aktivní pohyby HKK do flexe a abdukce bilaterálně (5x), 

aktivní pohyby DKK bilaterálně do extenze v KOK a dorzální flexe v hlezenním kloubu 

a následně aktivní pohyb do flexe v KYK a KOK při zachovaném vzpřímeném sedu. 

Terapie zakončena chůzí o 2 FH po chodbě (cca 200 m), nácvik stereotypu chůze  

se zaměřením na správný odval chodidla, zapojení prstců zejména při fázi odrazu, 

korekce držení těla. Modifikace chůze – úkroky do stran (10 kroků na každou stranu), 

chůze s maximální aktivní flexí v KYK i KOK (cca 10 m). U lůžka opakování cviků  

pro autoterapii, korekce provedení, nácvik unožování ve stoje s přidržením o madlo  

(5x každá strana). 

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH/ madlo u lůžka m. triceps 

 surae,  ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení 

- aktivní polohování DKK na lůžku do flexe v KYK i KOK bilaterálně 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 
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- posílení svalů DKK, stoj u lůžka s přidržením o madlo pelesti, výpony  

 na špičky, dřepy do 90° v KOK, unožování, 8 opakování ve 2 sériích, 

 autokorekce postury při cvičení 

- polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu, extenze prstů ruky 

Efekt terapie 

Objektivní: Při terapii navýšení rozsahu pasivního i aktivního pohybu po PIR 

s protažením zejména pravostranných končetin do abdukce v KYK, dorzální flexe 

v hlezenním kloubu, flexe v KYK, flexe v KOK. Navýšení rozsahu pohybu v ramenním 

kloubu po protažení mm. pectorales, v loketním kloubu do extenze, v zápěstí  

do extenze. Volný prvotní pasivní pohyb v KYK i KOK do flexe orientačně 100°,  

po protažení navýšení asi o 30°. Aktivní rozsah do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním 

kloubu po protažení orientačně 50°, flexe v KYK s extendovaným KOK asi 30°. 

Zvětšení rozsahu pohybu do extenze v KYK ve vzporu klečmo, více vpravo, elevace  

asi 20 cm nad podložku, vlevo cca o 10 cm více. Navýšení rozsahu pohybu do flexe 

trupu při protažení paravertebrálních svalů v sedu na patách. Aktivní pohyby HKK 

v sedu i ve vzporu klečmo – navýšení rozsahu pohybu do flexe i abdukce, orientačně  

asi o 10°, zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu, méně souhybů trupu, pohyb 

bez bolesti. Pacient zvládá kvalitní provedení diagonál dle PNF dle Kabata pravou HK, 

navýšení rozsahu pohybu zejména do extenze v loketním kloubu, extenze a abdukce 

prstů, zlepšení aktivní hybnosti a plynulosti pohybu pravé HK. Pacient schopen 

lokalizovaného dýchání do oblasti dorzální části trupu, latero-laterální rozvoj menší. 

Sed na míči nejprve nestabilní, zvýšená obezřetnost pacienta, po krátké chvíli zlepšení 

stability, aktivace HSS a schopnost výdrže ve vzpřímeném držení trupu se zapojením 

aktivních pohybů do rotace, aktivní pohyby HKK i DKK. Prodloužení chůze o 2 FH, 

mírné navýšení tempa, pacient schopen autokorekce stereotypu chůze, mírné zlepšení 

odvalu chodidla a zapojení prstců, více vlevo, vpravo výraznější postavení v hlezenním 

kloubu v plantární flexi komplikující fyziologický odval chodidla. Modifikace chůze 

provedeny bez obtíží, náročnost maximální flexe v KYK i KOK vpravo, rozsah vpravo 

asi o ½ menší v porovnání s levou stranou. Úkroky do stran bez obtíží, abdukce v KYK 

vlevo mírně větší. Aktivní unožování ve stoji pacient provede bilaterálně, vpravo rozsah 

cca o ½ menší oproti levé straně.  

Subjektivní: Pacient pociťuje zlepšení hybnosti a navýšení rozsahu pohybů 

pravostranných končetin během terapie i v návaznosti na předchozí terapeutické 
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jednotky. Zlepšení zejména aktivní hybnosti KYK a KOK do flexe. Pocit volných 

ramen a krku po PIR dle Lewita m. trapezius pars descendens. Bez bolestivosti 

v ramenním kloubu, pocit pevné a stabilní opory ve vzporu klečmo. Pocit unavené ruky 

a prstů po provedení PNF. Po exteroceptivní facilitaci lepší pocit uvědomění si dané 

části těla. Cviky na gymnastickém míči nejprve prováděny s velkou obavou, nedůvěra 

vůči nestabilní podložce, po chvíli uvolnění a schopnost provedení aktivních pohybů 

HKK, DKK i trupu stabilně a s jistotou. Pacient překvapen svými schopnostmi  

a udržením stability na gymnastickém míči. Při chůzi větší pocit jistoty a plynulosti 

pohybu související se zlepšenou hybností DK zejména do flexe.  
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3.5.9 Terapeutická jednotka č. 9 

Datum: 25.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient v leže na lůžku, pravá HK polohována do extenze v loketním 

kloubu s využitím polštářku pro zatížení předloktí. DKK v extenzi v KYK i KOK, 

mírná plantární flexe v hlezenních kloubech bilaterálně, výraznější vpravo.  

Před příchodem facilitace rukou míčkem s bodlinami. Během víkendu prováděna 

zadaná autoterapie 2x denně spolu s chůzí o 2 FH po chodbě (cca 200 m denně). 

V pondělí (24.1. 2022) Motomed pro DKK v leže na lůžku 20 min, střední zátěž, 

pacient dle hodnocení fyzioterapeuta zvládl bez obtíží, pouze pasivní pohyb do flexe 

tužší oproti dnům, kdy pacient absolvuje terapeutickou jednotku zahrnující protažení 

zejména pravostranných končetin. 

Subjektivní: Dnes dobrá nálada, v sobotu (22.1. 2022) mírná bolestivost pravého 

ramenního kloubu při aktivních pohybech HKK do flexe a abdukce na lůžku v krajních 

pozicích. Dnes bez bolesti. Po víkendu pociťuje pacient zvýšenou ztuhlost DKK  

a zhoršenou hybnost zejména pravostranných končetin, ovšem značně nižší v porovnání 

s předchozími víkendy, kdy pacient neabsolvoval cvičební jednotku.  

Cíl terapeutické jednotky 

- ovlivnění spasticity s důrazem na pravou stranu, protažení  

 do antispastického vzorce, protažení zkrácených svalů 

- zlepšení hybnosti pravé HK, navýšení rozsahu pohybu v pravém 

 ramenním kloubu, nácvik pohybu do flexe a abdukce 

- uvolnění hypertonických svalů (m. trapezius pars descendens) 

- navýšení rozsahu pohybu zejména DK vpravo, navýšení aktivního  

 i pasivního rozsahu s důrazem na pravostranné končetiny 

- posílení DKK a gluteálních svalů 

- nácvik stereotypu chůze o 2 FH, zlepšení odvíjení chodidel 

Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby HKK i DKK 

- aktivní pohyby HKK s korekcí provedení pohybu, nácvik stereotypu 

 abdukce v ramenním kloubu  
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- nácvik samostatného aktivního pohybu pravé HK ve II. flekční diagonále 

 dle PNF dle Kabata 

- PIR s protažením dle Jandy s cílem ovlivnit zkrácené a spastické svaly, 

 aktivní stretching  

- PIR dle Lewita s cílem uvolnění hypertonických svalů 

- nácvik a korekce stereotypu chůze o 2 FH, nácvik odvalu chodidla, 

 korekce držení těla při stoji i chůzi 

- cviky na posílení gluteálních svalů a svalů DK bilaterálně 

- přístrojová LTV – Motomed pro DKK vleže na lůžku 

Popis terapeutické jednotky 

  Přesun chůzi o 2 FH na cvičebnu, korekce držení těla při chůzi s důrazem  

na držení ramenních pletenců. Korekce protrakčního držení ramen s elevací bilaterálně. 

Samostatný přesun na terapeutické lehátko do sedu na patách se zapřením o špičky 

nohou. Aktivní stretching m. rectus femoris. Aktivní flexe trupu v sedu na patách, 

protažení paraverterálního svalstva, koordinace s dechem, provedeno 4x. Přesun  

do vzporu klečmo, korekce držení těla, aktivní pohyby HKK do flexe a abdukce  

(5x každá HK). PIR s protažením dle Jandy se zaměřením na zkrácené svaly ovlivněné 

spasticitou s důrazem na pravou stranu těla (m. biceps brachii, flexory zápěstí, flexory  

a adduktory KYK bilaterálně, m. rectus femoris – modifikace vleže na zádech  

se spuštěnou DK přes okraj lehátka, m. triceps surae, ischiokrurální svalstvo bilaterálně, 

m. pectoralis major et minor bilaterálně). PIR s protažením do trojflexe v KYK, KOK  

a hlezenním kloubu vpravo. PIR dle Lewita m. trapezius pars descendens v leže  

na zádech bilaterálně. 

 Nácvik stereotypu abdukce v ramenním kloubu v sedu na lehátku bilaterálně,  

8x na každé straně do rozsahu 90°. Korekce držení ramenních pletenců, korekce 

nefyziologických souhybů trupu a ramen. Nácvik samostatného aktivního pohybu 

pravou HK v II. flekční diagonále dle PNF s cílem zlepšení svalové synergie, nácviku 

pohybu do antispastického vzorce, zlepšení hybnosti pravé HK, navýšení rozsahu 

pohybu, provedeno v maximálním možném rozsahu, který je pacient schopen provést 

aktivně při zachování kvality provedení bez souhybů trupu, zadáno pro autoterapii.  

 Chůze o 2 FH po chodbě (cca 200 m), korekce stereotypu chůze o 2 FH  

se zaměřením na odvíjení chodidel, dorzální flexi v hlezenních kloubech zejména 
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vpravo, flexi v KOK bilaterálně, korekce elevace pánevního pletence při zahájení 

švihové fáze kroku, zapojení prstců při chůzi s důrazem na aktivní odraz I. prstců 

bilaterálně. Opakování cviků zadaných pro autoterapii ve stoji u madla – aktivní 

stretching m. triceps surae a ischiokrurálního svalstva s přednožením DK a aktivní 

dorzální flexí v hlezenním kloubu protahované DK, flexe trupu k protahované DK, 

výdrž 5x20 vteřin bilaterálně. Cviky pro posílení DKK ve stoje u lůžka s přidržením  

o madla, zanožování s extenzí v KOK a unožování do abdukce v KYK (10x každá DK), 

výpony na špičky (10 opakování), dřep do 90° v KOK (10 opakování), korekce držení 

těla při vykonávání cviků, korekce provedení. Samostatný přesun na lůžko – Motomed 

v leže na lůžku pro DKK, 20 minut, střední zátěž.  

