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Anotace 
Diplomová práce „Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů 

se stehenní amputací“ pojednává o problematice pacientů s transfemorální amputací 

z vaskulární etiologie. Jsou v ní zmíněny základní poznatky o rehabilitaci osob 

s amputací dolních končetin. Dále jsou v ní popsány hlavní komplikace, které amputace 

přináší do života pacientů: bolesti spojené s amputací, kožní komplikace a 

psychologické obtíže. 

Důraz je kladen na chůzi a její nácvik u pacientů s amputací. Zabývám se také 

odchylkami běžně pozorovanými při chůzi těchto pacientů oproti zdravé populaci, 

faktorům ovlivňujícím chůzi, včetně toho jak jednotlivé komponenty protézy ovlivní 

chůzi pacienta. 

Praktická část je věnována srovnání dvou odlišných přístupů k nácviku chůze. Efekt 

jednotlivých přístupů je hodnocen na základě výsledků dvou skupin pacientů. Výsledky 

byly získány vyšetřením na tenzometrické plošině, měřením rychlosti a kadence chůze, 

hodnocením videozáznamu chůze pacienta. Dále používám funkční testy: LCI – 5, 

ABIS - R, ABC skore a PEQ. Všechna tato vyšetření byla provedena na počátku a konci 

třítýdenního pobytu pacientů na Klinice rehabilitace v Hradci Králové.  

 

Annotation 
Diploma thesis „Effect of gait school with prosthesis on stability and walking 

parameters of patients after transfemoral amputation deals with problems of patients 

after transfemoral amputation due to vascular etiology. It mentions elementary 

knowledge of rehabilitation after amputation of lower extremity. Furthermore, there are 

described main complications that amputation brings into the patient´s life: pain 

associated with amputation, skin complications and psychological hardships. 

 



Emphasis is laid on gait and gait practice for patients with amputation. I further deal 

with deviations commonly observed on gait of these patients and with factors 

influencing the gait, including the influence of particular parts of the prosthesis on 

patients´ gait. 

The practical part is dedicated to comparison of two different approaches to gait 

practice. The effect of these approaches is evaluated on the basis of results of two 

groups of patients. The results were gathered by examination on force plate, 

measurement of gait velocity, examination of gait cadence and evaluation of patients´s 

gait videos. Furthermore, I use functional tests: LCI – 5, ABIS – R, ABC scale and 

PEQ. All of these examinations were performed at the beginning and in the end of 

patients´ stay at the Clinic of rehabilitation in Hradec Králové. The patients´ stay was 

three weeks long. 

 

Klíčová slova 
Amputace, škola chůze, protéza, dysvaskulární transfemorální amputace, analýza chůze, 

komplikace po amputaci. 
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Seznam zkratek 
ABC scale Activities-specific balance confidence scale  

ABD  Mm. abductores 

ABIS - R Revidované skóre tělesného schématu pacienta po amputaci 

ADD mag M. adduktor magnus 

CoP  Centre of pressure 

DF  Dorzální flexe 

Dorz. Fl Dorzální flexory 

ES  Early swing 

EV  Everze 

EX  Extenze 

FL  Flexe 

Gastrocn. M. gastrocnemius 

Glu max M. gluteus maximus 

Grac.  M. gracilis 

HMS  Hamstringy 

IC  Initial contact 

ILP  M. iliopsoas 

INV  Inverze 

LCI - 5  Locomotor capabilities index - 5 

LR  Loading response 

MS  Midstance 

PEQ  Prosthesis evaluationing questionaire  

PF  Plantární flexe 

Plant Fl Plantární flexory 

PS  Preswing 

QF  M. quadriceps femoris 

Sart.  M. sartorius 

TS  Terminal swing 

UV   Ultrafialové záření 

VO2 max Maximální využití kyslíku 

WHO  (World Health Organization) Světová zdravotnická organizace
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Úvod 
Bipedální plantigrádní lokomoce patří k základním atributům člověka. Neslouží 

jen k přemístění z místa na místo, ale je i faktorem osobní integrity a sociální integrace. 

Je něčím, co nás charakterizuje již na první pohled, a současně je něčím, co je typicky 

lidské, protože jako výlučnou ji používá pouze člověk (Mayer, 2000). 

Pokud o chůzi mluvíme jako o něčem, co nás charakterizuje a současně slouží 

k naší sociální integraci, je rehabilitace u pacientů s jakoukoli alterací chůze 

nepochybně důležitá.  

A mezi nejzřetelnější poškození, která narušují schopnost bipedální lokomoce 

člověka, patří amputace na dolních končetinách.  

Vezmeme-li v úvahu hlavní funkce dolních končetin, tedy zajištění statiky, 

lokomoce, vzpřímeného držení, zprostředkování informací o terénu a schopnost 

absorbovat nárazy, je více než zřejmé, že pokus o jejich substituci či kompenzaci, byť 

při jednostranném postižení, je zajímavým klinickým úkolem. Dále je nutné vzít v 

potaz cyklický charakter lokomoce. Pro úspěšnou rehabilitaci je tudíž nezbytné co 

nejlepší zajištění jak statické, tak dynamické funkce dolní končetiny, protože jedna 

končetina vykonává fázický pohyb, zatímco druhá pro tento pohyb zajišťuje oporu 

(Véle, 1995). 

Když jsem se poprvé setkala s rehabilitační péčí o osoby po amputaci, byla jsem 

překvapena. Bylo to po prvním ročníku na klinické praxi v jednom rehabilitačním 

ústavu, kde jsem byla instruována k péči o jizvu, otužování, analytickému posilování a 

nácviku chůze, při kterém jsem měla sledovat délku kroku a čtyřdobou chůzi 

v bradlech, a pokud se pacient bude zlepšovat, přejít k chůzi o francouzských holích. 

O to více mě překvapil cyklus přednášek Mgr. Červeného ve třetím ročníku 

bakalářského studia zaměřených na protetickou péči a fyzioterapii u osob po amputaci. 

Začala jsem se o tuto problematiku více zajímat i po semináři Iris Heyen, která se ve své 

praxi zabývá pacienty s amputací na německé klinice v Enzensbergu. 

Z těchto přednášek jsem si odnesla několik důležitých poznatků. Mezi jiným i to, 

že chůze na slabém pahýlu se stabilním trupem je snazší, než na silném s trupem bez 

stabilizace. Dále, že nácvik chůze by měl být zaměřen i na pokročilejší aktivity. Také to, 

jak je pro fyzioterapeuta důležité mít alespoň základní informace o protetickém 

vybavení. V neposlední řadě nezbytnost týmové spolupráce při péči o amputované 

pacienty. 
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Jen tímto způsobem můžeme naplnit definici rehabilitace, tedy kombinovaného a 

koordinovaného použití léčebných, sociálních, výchovných a pracovních prostředků k 

dosažení co možná nejvyšší funkční schopnosti, a omezit tlak způsobený disabilitou a 

handicapem a maximálně začlenit pacienta s amputací do společnosti. 
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1. Amputace 
Amputace patří mezi nejstarší chirurgické výkony. Jedná se o operativní 

odstranění periferně uložené části některého orgánu. Je známa již od dob Hippokrata. 

Má pevně stanovené indikace, kterými jsou: odstranění neužitečných částí končetin, 

snížení invalidity a záchrana života (Sosna et al., 2001). 

Amputace zasáhne život pacienta ve fyzické i duševní oblasti, proto by jeho 

rehabilitační péče měla splňovat cíl rehabilitace, definovaný dle WHO: „Rehabilitace je 

aktivní proces, kterým postižený poraněním nebo nemocí dosahuje plného uzdravení, 

nebo pokud plné uzdravení není možné, naplňuje svůj optimální fyzický, mentální a 

sociální potenciál a je integrován do co možná nejpřiměřenějšího prostředí“ (Mayer, 

2002). 

Příčiny amputací můžeme rozdělit na dvě skupiny a to vaskulární onemocnění a 

nevaskulární onemocnění. Mezi vaskulární onemocnění patří ateroskleróza, 

vazokonstrikce, diabetická angiopatie a poruchy cirkulace. K nevaskulárním 

onemocněním řadíme traumata, tumory, infekce, kongenitální anomálie, poranění a 

onemocnění nervová (Sosna et al. 2001; Kullman, 1995; Hromádková 2002). 

Počet amputací stoupá. V roce 1989 bylo amputováno v České republice 3714 

občanů (zahrnuty všechny příčiny), ale v roce 2003 jich již bylo 7029 (zahrnuty pouze 

diabetické gangrény) (Kálal, 2005). K amputacím dochází čtyřikrát častěji na pravé 

straně (Persson, 2001). 

Podle typu je můžeme dělit na amputace horních a dolních končetin. Amputace 

horních končetin podle úrovně rozlišujeme na: interthorakoskapulární, exartikulace 

humeroskapulární, amputace transhumerální, exartikulace v lokti, amputace 

transradiální, exartikulace v zápěstí a amputace v oblasti ruky. Amputace dolních 

končetin podle úrovně rozlišujeme na: hemipelvektomie, exartikulace v kyčli, 

transfemorální amputace, exartikulace v koleni, transtibiální amputace, exartikulace 

v kotníku, Symesova amputace a amputace v oblasti hlezna a nohy: Chopartova 

disartikulace, Rayova resekce, phalangealní amputace. (Sosna et al. 2001; Cameron & 

Monroe, 2007). Jednotlivé úrovně jsou zobrazeny (Obrázek č. 1) na schématu v příloze. 

U poruch prokrvení je třeba před amputací stanovit optimální úroveň amputace, 

snažíme se zachovat maximální délku pahýlu pro optimální funkci a současně předejít 

prodloužení hospitalizace nebo chirurgické revizi (Pandian, Huang & Duffy, 2001), a 

tak je nezbytné zmapovat kvalitu cévního řečiště. Používá se arteriografie, Dopplerova 
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ultrazvukového vyšetření, pletyzmografie, transkutánního stanovení hladiny pO2 a 

radionuklidové angiografie (Sosna et al., 2001). 

Chirurgický výkon zahrnuje: úpravu kožních laloků, protětí svalů, ošetření cév a 

nervů, úpravu kostního pahýlu a drenáž (Sosna et al., 2001). Amputace může být 

otevřená, nebo uzavřená. Otevřená amputace je vzácná, je k ní přistupováno, pokud je 

operační pole kontaminováno. Při otevřené amputaci zůstávají svaly a kůže nesešité a 

k sešití se přistupuje až sekundárně po vyřešení komplikací a na kůži a svaly je 

aplikována trakce, která umožní pozdější uzavření (Cameron & Monroe, 2007). 

Jednoduché schéma (Obrázek č. 2) zachycuje běžnou amputační techniku. 

Úprava kostního pahýlu zahrnuje výkon na svalech, dodává pahýlu konický tvar, 

optimalizuje svalovou funkci pro pohyblivost pahýlu a omezuje fantomové bolesti. Je 

prováděna tzv. myodéza, nebo myoplastika (Cameron & Monroe, 2007). 

Myodéza zahrnuje: přichycení fascie svalů na kost pahýlu. Umožní lepší 

kontrolu a funkci, častěji selhává a je nevhodná pro pacienty s periferní cévní chorobou. 

Myoplastika je sešití fascií protilehlých svalů k sobě a k periostu amputované kosti 

(Kelly, 2007). K nejnovějším postupům řadíme kombinaci myodézy hlubokých a 

myoplastiky povrchových struktur. Snažíme se o zajištění adekvátního napětí a tedy i 

svalové rovnováhy (Pasquina et al., 2006). 

Po operaci ránu kryjeme mastným tylem, sterilní gázou a vatou, bandáží 

tvarujeme pahýl. Končetinu polohujeme proti otoku do elevace. Elevaci zajišťujeme 

polohou lůžka, nikdy nesmí dojít k flexi pro hrozící vznik flekční kontraktury. 

Odstranění drénů probíhá za 48 – 72 hodin po výkonu, odstranění stehů mezi 10 a 14 

dnem (Sosna et al., 2001). 

Komplikace mohou být lokální a celkové. K lokálním řadíme vznik hematomu, 

nekrózy, dehiscence, gangrény, edému, kontraktury, bolesti, zlomeniny a infekce. 

K celkovým komplikacím komplikace psychologické a morbiditu, nebo mortalitu 

(Sosna et al., 2001), zvýšené riziko plicní embolie a hluboké žilní trombózy (Pandian et 

al., 2001). 

1.1 Transfemorální amputace z dysvaskulárních příčin 

Ve své práci se budu zabývat pouze transfemorálními amputacemi provedenými 

pro onemocnění periferních končetinových cév. Další informace budou úzce zaměřené 

pouze na tuto problematiku. 

13 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

Periferní onemocnění cév patří k nejběžnějším příčinám amputací (Cameron & 

Monroe, 2007). Až 90 % amputací je provedeno pro onemocnění periferních cév 

(Persson, 2001). Mezi rizikové faktory můžeme zařadit: mužské pohlaví, věk nad 60 

let, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdce a kouření. Při výskytu diabetu je 

riziko amputace větší i pro současnou periferní neuropatii (Cameron & Monroe, 2007). 

Amputace je pro tyto pacienty posledním východiskem. Typický pacient je již 

léta léčený na klaudikace, kožní defekty a edém. Amputaci těsně předchází defekt, který 

se nepodařilo vyléčit. Následovala osteomyelitida a/nebo gangréna (Cameron & 

Monroe, 2007). K ulceracím vede: periferní neuropatie, vaskulární nemoc, která je u 

diabetu mellitu 2 – 3 krát častější než v běžné populaci, infekce, trauma ischémie, 

gangréna, či špatné hojení rány (Pandian et al., 2001). 

Tito pacienti mají typicky vyšší věk, proto je třeba brát v úvahu i změny 

organismu způsobené stárnutím: pokles tělesné hmoty, ztrátu kostní hustoty, častější 

výskyt chronických onemocnění a poruchy pojivové tkáně.  

Mezi 30. a 80. rokem klesá tělesná hmota o 20 – 30 % jako následek svalové 

atrofie a zvýšeného ukládání tuku. Klesá kostní hustota u žen o 25 % a u mužů o 12 %. 

Mezi chronická onemocnění častá ve starší populaci patří: artróza, poruchy zraku a 

sluchu, diabetes mellitus, chronická onemocnění srdce, kognitivní poruchy (Andrews, 

1996). Pomalejší regenerace vedoucí k delšímu upoutání na lůžko ohrožuje pacienta 

vznikem atrofií a kontraktur (Heyen, 2007). Všechny tyto faktory mají negativní dopad 

na užití protézy (Andrews, 1996). 

Dojde-li ke kombinaci hemiparézy a amputace, což je celkem běžné, protože po 

hemiparéze je omezen průtok krve končetinou, porušena citlivost, méně si uvědomuje 

traumata, stává se rehabilitace velkou výzvou, protože končetina je silně oslabena, je 

porušeno řízení a narušena rovnováha (Roberts et al., 2006). 

U pacientů s amputací je vysoká mortalita, v prvním měsíci zemře 16 %, po 3 

měsících bude zemřelých 31 %, po roce 47 %, po 2 letech 60 %, při retrospektivní 

studii, která se zabývala jen pacienty vybavenými protézou, byla mortalita v prvních  90 

dnech 13 % a v prvním roce 28 % (Johannesson, Larsson & Oberg, 2004). 

1.1.1 Ischemická choroba dolních končetin 

Nejčastější příčinou ICHDK je ateroskleróza. Vede k atrofiím kůže i svalů, 

častěji postihuje muže (Šárník, 2001), kuřáky v pokročilém věku s poruchou 

metabolismu tuků, hypertenzí a diabetem mellitem (Roberts et al., 2006). 74 % osob 
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s periferním onemocněním cév má diabetes (Dillingham, Pezzin & Shore, 2005). 

Pacient si stěžuje na klaudikační, či klidové bolesti. Podle míry obtíží pacienty dělíme 

do 4 stadií. První stadium je klinicky němé, pacient je bez obtíží, mohou být přítomny 

auskultační fenomény na tepnách. Druhé stadium se projevuje klaudikační bolestí, která 

se objeví po překonané vzdálenosti. Toto stadium rozdělujeme na tři stupně podle 

překonané vzdálenosti: nad 200 m, 200 – 50 m a pod 50 m. Třetí stadium se projevuje 

klidovou bolestí. Toto stadium rozdělujeme na dva stupně, podle toho zda je kotníkový 

tlak nad, nebo pod 50 mm Hg. Ve čtvrtém stádiu se objevují trofické defekty (Šárník, 

2001). 

1.1.1.1 Specifika pacientů s ICHDK 

Okluzivní arteriální nemoc má projevy periferní, srdeční a mozkové. 

K periferním patří klaudikace jak na zachované, tak na amputované končetině. K 

srdečním projevům řadíme pokles funkcí, který neumožní dosáhnout energetických 

nároků chůze s protézou (Andrews, 1996). Do jakékoli fyzioterapie musíme zařadit 

kontroly tepové frekvence a krevního tlaku pacienta a práci nám bude ztěžovat výskyt 

edému, který znesnadňuje protetický trénink (Heyen, 2007). Mozkové projevy ovlivňují 

sílu, rovnováhu, koordinaci, vnímání a kognitivní funkce a mohou ztížit nebo znemožnit 

nezávislost (Andrews, 1996). Mozkové projevy také mohou vést ke zmatenosti, 

závratím, nebo apoplektickému záchvatu (Červený, 2006). 

1.1.2 Diabetes mellitus 

Jedná se o metabolická choroba charakterizovanou hyperglykémií. Dochází 

k ireverzibilním změnám tkání. Z hlediska amputací jsou nejdůležitější změny na 

cévách, tedy diabetická mikroangiopatie a makroangiopatie. Makroangiopatie postihuje 

velké cévy, klinicky je podobná ateroskleróze, jejíž průběh a vznik urychluje. 

Mikroangiopatie k poškození přispívá vznikem neuropatií, které způsobují poruchy 

senzitivity a autonomního systému (Šípová, 2002). 

U pacientů, kteří trpí diabetem mellitem, se v 15 % vyvinou defekty (Pandian et 

al., 2001). K tvorbě defektů přispívají poruchy čití, svalové atrofie a poruchy 

autonomního systému (Šípová, 2002) a v 70 – 80 % vedou k amputaci. Prognóza po 

operaci není dobrá, 30 – 50 % podstoupí další amputaci v následujících 1 - 3 letech a 

následujících 5 let přežije jen 50 % pacientů. Co se týče geriatrických pacientů, 
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v následujících 2 letech 28 % a v následujících 5 letech 66 % podstoupí další amputaci 

(Pandian et al., 2001). 

Diabetičtí pacienti s amputací bývají v průměru o 7 let mladší než nediabetičtí, 

umírají dříve, je u nich vyšší pravděpodobnost reamputace (Dillingham et al., 2005). 

Navíc ze skotského screeningu vyplývá, že vyšetřujeme-li test krevní glukózy u 

pacientů s amputací bez diagnostikovaného diabetes mellitus, má 17 % pacientů test 

pozitivní a 42 % pacientů výsledek hraniční (Treweek, Condie & Gilmour, 1998). 

1.1.2.1 Specifika pacientů s DM 

Diabetickým pacientům se obtížně hojí rány, často trpí polyneuropatiemi a 

autonomní neuropatií, retinopatií a nefropatií. Pro autonomní neuropatii jim hrozí 

ortostatická hypotenze a hypotenze při zátěži. Dále cvičením způsobená hypoglykémie 

(Červený, 2006, Pandian et al., 2001). Mají větší prevalenci kardiovaskulárních chorob, 

kam řadíme choroby srdce i mozkové příhody. Může nastat ketoacidóza, 

hyperosmolární syndrom, gangréna, obezita a deprese. Tito pacienti mají více disabilit, 

než je v jejich věku běžné. (Roberts et al., 2006) 

U těchto pacientů je třeba sledovat hladinu krevního cukru, krevní tlak, stav kůže 

jak na pahýlu, tak na druhostranné končetině (Roberts et al., 2006). 

1.2 Rehabilitace 

Multidisciplinární tým, který vytvoří celistvý a koordinovaný léčebný plán, 

dosáhne nejlepších krátkodobých i dlouhodobých výsledků. Tým tvoří rehabilitační 

lékař, chirurg, fyzioterapeut, ergoterapeut, sestra, psycholog, psychiatr, sociální 

pracovník, protetik (Pasquina et al., 2006; Broomhead et al., 2003). Dalšími odborníky 

zapojenými do péče o pacienty s amputací mohou být členové diabetického týmu, dietní 

sestra, praktický lékař, ortotik, podiatr, či zkušený kolega s amputací (Broomhead et al., 

2003). Vhodné je zařadit i podporu od zkušenějších kolegů s amputací, pracovní 

rehabilitaci, sporty a rekreační aktivity, které nemocné povzbuzují a zvyšují jejich 

kvalitu života (Pasquina et al., 2006). Janura řadí do týmu i biomechanika (Janura, 

Svoboda, Kozáková & Birgusová 2006). Členové týmu by měli společně komunikovat, 

pracovat v souladu s individuálně stanovenými cíly a vést jednotné přesné záznamy o 

pacientovi (Broomhead et al., 2003). Pacient se musí aktivně podílet na své rehabilitaci 

(Berke, 2004). 
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Objevuje se myšlenka týmu mimo zdi jedné kliniky. Podle této myšlenky je tým 

tvořen odborníky na více místech. Ti se spolu přímo nesetkávají. Tento koncept 

vyžaduje spoustu snahy, pozornosti, aby bylo úsilí všech zúčastněných směřováno 

k dosažení cílů vytyčených s pacientem (Berke, 2004). 

Fyzioterapeut je považován za klíčovou osobu týmu, zná role ostatních, podílí se 

na kontrole činnosti týmu, výzkumu a vzdělávání (Broomhead et al., 2003). 

Snahou týmu je stanovit individuální cíle, poučit pacienta, vybavit jej vhodnými 

pomůckami (Pejšková, 2004) a resocializovat (Kálal, 2005). 

Výběr cílů je ovlivněn věkem, celkovým zdravotním stavem, přidruženými 

onemocněními, fyzickou zdatností, úrovní a typem amputace, sociálním zázemím, 

oporou a mírou spolupráce (Pejšková, 2004). Pokud je vybaven protézou, je hlavním 

cílem naučit pacienta správně, bezpečně a účelně používat protézu (Pejšková & 

Mareček, 2006). 

Fyzioterapie probíhá prvních 12 – 18 měsíců v souladu s individuálně 

upraveným plánem, směřuje k dosažení individuálních potřeb daného pacienta. 

Průběžné znovuohodnocení a změny v plánu jsou podstatné k dosažení maximální 

úrovně aktivity (Berke, 2004). 

1.2.1 Předoperační příprava 

Pokud je to možné, je vhodné zahájit rehabilitaci ještě před operací. Důležitou 

součástí této předoperační přípravy je psychologická intervence a fyzioterapie. 

Z fyzioterapie se zaměřujeme na kondiční cviky k posílení celého těla, hlavně končetin, 

udržení, nebo zvýšení rozsahu pohybu, budování kardiorespiračních rezerv, nácvik 

střídavé chůze s francouzskými holemi, mobilitu pacienta, preventivní péči o kůži. 

Pacienta se snažíme informovat o budoucích vyhlídkách a vzbudit u něj zájem o 

rehabilitaci (Esquenazi & Meier, 1996). 

1.2.2 Časná pooperační rehabilitace 

Rehabilitace začínající brzy po operaci má mnoho výhod, ke kterým patří 

minimalizace pahýlové a fantomové bolesti, také snižuje počet dní strávených v akutní 

péči. Pokud ale začne příliš brzy, může podráždit ránu, což může vést k infekci, a 

hospitalizaci naopak prodloužit (Munin et al., 2001). 

Po operaci je pahýl oteklý díky operačnímu výkonu a změně cévního řečiště a 

bolestivý. Objevují se fantomové pocity a bolesti. Organismus je celkově oslaben. 
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Cílem časné rehabilitace je rychlé hojení rány, kontrola bolesti, kontrola edému 

(Cameron & Monroe, 2007, Kálal, 2005), vytvoření pahýlu odolného proti přiměřeným 

mechanickým vlivům protézy, výkonného a dobře pohyblivého, s konickým tvarem, 

 dobrým svalovým a kožním krytem a volně posunlivou jizvou a příprava na pozdní 

rehabilitaci, tedy udržení, či dosažení maximální možné celkové kondice, kloubní 

pohyblivosti a funkčních aktivit. Stejně jako fyzickému stavu se věnujeme i 

psychickému stavu pacienta (Cameron & Monroe, 2007), který si poprvé uvědomuje 

změnu svého tělesného obrazu (Esquenazi & Meier, 1996). 

Pro hojení rány je důležité zajistit čisté a stabilní okolí rány. 

Z fyzioterapeutického spektra intervencí lze použít některé formy elektroterapie, UV 

záření a další procedury s trofotropním účinkem (Cameron & Monroe, 2007). 

Kontrola edému kompresivní terapií začíná v ideálním případě po operaci a 

probíhá permanentně, dokud pacient nezačne nosit protézu nebo se pahýl nestabilizuje. 

Cílem kompresivní terapie je tvarování pahýlu, adaptace měkkých tkání na tlak a tah 

(Cmunt, 1997). Používáme tři typy „dressingů“: měkký, poloměkký a tvrdý. K měkkým 

řadíme bandáž a elastické návleky. Tyto metody jsou relativně levné, ale často dochází 

ke sklouznutí a komprese není rovnoměrná (Cameron & Monroe, 2007). Po 5 – 7 dnech 

lze začít využívat silikonový návlek. K jeho výhodám patří zajištění rovnoměrného a 

stálého tlaku, který optimálně tvaruje pahýl a urychluje rehabilitační proces, bez ohledu 

na to, kdo jej aplikuje, vždy zajistí stejný tlak. Nevýhodou je možnost zaškrcení cévního 

řečiště (Johannesson et al., 2004), nutnost pochopení navlékacího mechanismu a 

obratnost při aplikaci (Roberts et al., 2006). K poloměkkým patří „Unna dressing“ a 

nafukovací dlaha. Zajišťují rovnoměrnou kompresi, přikládají se na ránu krytou 

bavlněnou punčoškou. Při prvních příznacích zánětu je třeba je neprodleně sejmout. 

Urychlují rehabilitaci, ale nafukovací dlahy jsou poměrně objemné a snadno se poškodí. 

Poslední tvrdý „dressing“ je tvořen buď ze sádry, či plastu, lze jej využít jako základ pro 

okamžitou pooperační protézu, urychluje rehabilitaci, ale je těžký (Cameron & Monroe, 

2007). Dále necháváme končetinu v elevované pozici, kterou zajistíme polohou lůžka, 

ne podložením končetiny (Esquenazi & Meier, 1996). 

Přibližně půl roku po amputaci dochází k objemovým změnám pahýlu, proto je 

potřeba v kompresivní terapii pahýlu pokračovat po tuto dobu, nebo do doby, kdy 

pacient začne nosit protézu po většinu dne. Z tohoto důvodu je třeba ho naučit metodu 

kompresivní terapie na doma. Nejčastěji jde o bandážování, které musí pacient 

zvládnout před propuštěním domů (Cmunt, 1997). 
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Z fyzioterapeutických možností je vhodné po zhojení rány využít střídavých 

koupelí k omezení otoku pahýlu (Kálal, 2005). 

Ke kontrole bolesti používáme epidurální medikace, pacientem kontrolovanou 

analgézii, orální analgetika (Esquenazi & Meier, 1996) a omezování fantomových 

bolestí prostřednictvím masáží, poklepů (Kálal, 2005). 

Otužování je nezbytné pro vytvoření odolného, výkonného, prokrveného a 

přitom citlivého pahýlu. Řadíme do něj: masáže, poklepy, hnětení, míčkování, 

kartáčování (Kálal, 2005), použití žíněk, hub a dalších akupresorních pomůcek 

(Šilhánková, 2007), po vytažení drénu začínáme se zatěžováním pahýlu, tlakem 

therabandu, nášlapy na polštář na stoličce ve stoji pod dohledem až do pocitu bolesti 

(Cutson, Bongiorni, Michael & Kochersberger, 1994). Nezhojená rána nevylučuje 

zatěžování pahýlu. Zatížení pahýlu musíme vyloučit jen v případě, že dochází jen 

k částečnému pokroku v hojení, rána se nehojí, nebo se dokonce zhoršuje (Berke, 2004). 

Od prvního dne polohujeme na břiše dvakrát denně, zpočátku na 10 min., 

postupně přidáváme, sed povolujeme jen krátkodobě pro hrozící flekční kontrakturu 

(Esquenazi & Meier, 1996). Přidáváme polohování pahýlu do extenze a addukce vleže 

na boku a leh na zádech s podložením pánve a zatížením pahýlu (Šilhánková, 2007), 

seznamujeme pacienta s chybnými návyky. Přehled chybných návyků pro pacienty po 

transfemorální amputaci je znázorněn (Obrázek č. 3) v příloze. 

Při posilování používáme hlavně techniky manuálního odporu, které vycházejí 

z PNF (Birgusová & Rosický, 2004b), a instruujeme pacienta k samostatnému 

posilování, viz (Birgusová & Rosický, 2004a). Snažíme se o udržení, či zvýšení 

pohyblivosti, tonu a svalového krytu pahýlu, vylepšujeme prokrvení, svalovou sílu a 

koordinaci. Navíc je cvičení zdrojem proprioceptivní aferentace (Birgusová & Rosický, 

2004a; Šilhánková, 2007). 

Co nejdříve začínáme s péčí o jizvu, kůži (Esquenazi & Meier, 1996) a vnímání 

pahýlu (Broomhead et al., 2003). K péči o kůži patří omytí teplou vodou a jemným 

toaletním mýdlem. Provádíme jemnou masáž, důkladně oplachujeme a osušíme, nikdy 

netřeme ručníkem. Promastíme, namasírujeme a zabandážujeme. Péče o kůži je důležitá 

již v tomto období, ale nenahraditelná po vybavení protézou, protože kůže pahýlu je 

vystavena enormním nárokům, víc se potí, méně dýchá a snadno dojde k jejímu 

podráždění (Šilhánková, 2007). 

Od prvního dne začínáme s dechovou a cévní gymnastikou (Barčová & 

Nedvědová, 2001). Kondiční cvičení je třeba zahájit co nejdříve, protože pokles 
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systolického objemu a srdečního výdeje nastává s déletrvající imobilitou a posturální 

hypotenze se rozvíjí dokonce již po několika dnech na lůžku. Cvičení by mělo být 

intermitentní s dostatečnými přestávkami na odpočinek. Dáváme pozor na projevy 

přecvičení, krátkosti dechu, cyanózy, bolesti na hrudi, pocení a slabosti. Srdeční 

frekvence by neměla překročit 75 % maxima pro pacientův věk, v případě srdečního 

onemocnění se nesmí zvýšit o víc než 20 tepů za minutu nad klidovou úroveň 

(Andrews, 1996). Rumpálová ergometrie pomůže určit bezpečnou cvičební zátěž a lze ji 

také použít jako trénink kardiorespirační výkonnosti, síly horních končetin dle metodiky 

popsané v literatuře (Priebe, Davidoff & Lampman, 1991). Kondiční cvičení může vést 

k poklesu sekundárních komplikací jako je plicní embolie, hluboká žilní trombóza, 

infarkt myokardu a dalších (Berke, 2004). 

Je nutné zahrnout trup do rehabilitace chůze. Modifikace pohybů trupu by mohla 

ovlivnit pohyb dolních končetin (Goujon-Pillet, Sapin, Fodé & Lavaste, 2008). 

Věnujeme se stabilitě trupu, která napomáhá mobilitě, poskytuje základ pro budoucí 

protetickou kontrolu, sed a stoj. Zabezpečuje lepší kontrolu tělesného pohybu a stability, 

omezuje odchylky chůze, vede k lepšímu vědomí těla při chůzi. Kvalitnější kontrola 

může omezit energetický výdej. Navíc omezuje nároky na páteř, které často vedou 

k bolestem zad (Berke, 2004). 

Péče o zachovanou končetinu by také měla začít od prvního dne (Esquenazi & 

Meier, 1996). Pro jistotu poučíme pacienta o škodlivém vlivu tepla, chůze naboso, 

nošení bot bez ponožek, nošení spravovaných ponožek, těsných gumiček, pantoflí a o 

nutnosti pečlivě každodenně prohlížet končetiny (Cameron & Monroe, 2007). U 

pacientů s ICHDK se také věnujeme cévnímu tréninku v nepostižené končetině (Kálal, 

2005). 

Amputací je narušena rovnováha, pro její obnovení využíváme sedu bez protézy 

(Birgusová & Rosický 2004b). Rovnovážné cviky jsou náročné, a tak musíme zvážit 

jejich přínosy a rizika (Šilhánková, 2007). 

Snaha o urychlenou vertikalizaci vede k příznivému ovlivnění fyziologických 

pochodů v oběhovém, dýchacím, gastrointestinálním i vylučovacím systému, stejně jako 

k pozitivnímu ovlivnění psychiky (Mayer, 2000). Proto vertikalizaci do sedu 

zahajujeme pokud možno od prvního dne, stoj od třetího dne a o první chůzi, pokud to 

stav pacienta dovolí, se pokoušíme s asistencí čtvrtý den (Esquenazi & Meier, 1996).  

Pro pacienta jsou ale stejně tak důležité i funkční aktivity s ergoterapeutem 

(Barčová & Nedvědová, 2001). Sem řadíme: nácvik přesunu na židli, samostatné 
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mobility v rámci lůžka, samostatné oblékání, přesun mezi lůžkem a vozíkem, ovládání 

vozíku, mobilitu a přesuny v koupelně a na WC, stejně jako nácvik přesunu z podlahy 

na židli nebo do auta (Esquenazi & Meier, 1996). 

Už do časné rehabilitace je vhodné zapojit rodinu a určit, jak bude, nebo nebude 

podporovat pacienta v další rehabilitaci. Je výhodou, pokud může pacient získat rady a 

návody od zkušenějších kolegů (Broomhead et al., 2003). 

Pacient by měl být schopen dodržovat rehabilitační režim i po propuštění 

z nemocnice (Esquenazi & Meier, 1996). K tomuto režimu patří kondiční program, 

odporové cvičení, polohování, bandážování a péče o kůži (Šilhánková, 2007). 

Důslednost a pravidelný plán pomůže zlepšit nejen fyzický, ale i psychický stav, 

výsledky se brzy dostaví a pohánějí pacienta v další snaze (Šilhánková, 2007). 

1.2.3 Protézování 

O případném protézování rozhoduje lékař, měl by zvažovat kontraindikace jak 

relativní, tak absolutní, pozitivní, negativní prediktory a rehabilitační potenciál pacienta 

(Kálal, 2005). 

Mezi absolutní kontraindikace vybavení protézou patří: kachexie, dekompenzace 

kardiovaskulárního onemocnění, klidová dušnost, trvalé bolesti, ztráta nosnosti (Cmunt, 

1997), nevyhovující stav zachované dolní končetiny a závažné neurologické 

onemocnění (Barčová & Nedvědová, 2001). K těm relativním bývá řazena flekční 

kontraktura, špatně zformovaný pahýl, nezvládnutí stoje a chůze s francouzskými 

holemi, defekt kožního krytu (Cmunt, 1997) a dekondice (Barčová & Nedvědová, 

2001). 

Prediktory nelze generalizovat, ale usnadní nastavení realistických cílů (Fletcher 

et al., 2001). Mezi pozitivní prediktory patří zdatnost (Chin, Sawamura & Shiba, 2006) 

dosažení 50 % VO2 max (Chin et al., 2002), schopnost dosáhnou a udržet zátěž 50 W na 

rumpálovém ergometru (Priebe et al., 1991), schopnost stoje na jedné dolní končetině 

s přidržením se zábradlí, nebo postele dva týdny po amputaci (Schoppen et al., 2003), 

postavení se ze sedu jen s oporou o stůl, schopnost překonat vzdálenost 30 m chůzí bez 

protézy, monitorace Holterem při rehabilitaci bez patologických znaků (Priebe et al., 

1991) a paměť, která se ukazuje jako nejdůležitější mentální prediktor (Schoppen et al., 

2003). Hanspal uvádí jako jeden z možných prediktorů kognitivní výkonnost (Hanspal 

& Fisher, 1991). 
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Naopak k negativním faktorům řadíme: mentální degeneraci, pokročilou 

neurologickou poruchu, městnavé srdeční selhání, bércový vřed nebo infekci spojenou 

s porušenou cirkulací, neovlivnitelnou kyčelní kontrakturu (Chin et al., 2006), obezitu 

pacienta, malou motivaci (Roberts et al., 2006) a špatný stav pahýlu (Schoppen et al., 

2003). Až 70 % ze selhání v protetické rehabilitaci je spojeno s obtížným hojením rány 

(Munin et al., 2001). Špatné prokrvení, bolestivá jizva, či kost málo krytá měkkými 

tkáněmi omezuje chůzi na protéze (Pejšková & Mareček, 2007). 

Je vhodné pokusit se zhodnotit pacientův rehabilitační potenciál, tedy schopnost 

zmobilizovat fyzické a psychické rezervy, vnitřní síly, zdroje energie a chuti k léčbě 

(Kálal, 2005). 

Lékař bere v úvahu věk, přidružená onemocnění, stav senzitivních a 

motorických nervů, psychologické aspekty, sociální aspekty a zázemí, architektonické 

bariéry a motivaci (Kálal, 2005). 

Pokud je rozhodnuto o vybavení protézou, mělo by k němu dojít co nejdříve, 

jinak hrozí atrofie z neaktivity, ztráta vertikály a sklon ke kolapsovým stavům, zvyšují 

se ekonomické náklady a snižuje se pravděpodobnost resocializace (Kálal, 2005). 

Podle některých autorů by se fyzioterapeut měl také podílet na předpisu 

pomůcky (Broomhead et al., 2003). 

Předpis sestavy je úkolem protetika a je třeba zdůraznit, že dobře navržená 

protéza má vliv jak na mechanické používání, tak na psychické faktory, jako je 

vyrovnání se se ztrátou. Dokonce předepsání nevhodné protézy významně ovlivní 

pohodlí a mobilitu pacientů s amputací (Roberts et al., 2006). 

Protéza musí splňovat požadavky: odpovídající funkce, komfort, kosmetický 

vzhled (Pejšková & Mareček, 2007). 

Při výběru komponent se bere v úvahu úroveň aktivity a hmotnost uživatele. 

Údaje o aktivitě jsou získávány od pacienta, nejsou vždy spolehlivé a vždy jsou nižší 

než doporučená denní aktivita pro zdravé (Stepien, Cavenett, Taylor & Crotty, 2007). 

Jinak je předpis protézy založen na empirických zkušenostech, ale roste poptávka po 

výzkumu o prospěšnosti jednotlivých dílů, srovnávacích studií a tvorbě směrnic pro 

předpis protézy (Pasquina et al., 2006). 

