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Abstrakt: 

Záměrem mé bakalářské práce je bližší náhled na využití rehabilitačních možností 

v léčebné rehabilitaci, přesněji v oblasti fyzioterapie a to u diagnózy DMO spastická 

forma. 

V teoretické části je uvedena charakteristika, formy, příznaky, diagnostika DMO a 

následně přehled rehabilitačních možností, na základě literárních a elektronických zdrojů. 

V praktické části je vytvořen náhled na využití rehabilitačních metod (ve fyzioterapii) 

v praxi a to ze tří pozic. První, ze strany jednotlivce, kde je uvedena kasuistika jedince 

s DMO spastická forma, a na to navazující používané metody. Druhým je náhled na využití 

rehabilitačních možností u skupiny dětí a třetím je využití rehabilitačních metod z pohledu 

rodičů postižených dětí pomocí dotazníku o informovanosti v oblasti současných 

rehabilitačních možností. V každém případě se jedná o fyzioterapii u diagnózy DMO 

spastická forma. 

Ve výsledcích práce poukazuji na porovnání využití rehabilitačních možností, které 

jsou v současné době popisovány literaturou, a vedle toho ty, které se v praxi opravdu 

využívají. Posouzení o využití rehabilitačních možností u dětí s DMO spastická forma 

se týká jen jednoho zařízení v ČR. 

Metodologie: Práce byla vypracována rešeršní formou, doložená kasuistikou a dotazníkem. 

Klíčová slova: dětská mozková obrna, spasticita, psychomotorický vývoj, rehabilitace, 

rehabilitační metody 
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Abstract: 

The focus ofmy thesis work is a closer examination ofusing rehabilitation possibilities for 

the medical rehabilitation, specifically in the area of physio-therapy and the diagnosis, of 

Children's Cerebral Palsy (CCP) in its spastic form. 

The theoretical part of the work will include a characterisation, the forms, the symptoms 

and diagnoses of CCP. An overview of rehabilitation possibilities will follow based on 

information from both literary and electronic resources. The practical part of the work will 

offer an overview of how to use rehabilitation methods (as part of physiotherapy) in 

practice and this from three points of view. The first is from that of the individua!, where a 

case report of the person's CCP in the spastic form is provided and information on 

proscribed treatment methods then follow. The second point ofview comes from the use 

of rehabilitation methods with a group of children, while the third focuses on use of 

rehabilitation methods from the point of view of parents of afilicted children. This third 

option will involve surveying parents, by means of a questionnaire, on their awareness of 

current forms of rehabilitation. In any case, this concems physiotherapy for Child Cere bral 

Palsy (CCP) diagnosed in the spastic form. 

The results of the thesis work will focus on contrasting the use of various rehabilitation 

methods, which are currently described in expert literature. In addition to these, I will also 

discuss treatments that are actually used in practice. The assessment of using rehabilitation 

methods for children with CCP in the spastic form will involve only one medical 

institution in the Czech Republic. 

Methodology: This work has been constructed as a research exercise, backed by both case 

studies and a research questionnaire. 

Key words: children's cerebral palsy, spasticness, psycho-motor skills development, 

rehabilitation, rehabilitation methods. 
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Seznam použitých zkratek: 

AA - alergická anamnéza 

apod. - a podobně 

Bobath k. - Bobath koncept 

CNS - centrální nervová soustava 

Dechová gymn. - dechová gymnastika 

Dg. - diagnóza 

DK- dolní končetina 

DKK- dolní končetiny 

DMO- dětská mozková obrna 

fl.- flexe 

HK- horní končetina 

lat. - laterální 

LTV -léčebná tělesná výchova 

výchozí pos. - výchozí postavení 

MRl -magnetická rezonance 

Muzikoter -muzikoterapie 

NA- nynější anamnéza 

např.- například 

OA - osobní anamnéza 

ot.- otázka 

protahov. -protahování 

RA- rodinná anamnéza 

Rh.A.- rehabilitační anamnéza 

rhb. - rehabilitace 

SA- sociální anamnéza 

SDR- selektivní dorsální rhizotomie 

SRT- synergetická reflexní terapie 

st. - stupně 

tj.- to je 

tzv. -tak zvané 

vnitř. - vnitřní 

Vojtova m. - Vojtova metoda 
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zev. -zevní 
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l.Úvod 

Motto: 

"Kulhavý poutník, jakkoli jde životem 

o něco hůř a pomaleji nežli jiní, 

právě díky své vrozené vadě pociťuje 

věci života a světa hlouběji a silněji". 

Josef Čapek 

Dětská mozková obrna se řadí mezi jedno z nejvážnějších onemocnění vznikajících 

převážně v dětském věku. Pro nikoho z rodičů dětí není jednoduché se s touto diagnózou 

vyrovnat. V těchto situacích by však měli co nejdříve řešit jak s onemocněním zacházet a 

co vše je důležité zajistit v rámci rehabilitace. Mnozí z rodičů na celou situaci rezignují, 

což je pochopitelné, a slepě ve všem důvěřují lékařům. Možná nemají sílu řešit tuto 

nelehkou situaci, kterou si nepřipouštějí. A přitom u tohoto onemocnění rozhoduje právě 

včasná rehabilitace, pro ovlivnění stavu pacienta v následujících letech. Jedná se o 

onemocnění vyžadující multidisciplinární péči. Z těchto důvodů byc~ chtěla svojí prací 

poskytnout informace o rehabilitačních možnostech v oblasti fyzioterapie u DMO 

spastická forma. 

Po prostudování literatury jsem zjistila, kolik metod pro diagnózu DMO existuje 

Z toho důvodu mě začalo zajímat kolik a jaké metody se pro DMO využívají u nás v 

praxi. Jaké mají povědomí a zkušenosti o těchto metodách rodiče handicapovaných dětí. 
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2. Současný pohled na problematiku DMO 

2.1. Historie dětské mozkové obrny ( DMO) 

V literatuře toto onemocnění poprvé popisuje londýnský ortoped William John 

Little. Ve svém díle uvádí některé klasické příznaky DMO, za jejich příčinu považuje 

těžký porod. Dále je autorem jedné z klasifikací DMO, proto se toto onemocnění dříve 

nazývalo jako Littleova nemoc. Jistou pozornost věnoval onemocnění i Sigmund Freud. 

Podrobně popsal klinické projevy DMO a též vytvořil jednu z klasifikací DMO. 

Z historie se mezi významné postavy s příznaky svědčícími o DMO řadil např. 

římský císař Claudius, anglický král Richard 3. nebo básník lord Byron. Chmelová (2003) 

2. 2. Charakteristika DMO 

Dětská mozková obrna je definována jako neurovývojové neprogresivní postižení 

motorického vývoje dítěte. Řadí se mezi trvalé postižení motoriky a postury, které lze 

ovlivnit. Onemocnění je následek defektu nebo postižení vyvíjejícího se mozku. 

Vedle špatného motorického vývoje se může vyskytnout i mentální retardace, 

epilepsie, poruchy zraku, obtíže se sluchem a příjmem potravy. Podle postižení mozku, 

které způsobují DMO se nemoc rozlišuje na jednotlivé formy DMO. Každý druh DMO 

má svůj specifický projev. Kraus (2005), Ambler (2002), Komárek a Zumrová (2000) 

2. 3. Etiologie 

Příčiny vzniku DMO jsou různé a většinou bývají ve vzájemné kombinaci. 

Epidemiologické analýzy defmovaly značný počet rizikových faktorů, které mohou DMO 

vyvolat. Kraus (2005) 

Tyto příčiny rozdělujeme podle období jejich vzniku: 

- V prenatálním období: 

časné těhotenství (období 1. trimestru) - genetické faktory, infekce matky, fyzikální a 

toxické vlivy (rtg záření, alkohol). Následkem postižení v tomto období jsou převážně 

těžké anomálie CNS. Ambler (2002), Robeková (2003) 
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pokročilé těhotenství (období 2. a 3. trimestru) - nedostatečné zásobení plodu živinami, 

souvisí s malnutricí placenty, infekce (toxoplasmosa, rubeola, syfilis), toxické vlivy 

(kouření, alkohol, drogy), hypoxie, gestózy a úrazy matky, anomálie dělohy a placenty, 

nedonošenost nebo přenošenost. Ambler (2002), Robeková (2003) 

- Za porodu (perinatálně): 

asfyxie s následnou hypoxicko-ischemickou encefalopatií, porodní traumata (díky 

instrumentálním porodům při tahu, či tlaku na hlavičku), obtížný a protahovaný porod, 

nepřirozená poloha plodu nebo špatné obraty plodu, pupečníkové komplikace (např. 

pupečník okolo krku, uskřinutl), intrakraniální krvácení. Ambler (2002), Robeková (2003) 

- V postnatálním období: 

v neonatálním období (do konce 1. týdne po narození) - nezralost plodu s následnou 

hypoxií, novorozenecká žloutenka Gádrový ikterus), iontová dysbalance (hypoglykémie, 

hypokalcémie) 

období časného dětství (do 1. roku věku) - meningitida, encefalitida, celkové infekce 

(sepse), vrozené vady metabolismu, náhodné otravy (intoxikace), úrazy hlavy. Ambler 

(2002), Robenková (2003) 

"Uvádí se, že DMO s postnatální etiologií tvoří 10% všech případů." Kraus et al. (2005, 

21s.) 

2. 4. Formy DMO 

Podle projevů onemocnění a to hlavně dle charakteru změn svalového tonu a typu 

hybné poruchy se DMO dělí na následující formy. 

Spastická forma 

Postihuje asi 62% nemocných s DMO. 

-Forma paraparetická (diparetická) - u této formy dominuje spasticita na dolních 

končetinách (DKK), zvýšený tonus je hlavně na stehenních adduktorech a plantámích 

flexorech. Díky tomu vzniká typická chůze pro jedince s touto formou DMO a 

tj. nůžkovitá chůze po špičkách - pacientova stehna a kolena se třou o sebe. Intelekt 
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nebývá postižen. U této formy je vznik díky poškození mozku hlavně v oblasti mozkového 

kmene. 

Ambler (2002), Komárek a Zumrová (2002) 

- Forma kvadruparetická - u této formy jsou spasticitou postiženy nejen končetiny 

dolní, ale také horní. Prognóza bývá nejméně ze všech forem příznivá . Ambler (2002) 

- Forma hemiparetická - zde se jedná o spastickou hemiparézu (postižena je 

polovina těla), kde je více postižena RK a extenčně DK. Tato forma může být také 

oboustranně hemiparetická, od formy kvadruparetické odlišitelná znatelnějším postižením 

horních končetin. Ambler (2002), Komárek, Zumrová (2002) 

Nespastická forma 

- Forma hypotonická - proJeVUJe se snížením svalového tonu. Je zde těžší 

poškození mozku a často značná psychomotorická retardace. Během tří let většinou 

přechází ve formu spastickou nebo dyskinetickou. Ambler (2002) 

- Formy dyskinetické (extrapyramidové) - vznikají následkem poškození bazálních 

ganglií. Jsou charakterizovány mimovolními kroutivými pohyby. Tyto pohyby postihují 

obě ruce, nohy nebo někdy celé HKK a DKK. Mohou také postihnout svaly obličeje a 

jazyka. Při stresu se pohyby zvýrazňují a ve spánku naopak mizí. Intelekt bývá na dobré 

úrovni, díky špatnému vyjadřování ho však nemohou příliš uplatnit. Ambler (2002), 

Komárek a Zumrová (2000) 

Mozečková forma 

Tato forma tvoří asi jen 5-7% DMO. Projevuje se převážně centrální hypotonií a 

opožděným motorickým vývojem. U takového dítěte pozorujeme u lezení po kolenou 

(primitivní lokomoce) sbíhavost kolen a zvednutí bérců. Později se projevují poruchy taxe 

a hypermetrie. U mozečkové formy se příznaky postižení projevují postupně. Intelekt u 

dětí s lehčí formou nebývá postižen, u těžších difuzních postižení je přítomna mentální 

retardace. Komárek a Zumrová (2000) Kraus (2005) Dle Amblera (2002) se v některých 

literaturách tato forma neuvádí. 
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Smíšená forma 

V této formě se kombinují projevy již výše uvedených forem. 

2. 5. Klinický obraz spastické formy DMO 

Diparetická forma 

U této formy se jedná o symetrické postižení dolních končetin, kde je zvýšený 

tonus. Spazmy na dolních končetinách, zejména v oblasti adduktorů, zapříčiňují překřížení 

nohou. Na DKK je vysoký projev šlachosvalových reflexů, pozitivní pyramidové jevy jak 

zánikové, tak iritační, extenční a u těžších případů i flekční. V prvních 6-12 měsících 

vývoje je latentní období, pak následuje rozvoj hypotonie (bývá prvním špatným 

znamením). Dále následuje stádium dystonie (mimovolné pohyby a zvýšený svalový tonus 

při změně polohy). V 2. trimenonu dochází k opožděnému vývoji vzpřimování. 