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH/ madlo u lůžka m. triceps 

 surae,  ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení, flexe trupu k protahované DK s napřímenou páteří 

- aktivní pohyby DKK v leže i stoje do flexe v KYK i KOK bilaterálně, 

 aktivní pohyby do dorzální flexe v hlezenním kloubu bilaterálně, každý 

 pohyb 15x ve 3 sériích 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 

- posílení svalů DKK, stoj u lůžka s přidržením o madlo pelesti, výpony  

 na špičky, dřepy do 90° v KOK, unožování, zanožování, 10 opakování 

 každou DK  

- aktivní pohyb pravou HK v II. flekční diagonále dle PNF  

 do maximálních rozsahů, 5x ve 2 - 3x sériích 

- polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu, extenze prstů ruky 

Efekt terapie 

Objektivní: Navýšení rozsahu pasivního i aktivního pohybu zejména pravé DK do flexe 

v KYK a KOK při prvotním pohybu a výraznější pak po aktivním stretchingu a PIR 

s protažením dle Jandy. Schopnost zapření o špičky při protažení v sedu na patách, 

navýšení aktivní dorzální flexe v hlezenních kloubech bilaterálně. Volnější prvotní 

pasivní pohyb v KYK i KOK do flexe orientačně 105°, po protažení navýšení asi o 30°. 

Aktivní rozsah do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu po protažení orientačně 

60°, flexe v KYK s extendovaným KOK asi 35°. Aktivní flexe v KOK vpravo 
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orientačně 40°. Po PIR s protažením ischiokrurálního svalstva navýšení pasivního 

pohybu do flexe v KYK s extendovaným KOK cca o 50° vpravo. Aktivní pohyby HKK 

bez bolesti, zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu (do 90°), souhyby trupu  

do lateroflexe až u finální fáze pohybu, schopnost autokorekce, přetrvává mírná elevace 

ramenních pletenců při provedení pohybu zejména ve finální fázi pohybu. Zlepšení 

protažitelnosti mm. pectorales bilaterálně, pasivní pohyb do plné extenze v loketním 

kloubu vpravo volnější – po u volnění návrat o mírného semiflekčního postavení. 

Aktivní pohyb pravou HK v II. flekční diagonále dle PNF dle Kabata pacient schopen 

provést s mírným omezeným rozsahem do krajní pozice (zejména extenze loketního 

kloubu, extenze a abdukce prstů ruky). Zlepšení koordinace pohybu, rozsahu pohybu  

a celkové plynulosti pohybu při vícero opakování se zrakovou kontrolou, korekce 

souhybů trupu. Zlepšení stereotypu chůze o 2 FH, navýšení rychlosti, rytmus 

pravidelný, snaha o korektní odval chodidla a zapojení prstců, autokorekce držení těla  

a flexe v KOK bilaterálně. Přetrvává mírná elevace pánve vpravo při zahájení švihové 

fáze kroku. Cviky pro posílení DKK a gluteálního svalstva a aktivní stretching DKK  

ve stoje u madla schopen pacient provést v dobré kvalitě, navýšení výdrže v pozici 

protažení, navýšení počtu opakování cviků s cílem posílení DKK, navýšení svalové síly 

bilaterálně, autokorekce držení trupu, korekce výchozích pozic pro provedení cviku. 

Motomed na lůžku pro DKK pacient bez obtíží zvládne střední zátěž, navýšení svalové 

síly a celkové hybnosti DKK, zejména vpravo.  

Subjektivní: Pacient dnes výrazněji pociťuje navýšení svalové síly DKK, zejména  

při provedení cviků ve stoje u madla lůžka, při chůzi o 2 FH a na Motomedu. Nutné 

zvýšené úsilí a koordinace při aktivních pohybech pravé HK, zejména u nácviku 

aktivního provedení II. flekční diagonály dle PNF, pocit mírné únavy pravé HK  

po terapeutické jednotce. Po PIR dle Lewita m. trapezius pars descendens pocit volné 

Cp a ramenních pletenců bilaterálně. Po protažení volnější pocit při chůzi o 2 FH  

a celkové zlepšení hybnosti zejména pravostranných končetin. Pacient chápe cviky 

zadané pro autoterapii, schopen autokorekce.  
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3.5.10 Terapeutická jednotka č. 10 

Datum: 26.1. 2022 

Status praesens 

Objektivní: Pacient v leže na lůžku, orientován osobou, místem i časem. Přesun do sedu 

bez dopomoci. DKK polohované do semiflexe v KYK i KOK za pomocí polohovacího 

lůžka, v hlezenních kloubech převažující plantární flexe, výrazněji vpravo, semiflekční 

držení pravého loketního kloubu, prsty pravé ruky semiflexe a addukce.  

Subjektivní: Pacient v dobré náladě, bez bolesti, pocit ztuhlosti po noci zejména 

pravostranných končetin, omezení aktivní hybnosti zejména pravé DK. Ráno automasáž 

pravé ruky míčkem s bodlinami – po facilitaci pocit zlepšení jemné motoriky 

(manipulace s příborem).  

Cíl terapeutické jednotky 

- provedení výstupního kineziologického vyšetření 

- korekce stereotypu stoje a chůze o 2 FH 

- opakování a korekce cviků zadaných pro autoterapii 

- zlepšení hybnosti pravostranných končetin, navýšení svalové síly  

 a rozsahu pohybu zejména pravé DK a HK 

Návrh terapie 

- pasivní a aktivní pohyby HKK i DKK 

- aktivní pohyby HK dle II. flekční diagonály dle PNF dle Kabata, nácvik 

 aktivního pohybu pravé HK dle I. extenční diagonály dle PNF 

- nácvik stereotypu chůze o 2 FH, korekce držení trupu 

- aktivní stretching, cviky pro posílení DKK a gluteálního svalstva ve stoje 

 u lůžka 

- přístrojová LTV – Motomed na lůžku pro DKK 

Popis terapeutické jednotky 

  Přesun chůzí o 2 FH na cvičebnu, korekce stereotypu chůze se zaměřením  

na flektování KOK bilaterálně, aktivní dorzální flexi v hlezenních kloubech, došlapu  

na patu a odvíjení chodidel. Přesun na terapeutické lehátku, provedení výstupního 

kineziologického vyšetření.  
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 Pasivní a poté aktivní pohyb DKK do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním 

kloubu v leže na zádech bilaterálně, 10x pasivně, poté 10x aktivně, vpravo s dopomocí 

do plného rozsahu pohybu. Aktivní pohyby HKK vleže na zádech do flexe a abdukce 

bilaterálně, 10x každá HK. Aktivní pohyb pravou HK do extenze v loketním kloubu 

v leže na zádech, dopomoc do plné extenze, výdrž v protažení 20 vteřin, opakováno 

10x. Chůze po chodbě (cca 300 m), korekce držení těla, korekce stereotypu chůze. 

Přesun do pokoje k lůžku – stoj s přidržením o madlo, aktivní stretching 

ischiokrurálního svalstva, m. triceps surae bilaterálně dle autoterapie, mírná flexe trupu 

s napřímenou páteří k přednožené protahované DK, mírná flexe stojné DK v KOK, 

prohloubení protažení, výdrž v protažení 15 vteřin, opakováno 5x každou DK, korekce 

provedení. Cviky pro posílení DKK a gluteálního svalstva – pohyb do abdukce, extenze 

v KYK s extendovaným KOK, 10x každá DK. Výpony na špičky, opakováno 10x. Dřep 

do 90° v KOK, 15x, korekce držení těla při provedení cviku. V sedu aktivní pohyb 

pravou HK v II. flekční diagonále a nácvik aktivního pohybu I. extenční diagonály  

dle PNF s důrazem na extenzi v loketním kloubu, extenzi a abdukci prstů ruky, 

plynulost provedení a zlepšení koordinace pohybu, s cílem zlepšení hybnosti pravé HK, 

navýšení rozsahu pohybu zejména v pravém ramenním kloubu a nácviku pohybu  

do antispastického vzorce.  

Autoterapie 

- aktivní stretching ve stoje s oporou o 2 FH/ madlo u lůžka m. triceps 

 surae,  ischiokrurální svalstvo, 5x každá DK, postupné prodlužování fáze 

 protažení, flexe trupu k protahované DK s napřímenou páteří, mírná flexe 

 v KOK na stojné DK pro prohloubení protažení 

- aktivní pohyby DKK v leže i ve stoje do trojflexe v KYK, KOK  

 a hlezenním kloubu bilaterálně, aktivní pohyby do dorzální flexe 

 v hlezenním kloubu bilaterálně, každý pohyb 15x ve 3 sériích 

- automasáž míčkem s bodlinami dlaní a prstů, ventro-distální část trupu 

- posílení svalů DKK, stoj u lůžka s přidržením o madlo pelesti, výpony  

 na špičky, dřepy do 90° v KOK, unožování, zanožování, 10x každou DK 

- aktivní pohyb pravou HK v II. flekční a I. extenční diagonále dle PNF, 

 5x každou HK ve 2-3 sériích 

- polohování pravé HK do extenze v loketním kloubu, extenze prstů ruky 
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Efekt terapie 

Objektivní: Provedeno výstupní kineziologické vyšetření. Zlepšení stereotypu chůze  

o 2 FH, schopnost autokorekce, vědomá korekce odvíjení chodidel a držení těla, 

navýšení vzdálenosti. Vpravo přetrvává mírná plantární flexe při došlapu. Navýšení 

rozsahu pohybu do trojflexe v KYK, KOK a hlezenním kloubu, pasivně rozsah v KYK 

vpravo orientačně navýšen na 110°, aktivně 45°. Pacient schopen aktivně extenze 

v loketním kloubu, mírná dopomoc v konečné fázi pohybu, po opakování protažení 

navýšení volnosti i aktivního rozsahu do plné extenze. Pacient chápe provedení 

aktivního pohybu dle I. extenční i II. flekční diagonály dle PNF, zlepšení plynulosti  

a koordinace pohybu, navýšení rozsahu pohybu do extenze v loketním kloubu.  

Pro pacienta obtížná abdukce a extenze prstů ruky vpravo. Při aktivním stretchingu  

ve stoje u lůžka dobrá kvalita provedení cviku zadaných pro autoterapii, protažení 

ischiokrurálního svalstva a m. triceps surae prodloužení výdrže v protažení, prohloubení 

doby v pozici protažení bilaterálně. Navýšení svalové síly DKK bilaterálně, výrazněji 

vpravo. Pacient chápe cviky zadané pro autoterapii, schopen kvalitního provedení  

a autokorekce.  