U starších pacientů s horší rovnováhou je vhodná lehká pomůcka s jednoduchou 

stavbou (Roberts et al., 2006). Pohodlná, bezpečná, bezpečně upevněná a snadno 

nasaditelná a sejmutelná (Andrews, 1996). 
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I u úspěšně vybavených pacientů dochází s přibývajícím věkem k nárůstu 

problémů. Často pacient nezvládne protézu nasadit, byť je fyzicky schopen ji použít. 

(Pavlů, 2004). 

1.2.4 Pozdní pooperační rehabilitace 

Časné vybavení protézou je spojeno s vyšší frekvencí použití protézy. Pokud je 

pacient vybaven pomůckou po 60 dnech od operace, významně se snižuje počet hodin 

v týdnu, po které používá protézu (Pezzin, Dillingham, Mackenzie, Ephraim & 

Rossbach, 2004). Časný začátek vede k lepšímu zvládnutí chůze s protézou. Pokud ale 

začne s chůzí příliš brzy, může protéza podráždit ránu, což může vést k infekci a 

prodloužit rehabilitaci (Munin et al., 2001). Navíc čas nutný k zhojení rány je těžké 

standardizovat nebo měřit a je obtížné jej určit z  retrospektivních studií (Berke, 2004). 

Většina terapie zůstává z časného období, pokračuje se v ní a přidává se 

protetická. Ta je v ideálním případě zahájena do 5 pracovních dnů po předání protézy. 

Jejím cílem je dosáhnout energeticky účinné chůze, založené na fyziologických 

vzorcích. Snažíme se o maximální funkci a bezpečnost s minimálními energetickými 

požadavky, proto je nezbytná znalost jak fyziologické chůze, tak chůze v protéze a 

faktorů, které chůzi ovlivňují (Broomhead et al., 2003). 

Do protetického tréninku by měly být zařazeny tyto prvky: návod na to, jak 

bezpečně nasadit a sejmout protézu, nácvik oblékání a obouvání s protézou, péče o 

pahýl a protézu, síla, rozsah pohybu, stabilita trupu, kontrola protézy, nácvik rovnováhy 

a mobility v různých podmínkách, nácvik bezpečného pádu a vertikalizace po něm, 

rozpoznání rizik, ADL aktivity, rady ohledně adaptace prostředí a návratu k řízení 

automobilu, kontakt na  podpůrné skupiny či rady týkající se návratu do práce 

(Cumming, Barr & Howe, 2007). 

Na počátku tréninku je třeba naučit pacienta nasazení a sejmutí protézy. Je 

vhodné před použitím protézy zkontrolovat stav pahýlu, vysvětlit a ukázat patřičný 

způsob nasazení a sejmutí protézy, zkontrolovat toto nasazení a po sejmutí opět 

zkontrolovat stav pahýlu, zvláště, jestli nedochází k tlaku na nezatížitelná místa 

(Broomhead et al., 2003). Všechny výše uvedené činnosti musí být pacient schopen 

samostatně vykonat (Esquenazi & Meier, 1996). Je důležité pacientovi zdůrazňovat, že 

po každém sejmutí protézy kůže půl hodiny větrá, stejně jako trikotové hadice, nebo 

návleky používané k jejímu nasazení (Šilhánková, 2007). 
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Pokud pacient má nasazenou a zkontrolovanou protézu, přecházíme k tréninku 

stoje. Zpočátku na obou dolních končetinách v bradlech, později u tyče, či žebřin. 

Postupujeme dále od nácviku přenosu váhy k pozvedání končetin, úkrokům, až k stoji 

na jedné dolní končetině (Šilhánková, 2007). 

Důležitou součástí protetického tréninku je práce s rovnováhou, protože došlo 

k změně těžiště celého těla po amputaci a dochází k pravidelným změnám těžiště při 

nasazení a sejmutí protézy. Využíváme různých poloh sedu, vzporu klečmo, kleku a 

stoje (Birgusová & Rosický 2004b) a různých pomůcek. 

Počátečním cílem tréninku chůze je naučit pacienta ovládat protézu. Trénink 

probíhá z počátku v krátkých časových intervalech, které se postupně prodlužují. 

Trénink zahajujeme v bradlech, postupně přecházíme s pacientem na chůzi ve volném 

prostoru, vhodné je vyzkoušet pod dohledem i chůzi v domácím prostředí. Pokud je 

potřeba, zajistíme pro trénink pomůcky. Další zdokonalování funkčních schopností se 

řídí limity pacienta (výška amputace, zdravotní stav, sociální prostředí, úroveň mobility 

před amputací...). Trénink je funkční, zahrnuje ADL a cíle vytyčené týmem a pacientem 

(Broomhead et al., 2003). Nácvikem aktivit dle individuálních potřeb pacientů 

přispíváme k vylepšení pociťované kvality života pacientů (Trantowski – Farrell & 

Pinzur, 2003). K těm může patřit např.: nastoupení a vystoupení z auta, zdolání schodů, 

ramp a šikmin, chůze v davu, chůze s nějakým předmětem, zdolávání nerovných terénů, 

změny rychlosti a směru chůze, zvedání předmětů z podlahy, otvírání a zavírání dveří, 

používání hromadné dopravy a eskalátorů (Broomhead et al., 2003), zdolání obrubníků, 

chůze bez pomůcek, eventuelně běh (Esquenazi & Meier, 1996). Snaha o dosažení 

těchto cílů může být omezena komorbiditami, kapacitami pacienta a nedostatečnou 

podporou pacientových blízkých (Esquenazi & Meier, 1996). 

Při tréninku je třeba zvážit jak výhody pomůcek pro chůzi, tedy zvýšení stability, 

snížení zatížení a snížení práce svalů dolních končetin, stejně jako jejich nevýhody, tedy 

zvýšení energetických požadavků na chůzi, další zpomalení chůze a častější výskyt 

tachykardií (Andrews, 1996). 

Při tréninku chůze je vhodné využít rytmické stimulace. Nejvhodnější je 

zvuková rytmická aktivace. Její efekt byl vysvětlován působením na oblast motivační, 

emoční a estetickou, ale dnes je již známo i působení na motorické neurony v retikulární 

formaci, jejichž excitabilitu zvuk zvyšuje. Synchronizace nastává již po 2 – 3 cyklech a 

má anticipační charakter. Vedle zvuku lze využít i rytmickou stimulaci prostřednictvím 

dotyku, exterocepce, rytmického dýchání a zraku (Mayer, 2000). 
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Dalším vhodným doplňkem protetického tréninku je využití biofeedbacku 

v reálném čase, kdy pacient chodí po koberci, který snímá jeho zatížení. Úroveň zatížení 

je v reálném čase přenášena na monitor v zorném poli pacienta. Pacient se snaží 

dosáhnout symetrie obrazu na monitoru. Tento typ intervence vede k zvýšené symetrii 

chůze, omezení energetické spotřeby a snížení srdeční frekvence (Davis et al., 2004). 

Pokud pacient protézu získá a naučí se ji používat, měl by ji používat co 

nejčastěji, jinak pahýl mění objem a protéza nesedí (Šilhánková, 2007). 

K protetickému tréninku také řadíme nácvik pádů (od prevence po praktické 

zvládání této situace ať už pacient je, či není schopen vstát) (Broomhead et al., 2003), 

psychoterapii (Esquenazi & Meier, 1996), ergoterapii zaměřenou na sebeobsluhu 

s protézou (Barčová & Nedvědová, 2001). Mezi nejdůležitější schopnosti u 

geriatrických pacientů s amputací patří péče o sebe, domácí práce (Schoppen et al., 

2003) a již v tomto období podporujeme pacienta v návratu ke koníčkům, sportovním, 

rekreačním a společenským aktivitám a k návratu do zaměstnání (Broomhead et al., 

2003). 

Pacient potřebuje získat mnoho informací, aby se mohl aktivně účastnit péče o 

sebe, pomáhat s řešením problémů a věděl, kdy vyhledat pomoc. Pacient by měl znát 

funkci a omezení své protézy, zásady péče o ni. Chápat důsledky možných změn 

objemu pahýlu (Broomhead et al., 2003). Nezapomínat na nastavení chodidla dle 

podpatku obuvi (Esquenazi & Meier, 1996). Většinu rad získává pacient od 

fyzioterapeuta při tréninku, ale je vhodné mu umožnit kontakt se zkušenějším kolegou 

(Berke, 2004). 

Je třeba citlivě připravit pacienty na možný výskyt psychických změn a měli by 

dostat kontakty na psychologickou pomoc, organizace podporující postižené a na 

kontaktní osobu protetického týmu. Další informace pro pacienta se mohou týkat 

sportovních, pracovních příležitostí, možnosti návratu k řízení a doplnit případné 

chybějící znalosti vztahující se k jejich onemocněním (Broomhead et al., 2003). 

Po ukončení rehabilitace by měla být pro pacienta dostupná intermitentní 

periodická podpora pro optimální dosažení funkcí s protézou i bez protézy (Esquenazi 

& Meier 1996). 

1.2.5 Resocializace 

První snahy o resocializaci a sportovní vyžití pacientů s amputací můžeme 

pozorovat od šedesátých let dvacátého století. Jejich cílem je návrat jedince do rodiny a 
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společnosti, možnost uspokojování jeho potřeb a tužeb a dosažení cílů a plánů (Kálal, 

2000). S ohledem na to, že amputace je problematikou zdravotnickou, ekonomickou, 

sociální a společenskou (Kálal, 2005), je třeba pro úspěch resocializace zapojit nejen 

zdravotnictví, ale i sociální péči a charitativní organizace (Kálal, 2000). Je třeba 

pomýšlet na zaměstnání, návrat ke koníčkům, rekreačním a společenským aktivitám a 

korigovat nereálné představy pacienta. Pacient musí o resocializaci usilovat a aktivně se 

na ní podílet (Kálal, 2005). 

Návrat do původního prostředí by mohl pro pacienta představovat nemilé 

překvapení v podobě setkání se s mnoha bariérami, proto je vhodné již při hospitalizaci 

řešit otázky týkající se návratu a jeho vhodnosti. Proto sociální pracovník zajistí kontakt 

s rodinou, posuzuje sociální zázemí, míru poruchy soběstačnosti. Zajistí technické 

úpravy, poskytnutí finančních příspěvků, služeb v místě bydliště, a pokud není jiná 

možnost, umístění do zařízení sociální péče (Pejšková & Mareček, 2006, Justová, 

2000). 

Ze studií vyplývá, že většina pacientů je schopna se vrátit do původního 

prostředí. Johannesson et al. uvádí, že ve vzorku pacientů, kde 73 % přišlo z domova, se 

53 % domů vrátí a 47 % odchází do nějaké formy podporovaného bydlení nebo jiného 

zařízení (Johannesson et al., 2004). 

Z pohledu sociální péče má pacient po amputaci ve stehně nárok na přiznání 

mimořádných výhod druhého stupně, dle vyhlášky MPSV 182/1991 Sb. Dále může 

žádat o jednorázové (příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu 

bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a úpravu motorového vozidla, příspěvek 

na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na 

rekreaci a lázeňskou péči), či opakované příspěvky (příspěvek na zvýšené životní 

náklady, příspěvek na provoz telefonické stanice, příspěvek na úhradu za užívání 

bezbariérového bytu a garáže) a příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách. 

U pacienta v produktivním věku je součástí resocializace otázka ekonomické 

soběstačnosti. Tedy zájmu o pracovní uplatnění. Je třeba vzít v úvahu věk, odpracovaná 

léta, profesní zkušenosti, typ práce před amputací, vzdálenost od bydliště, možnost 

dopravy, přidružená onemocnění a psychologický profil pacienta (Kálal 2005). Pokud 

se podaří návrat do původní práce, či na podobné místo, nebo rekvalifikace pacienta, 

mívají pacienti více překážek na pracovišti, více konfliktů s kolegy a větší riziko, že je 

propustí. Navzdory problémům popisují větší spokojenost v práci ve srovnání se svými 

kolegy stejného zařazení, pohlaví a podobného věku (Schoppen et al. 2002), i když 
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v některých studiích se objevuje i větší nespokojenost v práci (Roberts et al. 2006). 

Větší šance na návrat do zaměstnání je spojena s častým používáním protézy a větší 

spokojeností s ní (Pezzin et al., 2004). 

Velkým problémem je výrazný pokles zaměstnanosti pacientů s amputací po 40 

roce věku oproti zdravé populaci, navíc mezi pacienty s amputací je více 

nezaměstnaných toužících po práci ve srovnání s běžnou populací (Schoppen et al., 

2002). 

Pacienti s amputací se méně účastní rekreačních aktivit, také jejich účast 

ve společenských aktivitách je menší a přímo úměrná jejich důvěře ve vlastní 

rovnováhu (Roberts et al., 2006). Je pravdou, že starší jedinci se mnohem hůře zapojují 

do společenských aktivit, ale i polovina mladších se méně často potkává s přáteli, a 2/3 

z nich chodí méně často do kin, divadel, na sportovní události, koncerty, do knihoven, 

tančíren či za jinou zábavou (Horgan & MacLachlan, 2004). Lepší společenské 

integrace je dosaženo u pacientů extrovertních, smělejších a s vyšším vzděláním 

(Schoppen et al., 2002). 

Izolace od společnosti vede ke ztrátě sociálních kontaktů a navozuje psychické 

strádání. Pokud strádání trvá, často dochází k somatizaci (Schoppen et al., 2002). Byl 

prokázán vztah mezi omezením aktivit a společenským diskomfortem (Horgan & 

MacLachlan, 2004). Navíc, pokud jednou dojde k izolaci, spíše má tendenci se 

prohlubovat a uzavírá pacienta do bludného kruhu plného bolestí, který bude sám 

obtížně překonávat (Kálal, 2005). Krom rodiny a známých může integraci napomoci 

také setkávání se zkušenějšími kolegy se stejným postižením (Roberts et al., 2006). 

Abychom zabránili negativním důsledkům spojeným s izolací, snažíme se o 

návrat ke koníčkům a rekreačním aktivitám (Esquenazi & Meier, 1996). 

V současnosti přibývá příležitostí účastnit se sportovních a rekreačních aktivit. 

Podílí se na tom zvýšený zájem o sport a fitness, povědomí společnosti o možnosti 

sportu osob s postižením, rozvoj protéz a vznik sportovních organizací pro osoby s 

postižením. Sport přináší fyzický, psychický a emoční prospěch: větší sílu, vytrvalost, 

kardiopulmonální schopnosti, koordinaci svalů, rovnováhu, účinnější coping, kognitivní 

schopnosti, dobrou náladu, psychickou pohodu, sebedůvěru a sebeúctu (Webster, Levy, 

Bryant & Prusakowski, 2001). 

Co se výběru sportu týče, měl by být zkonzultován. Je třeba zvážit, zda pahýl, 

muskuloskeletální a kardiorespirační aparát zvládne zatížení dané aktivitou. Snažíme se 

předejít frustraci, zraněním a kardiopulmonálním komplikacím. V ideálním případě by 
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měl být sport simulován na klinice, mělo by dojít ke konzultaci mezi fyzioterapeutem, 

trenérem a protetikem (Webster et al., 2001). 

Po amputaci dochází k omezení fyzické aktivity, hlavně schopnosti chůze. Tu 

můžeme považovat za jednoduchý transportní mechanismus, jehož malá omezení 

limitují sociální interakce, větší brání nakupování a rekreačním aktivitám a velká 

omezení limitují nejen aktivity venku, ale i aktivity doma (Geertzen, Bosmans, Schans 

& Dijkstra, 2005). Omezení fyzické aktivity tedy přímo působí na omezení 

společenských aktivit a to je přímo i nepřímo spojeno s depresí (Horgan & MacLachlan, 

2004). Jednou z možností, jak kompenzovat problémy spojené s omezením chůze, je 

automobilová doprava. Vede k funkční nezávislosti, umožňuje dosáhnout pracovních i 

rekreačních aktivit, vede k uchování sebeúcty. K řízení se vrací 51 – 87 % řidičů, z těch 

co neměli řidičský průkaz, se k řízení dostalo 41,8 %. Řízení činí menší problémy 

pacientům s levostrannou amputací. Pouze 3,3 % vyžaduje úpravu automobilu, oproti 

40,6 % pravostranných. Určité problémy představuje ztráta propriocepce a vnímání. 

Z toho vyplývá proměnlivý tlak na pedály, snížený maximální tlak, zpožděná reakce, 

problémy s pozicí v autě, případné sklouznutí nohy z pedálu (Boulias, Meikle, Pauley & 

Devlin, 2006). 

1.2.6 Další specializované koncepty odlišné od konceptů popsaných 
v metodice 

Porovnání Tradičního tréninku a tradičního tréninku s přidáním proptioceptivní 

neuromuskulární facilitací. Do tradičního tréninku je zařazováno zatížení do protézy, 

přenášení váhy, dynamická balanční aktivita, výstupy na schůdek, krokové variace, 

chůzová cvičení, schody. K přidaným prvkům z proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace patří: schopnost udržet posturu proti odporu, kokontrakce a izometrie. Tyto 

prvky dodávají jiný proprioceptivní feedback. Dále je zařazena aproximace, protože je 

schopna obnovovat vztah mezi chodidlem a zemí a rytmická iniciace pohybů – rotace 

trupu a pánve (Yiğiter et al., 2002). 

Přidání PNF vede k lepším výsledkům než tradiční trénink. Výsledky v zatížení 

protézy jsou srovnatelné, rozdíl je u parametrů chůze – rovnoměrnější délka kroku a 

cyklu chůze, užší šířka kroku, vyšší kadence při volně zvolené chůzi a rychlost (Yiğiter 

et al., 2002). 

Kombinace psychologického a fyzioterapeutického přístupu: cílem je získat 

jistotu a důvěru k protéze a integrovat ji do pohybu. Fyzioterapeutický přístup se 
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zabývá prací s těžištěm, pozměněným vědomím těla a pohybem. Součástí je chůze 

venku za jakýchkoli podmínek a v různých terénech, kombinování sekvencí kroků, 

pohyby pažemi k vylepšení koordinace a posturální kontroly, cviky vybrané a navržené 

ke zvýšení výdrže a pohyblivosti, svalové síly, aktivace posturálních svalů, snaha o 

nalezení centrální osy a jejího udržení v průběhu pohybů. K psychologické části je 

řazeno umožnění vyjádření všech typů emocí jak negativních, tak pozitivních. Terapeut 

za všech okolností zůstává neutrální, nepředpovídá, neslibuje, nesoudí, snaží se o 

pozitivní přístup (Sjödahl, Jarnlo & Persson, 2001). 

Výsledky v tomto programu: zrychlení volně zvolené i rychlé chůze v průměru o 

50 % a 31 %, odložení pomůcek, symetrické rozložení váhy ve stoji, lepší technika, 

vymizení odchylek. Subjektivně je udávána schopnost vnímat podložku prostřednictvím 

pahýlu, úleva od bolestí zad, schopnost použít protézu ve více funkcích, více 

společenských aktivit a vyšší kvalita života (Sjödahl et al., 2001). 

1.3 Časté komplikace 

1.3.1 Syndrom fantomové končetiny 

Syndrom fantomové končetiny je přirozeným důsledkem amputace, 

nepředstavuje vždy léčebný problém. Zahrnuje fantomové pocity, fantomovou a 

pahýlovou bolest (Vrba, 2003; Lejčko, 2005). Bolest má negativní dopad na dlouhodobé 

výsledky a kvalitu života (Pasquina et al., 2006; Vrba, 2003). Zasahuje do protetického 

tréninku a snižuje schopnost lokomoce, pravděpodobnost budoucího zaměstnání a účasti 

ve společenských aktivitách, zvyšuje tendenci k depresi, úzkosti a stresu (Hanley et al., 

2004). 

V prvním měsíci udává fantomovou bolest 84 %, po 12 měsících 77 % a po 24 

měsících 45 % pacientů. Stejně jako výskyt bolesti klesá i její intenzita. V prvním 

měsíci byla průměrná intenzita 3,13, po 12 měsících klesla na 2,58 a po 24 měsících na 

2, 39 (Hanley et al., 2004). Jiná studie uvádí jiná čísla, kdy 6 a víc měsíců po amputaci 

udává 79 % pacientů fantomové pocity, 72 % fantomovou bolest a 74 % pahýlovou 

bolest (Roberts et al., 2006). 

Jako fantomový pocit popisujeme situaci, kdy přetrvává vjem tvaru, polohy, či 

pohybu již neexistující končetiny. Fantomový pocit není bolestivý, vyskytuje se téměř 

po každé amputaci (Tichý, 2003; Vrba, 2003; Lejčko, 2005). Tuto situaci lze popsat 

Melzackovým výrokem: „ nepotřebujeme tělo, k tomu abychom jej vnímali.“ (Tichý, 
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2003). Pocity jsou variabilní, můžeme je dělit na jednoduché: (dotyk, teplo, tlak), 

komplexní (pozice, délka) a pohybové (volní a spontánní) (Vrba, 2003, Lejčko, 2005). 

Jejich frekvence a trvání s časem klesá. Nepatří k významným klinickým problémům 

(Vrba, 2003). 

Vrba popisuje fantomovou bolest jako bolest vztaženou k chirurgicky nebo 

traumaticky odstraněné části lidského těla, zpravidla již v jeho integritě neexistující 

(Vrba, 2003; Lejčko, 2005). Tři nejrizikovější faktory jsou bolest před amputací (Tichý, 

2006; Vrba, 2003), přetrvávání fantomových pocitů a pahýlová bolest (Vrba, 2003). 

V prvním týdnu se objevuje u 50 – 75 % pacientů, ale může být zpožděna o měsíce či 

roky. Fantomová bolest je velmi variabilní, často popisována jako pálivá, křečovitá, 

řezavá, bodavá, kroutivá, pocity sevření mačkání, často lokalizována distálně a 

intermitentní. Je ovlivňována, či spouštěna vnitřními i zevními vlivy fyzikálními, 

meteorologickými, fyziologickými, psychologickými a emočními. Zpravidla se snižuje 

a může i vymizet (Vrba, 2003; Lejčko, 2005). 

Výskyt není závislý na věku, pohlaví, straně, úrovni amputace. Častěji se 

vyskytuje u socioekonomicky nižších skupin a u pacientů s ranými komplikacemi 

(Vrba, 2003). Naopak Roberts popisuje závislost na pohlaví a úrovni amputace. 

Fantomová bolest je podle něj větší u žen a pacientů s transfemorální amputací (2006). 

Z psychosociálních faktorů ji ovlivňuje katastrofizace, sociální podpora, pociťovaná 

kontrola bolesti (Hanley et al., 2004). 

Patologický mechanismus fantomových bolestí a pocitů je neznámý. Existuje 

několik teorií (Tichý, 2006). Každá léze periferního nervu vyvolá neuroplastické 

změny, ty se mění v čase a přispívají ke vzniku a vývoji neuropatické bolesti. Uplatňují 

se vlivy periferní, centrální i psychogenní (Vrba, 2003; Lejčko, 2005). 

K periferním vlivům řadíme hyperexcitabilitu nervů, firing, neuromy a jiné 

mechanické iritační faktory, ischémie, spazmy či dysfunkce sympatiku (Vrba, 2003). 

K centrálním míšním vlivům řadíme senzitizaci v zadních rozích míšních, 

aktivaci NMDA receptorů (Vrba, 2003). 

K centrálním mozkovým vlivům řadíme reorganizace a restrukturalizace 

somatosenzorického kortexu, subkortexu a thalamu a paměť bolesti (Vrba, 2003). 

Po amputaci dochází k znovu zapojení té části senzorického kortexu, který dříve 

informoval o nyní již chybějící končetině. A tak pocity z jiných částí těla 

interpretujeme, jako by přicházely z chybějící končetiny (Zuckweiler & Kaas, 2005). 
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Melzack uvádí genetické podmínění tělesného já, které může být změněno 

senzorickou zkušeností (Price, 2005). Díky geneticky určenému vzoru ještě dlouho po 

amputaci dochází k pokusům o pohyb končetinou a ty se projektují jako bolest (Vrba, 

2003). Nevyřešenou otázkou je, proč přetrvává obraz chybějící součásti (Tichý, 2003). 

K psychologickým vlivům podílejícím se na vzniku fantomové bolesti řadíme 

osobnostní faktory a bolestivou interpretací nebolestivých pocitů. Navíc je 

naznačováno, že minulé zkušenosti a aktuální stav mysli nebo emocí, se podílí na 

nastavení prahu bolesti (Price, 2005). Také byl vypozorován vztah mezi fantomovou 

bolestí, úzkostí, napětím a stresem, který je vhodné vysvětlit pacientům (Esquenazi & 

Meier, 1996). 

Fantomová bolest je velice variabilní, co do kvality, kvantity, častosti výskytu a 

odpovědi na terapii. Těžká fantomová bolest, která se vyskytuje u 10 % pacientů (Vrba, 

2003, Lejčko, 2005), může bránit rehabilitaci (Rokyta, 2000). Hanley et al. ve své studii 

uvádí, že pouze 53 % z osob trpících fantomovou bolestí ji již někdy léčilo a jen 43 % ji 

léčí v současnosti. Existuje asi 60 metod léčby, ale jen málokterá překoná účinnost 

placeba 25 – 30 %. Ke středně až velmi ulevujícím jsou řazeny opioidy a chiropraktická 

léčba. V průměru se při léčení používají 3,5 (SD 2,4) různých metod. Mnozí pacienti 

považují intermitentní bolest za méně obtěžující než terapii. Navíc pacienti málokdy 

mluví s lékařem o bolesti (Hanley, Ehde, Campbell, Osborn & Smith, 2006). 

K preventivním opatřením proti fantomové bolesti řadíme kvalitní provedení 

výkonu, správné ošetřování, časné použití protézy (Vrba, 2003), snahu snížit 

předoperační i pooperační bolest včetně polyneuropatické a ischemické (Tichý, 2006; 

Vrba, 2003), dále kompresi, časnou mobilizaci, aktivní desenzitizaci, časté použití 

protézy (Levy, Bryant, Spires & Duffy, 2001). Mezi používaná farmaka patří 

nestereoidní antirevmatika, opioidy, antidepresiva, antikonvulziva a lokálně aplikovaná 

farmaka s podpůrnou úlohou (Tichý, 2006; Vrba, 2003; Lejčko, 2005). Můžeme použít i 

fyzikální léčbu: TENS (Levy et al., 2001; Vrba, 2003), UZ, pozitivní i negativní 

termoterapii, masáže a manipulace, dále akupunkturu a psychologickou léčbu. První 

psychologická intervence by měla přijít již v období před amputací. Dále relaxace, 

hypnóza, biofeedback, vhodný komplexní psychoterapeutický přístup (Pasquina et al., 

2006; Vrba, 2003) a pozitivní podmiňování (Rokyta, 2000). Z invazivních technik je 

možné zmínit revizi pahýlu, neuroektomii, DREZ (dorzal root enry zone), regionální a 

centrální blokády, blokády sympatiku, neurostimulaci, intraspinální či intraventrikulární 

aplikaci léků (Vrba, 2003). 
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Jedním z nových přístupů k léčbě fantomové bolesti je vštěpování představ dle 

Zuckweilerové. Metoda je založena na předpokladu, že vznik fantomové bolesti je 

podmíněn nesouladem mezi tělesným obrazem v mysli a aktuálním tělesným stavem. 

V průběhu intervencí dochází k přeprogramování mysli a opravení nesouladu. První 

výsledky ukazují statisticky významný pokles frekvence jak fantomových pocitů, tak 

bolestí (Zuckweiler & Kaas, 2005). 

Pacienta naučíme nejprve jednoduchou imaginaci, poté si necháme co 

nejpřesněji popsat současný tělesný obraz a zdroj bolesti, pokusíme se vytvořit aktuální 

obraz a přesměrovat zdroj bolesti, identifikujeme to, co je třeba změnit, a pacienta 

naučíme soustředěním vyvolat a zastavit, nebo alespoň omezit bolest (Zuckweiler, 

2005). 

Pahýlové bolesti jsou lokalizovány na pahýlu, bývají způsobeny lokálními 

faktory: taktilními a teplotními faktory či tlakem zejména v oblasti jizvy, patologickým 

procesem (ischémie, zánět zarostlý nerv) (Vrba, 2003), protetickým vybavením, kostní 

ostruhou (Levy et al. 2001), prominující kostí, přisedlou jizvou nebo klaudikacemi 

(Roberts et al. 2006). Pokud nejsou pahýlové bolesti způsobeny komplikacemi, s časem 

vymizí (Vrba, 2003). 

1.3.2 Trofické změny a kožní komplikace 

Zpožděné nebo špatné hojení rány vede k náročnější, dražší a méně úspěšné 

rehabilitaci. Dochází k progresi kardiovaskulárních chorob, dekondici, edému, roste 

mortalita, ztrácí se rovnováha, zvyšuje se psychický stres, omezuje se nezávislost a 

kvalita života. (Cutson et al., 1994). 

K otlakům, oděrkám, nebo hlubším poraněním pahýlu může dojít při 

nesprávném bandážování, rychlé atrofii pahýlu, při pohybu pahýlu v lůžku při špatném 

ulpění nebo padnutí lůžka. V lůžku může působit na pahýl tření, tlak, smyk, velký 

podtlak (Levy et al., 2001), střižné síly (Meulenbelt, Geertzen, Dijkstra & Jonkman, 

2007). Lůžko omezuje perspiraci, použité materiály mohou dráždit, prostředí uvnitř je 

ideální pro množení bakterií (Dudek, Marks, Marshall & Chardon, 2005). Dále je třeba 

vzít v úvahu změny spojené se stárnutím kůže a poruchy prokrvení (Cochrane, Orsi & 

Reilly, 2001). Problémy s kůží a hojením jsou zřídka způsobeny jen jedním faktorem 

(Berke, 2004). 

Ke kožním problémům na pahýlu patří puchýře, vředy, otlaky, hyperkeratózy, 

mechanické akné, které jsou způsobeny mechanickým poraněním, epidermoidní cysty, 
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za jejich příčinu se považují střižné síly, alergická kontaktní dermatitida, způsobená 

iritací, verukozní hyperplazie a acroangiodermatitis, způsobované cirkulačními 

poruchami. Dále bulózní nemoc, epidermální hyperplazie, hyperkeratotické papuly, 

hyperhidrosa infekce a tumory (Dudek et al., 2005; Meulenbelt et al., 2007). 

Nejméně jeden kožní problém na pahýlu mělo 40,7 % pacientů s amputací. Větší 

riziko je u pacientů aktivnějších, mladších, exteriérově mobilních, s periferní vaskulární 

nemocí, kteří nepoužívají pomůcky (Dudek et al., 2005). 

Kožní problémy vyskytující se na pahýlu vedou k bolesti a nepohodlí, jejich 

léčba je spojena s nuceným odlehčováním, nenošením protézy, což se projeví ve 

fyzickém, mentálním a emočním stavu pohody (Dudek et al., 2005). 

Při sledování stavu druhé končetiny bylo zjištěno, že 53,6 % má druhostrannou 

končetinu zachovanou bez defektů, u 21,6 % došlo k amputaci transtibiální, či 

proximálnější, u 10,7 % došlo k amputaci prstů, u 10,7 % se vyskytl defekt kůže, u 3,5 

% je zachovaná končetina po revaskularizačním výkonu (Brunčák, Pelč, Čupka, Švidraň 

& Cseri, 2004). Defekty ischemické i diabetické představují problém pro rehabilitaci a 

psychiku pacienta (Pejšková & Mareček, 2006). 

Ošetřování těchto ran vyžaduje trpělivost, zkušenost a předpokládá spolupráci 

pacienta a jeho rodinných příslušníků, protože léčba se neomezuje pouze na lokální 

opatření. Je důležité důsledné provádění a dodržování léčebných opatření včetně úpravy 

životního režimu (Antonínová, 2006). K terapii patří úprava lůžka, ošetření pahýlu 

moderními metodami hojení ran, odlehčení a poučení pacienta (Pejšková & Mareček, 

2006). 

1.3.3 Psychické změny 

Pacienti s amputací jsou v situaci, kdy mnohé ztrácí. Mění se jejich identita, 

fyzické funkce, míra nezávislosti, společenské vztahy a životní styl. Musí se vyrovnat se 

změnou obrazu, fyzickými limity, dopadem na společenské funkce a častým 

podhodnocením od okolí, které se projevuje buď jako šok, nebo jako blahosklonné 

jednání (Horgan & MacLachlan, 2004). Komplexní plán s těmito problémy počítá, 

stejně jako s ekonomickými těžkostmi, a snaží se o snížení psychického a sociálního 

stresu (Roberts et al., 2006). 

Psychická příprava před amputací usnadňuje zotavení po operaci (Roberts et al., 

2006). Je vhodná, protože nepřipravení depresivní pacienti zažívají více psychických 

33 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

těžkostí později (Roberts et al, 2006). Navíc okamžik, kdy lékař sdělí pacientovi, že 

amputace je nezbytná, je nejvíce rozrušující událostí (Horgan & MacLachlan, 2004). 

U amputací z vaskulárních příčin je amputace důsledkem dlouhodobé nemoci, 

která je chronická a progreduje. Zdlouhavá terapie má střídavé výsledky a špatně končí, 

a byť je amputace úlevou od bolesti, těžce narušuje fyzický i emoční stav pacienta 

(Johannesson et al., 2004). Price a Fisher se ve své studii věnovali hypotéze, že 

psychologická nepohoda je nevyhnutelným následkem amputace. Tento předpoklad 

však neprokázali a za pacienty vyžadující zvýšenou péči pokládají mladé pacienty, u 

nichž došlo k amputaci pro úraz nebo nádor (Price & Fisher, 2005). 

Po amputaci je pacient nerozhodný, objevují se myšlenky na smrt a 

sebepoškození. Mění se pocit sebe, zažívají ztrátu, uvědomují si svou smrtelnost, ztrácí 

důvěru, objevují se pocity viny. Fantomové pocity pacienta nemile překvapují a vedou 

k neradostnému očekávání věcí budoucích (Price, 2005). Náhlá změna tělesného obrazu 

je doprovázena celou řadou negativních pocitů, a bude tak významně ovlivňovat jak 

kvalitu života, tak celou psychosociální oblast pacienta (Honzák, 2005). Omezení 

aktivit vede ke snížení sebevědomí, depresi a pocitu zranitelnosti. Je zde široké 

spektrum psychologických odpovědí od zoufalství po pocit osvobození od bolesti 

(Price, 2005). 

Pacienti prožívají řadu reakcí popsaných Küblerovou-Rossovou, analogické 

reakce můžeme pozorovat i u blízkých osob. Popírají, smlouvají, jsou agresivní, 

depresivní a nakonec, pokud vše dobře dopadne, se s amputací smíří (Honzák, 2005). 

Smíření je proces, kterým člověk musí projít, aby si získal nové místo ve světě, 

nalezl nové hranice jak svého JÁ, tak svých možností. Je nutné bezvýhradně přijmout 

novou identitu, tedy mít se rád v té podobě a s tou výbavou, kterou mají (Honzák, 

2005), protože na smíření závisí kvalita života (Roberts et al., 2006). 

Prediktory smíření jsou delší doba od amputace, větší sociální podpora, větší 

spokojenost s protézou, aktivní coping, optimistická osobnost, nízká úroveň amputace, 

nízká intenzita fantomové a pahýlové bolesti (Horgan & MacLachlan, 2004). Dále 

závisí na věku, úrovni zralosti, minulých zkušenostech, temperamentu, vnitřní síle, 

povahových rysech, přidružených onemocněních, příčině amputace a komplexnosti péče 

(Roberts et al., 2006). 

Všichni pacienti by měli absolvovat sezení k přivyknutí na novou situaci. 

V počátečním období bojují s neschopností uvěřit nové situaci, otupením emocí, jsou 

zaujati ztrátou, pociťují vztek, bývají plačtiví a mají potíže s nespavostí. Později se 
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objevuje smutek, beznaděj, emoční labilita a neurčité somatické stížnosti. Je tu hrůza 

z ohrožení nezávislosti a dosažení budoucích cílů. S dodáním protézy je pacient 

postaven před nutnost vyrovnat se s novým způsobem chůze a po opuštění kliniky 

dochází k nutnosti vyrovnat se s reakcí okolí a mnoha novými bariérami (Roberts et al., 

2006). 

Objevení se disability je příkladem významné životní události a může vést 

k depresi (Price, 2005). Je snaha odlišovat zármutek nad ztrátou končetiny a depresí 

(Roberts et al., 2006). 

Údaje o výskytu deprese mezi pacienty s amputací se různí. Darnall uvádí údaje 

Kashaniho, tedy 35 % depresivních pacientů, Canseverovi, tedy 41,7 %, a vlastní, tedy 

29 % u hospitalizovaných a 21 – 35 % u ambulantních pacientů (Darnall et al., 2005). 

Výskyt deprese je vyšší 2 roky po amputaci, pak klesá na normální úroveň (Horgan & 

MacLachlan, 2004). 

Větší riziko výskytu je u mladších pacientů, s větším omezením aktivit, s větším 

pociťovaným sociálním diskomfortem, kteří mají omezenější sociální kontakt a nižší 

sociální podporu. K dalším rizikům patří etiologie, nižší věk, nižší úroveň vzdělání, 

chudoba, více přidružených onemocnění, větší obtížnost fantomové bolesti, pahýlové 

bolesti a bolesti zad. Větší problém nastává, pokud je pacient rozvedený nebo 

separovaný. Bolest nemá přímý vliv na depresivní symptomy, ale bolest omezuje 

aktivitu, což vede k depresi (Darnall et al., 2005). 

„Nejpravděpodobnějším důvodem toho, že fantomová bolest vede k depresi, je 

to, že vás bolestivě obtěžuje končetina, jejíž funkci nemáte k dispozici.“ (Price, 2005). 

Deprese nepříznivě ovlivňuje rehabilitační proces. V počátcích je uváděna jako 

důvod malého používání protézy a omezené mobility, později víc omezuje aktivity, 

vede k většímu pocitu zranitelnosti a horšímu hodnocení svého zdraví (Horgan & 

MacLachlan, 2004). Vyšší množství depresivních symptomů vede k vyššímu riziku 

úmrtnosti (Roberts et al., 2006). 

Úzkostnost pacienta stoupá ihned po amputaci a v průběhu prvního roku je nad 

normou, mezi 2. a 20. rokem se stav upravuje. Úzkost je dávána do vztahu s adaptací na 

změnu tělesného obrazu. Ten je definován jako kombinace individuálních 

psychologických zkušeností, pocitů a postojů, které se vztahují k tvaru, funkci vzhledu a 

vhodnosti jedincova těla, a je ovlivňován individuálními a okolními faktory (Horgan & 

MacLachlan 2004). Tato úzkost je spojena s depresí, horší kvalitou života, nízkým 
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sebevědomím, omezenými sociálními funkcemi a sociálním diskomfortem (Horgan & 

MacLachlan, 2004). 