" V objektivním nálezu přetrvává Moorův reflex, retroflexe hlavy, asymetrické 

tonické šíjové reflexy, na dolních končetinách předčasně vyhasíná reflexní úchop." Kraus 

(2005, 77s.) 

Dítě není schopno se posadit, při přetáčení na břicho nejde jeho dolní končetina do 

nakročení, ale zůstává extendována. Dítě začíná chodit převážně mezi 3. a 5. rokem. 

V dalším stádiu je tendence nejen k flexi v kyčli, ale také v koleni. Při stoji má dítě DKK 

ve vnitřní rotaci. Kyčelní kloub je addukovaný a tím dochází k valgóznímu postavení 

kolen. Při těžším postižení dítě chůze nedosáhne, příčinou je nedostatečná rovnováha, 

snížený tonus trupového svalstva a kontraktury. Chůze dítěte je prováděna na špičkách. 

Převážná většina postižení se nachází na dolních končetinách, ale můžeme nalézt 

příznaky i na HKK, jejich postižení je různé (např. je změněna koordinace rychlých 

pohybů). Není zde častý projev epilepsie, ale bývá postižení očí (např. šilhavost). U 

většího postižení HKK je většinou postižen více i intelekt. Kraus (2005), Komárek a 

Zumrová (2000), Ambler (2002) 
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Hemiparetická forma 

- kongenitální hemiparéza - k projevu onemocnění dochází mezi 4.-5. měsícem, 

většinou se projeví jednostrannými pokusy o úchop. Dominantně se projevuje akrální 

oslabení. Na postižené straně je držení ruky v pěst s palcem v ruce a flekční držení 

v loketním kloubu, předloktí je v pronačním postavení, paže je přitažena k trupu ve vnitřní 

rotaci. Jsou přítomny zvýšené šlachookosticové reflexy a pyramidové jevy. 

Ve 2. trimenonu zůstávají asymetrické tonické šíjové reflexy na postižené straně (stáčení 

hlavy ke zdravé straně, reflexní úchop na postižené straně přetrvává a na DK dříve 

vyhasíná). Dítě se až v pozdější době přetáči na břicho přes postiženou stranu, neni 

schopno polohy na čtyřech. Při stoji přenáší váhu na zdravou stranu. Dolní končetina dítěte 

je spíše v extenčním držení. Vývoj postižené strany těla je pomalejší. Kraus et al. (2005), 

Ambler (2002) 

Asi u ~ dětí se může vyskytnout porucha zrakového pole. Intelekt bývá u těchto 

dětí dobrý, rozhoduje rozsah postižení. Zhruba u 30% pacientů je riziko epilepsie. 

- získaná hemiparéza - liší se od kongenitální hemiparézy jinou příčinou vzniku. 

Akutní získaná hemiparéza se objeví většinou v prvních třech týdnech, ale může se objevit 

i v jiném věku. Pokud se tato hemiparéza objeví již v kojeneckém věku, je obtížné odlišit ji 

od kongenitální. Podle pseudochabého stádia a centrální parézy lícního nervu většinou 

poznáme, že se jedná o získanou hemiparézu. Kraus et al (2005), Koinárek a Zumrová 

(2000), Ambler (2002), Chybíková (2006) 

Kvadruparetická forma 

Je považována za nejtěžší formu DMO. Vzniká také na základě poškozeni 

převážně v oblasti mozkového kmene. Projevuje se oboustrannou spasticitou a to hlavně 

na horních končetinách. Existuje i typ diparetický, kde se rozšíří spasticita a paréza 

i na horní končetiny. U tohoto typu je větší postiženi na dolních končetinách. Spasticitou 

jsou na dolních končetinách nejvíce postiženy adduktory a flexory v kyčelním a kolením 

kloubu. 

Kvadruparetická forma se většinou úzce spojuje s formou dyskinetickou, proto se 

někdy označuje jako forma spasticko-dyskinetická. Ve 2. trimenonu jsou výrazně výbavné 

novorozenecké reflexy. Dříve vyhasíná reflexní úchop na dolních končetinách. Na horních 
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končetinách je výraznější nález, jsou rozlišeny dva typy hypotonický nebo hypertonický. 

Je zde projev špatné koordinace orofaciálních svalů. Dítě ve většině případů trpí alálií, 

dysartrií, mívá velké potíže s výživou a rizikem aspirace 

Mezi klinické příznaky často spadá epilepsie. U pacientů bývají kontraktury. 

Prognóza ve většině případů nebývá příznivá a nejvíce postižené děti zůstávají na 

neonatálním stupni. Ve většině případů je velká mentální retardace. Kraus et al. (2005), 

Komárek, Zumrová (2000), Pařízková (2006) 

Oboustranná forma hemiparetická 

Příčinou je vznik dvou samostatných ložisek, přičemž každé je v jedné mozkové 

hemisféře. Rozlišení této formy od kvadruparetické je ve vyšším stupni postižení horních 

končetin s klasickým držením jako u hemiparetické formy. Postižení je asymetrické. Tato 

forma se řadí také mezí nejtěžší postižení, dětí nechodí a díky kontrakturám na horních 

končetinách jsou odkázány na invalidní vozík a cizí pomoc. Intelekt bývá snížen a jsou 

také přítomny epileptické záchvaty. Ambler (2002), Švajgl (1997) 

2. 6. Výskyt 

Výskyt DMO je stále dosti vysoký, pohybuje se v rozsahu 1,5-3 na 1000 živě 

narozených dětí. 

"Časové trendy prevalence uvádějí poněkud protikladné údaje: ve Švédsku nastal 

mezi léty 1954-58 a 1967-70 její pokles z 2,24 na 1,9/1000 zatímco v západní Austrálii 

během stejného období došlo k jejímu významnému vzrůstu z 2,2 na 2,5/1000. Mnohé 

další přehledy sestavené v posledních dvou desetiletích ukázaly podobný významný 

vzestup prevalence DMO." Kraus (2005, 35s.) 

Velká část vysokého výskytu DMO je přičítána většímu množství porodů dětí 

předčasně narozených a záchraně dětí s velmi nízkou porodní hmotností. Kraus (2005), 

Ambler (2002) 

18 



2. 7. Psychomotorický vývoj dítěte 

Novorozenec: Převažuje flekční držení končetin, ale dokáže končetinu uvolnit 

do extenze. Motorické projevy jsou symetrické. Postavení hlavy dítěte ovlivňuje postavení 

končetin a trupu. Na břiše se dítě opírá hlavně na oblast xyphoideu. Zvedá na krátkou dobu 

hlavu nad podložku, současně má končetiny ve flexi. Hlava dítěte je oproti pánvi níže 

položena.. Mají 90.st. abdukci v kyčelních kloubech. Je zde dobrá výbavnost reflexů, 

sledujeme jen jejich symetričnost. Novorozenec vidí jen na krátkou vzdálenost, reagují 

na světlo. Sluch a čich má rozvinut lépe. Cíbochová (2004) 

].měsíc: Zvyšuje se tonus svalů. V poloze na břiše udrží hlavičku nad podložkou 

déle. Palec dítěte je flektován do dlaně. Krátká zraková fixace na světelné projevy. Vojta 

(1993) 

2. měsíc: Snížení svalového tonu, snížení flekčního držení končetin. Zvedání hlavy 

ve střední rovině se současným opřením o distální část předloktí. Dlaně otevřené s abdukcí 

palce. DK v zevní rotaci. Delší oční kontakt, sleduje předměty. Reakce v obličeji na 

zvukový podnět. Cíbochová (2004) 

3. měsíc: V poloze na zádech těžiště mezi lopatkami. Hlavu otáčí na obě strany, 

postavení končetin symetrické. Dlaně otevřené, koordinace oko-ruka-ústa. Na břiše je 

hlava vzpřímená nad podložku. Napřímení trupu do úrovně lopatek. Na břiše opora o celé 

předloktí, dlaně otevřené. Lokty flektované v 90 st. a dolní končetiny jsou uvolněné 

v zevní rotaci a abdukci. Těžiště posunuto k pánvi. Opora o celé předloktí, dlaně roztažené. 

Širší zorné pole dítěte, reakce na předměty v okolí. Na silné zvukové podněty reakce 

pohybem těla. Dítě začíná s broukáním a houkáním. Vojta (1993), Komárek, Zumrová 

(2000) 

4. měsíc: V leže na zádech uchopuje předměty a hraje si s nimi. DKK zvednuté 

nad podložku. Přetáčí se na bok. Správné provedení polohy na břiše - opora o ulnámí část 

předloktí. Úchop z ulnární strany nejistý. Zapojení DKK do úchopu .. Mizí novorozenecké 

reflexy, mimo reflexu úchopu nohou. Vyhledávání zvukových podnětů, reaguje pískotem. 

Odlišuje matku od jiných osob. Cíbochová (2004) 

5. měsíc: Přetáčení ze zad na bok a i na břicho, pokus o přitažení do sedu. Na břiše 

opora o lokty, spinu iliacu anterior a mediální kondyl kolenního kloubu, přenese váhu 

na jeden loket a druhou rukou uchopuje předmět. Úchop předmětu ze střední roviny -

radiální postavení, předá si předmět z jedné do druhé ruky se zrakovou kontrolou. Odlišuje 

cizí osoby a rozeznává zlý a hodný tón. Cíbochová (2004), Vojta (1993) 
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6. měsíc: Otočení ze zad na břicho a zpět. Úchop přes střední rovinu. V poloze 

na zádech si dítě hraje s dolními končetinami a je schopno uchopovat oba palce. Neposadí 

se, ale je schopno se v sedu krátce udržet. Přitažení do sedu s flexí všech kloubů na DKK a 

trupu, hlava v anteflexi. Z lehu na břiše vzpor o natažené horní končetiny se vzpřímenou 

hlavou. Oporu o stehna, těžiště na bederní oblasti. DKK v mírné abdukci. Aktivně provádí 

v leže na břiše pohyb kolem své osy. Úchop radiální posun od ulnárního, palec v opozici. 

Po přiblížení dítěte náhle k podložce reakce natažením rukou- střemhlavý reflex. Vnímání 

tichých zvukových podnětů, žvatlání jednotlivých slabik. Má zlepšený zrak. Komárek, 

Zumrová (2000), Cíbochová (2004) 

7. měsíc: V leže na zádech koordinace ruka - noha - ústa - oko. Větší stabilita 

na boku. Přetáčí se zad přes bok na břicho a přes druhý bok opět na záda "válení sudů". 

Začíná plazení, nejprve směrem dozadu a později i vpřed. Z této polohy se dostává 

na čtyři, kde se pohupuje vpřed a vzad. Ze čtyř se dostává do šikmého nestabilního sedu. 

Do sedu se sám nedostane, ale zvládne sedět sám. Úchop dlaňový z radiální strany. Dítě 

začíná zdvojovat slabiky. Cíbochová (2004) 

8. měsíc: Plazení, na čtyřech a začíná s lezením. Lezení o široké bázi, která se 

postupně zužuje. Sed zvládne sám přes šikmý sed. S oporou vzpřímený klek a postupně i 

stoj. Uchopuje předměty nad hlavou. Prstový radiální úchop, používá více palec a 

ukazováček. Porozumí řeči, reaguje na své jméno a opakuje zdvojené slabiky. Bohatá 

mimika. Vojta (1993), Cíbochová (2004) 

9. měsíc: Dítě více na břiše, v sedu nebo na čtyřech a postupně se vytahuje i 

do stoje. Samostatný stabilní sed bez opory. Sed je tvořen ze čtyř, z polohy na břiše, 

přes šikmý sed a ze stoje. Dítě leze s oporou o dlaně, kolena, nárty se zkříženým vzorem 

lezení. Předměty uchopuje palcem a ukazováčkem s palcem v opozici "spodní klešťový 

úchop." Velká aktivita dítěte v prostoru. Opakuje slabiky, žvatlá, tvoří i první slovo, 

zopakuje i lehké dětské hříčky- paci-paci. Cíbochová (2004) 

1 O. měsíc: Dítě dělá úkroky kolem nábytku nebo s držením za obě horní končetiny. 

Chůze s nášlapem na celé chodidlo. Rozumí jednoduchým pokynům a provede je. 

Vyslovuje jedno nebo dvě slova, učí se jednoduché slovní hříčky. Pije z hrnku s dopomocí 

matky a aktivně pomáhá při oblékání, zvedání končetin apod .. Vojta (1993), Cíbochová 

(2004) 

ll. měsíc: Stoj s oporou jedné ruky, občas i samostatně v prostoru o široké bázi. 