Subjektivní: Obvyklý pocit zlepšení hybnosti zejména pravostranných končetin  

po provedení pasivních i aktivních pohybů, navýšení pocitu volnosti pohybu pravé DK 

při chůzi o 2 FH. Po nácviku aktivních pohybů pravé HK v diagonálách dle PNF pocit 

mírné únavy ruky a prstů. Po pasivních i aktivních pohybech končetin, aktivním 

stretchingu a posilovacích cvicích pro DK pocit navýšení svalové síly DKK a celkové 

hybnosti zejména do flexe v KYK a KOK, nejvýrazněji u pravé DK. Aktuálně  

bez bolesti, motivován k dalšímu cvičení, aplikování autoterapii a absolvování 

cvičebních jednotek. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

26.1. 2022 

 Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, Oddělení následné rehabilitační péče 

 

3.6.1 Vyšetření stoje aspekcí 

 Pacient schopen samostatné vertikalizace do sedu bez dopomoci, vertikalizace 

do stoje za pomoci 2 FH. Stoj stabilní, opora o 2 FH při stoji. Stoj vyšetřován se 2 FH, 

aktivní opora o HKK.   

Aspekcí zepředu: 

 Stojná baze fyziologické šíře, vpravo absence plného zatížení paty, převládá 

plantární flexe v hlezenním kloubu. Prstce volně v kontaktu s podložkou. Přetrvává 

aspekční mírná atrofie lýtek bilaterálně, více vpravo. Kolenní kloub vpravo mírně 

flektován, vlevo plná extenze. Pately i kontury stehen symetrické. Aspekčně sešikmení 

pánve vlevo dolů. Flekční držení trupu méně výrazné oproti vstupnímu vyšetření,  

bez lateroflexe trupu. Přetrvává mírné inspirační postavení kaudálních žeber, 

prominující břišní stěna. Lokty drženy u těla s ohledem na užívání 2 FH. Mírná 

protrakce a elevace ramenních pletenců bilaterálně, více vpravo.  

Aspekcí zezadu: 

 Pravá pata bez plného zatížení, Achillovy šlachy symetrické, u lýtek přetrvává 

atrofický vzhled, méně výrazné v porovnání se vstupním vyšetřením.  Pravá popliteální 

rýha výše v porovnání s levou stranou. Pravá subgluteální rýha výše, pánev aspekčně 

sešikmená vlevo dolů. Páteř mírně flektována, nejvýrazněji v oblasti Th páteře. 

Přetrvává elevace ramenních pletenců bilaterálně, více vpravo. Hlava držena v ose. 

Aspekcí zboku: 

 Pravá noha zatížena pouze v přední části plosky, pata cca 2 cm nad podložkou. 

Levá ploska plný kontakt s podložkou včetně patní kosti. Pravá DK mírně předsunuta 

před levou, flexe v kolenním kloubu vpravo. Trup v mírné flexi. Ramena elevována, 

v protrakci s vnitřní rotací, výrazněji vpravo. Lokty v semiflexi, u těla. Hlava v mírném 

protrakčním postavení.   



102 

 

Palpační vyšetření postavení pánve: zešikmení doleva dolů, pravá crista iliaca, SIAS  

i SIPS výše 

 

3.6.2 Vyšetření jizev  

 Jizvy beze změn, světlé, zhojené, bez prominence.  Palpační vyšetření jizev bez 

patologického nálezu, stav nezměněn od vstupního vyšetření.  

 

3.6.3 Vyšetření dechového stereotypu 

 Dechový stereotyp vyšetřován ve stoji o 2FH. Převaha břišního dýchaní, rozvoj 

žeber latero-laterálně mírně omezen, větší rozvoj horních a středních žeber. Přetrvává 

mírné inspirační postavení dolních žeber. Dech klidný, pravidelný. Pohyb při dechu 

převažuje v abdominální oblasti s mírným vyklenutím břišní stěny, navýšení pohybu 

v oblasti hrudníku v porovnání se vstupním vyšetřením. 

 

3.6.4 Specifické testy stoje 

Vyšetřováno s oporou o 2FH. 

Stoj na špičkách: provede bez větších obtíží, stabilní, mírný předklon trupu a zapření  

o 2 FH 

Stoj na patách: provede, lépe levou DK, vpravo malá dorzální flexe v hlezenním 

kloubu, flexe trupu s přenesením těžiště vzad, mírná nejistota 

Véleho test: 1; zavřené oči: 1 

Rhombergův stoj: I – negativní, II – negativní; III – mírné výchylky, hra šlach 

bilaterálně 

Stoj na jedné noze: za pomoci 2FH svede na pravé i levé DK, stabilní, stoj na pravé DK 

pro pacienta více náročný  
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3.6.5 Vyšetření chůze aspekcí 

 Chůze o 2 FH, čtyřdobá, tempo se v porovnání se vstupním vyšetřením navýšilo, 

při chůzi pacient stabilní. Krok pravou DK kratší. Schopnost elevace nohou  

nad podložku při kroku, schopen aktivní flexe v kyčelním i kolenním kloubu. Vpravo 

při snížené pozornosti kontakt špičky s podložkou při švihové fázi. Došlap pravou 

nohou na přední část plosky, vlevo schopen došlapu na patu. Aktivní snaha o zapojení 

zejména I. prstců nohy při odrazové fázi kroku, zlepšení aktivity prstců při odvalu 

chodidla bilaterálně. V iniciální fázi kroku mírná vnitřní rotace DK bilaterálně,  

která následně přechází v mírnou rotaci zevní. Mírná elevace pánve vpravo při zahájení 

švihové fáze kroku prvou DK. Flekční držení trupu, schopen autokorekce. Zlepšení 

držení loktů – u těla. Ramena elevována, protrakční držení, vnitřní rotace. Souhyby 

pánve minimální, souhyb trupu omezen, avšak aspekčně již znatelný. Schopen 

modifikací chůze – provede chůzi se zvedáním kolen, vlevo nad 90° v KYK, vpravo 

rozsah v KYK asi o 1/3 menší. Chůze se zakopáváním obtížná pro pacienta provést, 

zejména vpravo, souhyby trupu do předklonu, vlevo schopen flektovat KOK do 90°. 

Chůze po špičkách svede krátce (5 kroků), pro pacienta obtížné, předklon trupu, 

výraznější zapření o 2 FH. Chůzi po patách nesvede.  

Typologie chůze dle Jandy 

U pacienta převažuje proximální typ chůze.  

 

3.6.6 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Abdukce v ramenním kloubu 

 Stereotyp změněn zejména vpravo, v iniciální fázi bez patologické přestavby 

stereotypu, nad 45° primárně aktivita pars descendens m. trapezius, elevace ramenního 

pletence. Vpravo minimální bolestivost při finální fázi pohybu, souhyb celého trupu  

až ve finální fází pohybu – lateroflexe vlevo, rozsah omezen (90° v ramenním kloubu). 

Flexe šíje 

 Stereotyp proveden bez patologických změn.  

 



104 

 

3.6.7 Antropometrické vyšetření  

Délky DKK [cm] Pravá Levá 

Funkční délka DK 85  89  

Anatomická délka DK 91  90  

Tabulka č. 19 - Antropometrické vyšetření, délky DKK, výstupní vyšetření 

 

Obvody DKK [cm]  Pravá Levá 

10 cm nad patellou 42  42  

Přes patellu 38  38  

Tuberositas tibiae 33  33  

Lýtko 31 33 

Přes nárt a patu 32 32 

Hlavičky MTT 24 25 

Tabulka 20– Antropometrické vyšetření, obvody DKK, výstupní vyšetření 

 

Obvody HKK [cm] Pravá Levá 

Obvod paže – relaxovaná 32 31 

Obvod paže – kontrakce 33 32 

Loketní kloub 28 27 

Předloktí 19 18 

Tabulka 21– Antropometrické vyšetření, obvody HKK, výstupní vyšetření 

Distance na páteři 

Zkouška flexe C páteře: 0 cm 

Forestierova fleche: - 2 cm 

 

3.6.8 Goniometrické vyšetření dle Jandy 

Krční páteř 

aktivně pasivně 

S 60-0-40 S 65-0-45 

F 35-0-30 F 40-0-35 

R 60-0-55 R 70-0-70 

Tabulka č. 22 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, C páteř, výstupní vyšetření 
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HKK P aktivně P pasivně L aktivně L pasivně 

Ramenní 
kloub 

S 30-0-90 S 35-0-140 S 35-0-160 S 40-0-180 

F 90-0-0 F 120-0-0 F 170-0-0 F 180-0-0 

TF90 20-0-90 TF90 30-0-110 TF90 25-0-110 TF90 30-0-120 

RF90 50-0-70 RF90 70-0-90 RF90 75-0-75 RF90 85-0-85 

Loketní kloub S 10-25-150 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-145 

Předloktí R 60-0-60 R 75-0-80 R 85-0-85 R 90-0-90 

Zápěstí S 70-0-50 S 90-0-65 S 80-0-70 S 90-0-80 

F 15-0-20 F 20-0-30 F 20-0-20 F 25-0-25 

Tabulka č. 23 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, HKK, výstupní vyšetření 

 

DKK P aktivně P pasivně L aktivně L pasivně 

Kyčelní kloub S 10-0-45 S 20-0-110 S 15-0-90 S 20-0-130 

F 20-0-20 F 30-0-25 F 35-0-20 F 45-0-25 

R 30-0-20 R 40-0-35 R 40-0-30 R 45-0-40 

Kolenní kloub S 0-0-45 S 0-0-140 S 0-0-90 S 0-0-140 

Hlezenní kloub S 20-15-35 S 20-0-45 S 20-0-35 S 25-0-40 

Tabulka č. 24 – Goniometrické vyšetření dle Jandy, DKK, výstupní vyšetření 

 

Orientační vyšetření rozsahů prstů ruky  

- MCP klouby: vpravo přetrvává flekční postavení ovlivněné spastickým 

držením, vpravo omezena opozice palce (2 cm dle goniometrického vyšetření 

dle metody SFTR), vpravo aktivní rozsah do abdukce omezen o 2/3 všech prstů 

včetně palce, nelze aktivně plná extenze vpravo u všech prstů, vlevo rozsahy 

fyziologické 

- proximální IP klouby: vpravo fixována flexe 20° u II. – V. prstu,  

u I. prstu fixována flexe 40°, aktivně lze provést plnou extenzi, vlevo rozsahy 

fyziologické 

- distální IP klouby: vpravo flekční postavení 20°, II. prst vpravo  

ve fixovaném flekčním 50° postavení (úraz pořezáním), aktivně lze provést 

plnou extenzi v distálních PIP mimo II. prst, vlevo rozsahy fyziologické 
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Orientační vyšetření rozsahů prstců nohy 

- aktivní rozsah prstců do flexe a extenze v MTP kloubech snížena 

bilaterálně (30° flexe, 40° extenze), u MPT kloubů I. prstců rozsah pohybu 

navýšen oproti ostatním MTP kloubům asi o 10° do flexe a 20° do extenze, 

abdukce prstů aktivně minimální 

- IP klouby prstců nohy aktivně – minimální rozsah pohybu do flexe  

i extenze bilaterálně 

 

3.6.9 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Pravá Levá 

M. triceps surae 1 1 

M. soleus 1 0 

Paravertebrální svaly 2 

Ischiokrurální svalstvo 2 2 

M. iliopsoas 1 0 

M. tensor fasciae latae 0 0 

M. rectus femoris 1 1 

Mm. adductores 2 1 

M. pectoralis major – pars 

sternalis 

1 1 

M. pectoralis major – pars 

abdominalis 

1 1 

M. pectoralis minor 1 1 

M. levator scapulae 1 0 

M. trapezius pars descendens 1 1 

M. SCM 1 1 

Tabulka č. 25 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy, výstupní vyšetření 
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3.6.10 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

Brániční test 

 Dolní žebra v mírném inspiračním postavení při výchozí pozici v sedu. Pacient 

schopen lokalizovat dech proti odporu. Latero-laterální rozvoj žeber navýšen  

oproti vstupnímu vyšetření. Mírný pohyb žeber kraniálně při nádechu, zapojení 

pomocných dechových svalů. Rozvoj v dorzální oblasti trupu navýšen.  