Amputace může vést také k poruchám v oblasti sexuality a to pro depresi, 

výkonnostní úzkost, poruchu tělesného obrazu, těžkosti s rozsahem pohybu či polohou 

(Roberts et al., 2006). 

Omezení pohyblivosti a samostatnosti pacienta po amputaci má velký sociální 

dopad na pacienta a jeho příbuzné (Brunčák et al., 2004), které omezuje. Přitom 

pozitivní podpora okolí má pozitivní efekt na úspěch rehabilitace, omezení izolace a 

vyšší kvalitu života pacienta s amputací. 

1.3.4 Další komplikace 

Po amputaci často dochází ke změnám tělesné hmotnosti, a to buď ve smyslu 

snížení, nebo naopak zvýšení. Snížení hmotnosti pro pooperační šok nebo nechutenství 

vede k celkové slabosti. Nepřiměřené zvýšení hmotnosti (nedostatek pohybu nebo 

přejídáním řešená úzkost) vede k obezitě a k větším nárokům na kardiovaskulární a 

muskuloskeletální aparát (Justová, 2000). U amputovaných je třeba vzít v úvahu i to, že 

změny hmotnosti se projeví i na objemu pahýlu (Červený, 2006). 

Amputace a chůze s protézou vede ke změně zatížení kloubů, dochází 

k degenerativním změnám kolena, kyčle, páteře a dokonce i horních končetin, pokud 

používají pomůcky (Andrews, 1996). 

Dále v populaci pacientů s amputací stoupá incidence bolestí zad na 71 % proti 

běžné populaci, kde se pohybuje mezi 12 – 45 %. Podle Ehdeho et al. je bolest většinou 

intermitentní, trvá několik hodin či déle. Pacienti s amputací udávají 45 dní (medián) 

bolesti v posledních 90 dnech. K incidenci má vztah věk, ale ne úroveň amputace. 

Zatím nejsme schopni posoudit původ bolestí zad. Teoreticky se zvažuje bolest jako 

následek biomechanických či fyziologických faktorů, nebo použití protézy, nebo nový 

vzorec chůze (Ehde et al., 2001). 

1.4 Stabilita 

Snížená rovnováha je často pozorována u osob s amputací a její úprava je 

úkolem fyzioterapeutů (Miller & Deathe, 2004). Je poškozen vzorec chůze, došlo 

k ztrátě propriocepce a jsou přítomny zvýšené titubace (Miller & Deathe, 2004). Dále se 

vyskytují změny v rozložení váhy, potíže s koordinací pohybu mezi protézou a 

zachovanou končetinou, porušený senzorický práh obou končetin a chybí integrace 
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protézy do sekvencí motorických vzorů (Pauley, Devlin & Heslin, 2006). U amputací 

z dysvaskulárních příčin se navíc přidávají přidružené choroby (Miller & Deathe, 2004). 

Schopnost mobility, výkonnost a množství společenských aktivit má významnou 

souvislost s důvěrou v rovnováhu a nepřítomností strachu z pádu. Miller et al. uvádí, že 

pokud pacient dosáhne v ABC scale hodnoty nad 80, můžeme předpokládat, že je 

schopen větší mobility a výkonnosti, což může působit i na větší zapojení do 

společenských aktivit (Miller, Deathe, Speechley & Koval, 2001). 

Mezi prediktory dobré důvěry v rovnováhu je řazen: mladší věk, nepřítomnost 

strachu z pádu, schopnost chůze bez pomůcek, mužské pohlaví, pocit dobrého zdraví, 

schopnost automatické chůze, nepřítomnost nebo jen málo ze symptomů deprese. 

Přičemž první tři považujeme za nejdůležitější (Miller & Deathe, 2004). 

Důvěra v rovnováhu je ovlivněna negativně množstvím léků, které pacient bere, 

a nutností soustředit se na každý krok. Dalšími faktory ovlivňujícími skore jsou 

přítomnost bolesti, malá podpora okolí, pocit špatného zdraví, nedostatečná adaptace na 

protézu (Miller et al., 2001). 

Mezi pacienty s amputací má 49 % strach z pádu a 65 % má nízké hodnoty 

důvěry ve svou rovnováhu (Miller et al., 2001). 

Více než 76 % geriatrických pacientů s amputací se vyhýbá aktivitám, pro 

nedostatek důvěry ve svou rovnováhu. Bohužel každé i dobrovolné omezení aktivit 

může vést k další poruše rovnováhy, ztrátě svalové výdrže, síly a pružnosti, dále 

k poruchám koordinace, a tím rozvoji bludného kruhu, který je více a více omezuje 

(Miller & Deathe, 2004). 

Pokles důvěry v rovnováhu je spojen s poklesem pociťované schopnosti 

vykonávat činnost, reálné schopnosti vykonávat činnost a společenské důležitosti 

(Miller & Deathe, 2004). Z tohoto autoři odvozují, že důvěra v rovnováhu určuje 

výkonnost (Miller et al., 2001). 

Narušená důvěra v rovnováhu je modifikovatelný faktor (Miller & Deathe, 

2004), který lze ovlivnit postupným cvičením a nácvikem aktivit v běžném prostředí, 

kdy postupujeme od jednoduchého k složitějšímu (Miller et al., 2001). 65 % 

geriatrických pacientů s amputací považuje svou rovnováhu za tak omezenou, že si 

myslí, že by měli z terapie prospěch (Miller & Deathe, 2004). 

Pro narušenou rovnováhu je ohrožení pádem u těchto pacientů vyšší. Nejméně 

jeden pád za rok zažije 52 % pacientů s amputací (Miller & Deathe, 2004). Zajímavým 

zjištěním je, že pád v anamnéze pacienta nemá významnou souvislost se schopností 
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mobility, výkonností, ani množstvím společenských aktivit (Miller et al., 2001). Je však 

třeba vzít v úvahu, že každý pád může být spojen s poklesem funkčních schopností, 

často vede k poklesu nezávislosti, snížení mobility a k dobrovolnému omezení aktivit. 

Jedná se tedy o událost ohrožující kvalitu pacientova života (Miller & Deathe, 2004). 

Dále je třeba vzít v úvahu riziko zranění, ke kterému dochází v 52,4 % pádů (Pauley et 

al., 2006), a psychické následky pádů (Miller & Deathe, 2004). 

Rizikové faktory jsou věk nad 71 let, čtyři a více přidružené choroby, užívání tří 

či více léků, dále slabost dolních končetin, posturální hypotenze, přítomná kognitivní 

porucha, porucha propriocepce, změny hustoty bílé hmoty mozku, periferní arteriální 

nemoc a defekty na chodidlech (Pauley et al., 2006). 

Studie se shodují, že není přímý vztah mezi rovnováhou a chůzí (Kaufman et al., 

2007). 

1.5 Faktory ovlivňující chůzi s protézou 

Chůzi s protézou ovlivní příčina amputace, stav pacienta, výška amputace, 

poměry na pahýlu – jeho délka, poloha, pohyblivost, funkce svalů a zatížitelnost, 

tvarové zachycení pahýlového lůžka, konstrukce protézy jak ve smyslu kombinace 

protézových dílů, tak ve smyslu nastavení protézy, obuv, spolupráce pacienta a i to, jaké 

instrukce získal (Heyen, 2007; Gard, 2006), a adaptace na protézu (Macfarlane, Nielson 

& Shurr, 1997b). 

Tělo by mělo tvořit s protézou jeden celek. K přenosu sil slouží pahýl, čím je 

kratší pahýl, tím je menší funkce a tím jsou větší problémy. Dochází k větší ztrátě 

hmotnosti, je alterováno řízení protézy, je obtížnější nalézt rovnováhu, pro protetika je 

obtížnější navrhnout systém upevnění protézy, při chůzi nalezneme více asymetrií a 

bude větší spotřeba energie, a tím i únava pacienta (Heyen, 2007). Krátký pahýl také 

zvyšuje variabilitu kroků (Macfarlane et al., 1997b). 

1.6 Analýza chůze  

Je obtížné definovat „normální vzor“ chůze, protože se liší nejen 

interpersonálně, ale i intrapersonálně (Ellis, 2004). Z mnoha pokusů o definici normální 

chůze jsem vybrala ten Lewitův. Lewit považuje za normální vzor chůzi, kdy jsou kroky 

pravidelné a váha se přenáší rovnoměrně z jedné nohy na druhou. Pánev zůstává téměř 

vodorovně, ale lehce se posunuje a rotuje ze strany na stranu, a to více u žen. Dochází 

k zakřivení páteře ze strany na stranu jako při vlnění, přičemž je největší pohyb ve 
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střední bederní oblasti; dochází k menším exkurzím v hrudní oblasti v opačném směru, 

jako při tlumené vlně, jejíž uzlový bod odpovídá torakolumbálnímu přechodu, který 

zůstává kolmo nad křížovou kostí. Hlava se má pohybovat co nejméně, horní končetiny 

se pohybují souměrně, nebo levá poněkud více a pohyb vychází z ramen. Lopatky jsou 

fixovány zdola a horní fixátory zůstávají uvolněny. Těžiště těla i hlavy se posunují co 

nejméně a to platí jak pro pohyb ze strany na stranu, tak pro pohyb nahoru a dolů, tj. 

nemocný se nemá ani pohupovat, ani poskakovat (Lewit, 1996). 

Chůzi při analýze dělíme na její základní jednotky, tedy jednotlivé cykly chůze. 

Cyklus chůze zahrnuje události, které nastanou mezi kontaktem jedné končetiny 

s podložkou a následným kontaktem stejné končetiny s podložkou. Cyklus dělíme na 

dvě fáze – stojnou (opora o končetinu) a švihovou (fázický pohyb končetinou) 

(Cameron & Monroe, 2007). 

Část cyklu, kdy je chodidlo v kontaktu s podložkou, nazýváme stojná fáze. Její 

trvání se liší mezi autory. Cameron & Monroe uvádějí její trvání na 60% z cyklu, 

Ayyappa uvádí její trvání jako 62% z cyklu. Procentuální zastoupení této části klesá se 

zvyšující se rychlostí (Cameron & Monroe; 2007, Ayyappa, 1997). 

Stojnou část můžeme dále dělit na fáze počáteční dvojí opory, oporu o jednu 

končetinu a závěrečnou fázi dvojí opory. Fáze dvojí opory je charakterizována jako 

doba, kdy jsou obě chodidla současně v kontaktu s podložkou. Při počáteční fázi dvojí 

opory dochází k vzniku opory a přenosu váhy na budoucí stojnou končetinu. V průběhu 

fáze opory o jednu končetinu dochází k švihu druhostranou a celá váha je nesena na 

stojné končetině. Závěrečná fáze dvojí opory začíná v okamžiku, kdy druhostranná 

končetina dokončí švih, dostane se do kontaktu s podložkou a pokračuje, dokud na ní 

není přenesena váha. Procentuální zastoupení fází se opět mezi autory odlišuje. 

Cameron & Monroe uvádějí trvání fáze dvojí opory na 20% z cyklu, zatímco Ayyappa 

uvádí její trvání jako 25% z cyklu. Přičemž se shodují na tom, počáteční a závěrečná 

fáze dvojí opory trvá přibližně stejně, tedy 10, respektive 12,5% z cyklu. Trvání fáze 

opory o jednu končetinu je dle Cameron & Monroe 40% z cyklu, oproti Ayyappovi, 

který uvádí 37% (Cameron & Monroe; 2007, Ayyappa, 1997). 

Část cyklu, kdy chodidlo není v kontaktu s podložkou, nazýváme švihová fáze. 

Její procentuální zastoupení v cyklu je dle Cameron & Monroe 40%, zatímco Ayyappa 

uvádí 38% z cyklu (Cameron & Monroe, 2007; Ayyappa, 1997). 

Cyklus chůze můžeme dále dělit, a to podle více možností. K běžnému patří 

dělení dle terminologie Rancho Los Amigos, ve kterém je cyklus chůze dělen na osm 
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podčástí. Pět těchto podčástí tvoří stojnou fázi a švihovou fázi tvoří zbývající tři 

podčásti (Cameron & Monroe, 2007). 

Podčásti stojné nazýváme „initial contact“ (IC, počáteční kontakt), „loading 

response“ (LR, zatížení), „midstance“ (MS, střed stoje), „terminal stance“ (TS, závěr 

stoje) a „preswing“ (PS, předšvih). V průběhu IC vzniká kontakt chodidla s podložkou. 

Kotník je v neutrální pozici, koleno je natažené a kyčel flektovaná. Následuje LR, která 

je charakterizována postupným kontrolovaným spouštěním chodidla na podložku a flexí 

kolenního kloubu. V jejím průběhu dochází k přenosu váhy na končetinu. MS, která 

následuje, začíná odlepením druhostranné končetiny z podložky a končí v okamžiku, 

kdy je těžiště nad stojnou končetinou. Končetina je v neutrální pozici v kyčli, koleno je 

mírně povoleno a kotník v mírné dorzální flexi. V průběhu TS je těžiště posunováno 

před opěrnou končetinu do té doby, než se druhostranná končetina nedostane do 

kontaktu s podložkou. Končetina je extendovaná v kyčelním kloubu a kolenním kloubu, 

hlezno jde do neutrální pozice a dochází k extenzi v metatarzophalageálních kloubech. 

Závěrečnou část stojné fáze nazýváme PS, koresponduje se závěrečnou fází dvojí opory 

a končetina se na jejím závěru ocitá v neutrální poozici v kyčelním kloubu, mírné flexi 

v kolenním kloubu, plantární flexi v hlezně a značné extenzi v metatarzophalageálních 

kloubech (Cameron & Monroe, 2007). Podrobné údaje o jednotlivých částech cyklu 

chůze ve stojné fázi jsou uvedeny v tabulce (Tabulka č. 1) v příloze. 

Švihová část se skládá z „initial swing“ (počátek švihu), „midswing“ (střed 

švihu) a „terminal swing“ (závěr švihu). Jako „initial swing“ je nazýván úsek od 

nadzvednutí končetiny z podložky po dosažení maximální flexe v kolenním kloubu. 

Následuje „midswing“, který je ukončen v okamžiku, kdy je tibie v postavení kolmém 

k podložce. „Terminal swing“, který ukončuje švihovou fázi, končí ve chvíli, kdy se 

končetina dostává do kontaktu s podložkou (Cameron & Monroe, 2007). Podrobné 

údaje o jednotlivých částech cyklu chůze ve švihové fázi jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka č. 2) v příloze. 

Z klinického hlediska je asi nejzajímavější dělení podle funkčních úkolů. Tedy 

dělení na přenos váhy, oporu o jednu končetinu a pohyb končetinou. Přenos váhy 

zahrnuje IC a LR, dochází k absorpci nárazu, přenosu váhy a snaze zmírnit 

potencionálně destabilizující reakční síly. Opora o jednu končetinu se skládá z 

„midstance“ a „terminal stance“, pro její průběh je charakteristický pohyb těžiště přes 

končetinu, udržení dopředného momentu a stability na jedné končetině. Posledním 

funkčním úkolem v cyklu chůze je pohyb končetinou, při kterém dochází k odlehčení 
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končetiny a pohybu končetinou z polohy za tělem do polohy před tělem a příprava na 

následný IC (Cameron & Monroe, 2007). 

Cyklus chůze můžeme kvantitativně charakterizovat prostřednictvím několika 

měření. K nejužívanějším charakteristikám patří měření délky cyklu, délky kroku, 

určení rychlosti chůze a kadence (Cameron & Monroe, 2007). 

Délka cyklu je charakterizována jako vzdálenost, která je překonána během 

jednoho cyklu chůze, tedy od IC jedné po následující IC stejné končetiny, její normální 

hodnota se pohybuje od 70 do 82 cm. Za délku kroku je považována vzdálenost mezi IC 

jedné a IC druhé končetiny, její normální hodnota je udávána v rozsahu 35 – 41 cm. 

Rychlost chůze určujeme jako počet metrů překonaný za jednoutku času, nejčastěji 

v m/s, rychlost chůze v běžné populaci je udávána mezi 1,04 a 1,39 m/s. Kadencí 

nazýváme počet kroků, které pacient vykoná za jednotku času, nejčastěji za minutu. U 

této hodnoty je za normální považována kadence 100 – 117 kroků/min (Cameron & 

Monroe, 2007). 

Během cyklu chůze dochází k pohybu těžiště. Těžiště se pohybuje vpřed a 

současně po vertikální a laterální sinusoidě. Vertikální pohyb těžiště je v rozsahu asi 5 

cm. Nejvýše je během midstance a nejníže ve fázi dvojí opory. Laterální pohyb těžiště 

probíhá v rozsahu asi 2,3 cm a jeho maximální výchylka nastává v midstance (Cameron 

& Monroe, 2007). 

Nejčastěji používáme při analýze chůze pozorování. Je to metoda dostačující při 

určování velkých abnormalit. Pro podrobnější analýzu je třeba objektivních metod. Tyto 

metody lze používat jak samostatně, tak v kombinacích. Nejčastěji je dělíme podle toho, 

nač se zaměřují, tedy na kinematické, kinetické a metabolické. Kinematika zahrnuje 

analýzu pohybů, využíváme při ní metody sahající od prostého videozáznamu pohybu, 

či elektrogoniometru po komplexní třídimenzionální analýzu pohybů. Kinetika se 

zabývá silami, které pohyb způsobují, a to jak zevními, tak vnitřními. Zaměřuje se na 

reakční síly, kloubní momenty, průběh „centre of pressure“ (Bogey, 2007). Janura 

„centre of pressure“ definuje jako vážený průměr dílčích tlakových sil mezi nohou a 

podložkou, který nás informuje o způsobu přenosu zátěže přes nohu. (Janura, Svoboda, 

Kozáková & Birgusová, 2006) 

S určitou nadsázkou sem můžeme řadit i elektromyografii, která se zabývá 

nepřímým měřením svalové aktivity, timingem a relativní intezitou zapojení svalů. 

Pokud chceme určit, jak energeticky náročná chůze je, zabýváme se vynaloženou 

41 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

energií. Měříme ji nepřímo kalorimetrií, nebo spotřebou kyslíku a jeho převodem na 

kalorie (Bogey, 2007). 

1.7 Analýza chůze s protézou 

Při analýze chůze se k obtížím při definování „normálního vzoru“ přidávají další 

limitace. K hlavním patří současný stav vědomostí a pochopení patobiomechaniky 

chůze pacientů s amputací. Navíc získaná data je obtížné posoudit, protože mohou být 

ovlivněna i výběrem protetických komponent, typem lůžka a ulpívacím mechanismem, 

stejně jako schopnostmi pacienta, jeho pohodlím a aktuálním stavem 

muskuloskeletálního aparátu (Gard, 2006). 

Analýzu provádíme, pokud to jde, na počátku a konci intervence a tu hodnotíme 

jako úspěšnou, pokud dojde k redukci abnormálních pohybových vzorů (Gard, 2006). 

Pacienti s amputací předvádějí vzorec chůze, který se odlišuje od vzoru zdravých 

osob (Gard, 2006; Macfarlane et al., 1997b). Není přímé spojení svalů s protézou, takže 

dochází k přenosu sil, chybí svaly kontrolovaná stabilizace kolena, pohyby kolenem 

vycházejí z pánevních a stehenních svalů (Jaegers, Arendzen & de Jongh, 1995). 

Odchylky mohou být způsobeny faktory vnitřními, spojenými s uživatelem, a 

zevními, spojenými s protézou, nebo kombinací obou skupin faktorů (Levy et al., 2001). 

Tyto faktory můžeme dále dělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Mezi 

neovlivnitelné vnitřní faktory patří: nedostatečné vnímání distálně, nerovnováha svalů, 

diskontinuita kostí, která brání činnostem v uzavřeném řetězci ve stojné fázi. Mezi 

ovlivnitelné vnitřní faktory řadíme: bolest z druhostranného kolena, ostatní bolesti, 

kontraktury, slabost, nestabilitu, inkoordinaci a nízkou rychlost chůze (Cameron & 

Monroe, 2007). 

K zevním neovlivnitelným faktorům patří asymetrie ve váze a omezený rozsah 

pohybu v chodidle. Ostatní zevní faktory, tedy: nevhodné nasazení, použití nevhodných 

bot, špatně padnoucí lůžko, špatné nastavení, nefunkční komponenty a nevhodnou 

výšku protézy, lze ovlivnit (Cameron & Monroe, 2007). 

Ke zřetelným charakteristikám patří nízká rychlost, asymetrie a vyšší spotřeba 

energie (Czerniecki, 1996). Navíc většina pacientů s amputací chodí neustále se 

skloněnou hlavou, má potíže s koordinací horního a dolního trupu při chůzi, není 

schopna při chůzi otáčet hlavu a ramena a také jí činí potíže otáčet se na stranu protézy 

v chůzi. K subjektivním stížnostem patří obavy z chůze v davu (Sjödahl et al., 2001). 
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Pacienti s amputací mají problémy vyplývající ze ztráty senzorické a motorické 

funkce kolena, kotníku a nohy. Jedná se hlavně o omezení odrazu, které je částečně 

kompenzováno větší prací kyčelních extenzorů (Czerniecki, 1996). 

Při stojné fázi na protéze se kyčelní extenzory stávají hlavními pohlcovači a 

producenty energie. Během švihu zachovanou končetinou zaznamenáváme zvýšení 

komponent svalové práce (kyčelní a kolenní svalovina). Tato větší práce vede 

k následnému většímu přenosu na trup, ke kterému dojde při odrazu z protézy, tedy v 

okamžiku chybějící energetické produkce chodidlem protézy (Czerniecki, 1996). 

Kromě těchto změn, vyplývajících z nové situace můžeme u amputovaných 

pozorovat další odchylky, které vyplývají z nevhodného nastavení protézy, nebo 

nevhodné adaptace na chůzi s protézou. Tyto odchylky je třeba odhalit a pokusit se je 

odstranit. Pro přehlednost je dělíme na chyby ve stojné fázi na protéze, chyby ve 

švihové fázi protézou a chyby objevující se v obou fázích (Heyen, 2007). 

K běžným odchylkám ve fázi zatížení protézy patří rotace chodidla při dopadu 

na patu, podklesnutí kolena, Trendelenburgův příznak, Duchennův příznak, abdukce v 

kyčelním klubu na stojné končetině a úklon trupu. (Cameron & Monroe, 2007; Kelly, 

2007; Heyen, 2007) 

Ve fázi švihu protézou často můžeme vidět chůzi s výponem na špičku 

zachované končetiny, vysoké zvednutí kolena a paty, silnou extenzi při dopadu, klátivý 

pohyb protézou, chůdovitou chůzi a cirkumdukci (Cameron & Monroe, 2007; Kelly, 

2007; Heyen, 2007). 

Posledním druhem odchylek jsou odchylky projevující se v obou fázích. K těm 

patří nerovnoměrné kroky z hlediska časového průběhu a délky, držení trupu 

v předklonu, hyperlordóza bederní páteře, křečovité držení těla a ztuhlé držení paží 

(Cameron & Monroe, 2007; Kelly, 2007; Heyen, 2007). 

Podrobný rozbor odchylek s jejich potenciálním zapříčiněním naleznete 

v příloze v tabulkách (Tabulka č. 3, 4 a 5). 

1.7.1 Časově prostorové charakteristiky 

Tyto charakteristiky, mezi něž řadíme rychlost chůze, délku cyklu chůze, délku 

kroku a kadenci, mají u osoby s amputací nižší hodnoty (Gard, 2006; Macfarlane et al., 

1997b). Odlišují se o více než dvě směrodatné odchylky od běžné populace (Macfarlane 

et al., 1997b). 
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Svobodně vybraná rychlost, zdravých se pohybuje od 1,2 do 1,5 m/s (Gard, 

2006). Ovlivní ji úroveň i příčina amputace, klesá s proximálnější úrovní a je nižší u 

vaskulárních amputací oproti traumatickým (Czerniecki, 1996). U osob s jednostrannou 

transfemorální amputací svobodně zvolená rychlost chůze klesá na 0,9 – 1,2 m/s (Gard, 

2006), Macfarlane uvádí 0,92 m/s (Macfarlane et al., 1997b), dle Jaegerse je rychlost 

menší o 29 % (Jaegers et al., 1995). 

S poklesem rychlosti klesá stabilita, osoba má tendenci zkrátit fázi jedné opory a 

prodloužit fázi dvojí opory prodloužením časné i pozdní stojné fáze (Macfarlane et al., 

1997b). 

Kadence, vyjadřovaná jako počet kroků za jednotku času, je u zdravých 1,83 

kroků/s při svobodně zvolené rychlosti chůze. U pacientů s amputací je kadence typicky 

nižší, ovlivňuje ji nejen výška amputace, ale i příčina. Dysvaskulární amputáři používají 

nižší kadenci než ti po traumatu (0,85 vs. 0,99 m/s) (Gard, 2006). Průměrný pacient 

s jednostrannou transfemorální amputací zvládne 1,45 kroků/s. Při zrychlování spíše 

roste délka kroku než kadence (závisí na délce pahýlu, u delšího pahýlu dochází i k 

růstu kadence) na rozdíl od běžné populace, která zvyšuje kadenci a prodlužuje krok 

(Jaegers et al., 1995). 

Délka cyklu chůze je přibližně stejná na straně protézy i na straně zdravé, ale liší 

se její velikost oproti běžné populaci. U zdravých se pohybuje mezi 1,4 m – 1,51 m 

s délkou kroku přibližně 0,7 – 0,75 m a kroky jsou přibližně stejně dlouhé. Zatímco 

jednostranně amputovaní pacienti provádějí delší krok protézou. U pacienta s 

jednostrannou transfemorální amputací je délka cyklu chůze 1,26 - 1, 36 m s délkou 

protézového kroku 0,72 m a druhostranným krokem o délce 0,64 m. Jasné vysvětlení 

zatím není známo. Existují teorie o vztahu ke stabilitě na protéze, o vztahu k funkci 

protetického chodidla/kotníku, kdy neschopnost plantární flexe ovlivňuje vzorec chůze, 

a teorie o kolenní jednotce, která nedovoluje mírnou flexi ve stojné fázi (Gard, 2006; 

Macfarlane et al., 1997b). 

Proti normální populaci mají pacienti s amputací širší krok (18 - 30 cm proti 16) 

(Jaegers et al., 1995). 

Délka fáze jedné opory na protéze je významně kratší – 34 % cyklu proti fázi 

jedné opory na zachované končetině - 42 % cyklu (Macfarlane et al., 1997b), Jaegers 

uvádí stojnou fázi na zdravé o 10 – 30 % delší a symetrizaci při zrychlení chůze 

(Jaegers et al., 1995). 
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Asymetrii v době trvání fáze jedné opory na zachované končetině a protéze 

vysvětluje několik teorií. K hlavním patří snaha omezit čas, kdy je nesena celá váha na 

protéze, a větší námaha při švihu protézou, která vyžaduje delší stojnou fázi na 

zachované končetině (Macfarlane et al., 1997b). 

Za zkrácení časné stojné fáze také může zodpovídat rychlý přesun váhy 

bezprostředně po IC protézy. Tímto mechanismem zajištují stabilitu kolenní jednotky. 

Vektor zatížení prochází před kolenní jednotkou a brání flexi (Macfarlane et al., 1997b). 

Obtížnější je švih ve dvou okamžicích. Je třeba více úsilí pro odlepení palce a 

pro zajištění kolenní jednotky před IC, čehož dosahují pacienti s amputací 

prostřednictvím práce kyčelních svalů. Tato kontrola zvyšuje trvání protetické švihové 

fáze (Macfarlane et al., 1997b). 

Se vzrůstající rychlostí chůze se zmenšuje asymetrie v časových vlastnostech 

chůze. Ke větším změnám dochází na straně protézy (Nolan, Wit, Dudziñski, Lees, 

Lake & Wychowañski, 2003). 

Při chůzi na protéze dochází ke změnám v časovém průběhu CoP. Pokud 

porovnáváme průběh CoP mezi zachovanou končetinou a protézou, zachovaná stráví 

kratší čas na patě, je kratší dvojí opora od IC zachované končetiny, přesun z paty na 

špičku je kratší a stoj na přednoží je delší, tedy je vyšší rychlost při přesunu CoP z paty 

k hlavičkám metatarzů a nižší v regionu přednoží (Schmid, Beltrami, Zambarbieri & 

Verni, 2005). Pokud porovnáváme parametry s běžnou populací, na zachované 

končetině dochází k rychlejšímu přesunu z regionu paty do středu chodidla a naopak k 

pomalejšímu přesunu přes přednoží (Schmid et al., 2005). 

Schéma krokového cyklu s průměrnými hodnotami proměnných naleznete 

v tabulce (Tabulka č. 6) v příloze. 

Symetrie těchto parametrů je často používána k ohodnocení protetického 

tréninku, což je sporné. Protéza je vždy lehčí než zdravá noha, pozice těžišť segmentů 

jsou změněna stejně jako moment setrvačnosti, který je vždy menší. Navíc protéza 

nikdy nemá stejnou funkci jako zdravá končetina, což pacienti vždy kompenzují pomocí 

zdravé končetiny. Nedochází tedy jen k asymetrii způsobované protézou, ale i 

k přizpůsobení zdravé nohy a její adaptaci na novou situaci. Pacienti s amputací mohou 

asymetrický způsob chůze používat, protože je v této nové situaci pro ně optimální. 

Pomocí protetického vybavení můžeme zmírnit asymetrii, ale toto se může nepříznivě 

projevit v jiných klíčových parametrech (Gard, 2006). Jiní autoři považují asymetrie za 
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možnou příčinu budoucích chronických degenerativních změn na páteři a kolenou a 

příčinu zvýšené energetické ceny (Macfarlane et al., 1997b). 

1.7.2 Kinetické parametry 

Kinetické parametry zahrnují analýzu sil a momentů a síly spojené s pohybem 

končetiny. Při kontaktu s podložkou vzniká reakční síla. Ta je vyjadřována jako 

třídimenzionální vektor. Profil komponent této síly odráží dynamiku chůze a svědčí o 

akceleraci tělesného těžiště. Tato měření mohou souviset s tím, co klient cítí při chůzi, a 

nemohou být získána prostým pohledem (Gard, 2006). 

Po amputaci dochází k změně těžiště. To je posunuto k zachované dolní 

končetině, ani protéza tuto změnu není schopna kompenzovat. Proto je těžnice ve stoji 

blíže zdravé končetině. Tréninkem lze statické zatížení upravit (Gauthier-Gagnon, 

Gravel, St-Amand, Murie & Goyette, 2000). 

Pacienti s transfemorální amputací zatěžují při chůzi více zdravou končetinu než 

končetinu s protézou (Gard, 2006). Asymetrie zatížení u zdravých je do 10 %, u 

pacientů s amputací bývá podle Nolana nad 23 % (Nolan et al., 2003), zatímco jiní 

autoři uvádějí až 40 % (Gauthier-Gagnon et al., 2000). S rostoucí rychlostí roste jak síla, 

tak asymetrie (Nolan et al., 2003). Tato asymetrie vede k urychlení degenerativních 

procesů na zdravé končetině.  

Při vysvětlování této asymetrie je uváděno, že pacienti s amputací možná 

opatrněji zatěžují protézu, aby snížili velikost síly přenášené na pahýl (Nolan et al., 

2003), nebo že měkké tkáně pahýlu působí jako tlumič (Gard, 2006), anebo, že jde o 

důsledek odlišné váhy protézy a původní končetiny, bolestí, posturální nestability a také 

onemocnění narušujících somatosenzorický systém. 

Točivá síla přenášená protézou na zem má odlišný vzor, opačný směr (vnitřní) 

než u zachované končetiny a běžné populace (zevní na počátku stojné fáze a vnitřní na 

konci stojné fáze) (Goujon-Pillet et al., 2008). 

U pacientů s amputací je pozorována asymetrie „center of pressure“. Asymetrie 

je dána nejen abnormálním rozložením pod protézou, ale i pod zachovanou končetinou 

(Schmid et al., 2005). 

Pacienti s amputací mohou změnit způsob, kterým chodí, na základě vnímání sil, 

momentů a tlaku přenášeného mezi pahýlem a protézou, nebo na základě biofeedbacku 

(Gard, 2006). 
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Je třeba si uvědomit, že protetické komponenty nemohou aktivně produkovat 

síly, takže to, co můžeme považovat za vstřebávání a tvorbu síly spojené s odlepením 

paty, je projevem uskladnění a návratu energie kotníkovou jednotkou (Gard, 2006). 

1.7.3 Vynaložená energie 

Nejzajímavější data k ohodnocení výkonnosti chůze, která se shodují 

s pociťovaným úsilím, které je vyžadováno při chůzi, nabízí vynaložená energie. Ztráta 

dvou z hlavních kloubů dolní končetiny činí efektivní náhradu téměř nemožnou a 

energetická spotřeba při lokomoci je nevyhnutelně zvýšena (Gard, 2006). 

U pacientů s amputací je vztah mezi rychlostí a energií stejně jako u běžné 

populace přímo úměrný, ale strmější. Při dané rychlosti tedy amputovaní spotřebují více 

energie, mají vyšší srdeční frekvenci a větší srdeční práci než běžná populace při stejné 

rychlosti chůze. Z toho vyplývá, že dosáhnou anaerobního prahu při nižších rychlostech 

než zdraví, což omezuje rozsah rychlostí chůze (Czerniecki, 1996). 

Někteří vědci předpokládají existenci optimální rychlosti chůze, při níž 

použijeme minimálně svalů, ale dosáhneme maximální účinnosti. Jiní si myslí, že dáme 

přednost tomu způsobu chůze, který je nejoptimálnější v dané situaci, neboť běžná 

populace je schopna využít určité rozpětí rychlostí (1 – 1,7 m/s), ve kterém je 

energetická křivka relativně plochá (Gard, 2006) a energetická cena stoupá mimo toto 

rozpětí (Macfarlane et al., 1997a). 

Za příčinu převýšení energetické normy je považována úroveň amputace, 

etiologie, dále nízká rychlost, asymetrie v délce a trvání kroku. Čím je amputace 

proximálnější, tím je vyšší spotřeba energie. Vaskulární etiologie má vyšší spotřebu než 

traumatická. Asymetrie chůze zvyšuje výchylky trupu při každém krokovém cyklu, 

čímž zvyšuje metabolické požadavky chůze (Macfarlane et al., 1997a). Energetické 

požadavky nepřímo úměrně ovlivní i délka pahýlu (Gard, 2006). 

Dřívější předpoklad, že energetický výdej je zvýšen pro narušení mechanizmů 

podílejících se na hladším pohybu těžiště (Macfarlane et al., 1997a), se nepotvrdil. Byť 

je výchylka těžiště 4,1 krát větší u pacientů s amputací proti běžné populaci. Současné 

výzkumy ukazují, že energetické požadavky závisí na rychlosti chůze a efektivnosti 

mechanismu obráceného kyvadla, při kterém dochází k přeměně potenciální a kinetické 

energie. Procento přeměněné energie roste s rostoucí rychlostí a metabolické požadavky 

klesají (Detrembleur, Vanmarsenille, De Cuyper & Dierick, 2005). 
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Metabolické požadavky jsou považovány za nejcitlivější měření. Ukazuje se, že 

snížení rychlosti vede k udržení energetického výdeje v normálních hranicích - 12,04 ml 

O2 Kg-1min-1, ale k vyšším metabolickým požadavkům. Metabolické požadavky pro 

běžnou populaci jsou 0, 15 ml O2 Kg-1min-1l a pro pacienty s transfemorální amputací 

0,27. Potřebují tedy více energie k vykonání stejné práce (Macfarlane et al., 1997a). 

Číselné údaje týkající se energetické spotřeby při chůzi se stehenní protézou se 

liší mezi autory. V následujícím odstavci jsou některé uvedeny: 

Chin et al. považuje míru vydané energie u pacientů s transfemorální amputací 

z vaskulární etiologie za vyšší o 120 % (Chin et al., 2006), Jaegers při svobodně zvolené 

rychlosti považuje míru vydané energie za přibližně stejnou pro běžnou populaci a 

pacienty s amputací (Gard, 2006). Macfarlane et al., 1997 a Czerniecki, 1996 považují 

vydanou energii za stejnou, ale uvádějí nižší svobodně zvolenou rychlost. 

Metabolické požadavky pacientů s transfemorální amputací jsou o 25 % vyšší 

Jaegers (Gard, 2006), o 49 % vyšší a vyšší je i srdeční frekvence (Gard, 2006), 

Macfarlane uvádí, že srdeční frekvence je 1,8 krát větší (Macfarlane et al., 1997a), 

Detrembleur uvádí odlišná čísla pro pomalou a střední rychlost chůze. Při pomalé chůzi 

je srdeční frekvence 2 krát větší, při střední rychlosti je jen ½ krát větší než u běžné 

populace (Detrembleur et al., 2005). 

Pokud bychom brali v úvahu pouhou spotřebu kyslíku na kilogram, dle Kálala 

bude trojnásobná proti běžné populaci (Kálal, 1996). 

1.7.4 Kinematika 

Kinematika protetického vybavení je obvykle odlišná vzhledem k nedostatečné 

technologii a nekompletním znalostem o funkci. U proximálnějších amputací jsou 

vyžadovány větší kompenzace, proto jsou odchylky patrné jak na pahýlu, tak na 

druhostranné končetině. Pacienti s jednostrannou transfemorální amputací ukazují větší 

odchylky od zdravých než transtibiální. 

Stejně jako u pacientů s transtibiální amputací není schopnost plantární flexe 

v hlezenním kloubu (Gard, 2006). 

V kolenním kloubu je mírně redukována flexe v průběhu švihu protézou 45 +/- 

13 ve srovnání se zdravou končetinou 51 +/- 6 (Gard, 2006). Zatímco Jaegers et al. ji 

považuje za srovnatelnou s běžnou populací (Jaegers et al., 1995).  

Na počátku stojné fáze, při IC chybí flekční reakce v kolenním kloubu (Jaegers 

et al., 1995). Obvykle úplně chybí flexe v koleni při LR (Czerniecki, 1996; Gard, 2006), 
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obzvláště u jednoosých kolen (Gard, 2006). Pro nedostatek aktivní kloubní kontroly 

nedochází k omezení výchylky těžiště ve vertikálním směru a kolenní jednotka je 

extendovaná, až hyperextendovaná (Macfarlane et al., 1997a). Extenzi kolena ve stojné 

fázi zajišťují extenzory kyčelního kloubu prací v uzavřeném řetězci (Czerniecki, 1996). 

Flexe kolena ve stojné fázi je možná u některých kolenních jednotek. Je však 

těžké ji detekovat díky nepatrným změnám vzhledu a krátkému trvání (Gard, 2006). 