Chůze s oporou o jednu horní končetinu, stabilní a na celé plosce nohy. Někdy první 

nestabilní krůčky. Schopnost vylézt i na vyšší plošiny (zhruba 20 cm). Použití pinzetového 
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úchopu (mezi špičku ukazováčku a palce). Tvorba smysluplných slov a konkrétních 

hlásek. Komáreka, Zumrová (2000), Cíbochová (2004) 

12. měsíc: Lezení po schodech. Někdy lezení po nohou a horních končetinách, 

tzv. medvědí lezení. Stabilní a vyrovnaný sed. Stoj bez opory v prostoru, pokus o první 

krůčky bez souhybu HKK. Kroky na celé plosce nohy. Není švih DKK, jen flexe v kolenou 

a kyčlích. Použití lžíce, ruka se mění z oporové na úchopovou. Rozumí jednoduchým 

příkazům, ovládá několik smysluplných slov a jednoduché slovní hříčky. Reakce 

na oslovení a jednoduché příkazy. Zapojení do her s míčem. Cíbochová (2004), Komárek a 

Zumrová (2000), Vojta, (1993) 

2. 8. Diagnostika (vývojová kineziologie) 

2. 8.1. Včasná diagnostika rizikových dětí 

Podle anamnézy: průběh těhotenství porodu, poporodního období, rodinná situace. 

Podle objektivního vyšetření pediatrem: vyšetřuje se funkční stav dítěte. 

2. 8. 2. Včasná diagnostika začínajících poruch hybnosti a postury 

Kineziologický vzhled posturálního vývoje 

Posturální aktivita 

Fyziologicky vyvinutý centrální nervový systém je schopen již v novorozeneckém 

období automaticky řídit polohu těla. V této oblasti jde o posouzení spontánní motoriky 

dítěte (tj. automatického řízení tělesného držení u vývoje vzpřimovacích mechanismů) a to 

ve třech rovinách. První je vývoj držení těla, nebo-li vývoj schopnosti aktivně zaujmout 

polohu v kloubu. Druhou rovinou je cílené účelově orientování fyzické hybnosti. 

V poslední řadě se posuzují stereognostické funkce a izolované pohyby. Kolářová, Hánová 

(2007), Kraus a kol. (2005) 

Posturální reaktivita 

Zde se jedná o vyšetření pomocí polohových reakcí. Posuzujeme motorické 

odpovědi, které se projeví u změny polohy těla. Pasivně se provede změna polohy dítěte a 
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sleduje se jeho motorická reakce. Odpovědi na změny polohy těla dítěte jsou závislé 

na zralosti CNS. Tyto polohové reakce se provádí hlavně v prvním roce života dítěte. 

Při vyšetření se používá 7 polohových reakcí: Vojtova reakce, Trakční zkouška, 

Zkouška Peiper - Isbert, Landauova zkouška, Axilární závěs, Vertikální vis podle 

Collisové, Horizontální závěs podle Collisové. Kraus a kol. (2005), Kolářová, Hánová 

(2007), Kolář (2001) 

Primitivní reflexologie 

Jedná se o vybavení reflexů, které se vyskytují v souvislosti s určitou vývojovou 

fází. U nezralosti vyšších center CNS je možné vybavit reflexy (motorické reakce) na nižší 

úrovni řízení (spinální, kmenové). Výbavnost reflexů je do určitého časového období. 

U patologie dochází k prodloužení období výbavnosti těchto reflexů. Dynamika primitivní 

reflexologie má souvislost s posturální aktivitou i reaktivitou. 

Vybavované reflexy: Vzpěrná reakce, Zkřížený extenční reflex, Chůzový 

automatismus, Suprapubický reflex, Galantův reflex, Patní reflex, Reflex kořene ruky, 

Babkinův reflex, Úchopové reflexy horních a dolních končetin, Vestibulámí reflexy, 

Asymetrické a symetrické šíjové reflexy, Fenomén očí loutky, Rooting reflex, Rossolimo, 

Klonus, Vzpor horních končetin, Vzpor dolních končetin, Sací reflex, Orofaciální reflex, 

Akustikofaciální reflex, Glabelární reflex, Magnetická reakce, Mooro reflex, Adduktorový 

zkřížený reflex, Plantární reflex, Šlachookosticový reflex. Kolář ·(200 1 ), Kolářová, 

Hánová (2007), Kraus a kol. (2005) 

Lokomoční stádia u DMO podle Vojty 

Tato stádia popisují patologický motorický vývoj a využívají se pro zhodnocení 

zralosti posturálních funkcí u daného jedince. Mají význam nejen pro posouzení stavu 

daného jedince, ale také pro určení prognózy (jak se dítě bude vyvíjet, zda bude chodit 

apod.). 

Posouzení patologického motorického stavu se opírá o základní kineziologické 

principy posturálního vývoje. Zralost posturálních funkcí hodnotíme deseti lokomočními 

stádii dle Vojty. 

Lokomoční stádium O - jedinec je apedální. Pohyb vpřed pomocí rukou a nohou 

není možný. Neprovede žádný motorický kontakt ve smyslu otočení nebo uchopení 
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předmětu. Není vytvořena opěrná funkce. Hlava dítěte je v predilekčním postavení a jeho 

držení je jako v novorozeneckém stádiu. Vývojový věk dítěte je novorozenecký. 

Lokomoční stádium 1 -jedinec je apedální. Pohyb vpřed není stále možný, ale 

zvládne otočení k předmětu za účelem dotyku nebo úchopu předmětu. V leže na břiše se 

zvládne opřít o lokty. V leže na zádech zvládne zvednout dolní končetiny nad podložku. 

Dítě disponuje rovnovážnými funkcemi. V této době, již není možné vyvolat reflexy 

vázané na novorozenecké období dítěte. Vývojový věk je 3-4 měsíce. 

Lokomoční stádium 2 - jedinec je stále apedální. Umí použít horní končetiny 

v pronačním postavení jako úchopový a opěrný orgán. V leže na břiše zvládne sáhnout 

na předmět současně s oporou o druhou horní končetinu. Dolní končetina, která je 

na straně ruky uchopující předmět, má oporu o mediální kondyl a druhá dolní končetina je 

natažená. Objevuje se svalová diferenciace. V leže na zádech dítě sahá po předmětu 

ze střední roviny. Po předmětu se neustále natahuje, ale nezvládne pohyb vpřed pomocí 

horních a dolních končetin. Vývojový věk je konec 4. a počátek 5. měsíce, druhá polovina 

5. měsíce a 6. měsíce je období přechodu mezi 2. a 3. stádiem. 

Lokomoční stádium 3 - dítě zvládá plazení. Zvládne se z vlastní spontánní aktivity 

pohybovat po pokoji skutečnou lokomocí (plazením). Ovládá převrat ze zad na břicho. 

Dítě má také reciproční model nákroku a opory. Tento model je v ipsilaterálním provedení 

a i v kontralaterálním provedení. Při pohybu dítěte se aktivují šikmé břišní řetězce. 

Vývojový věkje 7. až 8. měsíc. 

Lokomoční stádium 4 - dítě začíná provádět poskoky po kolenou a rukách 

"hopsání". Není schopno vychylovat těžiště z osy ve frontální rovině. Opora o horní 

končetiny není ještě normální, ale je o zápěstí nebo pěst. U poskoků na končetinách 

nezaznamenáme ještě zkřížený vzor jako u lezení. Pokud dítě nedosáhne lezení včas, brzy 

se úplně vzdá lokomoce. Dítě ještě nemá volní schopnost provádět pohyb v samostatném 

segmentu. Dítě zvládne vzpřímený klek a šikmý sed. Vývojový věk je 9. měsíců. 

Lokomoční stádium 5 - dítě ovládá lezení. Jedná se o první ontogenetickou 

lokomoci, která je prováděna z vlastní motivace. Lezení je provedeno zkříženým vzorem 

s oporou na otevřených rukách. Dochází přitom k rotaci páteře a jejímu vychylování 

ve frontální rovině. Každé lezoucí dítě může později počítat s vertikalizací. Vývojový věk 

je ll. měsíců. 

Lokomoční stádium 6 - dítě zvládne vytažení do stoje s pomocí horních končetin a 

ve stoji se udrží. Pomocí horních končetin zvládne pohyb do strany, jedná se 

kvadrupedální lokomoci ve frontální rovině. Později nastupuje i lokomoce v sagitální 
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rovině, ale stále s oporou. Jedná se o lokomoci, která probíhá z vlastní lokomoce. 

Vývojový věk je 12. až 13. měsíc. 

Lokomoční stádium 7- dítě zvládá samostatnou chůzi bez opory i mimo byt. 

Lokomoční stádium 8 - zvládne stoj na jedné noze, zhruba 3 s. Někdy se již 

objevuje letová fáze kroku. Stádium odpovídá 3. roku vývoje dítěte. 

Lokomoční stádium 9 - výdrž ve stoje na jedné noze je delší než 3 s. a to na obou 

končetinách. Vývojový věk jsou 4 roky. Kraus a kol. (2005) 

Ke zhodnocení vývoje vzpřimování a současně lokomoce u dětí s DMO se 

na základě věku, ktetý odpovídá danému lokomočnímu stádiu, určuje retardační kvocient 

(RQ) (10). 

Vypočítá se tak, že aktuální věk motorického vývoje (hrubá motorika -

vzpřimování + lokomoce) se dá do poměru s věkem kalendářním a tím vyjde vývojový 

věk. Tento kvocient umožní stanovit lokomoční prognózu dítěte. Pokud dojde k nepoměru 

mezi vývojovým a kalendářním věkem (stagnaci motorického vývoje), je důležité 

analyzovat příčiny a umožnit dítěti pokračování v psychomotorickém vývoji. 

Kraus (2005) 

2. 8. 3 Diferenciální diagnostika 

Provádí se co nejdříve, nejpozději však do 9. měsíce. života. Jedná se o opakované 

neurologické vyšetření a neurologem indikované pomocné metody (neurofyziologické 

vyšetření, CT, MRl, cílený metabolický screening, genetická a jiná další vyšetření). U dětí 

je nutné stanovit nebo vyloučit definitivní formu DMO, posoudit stupeň závažnosti a 

naplánovat dlouhodobý léčebný program a to nejpozději do 15. měsíce věku dítěte na 

základě výsledku již výše zmíněných vyšetření. Komárek (2002), Kraus a kol. (2005) 

2. 9. Přidružené problémy DMO 

Epilepsie - Zhruba polovina dětí s DMO trpí epileptickými záchvaty. Kraus (2005) 

uvádí četnost výskytu od 15 do 55%. "Forma DMO do jisté míry určuje pravděpodobnost 

vzniku epilepsie". Kraus (2005, 129s.) Nejčastější výskyt je u formy kvadruparetické a 

diparetické. 

Při záchvatu dojde k přerušení normální mozkové aktivity nekontrolovatelnými 

výboji synchronizované aktivity neuronů. Pokud výboje prochází celým mozkem, projevy 
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postihují celý organismus a jedná se tak o generalizované záchvaty. U výbojů postihujících 

jen určité části mozku hovoříme o parciálních záchvatech. Pokud dojde k opakování těchto 

záchvatů jedná se již o epilepsii. Kraus (2005) 

Mentální retardace - Zhruba třetina nemocných dětí má snížený intelekt. 

Nejčastěji se mentální retardace vyskytuje u spastické kvadruparetické nebo tetraparetické 

formy. Převážně u větší poruchy motoriky bývá vyšší stupeň poruchy intelektu. Kraus 

(2005) 

Kontraktury - Na základě spasticity dochází následně ke kontrakturám. Kontraktura 

je na rozdíl od spasticity stav, kdy nezvládneme pasivně sval natáhnout Kraus (2005) 

Vady páteře - Díky spasticitě dochází ke kontrakturám svalů vnitřního hlubokého 

systému a následně k deformitám na páteři - skolióza, kyfóza. Kraus (2005) 

Růstové problémy - U dětí se střední a těžší formou DMO je časté zaostání 

tělesného růstu v porovnání se svými vrstevníky, při normálním příjmu potravy. U děti 

s DMO se hlavně dolní končetiny vyvíjejí pomaleji. Bývají slabší menšího vzrůstu. Tento 

rozdíl je viditelný hlavně u hemiparetické formy DMO, kde je jedna končetina v porovnání 

s druhou menší a slabší. Díky těmto abnormalitám mají kulhavou chůzi, kdy napadají 

na slabší končetinu. Krasu (2005) 

Abnormální pocity a poruchy citlivosti - Někdy dochází k poruchám citlivosti, u 

kterých je narušeno např. vnímání doteku nebo bolesti. Může také dojít k poruše cítění 

jednotlivých částí vlastního těla. Jedinec může mít také problémy s rozeznáním předmětu 

po hmatu (asterognozie). Není schopen rozeznat tvrdý předmět od měkkého. Kraus (2005) 

Smyslové vady, zrakové - Velká část dětí trpí strabismem (šilháním) a to buď 

divergentním (sbíhavý) nebo konvergentním (rozbíhavý). Děti tento stav přizpůsobí 

jednomu oku, u druhého oka zrakové podněty ignorují. Ignorující oko je pak tzv. tupozraké 

a pokud nedojde ke včasné léčbě dochází u tohoto oka k těžkým poruchám zraku. 

U dospělých tato vada vede k dvojitému vidění. Další častou vadou je hemianopie, 

jedná se o výpadek poloviny zorného pole obou očí. 