Test nitrobřišního tlaku 

  Pacient je schopen s inspiriem navýšit nitrobřišní tlak v tříselné krajině, schopen 

udržet nitrobřišní tlak na kratší dobu. Vyklenutí břišní stěny více kraniálně. Schopen 

aktivace hlubokých stabilizačních svalů.  

 

3.6.11 Testování úchopu dle Nováka 

Jemný precizní úchop Pravá Levá 

Štipec 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Špetka 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Laterální úchop 2 – provede dobře 2 – provede dobře 

Silový úchop Pravá Levá 

Kulový 2 – provede dobře 2 – provede dobře 

Válcový 1 – provede neúplně 2 – provede dobře 

Háček 2 – provede dobře 2 – provede dobře 

Tabulka č. 26 – Vyšetření úchopu dle Nováka, výstupní vyšetření 

 

3.6.12 Neurologické vyšetření  

Pacient bez poruchy řeči, orientován časem, prostorem i osobou. Kontinence již téměř 

bez obtíží, značné zlepšení od vstupního vyšetření.   

 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius: rozlišuje chutě jídla, cítí s vyloučením zraku (káva) 

II. n. opticus: brýle na dálku a na čtení, vyšetření zorného pole bez patologií 
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III., IV., VI. n. oculomotorius, trochlearis, abducens: pohyb bulbů do všech stran  

v pořádku bilaterálně 

V. n. trigeminus: čití v oblasti obličeje – symetrické, čití v pořádku oboustranně, 

zavírání úst v plném rozsahu, výstupy n. trigeminus nebolestivé 

VII. n. facialis: vyšetření mimického svalstva dle svalového testu dle Jandy  

– m. buccinator, m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris – bez patologií, pohyby 

provedeny v plném rozsahu bilaterálně 

VIII. n. vestibulocochlearis: sluch v pořádku oboustranně, Hautantova zkouška 

negativní 

IX., X. n. glosopharyngeus, vagus: polykání v pořádku, bez poruch výslovnosti 

XI. n. accessorius: vyšetření elevace ramen – provede oboustranně, protrakci hlavy 

provede bez obtíží 

XII. n. hypoglossus: vyplazení jazyka – v pořádku, plazí středem, fyziologická trofika 

 

Meningeální příznaky 

Negativní, volný pohyb do anteflexe C páteře. 

 

Neurologické vyšetření na HKK 

Aspekčně přetrvává zvýšená trofika vpravo zejména v oblasti m. biceps brachii, 

semiflexe v loketním kloubu. Prsty ve flekčním a addukčním postavení. Brnění v oblasti 

od loketního kloubu distálně bilaterálně beze změn, a časté pocity chladných rukou 

taktéž beze změn. 

Povrchové čití 

Vyšetřováno v dermatomech C5-C8.  

Taktilní – asymetrické, hypestezie vpravo ve všech dermatomech, v oblasti pravé ruky 

pacient pociťuje mírné zlepšení citlivosti, zejména po exteroceptivní facilitaci 

Algické – vlevo fyziologická reakce na algický podnět (štípnutí), vpravo hypestezie, 

pocit tupého tlaku 
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Termické – rozpozná teplý a studený podnět, asymetrické vnímání, vpravo snížená 

citlivost oproti levé straně 

Diskriminační – neporušeno, vpravo změněná citlivost, hypestezie 

Hluboké čití 

Polohocit – rozpozná polohy prstů na P i L HK, bez patologických změn 

Pohybocit – rozpoznání pasivního pohybu bilaterálně, bez patologických změn 

Stereognozie neporušena bilaterálně. 

Myotatické reflexy  

Horní končetina Pravá Levá 

Flexorový hyperreflexie hyperreflexie 

Bicipitový hyperreflexie hyperreflexie 

Tricipitový hyperreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 27 – Vyšetření myotatických reflexů HKK, výstupní vyšetření 

Hyperreflexie na pravé straně výraznější. 

 

Pyramidové jevy zánikové 

Horní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Hanzal negativní negativní 

Dufour negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 
Tabulka č. 28 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových HKK, výstupní vyšetření 

 

Pyramidové jevy iritační 

Horní končetina Pravá Levá 

Juster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trömmer negativní negativní 
Tabulka č. 29 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních HKK, výstupní vyšetření 
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Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – v normě 

Diadochokinéza – v normě 

 

Neurologické vyšetření reflexů trupu 

Taktilní čití – hypestezie bilaterálně, více vpravo. Pocit utaženého pásu kolem celého 

trupu přetrvává, po exteroceptivní facilitaci tento pocit slabší.  

 Pravá Levá 

Epigastrický hyporeflexie normoreflexie 

Mezogastrický hyporeflexie normoreflexie 

Hypogastrický hyporeflexie normoreflexie 

Tabulka č. 30 – Vyšetření reflexů trupu, výstupní vyšetření 

 

Neurologické vyšetření na DKK 

Brnění v oblasti od kolenního kloubu distálně, bilaterálně a časté pocity chladných 

nohou přetrvávají i nadále. 

Povrchové čití 

Vyšetřováno v dermatomech L4, L5, S1.  

Taktilní – asymetrie, hypestezie vpravo ve všech dermatomech 

Algické – vlevo fyziologická reakce na algický podnět (štípnutí), vpravo hypestezie, 

nezměněno od vstupního vyšetření 

Termické – rozpozná teplý a studený podnět, asymetrické vnímání, vpravo snížená 

citlivost oproti levé straně 

Diskriminační – neporušeno, vpravo změněná citlivost, hypestezie vpravo 

Hluboké čití 

Polohocit – rozpozná polohy prstců na P i L DK, bez patologických změn 

Pohybocit – rozpoznání pasivního pohybu bilaterálně, bez patologických změn 
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Myotatické reflexy 

Dolní končetina Pravá Levá 

Patellární hyperreflexie hyperreflexie 

Achillovy šlachy hyperreflexie hyperreflexie 

Medioplantární hyperreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 31 – Vyšetření myotatických reflexů DKK, výstupní vyšetření 

 

Pyramidové jevy zánikové 

Dolní končetina Pravá Levá 

Mingazzini negativní negativní 

Barré I, II, III negativní negativní 
Tabulka č. 32 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových DKK, výstupní vyšetření 

 

Pyramidové jevy iritační 

Dolní končetina Pravá Levá 

Babinski negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenhein negativní negativní 
Tabulka č. 33 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních DKK, výstupní vyšetření 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – v normě 

 

3.6.13 Vyšetření spasticity 

0 žádný vzestup svalového napětí 

1 lehký vzestup svalového napětí, manifestující se zadrhnutím, následovaným minimálním 
odporem na konci rozsahu pohybu 

1+ lehký vzestup svalového napětí, manifestující se zadrhnutím, následovaným minimálním 
odporem během zbytku pohybu 

2 výraznější vzestup svalového napětí během pohybu, s částí těla jde snadno pohybovat 

3 podstatný vzestup svalového napětí, pasivní pohyb je těžký 

4 postižená část je fixována v určitém postavení, nelze s ní pasivně pohybovat 
Tabulka č. 34 – Modifikovaná Ashwortova škála 
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Vyšetření dle Modifikované Ashwortovy škály  

  Pravá Levá 

Flexe Prsty HK 1+ 1 

Zápěstí 1+ 1 

Loketní kloub 1+ 1 

Kyčelní kloub 2 1 

Kolenní kloub 2 1+ 

Hlezenní kloub 1 0 

Extenze Prsty HK 1+ 1 

Zápěstí 1+ 1 

Loketní kloub 2 1+ 

Kyčelní kloub 1 1 

Kolenní kloub 1+ 1 

Hlezenní kloub 2 1 

Adduktory kyčelního kloubu 2 1 

Tabulka č. 35 – Vyšetření spasticity, výstupní vyšetření 

 

3.6.14 Orientační vyšetření svalové síly 

 Svalová síla vzhledem ke spasticitě vyšetřena pouze orientačně v rámci 

jednotlivých segmentů se stranovým porovnáním. Testováno pomocí aktivních pohybů. 

 Stisk ruky vpravo slabší, pacient popisuje subjektivní pocit celkového navýšení 

síly, zejména vpravo. Při orientačním vyšetřením svalové síly HKK a DKK přetrvává 

mírné pravostranné oslabení při porovnání s levou stranou, zejména svalových skupin 

spojené se spastickým držením a tím i mírným omezením rozsahu pohybu, který byl 

však znatelně navýšen v porovnání se vstupním vyšetřením. Pacient provede většinu 

pohybů proti střednímu odporu. Orientačně testováno za pomocí trojflexe v KYK, KOK 

a hlezenním kloubu, abdukce v KYK, flexe a abdukce v ramenním kloubu, flexe  

a extenze v loketním kloubu a zápěstí.  
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3.6.15 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

HKK – obnovena kloubní vůle MCP kloubů pravé ruky, u kloubů HKK  

bez patologického nálezu bilaterálně 

DKK –I. MTP kloub mírné omezení kloubní vůle všemi směry biltaerálně, zejména 

vpravo, zlepšení v porovnání se vstupním vyšetřením; ostatní klouby bez patologického 

nálezu 

 

3.6.16 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže 

 Posunlivost kůže v oblasti paravertebrálních valů stranově symetrická, nepotivá, 

barva normální, suchost kůže distálních částí končetin přetrvává, stejně tak zvýšená 

lámavost nehtů u prstců DKK.  

Podkoží 

 Posunlivost podkoží v oblasti paravertebrálních valů bez patologických nálezů. 

Tvorba Kiblerovy řasy a její posun obtížnější v oblasti L páteře vpravo.  

Fascie 

 Přetrvává zhoršená protažitelnost fascie všemi směry v oblasti pravé paže  

a předloktí zejména na ventrální straně (m. biceps brachii), mírně omezena 

protažitelnost fascia cervicalis v oblasti trapézových valů ventro-dorzálním směrem 

bilaterálně. Mírně zvýšen odpor při protažení fascia thoracodorsalis v oblasti dolní  

L páteře kraniálním směrem bilaterálně. 