Na zachované dolní končetině dochází při IC k pokrčení kolene, ale na rozdíl od 

normální populace je koleno pokrčeno po celou dobu stojné fáze, čím kratší pahýl, tím 

větší flexe (Jaegers et al., 1995). 

Vzorec pohybu v kyčelním kloubu se podobá běžné populaci (Gard, 2006). 

Rozsahy abdukce a addukce jsou přibližně stejné, a to jak při srovnání běžné populace a 

pacientů s amputací, tak při porovnání amputované a zachované končetiny (Jaegers et 

al., 1995). U protézy je větší rozsah extenze na konci stojné fáze proti běžné populaci. 

Výjimku tvoří pacienti s krátkými pahýly. Maximální extenze nastává v pozdější části 

krokového cyklu, u běžné populace v 55 %, u pacientů s amputací v 60 – 65 % a 

odlišuje se i úhlová rychlost na konci stojné a počátku švihové fáze. Úhlová rychlost 

roste s klesající délkou pahýlu. Na protéze chybí, nebo je jen velmi malá, flekční reakce 

na IC. U zachované dolní končetiny se pohyb v kyčelním kloubu ve smyslu flexe a 

extenze neliší (Jaegers et al., 1995). Poslední odchylkou uváděnou v literatuře je menší 

rotace v kyčelním kloubu (Gard, 2006).  

Pánev je méně stabilní, hlavně v sagitální rovině (Goujon-Pillet et al., 2008), kde 

lze pozorovat větší rozsah pohybů (Jaegers et al., 1995). Ve frontální rovině má opačný 

vzor pohybu. U běžné populace je na straně stojné pánev kraniálně, u pacientů s 

amputací dochází při stoji na protéze ve fázi jedné opory k poklesu na stojné. Pouze 

v transverzální rovině jsou si rozsahy pohybu podobné. Rozsahy pohybu hlavně ve 

frontální rovině rostou se zkracující se délkou pahýlu a s klesající rychlostí (Goujon-

Pillet et al., 2008) 

U 45 % pacientů s amputací dochází k většímu úklonu trupu k protéze ve stojné 

fázi na protéze. Úklon je přímo úměrný míře atrofie kyčelních svalů, nekoreluje 

s délkou pahýlu, nebo šířkou kroku (Jaegers et al., 1995). 

Rozsah pohybu horního trupu je ve všech třech rovinách vyšší proti běžné 

populaci, a ještě roste s poklesem rychlosti (Goujon-Pillet et al., 2008). 
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U pacientů s transfemorální amputací také dochází k omezení, či spíše fázovému 

posunutí, protirotace mezi trupem a pánví. Na kontrole této protirotace závisí 

koordinace horního trupu (Goujon-Pillet et al., 2008). 

Rychlost ovlivňuje všechny parametry týkající se pánve a horního trupu kromě 

rozsahu pohybu pánve v transverzální rovině (Goujon-Pillet et al., 2008) 

1.8 Ovlivnění chůze protézou 

Protetické vybavení je zaměřeno na obnovu schopnosti vykonávat každodenní 

aktivity snadným, přirozeným a pohodlným způsobem. Nejzákladnějšími požadavky na 

protézu je pohodlí, funkce a vzhled (Gard, 2006). 

Technické inovace dovolují vytvořit protézy pohodlnější, efektivnější a 

realističtější než dříve. Další pokroky jsou závislé na požadavcích amputovaných, 

pokrocích v chirurgii, zdravotnické péči a technice (Marks & Michael, 2001). 

Ideální protéza pro pacienta s transfemorální amputací dovoluje optimální 

biomechaniku chůze, s použitím minimálního množství energie. Kyčel, kolenní a 

kotníková jednotka musí spolupracovat, aby umožnily účinný mechanismus chůze 

(Macfarlane et al., 1997b). 

Vykonat rychlé ohodnocení chůze je nezbytné ke snížení či odstranění 

abnormalit při chůzi. I když odchylky od normy určíme kvantitativní analýzou, odhalit 

jejich příčinu může být obtížné, bez jejich určení je to však nemožné (Gard, 2006). 

Publikované studie jsou zaměřeny na porovnání vlivu různých typů protetických 

komponent na schopnost chůze (Gard, 2006). 

Změny v nastavení protézy, které se odlišovaly od nastavení doporučovaného 

výrobcem, vedly ke zvýšení energetické spotřeby. Jmenovitě se jednalo o změnu ve 

smyslu plantární a dorzální flexe a posun kolene vpřed či vzad (Schmalz, Blumentritt & 

Jarasch, 2002). 

Provedení a typ lůžka určuje pohodlí a schopnost ovládat protézu (Marks & 

Michael, 2001, Roberts et al., 2006). Lůžko zajišťuje přenos energie z pahýlu na protézu 

a bezpečné ulpívání (Esquenazi & Meier, 1996, Roberts et al., 2006).  

V příčně oválném lůžku je muskulatura stlačována předozadně, dochází k tlaku 

na nervověcévní svazek a sešikmení pánve na stranu protézy. Toto lůžko více narušuje 

obraz chůze a zhoršuje prokrvení (Červený, 2006). 

Podélně oválná lůžka se stala standardem pro pacienty s transfemorální 

amputací. Zvyšují komfort, lépe rozkládají síly a dochází k vylepšení funkce abduktorů, 
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tedy zajišťují lepší stabilitu pánve a omezují výchylky trupu. Navíc je tento typ lůžka při 

větší rychlosti chůze spojen s menšími energetickými nároky (Czerniecki, 1996, 

Schmalz, Blumentritt & Jarasch, 2002). Zajišťuje lepší prokrvení pahýlu a větší jistotu 

chůze, jedinou nevýhodou je mírné omezení abdukce (Červený, 2006). 

Při nevyhovujícím provedení lůžka, kdy je předozadní rozměr nedostatečný, 

dochází k tlaku na hamstringy, což omezuje jejich funkci a zvyšuje nestabilitu (Levy et 

al., 2001). 

K novějším postupům patří „I. S. N. Y. systém“. Jedná se o kombinaci měkkého 

plastu a tvrdého karbonového rámu. Toto lůžko je schopno lépe se přizpůsobit svalové 

aktivitě (Esquenazi & Meier, 1996). 

Čím lepší je připevnění, tím snazší pohyb protézou dovolí a zároveň tím menší je 

pohyb pahýlu v protéze (Cochrane et al., 2001), a tím větší je mechanická i senzorická 

kontrola (Linde, Hofstad, Geurts & Postema, 2004). K nevýhodám lepšího ulpívání 

patří obtížnější nasazení, větší váha a cena (Cochrane et al., 2001). 

K pohybu mezi pahýlem a lůžkem dochází při každé změně stojné a švihové 

fáze – ve stojné fázi na pahýl působí tlak, ve švihu tah (Rosický, 2004). 

Při volbě ulpívání je třeba vzít v úvahu délku pahýlu, tvar, kloubní stabilitu, 

objemovou stálost, úroveň aktivity, obratnost, předchozí zkušenosti, kosmetické 

požadavky (Roberts et al., 2006). 

„Harmony systém“ ulpívání podtlakem vyžaduje dobrou funkci srdce, skvělou 

rovnováhu, sílu vytrvalost a koordinaci (Esquenazi & Meier, 1996), lze jej použít u 

vtažených jizev, krátkých pahýlů i u zvýšené citlivosti konce pahýlu (Červený, 2006). 

Ulpívání silikonem má zvýšené nároky na jemnou motoriku (Esquenazi & Meier 

1996), nelze jej použít u vtažených jizev, má omezenou životnost, je velmi citlivé na 

změny objemu a 15 % populace nesnese silikon (Červený, 2006). 

Ulpívání zajištěné částečným podtlakem a silesiánskou bandáží nezajistí 

dokonalé připevnění, ale klade jen malé nároky na uživatele (Esquenazi & Meier, 

1996). 

Protetické chodidlo, v součinnosti s kolenní jednotkou, ovlivňuje dynamické 

chování protézy (Rosický, 2000). Ideální chodidlo zatím není možné vytvořit. Za ideální 

považujeme chodidlo, které by perfektně imitovalo lidské (Cochrane et al., 2001) jak ve 

vzhledu, tak ve všech jeho funkcích (Rosický, 2000). K těm řadíme stabilní oporu, 

absorbci nárazu, generaci síly při odrazu a informace o terénu (Esquenazi & Meier, 

1996). Chodidla imitující vzhled zachované končetiny jsou již na trhu, ale jsou velmi 
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drahá. Problém je s náhradou dynamické a statické funkce (Rosický, 2000), došlo však 

k vylepšení v návratu energie a klesá váha chodidel (Cochrane et al., 2001). Navíc pro 

funkci chodidla je důležitá i vhodná obuv, tzn obuv s vhodnou podrážkou a použití 

obuvi s konstantní velikostí podpatku (Levy et al., 2001). 

Klasické chodidlo zabezpečí plantární a dorzální flexi, tlumí ráz, neakumuluje 

energii, má dobrou stabilitu a méně vyhovuje dynamickým požadavkům. Typickým 

představitelem je „SACH foot“. Jedná se o velmi jednoduché, lehké, bezúdržbové 

chodidlo s robustní konstrukcí, bez pohybu a dynamického účinku. K nevýhodám 

řadíme nerovnoměrný odval, který se projevuje zvýšeným vertikálním pohybem těžiště 

při odvalu přednoží (Rosický, 2000). Na počátku švihové fáze si pacienti pomáhají 

rotací pánve, která je doprovázena kompenzačním pohybem trupu a zvyšuje 

energetickou cenu (Macfarlane et al., 1997b). Toto chodidlo je vhodné pro pacienty 

s potřebou stability (Rosický, 2000). 

Jednoosé chodidlo nabízí větší rozsah pohybu než energii uchovávající. 

Zajišťuje lepší stabilitu časné stojné fáze, ale snižuje stabilitu během pozdní stojné fáze 

(Linde et al., 2004). 

Energii uchovávající chodidla umožní uskladnit a uvolnit energii, lépe absorbují 

náraz (Marks & Michael, 2001), odraz však nelze plně nahradit pouhým pasivním 

uchováním energie (Esquenazi & Meier, 1996). I když uvolnění energie pomůže odlepit 

protézu a může snížit rotaci pánve a pohyb trupu (Macfarlane et al., 1997b). Typickým 

představitelem je „Flex foot“. 

Při chůzi s „Flex foot“ pozorujeme větší rychlost, delší krok amputovanou 

končetinou, kratší fázi dvojí opory (Goujon et al., 2006). 

Rozdíl v trvání pozdní stojné fáze, která je typicky kratší na straně amputované, 

je s „Flex foot“ menší (Macfarlane et al., 1997b). 

Dynamické chodidlo neovlivní nárazové charakteristiky na protéze, ale ovlivní 

reakční sílu pod zachovanou končetinou (Gard, 2006). Umožní snížit vrchol 

anteroposteriorní síly na zachované končetině během midstance a dojde k poklesu 

vertikálního zatížení zdravé (Goujon et al., 2006). 

Chůze s „Flex foot“ vyžaduje významně nižší procento z maximální srdeční 

frekvence odvozované z věku ve srovnání se „SACH foot“ (Macfarlane et al., 1997b). U 

aktivních pacientů s transfemorální amputací z traumatické příčiny dochází s „Flex 

foot“ k vylepšení efektivnosti chůze. S „Flex foot“ je nárůst energie při zvyšování 

rychlosti chůze méně strmý ve srovnání se „SACH foot“ (Macfarlane et al., 1997a). Ne 
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všechny studie udávají úsporu energie ve spojení s „Flex foot“, některé považují 

spotřebu za shodnou, jiné udávají úsporu jen při dosažení vyšší rychlosti chůze 

(Schmalz et al., 2002; Linde et al., 2004). 

„Flex foot“ je výhodnější pro aktivní středostehenní amputace, ačkoli jsou tyto 

přínosy malé, jsou statisticky významné (Macfarlane et al., 1997b). 

Při chůzi po rovině měly různé kolenní jednotky jen malý efekt na chůzi, což 

naznačuje, že distální komponenty mohou být důležitějšími pro mechanismus chůze 

(Macfarlane et al., 1997b). 

K nejjednodušším mechanickým kolenním jednotkám řadíme koleno se 

zámkem, třecí brzdou, nebo vahou aktivovaná. 

Studie zaměřená na geriatrické transfemorální amputáře prokázala, že při použití 

kolena se zámkem dosáhnou větší jistoty při chůzi, rychlejší chůze, chodí bezpečněji, 

nosí protézu častěji a použijí ji více, starší pacienti i subjektivně preferují koleno se 

zámkem. Vliv na energetickou spotřebu je sporný (Devlin et al., 2002).  

Kolenní jednotky s třecí brzdou, nebo vahou aktivované patří k nejlehčím a 

nejstabilnějším (Esquenazi & Meier, 1996). Preferujeme je u geriatrických pacientů, 

kde je výhodou použít jednoduchou, spolehlivou kolenní jednotku postavenou za osou 

protézy pro větší stabilitu (Andrews, 1996). Pro toto stabilizující nastavení je ale třeba 

nezbytný dostatečný rozsah pohybu v kyčli (Levy et al., 2001). 

K nedostatkům mechanických kolenních jednotek patří nutnost plné extenze ve 

stojné, větší exkurze ve frontální rovině (Marks & Michael, 2001), obtížnější přenos 

váhy přes stojnou a větší pohyb těžiště (Cochrane et al., 2001). Nepřítomnost 

kontrolované flexe ve stojné fázi a postupné extenze na jejím konci (Cochrane et al., 

2001) vede k nepřirozené chůzi, omezuje absorpci energie kolenem, která je při 

přirozené chůzi běžná (Marks & Michael 2001). Hyperextenze kolenní jednotky je 

zajišťována nadměrnou aktivitou extenzorů kyčle (Kaufman et al., 2007). 

Hydraulické kolenní jednotky jsou dražší, těžší, náročnější na údržbu, ale 

k výhodám patří symetričtější trvání švihové a stojné fáze, vyšší svobodně zvolená i 

rychlá rychlost chůze. Symetričtější chůze vyšší rychlostí je předurčuje pro použití u 

aktivních uživatelů (Linde et al., 2004). 

Pneumatické kolenní jednotky mají podobné nevýhody jako hydraulické. 

K výhodám patří kontrola švihu, který je pohodlnější a rychlejší, a to jak během 

normální, tak během rychlé chůze, ale vyžadují vyšší energetický výdej, přesto je 

uživatelé subjektivně preferovali (Linde et al., 2004). 
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Mikroprocesory řízené kolenní jednotky dovolují jemné vyladění pohybu (Marks 

& Michael 2001), větší rozsah rychlostí. Část požadavků je přenesena na protézu, je 

možná flexe kolene během stojné – přirozenější chůze, hladší trajektorie těžiště, větší 

symetrie, lepší účinnost (Kaufman et al., 2007). Tyto jednotky jsou velmi drahé, těžké a 

velmi náročné na údržbu (Marks & Michael, 2001). 

Dřívější snaha snížit nároky na chůzi odlehčením protézy je neopodstatněná. 

Studií bylo prokázáno, že pokud přidáme 1,34 kg do těžiště lehké protézy, energetické 

nároky na chůzi se nezmění (Czerniecki, 1996). Jiná studie, v níž byla porovnávána 

rychlost chůze a spokojenost s pomůckou, vedla ke zjištění, že víc než polovina 

pacientů preferuje těžší protézu, a že rychlost chůze je nejvyšší při přidaných 770g 

(Meikle, Boulias, Pauley & Devlin, 2003). 

Silikonové krytí nabízí vzhled protézy velmi podobný druhostranné končetině 

(Marks & Michael, 2001). 
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2 Cíle a hypotézy 
Tato práce je zaměřena na porovnání vlivu dvou odlišných konceptů na chůzi 

pacientů po transfemorálních amputacích. Mým cílem je poukázat na metodiku 

používanou v Německu, která je dle mého názoru propracovanější a pro pacienta 

výhodnější než metodika používaná u nás. 

2.1 Hypotéza č. 1 

Metodika dle Iris Heyen oproti klasické metodice používané v ČR vede 

k většímu přiblížení se časově prostorových charakteristik chůzi běžné populace. 

Současně k větší  symetrizaci délkových parametrů chůze. 

2.2 Hypotéza č. 2. 

Metodika dle Iris Heyen vede k větší  symetrizaci v zatížení ve stoji oproti 

klasické metodice používané v ČR. 

2.3 Hypotéza č. 3 

Metodika dle Iris Heyen vede oproti metodice klasické k symetričtějšímu 

působení reakční síly při chůzi. 

2.4 Hypotéza č. 4 

Pacienti léčení metodikou dle Iris Heyen mají větší pociťovanou rovnováhu ve 

srovnání s pacienty léčenými metodikou klasickou. 

2.5 Hypotéza č. 5 

Pacienti léčení metodikou dle Iris Heyen mají menší limity v mobilitě s protézou 

ve srovnání s pacienty léčenými metodikou klasickou. 

2.6 Hypotéza č. 6 

Metodika dle Iris Heyen ovlivňuje pozitivněji prožívání a spokojenost pacienta 

oproti klasické metodice používané v ČR. 
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3 Metodika 
V praktické části diplomové práce se budu zabývat chůzí pacientů po 

transfemorálních amputacích. Zajímá mě vliv školy chůze vytvořené fyzioterapeutkou 

Iris Heyen na parametry chůze u pacientů s transfemorální amputací. 

3.1 Výběr pacientů 

Jedná se o šest pacientů rozdělených do dvou skupin po třech. Kritéria výběru 

byla jednostranná transfemorální amputace, zahájení nácviku chůze na protéze, periferní 

vaskulární porucha jako etiologie amputace, mužské pohlaví. Všichni pacienti byli 

hospitalizováni na klinice rehabilitačního lékařství v Hradci Králové a před zahájením 

terapie podepsali informovaný souhlas s účastí v rehabilitačním programu. Pravostranné 

amputace měli pacienti D. A., F. I., Š. S., Č. K. Levostranné amputace byly vykonány u 

pacientů R. M, a V.J. 

Složení protézy bylo u čtyř pacientů naprosto shodné. Jejich protéza se skládala 

z chodidla „SACH foot“, kolenní jednotky 3R15 a příčně oválného lůžka, jednotlivé 

komponenty byly spojeny dílem T2R3. U dvou pacientů (jeden z každé skupiny) se 

protéza odlišovala v kolenní jednotce. U pacienta R. M. a pacienta V. J. byla použita 

kolenní jednotka 3R40. Tato kolenní jednotka oproti první zmíněné neumožňuje flexi 

kolenního kloubu při chůzi. 

Pacienti byli rozděleni do skupiny jedna, kde byla prováděna klasická terapie, a 

skupiny dvě, kde byla prováděna terapie dle Iris Heyen. Statistické údaje o pacientech 

jsou uvedeny v tabulkách (Tabulka č. 7 a 8) a znázorněny na grafech (Obrázek č. 4, 5 a 

6) v příloze. 

 

Tabulka č. 7: Charakteristika probandů skupiny 1 
 Věk výška váha Amputace (M) 
D. A. 60 159 49,7 3 
F. I. 60 188 87,2 4 
V. J. 61 184 88,5 2 
 

Tabulka č. 8: Charakteristika probandů skupiny 2 
 Věk výška váha Amputace (M) 
Š. S. 78 180 74,5 6 
R. M. 73 178 73 7 
Č. K. 64 160 53,6 6 
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3.2 Metody použité k vyšetření pacientů 

U každého pacienta byla při přijetí odebrána anamnéza a byl vyšetřen 

fyzioterapeutem, poté byl vyplněn „Locomotor capabilities index – 5“ (LCI – 5). Třetí 

den po zahájení nácviku chůze bylo provedeno funkční vyšetření, den před propuštěním 

z kliniky, po třech týdnech od přijetí, byly všechny úvodní testy zopakovány. Dále bylo 

vyplněno Revidované score tělesného schématu pacienta po amputaci dolní končetiny 

(ABIS – R), „Activities-specific balance confidence scale“ (ABC scale) a po 4 týdnech 

od hospitalizace vyplněn „Prosthesis evaluationing questionaire“ (PEQ). Informace o 

testech jsou uvedeny v kapitole 3.2.4 a kazuistikách v příloze. 

3.2.1 Anamnéza pacienta 

V anamnéze pacienta by mělo být uvedeno pohlaví, věk, zaměstnání (současné i 

minulé) pacienta, dominance, zdravotní stav včetně úrazů a operací pacienta, základních 

fyziologických funkcí a případného abusu, psychologický status (úroveň vzdělání, 

očekávání pacienta), možnosti péče o pacienta v domácím prostředí a úroveň předchozí 

aktivity. 

3.2.2 Fyzioterapeutické vyšetření pacienta 

Je vyšetřována pánev pacienta v sedu a stoji, páteř pacienta v sedu a stoji, 

zmíněny případné těžké posturální abnormity a vady horních končetin a trupu omezující 

chůzi na protéze. 

Rozsahy pohybu obou dolních končetin a jejich svalová síla by měly být 

podrobně vyšetřeny spolu s funkcí trupu. Orientační vyšetření horních končetin bylo 

provedeno orientačně a zmíněno je jen v případě, že omezuje schopnost pacientova 

pohybu s berlemi.  

Vyšetření kůže bylo zaměřeno u pahýlu na hojení a pohyblivost jizvy, známky 

iritace, či dermatitidy, nebo jiných kožních afekcí a z hlediska protetického na známky 

působení nadměrného nebo přetrvávajícího tlaku, a u druhostranné končetiny na drobná 

poranění, iritace, infekce. 

Vyšetření čití bylo prováděno pro možnost poruchy čití na druhostranné 

končetině či na pahýlu. Jednalo se o vyšetření polohocitu a pohybocitu na zdravé 

končetině a vyšetření taktilního čití na obou končetinách. Zaměřovalo se i na pacientovy 

zkušenosti s fantomovými pocity, fantomovou bolestí, či pahýlovou bolestí. Důležitá 

byla jejich četnost a intenzita. 
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Pro vaskulární etiologii amputace byly vyšetřovány změny barvy kůže, tep a 

orientačně kožní teplota. 

Dále je hodnocena délka pahýlu – absolutní a ve vztahu k druhostranné 

končetině, obvod pahýlu. Posouzeny jsou dovednosti pacienta s protézou, úroveň 

mobility s protézou a to, jak protéza pacientovi sedí a vyhovuje. 

3.2.3 Funkční vyšetření pacienta 

Funkční vyšetření pacienta bylo prováděno třetí den po zahájení nácviku chůze 

na protéze a v poslední den pobytu na klinice. S výjimkou kamerového vyšetření, které 

nebylo možno provést třetí den, a proto bylo prováděno pouze na závěr. Ve všech 

vyšetřeních byl pacient instruován, aby se pohyboval tak, jak je zvyklý. 

Vyšetření reakčních sil bylo prováděno na tenzometrické plošině Bertec a 

výsledky sbírány a hodnoceny programem PRO-VEC 5.0. Byl hodnocen stoj a chůze po 

plošině. Vyšetření bylo zaměřeno na zatížení protézy a reakční síly při chůzi a zatížení 

protézy v porovnání s vlastní končetinou ve stoji. V rámci hodnocení reakční síly při 

chůzi byly hodnoceny i komponenty této síly F1, F2 a F3. 

Při rychlosti chůze 1,37 m/s vzniká dvouhrbý graf s vrcholy o hodnotě 110 % 

tělesné hmotnosti a středovým poklesem v hodnotě 80 %, přičemž už při poklesu 

rychlosti chůze na 1m/s vymizí dvouhrbý tvar a maximální výchylka klesá na úroveň 

váhy těla. První peak (komponenta F1) vzniká při kontaktu končetiny s podložkou a 

jejím zatížení. Komponenta F2 vzniká při zdvihnutí těžiště a je zdůrazněna švihem 

druhostranné končetiny a komponenta F3 je odraz z končetiny (Perry, 1992). 

Vyšetření prostorových parametrů kroku bylo provedeno v bradlech při 

našlapování na papírový pruh v označené obuvi. Byla hodnocena délka cyklu chůze, 

délka pravého a levého kroku.  

Vyšetření rychlosti a kadence chůze bylo prováděno na předem naměřené 

vzdálenosti změřením času stopkami a počítáním kroků provedených pacientem. 

Hodnocení videozáznamu chůze bylo provedeno pouze na závěr, a to pro 

nemožnost provést jej i na počátku. Hodnocení videozáznamu se zaměřovalo na 

obvyklé odchylky pozorované při chůzi pacientů po amputaci ve stehně proti zdravým. 

Nejběžnější odchykly jsou zmíněny v kapitole kinematika. Dále bylo zaměřeno na 

polohu chodidla, polohu kolena ve stoji a při průběhu pohybu, postavení pánve, držení 

trupu a na hlavu a krční páteř jako funkční jednotku.  
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3.2.4 Testy použité k ohodnocení pacientů 

LCI - 5 Locomotor Capabilities Index – 5 je test zaměřený na schopnost 

lokomoce, který obsahuje 14 témat rozdělených do dvou částí, a to základní a pokročilé. 

Každé téma je ohodnoceno body od 0 do 4, čím většího souhrnného skóre pacient 

dosáhne, tím je jeho schopnost lokomoce větší. Hodnocení odpovídá číslům takto: 4 – 

schopen dokončit sám bez pomůcky, 3 – schopen dokončit sám s pomůckou, 2 – 

schopen, když je někdo poblíž, 1 – schopen s pomocí, 0 – není schopen (Condie, Scott 

& Treweek, 2006). 

LCI – 5 Vnitřní soudržnost testu - Cronbachova alfa = 0,95, test-retest reliability 

- jednotnost = 75,7 – 97,3 % a Kappa 0.54 – 0.96 a konstrukční validita Spearmanovo ró 

je rovno 0,50 – 0,87, korelační koeficient je 0,98 má menší efekt stropu (Franchignoni, 

Orlandini, Ferriero & Moscato, 2004, Condie, Scott & Treweek, 2006). 

Diagramová forma umožní rychlou orientaci a přehlednost. Lze do ní pomocí 

barev vyznačit počáteční stav, cíle i konečný výsledek (Geake, Hanspal, Wertheim, & 

Fulton, 2006). 

Activities-specific balance confidence scale (ABC) specifita skore 67 % 

představuje hranici se senzitivitou 84 % a specifitou 87 %, reliabilita r = 0,92, ICC 0,91, 

validita významně koreluje s rozsahem rovnováhy a mobility (Hill, 2005). Score pod 50 

ukazuje nízkou úroveň funkčních charakteristik, mezi 50 a 80 střední úroveň a nad 80 

vysoké funkční charakteristiky (Meyers, Fletcher, Myers & Sherk, 1998). 

Score tělesného schématu pacienta po amputaci dolní končetiny (ABIS) je test 

zaměřený na tělesné schéma. Studie ukazují, že tělesné schéma a pocit pohody spolu 

souvisí více než s dovednostmi a mobilitou (Breakey, 1997). Cronbach 0,88, validita 

neuvedena. 

V diplomové práci používám revidované score tělesného schématu pacienta po 

amputaci dolní končetiny (ABIS – R). To obsahuje 14 otázek, cronbachova alfa 0,84, 

validita potvrzena konvergencí s TAPES. Otázky pacient ohodnocuje čísly 0 – 2. 0 = 

nikdy, 1 = někdy a 2 = většinu času/vždy (Gallagher, Horgan, Franchignoni, Giordano 

& MacLachlan, 2007). 

Čtyři týdny po dokončení programu byl vyplňován Prothesis Evaluation 

Questionnaire (PEQ). Při rehabilitačním pobytu pacienti dostali okolkovanou obálku se 

zpáteční adresou a po 4 týdnech jim bylo připomenuto vyplnění dotazníku a jeho 

zaslání. Jedná se o dotazník používaný k hodnocení kvality života. Test se skládá z 82 
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otázek rozdělených do 9 hodnocených podčástí. Odpovědi jsou zachyceny 

prostřednictvím možností, nebo vizuální analogové škály – 100-mm čára. Otázky jsou 

rozděleny do tematických celků, které jsou zaměřeny na protézu, specifické tělesné 

pocity, sociální a emoční aspekty života s protézou, schopnost pohybu, spokojenost se 

současnou situací, schopnost vykonávat denní aktivity a závěrečných poznámek 

(Condie, Scott & Treweek, 2006). Test má dobrou reliabilitu (internal consistency 

Cronbach alfa 0,73 – 0,89 s výjimkou přesunů, test re-test 0,73 – 0,90 s výjimkou 

vnímané odpovědi a frustrace) konstrukční validitu spearmanovo rho 0,61 – 0,49 

(Legro, Reiber, Smith, del Aguila, Larsen & Boone, 1998), zatímco jiní uvádějí 

reliabilitu, kde Cronbach alfa je nad 0,9, spolehlivost test, re-test, 0,4 – 0,75 a platnost 

nad 0,6 (Condie, Scott & Treweek, 2006). 

3.3 Metody použité k terapii pacientů 

Při terapii pacientů byly použity dvě metody: jedna, která je běžná v České 

republice, a druhá, kterou používá Iris Heyen. V obou případech byla pacientům 

věnována každodenně jedna a půl hodiny času individuálně. Tento čas byl rozdělen do 

tří částí. Dvakrát denně nácvik dovedností s protézou a chůze a jedenkrát denně 

cvičební jednotka. Každý den také pacienti absolvovali skupinové kondiční cvičení. 

3.3.1 Metodika Iris Heyen 

Metodiku můžeme rozdělit do několika větších celků a to péči o pahýl a 

druhostrannou končetinu, stabilizaci trupu, nácvik stability a nácvik transportů, základní 

dovednosti s protézou a péče o ni, pokročilé aktivity. Při této metodice je od pacienta 

vyžadována poměrně velká míra spolupráce. 

3.3.1.1 Péče o pahýl a druhostrannou končetinu 

Mezi dovednosti, které by měl pacient po amputaci zvládat, patří polohování 

pahýlu, hygienická péče o pahýl a druhostrannou končetinu, péče o jizvu, převazy, 

cvičení pro formování pahýlu, kam řadíme nácvik zatěžování a bandážování pahýlu. 

Dále cvičení k posílení pahýlu a zvýšení rozsahů pohybů. Příklad samostatné cvičební 

jednotky pro pahýl je na fotografiích (Obrázek č. 7, 8, 9 a 10) v příloze. 

Péče o kůži a pahýl je u amputovaných pacientů nezbytností, řadíme k ní 

klasickou masáž, masáž vazivové tkáně, zpevnění poměrů na pahýlu, ošetřování jizev, 

bandážování pahýlu, případně lymfatickou drenáž a léčbu defektu. 
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Bandážování pahýlu je základní dovednost, kterou by měl zvládnout pacient, či 

jeho rodinný příslušník. Bandážování se provádí z důvodu vytvarování pahýlu, 

zmenšení pooperačního edému a kvůli celkovému snížení objemu pahýlu. Bandážování 

urychluje dosažení definitivního objemu pahýlu, a tím i definitivní protetické vybavení. 

Komprese se snižuje od distálního k proximálnímu konci. U pacientů po stehenní 

amputaci se provádí ovinutí až po tříslo. 

3.3.1.2 Stabilizace trupu, nácvik stability a transportů 

Stabilizace trupu a péče o pahýl a končetinu zahrnuje jakoukoli metodiku 

zlepšující stabilitu trupu, mobilizaci kloubů dolních končetin. Stabilizace použité při 

terapii pacientů – aktivace hlubokého stabilizačního systému a senzomotorická 

stimulace. 

Senzomotorická stimulace zdůrazňuje význam kvality senzorické aferentace pro 

kvalitu postury a pohybu, protože aferentace se podílí na regulaci postury a pohybu. 

Cílem senzomotorické stimulace je vylepšit posturu prostřednictvím reflexní 

automatické aktivace svalů. Snaží se o dosažení subkortikální kontroly aktivace 

nejdůležitějších svalů, aby tyto svaly byly aktivovány v potřebném stupni a časovém 

sledu tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu. Využívá 

facilitace proprioceptorů a aktivace spino-vestibulo-cerebelárních drah a center 

(subkortikální mechanismy podílející se na řízení motoriky) pro reedukaci pohybových 

stereotypů. Jedním z hlavních předpokladů této metody je, že destabilizací oslovíme a 

automaticky zapojíme subkortikální struktury. (Janda & Vávrová, 1992) 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému je systém edukační. Nesnažíme se 

posílit svaly, ale dosáhnout jejich zapojení v souhře. Vzor souhry pro tento koncep 

představuje fyziologicky se vyvíjející dítě, nebo mimovolní souhra, kterou můžeme 

vyvolat prostřednictvím Vojtovy reflexní lokomoce. Pacient se terapie aktivně účastní, 

jeho prvním úkolem je správnou svalovou souhru dostat pod volní kontrolu a následně 

snaha inkorporovat ji do běžných denních aktivit. Je nezbytné pracovat s pacientovým 

povědomím o jeho těle, protože vylepšení vnitřního obrazu těla vede k vylepšení kvality 

pohybu. Kvalita vnitřního obrazu souvisí s kvalitou diferenciace pohybu, tedy 

schopností izolovaného pohybu v jednom segmentu s minimální iradiací do vzdálených 

svalů. Při terapii je nutno ovlivnit: rigiditu a dynamiku hrudního koše, extenzi hrudní 

páteře, stabilizační funkci bránice v součinosti s břišními svaly, dechový stereotyp a 

stabilizační funkci nohy. V úvodu terapie využíváme Vojtovu reflexní lokomoci, poté 
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nácvik fázické hybnosti při reflexně vyvolané aktivaci stabilizačního vzoru (Kolář 

2007). 

Při stabilizaci trupu je zvláštní důraz kladen na udržení rovnováhy v tzv. rovném 

sedu. V tomto sedu je opora o trochantery, což je stejná opora jako při stoji a chůzi 

v protéze. Příklady cviků pracujících s rovnováhou pacienta jsou zachyceny na 

fotografiích (Obrázek č. 11 - 20) v příloze. 

Přemísťování je nezbytnou dovedností pacienta s amputací, pacient musí být 

schopen přemístit se z lůžka do vozíku, z vozíku na toaletu a zpět. K složitějším 

dovednostem patří přesun do automobilu, nebo na nízkou, či měkkou pohovku a zpět. 

Při přesunech je třeba síly horních končetin, proto je vhodné do terapie zařadit posílení 

horních končetin, a to i z důvodu chůze o francouzských holích. Několik jednoduchých 

příkladů je zachyceno na fotografiích (Obrázek 21, 22 a 23) v příloze. 

Je výhodou pokud je terapeut schopen poradit pacientovi i v oblasti transportů a 

v oblasti pomůcek (např. invalidní vozík, vanové prkno), pokud není, je třeba pacienta 

odkázat na ergoterapeuta. 

3.3.1.3 Základní dovednosti s protézou a péče o ni 

K základním dovednostem s protézou je řazen nácvik nasazení a sejmutí protézy, 

péče o protézu a návleky. Dále stoj na protéze a různé aktivity v něm a chůze s 

protézou. Ve stoji se pacient učí nejprve přenášet váhu a stabilizovat tělo ve stoji na 

protéze za postupně se ztěžujících okolních podmínek. Samotnému nácviku chůze 

s protézou předchází vypracování stojné a švihové fáze, poté následují první 

koordinované kroky a po nich aktivity v chůzi. Několik příkladů je na fotografiích 

(Obrázek č. 24 – 43) v příloze. 

S nácvikem začínáme v bradlovém chodníku, mezi první cviky patří: nácvik 

nasazování a snímání protézy, nácvik rovnováhy, stoj s držením a bez držení, 

napřimovací cvičení, cviky na zlepšení propriocepce, cviky k udržení statické a 

dynamické rovnováhy, volné stání s pohybem paží a trupu, později s použitím dalších 

pomůcek stoj ztěžujících. 

Dalším krokem je přenášení váhy a kontrola protézy. Pacient vědomě přesouvá 

těžiště těla nad protézu a nad zdravou nohu, čímž ji aktivně zatěžuje a odlehčuje, ve fázi 

odlehčení protézy se snaží o drobné pohyby protézou všemi směry, čímž se seznamuje 

s novými poměry. 
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Vlastní chůzi vpřed a vzad předchází ještě chůze do stran u zdi. Ta nutí pacienta 

ke kombinaci kontroly a zatížení protézy. Při tomto typu chůze je pro terapeuta i 

pacienta snazší odhalit chyby v zatěžování protézy, v koordinaci a i chyby v oblasti 

trupu a zatížení paží. 

Posledním krokem je vypracování stojné a švihové fáze při chůzi vpřed a vzad. 

S nácvikem začínáme se čtyřdobou chůzí v bradlech, postupujeme přes oporu o tyč a 

hůl, k opoře o dvě hole. U schopnějších pacientů můžeme pokračovat až k dvoudobé 

chůzi s oporou o dvě francouzské hole a chůzi bez pomůcek. Při chůzi vpřed je 

nezbytné naučit pacienta ovládat použitý kolenní kloub protézy. 

U pacientů se značnými problémy rovnováhy, vidění nebo koordinace a také u 

velmi oslabených geriatrických pacientů může být zapotřebí použít při tomto cvičení 

chodítko. 

3.3.1.4 Pokročilé aktivity 

Pokud pacient zvládne čtyřdobou chůzi se dvěma francouzskými holemi, 

můžeme přejít k pokročilým aktivitám. Mezi ty patří procvičování manévrování a 

nácvik funkčních aktivit, využití rytmizace chůze s použitím metronomu, či rytmické 

hudby, aktivity se snižováním zrakové kontroly. 

K manévrování můžeme zařadit vyhýbání se překážkám a jejich překračování, 

koordinační cvičení podél přímky, a to jak čelem k přímce, tak bokem k ní, chůzi po 

rohožích, kde můžeme korigovat délku a šířku kroku a pokročilá cvičení rovnováhy. 

Z běžně potřebných funkčních aktivit je vhodné zařadit nácvik chůze do různě 

vysokých schodů, šikmých ploch o různém sklonu, na různých podkladech, či v terénu. 

Nácvik pádu a vstávání ze země. Dále aktivity nezbytné v běžném životě, jakými jsou: 

nošení, zvedání, posouvání, tažení břemen, výstup a nástup do auta, cvičení činností v 

kuchyni (odd. ergoterapie), nácvik pádů. Nebo aktivity pro pacienty motivační, kam 

patří chůze s hudbou, tanec či sport. 

Nácvik pádů začínáme z kleku na měkké podložce. Pád odpružujeme horními 

končetinami, následuje převalení na záda přes povolený loket. Dráhu pádu postupně 

prodlužujeme. 

Škola chůze s hudbou, je zařazena pro vysoký motivační náboj, terapeutickým 

cílem je kontrola protézy, koordinace, koncentrace a schopnost měnit rychlost chůze. 