Často bývají u dětí s DMO přítomny i sluchové vady. Kraus (2005) 
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Poruchy příjmu potravy - Centrá1ní postižení hybnosti postihuje orofaciální 

svalstvo, které zajišťuje příjem potravy. Kraus (2005) 

Vady řeči - Za stejné příčiny jako u výše uvedeného bodu - poruchy příjmu 

potravy je zde způsobena porucha artikulace- tvoření hlásek. Řeč je narušena od narození, 

stupeň postižení řeči je závislý od stupně motorického postižení. Spasticita a vnitřní 

spasmy narušují dýchání, které vytváří hlas. Jedinec má problémy s kontrolou polohy 

hlavy, čelisti, rtů, jazyka a patra. 

U poruch řeči u dětí s DMO se jedná spíše o narušení vývoje řeči. DMO negativně 

ovlivňuje senzorickou motorickou složku řeči. Stupeň postižení řeči je závislý na velikosti 

motorického handicapu. Kombinací uvedených poruch dochází k vývojové dysartrii. 

Z důvodu opožďování rozumového vývoje je snížena i obsahová stránka řeči. 

Rozlišujeme několik typů dysartrií, které se vyskytují u dětí s DMO: spastická 

dysartrie, steroidní dysartrie, ataktická dysartrie, kortikální dysartrie, smíšená dysartrie. 

Nejtěžši stupeň dysartrické poruchy je anartrie. Projevuje se úp1nou neschopností verbá1ní 

komunikace. Jakubcová, Šáchová, Krause (2005) 

2. 10. Komplexní rehabilitace 

"Rodičům je třeba zdůraznit, že v současnosti neexistuje kurativní léčba pro 

dětskou mozkovou obrnu. " Kraus (2005, 26s.) V současné době je možné správnou 

rehabilitací, operačními zákroky nebo specielními kompenzačními pomůckami změnit 

projev onemocnění, ale ne DMO zcela vyléčit. 

"Rehabilitace (lat. Habilis = schopný, re = znovuopakování) představuje procesy 

znovuuschopňování při nerozvinutí, ztrátě nebo poškození určitých schopností člověka." 

Jesenský (1995, 24s.) 

Dle Jesenského (1995) se komplexní rehabilitace rozlišuje na čtyři hlavní složky: 

- rehabilitace léčebná 

- rehabilitace pracovní 

- rehabilitace sociální 

- rehabilitace pedagogická. 

Cílem mé práce je náhled na vybrané rehabilitační možnosti ze složky léčebné 

rehabilitace - fyzioterpie, proto budu dále ve své práci popisovat jen tuto část 

rehabilitačního procesu. 
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Léčebná rehabilitace 

Tento druh rehabilitace je zaměřen na odstranění postižení a funkčních poruch nebo 

na zmírnění následků zdravotního postižení. Jesenský (1995) 

• Operační léčby 

Selektivní zadní rhizotomie (SDR) 

Jedná se o léčbu spasticity, která vzniká jako následek poškození centrálních 

struktur řídících hybnost, využívá se převážně u onemocnění DMO. Selektivní zadní 

rhizotomie je účinnou všeobecně akceptovanou neurochirurgickou léčbou. SDR dětskou 

mozkovou obrnu neléčí a spolu s rehabilitačním cvičením usnadňuje pohybovou aktivitu a 

zvyšuje kvalitu života pacientů. 

" Principem operace je chirurgická redukce množství aferentních facilitačních 

vzruchů vstupujících zadními kořeny do míšních segmentů a přicházejících na alfa 

motoneurony." Tichý, Kraus (2005, 181s.). U SDR rozdělí neurochírurg zadní kořeny 

v rozsahu segmentu L2 až Sl na svazečky. Následnou individuální stimulací jednotlivých 

svazečků a jejím pozorováním lékaři hodnotí vyvolanou svalovou odpověď. Svazečky, 

které mají nepřirozenou odpověď, jsou vhodné k přerušení. Za nejvhodnější pacienty se 

považují děti od 3 do 1 O let, které chodí a mají symetrické postižení s čistou elasticitou, 

dobrou svalovou silou a koordinací. Tichý, Kraus, Zounková (2005) Živný (2005) 

Ortopedická léčba 

Díky ortopedické operaci je možné léčit projevy spastické, hypotonické nebo 

atonické. Ortopedická léčba nastává v té době, kdy se pacient již nezlepšuje cvičením a 

jeho svalová nerovnováha u spasticity mu nedovoluje se dostat do vyšší úrovně 

pohybových schopností. 

Nejdůležitějším cílem u těchto operací je umožnit dítěti stoj, chůzi a také 

sebeobsluhu až kvalitní manuální práci. Při snaze o stoj a chůzi u pacienta se nejvíce 

operací provádí na dolních končetinách. 

Ortopedické operace můžeme rozdělit na operace: 

- na svalech a šlachách - provádí se zde tendotomie, myotomie, prolongace, 

desinzerce šlach nebo enervace určitých svalových skupin. 
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- operace na kloubech - Je snaha o dosažení správné centrace, jen správně 

centrovaný kloub se může dobře vyvíjet. Provádí se zde např. krvavá repozice, artrodéza, 

osteotomie, resekce. 

- operace na kostech - je snaha o korekci osových deviací dlouhých kostí a korekci 

deformit krátkých kostí, řešením je buď prolongace nebo abreviace. 

Dále se operace dělí podle lokalizace na těle: 

Operace v oblasti kyčelního kloubu, kolenního kloubu, oblasti hlezna a nohy. Dále 

operace v oblasti páteře a na horních končetinách v oblasti ramenního kloubu, loketního 

kloubu, zápěstí a ruky. 

Po operacích se dávají pacientovi sádrové fixace či ortézy po dobu od 3 týdnů do 3 

měsíců. Schejbalová (2005) 

• Fyzioterapie 

Vojtova metoda 

Autorem této metody je Prof. MUDr. Václav Vojta, který byl významným dětským 

neurologem. Jedná se o metodu nevyžadující aktivní spolupráci pacienta, klíčovou úlohu 

pro provádění má sám fyzioterapeut. 

Vojtova metoda je neurofyziologickým a vývojově orientovaným systémem, cíl je 

znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů. 

Reflexní lokomoce používá dvou globálních vzorů: reflexní plazení a reflexní 

otáčení. "Globální vzor reflexního plazení a reflexního otáčení obsahuje svalové souhry, 

dílčí vzory motorické ontogeneze, které vedou ke zdravému motorickému vývoji." Vojta 

(1995, 17s.) 

K uskutečnění reflexní lokomoce je nutné nastavení přesně defmované výchozí 

polohy a stimulace spoušťových zón. "Aktivací vzoru reflexní lokomoce vykáže CNS 

zlepšení pohybu, zlepšení ekonomiky držení těla a výkonnosti v protikladu k náhradnímu 

vzoru." Vojta (1995, 17s.) Kurzy pro Vojtovu metodu probíhají na dvou místech v ČR. 

Pavlů (2003), Vojta ( 1995) 
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- Bobath koncept 

Tento koncept byl vytvořen manžely Bobathovými,. Jedná se o neurovývojovou 

terapii, která je rehabilitačním postupem určená pro pacienty s poruchami CNS. Koncept je 

nejčastěji používán při rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou. Chmelová (2005, 

207s.) 

U Bobath konceptu se nejedná o metodu, kde by se nabízelo pacientovi několik 

cviků. Jde o filosofii nahlížející na pacienta jako na celek. Terapeut se učí, jak nahlížet 

na problémy pacienta. analyzovat je a účinně řešit. 

" Specifickým rysem Bobath konceptu je individuální vyšetření pacienta v rámci 

konkrétní funkce, individuální plánování a aplikace terapie." Chmelová (2005, 207s.) 

Podle posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci DMO, která slouží hlavně 

ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a pro lepší určení vhodných terapeutických 

technik. 

U vyšetření se hodnotí, co dítě provede bez pomoci, co s pomocí a co neprovede 

vůbec. Podle kvality tonu a pohybu stanovují terapeuti léčebný plán a cíl. Tyto cíle se 

dosahují za použití terapeutických nástrojů, které se aplikují cíleně, a vnímají se reakce 

pacienta na tyto techniky a podle toho se jim přizpůsobuje terapie. 

Terapeut provádí tzv. handling za použití jeho jednotlivých technik. Při léčbě 

nevede terapeut pasivně pohyby pacienta, ale svým handlingem a za současné reakce 

pacienta. Terapeut se snaží dosáhnout toho, aby dítě převzalo kontrolu nad svým pohybem 

a tím získal nejlepší senzomotorickou zkušenost v dané situaci. Techniky slouží k tomu, 

aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta a ulehčily dítěti provést co nejlépe a 

nejsnadněji pohyb. K dosažení daného cíle využívá často terapeut pomůcky (míče, válce, 

lavičky, labilní plochy). Kurzy Bobathovy metody probíhají v ČR. Kraus, Chmelová 

(2005) 

Kabatova metoda 

Jedná se o metodu, kde je základem usnadnění pohybu pomocí signalizace 

z kloubních a svalových receptorů, kdy se jejich drážděním zaktivuje co nejvíce 

motorických jednotek. 

Metoda spočívá v provádění diagonálně vedeného pohybu se současnou rotací. 

Pohyby jsou prováděny protažením svalů, s kladením odporu. Pohyby jsou prováděny 

celou svalovou skupinou. Kurzy Kabatovy metody probíhají také v ČR i v zahraničí. 

Hromádková (2000) 
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Petoho metoda 

Jedná se o metodu zaměřenou na rozvoj praktických dovedností u dětských 

pacientů s DMO. Hlavní důraz se klade na volní dovednosti, které pacient používá 

v běžném životě. U této metody se používají běžné pomůcky pro denní život a aplikují se 

u handicapovaných dětí s normálním intelektem. Každý pacient má svého ošetřovatele, 

pedagoga a terapeuta v jedné osobě. Pavlů (2003) 

Metodika profesora Tardieu 

Jedná se o metodiku, která se věnuje hlavně intelektové stránce dítěte. 

Prof. Tardieu rozlišuje postižené dětí na vzdělatelné a aktivně začlenitelné do života a na 

druhé straně na děti s natolik postiženým intelektem, kde by intenzivní terapie nebyla 

účinná. 

Pokud se u dítěte zjistí vyšetřením nízký intelekt, věnuje se pozornost rodičům. 

Jedná se hlavně o psychoterapii a instruktáž pro rodinu. Tardieu zavedl tzv. faktorové 

hodnocení, podle toho se pečlivě posuzuje a hodnotí dítě s postižením ve 26 bodech. Tyto 

faktory jdou od etiologie, až po posouzení úrovně jeho chůze. Body jsou sledovány 

především z pohledu fyzioterapeuta, zaměřují se na co nejlepší budoucí integraci. 

Tardieu rozebírá všechny jednotlivé faktory a podle toho stanoví rehabilitační 

program. Brauner, Krause (2005) 

Schwartzova metodika 

Je založena na emocionálním působení na dítě. Necvičí pohybové vzory, ale 

podněcuje dítě k pohybu tím, že mu nabízí ve zjednodušených situacích různá lákadla 

(např. hračky). Dítě se jich snaží dosáhnout a tím se přinutí vykonat požadovaný pohyb. 