Svalový tonus – palpační vyšetření  

 Trup a krční páteř – mírná hypertonie paravertebrálních svalů bilaterálně, 

nejvýrazněji v Th oblasti – palpačně bez zvýšené citlivosti; hypertonus m. trapezius pars 

descendens bilaterálně, více vpravo, palpačně mírně citlivé TrPs ve střední části 

trapézového valu bilaterálně; m. pectoralis major pars sternalis mírně zvýšen tonus 

bilaterálně, více vpravo, bez nálezu palpačně citlivých TrPs 

 HKK – hypertonus m. biceps brachii bilaterálně, výrazný stranový rozdíl  

– vpravo hypertonus výrazně větší; hypertonus flexorů zápěstí vpravo – palpačně  

bez zvýšené citlivosti 
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 DKK – mírný hypotonus m. triceps surae bilaterálně, výrazněji vpravo; 

hypotonus gluteálního svalstva bilaterálně – hypotonus menší v porovnání se vstupním 

vyšetřením, mírný hypertonus adduktorů kyčelního kloubu, proximální část bilaterálně, 

zřetelněji vpravo, palpačně bez zvýšené citlivosti 

 

3.6.17 Speciální testy 

Barthel ADL index (26.1. 2022) 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 b. 

Oblékání S pomocí 5 b. 

Koupání Samostatně nebo s pomocí 5 b. 

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 b. 

Kontinence moči Plně kontinentní 10 b. 

Kontinence stolice Plně kontinentní 10 b. 

Použití WC Samostatně bez pomoci 10 b. 

Přesun lůžko – židle Samostatně bez pomoci 15 b. 

Chůze po rovině Samostatně nad 50 m 5 b. 

Chůze po schodech S pomocí 5 b. 

Vyhodnocení Lehká závislost - 80 b. 

Tabulka 36 - Barthel ADL index – výstupní vyšetření 
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3.6.18 Závěr vstupního vyšetření 

 Pacient po subarachnoidálním krvácení s reziduální spastickou kvadruparézou 

po dřívějším traumatu s inkompletní míšní lézí krční páteře ke dnešnímu dni 

hospitalizován 35. den, nyní na Oddělení následné rehabilitační péče. Pacient je 

orientován osobou, místem i časem, bez kognitivního deficitu, po celou dobu plně 

spolupracující a aktivní. Pacient lehce závislý při denních aktivitách. 

 Schopnost samostatné vertikalizace a chůze o 2 FH, stoj i chůze stabilní 

s fyziologickou šíří opěrné baze. Přetrvává pravostranné spastické extenční postavení 

DK a flekční postavení pravé HK. Vlevo spasticita výrazně menší v porovnání s pravou 

stranou. Snížení úrovně spasticity zejména na pravé straně (nejvýrazněji flexory KYK, 

KOK) s volným provedením pasivního pohybu. U pravé HK přetrvává semiflexe 

v loketním kloubu s možností pasivního protažení. Vyšší úroveň spasticity adduktorů 

KYK vpravo přetrvává, navýšen rozsah pohybu do abdukce. Výrazné navýšení rozsahů 

pohybu na pravé straně, nejvýrazněji pravý KYK do všech směrů aktivně i pasivně, 

KOK vpravo do flexe aktivně i pasivně, ramenní kloub do všech směrů zejména 

aktivně. I přes navýšení rozsahů pohybu přetrvává omezený rozsah spojený  

s přítomností spasticity v daných svalových skupinách. Nejvýrazněji rozsah omezen při 

aktivním pohybu u pravého KYK do flexe (45°), abdukce (20°) a rotací; pravý KOK 

aktivně do flexe (45°), ramenní kloub aktivně vpravo do flexe (90°), abdukce (90°), 

horizontální addukce (90°) a rotací. Pohyb v ramenním kloubu bezbolestný. Rozsah 

pohybu omezen taktéž výrazněji u pravé ruky – aktivní pohyb prstů do abdukce, 

extenze, opozice palce. Omezený rozsah pohybu znemožňuje provedení jemného 

precizního úchopu (štipec, špetka) a válcového úchopu ze úchopů silových.  

 Svalová síla hodnocena orientačně vzhledem k přítomnosti spasticity. Svalová 

síla vpravo nižší v porovnání s pravou stranou, pacient provede pohyby proti střednímu 

odporu. Vyšetření zkrácených svalů prokázalo snížení stupně zkrácení u m. pectoralis 

major bilaterálně, m. trapezius pars descendens bilaterálně, m. triceps surae vpravo. 

Výrazné zkrácení přetrvává u paravertebrálních svalů, ischiokrurálního svalstva 

bilaterálně, adduktory KYK vpravo, úzká souvislost se spasticitou.  

 Chůze o 2 FH stabilní, provede modifikace chůze bez obtíží. Převládá plantární 

flexe v hlezenním kloubu vpravo způsobující občasný kontakt špičky s podložkou  

při švihové fázi, pacient schopen autokorekce. Aktivní snaha o korektní odval chodidla 
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se zapojením prstců nohy. Navýšeno tempo a jistota při chůzi, schopen chůze  

po schodech s dopomocí. Fyziologické souhyby trupu a pánve omezeny. Flekční držení 

trupu, protrakce a elevace ramen. Pánev sešikmená vlevo dolů.  

 Palpačním vyšetřením zjištěn mírný hypertonus v trapézových valů bilaterálně 

související s protrakcí a elevací ramenních pletenců při stoji a chůzi.  Hypertnous  

m. biceps brachii vpravo přetrvává společně se zhoršenou posunlivostí fascií ventrální 

části paže a předloktí. Hypotonie gluteálních svalů. Na dolních končetinách mírná 

hypotonie m. triceps surae vpravo, aspekčně atrofické. Kloubní vůle omezena v oblasti 

MTP kloubů I. prstců bilaterálně. Měkké tkáně s mírně sníženou posunlivostí v oblasti 

L páteře.  

 Pravostranná exteroceptivní hypestezie od krku distálně bez výrazných změn. 

Pacient i nadále udává pocit brnění distálních částí HKK i DKK a pocit utaženého pásu 

v oblasti dolní části trupu. Hlavové nervy bez patologického nálezu. Hluboké čití 

neporušeno. Vyšetřena hyperreflexie u myotatických reflexů, hyporeflexie  

u exteroceptivních břišních reflexů na pravé straně. Pyramidové jevy zánikové a iritační 

negativní bilaterálně. Mozečkové funkce v normě. Meningeální příznaky negativní.  

 Stereotyp abdukce v ramenním kloubu změněn, převažuje aktivita m. trapezius 

pars descendens. Převaha břišního dýchání s mírným latero-laterálním rozvojem. Mírné 

inspirační postavení dolních žeber, vyklenutí břišní stěny. Pacient je schopen aktivovat 

hluboký stabilizační systém proti odporu, schopen udržet nitrobřišní tlak. Značné 

zlepšení schopnosti aktivace hlubokého stabilizačního systému.  
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Zhodnocení účinnosti terapeutických jednotek, které pacient absolvoval, vychází 

z porovnání hodnot vstupního a výstupního kineziologického vyšetření. Dle hodnocení 

ergoterapeuta došlo ke zlepšení hybnosti pravé HK, zlepšení jemné motoriky zejména 

vpravo. Díky psychoterapii a medikaci došlo během prvních terapeutických jednotek  

ke značnému zlepšení psychiky pacienta.  

 Stereotyp stoje a chůze je pacient schopen kontrolovat, autokorekce. Zúžení 

stojné baze na fyziologickou šíři, zlepšení stability a jistoty zejména při chůzi o 2 FH, 

navýšení rychlosti a prodloužení vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít 

koresponduje s navýšením celkové kondice, navýšení svalové síly DKK a zlepšení 

celkové aktivní hybnosti zejména pravé DK. Zlepšení odvalu chodidla bilaterálně  

při chůzi o 2 FH, schopnost zapojení prstců při odvíjení chodidla bilaterálně. Schopen 

stoje na špičkách, na jedné DK, stoj na patách proveden se zhoršenou stabilitou. 

Přetrvává souhyb pánve při zahájení švihové fáze kroku – elevace pánve, zejména  

na pravé straně. Zlepšení držení HKK při chůzi o 2 FH. Pacient schopen při výstupním 

kineziologickém vyšetření chůze po schodech s pomocí. Pacient je schopen 

lokalizovaného dýchání do laterální a dorzální oblasti trupu, zlepšení schopnosti udržení 

nitrobřišního tlaku a zapojení HSS při aktivních cvicích.  

 Snížení bolestivosti pravého ramenního kloubu, navýšení rozsahu pohybu. 

Zlepšení stereotypu abdukce v ramenním kloubu bilaterálně, přestavba stereotypu 

znatelná až ve finální fázi pohybu, provedení stereotypu flexe šíje bez patologických 

změn. Mírné navýšení rozsahu pohybu prstů pravé ruky do extenze. Navýšení svalové 

síly na základě orientačního vyšetření, nejvýrazněji DKK, zejména vpravo, pravá strana 

celkově menší svalová síla v porovnání se stranou levou. Obnovení kloubní vůle MCP 

kloubů pravé ruky, caput fibulae vpravo dorzálním směrem, PIP kloubu palce 

bilaterálně všemi směre, zlepšení kloubní vůle I. MTP kloubu bilaterálně všemi směry. 

Zlepšení protažitelnosti fascia cervicalis v oblasti trapézových valů bilaterálně všemi 

směry, odstranění TrPs zejména v oblasti mm. pectorales bilaterálně  

a m. brachioradialis vpravo, ovlivnění hypertonu m. trapezius pars descendens 

bilaterálně.  
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 Dle výsledků goniometrického vyšetření došlo k navýšení rozsahu pohybu  

ve všech testovaných segmentech při pasivním i aktivním pohybu. Nejvýrazněji pasivní 

i aktivní pohyb pravé DK.  