V rámci přípravy používáme metronom u stehenních protéz od 64/min do 88/min. 
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Analýza chůze a její korekce probíhá neustále, při každém setkání pacienta 

s terapeutem a při všech popsaných činnostech 

3.3.1.5 Další možnosti fyzioterapie 

Vodoléčba, elektroléčba: terapie bolestivých stavů, trofotropní procedury. 

3.3.1.6 Součásti metodiky, které se mi nepodařilo do práce zapojit 

Pacientům zařazeným do této diplomové práce chybělo několik prvků, které by 

měly být součástí terapie. Mezi hlavní body patřilo nedostatečné informování pacientů o 

nutnosti bandážovat pahýl a dodržovat pravidelný režim, jehož nezbytnou součástí je 

cvičení jak kardiorespiračních funkcí, tak pahýlu a trupového svalstva po propuštění 

z nemocnice. 

Dálším bodem, ve kterém jsem nedodržela metodiku dle Iris Heyen, je otázka 

multidisciplinárního týmu. Chybělo počáteční týmové zhodnocení pacienta. Pacient byl 

vyšetřen lékařem a odeslán za fyzioterapeutem. Protetik protézu nehodnotil a 

s pacientem se setkal, pouze pokud protéza neseděla. Navíc chybělo pravidelné 

každotýdenní hodnocení pacienta v týmu. Na klinice se sice konají vizity, ale při nich 

nedochází k podrobné analýze chůze, navíc pacient není jejich aktivní součástí a 

mnohdy chybí protetik. 

3.3.2 Metodika používaná k terapii v České republice 

Cílem metodiky je udržet nemocného v kondici, udržet pohyblivost pahýlu, 

otužovat pahýl proti tlaku, nárazu a zatížení, nacvičovat chůzi bez protézy a s protézou. 

3.3.2.1 Cvičební jednotka 

Cvičební jednotka je do metodiky zařazena s cílem udržet nemocného v kondici, 

a proto do ní patří dechová gymnastika jak statická, tak dynamická, kondiční cvičení, 

výcvik horních končetin pro opěrnou funkci se zaměřením na ramenní pletenec, 

extenzory a sílu úchopu a výcvik dolních končetin. U dolních končetin se zaměřujeme 

na quadriceps femoris, triceps surae, gluteální svaly, abduktory a adduktory kyčelního 

kloubu. 

Součástí cvičební jednotky je péče o pahýl, jeho pohyblivost, formování, 

otužování a o jizvu. Pohyblivost pahýlu udržujeme polohováním do extenze a addukce, 

vhodné je polohování na břiše. Pokud není polohování na břiše možné, polohujeme na 

boku. Tvar pahýlu ovlivňujeme bandážováním. V literatuře je uvedeno, že na počátku 
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provedeme několik koncentrických otáček proximálně, následují podélné otáčky přes 

vrchol pahýlu, obinadlo opět přichytíme nahoře a klasovým způsobem zakončíme. 

Pahýl je třeba otužovat, otužování provádíme masáží, naklepáváním a to dlaní, pěstí, 

také opíráním a odtlačováním. Neodmyslitelnou částí péče o pahýl je péče o jizvu a její 

mobilizace. 

Pacienta je vhodné poučit o náležité hygieně, pahýlu a péči o pahýlové návleky. 

K hygienické péči o pahýl patří mytí, hydratace a promaštění. 

Nácvik vertikalizace bez protézy je zahájen vertikalizací s podpažními berlemi 

do stoje, jako součást adaptace na vertikální polohu, následuje nácvik chůze švihem. 

Nácvik rovnováhy je prováděn jen ve stoji. Navíc je považován za téměř 

nemožný u starších pacientů. U zdatných pacientů jsou zařazeny úklony trupu, cvičení 

horními končetinami a intenzivní posilování zachované končetiny. 

Trénink je zakončován nácvikem vertikalizace s protézou. Začínáme nasazením 

protézy a stojem na ní. 

Po zvládnutí stoje nacvičujeme ovládání a používání protézy. Nacvičujeme chůzi 

s protézou, přenášení váhy na ni a korigujeme držení těla. Postupně můžeme zapojit 

zvládání chůze po schodech a v terénu. 

I v této metodice je zařazen nácvik pádů v podobném rozsahu jako v metodice 

Iris Heyen. 
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4 Výsledky 

4.1 Porovnání vyšetření před a po terapii 

4.1.1 Časoprostorové charakteristiky 

V průběhu terapie došlo u obou skupin pacientů k  zvýšení rychlosti chůze, 

prodloužení délky kroku a cyklu chůze. Zajímavým výsledkem byla kadence, protože u 

skupiny číslo 1, tedy skupiny s klasickou terapií, se neměnila, klesla i stoupla. Zatímco 

u skupiny číslo 2, tedy skupiny s terapií Iris Heyen, u všech třech pacientů stoupla, i 

když u jednoho pacienta pouze mírně. S tímto zjištěním nejspíš souvisí i větší růst 

rychlosti u pacientů ve skupině 2. 

Pokud jsem porovnávala délky cyklu chůze, u většiny pacientů docházelo 

k poklesu rozdílu délek, ale u jednoho pacienta naopak rozdíl délek stoupal. Při 

porovnávání délek kroku, ve skupině s klasickou terapii byly výsledky různorodé, ale ve 

skupině terapie dle Iris Heyen došlo k poklesu rozdílu. Tabulka (Tabulka č. 9) uvádí 

rozdíly časově prostorových charakteristik mezi prvním a druhým měřením a další 

tabulka (Tabulka č. 10) uvádí rozdíly délek kroků a cyklu chůze. Podrobné výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách (Tabulka č. 11 a 12) a grafech (Obrázek č. 44 – 53) v příloze. 

Tabulka č. 9: Rozdíly časově prostorových charakteristik 
 Skupina 1 Skupina 2 
 D. A.  F. I. V. J. Š. S. R. M. Č. K. 
Rychlost 0,01 0,04 0,03 0,07 0,13 0,08 
Kadence 3,73 -1,83 0,1 6 15,99 15,97 
Cyklus chůze P -3,25 -5,67 -1,83 -1,67 -7,87 -7 
Cyklus chůze L -3,25 -6,75 -3,33 -3,67 -6,42 -8,33 
Krok P -1,17 -3 -2,83 -2 -5,04 -3,33 
Krok L -1,75 -4,83 -2,83 -2,25 -3,95 -4,5 
 

Tabulka č. 10: Rozíly délek kroků a cyklů chůze 
 Skupina 1 Skupina 2 
 D. A. F. I. V. J. Š. S. R. M. Č. K. 
Rozdíl délek pravého a levého cyklu chůze (P-L) 
1. vyšetření 0 1,75 - 1,67 3 - 1,62 2,83 
2. vyšetření 0 0,67 - 3,17 1 - 0,17 1,5 
Rozdíl délek pravého a levého kroku (P-L) 
1. vyšetření 3,33 2,75 - 4,17 1,42 - 2,75 3,75 
2. vyšetření 6,5 4,67 - 4,17 1,17 - 1,66 2,58 
Tučně zvýrazněné jsou hodnoty u pacientů s levostranou amputací. 
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4.1.2 Zatížení ve stoji a reakční síla při chůzi. 

Zatížení protézy ve stoji vyjádřené v procentech tělesné váhy stouplo u všech 

pacientů. Rozdíl mezi zatížením na počátku a konci terapie v procentech byl velmi 

variabilní. Od vzrůstu o 0,91 % po vzrůst o 13,99 %. Skupina číslo jedna dosahovala na 

konci terapie zatížení 26,59 % až 42,87 %, zatímco skupina číslo dvě dosahovala 34,09 

až 45,71 %. Zatížení v procentech tělesné váhy a přírůstek po terapii u všech pacientů je 

zobrazen v tabulce (Tabulka č. 13). Hodnoty dosažené při kroku končetinou vybavenou 

protézou jsou tučně zvýrazněny. 

 Tabulka č. 13: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti 
   Vertikální 

komponeneta 
rozdíl Celková reakční 

síla 
rozdíl 

D. A. P 41,96 42,87 0,91 42,12 42,93 0,81 
  L 62,53 58,66 -  3,87 62,6 58,67  - 3,93 
F. I. P 15,03 26,59 11,56 15,1 26,78 11,68 
  L 63,09 66,41  3,32 63,19 66,43 3,24  
V.J. P 54,46 44,77  9,69 54,48 44,93 9,55  

Sk
up

in
a 

1 

  L 30,41 39,72 9,31 30,59 39,84 9,25 
Š. S. P 29,31 34,09 4,78 29,53 34,32 4,79 
  L 61,41 58,98  - 2,43 61,52 59,16  - 2,36 
R. M. P 64,99 54,15 -  10,84 65,03 54,21 -  10,82 
  L 31,45 45,44 13,99 31,55 45,52 13,97 
Č. K. P 39,81 45,71 5,9 39,87 45,96 6,09 

Sk
up

in
a 

2 

  L 58,38 53,23 -  5,15 58,45 53,29 - 5,16  
 

Maximální výchylka celkové reakční síly při chůzi s protézou vzrostla po terapii 

u všech pacientů. Míra rozdílu mezi pacienty je velmi variabilní. Na rozdíl od 

maximální výchylky celkové reakční síly, průměrná reakční síla při chůzi s protézou u 

jednoho pacienta poklesla, zatímco u všech ostatních vzrostla. Rozdíly mezi 

počátečními a konečnými hodnotami jsou opět velmi variabilní. Přehled výsledků 

zobrazuje tabulka (Tabulka č 14). Hodnoty dosažené při kroku protézu jsou tučně 

zvýrazněny a rozdíly vypsány červeným písmem. 

Komponenta F1 vertikální reakční síly vzrostla u všech pacientů s výjimkou 

jednoho, kde se nezměnila. U komponenty F2, vertikální reakční síly byly výsledky 

velmi variabilní, zatímco složka F3 vzrostla u všech pacientů. Průměrná hodnota 

celkové reakční síly u většiny pacientů po terapii vzrostla, kromě jednoho. Jedná se o 

stejného pacienta, u kterého klesla i průměrná celková reakční síla. Podrobný přehled 
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dosažených výsledků je v tabulce (Tabulka č. 15). Hodnoty dosažené při kroku protézu 

jsou tučně zvýrazněny a rozdíly vypsány červeným písmem. 

S odvoláním na přehled poznatků, kde dle studií nedochází k změnám 

mediolaterálních a anteroposteriorních sil významným způsobem před a po terapii, tyto 

síly nebudu dále rozebírat a budou uvedeny pouze v přehledu v příloze v tabulkách 

(Tabulka č. 16 a 17) spolu s ostatními hodnotami. 

 Tabulka č. 14: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. 
  Celková reakční síla 
     max  min  průměrná  
   1 2 rozdíl 1 2 rozdíl 1 2 rozdíl 

D. A P 68,41 79,68 11,3 1,6 2,83 1,23 33,91 37,35 3,44 
497,86 L 106,78 106,39 -0,39 1,6 1,08 -0,52 77,37 77,9 0,53 
F. I P 46,49 66,61 20,1 7,51 1,22 -6,29 28,75 37,62 8,87 
872,74 L 102,26 101,19 -1,07 1,11 1,26 0,15 66,21 71,07 4,86 
V.J P 95,66 98,03 2,37 12,56 1,97 -10,6 69,6 70,66 1,06 

Sk
up

in
a 

1 

886,83 L 59,34 64,09 4,75 0,95 0,67 -0,28 32,6 31,79 -0,81 
Š. S. P 81,81 86,23 4,42 1,32 1,22 -0,1 51,11 55,1 3,99 
744,08 L 94,1 93,43 -0,67 1,15 2,07 0,92 70,8 76,07 5,27 
R. M. P 100,31 102,6 2,29 7,14 9,38 2,24 79,56 79,95 0,39 
788,43 L 87,11 90,57 3,46 1,06 1,32 0,26 55,5 61,78 6,28 
Č.K. P 96,62 96,81 0,19 1,7 1,56 -0,14 45,82 49,54 3,72 

Sk
up

in
a 

2 

536,68 L 98,63 99,75 1,12 1,34 2,93 1,59 70,56 68,35 -2,21 
 

 Tabulka č. 15: Vertikální komponenta reakční síly a její složky 
     vertikální                      
     F1   rozdíl F2   rozdíl F3   rozdíl Průměr.   rozdíl 
   1 2  1 2  1 2  1 2  

D. A P 68,27 79,6 11,3 33,13 34,82 1,69 33,97 35,69 1,72 33,42 37,3 3,88 
497,86 L 106,92 106,39 -0,53 67,45 91,22 23,77 73,12 96,42 23,3 77,27 77,78 0,51 
F. I P 19,77 26,2 6,43 16,88 11,95 -4,93 46,37 66,47 20,1 28,59 37,4 8,81 
872,74 L 101,4 100,92 -0,48 96,15 96,22 0,07 102 99,96 -2,07 65,97 70,91 4,94 
V.J P 94,84 95,4 0,56 87,93 90,37 2,44 95,61 97,96 2,35 69,41 70,45 1,04 

1 

886,83 L 56,21 56,59 0,38 8,17 7,94 -0,23 58,84 63,91 5,07 32,37 31,54 -0,83 
Š. S. P 81,6 86,02 4,42 77,65 65,51 -12,1 65,9 81 15,1 50,93 54,88 3,95 
744,08 L 94,01 93,28 -0,73 89,38 90,33 0,95 93,37 89,6 -3,77 70,58 75,88 5,3 
R. M. P 100,1 99,71 -0,39 98,55 96,87 -1,68 99,62 102,56 2,94 78,01 79,72 1,71 
788,43 L 87,06 90,42 3,36 67,75 76,32 8,57 71,64 76,7 5,06 55,3 61,63 6,33 
Č.K. P 95,83 95,83 0 58,4 70,93 12,53 88,79 91,14 2,35 45,5 49,15 3,65 

2 

536,68 L 100,49 101,68 1,19 67,9 80,89 12,99 98,47 99,34 0,87 70,04 68,02 -2,02 
 

68 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

4.2 Porovnání výsledků dotazníků 

4.2.1 LCI-5 

Výsledky dosažené v LCI-5 se mírně odlišují, mezi skupinami odlišnost není 

výrazná a lze ji nejspíš spíše většímu množství pokročilých aktivit zařazených do 

tréninku, než vyšším schopnostem pacientů. Celkové skore dosažené jednotlivými 

pacienty je uvedeno v tabulce (Tabulka č. 18) a graficky znázorněno na grafu (Obrázek 

č. 54). Průměrná hodnota LCI – 5 pro skupinu jedna byla 32,67 (minimální hodnota 31 

a maximální hodnota 35), pro skupinu 2 byla 38,33 (minimální hodnota byla 37 a 

maximální hodnota 40). 

Paprskové grafy znázorňují dosaženou úroveň mobility. Jednotlivé grafy 

naleznete v příloze (Obrázek č. 55 – 60). Přesná čísla pro jednotlivé probandy naleznete 

v kazuistikách. 

Tabulka č. 18: Celkové skore dosažené pacienty v LCI – 5. 
 Skupina 1 Skupina 2 
 D. A F. I. V. J. Š. S. R. M. Č. K. 
Vyšetření 1 0 0 0 0 0 0 
Vyšetření 2 31 32 35 38 37 40 
 

 
Obrázek č. 54: Grafické znázornění celkových výsledků v LCI-5 

4.2.2 ABC 

Výsledky dosažené v ABC se mírně odlišují, mezi skupinami odlišnost není 

výrazná a lze ji nejspíš přičíst většímu množství pokročilých aktivit zařazenému do 

tréninku, spíše než vyšším schopnostem pacientů. Průměrné hodnoty v ABC scale byly 

51,25 pro skupinu jedna (minimální hodnota 50 a maximální hodnota 52,5) a 55 pro 
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skupinu dvě (minimální hodnota 53,13 a maximální hodnota 56,88). Celkové skore 

dosažené jednotlivými pacienty je uvedeno v tabulkách (Tabulka č. 19 a 20). Výsledky 

jsou přehledně znázorněny na grafu (Obrázek č. 61) v příloze. 

Tabulka č. 19: Celkové skore ABC scale 
Skupina 1 2 
Pacient D. A. F. I. V. J. Š. S. R. M. Č. K. 
Dosažené skore 50 51,25 52,5 55 53,13 56,88 

4.2.3 ABIS-R 

Průměrné výsledky ve skupinách jsou relativně podobné. Průměr pro skupinu 

jedna je 17,67 (minimální hodnota 16 a maximální hodnota 21) pro skupinu dvě 19 

(minimální hodnota 17 a maximální hodnota 22). Ve výsledcích se výrazně odlišují dva 

pacienti, každý z jiné skupiny a nejspíš je nelze vysvětlit odlišnou terapií. Celkové skore 

dosažené jednotlivými pacienty je uvedeno v tabulkách (Tabulka č. 21 a 22). Výsledky 

jsou přehledně znázorněny na grafu (Obrázek č. 62) v příloze. 

Tabulka č. 21: Celkové skore ABIS-R 
Skupina 1 Skupina 2 
D. A. F. I.. V. J. Š. S R. M. Č. K. 
16 16 21 17 18 22 

4.2.4 PEQ 

Skore dosažené v podčásti zabývající se chůzí výsledky odpovídá skore 

dosaženému v LCI-5. Schopnost chůze se však neshoduje s žádným z dalších témat, 

tedy bolestmi, zdravotním stavem pahýlu, ale ani s podčástmi, které jsou zaměřené na 

kvalitu života, tedy pohodou, spokojeností, společenskými obtížemi, ani reakcí okolí na 

protézu. Přehled výsledků je uveden v tabulce (Tabulka č. 23). 

Tabulka č. 23: Celkové score jednotlivých podčástí dotazníku PEQ 
 1 2 
 D. A. F. I. V. J Š. S. R. M. Č. K. 
Chůze 55 61 64,25 71,25 64 76 
Přesuny 60,4 66,5 69,7 85,6 73 75,8 
Reakce okolí na protézu 84,3 87,6 74,6 93 79,5 82 
Společenské obtíže 73,5 70 75 76,67 71,33 74,5 
Pohoda 69 75 63 66 64,3 63,5 
Spokojenost 65,4 70,3 63,6 66,33 64 63,33 
Bolesti 43,5 46,7 42,6 42,07 44,83 43,14 
Zdraví pahýlu 91 89 85 90 45 90 
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5 Diskuse 
Ačkoli je tu mnoho charakteristik, ve kterých se pacienti odlišovali, všechny je 

spojovala chronická nemoc, která vedla k amputaci jedné jejich končetiny. K vzniku 

dalších odlišností došlo po vybavení protézou a rozdělení na skupiny dle terapeutických 

přístupů. 

Odlišné vybavení protézou měli pacienti V. J. a R. M., kteří měli protézu 

s kolenním zámkem, tedy nebyli schopni při chůzi, a to v žádné její fázi, flektovat 

kolenní jednotku. Důvody zvoleného protetického vybavení nebyly uvedeny 

v dokumentaci, ale nejspíše se jednalo o transitorní ischemické ataky v anamnéze a 

horší interní stav u těchto pacientů. 

Při celkovém hodnocení lze konstatovat, že oba způsoby terapie vedly k 

přiblížení vzoru chůze pacientů vzoru chůze běžné populace. Toto přiblížení je v 

dostupné literatuře považováno za terapeutický úspěch. O něco více se vzoru běžné 

populace blížila skupina s terapeutickým přístupem dle Iris Heyen. Je však třeba již na 

začátku zdůraznit, že na výsledky je třeba pohlížet s určitou rezervou. Vzhledem k 

velmi malému vzorku pacientů a velké variabilitě výsledků je rozhodně nelze 

zevšeobecňovat, či generalizovat. Mohou být do značné míry ovlivněny individuálními 

vlastnostmi a schopnostmi pacientů. 

Vzhledem k nečekaným okolnostem byla terapie u jednoho pacienta (F. I.) ze 

skupiny s klasickou terapií ukončena o několik dní dříve a u několika pacientů došlo k 

zpoždění rehabilitace pro potíže s padnutím protézy. Jmenovitě se jednalo o pacienty Š. 

S., D. A., Č. K. Tyto potíže byly způsobeny dlouhou prodlevou mezi vybavením 

pacienta protézou a jeho přijetím na kliniku. Každá potíž s protézou do tréninku chůze 

vždy negativně zasáhla, protože kvůli návštěvě protetické dílny pacienti vynechávali 

jednu část z fyzioterapie a u pacientů Š. S a D. A. navíc nebylo možné zahájit nácvik 

v první den pro naprosto nevyhovující protézu. 

Navíc je třeba vzít v potaz i vhodnost přístupů pro dané pacienty. Metodika dle 

Iris Heyen se jen velmi obtížně dá aplikovat u depresivních pacientů nebo u pacientů s 

malou mírou spolupráce. Nezáleží již na tom zda je spolupráce ovlivněna kognitivní 

úrovní pacienta, či jeho ochotou aktivně se podílet na terapii. Při výběru pacientů tato 

kritéria nebyla zohledněna. Pacienti byli do skupin zařazeni pouze podle časového 

období, ve kterém byli hospitalizováni na klinice. 
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Posledním bodem, který dosažené výsledky do jisté míry zpochybňuje, jsou 

zkušenosti a dovednosti terapeuta. Byť jsem od počátku roku 2007 docházela na 

rehabilitační kliniku Malvazinky a pod dohledem fyzioterapeutek s většími zkušenostmi 

jsem pozorovala a aktivně se účastnila školy chůze, rozhodně nejsem tak zběhlá jako 

ony a to jak v analýze odchylek, tak v praktické aplikaci terapie. Zkušenosti, které by 

mohly mou práci s pacienty urychlit a usnadnit, mi v průběhu praktické práce 

nepochybně chyběly. Je naprosto zřejmé, že při práci s první skupinou pacientů více než 

při práci s druhou skupinou. 

5.1 Diskuse výsledků vztahujících se k první hypotéze 

Na počátku terapie byla chůze všech zúčastněných charakterizována nízkou 

rychlostí, kadencí, délkou cyklu a kroku. Navíc také asymetrií délek cyklu a kroku 

začínajícího pravou, nebo levou končetinou. Průměrná rychlost ve skupině jedna byla 

0,25 m/s a ve skupině dvě 0,3 m/s. Průměrná kadence ve skupině jedna byla 53,61 

kroků za minutu a ve skupině dvě byla 63,71. Průměrná délka cyklu ve skupině jedna 

byla 58,82 cm, zatímco ve skupině dvě se jednalo o 54,84 cm. Průměrná délka kroku ve 

skupině jedna byla 29,33 cm, jenže ve skupině dvě se jednalo o hodnotu 27,53cm. 

Zajímavým zjištěním byla rozdílná délka cyklu chůze. V literatuře je uváděno, 

že délka cyklu chůze začínajícího od protézy by měla být přibližně stejně velká jako 

délka cyklu začínající od zdravé končetiny. V prvním vyšetření se výsledky značně 

odlišovaly. S největší pravděpodobností je možné tuto odlišnost připočíst na vrub velké 

odlišnosti mezi jednotlivými kroky a zkreslení, ke kterému došlo po vypočtení 

průměrných hodnot délek cyklů chůze. 

Hodnoty týkající se rozdílu mezi pravým a levým krokem byly v průměru 3,42 

cm pro první a 2,51 cm pro druhou skupinu.  

Všechny měřené hodnoty časově prostorových charakteristik chůze z prvního 

měření jsou pod hodnotami uváděnými jako norma pro běžnou populaci a všechny jsou 

nižší než hodnoty uváděné jako normální u pacientů s transfemorální amputací. 

Zajímavým zjištěním bylo, že hodnoty mezi skupinami se odlišovaly i při 

počátečním měření. Tuto odlišnost nelze připočíst pouze odlišné terapii, protože se 

jedná o parametry, které se dle mého názoru za tři dny příliš ovlivnit nedají. Je třeba 

tedy brát v úvahu i pohybové vlohy pacientů a jejich další vlastnosti, které mohly 

výsledky ovlivnit. Také nesmíme nezapomenout na odlišnost v počátečním měření při 
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hodnocení závěrečném, proto se pokouším při porovnávání výsledků hodnotit spíše 

dosažený rozdíl než absolutní čísla. 

Po ukončení terapie došlo k posunu směrem k fyziologické chůzi, a to v obou 

typech terapie. Zvýšila se rychlost chůze, délka cyklu chůze i délka kroku. Cyklus chůze 

i krok se staly symetričtějšími proti počátečním hodnotám.  

Rychlost chůze se zvýšila v průměru o 0,027 m/s, tedy o 10,8 %, ve skupině 

jedna a o 0,093, tedy o 31 %, ve skupině 2. Kadence, s výjimkou jednoho pacienta ze 

skupiny jedna, rostla. Kadence se měnila v průměru o 0,67 kroků/min, tedy o 1,25 % ve 

skupině jedna, a o 12,65 ve skupině dvě, tedy o 19,86 %. 

Délka cyklu vzrostla u všech pacientů. Po ukončení terapie byla průměrná délka 

cyklu 62,83 cm ve skupině jedna a 60,67 cm ve skupině dvě. Průměrné hodnoty 

vzrostly ve skupině jedna o 4,01 cm a ve skupině dvě o 5,83 cm. Jedná se o změnu o 

6,81 % ve skupině jedna a 10, 6 % ve skupině dvě. 

Rozdíly mezi délkou cyklu se minimalizovaly. Ve skupině jedna byl průměrný 

rozdíl 1,28 (nejmenší rozdíl 0 a největší 3,17 cm) a ve skupině dvě 0,89 cm (nejmenší 

rozdíl 0,17 a největší 1,5 cm). Tento výsledek je ve shodě s literaturou, tedy se 

zjištěním, že délky cyklu se mezi cykly zahájenými protézovou a zachovanou 

končetinou příliš neliší.  

Délka kroku rostla na 32, 07 cm ve skupině jedna a na 31,04 cm ve skupině dvě. 

Průměrné hodnoty vzrostly ve skupině jedna o 2,74 cm a ve skupině dvě o 3,51 cm, 

jedná se o změnu o 8,54 % ve skupině jedna a o změnu o 11,31 % ve skupině dvě. 

Rozdíly délek kroku se po terapii změnily. Ve skupině jedna byl průměrný rozdíl 

po terapii 5,11 cm (nejmenší rozdíl 4,17 a největší 6,5cm) a ve skupině dvě byl 1,8 cm 

(nejmenší rozdíl 1,17 a největší 2,58 cm). Ve skupině jedna došlo k vzrůstu asymetrie 

z průměrného rozdílu 3,42 na 5,11, zatímco ve skupině dvě došlo k poklesu z 2,64 na 

1,8 cm. Ve skupině číslo dvě tedy došlo k větší symetrii délek kroku. 

Výsledky týkající se průměrných délek kroku, byly obzvláště ve skupině dvě 

ovlivněny rozdílnou výškou pacientů. Všechny průměrné délkové hodnoty výrazně 

snižuje pacient Č. K. 

I přes posun pozitivním směrem po terapii jsou hodnoty pacientů pod hodnotami 

uváděnými jako norma pro běžnou populaci a současně i pod hodnotami uváděnými 

jako normální pro pacienty s transfemorální amputací. Nejvyšší dosažená rychlost v mé 

skupině byla 0,45 m/s, norma pro pacienty s transfemorální amputací je od 0,73 m/s 

(Gard, 2006) a pro běžnou populaci od 1,04 m/s (Cameron & Monroe, 2007). Nejvyšší 
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kadence byla 80,9 kroků/min u pacientů s transfemorální amputací od 86 kroků/ min 

(Gard, 2006) a pro běžnou populaci od 100 kroků/min (Cameron & Monroe 2007). Je 

možné, že výsledky ovlivnil i věk pacientů, protože literatura uvádí pokles rychlosti 

chůze s věkem (Cameron &, Monroe, 2007). 

Pokud srovnáme dosaženou maximální délku cyklu s délkou cyklu uváděného 

v Cameron a Monroe pro běžnou populaci blíží se k ní. Budeme srovnávat čísla 68, 67 

cm proti 0,7 až 0,82 m. Pokud ji však budeme srovnávat s normou uváděnou pro 

pacienty s transfemorální amputací podle Garda (Gard, 2006), tedy 1,36 m, je výrazně 

nižší.  

K podobným závěrům se dostaneme i při srovnávání délky kroku. Nejdelší 

dosažená délka kroku v mém měření byla 35,17 cm, v Cameron a Monroe (Cameron & 

Monroe, 2007) je uvedena norma pro běžnou populaci v rozsahu od 0,35 po 0,41, 

zatímco Gard uvádí jako normu pro pacienty s transfemorální amputací pro protézu 0,72 

m a pro zachovanou končetinu 0,62 m, podle Yiğitera et al. (Yiğitera et al., 2002) je 

krok zdravou 58 +/- 7 cm a protézou 63 +/- 7 cm. Překvapivě jsou hodnoty uváděné pro 

průměrného pacienta s transfemorální amputací přibližně dvojnásobné oproti hodnotám 

uváděným pro běžnou populaci, což mě poněkud překvapilo. Hodnoty délek kroku a 

dvoukroku mohou mít souvislost s výškou pacienta a rychlostí chůze, ale tyto parametry 

dvojnásobný rozdíl mezi běžnou populací a normou pro pacienty s transfemorální 

amputací nevysvětlují, navíc je v Gardově článku i hodnota délky kroku a dvoukroku 

přibližně dvojnásobná oproti Cameron a Monroe (2007). 

Budeme-li však srovnávat symetrii kroků, je symetrie u mých pacientů menší 

než u běžné populace, ale současně větší než průměrné hodnoty uváděné pro pacienty 

po amputaci. V literatuře je uváděn rozdíl o 5 až 10 cm. Při mém měření byl maximální 

rozdíl roven 6,5 cm. 

Při porovnávání dosažených výsledků je třeba vzít v úvahu, že po celou dobu 

pobytu na klinice, byl kladen důraz na kvalitu chůze, nikoli na její rychlost, což mohlo 

také pacienty ovlivnit. Je nutno zdůraznit, že před pobytem na klinice nepoužívali 

protézu při chůzi. A jediná instrukce týkající se chůze zněla: „Jdete tak, jak jste zvyklý.“ 

Určité snížení rychlosti a o málo nižší kadenci lze také považovat za projev 

nadměrné volní kontroly pohybu. Tedy za projev toho, že v průběhu třítýdenního 

pohybu na klinice nestačilo dojít k dostatečné automatizaci pohybů. Nedošlo tedy k 

jejich převodu na subkortikální úroveň řízení.  
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Rozdíly v délce kroků je obtížné hodnotit vzhledem k rozdílům 

v porovnávaných normách. Za velice důležité považuji zvýšení symetrie délek kroků. 

Dosažení větší symetrie je považováno za jednu z obtížnějších částí protetického 

tréninku a bývá vztahováno k nedostatečnému zatížení protézy (Yiğiter et al., 2002), 

další faktory ovlivňující symetrii kroku jako je rozdílná váha končetiny a protézy, 

rozdílná pozice těžišť segmentů a rozdílný moment setrvačnosti (Gard, 2006) se 

v průběhu terapie neměnily, a proto by do výsledků neměly nijak zasahovat. Dalším 

důvodem pozitivního hodnocení dosažení větší symetrie kroků je snížení energetických 

požadavků (Macfarlane et al., 1997b).  

Zajímavé je i pozorování, že byť došlo u všech pacientů jak k vylepšení zatížení 

při chůzi, tak vylepšení symetrie kroku, výsledky jednotlivých pacientů si neodpovídají. 

Lepší výsledek v zatížení při chůzi neznamená automaticky symetričtější délku kroku, 

byť je v literatuře symetrizace kroku vztahována k lepšímu zatížení (Yiğiter et al., 

2002). 

Vzhledem k všem uvedeným hodnotám a se zvážením všech uvedených limitací 

považuji výsledky skupiny číslo dvě za více se blížící normální populaci. A to nejen 

v absolutních číslech, která byla u této skupiny vyšší i na počátku terapie, ale hlavně 

vzhledem k dosaženému vylepšení terapií. Proto s ohledem na časově prostorové 

parametry chůze považuji terapii dle Iris Heyen za terapii více přibližující chůzi těchto 

pacientů s amputací chůzi běžné populace a za terapii, která vede u těchto pacientů 

k větší symetrii délkových parametrů, byť nedosahuje hodnot uváděných jako norma 

pro pacienty s transfemorální amputací. 

5.2 Diskuse výsledků vztahujících se k druhé hypotéze 

Při porovnávání reakčních síly využívám její přepočet na procenta tělesné 

hmotnosti pro přehlednější hodnocení výsledků.  

Průměrné zatížení do protézy dosahovalo u skupiny jedna 29,27 % tělesné 

hmotnosti, po terapii to bylo 36,52 % tělesné hmotnosti. Průměrné zatížení protézy u 

skupiny dvě byla 33,65 % před a 41,93 % tělesné hmotnosti po terapii. Průměrný rozdíl 

v zatížení mezi počátkem a koncem terapie pro skupinu jedna byl 7,25 % a pro skupinu 

dvě byl 8,28 % tělesné hmotnosti. Průměrné hodnoty výsledků vycházejí lépe pro 

skupinu dvě. Ale variabilita výsledků, a to jak před, tak po terapii, byla velká, a proto 

nejsou průměrná čísla nejvhodnější pro charakteristiku vzorku pacientů. 
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Navíc vzhledem k tomu, že k porovnávání zatížení docházelo jen na jedné 

plošině, nejsou výsledky příliš spolehlivé. Reálné zatížení může být mnohem menší, či 

dokonce asymetričtější, než jak ukazují výsledky. 

Většina pacientů ukazovala při vyšetření zatížení menší než sto procent jejich 

tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu, že stoj byl vyšetřován s francouzskými holemi 

uloženými mimo desku, je možné tento výsledek snadno vysvětlit. Výjimkou byl jeden 

pacient ze skupiny jedna. Pacient D. A. jak v prvním, tak v druhém vyšetření na plošině, 

ukazoval ve statickém stoji zatížení větší než 100 % tělesné hmotnosti.  

U většiny (4) pacientů došlo v průběhu terapie k vzrůstu zatížení do nohou, tedy 

poklesu opory o francouzské hole ve stoji, ale u dvou pacientů ze skupiny jedna (D. A. a 

V. J.) došlo naopak k poklesu zatížení do nohou.  

Zajímavé je i porovnání zatížení pod zachovanou končetinou, které u všech 

pacientů skupiny dvě pokleslo, i když o menší hodnotu, než vzrostlo zatížení pod 

protézou. Zatížení pod zachovanou končetinou ve skupině 1 pokleslo jen u jednoho 

pacienta D. A a to více než zatížení pod protézou. U ostatních dvou pacientů zatížení 

pod zachovanou končetinou vzrostlo. Byť u pacienta F.I. vzrostlo zatížení více než 

trojnásobně pod protézou v porovnání se vzrůstem zatížení pod zachovanou končetinou.  

Další zvláštností pacienta F.I. byla celková hodnota zatížení pod protézou, která 

byla velmi nízká v porovnání s výsledky ostatních pacientů. Tento výsledek je možné 

vysvětlovat pomocí dvou faktů. Prvním je skoliosa, která mohla vést k asymetrii 

zatížení již před amputací, a určitý podíl mohlo mít i předčasné ukončení jeho terapie. I 

když velký rozdíl oproti skupině v časově prostorových charakteristikách se neukázal. 

Zajímavým zjištěním by mohla být znalost návykového zatížení ve stoji u 

pacientů před amputací, protože to by mohlo vysvětlit velkou variabilitu výsledků před i 

po terapii.  

Celkově považuji za příznivější výsledky skupiny dvě, protože došlo k většímu 

přírůstku zatížení pod protézou, pokleslo zatížení pod zachovanou končetinou a klesla 

opora o francouzské hole ve stoji. 

5.3 Diskuse výsledků vztahujících se k třetí hypotéze 

Stejně jako při hodnocení statického zatížení i při hodnocení dynamického 

zatížení využívám přepočet reakčí síly na procenta tělesné hmotnosti pro přehlednější 

hodnocení výsledků. 
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Maximální výchylka reakční síly pod protézou při chůzi vzrostla u všech 

pacientů. Průměrná hodnota maximální výchylky celkové reakční síly pro skupinu jedna 

při počátečním vyšetření byla 58,08 % tělesné hmotnosti a při závěrečném vyšetření 

70,13 % tělesné hmotnosti. Vzrostla tedy v průběhu terapie o 12,5 %. U skupiny dvě 

byla čísla na počátku terapie vyšší, 88,18 % tělesné hmotnosti, a rozdíl v průběhu 

terapie menší, pouze 3,02 % tělesné hmotnosti. Byť bylo při závěrečném vyšetření 

v průměru u druhé skupiny dosaženo 91,2 % tělesného zatížení při chůzi, nelze tento 

výsledek považovat za úspěch terapie, protože rozdíl mezi počátečním a závěrečným 

měřením je příliš malý a hodnoty mezi skupinami byly při počátečním měření příliš 

odlišné. 

Průměrné hodnoty maximální výchylky pod zachovanou končetinou byly u obou 

skupin vyšší než pod protézou. Skupina jedna v průměru dosahovala při prvním měření 

101,57 % tělesné hmotnosti a při závěrečném měření 101,87 %. Výsledky skupiny číslo 

dvě se méně odlišovaly od hodnot dosažených protézou. Při prvním měření byl průměr 

v druhé skupině 97,68% a při druhém 98,59%. Rozdíl mezi prvním a druhým měření 

pro první skupinu byl 0,3 a pro druhou skupinu 0,91 % tělesné hmotnosti. 

Asymetrie maximálních výchylek poklesla v obou skupinách, přičemž výrazněji 

ve skupině první. V první skupině poklesla asymetrie z 43,49 % při prvním měření na 

31,74 % při druhém měření, tedy o 11,75 % tělesné hmotnosti. Ve druhé skupině 

poklesla z 9,5 % při prvním měření na 7,39 % při druhém. Pokles ve druhé skupině byl 

méně výrazný pouze 2,11 %. 

Výsledky maximální výchylky reakční síly při chůzi jsou pozitivnější ve svém 

vývoji u skupiny jedna. Výsledky dosažené při počátečním měření se výrazně liší mezi 

skupinami. Tento počáteční rozdíl nemůže být důsledkem odlišné terapie probíhající 

v prvních třech dnech protetického tréninku (před počátečním měřením), a proto nelze 

posuzovat absolutní čísla, ale pouze rozdíl dosažený terapií. V tomto parametru se 

ukazuje jako přínosnější klasická terapie, protože vedla k většímu vzrůstu maximální 

výchylky reakční síly pod protézou a většímu poklesu asymetrie maximální výchylky 

reakční síly mezi protézou a zachovanou končetinou. 