Metodika působí na citový a smyslový vývoj dítěte, ale opomíjí cvičení a nepodporuje 

vývoj normálních pohybových vzorů. Pavlů (2003) 

Neuromuskulární reflexní terapie: Fay 

Jedná se o cvičení, které spočívá na fylogenetickém podkladě se zaměřením 

na centrální poruchy hybnosti. V konceptu jde o využití normálně nebo patologicky 

vybavitelné podkorové automatismy nebo tonické reflexy, kde viděl pozůstatky 

fylogeneticky starých pohybů. Postupy podle Fayete se dnes už v ucelené formě 

nenaleznou. V této metodě spíše pokračují následníci Domana a Delacata. Pavlů (2003) 
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Metoda Doman a Delacato 

Je založena na Fayetově metodě. Vhodné hlavně u mentální retardace. Možnost 

získání kurzu ve Philadelphii a spolupracujících pracovištích. Velké procento 

na internetových stránkách je v polském jazyce. Pavlů (2003) 

Neurofunkční reorganizace: Padovan 

Rozšířeno v Brazílii, Francii, Německu, Rakousku a Švýcarsku a Kanadě. Kurzy 

jen v těchto zemích. Jde o postupné opakování a nové zpracování pohybových vzorců 

vývoje člověka od narození do vzpřímeného držení. Pavlů (2003) 

Frankfurter Model: Pfeiffer- Neosel 

Vzdělání není zavedeno. Jedná se o aplikaci rotačního pohybu. Matka otáčí 

s dítětem kolem své osy tak, aby působil vliv gravitace. Pavlů (2003) 

Metodický přístup Le Metayer 

Průběh kurzu jen v Paříži. Metoda využívá k terapeutické pohybové edukaci 

kategorie motorických funkcí CNS, ty umožní vrozené automatické reakce na změny 

biomechanických podmínek. Pavlů (2003) 

E-Technik: Hanke 

Kurzy probíhají jen v Německu. Spočívá ve vyvolání pohybových vzorů a držení 

těla, které pocházejí z prvního roku vývoje člověka. Pavlů (2003) 

Koncept Castillo-Morales 

Jde o senzomotorický ucelený koncept. Jeho základem je pacient a následně pět 

složek: pohyb, funkce, komunikace, senzorický vývoj, senzomotorická aktivita. Kurzy 

tohoto konceptu je možné absolvovat hlavně v Německu. Pavlů (2003) 

Devény speciální manuální technika a gymnastická metoda 

Skládá se ze dvou hlavních složek - Speciální manuální techniky (uvolnění a 

obnovení postižených šlach a svalů) a analytické gymnastiky (soustava cviků zahrnujících 

estetické prvky, které mají za úkol odpoutat pacienty od jejich postižení). Možnost 

absolvování kurzu je na Univerzitě v Budapešti. Pavlů (2003) 
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Systém intenzivní neuro.fyziologické rehabilitace- SINR: Kozijavkin 

Absolvování školeni prozatim jen ve Lvově. Podstatou terapie je mobilizace blokád 

páteře, které jsou považovány za příčinu pro nedostatečnou kontrolu míchy z vyšších 

center. Není odborníky uznáváno, ale má docela vysoké úspěchy v rehabilitaci. Pavlů 

(2003) 

TAMO - Therapie: Tscharnuter 

Možnost školení a seminářů pro terapii probíhá jen v USA. Tato teorie na rozdíl 

od ostatních připouští, že pohybový vzor není vázán na CNS nebo na geneticky dané 

centrální motorické programy. Pavlů (2003) 

CNR: Unru 

Vychází z terapie Doman-Delacato, ale následně využívá prvky z jiných metod. Je 

charakteristická individuálním přístupem. Semináře pro terapii jsou probíhají v USA, 

Kanadě, Izraeli, Maroku, Mexiku, na Novém Zélandu. V Evropě jsou prozatím ve 

Španělsku a Belgii. Pavlů (2003) 

MetodaRood 

Podstatou je detailní analýza nejrůznějších vztahů senzomotorických stimulů 

k motorickým reakcím. Školení pro terapii není v Evropě prováděno. Pavlů (2003) 

Sensorická integrační terapie: Ayres 

Podstatou je, že terapie vychází z předpokladu, že mnoho neurologických poruch 

spočívá v poruše senzorické integrace. Kurzy této terapie probíhají v USA a Německu. 

Pavlů (2003) 

Metoda senzorické stimulace: Affolter 

Podstatou je, že přes zlepšení vnímání a zlepšení senzorických funkcí můžeme 

obnovit pohybové schopnosti. Školení pro terapii probíhá v Německu. Pavlů (2003) 

- Metoda Perfetti 

Podstatou je snaha, aby pacient vytvářel v CNS nové pohybové programy a 

nesnažil se uplatnit ztracené, které měl dříve vypracovány. Seminář pro terapii se koná 

v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Pavlů (2003) 
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Koncept vzpěrných cvičení: Brunkow 

Podstatou je cílená aktivace diagonálních svalových řetězců. Hlavní náplní 

konceptu jsou vzpěrná cvičení. S touto metodou je možné se setkat v některých zařízeních 

po Evropě, ale spíše se už nepoužívá. Pavlů (2003) 

- Anglická forma konduktivní podpory: přístup Cotton - Kinsman 

Podstatou je zlepšení pohybů a postury úsilím dítěte samotného. Školení probíhají 

v Institutu ve Velké Británii. Pavlů (2003) 

Psychomotorická terapie 

Podstatou je představa o tom, že všechny odchylky v pohybovém i psychickém 

projevu jsou zapříčiněny celkovou narušeností osobnosti. Snaží se o komplexní podporu 

dítěte se zaměřením na smyslové vnímání, pohybovou koordinaci, duševní schopnosti a 

ekonomické vnímání. Vzdělávání probíhá ve Švýcarsku, Německu, Francii, Belgii, 

Portugalsku, Anglii, USA, Japonsku a Austrálii. Pavlů (2003) 

Koncept Frostig 

Celý koncept je rozdělen na tři hlavní složky - pohybová výchova, problémy učení, 

výchova k lidské důstojnosti. Stěžejní je pohybová výchova, kde je podstatou vzbudit pocit 

radosti z pohybu. Školení probíhá v USA a západní Evropě. Pavlů (2003) 

Human sandwich: Hare 

Podstatou jsou čtyři hlavní činnosti - naslouchání, pozorování, vysvětlování, 

aplikace léčebných prostředků. Zaujímá myšlenku vzájemných vztahů mezi tělem a 

opěrnou plochou. Důraz tedy klade na styčnou oblast mezi tělem a opěrnou plochou. Není 

zde žádné vzdělávání. Pavlů (2003) 

Fyzikální terapie 

U DMO je fyzikální terapie jen doplněk vedle léčebné tělesné výchovy se jedná jen 

o doplněk základních léčebných metod. Jedná se mechanoterapie - různé druhy masáží, 

měkké techniky, přístrojovou masáž, ultrazvuk, elektroléčbu - elektrické proudy, 

magnetoterapii, fototerapii - léčba infračerveným a ultrafialovým zářením, laserové záření, 

inhalační léčbu, akupunkturu, termoterapii, hydroterapii, balneoterapii, klimatoterapii. 

Capko (1998), Brauner, Krause (2005) 
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Léčebná tělesná výchova (LTV) 

Jedná se o využiti tělesných cviků nebo různých sestav pro zlepšení stavu 

nemocného jedince. LTV je cvičení skládající se z pasivního cvičení i aktivního. Dochází 

u něj k protahování zkrácených svalových skupin a následně posilování oslabených 

svalových skupin. Toto cvičení se může provádět ve skupině nebo i jednotlivě. 

Pacienti mohou cvičit také na přístrojích nebo s různými rehabilitačními 

pomůckami. Do LTV patří také nácvik vertikalizace a lokomoce pacienta. Dalším prvkem 

L TV je polohování, kterým tělo či jeho části dovedeme do polohy komfortu, takže dojde 

k výrazné redukci patologické proprioceptivní aktivity myotatického reflexního oblouku, a 

tím ke zlepšení funkce svalově kloubního systému. Hromádková (2000) 

Cvičení na rehabilitačních míčích a labilních plošinách 

Jde o cvičení na velkých gymnastických míčích nebo menších balančních 

plošinách, které působí na senzomotorickém podkladě. U cvičení na míčích se používá 

různých cviků, spíše jednoduššího typu. 

Cviky jsou prováděny v klidném rytmu bez prudkých pohybů, aby nedošlo 

ke zvýšení spasticity. U starších děti je využití i balančních plošin, při kterých je nutné 

vyrovnávat rovnováhu čímž dochází ke stimulaci svalových skupin, které nejsou u běžných 

aktivit moc zapojovány. Brauner, Krause (2005) 

Míčkování 

Jedná se o metodu dle Zdeny Jebavé, která se provádí pomocí molitanových míčků. 

Dochází k poklesu napětí svalů a pozitivnímu ovlivnění vnitřních orgánů. Tahy míčky 

provádíme v určitém směru na těle. Kurzy metody jsou dostupné v ČR. Pavlů (2003) 

Dechová rehabilitace 

Dechová rehabilitace se skládá z dechového cvičení a gymnastik, využívá se 

ke zlepšení dýchacích pohybů a mobility hrudníku. Dále i jako aktivace nádechových a 

výdechových svalů a vykašlávání. Napomáhá také k podpoře mluvení. Cvičení může být 

prováděno i s pomocí speciálních pomůcek. Zdařilová, Burianová, Mayer, Ošťádal (2005) 

Synergetická reflexní terapie (SRT) 

Tento léčebný komplex vynalezl dr. Pfaffenrotem. Uplatňuje ho v léčbě a prevenci 

následků DMO. Jedná se o podpůrnou metodu zvyšující účinek dalších rehabilitačních 
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metod. SRT působí na centrální nervovou soustavu, ale není schopna vyléčit původ 

postižení. 

Jejím základním léčebným principem Je mechanicky cílené vyvolání reflexu. 

Synergie je definována jako navzájem se podporující účinky současně užitých technik. 

SRG je kombinace různých reflexních terapeutických metod, ale ne kumulativní 

nahromadění těchto metod. Současná aplikace metod vyvolá navýšení jejich účinnosti. 

Užité techniky SRG: myofaciální technika, akupresura, masáž reflexních zón, 

chiroterapie, korekce patologického postavení páteře a extremit, další doplňkové metody 

jako infračervené záření, laser apod. Kurzy probíhají v ČR. Brauner, Krause (2005) 

Plavání 

Jde o aktivitu, kde pacient musí spolupracovat aktivně sám. Pohyby jsou ve vodním 

prostředí jednodušší bez překonávání gravitace. Plavání pacientům umožňuje psychickou 

relaxaci, zvýšení tělesné kondice, pozitivně působí na dýchání, dochází k zatížení 

svalových skupin, které pacient normálně nepoužívá, díky vodorovné poloze ve vodě 

dochází k lepšímu krevnímu oběhu. U dětí je vhodné použití různých vodních her a 

následně plaveckou průpravu v rámci jejich možností. Brauner, Krause (2005) 

Lázeňská léčba 

Je intenzivní léčebná rehabilitace v délce 3 - 6 týdnů, kterou děti s DMO absolvují 

alespoň jednou ročně. Pacient v lázních využívá léčebnou tělesnou výchovu, různé typy 

fyzikálních terapií, dále ergoterapii, klimatoterapii a psychoterapii. Děti v zařízení mají 

povinnou školní docházku, škola je většinou součástí lázeňského komplexu. U menších 

klientů je nutný doprovod rodičů pro psychickou podporu. Brauner, Krause (2005) 

Canisterapie 

Jde o pozitivní působení psa na zdraví dítěte. Je kladen hlavně důraz působení psa 

na psychickou a sociální stránku jedince, působení na fyzické zdraví se bere jako druhotná 

záležitost. Má vliv na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, orientaci v prostoru, rozvíjení 

sociálního cítění a na psychickou stránku člověka. Řadí se mezi jeden z druhů navázání 

kontaktu s pacientem. U pacientů se spastickou formou DMO slouží psi nejvíce 

k polohování. Dochází k prohřátí spastických svalů a k jejich následnému uvolnění. 

Galajdová (1999) 
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Hipoterapie 

Jde podobně jako u psa o působení zvířete na člověka a to po stránce sociální, 

psychické a tělesné. Při hipoterapii se pacient přizpůsobuje pohybovým impulsům koně a 

tím napodobuje chůzový stereotyp člověka, ale bez zatížení dolních končetin. Pří jízdě 

na koni dochází k napřímení páteře a posílení zádových svalů. Napomáhá ke zlepšení 

koordinace a rovnováhy. Kůň také prohřívá spastické svaly a posedem na koni dochází 

k protažení svalů na vnitřní straně stehna. Vzdělávání v hipoterapii je možné jak 

v zahraničí, tak v České republice. 

Reiky 

Jedná se o alternativní medicínu, která je postavena na principu přenášení 

univerzální energie kolem nás pomocí rukou. 

Terapie s delfiny 

Opět se jedná o terapii pomocí zvířete. Jde o pozitivní působení přes delfina na 

psychiku a motoriku jedince. Měla by působit kladně i na rozvoj komunikace pacienta. 

Delfini vysílají elektromagnetické vlny, které působí na náš organismus. Terapie s delfiny 

u nás není rozšířena. 

• Ergoterapie 

Ergoterapie je oborem zaměřujícím se na návrat člověka do společnosti s co 

největší soběstačností a samostatnosti u běžných denních situací a činností. 

Ergoterapeuti zajišťují pro pacienta různé kompenzační pomůcky a připravují je jak 

na zapojení do normálního života, tak i do budoucího pracovního procesu. 

ffiavními úkoly ergoterapie je senzomotorická funkční terapie, trénink kognitivních 

funkcí, trénink soběstačnosti, trénink v domácím okolí. Na pomezí ergoterapie nalezneme 

ještě další dvě odvětví a tím jsou arteterapie a muzikoterapie. Brauner, Krause (2005) 

• Logopedická péče 

Logopedická péče začíná podrobným vyšetřením a na jeho podkladě se sestavuje 

vhodný terapeutický postup a metody. Terapeut se snaží zkvalitnit pacientovo dýchání, 

fonaci, artikulaci, sílu hlasu, rytmus, plynulost řeči a srozumitelnost, přičemž stále 

respektuje schopnosti pacienta v hrubé motorice. 
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Dále terapeut pracuje na pasivním a aktivním rozvíjení slovní zásoby, pochopení 

souvislostí mezi různými předměty a jevy, podporuje rozvoj myšlení u pacientů. Pokud 

není možná normální komunikace s pacientem, využívá terapeut alternativních nebo 

augmentativních komunikačních technik. Jakubcová, Šáchová, Krause (2005) 

• Psychoterapie 

U psychoterapie se používají různé psychologické prostředky, které vedou 

k vyrovnávání se s vadou a celkové dobré psychické pohodě jedince. Psychoterapie se týká 

nejen postiženého jedince, ale celé rodiny a lidí kolem pacienta. Dle Janovského (2001) 

jsou tři hlavní psychoterapie: 

- odstranit symptom nebo se s ním naučit žít 

- pomoci člověku rozhodnout se a nést důsledky svého rozhodnutí 

- pomoci pacientovi najít, co se za symptomem skrývá a uvést to do pohybu. 