Vstupní vyšetření Cp 

aktivně pasivně 

S 50-0-35 S 60-0-40 

F 25-0-25 F 30-0-30 

R 50-0-45 R 70-0-70 
 

Výstupní vyšetření Cp 

aktivně pasivně 

S 60-0-40 S 65-0-45 

F 35-0-30 F 40-0-35 

R 60-0-55 R 70-0-70 
 

Tabulka 37 – Zhodnocení efektu terapie: Goniometrické vyšetření Cp 

 

Vstupní vyšetření 

P HK P aktivně P pasivně 

Ramenní 
kloub 

S 30-0-80 S 35-0-160 

F 80-0-0 F 110-0-0 

TF90 15-0-70 TF90 25-0-100 

RF90 35-0-60 RF90 60-0-80 

Loketní 
kloub 

S 20-30-130 S 0-0-140 

Předloktí R 60-0-55 R 70-0-65 

Zápěstí S 45-0-40 S 90-0-65 

F 15-0-20 F 20-0-25 
 

Výstupní vyšetření 

P aktivně P pasivně 

S 30-0-90 S 35-0-140 

F 90-0-0 F 120-0-0 

TF90 20-0-90 TF90 30-0-110 

RF90 50-0-70 RF90 70-0-90 

S 10-25-150 S 0-0-140 

R 60-0-60 R 75-0-80 

S 70-0-50 S 90-0-65 

F 15-0-20 F 20-0-30 
 

Tabulka 38 - Zhodnocení efektu terapie: Goniometrické vyšetření P HK 

 

Vstupní vyšetření 

L HK L aktivně L pasivně 

Ramenní 
kloub 

S 30-0-160 S 40-0-180 

F 155-0-0 F 170-0-0 

TF90 20-0-90 TF90 30-0-110 

RF90 65-0-70 RF90 75-0-80 

Loketní 
kloub 

S 0-0-135 S 0-0-140 

Předloktí R 80-0-80 R 80-0-80 

Zápěstí S 70-0-60 S 90-0-75 

F 20-0-20 F 20-0-25 
 

Výstupní vyšetření 

L aktivně L pasivně 

S 35-0-160 S 40-0-180 

F 170-0-0 F 180-0-0 

TF90 25-0-110 TF90 30-0-120 

RF90 75-0-75 RF90 85-0-85 

S 0-0-140 S 0-0-145 

R 85-0-85 R 90-0-90 

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

F 20-0-20 F 25-0-25 
 

Tabulka 39 - Zhodnocení efektu terapie: Goniometrické vyšetření L HK 
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Vstupní vyšetření 

P DK P aktivně P pasivně 

Kyčelní 
kloub 

S 5-0-10 S 20-0-80 

F 5-0-10 F 20-0-20 

R 10-0-10 R 30-0-25 

Kolenní 
kloub 

S 0-0-20 S 0-0-120 

Hlezenní 
kloub 

S 10-15-30 S 10-0-45 

 

Výstupní vyšetření 

P aktivně P pasivně 

S 10-0-45 S 20-0-110 

F 20-0-20 F 30-0-25 

R 30-0-20 R 40-0-35 

S 0-0-45 S 0-0-140 

S 20-15-35 S 20-0-45 

 

Tabulka 40 - Zhodnocení efektu terapie: Goniometrické vyšetření P DK 

 

Vstupní vyšetření 

L DK L aktivně L pasivně 

Kyčelní 
kloub 

S 5-0-80 S 20-0-120 

F 25-0-20 F 40-0-20 

R 35-0-30 R 45-0-40 

Kolenní 
kloub 

S 0-0-70 S 0-0-130 

Hlezenní 
kloub 

S 15-0-30 S 20-0-40 

 

Výstupní vyšetření 

L aktivně L pasivně 

S 15-0-90 S 20-0-130 

F 35-0-20 F 45-0-25 

R 40-0-30 R 45-0-40 

S 0-0-90 S 0-0-140 

S 20-0-35 S 25-0-40 

 

Tabulka 41 - Zhodnocení efektu terapie: Goniometrické vyšetření L DK 

  

 Ovlivnění některých zkrácených svalových skupin, zejména mm. pectorales  

a m. trapezius pars descendens.  

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Pravá Levá Pravá Levá 

M. triceps surae 2 1 1 1 

Mm. adductores 2 2 2 1 

M. pectoralis major – pars 

sternalis 

2 2 1 1 

M. pectoralis major – pars 

abdominalis 

2 2 1 1 

M. pectoralis minor 2 2 1 1 

M. levator scapulae 1 1 1 0 

M. trapezius pars descendens 2 2 1 1 

Tabulka 42 – Zhodnocení efektu terapie: Vyšetření zkrácených svalů 
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 Ovlivnění úrovně spasticity některých svalových skupin pravostranných 

končetin. Nejvýrazněji pravý KYK (flexe, abdukce). Vlevo úroveň spasticity beze 

změn.  

 Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Flexe Kyčelní kloub 3 2 

Kolenní kloub 3 2 

Extenze Zápěstí 2 1+ 

Loketní kloub 3 2 

Adduktory kyčelního kloubu 3 2 

Tabulka 43 - Zhodnocení efektu terapie: Vyšetření spasticity dle Ashwortovy škály 

 

 Zlepšení soběstačnosti při denních aktivitách pacienta dle porovnání vstupního  

a výstupního vyšetření za pomoci Barthel ADL indexu. Při vstupním vyšetření zjištěna 

závislost středního stupně, při výstupním lehká závislost. Zlepšení kontinence pacienta. 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

  Vstupní vyš. Výstupní vyš. 

Příjem potravy a tekutin Samostatně bez pomoci 10 b. 10 b. 

Oblékání S pomocí 5 b. 5 b. 

Koupání Samostatně nebo s pomocí 5 b. 5 b. 

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 b. 5 b. 

Kontinence moči Občas inkontinentní / Plně 
kontinentní 

5 b. 10 b. 

Kontinence stolice Občas inkontinentní / Plně 
kontinentní 

5 b. 10 b. 

Použití WC S pomocí / Samostatně bez 
pomoci 

5 b. 10 b. 

Přesun lůžko – židle S malou pomocí / 
Samostatně bez pomoci 

10 b. 15 b. 

Chůze po rovině Na vozíku 50 m / Samostatně 
nad 50 m 

5 b. 5 b. 

Chůze po schodech Neprovede / S pomocí 0 b. 5 b. 

Vyhodnocení 55 b. 80 b. 

Tabulka 44 - Zhodnocení efektu terapie: Barthel ADL index  
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 Následující graf znázorňuje subjektivní hodnocení celkové volní hybnosti 

pacientem v průběhu všech deseti terapeutických jednotek. Na konci každé terapeutické 

jednotky byl pacient požádán o subjektivní zhodnocení aktuální celkové volní hybnosti 

na škále od 1 do 5. Stupeň jedna byl definován jako nejnižší stupeň volní hybnosti 

s obtížemi provedení jakéhokoliv aktivního pohybu. Pátý stupeň naopak značí plnou 

volní hybnost bez obtíží, pocit plynulosti a snadnosti provedení aktivního pohybu. 

Pokles subjektivního hodnocení při čtvrté terapeutické jednotce je pravděpodobně 

důsledkem nadměrné zátěže během cvičební jednotky, po které pacient uvedl tuhost 

zejména dolních končetin, pocit snížené plynulosti pohybu při chůzi. Tento stav 

přetrvával i po jejím skončení. Při následující cvičební jednotce došlo naopak 

k výraznějšímu progresu, který je možné spojovat s odpočinkem po víkendu.  

 

Obrázek 2 – Graf vývoje subjektivního hodnocení celkové hybnosti pacientem v průběhu terapeutických jednotek 
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3.8 Prognóza 

 Dle aktuálního vývoje zdravotního stavu pacienta je možné očekávat brzký 

návrat do domácího prostředí a postupný progres do fáze, ve které se pacient nacházel 

před traumatickým subarachnoidálním krvácením. Aktivním přístupem, dodržováním 

režimových opatření a pravidelným cvičením by měl být pacient schopen se navrátit  

ke svému původnímu režimu. Lze očekávat tendenci mírného poklesu úrovně spasticity 

do stadia před traumatem. S tím může být spojeno navýšení pasivního i aktivního 

rozsahu pohybu v kloubech, celkové volní hybnosti, zlepšení stereotypu chůze, celkové 

navýšení kondice pacienta, snížení rizika pádu a navýšení soběstačnosti při běžných 

denních aktivitách. Reziduální spasticita může být dále upravována farmakologicky dle 

efektu terapie, ošetřujícího lékaře a preferencí pacienta. Pozitivní přínos pro pacienta by 

jistě mělo zachování návštěv ergoterapeuta, psychoterapeuta a dlouhodobá spolupráce 

s fyzioterapeutem.  
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4 ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo zpracování teoretické části zaměřující se 

zejména na spastickou kvadruparézu a následně praktické části vycházející ze souvislé 

bakalářské praxe, během níž probíhaly terapeutické jednotky s pacientem s diagnózou 

spastická kvadruparéza a stavem po subarachnoidálním krvácení. Závěr praktické části 

byl věnován zhodnocení efektu terapie.  

 Část teoretická se věnuje komplexní problematice léze centrálního motoneuronu 

a s ní spojenou spastickou parézou. V teoretických kapitolách je věnována pozornost 

patofyziologii daného onemocnění, diagnostice, léčbě a fyzioterapeutickým přístupům  

a metodám využívaných v rehabilitačních programech. Dále byla na základě 

dostupných odborných článků a publikací, uvedených v seznamu použité literatury, 

kapitola o efektu terapeutických přístupů a metod vycházejících z Evidence Based 

Medicin. Na základě těchto poznatků by mohlo být pro pacienta přínosné zařazení 

nových přístupů v léčbě spastické parézy, kterými jsou například aplikace botulotoxinu 

A, progresivní statický stretching, funkční elektrická stimulace či kruhový trénink.  

 Během jednotlivých terapeutických jednotek, které byly přizpůsobeny 

aktuálnímu stavu pacienta, došlo k navýšení celkové volní hybnosti končetin, 

soběstačnosti pacienta, navýšení aktivního rozsahu pohybu zejména pravostranných 

končetin a úpravě stereotypu chůze. Veškeré využité fyzioterapeutické postupy  

a metody byly součástí bakalářského studia oboru fyzioterapie na UK FTVS. Pacient 

velmi aktivně spolupracoval, schopen kvalitně provádět autoterapii. Subjektivně 

hodnotil probíhající terapii jako přínosnou a efektivní. Pociťuje pozvolný návrat 

zdravotního stavu a fyzické kondice na původní úroveň, ve které se nacházel  

před traumatickým subarachnoidálním krvácením.  

 Celkově hodnotím tuto bakalářskou praxi pro mou osobu jako obohacující  

o cenné zkušenosti a teoretické poznatky týkající se diagnózy spastická paréza, které 

jsem získala díky pravidelné spolupráci s pacientem a profesionálnímu přístupu 

personálu celého oddělení. Proaktivní přístup pacienta k pohybu usnadnil a zpříjemnil 

naši spolupráci během terapeutických jednotek.  

  



124 

 

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1) ADAR, S., DUNDAR, Ü., DEMIDRAL, Ü. S., ULASLI, A. M., TOKAS, H., 

SOLAK, Ö. The effect of aquatic exercise on spasticity, quality of life,  

and motor function in cerebral palsy. Turk J Phys Med Rehabil. [online]. 2017, 

63(3), 239-248 [cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.5606/tftrd.2017.280. 

2) AHUJA, C.-S., NORI, S., TETREAULT, L. a kol. Traumatic Spinal Cord Injury-

Repair and Regeneration. Neurosurgery [online]. 2017, 80(3), 9-22  

[cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi:10.1093/neuros/nyw080.  