Průměrná celková reakční síla pod protézou vzrostla u všech pacientů 

s výjimkou pacienta V. J.. Skupina jedna při počátečním měření v průměru dosahovala 

31,75 % tělesné hmotnosti a při závěrečném měření 35,65 % tělesné hmotnosti. Skupina 

dvě měla výsledky v počátečním (50,81 %) i závěrečném (55,47 %) hodnocení vyšší, 
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ale v tomto případě došlo u druhé skupiny k výraznějšímu zlepšení (4,66 % tělesné 

hmotnosti) než ve skupině jedna (3,9 % tělesné hmotnosti). 

Průměrná celková reakční síla pod zachovanou končetinou u skupiny jedna 

v počátečním měření dosahovala 71,06 % tělesné hmotnosti, zatímco při závěrečném 

73,21 %. U skupiny druhé byla průměrná celková reakční síla pod zachovanou 

končetinou při počátečním měření 73,64 % a při závěrečném měření 74,79%. Z výše 

uvedených čísel vyplývá, že došlo k poklesu asymetrie v průměrném působení reakční 

síly při chůzi. K většímu poklesu asymetrie došlo u skupiny dvě (3,51 % tělesné 

hmotnosti) proti skupině jedna (1,75 % tělesné hmotnosti). 

I v tomto parametru se skupiny jedna a dvě výrazně odlišovaly již při 

počátečním měření, proto hodnotím hlavně rozdíl mezi počátečním měřením a měřením 

závěrečným. Ve skupině dvě došlo k výraznějšímu zlepšení průměrné celkové reakční 

síly a poklesu asymetrie, což více přiblížilo jejich chůzi běžné populaci, proto považuji 

za lepší výsledky dosažené skupinou dvě. 

Uvážíme-li, že normální hodnoty jednotlivých částí vertikální komponenty 

reakční síly jsou dosahovány při rychlosti chůze 1,37 m/s, kdy vzniká dvouhrbý graf 

s vrcholy o hodnotě 110 % tělesné hmotnosti a středovým poklesem v hodnotě 80 %, 

přičemž už při poklesu rychlosti chůze na 1m/s vymizí dvouhrbý tvar a maximální 

výchylka klesá na úroveň váhy těla. Nelze čekat, že pacienti s amputací dosáhnou 

charakteristické dvouhrbé křivky a není možné výsledky dosažené pacienty s amputací 

srovnávat s normami pro běžnou populaci. 

Navíc, s největší pravděpodobností, přístroj zaznamenává jako část F1 kontakt a 

zatížení končetiny, jako část F2 dopomoc holemi v midstance a jako F3 náznak odrazu. 

Zatímco u běžné populace je část F1 charakteristická pro kontakt a zatížení končetiny, 

F2 vzniká při zdvihnutí těžiště a je zdůrazněna švihem druhostranné končetiny a F3 je 

odraz (Perry, 1992). 

Proto je i obtížné posoudit, co je žádoucím posunem hodnoty a co naopak 

nežádoucím. Dle mého názoru je při této velmi pomalé chůzi posunem 

k fyziologickému vzoru změna části F1 vertikální komponenty reakční síly směrem 

k hodnotě tělesné hmotnosti, vyrovnávání části F2 s částí F1 a růst části F3 pod 

protézou směrem k hodnotě tělesné hmotnosti. 

Ve skupině jedna má část F1 při počátečním i závěrečném vyšetření výrazně 

nižší hodnoty. Při počátečním vyšetření dosáhla skupina jedna v průměru 48,08 % 

tělesné hmotnosti, u všech pacientů po terapii stoupla, a to v průměru na 54,13 %. Část 
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F2 měla velmi nízké hodnoty jak při počátečním (19,39 %), tak při závěrečném 

vyšetření (18,24 %). K jejímu nárůstu došlo pouze u jednoho pacienta (D. A.), u dvou 

dalších nastal pokles. Část F3 stoupla u všech pacientů z počáteční průměrné hodnoty 

46,39 % na 55,35 % tělesné hmotnosti. 

Ve skupině dvě F1 při počátečním měření dosahovala 88,16 % a při závěrečném 

90,76 %. F2 měla hodnoty o něco nižší, na počátku 67,93 % a na závěr 70,8 %. Síla F3 

dosahovala v průměru 75,44 % při počátečním a 82, 95 % tělesné hmotnosti při 

závěrečném měření. 

Vzhledem k obrovským rozdílům na počátku terapie je obtížné usuzovat na 

kvalitu terapie z pouhého porovnání dosažených výsledků a je třeba vzít v úvahu spíše 

dosažený rozdíl během terapie. V síle F1 dosáhla skupina jedna zlepšení o 6,05 %, 

zatímco skupina dvě pouze o 2,87 %. U zlepšování v síle F2 byly výsledky opačné, 

většího zlepšení dosáhla skupina dvě, a to zlepšení o 2,87 %, zatímco skupina jedna se 

dokonce zhoršila o 1,15 %. Síla F3 opět více vzrostla u skupiny jedna, a to o 8,96 %, 

zatímco ve skupině 2 pouze o 7,51 %. 

Asymetrie mezi protézou a zachovanou končetinou v částech F1 a F3 při chůzi 

se v průběhu terapie snižovala, ale asymetrie síly F2 v obou druzích terapie rostla. 

Celkově byla větší asymetrie ve skupině jedna. Rozdíly v asymetrii, pokud 

porovnáváme počáteční a závěrečné vyšetření, poklesly u síly F1 více ve skupině jedna, 

u síly F2 došlo k většímu vzrůstu asymetrie u skupiny dvě a u síly F3 byl menší pokles 

asymetrie u skupiny jedna. 

Dosažené výsledky jsou velmi variabilní mezi pacienty a velmi odlišné mezi 

skupinami. Dosažený pokrok terapií není jednoznačně lepší u jedné nebo druhé skupiny. 

V některých charakteristikách a to vzrůstu maximální výchylky reakční síly pod 

protézou, poklesu asymetrie maximální výchylky reakční síly mezi protézou a 

zachovanou končetinou, přírůstku části F1 a F3 vertikální komponenty celkové reakční 

síly a většímu poklesu asymetrie F1 mezi protézou a zachovanou končetinou se chůzi 

běžné populaci blíží více skupina jedna. V dalších charakteristikách a to ve zvýšení 

průměrné hodnoty celkové reakční síly, poklesu asymetrie v průměrné celkové reakční 

síle mezi zachovanou a protézou, větším přírůstku části F2 vertikální komponenty 

celkové reakční síly a větším poklesu asymetrie F3 se chůzi běžné populace více blíží 

skupina dvě. Pro tuto nejednoznačnost v dosažených výsledcích nelze určit, zda jsou 

lepší výsledky jedné nebo druhé skupiny. 
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5.4 Diskuse výsledků vztahujících se k čtvrté hypotéze 

Lepší důvěru v rovnováhu má skupina dvě v porovnání se skupinou jedna. 

Průměrné hodnoty důvěry v rovnováhu pro skupinu jedna jsou 51,25 a pro skupinu dvě 

jsou 55. Průměrné hodnoty dosažené mými pacienty jsou nižší než hodnoty uváděné 

v článku publikovaném Millerem et al., kde byla průměrná hodnota 62,8 (Miller et al., 

2001). V tomto článku byly uváděny hodnoty pacientů s amputací na dolní končetině, 

nebyl specificky zaměřen na pacienty s transfemorální amputací, proto mohou být 

hodnoty ovlivněny pacienty s transtibiální amputací jejich rovnováha je méně narušena. 

V Millerově článku byla také zmiňována hodnota 80, která má být mezní 

hodnotou. Všichni pacienti, kteří dosáhnou hodnot nižších než 80, budou mít prospěch 

z terapie zaměřené na vylepšení jejich rovnováhy (Miller et al., 2001). 

Zajímavé je srovnání výsledků v mobilitě s výsledky v důvěře v rovnováhu, 

které poměrně přesně odpovídají výsledkům dosaženým v LCI – 5, ale i PEQ, podčást 

chůze. Současně je ale nutné zdůraznit, že stejně jako odpovídají výsledky dotazníkům, 

tak, stejně jako ony, se neshodují s výsledky dosaženými v časoprostorových 

charakteristikách chůze a se zatížením ve stoji, či chůzi (viz diskuse výsledků 

vztahujících se k páté hypotéze). 

Výsledky této skupiny pacientů naznačují, že schopnost mobility a rovnováha 

spolu nějakým způsobem souvisí. To je v rozporu s literaturou. Kaufman et al. ve svém 

článku zabývajícím se chůzí a rovnováhou uvádí, že není přímý vztah mezi rovnováhou 

a chůzí (Kaufman et al., 2007). 

Je však možné, že výsledky mé skupiny jsou ovlivněny typem terapie, protože 

pacienti ve skupině dvě byli každodenně vystavováni balančně náročným úkolům. 

Mohla se tedy, nezávisle na schopnostech lokomoce, u těchto pacientů zvyšovat důvěra 

v jejich rovnováhu spolu s tím, jak se zdokonalovala jejich schopnost zvládat tyto 

dovednosti. Je tedy možné, že byť na první pohled výsledky naznačují určitou 

souvislost, jedná se jen o souvislost náhodnou, nebo souvislost zapříčiněnou větším 

množstvím rovnovážných cviků zapojených do terapie. 

Zvýšení důvěry v rovnováhu je důležité pro mobilitu pacienta a množství 

společenských aktivit, kterých se bude schopen zúčastnit. Proto lepší výsledek skupiny 

jedna považuji za terapeutický úspěch a metodiku dle Iris Heyen hodnotím jako lepší 

vzhledem k důvěře v rovnováhu. 
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5.5 Diskuse výsledků vztahujících se k páté hypotéze 

Porovnáváme-li výsledky dotazníků přímo se vztahujících k mobilitě pacientů, 

tedy LCI-5 a podčásti PEQ mobilita a přesuny, zjistíme, že při porovnávání výsledků 

LCI-5 a chůze v PEQ je pořadí pacientů dle dosažených výsledků přibližně stejné. 

V této skupině pacientů je tedy možné usuzovat na to, že čím lepší výsledek v LCI - 5 je 

dosažen po dokončení terapie, tím lepší bude výsledek v PEQ po čtyřech týdnech od 

ukončení terapie. 

Budeme-li však srovnávat LCI-5 a přesuny, neplatí to s takovou přesností jako u 

chůze. Z neznámého důvodu se vymyká pacient Š. S.. 

Při porovnání výsledků dotazníků s výsledky jednotlivých měření nelze 

pozorovat souvislost ani s časoprostorovými charakteristikami, ani se zatížením, a to jak 

v jednotlivých charakteristikách, tak v komplexech zatížení a časově prostorové 

charakteristiky. U tohoto vzorku pacientů tedy nelze usuzovat o vztahu jednotlivých 

parametrů chůze na schopnost mobility. 

Při celkovém hodnocení výsledků dosažených v obou dotaznících vypadají 

příznivěji hodnoty dosažené skupinou dvě. V tomto souboru pacientů tedy vedla 

metodika dle Iris Heyen k lepším výsledkům než klasická terapie. 

Dotazníky jsou zaměřeny na zvládání funkčních aktivit. Jejich hodnocení se 

nezaměřuje na kvalitu prováděného úkonu, ale na samostatnost provedení. Z výsledků 

vyplývá, že při jednotlivých úkolech byli samostatnější, a tedy na okolí nezávislejší, 

pacienti ve skupině dvě. Současně byli také schopni velkého množství exteriérových 

aktivit a to bez ohledu na terén, a jeden z pacientů dokonce i bez ohledu na venkovní 

počasí. 

Bylo by naivní doufat, že schopnost chůze v chráněném a upraveném prostředí 

tělocvičny, bude stačit pro obnovení pacientovi mobility v maximálním možném 

rozsahu. Pacienti mají málokdy odvahu zkoušet nové aktivity v doprovodu člena rodiny, 

nebo dokonce bez doprovodu vůbec. Proto pokročilé aktivity zařazené do metodiky dle 

Iris Heyen mají své opodstatnění, a pomáhají pacientům s tvorbou určitých rezerv. 

Výzkumy ukazují, že s postupem let se schopnosti pacientů ztrácí. Vezmeme-li v 

úvahu výsledky studie od Geertzen et al., kde se ukazuje, že během 5 let klesá použítí 

protézy z 85 % na 31 %, zatímco počet uživatelů v lokomoci závislých na vozíku stoupá 

z 13 na 39 % (Geertzen et al., 2001). Je více než zřejmé, že dosažení jistých adaptačních 

rezerv, ze kterých může pacient následně překonávat případné zdravotní obtíže spojené 

81 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

se stavem zachované končetiny, infekcí, potíže interního rázu, nebo jen další změny 

spojené se stárnutím organismu, je velice žádoucí. Otázkou zůstává fakt, zda bude 

pacient schopen a ochoten si své schopnosti udržovat. Z dosažených výsledků je možné 

konstatovat, že výchozí pozice pacientů, kteří byli zařazeni do terapie dle Iris Heyen, se 

v tomto vzorku pacientů zdá být výhodnější. Domnívám se, že pacienti v této skupině 

nebudou vzhledem k dosaženým výsledkům, v případě zájmu o udržení svých 

dovedností, ohroženi ve stejné míře jako pacienti v první skupině tím, že zůstanou 

uzavřeni ve svých domovech, nebo odkázáni na vozík. 

Všichni pacienti v tomto vzorku byli v závěru terapie schopni s pomůckami 

samostatně zvládnout chůzi po rovné ploše a chůzi do a ze schodů s použitím zábradlí. 

Pouze dva pacienti z druhé skupiny dosáhli schopnosti samostatné chůze do i ze schodů 

bez použití zábradlí a další dva pacienti zvládali chůzi do schodů bez zábradlí, jednalo 

se o jednoho pacienta z první a jednoho pacienta z druhé skupiny. O kvalitě této 

lokomoce by se dalo dále polemizovat, ale kvalita do vyhodnocování dotazníku 

nespadá. Ve srovnání s již výše zmíněnou studií Geertzen et al., se jedná o lepší 

výsledek. V této studii 70 % pacientů zvádne chůzi po rovných plochách s nepatrnými 

obtížemi, ale 42 % je neschopno, nebo má potíže s chůzí do schodů (Geertzen et al., 

2001). 

5.6 Diskuse výsledků vztahujících se k šesté hypotéze 

Asi nejzajímavějším výsledkem je skore v ABIS-R, zabývajícím se vnímáním 

tělesného obrazu. Má velkou souvislost s psychologickou pohodou pacienta a jeho 

spokojeností. Čím nižší výsledek, tím vyšší sebevědomí, menší úzkost a deprese a vyšší 

spokojenost pacienta. 

To, že psychologické faktory ovlivňují jakoukoli intervenci, je všeobecně 

známo. Bohužel častým předpokladem je, že pokud díky amputaci došlo k vzniku 

fyzických omezení, jejich prosté odstranění zvýší pohodu a spokojenost pacienta. 

Breakley (Breakley, 1997) uvádí, že pokud se zaměříme pouze na fyzické limitace, 

pohodu pacienta nezvýšíme. 

Ukazuje se, že vyšší schopnost mobility nesouvisí s pozitivním přijmutím 

amputace a vylepšením tělesného obrazu. Z dosažených výsledků by se dalo říci, že je 

to skoro naopak.  

Průměrné skóre dosažené skupinou dvě je 19, zatímco ve skupině jedna je 

průměr 17,66. Tedy skupina s lepší mobilitou ukazuje vyšší výsledky, tedy méně 
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uspokojivé vnímání tělesného obrazu, a pokud budeme věřit výsledkům uváděným 

v literatuře, tak také menší psychologickou pohodu a spokojenost. 

Byť, pokud bychom posuzovali výsledky individuálně a uvedli nadprůměrné 

dosažené skóre, bude se jednat o jednoho pacienta ze skupiny jedna (V.J.) a jednoho 

pacienta ze skupiny dvě (Č.K.), jejichž výsledky jsou výrazně vyšší než u zbytku 

pacientů. 

Čtyři týdny po terapii byl pacienty vyplněn PEQ. Je uspokojivé, že byl zaslán 

všemi klienty, byť dvěma, (D. A. a Č. K.), bylo třeba zaslání opakovaně připomenout. 

Z výsledků vybraných podčástí vyplývá, že čtyři týdny po ukončené terapii mají všichni 

pacienti přibližně stejné výsledky v oblasti bolestí. Většina pacientů má minimální 

potíže se zdravotním stavem pahýlu, s výjimkou pacienta R. M. Všichni pacienti 

uvádějí pouze mírné společenské zatížení protézou.  

Výsledky týkající se reakce okolí na protézu se odlišují již více, ale mohou být 

do jisté míry ovlivněny nutností zapojit se do běžné společnosti, po pobytu v chráněném 

prostředí rehabilitační kliniky, a tedy určitým rozčarováním nad reakcemi okolí. Reakce 

okolí může jak negativně, tak pozitivně ovlivňovat míru psychologické pohody a 

spokojenosti pacientů. Podprůměrnou reakci okolí ukazovali pacienti Č. K., R. M. a V. 

J.. 

Pokud bychom hodnotili pohodu a spokojenost pacientů 4 týdny po ukončení 

terapie, stále by lépe vycházela skupina jedna s průměrnými hodnotami pohody 69 a 

spokojenosti 66,43 narozdíl od skupiny dvě s hodnotami pohody 64,6 a spokojenosti 

64,55. Průměrné výsledky ve skupině mají tedy určitou souvislost s výsledky 

dosaženými v ABIS – R. 

Při hodnocení jednotlivců je situace složitější. Pod průměrnou hodnotou týkající 

se pohody pacienta byli pacienti R. M., Č. K. a V.J. a u spokojenosti se jednalo o 

pacienty R.M., V.J. a Č.K. Výsledky se výrazně zhoršily u Pacienta R.M., ale je možné, 

že jeho stav byl ovlivněn poměrně velkou mírou bolesti pahýlu, ve které se odlišoval od 

všech ostatních pacientů. 

V souhrnu lze říči, že lepší výsledky v psychologické pohodě a spokojenosti má 

skupina jedna. Výjimku tvoří pacient V. J., ten se ale dostal do nepřijemné situace a po 

amputaci byl umístěn rodinou do domova důchodců. Jednalo se o výjimečnou situaci, 

protože všichni ostatní pacienti se po terapii vraceli zpět do svých domovů nebo do 

svých rodin. Vzhledem k tomu, že výsledky v psychologické pohodě a spokojenosti 

pacientů jsou interindividuálně odlišné, je obtížné je nějak shrnout a vyvodit z nich 
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závěr. Jediným závěrem je, že psychologická pohoda a schopnost mobility spolu 

s největší pravděpodobností nesouvisí. 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo porovnání dvou metodik používaných při 

rehabilitaci pacientů s transfemorální amputací. Metodika dle Iris Heyen se odlišuje 

v několika bodech. Zaměřuje se na stabilizaci trupu, protože její autorka tvrdí, že i na 

slabém pahýlu se stabilním trupem lze dobře chodit, narozdíl od silného pahýlu u 

pacienta bez stabilizace. Dále věnuje pozornost manévrování s protézou, a to z několika 

důvodů: při manévrování si pacient posiluje pahýl, učí se izolovanému pohybu protézou 

a současně zvládání překážek běžných v každodenním životě. Při manévrování využívá 

rytmizace chůze pro větší zautomatizování pohybu, ale i aktivit bez zrakové kontroly 

pro nutnost spolehnout se na propriocepci z pahýlu. Posledním odlišným bodem je 

velké množství rovnovážných aktivit, a to jak s protézou, tak bez ní. Rovnovážné 

aktivity jsou prováděny s kompenzačními pomůckami, pokud je pacient potřebuje, a 

jejich intenzita je přiměřená pacientovu zdravotnímu stavu a aktuálním schopnostem. 

S nácvikem rovnováhy začíná v poloze v sedu před zahájením nácviku chůze na protéze 

a postupně zvyšuje jak polohu, tak náročnost. 

Vzhledem k malému vzorku pacientů je obtížné vyvozovat závěry z dosažených 

výsledků. Tyto výsledky mohou být do značné míry ovlivněny jejich individuálními 

schopnostmi. Proto nelze s všeobecnou platností potvrdit, ani vyvrátit hypotézy, jen 

shrnout výsledky dosažené pacienty, a na základě tohoto shrnutí se vyjádřit 

k vytvořeným hypotézám. Je tedy možné pouze říci, zda výsledky naznačují shodu 

s hypotézami, či naopak. 

Výsledky naznačují, že terapie dle Iris Heyen vede k lepším výsledkům jak 

v časově prostorových parametrech chůze a v dotaznících zaměřených na schopnost 

mobility s protézou a nezávislost při této mobilitě, tak v zatížení protézy a zachované 

končetiny ve stoji stejně jako k větší důvěře v rovnováhu. Současně výsledky naznačují, 

že terapie dle Iris Heyen nevede k lepším výsledkům v psychologické pohodě a 

spokojenosti. 

Bylo by vhodné podobné srovnání zopakovat na větším vzorku pacientů, aby 

bylo možno hypotézy č. 1, 2, 4, 5 a 6 vyvrátit, či potvdit. 

Výsledky vztahující se k zatížení protézy v chůzi (tedy hypotéza č. 3) jsou velmi 

nejednoznačné, bylo by potřeba hypotézu přepracovat, či ji rozdělit, aby bylo možné se 

k ní vyjádřit a shodně s předchozími její platnost ověřit na větším vzorku pacientů. 
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Na základě výsledků považuji za vhodné do terapie pacientů s amputací zařadit 

jak stabilizaci trupu, manévrování s protézou, rytmizaci chůze a aktivity s omezením 

zrakové kontroly, tak rovnováhu zlepšující aktivity ať již s protézou, či bez ní. 

Jak již bylo uvedeno v metodice, některé komponenty metodického postupu 

terapie dle Iris Heyen se mi nepodařilo do praktické části zapojit. V dalších pracech by 

bylo vhodné upřesnit kritéria pro výběr pacientů. Vzhledem k mým omezeným časovým 

možnostem a současné časové náročnosti terapie, jsem do diplomové práce zařadila 

všechny pacienty, kteří byli na klinice v danou dobu a splňovali základní kritéria. 

Z tohoto důvodu se pacienti poměrně významně odlišovali v délce doby mezi amputací 

a zahájením protetického tréninku a dva pacienti (V. J. a R. M.) se odlišovali 

protetickým vybavením. V další práci by bylo vhodné při výběru pacientů použít i tato 

kritéria. 

86 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

Souhrn 
Tato diplomová práce pojednává o problematice pacientů s transfemorální 

amputací z vaskulární etiologie. Jsou v ní zmíněny základní poznatky o rehabilitaci 

osob s amputací dolních končetin. Dále jsou v ní popsány hlavní komplikace, které 

amputace přináší do života pacientů: bolesti spojené s amputací, kožní komplikace a 

psychologické obtíže. 

Důraz je kladen na chůzi a její nácvik u pacientů s amputací. Zabývám se také 

odchylkami běžně pozorovanými při chůzi těchto pacientů oproti zdravé populaci, 

faktorům ovlivňujícím chůzi, včetně toho jak jednotlivé komponenty protézy ovlivní 

chůzi pacienta. 

Praktická část je věnována srovnání dvou odlišných přístupů k nácviku chůze. 

Efekt jednotlivých přístupů je hodnocen na základě výsledků dvou skupin pacientů. 

Výsledky byly získány vyšetřením na tenzometrické plošině, měřením rychlosti a 

kadence chůze, hodnocením videozáznamu chůze pacienta. Dále používám funkční 

testy: LCI – 5, ABIS - R, ABC skore a PEQ. Všechna tato vyšetření byla provedena na 

počátku a konci třítýdenního pobytu pacientů na Klinice rehabilitace v Hradci Králové.  

Výsledky dosažené těmito pacienty naznačují, že terapie dle Iris Heyen je 

výhodnější v oblasti  časově prostorových parametrů chůze, dotazníků zaměřených na 

schopnost mobility s protézou, zatížení protézy ve stoji a v důvěře v rovnováhu. 

 

Summary 
The purpose behind this diploma thesis is to explore the problems of patients 

after transfemoral amputation due to vascular etiology. It covers elementary knowledge 

of rehabilitation after amputation of lower extremity. Furthermore, it describes main 

complications that amputation brings into the patient´s life: pain associated with 

amputation, skin complications and psychological hardships. 

Emphasis is laid on gait and gait practice for patients with amputation. I further 

deal with deviations commonly observed on gait of these patients and with factors 

influencing the gait, including the influence of particular parts of the prosthesis on 

patients´ gait. 

The practical part is dedicated to comparison of two different approaches to gait 

practice. The effect of these approaches is evaluated on the basis of results of two 
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groups of patients. The results were gathered by examination on force plate, 

measurement of gait velocity, examination of gait cadence and evaluation of patients´s 

gait videos. Furthermore, I use functional tests: LCI – 5, ABIS – R, ABC scale and 

PEQ. All of these examinations were performed at the beginning and in the end of 

patient´s stay at the Clinic of rehabilitation in Hradec Králové. The patients´ stay was 

three weeks long. 

Based on outcomes of these patients we can draw the conclusion that therapy 

according to Iris Heyen is preferable in following sections: spatiotemporal parameters 

of gait, in questionnaire assessing the ability of mobility with prosthesis, load pressure 

of prothesis in standing position and in the confidence in balance. 
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Příloha č. 2: Tabulky k cyklu chůze 

Tabulka č. 1: Cyklus chůze - rozbor stojné fáze 
  Přenos váhy Opora o jednu končetinu  
Segment  IC LR MS TS PS 
Trup Pozice 0°FL/EX 0°FL/EX 0°FL/EX 0°FL/EX 0°FL/EX 
Pánev Pohyb 5°rotace vpřed 5°rotace vpřed 0°rotace 5°rotace vzad 5°rotace vzad 

Pohyb FL FL Z FL do EX EX  
Úhel Pokládána ve 

30°FL 
30 -> 25 FL 25 -> 0°FL 0 -> 10°EX 20 -> 0 EX 

Kyčel 

Svaly Glu max, HMS, 
ADD mag 

Glu max, HMS   °ILP 

Pohyb EX FL Z FL do EX EX Z EX do FL 
Úhel Pokládána 

v 0°EX 
0 -> 15°FL 15 -> 5°FL 5 -> 0°FL 0 -> 30°FL 

Koleno 

Svaly QF, HMS QF QF Gastrocn. Gastrocn. 
Pohyb PF PF Z PF do DF DF DF 
Úhel Pokládána v 0° 0 -> 15 PF Z 15°PF do 

10°DF 
5 -> 0°DF 0 -> 20 PF 

Kotník 

Svaly Dorz. Fl Dorz FL Plant FL Plant FL Plant FL 
Kloub 
subtalární 

Pozice INV -> EV 5°everze Everze 2°everze Neutrální 
everze/ 
inverze 

MTP Úhel Pokládána v 0° 
FL/EX 

Pokládána 
v 0°FL/ EX 

0°FL/ EX 0 -> 20°EX 30 – 60° EX 

 

Tabuka č. 2: Cyklus chůze – rozbor švihové fáze (s přesahem do stojné – viz preswing) 
  Pohyb končetinou vpřed 
Segment  Preswing Initial swing Midswing Terminal swing 
Trup Pozice 0°FL/EX 0°FL/EX 0°FL/EX 0°FL/EX 
Pánev Pohyb 5°rotace vzad 5°rotace vzad 0°rotace 5°rotace vzad 
Kyčel Pohyb FL FL FL FL 
 Úhel 20 -> 0 EX 0 -> 15°FL 15 > 25 FL 25 -> 20 FL 
 Svaly °ILP ILP  Extenzory 
Koleno Pohyb Z EX do FL FL EX EX 
 Úhel 0 -> 30°FL 30 – 60°FL 60 -> 25°FL 20 -> 5°FL 
 Svaly Gastrocn. HMS, Sart., Grac. HMS HMS, QF 
Kotník Pohyb DF DF DF DF 
 Úhel 0 -> 20 PF 20 – 5°PF 0° 0° 
 Svaly Dorz FL Dorz FL Dorz FL Dorz FL 
Kloub 
subtalární 

Pozice Neutrální everze/ 
inverze 

Neutrální everze/ 
inverze 

Inverze Inverze 

MTP Úhel 30 – 60° EX 0° 0° 0° 
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Příloha č. 3: Souhrn odchylek chůze pacientů s transfemorální amputací a 

jejich možné příčiny 

Tabulka č. 3: Odychylky při chůzi amputovaných ve stehně ve fázi zatížení 
Odchylka Příčina v protéze Příčina v pacientovi 
Rotace chodidla při 
dopadu na patu 

Tuhý patní polštář 
Špatně rotované chodidlo 
Špatně padne lůžko 
Pseudoartróza pahýl/pahýlové lůžko 

Omezení pohybu v kyčelním 
kloubu 

Podklesnutí kolene Tvrdá pata 
Nadměrné páčení paty 
Nesprávné nastavení kolenní jednotky 

Slabé kyčelní extenzory 

Trendelenburgův 
příznak 
Při chůzi 
s pomůckou 
(ADD a posun 
pánve nad stojnou) 

Chodidlo je příliš mediálně od 
zátěžové linie 

Svalová instabilita pánve - slabé 
abduktory 

Duchenne 
Při chůzi bez 
pomůcek 
(ABD a úklon nad 
stojnou končetinu) 

Abdukční uložení 
Lůžko je v nedostatečné addukční 
poloze 
Protéza je příliš krátká 
Nedostatečné ulpění v pahýlovém 
lůžku 
Chodidlo je laterálně vůči zátěžové 
linii 

Abdukční kontraktura  
Krátký pahýl 
Příliš slabý glut. medius  
Nestabilita trupu  
Chyby při chůzi 

Abdukce ve stojné Dlouhá protéza 
Abdukovaný kyčelní kloub 
Nedostateční laterální hrana lůžka 
Ostrá hrana, nebo vysoká mediální 
hrana 

Abdukční kontraktura 
Slabé ABD 
Laterální distální bolest 
Nadbytečné ADD 
Instabilita 

Úklon trupu Krátká protéza 
Nedostateční laterální hrana u 
adduktorů 
Ostrá hrana, nebo vysoká mediální 
hrana 
Abdukované protéza 
Abdukované lůžko, chodilo moc do 
strany 
Špatně padne lůžko 

Abdukční kontraktura 
Slabé ABD 
Bolest kyčle 
Instabilita 
Krátký pahýl 
Bolest v mediálním třísle 
Špatná mediolaterální kontrola 
protézy 

(Cameron & Monroe, 2007; Kelly, 2007; Heyen, 2007) 
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Tabulka č. 4: Odychylky při chůzi amputovaných ve stehně ve fázi odlehčení 
Odchylka Příčina v protéze Příčina v pacientovi 
Chůze s výponem 
na špičku zdravé 

Protéza je příliš dlouhá 
Pahýlové lůžko je příliš široké 
(protéza vyklouzává) 
Pahýlové lůžko je příliš úzké 
(nedosedá na oporu v hrbolu kosti 
sedací) 

Technika chůze (chybějící flexe v 
kolenním kloubu)  
Strach z nárazu na nějaký předmět  
Slabý kyčelní flexor 

Vysoké zvednutí 
kolena a paty na 
počátku švihu 

Nedostatečné tření 
Chabá extenční pomoc 

 

Silná extenze při 
závěrečném 
dopadu 

Nedostatečné tření 
Napnutá extenční pomoc 

 

Klativý pohyb“ při 
odlehčení nohy 

Špatně rotované chodidlo 
Nesprávně nastavená osa kolene 
osa kolene není rovnoběžná s 
frontální rovinou, nebo horizontální 
rovinou 
Příliš silná funkce extenčního 
unašeče  
Příliš slabý extenční útlum 
Pseudoartróza pahýl/pahýlové 
lůžko (uložení pahýlu umožňuje 
nechtěnou rotaci např. vlivem 
převisu měkkých tkání v oblasti 
nasedacího věnce) 
Chybějící uložení gluteí 

S klouzáním třecí jednotky – rychlé 
tempo 
Chyby chůze (koordinace, 
neschopnost pacienta nastavit nohu 
ve směru chůze) 
Svalová nerovnováha (vnitřní a 
zevní rotátory kyčle) (kontrakce-> 
rotace) 

Tuhé koleno v 
odlehčení 

Extenční unášeč je nastaven příliš 
tuhý 
Příliš vysoký flekční odpor v 
hydraulickém nebo pneumatickém 
řízení švihové fáze 
Brzda je nastavená příliš „ostře" 

Chyby při chůzi 

Cirkumdukce Dlouhá protéza 
Kolenní zámek, tuhé koleno 
Nedostatečné upevnění 
Malé lůžko 
Volné lůžko 
PF chodidla 
Bolestivý tlak na mediálním okraji 
(vybočovací pohyb) 
Varozita protézy 
Uložení v abdukci 

Abdukční kontraktura 
Špatná kontrola kolena 
Slabý flexor kyčle 
Krátký pahýl 
Dlouhá hůl 

Elevace pánve na 
straně protézy 

Viz cirkumdukce  

(Cameron & Monroe, 2007, Kelly, 2007, Heyen, 2007) 

v 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

 

Tabulka č. 5: Odychylky při chůzi amputovaných ve stehně ve fázi zatížení i odlehčení 
odchylka Příčina v protéze Příčina v pacientovi 
Flexe trupu Nestabilní kolenní jednotka 

Nedostatečná flexe lůžka 
Krátká hůl ,nebo chodítko 
Flekční kontraktura v kyčli, která 
není zohledněna v pahýlovém lůžku 
Nedostatečná opora ventrálně 
Bod pro oporu o hrbol kosti sedací 
je postaven příliš vysoko (u příčně-
oválného lůžka) 
Otlak na opoře o hrbol kosti sedací 
(-> odlehčení) 

Instabilita 
Příliš nízká opora  
Nejistota, strach 
Slabost gluteí ( přesunutí 
těžiště dopředu pro zlepšení 
stability v kolenu) 

Hyperlordóza Flekční kontraktura v kyčlích, která 
není zohledněna v protézovém lůžku 
Hyperextenze v kolenním kloubu  

Flekční kontraktura v kyčli 
Slabé extenzory 
Přesunutí těžiště dopředu pro 
zlepšení stability  
Muskulární nerovnováha 
(slabé břišní a hýžďové 
svaly) 

Křečovité držení trupu 
ztuhlé držení paží 
(chybí přirozený 
souhyb paží) 

Nošení ramenních bandáží (nosných 
pásů) po dobu celého roku 

Strach, nejistota 
Dlouhodobé chození o 
francouzských holích 

Delší protézou Nepohodlné lůžko 
Nedostatečná flexe lůžka 
Pahýl je uložen v ext. poloze 
Pseudoartróza pahýl/pahýlové lůžko 
Bolest způsobená tlakem na hrbol 
kosti sedací 
Bolest při zatížení 
Protéza je příliš dlouhá 
Příliš velká plantární flexe  
Únava pahýlu 

Kyčelní flekční kontraktura 
Nestabilita 
Nedostatečné zbrždění kroku 
Nedostatečná extenze v kyčli 
vlivem příliš slabého svalstva 
(glutaeus maximus, 
ischiokrurální svalstvo)  
Nedostatečná sebedůvěra 
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Kratší protézou bolest na vrcholu kosti bolest na vrcholu kosti 
(Cameron & Monroe, 2007; Kelly, 2007; Heyen, 2007) 
 
Tabulka č. 6.: Průměry časoprostorových proměnných 
  Heelstrike Midstance Toe off  Midswing Heelstrike 

Amputovaná Early stance 
33,83 

Late stance 
48,39 

ES 
17,84 

Late swing 
30,25  

 

Amput 
dvojí 
opora 
19,50 

Amputovaná opora 
o jednu DK 
38,89 

Zachovaná 
dvojí opora 
23,83 

Zachovaná opora o 
jednu DK 
48,09 

Amput 
dvojí 
opora 
19,50 

 

Zachovaná  ES 
14,32 

Late swing 
24,56 

Early stance 
41,67 

Late stance 
50,70  

   Toe off   Midswing  Heel strike  Midstnace  Toe off 
Amputovaná délka kroku 68,33 (0,8š)

Zachovaná délka kroku 65,95 (0,79)
Fáze od Heel strike protézy po Heel strike druhostranné trvá kratší dobu než ta druhá.  
ES = early swing,  

Zdroj: (Macfarlane, Nielson, Shurr, 1997b) 
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Příloha č. 4: Grafy s charakteristikami souboru pacientů 

Obrázek č. 4: Graf charakteristika pacientů – porovnání průměrných hodnot ve 

skupinách. 

 
Obrázek č. 5: Graf charakteristika pacientů – skupina 1 (klasická terapie) 

 
 

Obrázek č. 6: Graf charakteristika pacientů – skupina 2 (terapie dle Iris Heyen) 

 

vii 



Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

Příloha č. 5: Příklady cviků pro samostatné posilování svalů pahýlu 

Obrázek č. 7: Posílení adduktorů pahýlu Obrázek č. 8: Posílení adduktorů pahýlu 2 

  
Obrázek č. 9: Posílení abduktorů pahýlu 

 
Obrázek č. 10: Posílení extenzorů pahýlu 
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Diplomová práce Efekt školy chůze na protéze na stabilitu a parametry chůze pacientů se stehenní amputací 

Příloha č. 6.: Příklady cviků pro vylepšení rovnováhy v sedu 

Obrázek č. 11 Obrázek č. 12 Obrázek č. 13 Obrázek č. 14 

    
Obrázek č. 15  Obrázek č. 16  Obrázek č. 17 

   
Obrázek č. 18  Obrázek č. 19  Obrázek č. 20 
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Příloha č. 7: Příklad cviků pro posílení horních končetin 

Obrázek č. 21   Obrázek č. 22 

  
Obrázek č. 23 
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Příloha č. 8: Příklady cviků k vylepšení rovnováhy stoje 

Obrázek č. 24 Obrázek č. 25 Obrázek č. 26 Obrázek č. 27 

    
Obrázek č. 28  Obrázek č. 29  Obrázek č. 30 

   
Obrázek č. 31 Obrázek č. 32 Obrázek č. 33 Obrázek č. 34 
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Příloha č. 9: Cviky pro zlepšení pacientovi schopnosti ovládat protézu  

Obrázek č. 35  Obrázek č. 36  Obrázek č. 37 

   
Obrázek č. 38  Obrázzek č. 39  Obrázek č. 40 

   
Obrázek č. 41  Obrázek č. 42 
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Příloha č. 10: Výsledky pacientů vztahující se k časoprostorovým 

charakteristikám chůze 

Tabulka č. 11: Výsledky skupiny 1 
  D. A. F. I. V. J. 
  1. 2. 1. 2. 1. 2. 
Rychlost 0,22 0,23 0,28 0,32 0,25 0,28 
Kadence 46,48 50,21 61,54 59,71 52,82 52,82 
Cyklus chůze P 60,5 63,75 56,5 62,17 59,5 61,33 
Cyklus chůze L 60,5 63,75 54,75 61,5 61,17 64,5 
Krok P 31,83 33 31,5 34,5 27,5 30,33 
Krok L 28,5 30,25 25 29,83 31,67 34,5 
 

Tabulka č. 12: Výsledky skupiny 2 

  Š. S. R. M. Č. K. 
  1. 2. 1. 2. 1. 2. 
Rychlost 0,35 0,42 0,32 0,45 0,23 0,31 
Kadence 64,47 70,47 64,91 80,9 61,74 77,71 
Cyklus chůze P 67 68,67 55,13 63 44,5 51,5 
Cyklus chůze L 64 67,67 56,75 63,17 41,67 50 
Krok P 33,17 35,17 27,13 32,17 23,5 26,83 
Krok L 31,75 34 29,88 33,83 19,75 24,25 
 

Obrázky č. 44 – 53: Grafy výsledků 
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Příloha č. 11: Výsledky vztahující se k zatížení ve stoji a chůzi 

 Tabulka č. 16: Zatížení ve stoji 
  mediolat x anteropost vertikální Celková síla 
  1 2 1 2 1 2 1 2 

P 3,152 -0,581 -17,851 -10,992 208,871 213,41 209,659 213,695D. A. 
497,79 L -2,185 -3,666 14,068 -0,669 311,279 292,008 311,607 292,034
      520,15 505,418 521,266 505,729

P 4,399 16,697 -10,715 -21,81 131,144 232,058 131,75 233,68 F. I. 
872,74 L -10,943 -14,243 25,997 1,532 550,641 579,594 551,525 579,778
      681,785 811,652 683,275 813,458

P 7,856 6,328 31,971 9,76 482,279 396,526 482,453 397,893V. J. 
885,63 L -13,264 -9,023 -24,294 -27,974 269,36 351,759 270,902 352,851

1 

      751,639 748,285 753,355 750,744
P 23,597 21,334 -18,063 -16,12 218,5 254,121 220,131 255,853Š. S. 