Janovský (2001) 

• Farmakoterapie 

U onemocnění DMO se farmakologická léčba využívá hlavně pro ovlivnění 

spasticity a atetózy. V této době se k lokální léčbě spasticity užívá injekce botulotoxinu. 

U některých pacientů jeho účinek přetrvává až 12 měsíců. Dříve se lokálně aplikovala 

anestetika, která byla krátkodobějšího trvání účinku. Dalšími dříve užívanými prostředky 

byla aplikace Etylalkoholu a fenolu, které měly dlouhodobější účinek. 

Dříve se také dlouhá léta pozoroval relaxační účinek alkoholu na spasticitu, ale 

předpokládalo se, že léčba nemůže spočívat v každodenní konzumaci alkoholu. Mezi další 

v současné době používané léčiva patří Baclofen, benzodiazepiny (např. Diazepam, 

Clorazepat), Tizanidin, Dantrolen a několik dalších. Kraus (2005), Kaňovský, Kraus 

(2005) 
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3. Cíle, úkoly, hypotézy 

Cílem práce je blíže nahlédnout na míru využití rehabilitačních možností z oblasti 

fyzioterapie v praxi a to u pacientů s DMO spastická forma. Náhledy budou vytvořeny ze 

tří pozic. 

První Je ze strany jednotlivce, kde bude uvedena kasuistika s používanými 

metodami, druhým je náhled na použiti rehabilitačních možností u skupiny dětí se stejným 

postižením, zde budou uvedeny získané informace ze stran četnosti a vybranosti 

rehabilitačních možností u těchto dětí. Třetím bude náhled ze stran rodičů postižených dětí, 

týkající se rehabilitačních možností. 

Celkově půjde o porovnání rehabilitačních možností, které jsou v současné době 

nabízeny literaturou a uvedeny v mé teoretické části v porovnání s těmi, které se v mnou 

sledované praxi využívají. 

Úkoly: 

1) zpracování informací o dané problematice z odborné literatury 

2) kasuistika dítěte s diagnózou DMO spastická forma 

3) rozbor dostupných rehabilitačních metod, které jsou vhodné pro daného jedince 

4) speciální školské zařízení pro handicapované děti 

5) nabídkový systém rehabilitace v daném zařízení 

6) rozbor četnosti použití rehabilitačních metod u dětí ve speciálním zařízení 

7) dotazníková metoda pro rodiče dětí ze speciální školy na téma: Využití rehabilitačních 

možností u dětí s DMO. 

Hypotézy: 

Hl - Předpokládám, že z uvedených rehabilitačních metod z fyzioterapie, které jsou 

nabízeny literaturou se využívá v praxi jen velmi malé procento. Důvodem předpokladu je 

velká nabídka terapií, které však v ČR nemají profesionální zastoupení. Kurzy pro tyto 

terapie jsou tudíž v ČR nedostupné a je nutné absolvovat je v zahraničí, kde jsou finančně 

náročné. 
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H2 - Předpokládám, že osvěta o rehabilitačních možnostech mezi rodiči dětí s DMO je 

velmi malá. Důvodem předpokladu jsou mé zkušenosti ze spolupráce s rodiči 

handicapovaných dětí. V některých případech se jedná o nedostatek času rodičů na shánění 

těchto informací a jejich odkázání jen na informace od lékařů. Ve většině případů jde o 

celkový nezájem o dítě a následně o jeho rehabilitaci. 
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4. Praktická část 

V teoretické části jsem uvedla různé metody a možnosti, které se mohou 

poskytnout dítěti s diagnózou DMO spastická forma. 

Na tuto část navazuji praktickou částí, kde se budu snažit v několika formách 

popsat, kolik z těchto terapií se v praxi opravdu využívá a zda mají rodiče nebo terapeuti 

povědomí o tom, co vše mohou dětem s DMO nabídnout. 

4.1. Vyšetření a následné metody u dítěte s DMO (kasuistika) 

Pro kasuistiku jsem zvolila chlapce, kterého osobně rehabilituji. Jedná se o dítě 

pocházející z velmi slušné a inteligentní rodiny, která pro chlapce zajišťuje veškeré 

kompenzační pomůcky, neustále zjišťuje informace o nových trendech ve fyzioterapii a i 

přes svou časovou vytíženost mu poskytuje velmi dobré rodinné zázemí. Jsem velmi 

spokojená se spoluprací s rodinou v rámci rehabilitace dítěte. 

Použité metodiky u speciálních vyšetření: 

Goniometrie- jedná se o metodu měření rozsahu v kloubech za pomocí goniometru 

(pomůcka skládající se ze dvou pohyblivých ramen spojených v jednom bodě). 

Na goniometru jsou uvedeny stupně úhlu. 

Měření se provádí nejprve s aktivní činností pacienta a následně s pasivním 

dotažením do maximálního rozsahu. Pro každé měření rozsahu v kloubu je určena poloha, 

pokud stav pacienta zamezuje poloze, je povolena modifikace polohy. 

Reflexologie - Prováděna pomocí speciálního kladívka určeného pro vybavování reflexů. 

Zkouška byla provedena vždy na pravé i levé straně nebo končetině. 

a) Fyziologické reflexy 

epigastrický reflex - škrábnutí pod žeberními oblouky, mezogastrický reflex - škrábnutí ve 

výši pupku, hypogastrický - škrábnutí nad tříselními vazy, mediopubický reflex - Thll

Th12, L2-L4 - DK skrčit a od sebe, úder na symfýzu (odpovědí je stah břišní stěny a 

addukce stehen) 
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Horní končetina: bicipitový reflex-C5-C6 - úder na šlachu m. biceps brachii, tricipitový 

reflex- C7 - úder na šlachu m. triceps brachii, reflex flexorů prstů - C8 -poklep na bříška 

prstů přes prsty vyšetřujícího, styloradiální reflex - úder na šlachu m. extensor carpi 

radialis 

Dolní končetina: patelární reflex - L2-L4 - úder na ligamentum patellae, reflex Achilovy 

šlachy - L5-S2 - úder na Achillovu šlachu, adduktorový reflex - DK pokrčeny v abdukci, 

medioplantární reflex - poklep kladívka de středu planty při mírné dorsální flexi. 

b) Reflexy patologické 

Pyramidové jevy iritační: 

Na horních končetinách: Juster - podráždění hypothenaru a hlaviček metatarsů 

Na dolních končetinách: extenční - Babinského - podráždění zevní strany chodidel 

od paty k palci, Chaddockův- podráždění okolí vnějšího kotníku, Oppenheimův- tah po 

tibii (holení kosti) flekční - Žukovského (Kornelova) - poklep na plosku nohy, 

Rossolimův - poklep na hlavičky prstů 

Pyramidové jevy zánikové: 

Čití 

Hanzalův příznak - v předpažení dlaň poklesá do palmámí flexe, Rosecký -

předpažené horní končetiny s dorsální flexí, Dufour - předpažení paže bez kontroly 

zraku v supinaci, taxe - dotknout se prstem nosu nebo patou kolene při zavřených 

očích, diadochokinéza - koordinace pravidelných alternujících pohybů, synergie -

rychle střídavé pohyby 

povrchové - taktilní - jemný dotyk štětce, algické - lehké píchnutí špendlíkem, barestezie 

- větší tlak prstem, topoestézie - určit místo podnětu, grafestezie - rozeznat číslo nebo 

písmeno psané na kůži, diskriminační- schopnost rozeznat vzdálenost dvou podnětů 

hluboké - vibrační - vibrace ladičky na periostu, polohocit - schopnost určit polohu 

v kloubu, pohybocit - schopnost poznat provedení pohybu v kloubu 
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4. 1. 1. Anamnéza 

OA - jméno: V. P. 

pohlaví: muž 

datum narození: 20. 3. 1998 

Chlapec narozen z 2. gravidity, pochází ze dvojčat. Těhotenství bylo rizikové, 

porod ve 33. týdnu, porodní hmotnost 1550g, 10 dnů na llP, 2 měsíce na oddělení 

pro nedonošené novorozence. Chlapec měl rehabilitaci již od 1. měsíce Vojtovou reflexní 

terapií, doma stále pravidelně cvičí, opakovaně pobývá v lázeňské léčbě. Dochází 

na pravidelné kontroly k očnímu lékaři, ortopedovi, neurologovi. Má prodělané tři 

ortopedické operace. 

NA - Chlapec s diagnózou DMO kvadruparetická spastická forma. V současné době 

navštěvuje Základní školu Prointepo v Hradci Králové. 

RA - Otec SŠ, pracuje jako technik, matka VŠ, nyní doma, sestra K. 9 let - zdráva, dvojče 

V. 7let - DMO 

RhA - Chlapec má každý den rehabilitaci ve školním zařízení a podle možností k němu 

v odpoledních hodinách dochází ještě jedna fyzioterapeutka. Matka je zacvičena a 

s chlapcem sama doma cvičí. Chlapec se pohybuje na mechanickém vozíku s pomocí 

druhé osoby. V zařízení má k dispozici tzv. lezítko, na kterém se občas pohybuje 

po zařízení aktivně sám pomocí HK. V současné době si vycvičuje asistenčního psa. 

AA - Sumetrolim - indikace při infekcích horních cest dýchacích, zánětu středního ucha, 

dolních cest dýchacích, infekce ledvin, močových cest, pohlavních orgánů a trávícího 

ústrojí. 

SA - Chlapec žije s rodinou v rodinném domku. Rodina je úplná, funkční. Má velmi dobré 

rodinné zázemí. 
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4. 1. 2. Goniometrie 

U pacienta jsem provedla goniometrické měření. Je zde uvedeno pro lepší 

představu, v jakém postavení má chlapec končetiny z důvodu spasticity a kontraktur. 

Z důvodů, že všechna měření nebyla možná provést ve správných polohách, přizpůsobila 

jsem vyšetření pacientovi. 

Tab. č. 1 - Rozsahy pohybů v ramenních kloubech, provedené v poloze leh na zádech. 

výchozí pos. levá pravá 
LIP pasivně aktivně pasivně aktivně 

O st./ Ost. 180 st. 160 st. flexe 180 st. 160 st. 
O st./ Ost. neprovede neprovede extenze neprovede neprovede 
O st./ Ost. 170 st. 150 st. abdukce 170 st. 150 st. 
O st./ Ost. 120 st. 90 st. addukce 120 st. 90 st. 
O st./ Ost. 55 st. 40 st. rotace zev. 55 st. 40 st. 
O st./ Ost. 40 st. 20 st. rotace vnitř. 40 st. 20 st. 

Tab. č. 2 - Rozsahy pohybů v zápěstí, provedeno v poloze v sedě. 

výchozí pos. levá pravá 
L/P pasivně aktivně pasivně aktivně 

60st./ 20 st. 80 st. 80 st. flexe 70 st. 30 st. 
-60st./ -20 st. 60 st. neprovede extenze 80 st. 30 st. 
-50 st./ 1 Ost. O st. neprovede rad. dukce 20 st. neprovede 
50 st./ 1 Ost. 50 st. neprovede uln.dukce 20 st. neprovede 

Tab. č. 3 - Rozsahy pohybů v loketním kloubu, provedené v poloze leh na zádech. 

výchozí pos. levá pravá 
LIP pasivně aktivně Pasivně aktivně 

20 st./ 1 O st. 120st. 130st. flexe 130st. 130st. 
-20 st./ -lOst. neprovede O st. extenze neprovede O st. 

o neprovede neprovede pronace 70st. 70st. 
o neprovede neprovede supinace 20st. O st. 
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Tab. č. 4 -Rozsahy pohybů v kyčelních kloubech, provedeno v poloze leh na zádech. 

výchozí pos. levá pravá 
L/P pasivně aktivně Pasivně aktivně 

40 st./ 30st. 110 st. 45 st. flexe 110 st 40 st. 
- 40 st./-35st -20 st. neprovede extenze -1 O st. 30 st. 