3) ALASHRAM, A. R., ANNINO, G., MERCURI, B. N. Changes in spasticity 

following functional electrical stimulation cycling in patients  

with spinal cord injury: A systematic review. The Journal of Spinal Cord Medicine 

[online]. 2020, 45(1), 10-23 [cit. 12.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1080/10790268.2020.1763713. 

4) ALKANDARI, S. Evaluation of walking speed (10 m walking test) in patients with 

chronic hemiparesis after at least 3 consecutive botulinum neurotoxin injections 

while patients follow a guided self-rehabilitation contract. Annals  

of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 2011, 54(1), e243  

[cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.rehab.2011.07.345. 

5) ALON, G., LEVITT, A. F., MCCARTHY, P. A. Functional electrical stimulation 

(FES) may modify the poor prognosis of stroke survivors  

with severe motor loss of the upper extremity: a preliminary study. Am J Phys Med 

Rehabil [online]. 2008, 87(8), 627-636 [cit. 11.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1097/PHM.0b013e31817fabc1. 

6) BARBOSA, P. H. F. A., GLINSKY, J. V., FACHIN-MARTINS, E., HARVEY, L. 

A. Physiotherapy interventions for the treatment of spasticity in people  

with spinal cord injury: a systematic review. Spinal Cord [online]. 2021, 59(3), 236-

247 [cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1038/s41393-020-00610-4. 

7) BOWERS, D., FHEODOROFF, K., KHAN, P., HARRISS, J., DASHTIPOUR, K., 

BAHROO, L., LEE, M., ZAKHAROV, D., BALCAITIENE, J., EVIDENTE, V. 

Spastic Paresis and Rehabilitation – The Patient Journey. European Neurological 

Review [online]. 2016, 11(2), 87-95 [cit. 20.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.17925/ENR.2016.11.02.87. 



125 

 

8) BRASHEAR, A. Spasticity: Diagnosis and Management. 2nd ed. New York: 

Demos Medical, 2016. ISBN 1-61705-242-6. 

9) BRASHEAR, A., LAMBETH, K. Spasticity. Current treatment options  

in neurology [online]. 2009, 11(3), 153–161 [cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1007/s11940-009-0018-4. 

10) BRASHEAR, A., ZAFONTE, R., CORCORAN, M. a kol. Inter- and Intrarater 

Reliability of the Ashworth Scale and the Disability Assessment Scale  

in Patients With Upper-Limb Poststroke Spasticity. Arch Phys Med Rehabil 

[online]. 2002, 83(10), 1349-1353 [cit. 25.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1053/apmr.2002.35474. 

11) BRAUN, S., KLEYNEN, M., HEEL, T. a kol. The effects of mental practice  

in neurological rehabilitation; a systematic review and meta-analysis. Front Hum 

Neurosci [online]. 2013, 7(390) [cit. 12.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.3389/fnhum.2013.00390. 

12) BRAZINOVÁ, A., REHORCIKOVÁ, V., TAYLOR, M., BUCKOVÁ, V., 

MAJDAN, M., PSOTA, PEETERS, W. M., FEIGIN, V. THEADOM, A. 

HOLKOVIC, L., SYNNOT, A. Epidemiology of Traumatic Brain Injury  

in Europe: A Living Systematic Review. Journal of Neurotrauma [online]. 2021, 

38(10), 1411-1440 [cit. 11.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1089/neu.2015.4126. 

13) DEMETRIOS, M., KHAN, F., a kol. Multidisciplinary rehabilitation following 

botulinum toxin and other focal intramuscular treatment for post-stroke spasticity. 

Cochrane Database Syst Rev [online]. 2013, 6 [cit. 15.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1002/14651858.CD009689.pub2. 

14) EHLER, E. Použití botulotoxinu v neurologii. Cesk Slov Neurol N [online].  2013, 

109(1), 7-21 [cit. 28.3. 2022]. ISSN 1802-4041. 

15) EHLER, E. Spasticita – klinické škály. Neurol praxi [online]. 2015, 16(1), 20-23 

[cit. 28.3. 2022]. ISSN 1803-5280. 

16) EHLER, E., ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Diferenciální diagnostika míšních poruch. Neurol 

praxi [online]. 2017, 18(6), 368-372 [cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.36290/neu.2017.046.  



126 

 

17) ENGLISH, C., HILLIER, S., KAUR, G., HUNDERTMARK, L. People  

with stroke spend more time in active task practice, but similar time in walking 

practice, when physiotherapy rehabilitation is provided in circuit classes compared 

to individual therapy sessions: an observational study. J Physiother [online]. 2014, 

60(1), 50-54 [cit. 10.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jphys.2013.12.006. 

18) ENSLIN, J., ROHLWINK, U. K., FIGAJI, A. Management of Spasticity  

After Traumatic Brain Injury in Children. Frontiers in neurology [online]. 2020, 11, 

[cit. 18.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.3389/fneur.2020.00126. 

19) FRIMPONG, E., PHIL, M. a kol. Task-oriented circuit training improves 

ambulatory functions in acute stroke: a randomized controlled trial. Journal  

of Medicine and Medical Sciences [online]. 2014, 5(8), 169-175  

[cit. 22.3. 2022]. Dostupné z: doi: doi.org/10.14303/jmms.2014.097. 

20) GÁL, O., HOSKOVCOVÁ, M., JECH, R. Neuroplasticita, restituce motorických 

funkcí a možnosti rehabilitace spastické parézy. Rehabil. fyz. Lék [online]. 2015, 

22(3), 101–127 [cit. 10.3. 2022]. ISSN 1805-4552.  

21) GEERAERTS, T., VELLY, L., ABDENNOUR a kol. Management of severe 

traumatic brain injury (first 24hours). Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine 

[online]. 2018, 37(2), 171-186 [cit. 12.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1016/j.accpm.2017.12.001. 

22) GLINSKY, J. Tardieu Scale. Journal of Physiotherapy [online]. 2016, 62(4), 229 

[cit. 10.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.jphys.2016.07.007. 

23) GRACIES, J.-M., FRANCISCO, G. E., JECH, R. a kol. Guided  

Self-rehabilitation Contracts Combined With AbobotulinumtoxinA in Adults  

With Spastic Paresis. J Neurol Phys Ther. [online]. 2021, 45(3), 203-213  

[cit. 22.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1097/NPT.0000000000000359. 

24) GRACIES, J.-M. Pathophysiology of spastic paresis. I: Paresis and soft tissue 

changes. Muscle Nerve [online]. 2005, 31, 535-551 [cit. 10.3. 2022]. Dostupné  

z: doi: 10.1002/mus.20284. 

25) GRACIES J.-M. Pathophysiology of spastic paresis. II: Emergence of muscle 

overactivity. Muscle Nerve [online]. 2005, 31(5), 552-571 [cit. 10.3. 2022]. 

Dostupné z: doi:10.1002/mus.20285. 



127 

 

26) GRACIES, J.-M., BAYLE, N., VINTI, M., ALKANDARI, S., VU, P., LOCHE, C.-

M., COLAS, C. Five-step clinical assessment in spastic paresis. Eur J Phys Rehabil 

Med. 2010, 46(3), 411-21. 

27) GRACIES, J.-M. The Concept of Guided Self-Rehabilitation Contracts  

in the Treatment of Deforming Spastic Paresis. Physikalische Medizin, 

Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin [online]. 2015, 25 [cit. 11.4. 2022]. 

Dostupné z: doi: 10.1055/s-0035-1554838. 

28) GRACIES, J.-M., PRADINES, M. GHEDIRA, M. a kol. Guided Self-rehabilitation 

Contract vs conventional therapy in chronic stroke-induced hemiparesis: 

NEURORESTORE, a multicenter randomized controlled trial. BMC Neurology 

[online]. 2019, 19(1) [cit. 11.4. 2022]. Dostupné z: doi:10.1186/s12883-019-1257-y. 

29) HUANG, H., WOLF, S.L., HE, J. Recent developments in biofeedback for 

neuromotor rehabilitation. J NeuroEngineering Rehabil [online]. 2006, 3(11) [cit. 

29.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1186/1743-0003-3-11. 

30) CHANG, Y. J., LIANG, J. N., HSU, M.J. a kol. Effects of continuous passive 

motion on reversing the adapted spinal circuit in humans with chronic spinal cord 

injury. Arch Phys Med Rehabil [online]. 2013, 94(5), 822-828  

[cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.apmr.2012.11.035. 

31) JECH, R. Klinické aspekty spasticity. Neurol Praxi [online]. 2015, 16(1), 14-19  

[cit. 10.3. 2022]. ISSN 1803-5280. 

32) JO, H. M., SONG, J., JANG, S. H. Improvements in Spasticity and Motor Function 

Using a Static Stretching Device for People with Chronic Hemiparesis Following 

Stroke. NeuroRehabilitation [online]. 2013, 32(2), 369–375  

[cit. 10.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.3233/NRE-130857. 

33) KALSER, J., ROULET-PEREZ, E. Neurologic assessment. Handb Clin Neurol 

[online]. 2020, 174, 205-215 [cit. 15.3. 2022]. Dostupné z: doi:10.1016/B978-0-

444-64148-9.00015-6. 

34) KATALINIC, O. M., HARVEY, L. A., HERBERT, R. D. Effectiveness  

of stretch for the treatment and prevention of contractures in people  

with neurological conditions: a systematic review. Phys Ther [online]. 2011, 91(1), 

11-24 [cit. 10.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.2522/ptj.20100265.  



128 

 

35) KHAN, F., BHASKER, A., DJAMEL, B., ALAIN, Y. Non-pharmacological 

interventions for spasticity in adults: An overview of systematic reviews. Annals  

of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 2019, 62(4), 265-273  

[cit. 22.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.rehab.2017.10.001. 

36) KIRSHBLUM, S. C., BURNS, S. P., BIERING-SORENSEN, F. a kol. International 

standards for neurological classification of spinal cord injury (revised 2011).  

J Spinal Cord Med [online]. 2011, 34(6), 535-546 [cit. 3.4. 2022]. Dostupné z: 

doi:10.1179/204577211X13207446293695. 

37) KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-

7262-657-1. 

38) KONEČNÝ, P., SEDLÁČEK, P., TARASOVÁ, M. Vliv kombinované terapie 

vzduchovou dlahou a botulotoxinem-A na změnu spasticity ruky. Profese online 

[online]. 2017, 10(1), 22-27 [cit. 9.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.5507/pol.2017.004.  

39) KRASNY-PACINI, A., HIEBEL, J., PAULY, F. a kol. Goal attainment scaling  

in rehabilitation: a literature-based update. Ann Phys Rehabil Med [online]. 2013, 

56(3), 212-230 [cit. 20.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.rehab.2013.02.002. 

40) KŘÍŽ, J., FALTÝNKOVÁ, Z. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí – příručka 

pro praktické lékaře. Česká asociace paraplegiků s podporou MZ ČR [online]. 2013, 

3-14 [cit. 15.3. 2022]. Dostupné z: czepa.cz. 