745,5 L -24,19 -17,11 24,496 21,949 457,815 439,698 458,661 441,045
      676,315 693,819 678,792 696,898

P 14,38 19,56 10,54 -6,022 511,635 426,33 511,953 426,736R. M. 
787,26 L -18,724 -22,301 -7,557 1,191 247,585 357,693 248,412 358,338
      759,22 784,023 760,365 785,074

P 8,434 13,411 -8,459 -23,104 213,77 245,431 214,076 246,777Č. K. 
536,97 L -6,409 -11,166 14,873 9,615 313,469 285,829 313,865 286,136

2 

      527,239 531,26 527,941 532,913
 

 Tabulka č. 17: Reakční síla chůze 
   mediolat anteropost vertikální Celková síla 
   1 2 1 2 1 2 1 2 

D. A. P 2,168 3,671 -10,836 -5,81 166,399 185,68 168,813 185,954 
497,86 L -4,999 -2,523 -1,433 2,086 384,699 387,24 385,192 387,826 
F. I. P 6,271 8,928 -19,907 -24,81 249,476 326,399 250,88 328,338 
872,74 L -7,437 -9,431 9,502 4,05 575,711 618,826 577,88 620,298 
V. J. P 9,375 10,835 24,97 26,297 615,579 624,761 617,266 626,693 

1 

886,83 L -11,924 -6,007 -30,145 -31,301 287,056 279,714 289,122 281,965 
Š. S. P 21,442 18,157 -12,457 -15,36 378,983 408,355 380,33 409,999 
744,08 L -21,933 -13,008 17,828 21,594 525,137 564,644 526,812 566,013 
R. M. P 5,675 9,452 -27,837 16,561 615,078 628,574 627,313 630,343 
788,43 L -10,103 -17,039 8,9 -9,363 436,03 485,933 437,564 487,098 
Č. K. P 7,857 10,313 -17,116 -22,088 244,175 263,803 245,892 265,858 

2 

536,68 L -9,913 -10,217 23,016 8,928 375,899 365,063 378,696 366,802 
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Příloha č. 12: Paprskové grafy s výsledky LCI – 5 

Obrázek č. 55    Obrázek č. 58 

  
Obrázek č. 56    Obrázek č. 59 

  
Obrázek č. 57    Obrázek č. 60 
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Příloha č. 13: Výsledky pacientů v ABC scale 

Tabulka č. 20: ABC scale 
otázka Skupina 1 Skupina 2 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu nebo 
nezakolísáte, když: 

D. A. F. I. V. J. Š. S. R. M. Č. K. 

chodíte kolem domu 80 80 80 80 80 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 60 60 70 60 70 70 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před 
sebou 

50 60 60 60 60 60 

se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni 
vašich očí 

60 50 50 60 50 60 

stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad 
vaší hlavou 

40 30 30 40 30 40 

stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 40 30 40 50 40 50 
zametáte podlahu 60 60 60 60 60 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové 
cestě 

60 60 70 70 60 70 

nastupujete, nebo vystupujete z auta 60 70 60 70 60 60 
přecházíte parkoviště u obchodu 50 60 70 60 70 70 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 60 60 70 60 70 70 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 40 40 40 50 40 50 

narazíte do člověka, který prochází kolem 40 40 40 40 40 50 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte 
se zábradlí 

40 50 40 50 50 40 

nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru 
s rukama plnýma balíčků, a tak se nemůžete držet 

30 40 30 40 30 40 

jdete venku po namrzlém chodníku 30 30 30 30 40 40 
  800 820 840 880 850 910 
  50 51,25 52,5 55 53,125 56,875
Obrázek č. 61: grafické zpracování výsledků ABC – Scale 
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Příloha č. 14: Výsledky pacientů v ABIS - R 

Tabulka č. 22: Výsledky dotazníku ABIS-R 
  ABIS R D. A. F. I. V. J. Š. S R. M. Č. K. 

1 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj 
fyzický vzhled ve společenských situacích proti 
situacím, kdy jsem sám. 

1 0 1 0 1 1 

3 Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled. 1 2 1 1 1 2 

4 Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost 
vykonávat běžné denní aktivity. 1 1 2 2 2 2 

5 Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych 
neviděl svou protézu. 1 1 2 1 1 2 

6 Protože jsem amputář, jsem každodenně 
úzkostnější na svůj fyzický vzhled. 1 1 1 2 2 2 

8 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že 
už neodpovídám pojetí normálního vzhledu, dle 
společnosti. 

1 1 2 1 1 2 

9 Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost 
vyhnout se úrazům. 2 2 2 1 2 2 

10 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by 
můj vzhled mohli hodnotit druzí (společenské 
události, plavecké bazény, plážové aktivity…). 

1 1 2 2 1 2 

12 Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám 
protézu. 1 2 0 2 1 1 

13 Když jdu, lidé vidí mé kulhání. 1 1 1 2 1 2 

14 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by 
můj vzhled mohli hodnotit druzí (společenské 
události, plavecké bazény, plážové aktivity…). 

2 1 1 2 2 1 

15 Lidé se mnou jednají jako s 
vyřazeným/neschopným. 1 1 2 0 1 1 

18 Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych 
byl fyzicky přitažlivý. 1 0 2 1 1 0 

20 Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych 
neviděl svůj pahýl. 1 2 2 0 1 2 

 
Obrázek č. 62: grafické zpracování výsledků ABIS – R 
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Příloha č. 15: Kazuistika pacienta D. A. 
D. A. (18. 07. 1947) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 60 let, pravák, v současnosti je v invalidním důchodu. 
FF: výška 159 cm, váha 49,7 kg, tlak 150/90, tep 75, 
zdravotní stav: St. p. amputaci ve stehně PDK pro ischemickou gangrénu 5/07 

ICHDK na podkladě AS obliterans, st. p. F-P bypassu PDK 
ICHS – koml. LBBB, st. p. dilatační kardiomyopatii v r. 2004 
kožní enantém na LDK, na akru kožní změny z porušeného prokrvení 
oděrka na zádech se zánětlivou reakcí v okolí 
Abusus: kuřák, alkohol minimálně v anamnéze 
Pacient vyučen, chce se „rozchodit“, po hospitalizaci plánuje bydlení u syna 

 
Anamnéza: 
RA: rozvedený, 2 děti (synové), otce nezná, matka rakovina střev, má sestru 
OA: BDN, úrazy sport – vyražené rameno (1972), prasklá čéška PDK (ortéza) v 1966, pád ze 
schodů 1986 
SA: fotbal házená košíková parašutismus, potápění, rugby a jeho trenérství v mládí 
v posledních letech žádný sport 
SPA: invalidní důchodce, předtím práce na montážích, seřizování strojů Tesla, žije sám, k domu 
8 schodů, žádný výtah 
ReA: 10 x s ramenem – rozcvičování 
Abusus: cigarety 40 denně, alkohol v anamnéze 
 
Vstupní kineziologický rozbor: 9.8. 
Sed na vozíku: kyfotický s protrakcí ramen a předsunutým držením hlavy, paradoxní křivka 
v dolní Cp 
Stoj: plochá noha příčně i podélně, anteverze pánve, inspirační postavení hrudníku, elevace 
ramen s protrakcí, předsunuté držení hlavy, oploštělé křivky páteře s paradoxní křivkou v dolní 
Cp 
Pahýl: délka 34 cm (přibližně 85 % z délky druhostranného stehna – 39 cm), obvod 37 cm, tvar 
válcovitý, otok není přítomen, otlaky, iritace nejsou přítomny 
Jizva je 16,5 cm dlouhá zarůžovělá, ve středu mírně vtažená, přisedlá bez defektů,  
Druhostranná končetina: patela mírně vázne v pohyblivosti laterolaterálně a značně 
kraniokaoudálně, je přítomna kožní vyrážka (exantém) po celém bérci, na akru trofické změny, 
drobné klouby nohy nejsou volné, tep na a. tibalis hmatný, nepravidelně, kožní teplota přibližně 
stejná proximálně a distálně. 
Horní končetiny, jejich rozsah pohybu a svalová síla, končetinách pacienta nijak nelimitují, je 
horší stabilizace lopatek v stoji s oporou o berle a při chůzi 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti několikrát týdně střední intenzity, bolest mu občas brání v běžných 
činnostech. 
Protéza tlačí do třísla, objemově a délkově vyhovuje. Zvládá pohyb se 2 FH bez protézy 
Mobilita a lokomoce jsou uvedeny v tabulkách dále, stejně jako výsledky funkčních vyšetření. 
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Tabulka č. 24: Soběstačnost - D. A. 
Datum   9.8 30.8.  

Pouze vozík 0    
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5 5 5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky  

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 5 5   

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   20 25  
 
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Tabulka č. 25: Mobilita s protézou – D. A. 
Datum   9.8. 30.8.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7   7 

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10    
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3   3 

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10   10 
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2   2 
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0  22 
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
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10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru
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Tabulka č. 26: Hodnocení pacienta po amputaci DK – D. A. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 9.8. 30.8 9.8 30.8 Datum 9.8. 30.8. 9.8. 30.8 Datum 9.8. 30.8

PDK     LDK     Sv. břišní 3+ 4 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 4- 4 
FL 100 105 4- 4+ FL 100 110 4- 4+ Sv. zádové 4- 4 
EX 0 10 4- 4 EX 0 10 4- 4    
AB 20 25 3 4 AB 30 30 3+ 4+    
AD 15 15 3+ 4 AD 20 20 3+ 3+    
ZR     ZR 20 30 4 4    
VR     VR 20 30 4 4    
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL     FL 140 140 4 4    
EX     EX 0 0 4 4    
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL     DFL 10 15 4 4+    
PFL     PFL 25 30 4 4    
INV     INV 20 20 4 4    
EV     EV 10 10 4 4    
Podpis      Podpis         
 
Tabulka č. 27:Časoprostorové parametry chůze - D. A. 
  14.8 30.8. 
Rychlost 0,22 0,23 
Kadence 46,48 50,21 
Cyklus chůze P 60,5 63,75 
Cyklus chůze L 60,5 63,75 
Krok P 31,83 33 
Krok L 28,5 30,25 
 
Tabulka č. 28: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti - D. A. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
  14.8 30.8 14.8 30.8 
D. A. P 41,96 42,87 42,12 42,93 
  L 62,53 58,66 62,6 58,67 
 
Tabulka č. 29: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. - D. A. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
D. A P 68,41 79,68 1,6 2,83 33,91 37,35 
497,86 L 106,78 106,39 1,6 1,08 77,37 77,9 
 
Tabulka č. 30: Vertikální komponenta reakční síly a její složky - D. A. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
D. A P 68,27 79,6 33,13 34,82 33,97 35,69 33,42 37,3 
497,86 L 106,92 106,39 67,45 91,22 73,12 96,42 77,27 77,78 
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Tabulka č. 31: LCI – 5 - D. A. 
 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 1 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 2 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 2 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 2 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 2 
sestup z obrubníku chodníku 0 2 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 2 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 2 
chůze s přenášením předmětu 0 1 
  0 31 
 
Kontrolní kineziologický rozbor: 30.8. 
Sed na vozíku: kyfotický s protrakcí ramen a předsunutým držením hlavy, paradoxní křivka 
v dolní Cp 
Stoj: plochá noha příčně i podélně, anteverze pánve, inspirační postavení hrudníku, elevace 
ramen s protrakcí, předsunuté držení hlavy, oploštělé křivky páteře s paradoxní křivkou v dolní 
Cp 
Pahýl: délka 34 cm (přibližně 85 % z délky druhostranného stehna – 39 cm), obvod 35 cm, tvar 
spíše válcovitý, otok není přítomen, otlaky, iritace nejsou přítomny 
Jizva je 16,5 cm dlouhá, volně pohyblivá, bez defektů,  
Druhostranná končetina: patela mírně volná laterolaterálně, přetrvává mírné omezení 
kraniokaudálně, Vyrážka vymizela, na akru trofické změny, drobné klouby nohy jsou volné, tep 
na a. tibalis hmatný, nepravidelně, kožní teplota přibližně stejná proximálně a distálně. 
Horní končetiny, jejich rozsah pohybu a svalová síla, končetinách pacienta nijak nelimitují, je 
horší stabilizace lopatek v stoji s oporou o berle a při chůzi 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti několikrát týdně střední intenzity, bolest mu občas brání v běžných 
činnostech. 
Protéza tlačí do třísla, objemově a délkově vyhovuje. Zvládá pohyb se 2 FH bez protézy 
Chůze: Nezvládá čtyřdobou střídavou chůzi, proto ukazuje třídobou chůzi. Kroky jsou 
nerovnoměrné z hlediska prostorového i časového. Chodidlo pokládá příliš laterálně a prudce, 
nezvládne jej ubrzdit. Kolenní jednotku neovládá, předvádí chůdovitou chůzi s cirkumdukcí a 
elevací pánve. Protézu obchází, trup má mediálně od ní. Pánev v anteverzi. Pánev se 
nadměrně účastní pohybu v kyčelním kloubu a dopomáhá tak švihové fázi kroku protézou. Trup 
je tuhý podobně jako paže, ke kterým se přitahuje. Hlava a krční páteř jsou drženy ve flekčním 
držení. Oba ramenní pletence jsou málo stabilní.  
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Tabulka č. 32: ABC scale - D. A. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 60 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 50 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 60 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 40 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 40 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 60 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 60 
přecházíte parkoviště u obchodu 50 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 60 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 40 
narazíte do člověka, který prochází kolem 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, 
nemůžete se držet 

30 

jdete venku po namrzlém chodníku 30 
  50 
 
Tabulka č. 33: ABIS R - D. A. 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích proti situacím, kdy jsem sám. 1 
Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled. 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity. 1 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu. 1 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled. 1 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti. 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům. 2 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…). 1 
Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu. 1 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání. 1 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…). 2 
Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným. 1 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý. 1 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl. 1 
  16 
 
Závěr: 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá i 
venku po rovném povrchu překoná schody se zábradlím v obou směrech. Chůze v náročnějším 
terénu mu dělá potíže. Velké potíže má s přenášením předmětů a zvedáním předmětů z 
podlahy, ale překvapivě své rovnováze při této aktivitě věří na 50%. 
Při tréninku došlo k zrychlení chůze, mírnému zvýšení kadence, symetrizaci délky krokového 
cyklu a délek jednotlivých kroků. Současně se symetrizovalo zatížení ve stoji, ale jen mírně, o 
něco horší je zatížení v chůzi s výjimkou maximální výchylky. I když hodnoty zatížení pod 
protézou rostly, stále má pacient určité rezervy a podobné je to se symetrií. 
Došlo k omezení tréninku pro návštěvy ODIPU – nejdříve pro tlak protézy v tříslech a následně 
pro úpravu volného lůžka. 
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Tabulka č. 34: PEQ - D. A. 
Chůze 55 
Přesuny 60,4 
Reakce okolí na protézu 84,3 
Společenské obtíže 73,5 
Pohoda 69 
Spokojenost 65,4 
Bolesti 43,5 
Zdraví pahýlu 91 
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Příloha č. 16: Kazuistika pacienta F. I. 
F. I. (30. 01. 1947) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 60 let, levák, v současnosti v předčasném starobním 
důchodu. 
FF: výška 188 cm, váha 87,2 kg, tlak 150/ 100, tep 77. 
zdravotní stav: St. p. reamputaci PDK ve stehně pro ischemickou gangrénu 4/07 

St. p. flebotrombose PDK, násl. septický stav, akutní renální insuficience 
(přechodná dialýza), nestabilita oběhu a paroxysmy FiS 
Dupuytrenova kontraktura – tuhé flekční kontraktury prstů obou rukou 
ICHS – st. p. akutním IM diafragmatický – PCI s implantací stentu do 
dominantní ACD2, t. č. oj. ES 
Arteriální hypertenze, korigovaná 
St. p. operaci Tu močového měchýře 2004, st. p. chemoterapii v r. 2006 – st. p. 
TUR 6/06 
porucha metabolismu tuků, od 3/07 na statinu 
hyperurikémie, léčená od 7/07 
algický vertebrogenní syndrom Th-Lp, t. č. v klidu 

Pacient vyučen, chce se naučit chodit, hlavně terén a schody (pro koníčka myslivost), plánuje 
přechodné bydlení u dcery, a pak s manželkou. 
 
Anamnéza: 
RA: tatínek 78 let – na stáří, ICHS v anamnéze, maminka DM, v 76 smrt na rakovinu (neví 
čeho), má dvě děti dceru a syna - zdravé 
OA: ICHS, AH, rakovina močového měchýře, porucha metabolismu tuků, amputace, operace 
žádné, úraz vytrhnuté rameno – pravá HK 23-25 let zpět 
SA: rybaření, myslivost od mládí do amputace 
SPA: předčasný starobní důchod, dříve pracoval v lese, žije s manželkou v bytovce 24 schodů, 
možnost bydlet u dcery bez schodů 
ReA: žádná 
Abusus: neudává 
 
Vstupní Kineziologický rozbor: (8.8.) 
Sed: kyfotický protrakce ramen, předsunuté držení hlavy, zvýšená hrudní kyfóza, paradoxní 
křivka v dolní Cp, zvýšená krční lordóza 
Stoj: klenba zvýšená nejsou kontraktury, anteverze pánve, inspirační postavení hrudníku, 
protrakce elevace ramen, flekční držení loktů, oploštělá lordóza, zvýšená kyfóza a paradoxní 
křivka v dolní Cp, dextrokonvexní křivka v Lp a sinistrokonvexní v ThLp. 
Pahýl: délka 33 cm (přibližně 75% z délky druhostranného stehna – 43,5 cm), obvod 53 cm, tvar 
kónický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient pravidelně bandážuje od 
propuštění z nemocnice. 
Jizva je 19,5 cm dlouhá narudlá, přisedlá, více ve středu na okrajích volná, ale mírně tuhá, bez 
defektů. 
Druhostranná DK: patela mírně vázne v pohyblivosti kraniokaudálně, končetina je bez defektů, 
chybí ochlupení na bérci, tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota nižší 
distálně, drobné klouby nohy volné 
HKK: flekční držení v loketních kloubech na akru dupuytrenova kontraktura (maximální 
vzdálenost palec malík PHK 14 cm, LHK 16 cm, na pravé stažený 3., 4. a 5. prst na levé jen 4. 
a 5. prst). Pacient je schopen chůze o berlích rozsahy pohybu v ramenou a loktech pacienta 
nijak nelimitují, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti několikrát týdně mírné intenzity, bolest mu nebrání v běžných 
činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Mobilita a lokomoce jsou uvedeny v tabulkách dále, stejně jako výsledky funkčních vyšetření. 
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Tabulka č. 35: Soběstačnost – F. I. 
Datum   8.8. 23.8.  

Pouze vozík 0 0   
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5  5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky  

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0 0   
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 5    

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   10 25  
 
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Tabulka č. 36: Mobilita s protézou – F. I. 
Datum   8.8. 23.8.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7  7  

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10    
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3  3  

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2  2  
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0 22  
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
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10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru 
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Tabulka č. 37: Hodnocení pacienta po amputaci DK – F. I. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 8.8 23.8 8.8 23.8 Datum 8.8 23.8 8.8 23.8 Datum 8.8 23.8
PDK     LDK     Sv. břišní 3 3 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 3+ 3+ 
FL 90 100 4 4 FL 100 100 4 4+ Sv. zádové 4 4 
EX 0 5 3+ 4 EX 5 5 3+ 4    
AB 10 15 3 * 3+ AB 25 25 3+ 4+    
AD 10 10 3 3+ AD 15 15 4 4    
ZR     ZR 25 25 3+ 4+    
VR     VR 20 20 3+ 4+    
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL     FL 120 120 3+ 4+    
EX     EX 0 0 4 4+    
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL     DFL 10 10 4 5    
PFL     PFL 25 25 5 5    
INV     INV 15 15 4 4+    
EV     EV 10 10 4 4+    
Podpis      Podpis         
 
Tabulka č. 38:Časoprostorové parametry chůze - F. I. 
  10.8. 23.8. 
Rychlost 0,28 0,32 
Kadence 61,54 59,71 
Cyklus chůze P 56,5 62,17 
Cyklus chůze L 54,75 61,5 
Krok P 31,5 34,5 
Krok L 25 29,83 
 
Tabulka č. 39: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti – F. I. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
  10.8 23.8 10.8 23.8 
F. I. P 15,03 26,59 15,1 26,78 
  L 63,09 66,41 63,19 66,43 

 
Tabulka č. 40: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi – F. I. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
F. I P 46,49 66,61 7,51 1,22 28,75 37,62 
872,74 L 102,26 101,19 1,11 1,26 66,21 71,07 

 
Tabulka č. 41: Vertikální komponenta reakční síly a její složky – F. I. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
F. I P 19,77 26,2 16,88 11,95 46,37 66,47 28,59 37,4 
872,74 L 101,4 100,92 96,15 96,22 102 99,96 65,97 70,91 
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Tabulka č. 42: LCI – 5 – F. I. 
 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 1 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 2 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 2 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 2 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 3 
sestup z obrubníku chodníku 0 2 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 2 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 2 
chůze s přenášením předmětu 0 1 
  0 32 
 
Kontrolní kineziologický rozbor: (23.8) 
Sed: kyfotický protrakce ramen, předsunuté držení hlavy, zvýšená hrudní kyfóza, paradoxní 
křivka v dolní Cp, zvýšená krční lordóza 
Stoj: klenba zvýšená nejsou kontraktury, anteverze pánve, inspirační postavení hrudníku, 
protrakce elevace ramen, flekční držení loktů, oploštělá lordóza, zvýšená kyfóza a paradoxní 
křivka v dolní Cp, dextrokonvexní křivka v Lp a sinistrokonvexní v ThLp. 
Pahýl: délka 33 cm (přibližně 75% z délky druhostranného stehna – 43,5 cm), obvod 52 cm, tvar 
kónický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient pravidelně bandážuje od 
propuštění z nemocnice. 
Jizva je 19,5 cm dlouhá, volná, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela volná, končetina je bez defektů, chybí ochlupení na bérci, tep na a 
tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota nižší distálně, drobné klouby nohy volné 
HKK: flekční držení v loketních kloubech na akru dupuytrenova kontraktura (maximální 
vzdálenost palec malík PHK 14 cm, LHK 16 cm, na pravé stažený 3., 4. a 5. prst na levé jen 4. 
a 5. prst). Pacient je schopen chůze o berlích, rozsahy pohybu v ramenou a loktech pacienta 
nijak nelimitují, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti několikrát týdně mírné intenzity, bolest mu nebrání v běžných 
činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Chůze: Zvládá čtyřdobou střídavou chůzi. Kroky jsou nerovnoměrné jak z hlediska časového, 
tak z hlediska prostorového. Chodidlo při IC mírně vytočené podobně jako na zachované 
končetině, kolenní jednotku v průběhu švihové i stojné fáze kontroluje, ale dochází k prudké 
extenzi před IC. Při stojné fázi na protéze dochází k addukci v kyčelním kloubu a pacient lehce 
mediálně obchází protézu. Pánev je v anteverzi, je výraznější rotace po směru hodinových 
ručiček. Trup se pohybuje en block s pánví, chybí protirotace trupu je ve flekčním držení a odraz 
z protézy je doprovázen zvýšením lordózy bederní. Hlava a krční páteř jsou drženy ve flekčním 
postavení. Při opoře o francouzské hole je výrazně nestabilní pravé rameno. 
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Tabulka č. 43: ABC scale - F. I. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 60 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 60 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 50 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 30 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 30 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 60 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 70 
přecházíte parkoviště u obchodu 60 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 60 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 40 
narazíte do člověka, který prochází kolem 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 50 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, 
nemůžete se držet 

40 

jdete venku po namrzlém chodníku 30 
  51,25 
 
Tabulka č. 44: ABIS R - F. I. 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích, proti situacím kdy jsem sám 0 
Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled 2 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity 1 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu 1 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled  1 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům 2 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 1 
Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu 2 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání 1 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 1 
Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným 1 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý 0 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl 2 
  16 

Závěr 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá 
doma i venku po rovném povrchu. Překoná schody se zábradlím v obou směrech. Výstup na 
obrubník zvládne bez zábradlí, či dopomoci, ale při sestupu je nejistý. Chůze v náročnějším 
terénu mu dělá potíže. Velké potíže má s přenášením předmětů a zvedáním předmětů z 
podlahy , ale překvapivě své rovnováze při této aktivitě věří na 60%. Své schopnosti udržet 
rovnováhu, nejméně věří při stoji na špičkách a při chůzi po namrzlém chodníku. 
Při tréninku došlo k zrychlení chůze, bohužel ale kadence poklesla. Dále došlo k symetrizaci 
délky krokového cyklu a délek jednotlivých kroků. Současně se symetrizovalo zatížení ve stoji. 
Byť byl rozdíl značný, absolutní hodnoty zatížení protézy zůstaly velmi nízké. Podobné jsou 
hodnoty zatížení v chůzi. Při tréninku došlo k relativně velkému nárůstu, ale hodnota je stále 
nízká. Jsou tu značné rezervy v komponentách F1 a F2, pacient při chůzi protézu zatěžuje až 
při odrazu a asymetrie je ve všech hodnotách značná. 
Došlo k omezení tréninku pro předčasné ukončení terapie ze strany pacienta – potíže se 
zažíváním. 
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Tabulka č. 45: PEQ - F. I. 
Chůze 61 
Přesuny 66,5 
Reakce okolí na protézu 87,6 
Společenské obtíže 70 
Pohoda 75 
Spokojenost 70,3 
Bolesti 46,7 
Zdraví pahýlu 89 
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Příloha č. 17: Kazuistika pacienta V. J. 
V. J. (04. 04. 1946) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 61 let, pravák, starobní důchodce. 
FF: výška 184 cm, váha 88,5 kg, tlak 160/100, tep 78. 
Zdravotní stav:  St. p. amputaci LDK ve stehně bércový defekt a diabetickou gangrénu 

v ischemickém terénu 6/07 
Diabetes mellitus II. typu, na inzulinu 
ICHDK na podkladě AS oblit., St. p. F – P bypassu bilaterálně, st. p. PTA dx 
Arteriální hypertenze, t. č. subkompenzovaná 
Opakovaná epistaxe vlevo 
St. p. dekompenzaci LK v 4/07 
Porucha metabolismu tuků, na statinu 
St. p. CMP v r. 2003, bez reziduí 
St. p. parese n. facialis l. sin v r. 1978 
St. p. desobliteraci carotid bilat v r. 2003 
St. p. CHCE v r. 1991, vs vředová nemoc GIT v anamnéze 

Abusus: neudává 
Pacient absolvoval střední odbornou školu s maturitou, již před hospitalizací jej rodina umístila 
do domova důchodců, kam se bude muset po hospitalizaci vrátit. Pacient chce chodit za 
rodinou na návštěvy (3 km v kopcovitém terénu) 
 
Anamnéza: 
RA.: matka + embolie 70, Otec + ca. plic 75 (kuřák), bratr v 60 letech potíže se srdcem, sestra + 
na ca plic v 57 letech, jeden syn, dva vnuci, vdovec 
OA.: operace žlučník, 1980, fraktura kotníku LDK 81, po 6 M revize, 2003 operace 
k zprůchodnění karotid, 2003 lehké CMP (popisuje lehké škubání doprava po příhodě dnes bez 
nálezu) 2003 amputace PHK V. prst, 2005 bypass PDK, 2006 bypass LDK, 2007 amputace 
LDK, dva zápaly plic (12 a 20 let) 
úrazy: poranění nosu při cvičení na hrazdě, úder boxerem do nosu a zlomená nosní přepážka 
AH – 4 roky na medikaci, DM 11 let od počátku na inzulinu 
SPA: starobní důchodce, policista, od 75 v kanceláři, v domově důchodců 3M – výtah,  
SA: atletika 800m a 1km, cyklistika kolem dvaceti závodně, od středního věku jako dopravu 
ReA: VAS v 1996 pouze fyzikální terapie (el. proudy a UZ) 
 
Kineziologický rozbor: 17.8. 
Sed: kyfotický s naznačenou protrakcí ramen, mírný předsun hlavy, paradoxní křivka v dolní Cp. 
Stoj: klenba mírně snížená, ale v odlehčení dostatečná, anteverze pánve, inspirační postavení 
hrudníku, naznačená protrakce ramen, při opoře o berle dojde k zhoršení a elevaci. 
Pahýl: délka 38 cm (přibližně 85 % z délky druhostranného stehna – 44,5 cm), obvod 49 cm, 
tvar válcovitý, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient nebandážuje. 
Jizva je 17,5 cm dlouhá, vpadlá na středu pevně přisedlá k spodině, mírně tuhá, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela volná, končetina je bez defektů, na nártu chybí šlachy po defektu 
z poruchy prokrvení, jizva je přisedlá a tuhá, tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, 
kožní teplota nižší distálně, drobné klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při chůzi o berlích, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. Na 
pravé horní končetině chybí malík pro diabetickou gangrénu. 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenně mírné intenzity, bolest mu nebrání v  činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Pro TIA v anamnéze bylo provedeno orientační neurologické vyšetření: 
reflexy na horních končetinách stranově výbavné, relativně symetrické, 
Mingazini a Barré pro HKK negativní, Juster negativní 
reflexy na dolních končetinách výbavné, Barré pro DKK negativní, fenomén šikmých bérců 
negativní, Babinski a Chaddock, stejně jako Rossolimo a Žukovski – Kornilov negativní 
Stoj I s titubacemi a náklonem nad zachovanou končetinu, Stoj II výrazné titubace, Stoj III 
netestován 
Hautant negativní.
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Tabulka č. 46: Soběstačnost – V. J. 
Datum   17.8 7.9.  

Pouze vozík 0 0   
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5  5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky   

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0    
S velkou dopomocí 2 2   
S malou dopomocí 5    

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   12 25  
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Tabulka č. 47: Mobilita s protézou – V. J. 
Datum   17.8 7.9.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7  7  

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10    
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3  3  

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2  2  
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0 22  
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru 
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Tabulka č. 48: Hodnocení pacienta po amputaci DK – V. J. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 17.8. 7.9. 17.8 7.9 Datum 17.8 7.9 17.8 7.9. Datum 17.8 7.9. 
PDK     LDK     Sv. břišní 3+ 4 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 3+ 4 
FL 100 110 4 4+ FL 90 100 3+ 4+ Sv. zádové 4 4 
EX 5 10 3+ 4 EX 0 5 3+ 4+    
AB 30 30 3+ 4 AB 30 30 3+ 4    
AD 15 20 3+ 4+ AD 10 15 4- 4    
ZR 30 30 4 4 ZR        
VR 30 30 4 4 VR        
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL 120 130 4+ 4+ FL        
EX 0 0 4+ 4+ EX        
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL 10 10 3+ 4 DFL        
PFL 20 30 4 4 PFL        
INV 10 10 3 3+ INV        
EV 20 20 3 3+ EV        
Podpis      Podpis         
 
Tabulka č. 49: Časoprostorové parametry chůze - V. J. 
  17.8. 7.9. 
Rychlost 0,25 0,28 
Kadence 52,82 52,82 
Cyklus chůze P 59,5 61,33 
Cyklus chůze L 61,17 64,5 
Krok P 27,5 30,33 
Krok L 31,67 34,5 
 
Tabulka č. 50: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti - V. J. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
  17.8 7.9. 17.8 7.9. 
V. J. P 54,46 44,77 54,48 44,93 
  L 30,41 39,72 30,59 39,84 
 

Tabulka č. 51: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. - V. J. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
V. J P 95,66 98,03 12,56 1,97 69,6 70,66 
886,83 L 59,34 64,09 0,95 0,67 32,6 31,79 
 
Tabulka č. 52: Vertikální komponenta reakční síly a její složky – V. J. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
V. J P 94,84 95,4 87,93 90,37 95,61 97,96 69,41 70,45 
886,83 L 56,21 56,59 8,17 7,94 58,84 63,91 32,37 31,54 
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Tabulka č. 53: LCI – 5 – V. J. 
 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 2 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 2 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 3 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 2 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 3 
sestup z obrubníku chodníku 0 2 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 3 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 2 
chůze s přenášením předmětu 0 1 
  0 35 
 
Kontrolní kineziologický rozbor: 7.9. 
Sed: kyfotický s naznačenou protrakcí ramen, mírný předsun hlavy, paradoxní křivka v dolní Cp. 
Stoj: klenba mírně snížená, ale v sedu dostatečná, anteverze pánve, inspirační postavení 
hrudníku, naznačená protrakce ramen, při opoře o berle dojde k zhoršení a elevaci. 
Pahýl: délka 38 cm (přibližně 85% z délky druhostranného stehna – 44,5 cm), obvod 48 cm, tvar 
spíše kónický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje. 
Jizva je 17,5 cm dlouhá světlá, vpadlá na středu stéle mírně přisedlá, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela volná, končetina je bez defektů, na nártu chybí šlachy po defektu 
z poruchy prokrvení, jizva je přisedlá a tuhá, tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, 
kožní teplota nižší distálně, drobné klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při chůzi o berlích, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. Na 
pravé horní končetině chybí malík pro diabetickou gangrénu. 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenně mírné intenzity, bolest mu nebrání v běžných 
činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Pro TIA v anamnéze bylo zopakováno vyšetření stoje: 
Stoj I titubace vymizely, zvládne prostý stoj na obou dolních končetinách, ve stoji II má mírné 
potíže s rovnováhou a při zavření očí náznak pádu, chybí úkrok 
Chůze: Nezvládá čtyřdobou střídavou chůzi, proto ukazuje třídobou chůzi. Kroky jsou 
nerovnoměrné z hlediska prostorového i časového. Chodidlo je pokládáno správně, koleno 
nelze ovládat. Vedle kvadrátového mechanismu si pacient dopomáhá i cirkumdukcí. Pánev je v 
anteverzi a pohyb pánve je větší než u běžné populace. Trup je ve flekčním držení, ale při 
odrazu z protézy se výrazně prohlubuje lordóza bederní. Hlava a krční páteř jsou drženy ve 
flexi. 
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Tabulka č. 54: ABC scale - V. J. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 70 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 60 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 50 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 30 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 40 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 70 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 60 
přecházíte parkoviště u obchodu 70 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 70 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 40 
narazíte do člověka, který prochází kolem 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, 
nemůžete se držet 

30 

jdete venku po namrzlém chodníku 30 
  52,5 
 
Tabulka č. 55: ABIS R - V. J. 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích, proti situacím kdy jsem sám 1 
Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity 2 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu 2 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled  1 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti 2 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům 2 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 2 
Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu 0 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání 1 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 1 
Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným 2 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý 2 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl 2 
  21 

 
Závěr 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá 
doma, venku po rovném povrchu i nerovném, potíže má za nepříznivého počasí. Překoná 
schody se zábradlím v obou směrech a nahoru dokonce i bez zábradlí. Výstup na obrubník 
zvládne bez zábradlí, či dopomoci, ale při sestupu je nejistý. Velké potíže má s přenášením 
předmětů. Své schopnosti udržet rovnováhu nejméně věří při vystupování z eskalátoru a při 
chůzi po namrzlém chodníku. 
Při tréninku došlo k zrychlení chůze, bohužel ale kadence zůstala stejná. Dále došlo k 
symetrizaci délky krokového cyklu a délek jednotlivých kroků, ale pouze velmi malé. Současně 
se symetrizovalo zatížení ve stoji. Byť byl rozdíl relativně velký, absolutní hodnoty zatížení 
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protézy i zachované končetiny zůstaly velmi nízké. U zatížení v chůzi má překvapivé hodnoty 
komponenta F2, která je velmi nízká a s největší pravděpodobností ukazuje na nedostatek 
důvěry v protézu a velké opření o hole. Při tréninku došlo k růstu zatížení pod protézou a 
symetrizaci zatížení mezi zachovanou končetinou a protézou.  
 
Tabulka č. 56: PEQ - V. J 
Chůze 64,25 
Přesuny 69,7 
Reakce okolí na protézu 74,6 
Společenské obtíže 75 
Pohoda 63 
Spokojenost 63,6 
Bolesti 42,6 
Zdraví pahýlu 85 
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Příloha č. 18: Kazuistika pacienta R. M. 
R. M. (21. 11 1935) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 72 let, pravák, starobní důchodce 
FF: výška 178, váha 73 kg, tlak 150/100, tep 78. 
Zdravotní stav:  St. p. amputaci v levém stehně pro neprokrvení 8/07 

Ischémie dolních končetin – po F-P bypassu obou stran 
Hypertenze II. stupně 
Vředy žaludku a dvanáctníku 
TIA – (1983, 1995) – neurologicky bez nálezu 
Hypakuze vlevo 
St. p. operaci tlustého střeva (1960) 
CHOPN 
Tinea nehtů palce i prstců PDK 

Abusus cigarety 20 denně přestal v roce 2002, jiný neudává 
Pacient vyučen, bydlí v domku s manželkou. Pacient se chce naučit chodit, hlavně zvládnout 
pohyb po a okolo domu. 
 