O st./ Ost. 60 st. neprovede abdukce 50 st. neprovede 
O st./ Ost 15 st. neprovede addukce 20 st. neprovede 

Tab. č. 5 - Rozsahy pohybů v koleních kloubech, provedeno v poloze leh na zádech a leh 

na břiše. 

výchozí pos. levá pravá 
L/P pasivně aktivně pasivně aktivně 

70st./ 50 st. 140 st. 100 st. flexe 140 st. 80 st. 
70st/ -50 st. -20 st. neprovede extenze -10 st. neprovede 

Tab. č. 6 - Rozsahy pohybů v hlezenných kloubech, provedeno v poloze leh na zádech. 

výchozí pos. levá 
L/P pasivně aktiYně 

70st./70st. llOst. 110st. 
70st./70st. 40st. neprovede 

O st. lOst. neprovede 
O st 20st. neprovede 

4. 1. 3. Vyšetření reflexů 

Reflexy fyziologické 

Reflexy na hlavě nebyly vyvolávány. 

Břicho: 

- epigastrický reflex - areflexie 

- mezogastrický reflex - areflexie 

- hypogastrický - hyporeflexie 

- mediopubický reflex - areflexie 

dorsální fl. 
plantární fl. 

inverse 
everse 

Horní končetina: (testováno na obou končetinách) 

- bicipitový reflex - normoreflexie 
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- tricipitový reflex - hyporeflexie 

- reflex flexorů prstů - hyporeflexie 

- styloradiální reflex - areflexie 

Dolní končetina: (testováno na obou končetinách) 

- patelární reflex - hyperreflexie 

- reflex Achilovy šlachy - hyperreflexie 

- adduktorový reflex - areflexie 

- medioplantární reflex - areflexie 

Reflexy patologické (testováno na obou končetinách) 

Pyramidové jevy iritační: 

Na horních končetinách: Juster - normoreflexie 

Na dolních končetinách: extenční - Babinského - hyperreflexie 

- Chaddockův - hyperreflexie 

- Oppenheimův - hyperreflexie 

flekční - Žukovského ( Komelova)- normoreflexie, 

- Rossolimův - obě normoreflexie 

Pyramidové jevy zánikové: 

- Hanzalův příznak- pravá ruka klesá 

- Rosecký - neprovede 

- Dufour - neprovede 

- taxe -na HK provede normálně, na DK neprovede 

- diadochokinéza - vyšetřujeme na HK - neprovede 

- synergie - neprovede 

4. 1. 4. Čiti 

povrchové - taktilní, provedeno na HKK a DKK - dobré 

- alogické, provedeno na HKK a DKK - dobré 

- barestezie, provedeno na zádech - dobré 

- topoestézie, provedeno na zádech - dobré 

- grafestezie, provedeno na zádech - dobré 
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- diskriminační, provedeno na zádech - dobré 

hluboké - vibrační, provedeno za uchem- dobré 

- polohocit, provedeno na DKK- dobré 

- pohybocit, provedeno na DKK- dobré 

4. 1. 5. Kineziologické vyšetření 

Sed 

Sed s nohama přes okraj postele. Dítě nezvládne samostatně se posadit, ale v sedu 

vydrží sedět sám. Při sedu je osa dolních končetin stočena k levé straně. V hlezenním 

kloubu je lehká dorsální flexe. Zhruba po třech minutách náklon trupu k pravé straně. 

Hlava dítěte ve velkém předsunu. Horní končetiny má dítě v ramením kloubu v mírné 

flexi, v loketním kloubu v 90 st. flexi a dlaně svírá v pěst. 

Po 4 minutách v sedu se jedinec začíná naklánět mírně vzad. Dochází ke zvětšení 

předsunu a předklonu hlavy (hlava je prakticky přilepená na hrudi jedince). Na zádech je 

viditelná výrazná kyfóza sahající až do bederní oblasti s vrcholem v hrudní oblasti. 

Ramena jsou v protrakci. Trup je ve větším záklonu. 

Z pohledu zepředu má dítě na levé straně širší a delší taili (prostor mezi trupem a 

nataženou horní končetinou podél těla) a na pravé straně je taile užší a kratší. 

Obr. č. 1 - sed 
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Leh na zádech 

Dolní končetiny dítěte jsou v mírné flexi v kolenním a kyčelním kloubu a jejich osa 

je stočena na levou stranu. V bederní oblasti je dítě odlepeno od podložky. Bradavky má 

dítě ve stejné úrovni. Horní končetiny jsou v loketním kloubu v mírné flexi a v pronačnín1 

postavení. Hlava dítěte výrazně rotuje na pravou stranu současně s mírným záklonem. 

Obr. č. 2 -leh na zádech 

Leh na břiše 

Hlava stočena na levou stranu. Horní končetiny jsou ve flexi v loketním kloubu a 

ramena v protrakci. Horní končetina je ve středním postavení s otevřenou dlaní. Hlava 

v mírném záklonu, opora o bradu. V oblasti hrudní páteře viditelná výrazná kyfóza. 

Lopatky přilepeny k tělu. Pánev rotována na levou stranu. Levá spina ve větší anteverzi, 

více dorzálně položena. Pravá spina iliaca anterior superior ventrálně. Levá dolní končetina 

v semiflexi a zevní rotaci. Pravá dolní končetina v semiflexi a vnitřní rotaci. Hlezenné 

klouby v dorsální flexi. 
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Obr. č. 3 - leh na břiše 

4. 1. 6. Určení vývojového stádia 

Pacient ovládá z lokomočních prvků stádium plazení. Pohyb dítěte vzniká z vlastní 

spontánní aktivity. Jedinec je schopen na rehabilitaci přeplazit celý Vojtův stůl. Plazení je 

prováděno ve střídavém vzoru s nakročením končetiny a oporou o lokty. Ruce jsou v pěst. 

Samostatně se zvládne dostat do polohy na čtyřech. Tato poloha je však velmi 

nejistá. Dítě začíná jít do polohy na čtyřech opřením o předloktí, následně nakročením 

jedné končetiny a postupně se natažením rukou v lokti dostane nahoru. Poloha na čtyřech 

není dokonalá. Dítě má mírně pokrčené HKK v loketních kloubech a ruce má v pěst. Dolní 

končetiny jsou v zevní rotaci a pacient se opírá o epicondylus medialis humeri. 

Dítě se zvládne samostatně otočit ze zad na břicho, má reciproční model nákroku a 

opory. Tento model je v ipsilaterálním provedení a i v kontralaterálním provedení. Při 

pohybu dítěte se aktivují šikmé břišní řetězce. Jedinec dokáže ještě samostatně sedět na 

rehabilitačním stole s nohama přes okraj. Sed je nedokonalý a vydrží v něm cca 10 minut. 

Do sedu se chlapec není schopen samostatně dostat. 

Vývojový věk je 7. až 8. měsíců. Jedná se o 3. lokomoční stádium 

48 



4. 1. 7. Test soběstačnosti a samostatnosti 

Tento test je z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech s mírnou modifikací pro 

pacienta. Tyto testy se provádějí u pacientů, kde se nezajišťuje svalová síla. Hodnocení je 

podle stupnice pěti bodů.: 

O - pacient činnost neprovede, 1 - pacient činnost provede špatně a pouze s pomocí druhé 

osoby, 2 - pacient činnost provede dobře, ale pouze s pomocí druhé osoby, 3 - pacient 

činnost provede špatně, ale samostatně, 4 - pacient činnost provede dobře a samostatně 

(nebo neobvyklým způsobem), 5 - pacient činnost provede normálně. 

Tab. č. 7 -jedení 

napít se z hrnku 4 rozbalit sýr, sušenku 1 
napít se ze sklenice 1 ohřát si jídlo na pánvi o 
najíst se lžící 4 uvařit kávu, čaj o 
najíst se příborem o přenést hrneček s čajem 2 
nalít tekutinu z láhve do sklenice 1 ukrojit a namazat chleba o 
jíst housku 4 umýt a utřít nádobí 1 

Tab. č. 8 - osobní hygiena 

umýt a utřít si ruce 4 použít WC o 
umýt a utřít si obličej 3 umýt si vlasy a vysušit je 1 
__yyčistit si zuby 3 umýt si ve vaně celé tělo a osušit ho 1 
učesat se 3 umýt si celé tělo ve sprše a osušit ho o 
použít kapesník 2 upravit si nehty na rukou o 
použít močovou láhev 1 upravit si nehty na nohou o 

Tab. ě. 9 - oblékání 

obléknout a svléknout si nátělník 1 nasadit si čepici 4 
obléknout a svléknout si košili o obléknout a svléknout si rukavice 2 
obléknout a svléknout si ponožky o použít zip 1 
obléknout a svléknout si kalhoty 1 rozepnout a zapnout si knoflík o 
obout a zout si boty~ 1 zavázat tkaničky o 
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Tab. č. 10 -všední činnost 

telefonovat 1 vyjmout a dát peníze do peněženky 1 
odemknout a zamknout o stříhat nůžkami ( ~eciálními) 3 
stisknout tlačítko zvonku 5 otevřít okno 1 
držet knihu a obracet stránky 4 zapnout vypínač od světla 1 
zapnout televizi, rádio 5 něco napsat o 

4. 1. 8. Funkční test úchopu 

Tab. č. 11-jemné úchopy 

Jemný: L p 

špetka- úchop třemi prsty (můžeme sbírat malé předměty, provádět jemné práce. 2 2 
štipec oříškový- uchopit a zvednout napínáček o 2 
štipec nehtový- uchopit špendlík za hlavičku. o o 
addukce prstů- uchopit a zvednout napínáček mezi 2. a3., 3. a 4., 4. a 5. prstem o o 
rozpěrový úcho_g- uchopit velkou kartu nebo kroužek o průměru 1 O cm o 2 
laterální úchop - karta na tah o 1 
extenze prstů- roztáhnout _IDl!!!_U a nasadit ji na válec o o 

I pěst - střídavé pohyby prstů, zmačkat list papíru do kuličky o 2 

Tab č.12 - silové úchopy 

Silový: L p 

válec držení rukojeti nástroie (pilník, kladivo, sekyra) o 2 
koule- držení nadhmatem (tenisový míček, dřevěná koule lehká x těžká, olověná o 2 

koule) 
háček- udrží břemeno (0,5kg) 1 1 

Tab. č. 13 - zvedání - pracovní pozice v sedu 

pracovní pozice v sedu: L p 

zvednutí předmětu z klína na desku stolu ( papírový smotek, tenisový míček, 2 2 

těžká koule) 
zvednutí předmětu s desky stolu do výše očí ( papírový smotek, tenisový míček, o 2 

těžká koule) 
přenášení předmětu po desce stolu v rozsahu HK ( do strany a zpět papírový 2 2 

smotek tenisový míček, těžká koule) 
před sebe a zpět ( papírový smotek, tenisový míček, těžká koule) 2 2 
manipulace předmětem spojená s rotací paže - uchopení podávaného rrúčku o o 
podhmatem ( ZR) a položení na stůl nadhmatem ( VR) 2 2 
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Tab č. 14 - zvedání - pracovní pozice ve stoji 

pracovní pozice J'e stoii: 
zvednutí předmětu do výše fl. lokte v 90 st. 
zvednutí předmětu ze stolu do výše očí 
zvednutí předmětu ze stolu do maximálního vzpažení 
manipulace předmětu spojená s rotací paže 

hodnocení : O = neprovede 

1 = provede neúplně 

2 = provede dobře 

Obr. č. 4 - úchop č. 1 Obr. č. 5 - úchop č. 2 

4. 1. 9. Používané rehabilitační metody u pacienta 

"J ojtova reflexní terapie 

L p 

1 2 
1 2 
o 2 
1 1 

Hlavní terapií aplikovanou na mém pacientovi je Vojtova metoda. Chlapec je 

terapií cvičen každý den v našem zařízení a dvakrát týdně cvičí s rehabilitační sestřičkou i 

doma. 

reflexní otáčení (ROJ) 

poloha dítěte: dítě je v poloze na zádech, končetiny má volně položené, hlavu má otočenou 

v úhlu 30 st. k jedné straně. Dle polohy těla se určuje čelistní a záhlavní strana. 

Vojta, Peters (1995) 

zóny: jedním prstem vytváříme tlak v oblasti hrudní zóny (leží v průsečíku maxilární linie 

a bráničního úponu mezi 5. a 6. nebo 7. a 8. žebrem) 

druhým prsem tlačíme na processus mastoideus 
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cílem je: napřímeni osového orgánu, ovlivnění dechových funkcí, prevence Harrisonovy 

rýhy, rozvinutí dlaně na záhlavní končetině 

varianta RO 1 

poloha dítěte: poloha dítěte je stejná jako u předešlé ROl . 

zóny: hrudní zóna + patní zóna - zevní hrana kalkaneu, při začátku m. abductor 5. prstu 

na processus lateralis tuberis calcanei. 

cílem je: trojflexe opačné dolní končetiny, mohutný stah břicha, podsazení pánve. 

reflexní otáčení (R02) 

poloha dítěte: dítě je položeno na jeden bok, opřen o hlavici humeru, laterální stranu 

hrudníku a kyčelní kloub spodní strany. Spodní dolní končetinu ve flexi asi 30 st., pata je 

ve stejné linii s tuber ossis ischii. Vrchní dolní končetina je v 90 st. flexi v koleni a leží 

na podložce. Spodní horní končetina je v 90 st. flexi vůči trupu. Vrchní horní končetina je 

ve flexi zhruba 70 st. v ramennm kloubu. V obou horních končetinách je 90 st. flexe 

v loketních kloubech. Hlava je v prodloužení páteře. Tato poloha je v poslední době díky 

výrazné kyfóze špatně proveditelná. 

zóny: lopatková zóna - mediální hrana lopatky, přesněji na hranici mezi střední a spodní 

třetinou - směr tlaku je proti rameni a lokti + lopata kosti kyčelní - spina iliaca anterior 

superior - směr tlaku je proti kyčli spodní dolní končetiny. 

cílem je: uvolnění ruky z pěsti, stah šikmých břišních svalů, stah mm. rhomboidei. 

reflexní otáčení (R03) .. ždímák" 

poloha dítěte: dítě je v poloze na boku. Opora je o hlavici humeru a lopatu kosti kyčelní. 