41) KŘÍŽ, J., HYŠPERSKÁ, V. Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi  

po poškození míchy. Neurol. praxi [online]. 2009, 10(3), 137-142 [cit. 10.3. 2022]. 

ISSN 1213-1814. 

42) KŘÍŽ, J., CHVOSTOVÁ, Š. Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů  

po míšní lézi. Neurol. praxi [online]. 2009, 10(3), 143–147 [cit. 10.3. 2022]. ISSN 

1213-1814. 

43) LASKÁ, K., HOLAŇOVÁ, R. CI terapie – šance pro chronické pacienty  

po poškození mozku. Rehabil. fyz. Lék [online]. 2016, 23(4), 209-212 [cit. 8.4. 

2022]. ISSN 1805-4552.  

44) LIBÝ, P., VACULÍK, M., KRAUS, J., ZOUNKOVÁ, I., TICHÝ, M. Intratekální 

baclofen v léčbě spasticity a dystonie dětí s dětskou mozkovou obrnou. Neurol 

Praxi [online]. 2011, 12(4), 244-247 [cit. 25.3. 2022]. ISSN 1213-1814.  



129 

 

45) MCINTYRE, A., MAYS, R., MEHTA, S., a kol. Examining the effectiveness  

of intrathecal baclofen on spasticity in individuals with chronic spinal cord injury:  

a systematic review. J Spinal Cord Med [online]. 2014, 37(1), 11-18  

[cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1179/2045772313Y.0000000102. 

46) MIKULA, J. Rehabilitace po CMP. Kardiol Rev Int Med [online]. 2008, 10(2), 66-

73 [cit. 18.3. 2022]. ISSN 2336-2898. 

47) MOTA GOMES, M. Jean-Alexandre Barré (1880-1967): his detection sign of subtle 

paresis due to pyramidal deficit (1919) and his work in line with that of Giovanni 

Mingazzini (1859-1929). Neurol Sci [online]. 2019, 40(12), 2665-2669  

[cit. 15.4. 2022].  Dostupné z: doi: 10.1007/s10072-019-03988-z.  

48) OPLATKOVÁ, L., KŘÍŽ, J. Léčebná rehabilitace na spinální jednotce ve FN Motol. 

Sanquis [online]. 2006, 47, 22–25 [cit. 10.3. 2022]. ISSN 1212-6535. 

49) PALAZÓN-GARCÍA, R., ALCOBENDAS-MAESTRO, M., ESCLARIN-DE RUZ, 

A., BENAVENTE-VALDEPENAZ, A.-M. Treatment of spasticity in spinal cord 

injury with botulinum toxin. The Journal of Spinal Cord Medicine [online]. 2019, 

42(3), 281-287 [cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1080/10790268.2018.1479053. 

50)  PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1135-5. 

51)  POLESE, J. C., ADA, L., DEAN, C. M. a kol. Treadmill training is effective for 

ambulatory adults with stroke: a systematic review. J Physiother [online].  2013, 

59(2), 73-80 [cit. 30.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/S1836-9553(13)70159-0. 

52)  PRADINES, M., PORTERO, R., GIROUX, C. a kol. Structural changes  

in the muscle-tendon complex of triceps surae after a daily self-stretch program  

in chronic hemiparesis: A one-year randomized controlled trial. Annals of Physical  

and Rehabilitation Medicine [online]. 2017, 60, e8 [cit. 28.3. 2022]. Dostupné  

z: doi: 10.1016/j.rehab.2017.07.033. 

53) RABAI, F., SESSIONS, R., SEUBERT CH.-N. Neurophysiological monitoring  

and spinal cord integrity. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 

[online]. 2016, 30(1), 53-68 [cit. 12.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1016/j.bpa.2015.11.006.  



130 

 

54) RASTGOO, M., NAGHDI, S., NAKHOSTIN A.-N. a kol. Effects of repetitive 

transcranial magnetic stimulation on lower extremity spasticity and motor function 

in stroke patients. Disabil Rehabil [online]. 2016, 38(19), 1918-1926 [cit. 10.4. 

2022]. Dostupné z: doi:10.3109/09638288.2015.1107780. 

55) ROBERTS, T. T., LEONARD, G. R., CEPELA, D. J. Classifications In Brief: 

American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale. Clin Orthop Relat 

Res [online]. 2017, 475(5), 1499–1504 [cit. 18.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1007/s11999-016-5133-4. 

56) ŘÍHA, M., DVOŘÁKOVÁ, P. Léčba fokální spastické parézy po získaném 

poškození mozku – zkušenosti z rehabilitačního pracoviště. Rehabil. fyz. Lék. 

[online]. 2015, 22(3), 140-143 [cit. 13.3. 2022]. ISSN 1805-4552.  

57) SAUNDERS, D.H., SANDERSON, M., HAYES, S. a kol. Physical fitness training 

for stroke patients. Cochrane Database of Systematic Reviews  

[online]. 2016, 3(CD003316) [cit. 11.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1002/14651858.CD003316.pub6. 

58) SÁDLOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, P., ŘÍHA, M. Evidence-based postupy 

v neurorehabilitaci spastické parézy. Florence [online]. 2016, 4 [cit. 18.3. 2022]. 

ISSN: 1801-464X. 

59) SCHULTE-MATTLER, W.J. Use of Botulinum Toxin A in Adult Neurological 

Disorders. CNS Drugs [online]. 2008, 22, 725–738 [cit. 26.3. 2022]. Dostupné z: 

doi: 10.2165/00023210-200822090-00002. 

60) SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2015. ISBN 978-80-247-5247-1. 

61) SHILT, J., S., SEIBERT, P., S., KADYAN, V. Optimal management for people 

with severe spasticity. Degener Neurol Neuromuscul Dis. [online]. 2012, 2, 133-140 

[cit. 17.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.2147/DNND.S16630. 

62) SIVARAMAKRISHNAN, A., SOLOMON, J.-M., MANIKADAN, N. Comparison 

of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and functional electrical 

stimulation (FES) for spasticity in spinal cord injury – A pilot randomized cross-

over trial.  The Journal of Spinal Cord Medicine [online]. 2018, 41(4), 397-406  

[cit. 3.4. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1080/10790268.2017.1390930. 



131 

 

63) SMRČKA, M., ŠVESTKOVÁ, O., NAVRÁTIL, O. Kraniocerebrální poranění  

a možnosti následné neurorehabilitace – popis problematiky a přehled literatury. 

Neurol praxi [online]. 2013, 14(2), 80-83 [cit. 28.3. 2022]. ISSN 1213-1814. 

64) STEVENSON, V. L., JARRETT, L. Spasticity management: A practical 

multidisciplinary guide. 2. vyd. London: Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 

9781482299526. 

65) STIBOROVÁ, A. Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu 

(FIM+FAM) jako nástroj pro hodnocení funkčního stavu v neurorehabilitaci. 

Neurol. praxi [online]. 2017, 18(5), 330-333 [cit. 20.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.36290/neu.2017.107. 

66) SVEISTRUP, H. Motor rehabilitation using virtual reality. J NeuroEngineering 

Rehabil [online]. 2004, 1(10) [cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1186/1743-0003-

1-10. 

67) SYNNOT, A., CHAU, M., PITT, V., a kol. Interventions for managing skeletal 

muscle spasticity following traumatic brain injury. Cochrane Database Syst Rev. 

[online]. 2017, 11(11) [cit. 15.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1002/14651858.CD008929.pub2. 

68) ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Mechanismy spasticity a její hodnocení. Cesk Slov Neurol N 

[online]. 2013, 76/109(3), 267-280 [cit. 10.3. 2022]. ISSN 1802-4041. 

69) ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Neurofyziologické metody v diagnostice míšních lézí. Neurol 

praxi [online]. 2017, 18(6), 373-379 [cit. 10.3. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.36290/neu.2017.114. 

70) TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2.  

71) VAN DE PORT, I. G., WEVERS, L. E., LINDEMAN, E., KWAKKEL, G. Effects 

of circuit training as alternative to usual physiotherapy after stroke: randomised 

controlled trial. BMJ [online]. 2012, 344(2672) [cit. 3.4. 2022]. Dostupné z: 

doi:10.1136/bmj.e2672. 

72) VINTI, M., COUILLANDRE, A., HAUSSELLE, J., BAYLE, N., PRIMERANO, 

A., MERLO, A., HUTIN, E., GRACIES, J. M. Influence of effort intensity  

and gastrocnemius stretch on co-contraction and torque production in the healthy 

and paretic ankle. Clinical neurophysiology [online]. 2013, 124(3), 528–535  

[cit. 20.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.clinph.2012.08.010. 



132 

 

73) WALLA, G., ZMUDZK-WILCZEK, E., MAZUR, K., RYNGIER, P., NAWRAT-

SZOLTYSIK, A. The impact of movement rehabilitation on functional recovery  

to everyday activities in stroke patients – preliminary report. Physiotherapy  

and Health Activity [online]. 2015, 23(1), 23-28 [cit. 3.4. 2022]. Dostupné z: doi: 

10.1515/pha-2015-0011. 

74) WILKENFELD, A. J. Review of electrical stimulation, botulinum toxin, and their 

combination for spastic drop foot. J Rehabil Res Dev [online]. 2013, 50(3), 315-326 

[cit. 28.3. 2022]. Dostupné z: doi: 10.1682/jrrd.2012.03.0044. 

75) WOLF, S., WINSTEIN, C. Intensive physical therapeutic approaches to stroke 

recovery. Brain Repair After Stroke [online]. 2010, 219-232 [cit. 20.3. 2022]. 

Dostupné z: doi: 10.1017/CBO9780511777547.021. 

  



133 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise FTVS UK ....................................................... 134 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu ............................................................ 136 

Příloha č. 3 – Seznam obrázků .................................................................................. 137 

Příloha č. 4 – Seznam tabulek .................................................................................... 138 

 

  



134 

 

Příloha č. 1 – Souhlas etické komise FTVS UK 



135 

 

 

 



136 

 

Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane,                                         
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, 
přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 
změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás 
žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie 
prováděné v rámci praxe ve Fakultní Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4 - 
Krč, 140 59, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením  
a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován 
v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče  
o pacienta se spastickou kvadruparézou a stavem po subarachnoidálním krvácení.   

Cílem této bakalářské práce je získání a zpracování teoretických poznatků o spastické 
kvadruparéze a stavu po subarachnoidálním krvácení. Dále vypracování kazuistiky 
pacienta s touto diagnózou, zahrnující vlastní vyšetření, následný návrh terapie  

a především její praktické provedení.  
 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 
nebyla zneužita. 
 

Jméno a příjmení řešitele: ................................................... Podpis: ........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ....................... Podpis: ........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování  
a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 
 

Jméno a příjmení pacienta ..............................................   
 

Podpis pacienta: ..............................  
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