Anamnéza: 
RA: tatínek 79 let + na stáří, maminka + na DM 67, má dva syny - zdravé 
OA: ICHDK, AH, operace: tlustého střeva 1960, úraz neudává 
SA: vesnický fotbálek 
SPA: starobní důchod, s manželkou v hospodářství, před domem 3 schody, pracoval 
v zemědělství JZD, později statek 
ReA: žádná 
 
Vstupní Kineziologický rozbor: (10.3.)  
Sed: stabilní, kyfotický s protrakcí ramen, předsunutým držením hlavy, zvýšenou hrudní 
kyfózou, paradoxní křivkou v dolní Cp, retroverzí pánve, rotace proti směru hodinových ručiček, 
posun vlevo laterálně, 
Stoj: klenba podélná i příčná chybí, nejsou kontraktury, anteverze pánve, rotace proti směru 
hodinových ručiček, posun vlevo laterálně, inspirační postavení hrudníku, protrakce elevace 
ramen 
Pahýl: délka 35 cm (přibližně 80% z délky druhostranné končetiny – 42,5 cm) obvod 46 cm, tvar 
spíše konický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje 
Jizva je 19 cm dlouhá, narudlá, ve středu přisedlá, na okrajích spíše volnější (lepší mediálně), 
jizva je zatím spíše tužší, bez defektů. 
Druhostranná DK: bez defektů, chybí ochlupení na bérci a jsou přítomny pigmentové změny, 
tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota je distálně nižší než proximálně, 
patela kraniokaudálně vázne pohyblivost, drobné klouby nohy volné 
HKK: naznačené flekční držení PHK slabší rozsah a síla přiměřená věku, nelimitují pacienta při 
chůzi o berlích, ale při opoře nedostačuje stabilizace lopatek 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenně mírné intenzity, bolest mu nebrání v  činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Pro TIA v anamnéze bylo provedeno orientační neurologické vyšetření: 
reflexy na horních končetinách stranově výbavné relativně symetrické, 
Mingazini a Barré pro HKK negativní, Juster negativní 
reflexy na dolních končetinách výbavné, medioplantární slabší, Barré pro DKK negativní, 
fenomén šikmých bérců negativní, Babinski a Chaddock, stejně jako Rossolimo a Žukovski – 
Kornilov negativní 
Stoj I s titubacemi a váha na zachované končetině, zvýšená hra prstců, Stoj II výrazné titubace, 
ve stoji III pacient zvýší výchylky, hrozí pád 
Hautant negativní.
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Tabulka č. 57: Soběstačnost – R. M. 
Datum   10.3. 28.3  

Pouze vozík 0 0   
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5  5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky  

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0 0   
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 5    

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   10 25  
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Mobilita s protézou 
Tabulka č. 58: Mobilita s protézou – R. M. 
Datum   10.3. 28.3.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7    

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3  3  

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2  2  
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0 25  
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
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10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru 
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Tabulka č. 59: Hodnocení pacienta po amputaci DK – R. M. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 10.3 28.3 10.3. 28.3 Datum 10.3. 28.3. 10.3. 28.3 Datum 10.3. 28.3
PDK     LDK     Sv. břišní 3+ 4 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 4- 4 
FL 100 120 4 4+ FL 95 100 4 5- Sv. zádové 4- 4 
EX 0 5 4 4+ EX 0 5 4- 4+    
AB 15 25 4 - 4- AB 20 25 3+ 4-    
AD 10 10 4- 4+ AD 10 15 4- 4+    
ZR 25 25 4- 4 ZR        
VR 10 10 4- 4 VR        
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL 130 130 4 4+ FL        
EX 0 0 4 4+ EX        
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL 10 15 4+ 5 DFL        
PFL 20 30 4+ 5 PFL        
INV 15 15 5 5 INV        
EV 5 5 5 5 EV        
Podpis      Podpis         
 
 
Tabulka č. 60: Časoprostorové parametry chůze - R. M. 
  12.3 28.3. 
Rychlost 0,32 0,45 
Kadence 64,91 80,9 
Cyklus chůze P 55,13 63 
Cyklus chůze L 56,75 63,17 
Krok P 27,13 32,17 
Krok L 29,88 33,83 
 

Tabulka č. 61: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti - R. M. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
  12.3 28.3. 12.3 28.3. 
R. M. P 64,99 54,15 65,03 54,21 
  L 31,45 45,44 31,55 45,52 
 

Tabulka č. 62: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. - R. M. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
R. M. P 100,31 102,6 7,14 9,38 79,56 79,95 
788,43 L 87,11 90,57 1,06 1,32 55,5 61,78 
 
Tabulka č. 63: Vertikální komponenta reakční síly a její složky – R. M. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
R. M. P 100,1 99,71 98,55 96,87 99,62 102,56 78,01 79,72 
788,43 L 87,06 90,42 67,75 76,32 71,64 76,7 55,3 61,63 
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Tabulka č. 64: LCI – 5 – R. M. 
 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 2 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 2 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 3 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 2 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 3 
sestup z obrubníku chodníku 0 3 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 3 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 3 
chůze s přenášením předmětu 0 1 
 
Kontrolní kineziologický rozbor: 28.3. 
Sed: stabilní, zvládne vědmě korigovat, ale přirozený sed zůstává kyfotický s protrakcí ramen a 
předsunutým držením hlavy 
Stoj: klenba podélná i příčná chybí, nejsou kontraktury, anteverze pánve, rotace sotva znatelná, 
posun vymizel, inspirační postavení hrudníku a protrakce elevace ramen přetrvávají. 
Pahýl: délka 35 cm (přibližně 80% z délky druhostranné končetiny – 42,5 cm) obvod 4ř cm, tvar 
konický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje 
Jizva je 19 cm dlouhá, bledne, ve středu stále mírně vázne posunlivost, na okrajích volná, bez 
defektů 
Druhostranná DK: bez defektů, chybí ochlupení na bérci a jsou přítomny pigmentové změny, 
tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota je distálně nižší než proximálně, 
patela kraniokaudálně vázne pohyblivost, drobné klouby nohy volné 
HKK: naznačené flekční držení PHK slabší rozsah a síla přiměřená věku, nelimitují pacienta při 
chůzi o berlích, ale při opoře nedostačuje stabilizace lopatek 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést shodný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenně mírné intenzity, bolest mu nebrání v  činnostech. 
Protéza vyhovuje objemově a délkově, nikde netlačí. 
Vylepšila se stabilita prostého stoje a stoje o zúžené bázi při zavřených čích pacient stále 
nejistý 
Chůze: Zvládá čtyřdobou střídavou chůzi. Kroky jsou nerovnoměrné hlavně z hlediska 
časového. Protézové chodidlo pokládá ve větší VRO oproti zachované končetině. Kolenní 
jednotku nelze ovládat. Zvládá chůzi kvadrátovým mechanismem bez cirkumdukce. Ve stojné 
fázi na protéze dochází k addukci v kyčelním kloubu. Pánev se laterálně posunuje na stranu 
protézy, dochází k výraznější rotaci proti směru hodinových ručiček. Trup je ve flekčním držení s 
protrakcí ramen a mírným náklonem nad pravou dolní končetinu. V trupu je naznačena rotace 
proti směru hodinových ručiček, zatímco rotace po směru hodinových ručiček chybí. Hlava a 
krční páteř jsou ve flekčním držení. Pravé rameno je výrazně nestabilní. Pacient má velmi 
ztuhlé držení paží. 
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Tabulka č. 65: ABC scale - R. M. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 70 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 60 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 50 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 30 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 40 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 60 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 60 
přecházíte parkoviště u obchodu 70 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 70 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 40 
narazíte do člověka, který prochází kolem 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 50 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, 
nemůžete se držet 

30 

jdete venku po namrzlém chodníku 40 
  53,125 
 
Tabulka č. 66: ABIS R - R. M. 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích, proti situacím kdy jsem sám 1 
Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity 2 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu 1 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled  2 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům 2 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 1 
Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu 1 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání 1 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 2 
Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným 1 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý 1 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl 1 
  18 

Závěr 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá 
doma, venku po rovném povrchu i nerovném, potíže má za nepříznivého počasí. Překoná 
schody se zábradlím v obou směrech a dokonce i bez zábradlí. Výstup a sestup z obrubníku 
zvládne bez zábradlí, či dopomoci. Velké potíže má s přenášením předmětů. Své schopnosti 
udržet rovnováhu nejméně věří při vystupování z eskalátoru. 
Při tréninku došlo k zrychlení chůze, a značnému zvýšení kadence. Dále došlo k symetrizaci 
délky krokového cyklu a délek jednotlivých kroků. Současně se symetrizovalo zatížení ve stoji 
na hodnoty blízké normální populaci. Pacient výtečně zvládl zatěžování při chůzi, dobré zatížení 
při přenosu váhy na protézu, následuje úbytek váhy v midstance a poměrně které přetrvává i při 
odrazu. U pacienta došlo k relativně dobré symetrizaci při chůzi. 
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Tabulka č. 67: PEQ - R. M. 
Chůze 64 
Přesuny 73 
Reakce okolí na protézu 79,5 
Společenské obtíže 71,33 
Pohoda 64,3 
Spokojenost 64 
Bolesti 44,83 
Zdraví pahýlu 45 
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Příloha č. 19: Kazuistika pacienta Š. S. 
Š. S (08. 06. 1930) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 77 let, pravák, starobní důchodce 
FF: výška 180 cm, váha 78 kg, tlak 140/90, tep 72. 
Zdravotní stav: St. p. amputaci v pravém stehně pro diabetickou gangrénu 9/07 

Diabetes mellitus II. typu od 1980 
Arteriální hypertenze III. stupně 
Exacerbace defektu u levé šlachy Achillovy 
ICHS, st. po IM spodním 2006 – st. AO – coron. bypass 12/06 
ICHDK IV st. dle Fontaina, po PTA všech tepen LDK 2005 
AS universalis 
St po TIA 2000, 2004 – enadarectomie ACI vlevo 04 
St. p. erozích antra žaludku 
Staré fibroidurativní změny horních polí plicních 
St. p. hlubokém defektu nad patou LDK 

Abusus neudává 
Pacient absolvoval střední průmyslovou školu, žije s manželkou v bytovce, chce chodit s ženou 
na procházky po Přelouči 
Anamnéza: 
RA.: otec + v 65 letech na následky hypostatické pneumonie po operaci, matka + na stáří v 89 
letech, sourozence nemá, děti má 2 dceru a syna 
OA.: DM, PAD, AH, ACHS, stp. IM (2006), bypass 06, ICHDK, PTA 2005, AS, TIA 2000 a 2004, 
endarectomie 2004, úrazy neudává žádné 
SPA: starobní důchodce, žije s manželkou v bytovce ve 2. patře (40 schodů), dříve pracoval 
v Tesle v oddělení propagace. 
SA: fotbalový brankář za dorost, v mládí se věnoval rekreačně hokeji, v současné době 
nesportuje 
Kineziologický rozbor: 12.3. 
Sed: stabilní s otevřenýma i zavřenýma očima, kyfotizace v bederní oblasti, hrudník relativně 
vzpřímený, ramena v mírné protrakci, hlava předsunutá. Prudký zlom v oblasti Cp. 
Stoj: tendence flektovat ve stoji koleno LDK, pánev v mírné anteverzi, rotovaná po směru 
hodinových ručiček, šikmá vlevo kraniálně, reaktivní dextrokonvexní křivka v Lp (po vypodložení 
PDK vymizí, zvýšená bederní lordóza, oploštělá hrudní páteř a prudký zlom v CTh, zvýšená 
krční lordóza, předsun hlavy, inspirační postavení hrudníku, elevace levého ramene, ruce 
v mírném flekčním postavení. 
Pro lepší stabilitu stojí s holemi mírně vpřed a předkloněným trupem. 
Pahýl: délka 37 cm (přibližně 85 % z délky druhostranného stehna – 44,5 cm), obvod 42 cm, 
tvar spíš konický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje 
Jizva je 17,5 cm dlouhá, vpadlá na středu pevně přisedlá k spodině, mírně tuhá, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela volná, defekt v oblasti nad patou LDK, defekt neomezuje zátěž 
končetiny tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota nižší distálně, drobné 
klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při krátké chůzi o berlích, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. 
Při delší chůzi tendence víc se opřít do berlí a objevuje se třes 
 Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést podobný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti občasné několikrát do týdne, mírné intenzity, bolest mu nebrání 
v činnostech, ale obtěžuje jej 
Protéza vyhovuje objemově, délkově nevyhovuje, nikde netlačí. 
Mobilita a lokomoce jsou uvedeny v tabulkách dále, stejně jako výsledky funkčních vyšetření. 
Pro TIA v anamnéze bylo provedeno orientační neurologické vyšetření: 
reflexy na horních končetinách stranově výbavné, relativně symetrické, 
Mingazini a Barré pro HKK negativní, Juster negativní 
reflexy na dolních končetinách výbavné, Barré pro DKK negativní, fenomén šikmých bérců 
negativní, Babinski a Chaddock, stejně jako Rossolimo a Žukovski – Kornilov negativní 
Stoj I s titubacemi a náklonem nad zachovanou končetinu, Stoj II zvýšené titubace, Stoj III činní 
velké obtíže, pacient přepadává 
Hautant negativní.
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Tabulka č. 68: Soběstačnost – Š. S. 
Datum   12.3. 1.4.  

Pouze vozík 0 0   
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5  5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky  

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0 0   
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 5    

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   10 25  
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Tabulka č. 69: Mobilita s protézou – Š. S. 
Datum   12.3. 1.4.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7    

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3  3  

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2  2  
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0 25  
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru 
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Tabulka č. 70: Hodnocení pacienta po amputaci DK – Š. S. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 12.3. 1:4: 12.3. 1:4: Datum 12.3. 1:4: 12.3. 1:4: Datum 12.3. 1:4: 
PDK     LDK     Sv. břišní 3 4 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 4 4 
FL 110 120 4 5- FL 110 120 5- 5- Sv. zádové 4 4 
EX 0 0 4- 4 EX 5 5 5- 5-    
AB 30 30 4 4 AB 30 30 4 4+    
AD 20 20 4 4+ AD 20 20 4 5-    
ZR     ZR 35 35 3+ 4-    
VR     VR 30 30 3+ 4-    
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL     FL 130 130 5- 5    
EX     EX 0 0 5- 5    
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL     DFL 10 10 4 4+    
PFL     PFL 35 35 4 4    
INV     INV 20 20 3 3    
EV     EV 10 10 3 3    
Podpis      Podpis         
 
Tabulka č. 71: Časoprostorové parametry chůze - Š. S. 
  14.3 1.4. 
Rychlost 0,35 0,42 
Kadence 64,47 70,47 
Cyklus chůze P 67 68,67 
Cyklus chůze L 64 67,67 
Krok P 33,17 35,17 
Krok L 31,75 34 
 
Tabulka č. 72: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti – Š. S. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
  12.3. 1.4. 12.3 1.4. 
Š. S. P 29,31 34,09 29,53 34,32 
  L 61,41 58,98 61,52 59,16 
 

Tabulka č. 73: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. – Š. S. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
Š. S. P 81,81 86,23 1,32 1,22 51,11 55,1 
744,08 L 94,1 93,43 1,15 2,07 70,8 76,07 
 
Tabulka č. 74: Vertikální komponenta reakční síly a její složky – Š. S. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
Š. S. P 81,6 86,02 77,65 65,51 65,9 81 50,93 54,88 
744,08 L 94,01 93,28 89,38 90,33 93,37 89,6 70,58 75,88 
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Tabulka č. 75: LCI – 5 – Š. S. 
LCI 5 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 2 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 3 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 3 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 2 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 3 
sestup z obrubníku chodníku 0 3 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 3 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 2 
chůze s přenášením předmětu 0 2 
Kontrolní kineziologický rozbor: 1.4. 
Sed: stabilní s otevřenýma i zavřenýma očima, kyfotizace v bederní oblasti, hrudník relativně 
vzpřímený, ramena v mírné protrakci, hlava předsunutá. Prudký zlom v oblasti Cp. Při 
soustředění zkoriguje, ale korekce dlouho nevydrží 
Stoj: vymizela tendence k flexi kolene LDK, pánev je v mírné anteverzi, zvýšená bederní 
lordóza, oploštělá hrudní páteř a prudký zlom v cti, zvýšená krční lordóza, předsun hlavy, 
inspirační postavení hrudníku, elevace levého ramene, ruce v mírném flekčním postavení. Stoj 
zvládne krátkodobě bez holí v napřímení 
Pahýl: délka 37 cm (přibližně 85 % z délky druhostranného stehna – 44,5 cm), obvod 42 cm, 
tvar konický, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje 
Jizva je 17,5 cm dlouhá, na středu mírně přisedlá k spodině, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela volná, defekt v oblasti nad patou LDK, defekt neomezuje zátěž 
končetiny tep na a tibialis obtížně hmatný, nepravidelný, kožní teplota nižší distálně, drobné 
klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při chůzi o berlích. 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést podobný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti občasné několikrát do týdne, mírné intenzity, bolest mu nebrání 
v činnostech, ale obtěžuje jej 
Protéza vyhovuje objemově i délkově, nikde netlačí. 
Stoj I s mírné titubacemi, Stoj II zvýšené titubace, Stoj III činní obtíže 
Chůze: Zvládá čtyřdobou střídavou chůzi. Kroky jsou z časového hlediska nerovnoměrné. 
Chodidlo pokládá správně. Kolenní jednotku kontroluje v průběhu švihové i stojné fáze. V 
kyčelním kloubu dochází ve stojné fázi k mírnému pohybu do addukce. Pánev ve švihové fázi 
elevuje a napomáhá pohybu končetinou, zatímco ve stojné fázi dochází k mírnému posunu 
laterálně. Trup je ve flekčním držení, dochází k mírným rotacím v obou směrech. Při odrazu z 
protézy nastává v bedrech hyperextenze. Hlava a krční páteř jsou ve flekčním držení po celou 
dobu cyklu. Levé rameno je výrazně nestabilní při opoře o francouzské hole. 
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Tabulka č. 76: ABC scale - Š. S. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 60 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 60 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 60 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 40 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 50 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 70 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 70 
přecházíte parkoviště u obchodu 60 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 60 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 50 
narazíte do člověka, který prochází kolem 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 50 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, 
nemůžete se držet 

40 

jdete venku po namrzlém chodníku 30 
  55 
 
Tabulka č. 77: ABIS R - Š. S 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích, proti situacím kdy jsem sám. 0 

Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled 1 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity 2 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu 1 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled  2 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti 1 

Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům 1 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 2 

Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu 2 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání 2 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 2 

Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným 0 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý 1 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl 0 
  17 
Závěr 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá 
doma, venku po rovném povrchu i nerovném, potíže má za nepříznivého počasí. Překoná 
schody se zábradlím v obou směrech a nahoru dokonce i bez zábradlí. Výstup a sestup z 
obrubníku zvládne bez zábradlí, či dopomoci. Zvládá samostatně vstát po pádu. Své schopnosti 
udržet rovnováhu nejméně věří při chůzi po namrzlém chodníku. 
Při tréninku došlo k zrychlení chůze, bohužel ale kadence zůstala stejná. Dále došlo k 
symetrizaci délky krokového cyklu a délek jednotlivých kroků, ale pouze velmi malé. Současně 
se symetrizovalo zatížení ve stoji. Byť byl rozdíl relativně velký, absolutní hodnoty zatížení 
protézy i zachované končetiny zůstaly velmi nízké. U zatížení v chůzi má překvapivé hodnoty 
komponenta F2, která je velmi nízká a s největší pravděpodobností ukazuje na nedostatek 
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důvěry v protézu a velké opření o hole. Při tréninku došlo k růstu zatížení pod protézou a 
symetrizaci zatížení mezi zachovanou končetinou a protézou.  
 
Tabulka č. 78: PEQ - Š. S. 
Chůze 71,25 
Přesuny 85,6 
Reakce okolí na protézu 93 
Společenské obtíže 76,67 
Pohoda 66 
Spokojenost 66,33 
Bolesti 42,07 
Zdraví pahýlu 90 
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Příloha č. 20: Kazuistika pacienta Č. K. 
Č. K. (4. 9. 1944) 
Pacient mužského pohlaví, ve věku 63 let, pravák, starobní důchodce 
FF: výška 160 cm, váha 53,6 kg, tlak 140/90, tep 70. 
Zdravotní stav: St. p. amputaci v pravém stehně pro ischémii 9/07 
  St. po operaci ruptury duodenálního vředu v 1995, obtíže dosud 
  ICHDK 
  Dupuytrenovy kontraktury na obou horních končetinách, horší vlevo 
Abusus 30 cigaret denně, jiný neudává 
Pacient vyučen, žije s manželkou v rodinném domku, chce se znovu naučit chodit. 
 
Anamnéza 
RA.: otec + v 73 letech na embolii, matka + v 72 letech po IM, sourozence nemá, děti dvě dceru 
a syna 
OA.: úrazy neudává, operace žaludku pro duodenální vřed, dupuytrenovy kontraktury obou HK. 
SPA.: zedník, práce s motorovou pilou, posledních 14,5 roku před důchodem strážný u armády 
v současnosti starobní důchodce 
SA.: fotbal přáteláček, jinak nesportoval 
ReA žádná 
 
Kineziologický rozbor: 17. 3. 2008 
Sed: stabilní s otevřenýma i zavřenýma očima, výrazný předsun hlavy, mírná protrakce ramen, 
rovná Th a kyfotická Lp, redakce pánve. 
Stoj: pánev v anteverzi a flekční držení v kyčlích, při pokusu o narovnání ztrácí rovnováhu, 
zvýšená bederní lordóza, oploštělá hrudní páteř a prudký zlom v CTh, zvýšená krční lordóza, 
předsun hlavy, inspirační postavení hrudníku, elevace levého ramene, ruce v mírném flekčním 
postavení. 
Pahýl: délka 26 cm (přibližně 70 % z délky druhostranného stehna – 36,8 cm), obvod 46 cm, 
tvar válcovitý, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient nebandážuje 
Jizva je 20 cm dlouhá, na středu a laterálně přisedlá k spodině, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela přisedlá, bez defektů, tep na a tibialis hmatný, relativně pravidelný, 
ochlupení přiměřené, nejsou patrné pigmentace, kožní teplota stejná distálně a proximálně, 
drobné klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při krátké chůzi o berlích, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. 
Na akru je dupuytrenova kontraktura (LHK 14 cm maximální vzdálenost palec malík, stažený 3., 
4. a 5. prst, u PHK 17 cm stažený 4. a 5. prst) 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce dále. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést podobný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenní, obtěžující, teleskopický i s iluzí pohybu a mimovolními 
pohyby pahýlem, ve špatný den brání v činnostech 
Protéza nevyhovuje objemově, pacient z ní vyklouzává, délkově vyhovuje, nikde netlačí. 
Mobilita a lokomoce jsou uvedeny v tabulkách dále, stejně jako výsledky funkčních vyšetření. 
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Tabulka č. 79: Soběstačnost – Č. K. 
Datum   17.3. 4.4.  

Pouze vozík 0 0   
Pojízdný rám 1    
Podpažní berle 2    
Chůze v bradlech 3    
Skládací chodítko 4    
2 francouzské hole 5  5  
Fr./ vycházková hůl 8    

Opěrné pomůcky  

Bez pomůcky 10    
S velkou dopomocí 0    
S malou dopomocí 3    
Bez dopomoci 5 5 5  

Přesun na vozík 

Vozík nepotřebuje 10    
Sám nezvládá 0    
S dopomocí 2    
Samostatně 5 5 5  

Jízda na vozíku 

Vozík nepotřebuje 10    
Protézu neoblékne/nemá 0 0   
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 5    

Zručnost  

Obléká sám 10  10  
Součet bodů   10 25  
Hodnocení soběstačnosti 0 – 40 bodů 
Pod 10 bodů - zcela závislý na pomoci  25 – 34 bodů - samostatný při 
pohybu 
10 – 15 bodů - omezená soběstačnost  35 – 40 bodů - zcela soběstačný 
16 – 24 bodů - nutná malá dopomoc 
 
Tabulka č. 80: Mobilita s protézou – Č. K. 
Datum   17.3. 4.4.  

S protézou nechodí 0 0   
Stoj u lůžka 0    
Chůze v bradlech 1    
Chůze po pokoji u tyče 2    
Chůze s chodítkem 4    
Chůze po chodbě s 2 fr. holemi (schody zábradlí) 7    

Lokomoce  

Chůze v terénu / po schodech s 2 fr. holemi 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Nestejná 3  3  

Délka kroku 

Stejná 5    
S protézou nechodí 0 0   
Chodí v bradlech /u tyče 1    
S velkou dopomocí 2    
S malou dopomocí 4    
Za dozoru/chodítko 5    

Samostatnost 
chůze 

Bez dozoru 10  10  
S protézou nechodí 0 0   
Pouze stoj 1    
Sed na židli 2  2  
Dřep a zpět 6    

Mobilita ve 
stoji 

Leh na zem a zpět 7    
Součet bodů   0 25  
Hodnocení mobility 0 – 32 bodů 
Pod 5 bodů - není mobilní    15 – 24 bodů - samostatný při chůzi 
5 – 10 bodů - omezená mobilita   25 – 32 bodů - mobilní bez omezení 
10 – 14 bodů - schopen pohybu v prostoru
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Tabulka č. 81: Hodnocení pacienta po amputaci DK – Č. K. 
 RP RP SS SS  RP RP SS SS  SS SS 
Datum 17.3. 4.4. 17.3. 4.4. Datum 17.3. 4.4. 17.3. 4.4. Datum 17.3. 4.4. 
PDK     LDK     Sv. břišní 4- 4+ 
Kyč. kl.     Kyč. kl.     Sv. hýžďové 4 4 
FL 100 110 4 5- FL 115 120 4 4 Sv. zádové 4 4 
EX 0 5 3+ 4 EX 5 5 4 4    
AB 25 30 3+ 4+ AB 20 30 3+ 4    
AD 5 5 4 4 AD 10 10 4 4    
ZR     ZR 20 25 4+ 4+    
VR     VR 15 30 4+ 4+    
Kol. kl.     Kol. kl.        
FL     FL 120 130 5- 5    
EX     EX 0 0 5- 5    
Hlez. kl.     Hlez. kl.        
DFL     DFL 10 10 5 5    
PFL     PFL 45 45 5 5    
INV     INV 15 15 4 4    
EV     EV 5 5 4 4    
Podpis      Podpis         
 
 Tabulka č. 82: Časoprostorové parametry chůze - Č. K. 
  17.3. 4.4. 
Rychlost 0,23 0,31 
Kadence 61,74 77,71 
Cyklus chůze P 44,5 51,5 
Cyklus chůze L 41,67 50 
Krok P 23,5 26,83 
Krok L 19,75 24,25 
 
Tabulka č. 83: Zatížení ve stoji v procentech tělesné hmotnosti – Č. K. 
  Vertikální komponeneta Celková reakční síla 
      
Č. K. P 39,81 45,71 39,87 45,96 
  L 58,38 53,23 58,45 53,29 
 
 

Tabulka č. 84: Celková reakční síla v procentech tělesné hmotnosti při chůzi. – Č. K. 
 Celková reakční síla 
    max.  min  průměrná  
  1 2 1 2 1 2 
Č. K. P 96,62 96,81 1,7 1,56 45,82 49,54 
536,68 L 98,63 99,75 1,34 2,93 70,56 68,35 
 
Tabulka č. 85: Vertikální komponenta reakční síly a její složky – Č. K. 
    vertikální              
    F1   F2   F3   Průměr.   
  1 2 1 2 1 2 1 2 
Č. K. P 95,83 95,83 58,4 70,93 88,79 91,14 45,5 49,15 
536,68 L 100,49 101,68 67,9 80,89 98,47 99,34 70,04 68,02 
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Tabulka č. 86: LCI – 5 – Č. K. 
LCI 5 Vyšetření 1 Vyšetření 2 
vztyk ze židle 0 3 
zvednout věc z podlahy ze stoje na protéze 0 2 
vstát z podlahy, pokud pacient upadl 0 3 
chůze doma 0 3 
chůze venku rovný povrch 0 3 
chůze venku nerovný povrch (trávník, štěrk, svah) 0 3 
chůze venku v nevlídném počasí (sníh, déšť, led) 0 3 
chůze do schodů u zábradlí 0 3 
chůze ze schodů u zábradlí 0 3 
výstup na obrubník chodníku 0 3 
sestup z obrubníku chodníku 0 3 
vyjít několik schodů bez zábradlí 0 3 
sejít několik schodů bez zábradlí 0 3 
chůze s přenášením předmětu 0 2 
Kontrolní kineziologický rozbor: 4.4. 
Sed: stabilní s otevřenýma i zavřenýma očima, předsun hlavy, mírná protrakce ramen, rovná Th 
a kyfotická Lp, retrakce pánve. 
Stoj: pánev v anteverzi, zvýšená bederní lordóza, oploštělá hrudní páteř a prudký zlom v CTh, 
zvýšená krční lordóza, předsun hlavy, inspirační postavení hrudníku, elevace levého ramene, 
ruce v mírném flekčním postavení. 
Pahýl: délka 26 cm (přibližně 70 % z délky druhostranného stehna – 36,8 cm), obvod 46 cm, 
spíše válcovitý, otok není přítomen, otlaky a iritace nejsou přítomny, pacient bandážuje 
Jizva je 20 cm dlouhá, ve středu stále mírně přisedlá, bez defektů. 
Druhostranná DK: patela přisedlá, bez defektů, tep na a tibialis hmatný, relativně pravidelný, 
ochlupení přiměřené, nejsou patrné pigmentace, kožní teplota stejná distálně a proximálně, 
drobné klouby nohy volné 
HKK: pacienta nelimitují při krátké chůzi o berlích, je horší stabilizace lopatek při opoře o berle. 
Na akru je dupuytrenova kontraktura (LHK 14 cm maximální vzdálenost palec malík, stažený 3., 
4. a 5. prst, u PHK 17 cm stažený 4. a 5. prst) 
Údaje o svalové síle a rozsazích pohybu obou končetin jsou uvedeny v přehledné tabulce výše. 
Taktilní čití distálně a proximálně shodné, stejně jako po obvodu nártu, holeně a stehna. Pacient 
je schopen bez zrakové kontroly zaujmout nastavenou pozici i předvést podobný pohyb. 
Popisuje fantomové bolesti každodenní, obtěžující, teleskopický i s iluzí pohybu a mimovolními 
pohyby pahýlem, ve špatný den brání v činnostech 
Protéza vyhovuje objemově, i délkově, nikde netlačí. 
Chůze: Zvládá čtyřdobou střídavou chůzi. Kroky jsou z časového hlediska nerovnoměrné. 
Chodidlo pokládá správně. Kolenní jednotku kontroluje v průběhu stojné fáze. Na počátku 
švihové dojde k pokrčení kolenní jednotky, ale pacient si záhy dopomáhá cirkumdukcí. Pánev 
ve švihové fázi elevuje a napomáhá pohybu končetinou. Je postavena v anteverzi a je 
výraznější rotace po směru hodinových ručiček. Trup je v mírném flekčním držení, ale chybí 
rotační souhyby do obou dvou směrů. Snaha o napřímené držení krční páteře a hlavy. Držení 
paží je ztuhlé a pravé rameno je výrazně nestabilní. 
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Tabulka č. 87: ABC scale - Č. K. 
Jak jste si jistý, že neztratíte rovnováhu, nebo nezakolísáte, když:  
chodíte kolem domu 80 
jdete nahoru, dolů ze schodů 70 
se nakláníte, abyste sebral bačkoru ze země před sebou 60 
se natahujete po malé plechovce na polici v úrovni vašich očí 60 
stojíte na špičkách a chcete dosáhnout na něco nad vaší hlavou 40 
stojíte na židli a chcete na něco dosáhnout 50 
zametáte podlahu 60 
jdete z domu k autu zaparkovanému na příjezdové cestě 70 
nastupujete, nebo vystupujete z auta 60 
přecházíte parkoviště u obchodu 70 
jdete nahoru, nebo dolů po rampě 70 
chodíte v obchodě a lidé kolem vás chodí rychle 50 
narazíte do člověka, který prochází kolem 50 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru a držíte se zábradlí 40 
nastupujete, nebo vystupujete z eskalátoru, a protože držíte balíčky, nemůžete 
se držet 

40 

jdete venku po namrzlém chodníku 40 
  56,875 
 
Tabulka č. 88: ABIS R - Č. K. 
Protože jsem amputář, jsem úzkostnější na svůj fyzický vzhled ve společenských 
situacích, proti situacím kdy jsem sám. 1 
Když nosím protézu, líbí se mi můj fyzický vzhled 2 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vykonávat běžné denní aktivity 2 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svou protézu 2 
Protože jsem amputář, jsem každodenně úzkostnější na svůj fyzický vzhled  2 
Od té doby, co jsem ztratil končetinu, souží mě, že už neodpovídám pojetí normálního 
vzhledu, dle společnosti 2 
Obávám se, že ztráta nohy omezila mou schopnost vyhnout se úrazům 2 
Pokud nemám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 2 
Líbí se mi můj fyzický vzhled, když nemám protézu 1 
Když jdu, lidé vidí mé kulhání 2 
Pokud mám protézu, obávám se situací, kde by můj vzhled mohli hodnotit druzí 
(společenské události, plavecké bazény, plážové aktivity…) 1 
Lidé se mnou jednají jako s vyřazeným/neschopným 1 
Myslím si, že musím mít čtyři končetiny, abych byl fyzicky přitažlivý 0 
Obávám se podívat se do velkého zrcadla, abych neviděl svůj pahýl 2 

 
Závěr 
Pacient se celkově zlepšil, naučil se nasadit a sejmout protézu, umí protézu relativně ovládat při 
chůzi. Zvládne překonat kratší vzdálenosti při chůzi na protéze. Samostatnou chůzi zvládá 
doma, venku po rovném i nerovném povrchu, potíže nemá ani za nepříznivého počasí. Překoná 
schody se zábradlím v obou směrech a dokonce i bez zábradlí. Výstup a sestup z obrubníku 
zvládne bez zábradlí, či dopomoci. Zvládá samostatně vstát po pádu. 
Při tréninku došlo k výraznému zrychlení chůze, a zvýšení kadence i délky kroku. Dále došlo k 
symetrizaci délky krokového cyklu a délek jednotlivých kroků. Současně se symetrizovalo 
zatížení ve stoji. A hodnoty zatížení se po tréninku přiblížily běžné populaci. 
U zatížení v chůzi se výrazně vylepšila komponenta F2, jinak rozdíly nejsou nijak markantní. 
Obraz zatížení při chůzi se blíží obrazu pomalé chůze běžné populace. Zatížení mezi protézou 
a zachovanou končetinou se symetrizovalo. 
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Tabulka č. 89: PEQ - Č. K. 
Chůze 76 
Přesuny 75,8 
Reakce okolí na protézu 82 
Společenské obtíže 74,5 
pohoda 63,5 
Spokojenost 63,33 
Bolesti 43,14 
Zdraví pahýlu 90 
 

lvii 


	 Seznam zkratek 
	Obsah 
	 Úvod 
	 1. Amputace 
	1.1 Transfemorální amputace z dysvaskulárních příčin 
	1.1.1.1 Specifika pacientů s ICHDK 
	1.1.2 Diabetes mellitus 

	1.1.2.1 Specifika pacientů s DM 
	1.2 Rehabilitace 
	1.2.1 Předoperační příprava 
	1.2.2 Časná pooperační rehabilitace 
	1.2.3 Protézování 
	1.2.4 Pozdní pooperační rehabilitace 
	1.2.5 Resocializace 
	1.2.6 Další specializované koncepty odlišné od konceptů popsaných v metodice 

	1.3 Časté komplikace 
	1.3.1 Syndrom fantomové končetiny 
	1.3.2 Trofické změny a kožní komplikace 
	1.3.3 Psychické změny 
	1.3.4 Další komplikace 

	1.4 Stabilita 
	1.5 Faktory ovlivňující chůzi s protézou 
	1.6 Analýza chůze  
	1.7 Analýza chůze s protézou 
	1.7.1 Časově prostorové charakteristiky 
	1.7.2 Kinetické parametry 
	1.7.3 Vynaložená energie 
	1.7.4 Kinematika 

	1.8 Ovlivnění chůze protézou 

	 2 Cíle a hypotézy 
	2.1 Hypotéza č. 1 
	2.2 Hypotéza č. 2. 
	2.3 Hypotéza č. 3 
	2.4 Hypotéza č. 4 
	2.5 Hypotéza č. 5 
	2.6 Hypotéza č. 6 

	 3 Metodika 
	3.1 Výběr pacientů 
	3.2 Metody použité k vyšetření pacientů 
	3.2.1 Anamnéza pacienta 
	3.2.2 Fyzioterapeutické vyšetření pacienta 
	3.2.3 Funkční vyšetření pacienta 
	3.2.4 Testy použité k ohodnocení pacientů 

	3.3 Metody použité k terapii pacientů 
	3.3.1 Metodika Iris Heyen 


	3.3.1.1 Péče o pahýl a druhostrannou končetinu 
	3.3.1.2 Stabilizace trupu, nácvik stability a transportů 
	3.3.1.3 Základní dovednosti s protézou a péče o ni 
	3.3.1.4 Pokročilé aktivity 
	3.3.1.5 Další možnosti fyzioterapie 
	3.3.1.6 Součásti metodiky, které se mi nepodařilo do práce zapojit 
	3.3.2 Metodika používaná k terapii v České republice 

	3.3.2.1 Cvičební jednotka 
	 4 Výsledky 
	4.1 Porovnání vyšetření před a po terapii 
	4.1.1 Časoprostorové charakteristiky 
	4.1.2 Zatížení ve stoji a reakční síla při chůzi. 

	4.2 Porovnání výsledků dotazníků 
	4.2.1 LCI-5 
	4.2.2 ABC 
	4.2.3 ABIS-R 
	4.2.4 PEQ 


	 5 Diskuse 
	5.1 Diskuse výsledků vztahujících se k první hypotéze 
	5.2 Diskuse výsledků vztahujících se k druhé hypotéze 
	5.3 Diskuse výsledků vztahujících se k třetí hypotéze 
	5.4 Diskuse výsledků vztahujících se k čtvrté hypotéze 
	5.5 Diskuse výsledků vztahujících se k páté hypotéze 
	5.6 Diskuse výsledků vztahujících se k šesté hypotéze 

	 Závěr 
	 Souhrn 
	Summary 
	 Použitá literatura 
	 Seznam příloh 
	 
	Přílohy 