Hlava je v prodloužení páteře. Fyzioterapeut drží obě dolní končetiny nad podložkou, proto 

je podélná osa těla rotována. Dolní končetiny jsou v 90 st. flexi v kyčelním a kolenním 

kloubu. Končetiny jsou položeny na sobě a vyváženě v zevní i vnitřní rotaci. Spodní horní 

končetina je v 90 st. flexi vůči trupu a vrchní horní končetina je položena na laterální 

straně hrudníku. Důležité je před začátkem stimulace spoušťových zón dobře nastavit 

hrudní páteř. 

zóny: laterální epicondyl femuru - směr tlaku je do kyčle + lopatková zóna - mezi střední 

a dolní třetinou mediální strany lopatky- směr tlaku je proti rameni a lokti. 

cílem je: trojflexe dolních končetin, stah břišních svalů. 
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1 pozice 

poloha dítěte: dítě je v sedu na lýtkách, chodidla jsou mimo stůl, čelistní horní končetina 

je ve 100 st. flexi v ramením i loketním kloubu. Záhlavní horní končetina je položena 

podél laterální strany trupu. Hlava je v prodloužení páteře. 

zóny: mediální epicondyl humeru - směr tlaku je do ramene + patní zóna - směr tlaku je 

do vnitřku paty. 

cílem je: opření do lokte, tendence do kraniálního posunu, napřímeni osového orgánu, 

dorsální flexe na záhlavní noze. 

jiná varianta: je zde zóna medialis epycondylus humeru +trupová zóna - ve výši dolního 

úhlu lopatky před m. errector spinae, zevně od laterální roviny, ve výšce obratlů Th5 a Th6 

- směr tlaku je do ramene. 

reflexní plazení (RP) 

poloha dítěte: Dítě je v poloze na břiše, hlava je vždy otočena k jedné straně. Končetiny 

jsou pojmenovány podle polohy hlavy na čelistní a záhlavní. Tam kam je otočen obličej je 

končetina čelistní a záhlavní na opačné straně. Čelistní horní končetina je ve flexi 125 

st.-135 st. v ramenním kloubu, třicetistupňové abdukci a 45 st. flexi v loketním kloubu. 

Záhlavní dolní končetina je ve 30 st. flexi a 30 st. abdukci. Obě končetiny jsou 

ve vyvážené zevní i vnitřní rotaci. Nejlepší postavení končetin je, když osu stehna 

srovnáme s osou paže. Záhlavní horní končetina a čelistní dolní končetina je položena 

volně na podložce. 

zóny: mediální epicondyl humeru + patní zóna 

cílem je: centralizace ramenního kloubu, centralizace kyčelního kloubu - očekáváme 

podsazení pánve a stah břišního svalstva. 

varianta reflexního plazení (RP) .. závěs" 

Poloha dítěte: Dítě je ve stejné poloze jako u RP jen jedna končetina je spuštěná ze stolu 

dolů. 

zóny: mediální epicondyl humeru + patní zóna 

cílem je: probíhání větších rotačních mechanismů na páteři, očekává se nakročení čelistní 

dolní končetiny. 
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Obr. 6 - ukázka 1 Vojtova metoda 

Obr. 7 - ukázka 2 Vojtova metoda 
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Dechová gymnastika 

Pacient má výraznou kyfózu s vrcholem v hrudní oblasti, která vytváří špatné 

dechové podmínky, proto považuji dechovou gymnastiku za velmi podstatnou část 

rehabilitace. 

Dechové cvičení pacient provádí v sedě, leže na břiše a leže na zádech. Nejprve 

provádíme lokalizované dýchání do určitých částí těla. Fyzioterapeut přikládá pacientovi 

svoje ruce na různá místa na těle, pacient si může lépe prodýchávanou oblast uvědomit. 

Z typů lokalizovaného dýchání používáme horní hrudní, střední hrudní, břišní 

dýchání a spodní břišní (zde se pacient snaží prodýchat pánevní dno). V leže na břiše cvičí 

pacient také dýchání do bederní oblasti. 

Z důvodů, že má tento pacient velké kyfotické držení v hrudní oblasti, nejvíce 

nacvičujeme horní a střední hrudní dýchání. Následně provádíme cvičení dechové vlny. 

Dalším typem cvičení je prodloužený výdech nebo výdech proti odporu. U 

prodlouženého výdechu se snaží klient v co nejdelší době vyfukovat vzduch, používáme 

například vyslovování jednotlivých písmen. 

V tomto směru spolupracujeme i s logopedkou, která nám říká, jaká písmenka 

v současné době cvičí a my je můžeme trénovat také. 

Protahování 

Před začátkem každého cvičení Vojtovou terapií nebo klasickým cvičení L TV 

začínáme cvičební jednotku protažením svalových skupin, které mají tendenci 

ke zkracování. U pacientů s DMO spastická forma mají spastické svaly větší tendenci 

ke zkracování. Pokud se tyto svaly neprotahují, může docházet k velkým kontrakturám 

znemožňujícím pacientům provedení pohybů, na které by s protahováním i motoricky 

měli. 

U našeho pacienta mezi tyto svaly patří hlavně mezilopatkové svaly 

Měkké techniky 

Jedná se o techniky protažením, řasením, malým tlakem nebo i hlazením, 

ovlivňující struktury (např. kůže, podkoží a facie ). U pacienta provádíme měkké techniky 

hlavně v oblasti šíje, kde se snažíme o rozvolnění zatuhlého svalstva v oblasti krku. 

Chlapec má vsazený krk mezi ramena a tím je staženost svalstva v této oblasti o to větší a 

vhodnější pro terapii měkkými technikami. 
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Aktivní pohyb pacienta 

Aktivním pohybem se u daného jedince myslí, že se sám snaží zapojit do určitých 

pohybových aktivit ze svých motorických možností. Jedná se u něj především o trénink 

otáčení ze zad na břicho a zpět, dále o plazení přes rehabilitační stůl, pokus o to se dostat 

na čtyři i když ve špatném provedení, dále zkoušíme úkroky u rehabilitačního stolu 

s velkou dopomocí. 

Polohování 

U toto chlapce provádíme polohování doma na břiše pro snížení kyfotického držení 

v hrudní oblasti. Dále tuto polohu používáme také pro uvolnění podkoleních flexorů. 

Pacient leží na břiše, položíme mu pytlíky s pískem na hýždě a dva pytlíky s pískem na 

oblast lýtek. Tímto dochází k protažení podkolenních flexorů. Polohování také používáme 

pomocí psa vycvičeného canisterapeutem. 

Cvičení jemné motoriky 

Provádíme cvičení jemné motoriky pomocí ergoterapeutického stolu, kde si pacient 

zkouší manipulaci s menšími předměty. 

Canisterapie 

Probíhala jednou týdně s vycvičenými psy. Terapie začíná skupinovou terapií, kde 

děti společně se psy hrají různé hry např. na těla dětí se rozloží drobné sladkosti a psi mají 

za úkol "dobrůtky" hledat, tato hra je vhodná pro bližší seznámení dítěte se psem. Dále se 

používá jako terapie česání psů se speciálními hřebeny. 

Důležitou částí canisterapie je polohování se psem. Děti nebo jejich části těla se 

různě pokládají na psa a ten svým tělem prohřívá spastické svalové skupiny a následně 

dochází k jejich uvolňování. 
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Obr. č. 6- canisterapie 

Reiky 

Terapie probíhala jako skupinové cvičení jednou týdně. Terapie byla cílená 

aktivace a harmonizace energetických center a drah, k terapii je využíváno předmětů 

přírodního charakteru např. kameny, voda, dřevo, oheň. 

Dochází u ni k prociť ování vlastní energie z výše uvedených předmětů, meditaci a 

cílené relaxaci. Cílem terapie je nabuzení imunitního systému. Napomáhá od zatuhlých 

oblastí a blokací na těle. Blahodárně působí na fyzickou i psychickou stránku jedince a 

u daného problému. 

Plavání 

Jednou za čtrnáct dní navštěvuje spolu s dětmi z celého zařízení plavecký bazén. 

Jedná se o seznámení s vodou a nácvik jednoduchých plaveckých dovedností. Chlapec se 

vody nebojí. Jako plavecké pomůcky používá kruh a vodní rukávky, ale musí být se stálým 

doprovodem. Pohyby končetin zvládá v rozsahu svých možností dobře, není schopen 

spontánně potopit hlavu pod vodu. 
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Lázeňská léčba 

Chlapec navštěvuje každý rok léčebné lázně, v rozsahu od 4 do 6 týdnů. Náplní 

lázeňské léčby je každodenní individuální rehabilitace, plavání v bazénu, vířivé koupele, 

masáže, klimatoterapie v podobě procházek v okolí zařízení. 

Logopedie 

U pacienta se jedná o pyramidovou (spastickou) dysartrii, která je u jeho diagnózy 

obvyklou součástí. Jedinec dochází třikrát týdně na logopedii. Náplní jeho logopedických 

terapií je: 

orofaciální stimulace k podpoře mluvidel a polykání (logoped jednou formou ze 

stimulace používá míčkování) 

- dechové a funkční cvičení k posílení a prodloužení výdechového proudu 

- průpravná artikulační cvičení k podpoře správné artikulace 

- rytmizace řeči 

- rozvoj slovní zásoby dle tématických okruhů a slovních druhů 

- stimulace udržení očního kontaktu 

- rozvoj jazykového citu a úprava dysgramatismu 

- rozvíjení zrakové a sluchové percepce a paměti 

- rozvoj časoprostorové orientace 

4.1.10. Kompenzaěnf pomůcky 

Mechanický vozík 

Chlapec pro zlepšení své soběstačnosti používá mechanický vozík. Sám je schopen 

ujet jen velmi malý kousek cca 3 metry a to velmi pomalou jízdou. Na delší trasy musí být 

doprovázen jinou osobou. 

Speciální lžice 

Pro lepší samostatnost při jídle chlapec používá speciální lžíci. Jedná se o 

upravenou a zahnutou lžíci, která je přizpůsobena úchopu chlapce. 

"Lezítko" 

Je používáno k pohybu po zařízení, při kterém chlapec leží hrudníkem na lezítku a 

posouvá se odrážením horními končetinami. 
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Stabilflex 

Jedná se o pomůcku v podobě vozíku na čtyřech malých kolečkách, kde je chlapec 

umístěn v poloze ve stoje. U této pomůcky je možno přidat velká kola, aby se mohl 

chlapec pohybovat sám, této činnosti však chlapec není schopen. 

Asistenční pes 

Chlapec patří mezi jedince, kteří mají velmi dobré rodinné zázemí a rodina se snaží 

opravdu vytvořit to nejideálnější prostředí pro chlapcovu samostatnost. Již rok chlapec 

vlastní vycvičeného asistenčm'ho psa. Komunikace mezi chlapcem a psem je momentálně 

ve fázi nacvičování nejrůznějších povelů a rozkazů, které umožní chlapci určitou dávku 

samostatnosti. 

Obr. č. 7- speciální lžíce 
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Obr. č. 8 - stabilílex 

Obr. č. 9 - lezítko 
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Shrnutí kasuistiky 

Vzhledem k diagnóze a stavu pacienta byla rehabilitace volena vhodně. 

V porovnání s celosvětovou nabídkou se může zdát jako nedostatečná, ale vzhledem 

k nabídce v ČR je ·pro jednoho pacienta velice dostačující. Z goniometrického měření 

a obrázků vyplývá výrazné zkrácení podkolenních a prsních svalů. Dále je viditelné 

výrazné kyfotické držení v hrudní oblasti, které musí zapříčiňovat nedostatečné dechové 

schopnosti. Považuji za důležité, aby bylo použito pasivní protahování a následně také 

dechová rehabilitace. 

Jako hlavní metodou je u pacienta uvedena Vojtova metoda, která se řadí 

v rámci DMO mezi nejúčinnější metody v ČR. Tato metoda zajišťuje prohloubení dechu 

a uvolňování svalů, což je k danému stavu jedince vhodné. Za dobré a důležité můžeme 

považovat, že nezůstává strnule jen u jedné metody, ale je projevena snaha i o jiné terapie. 

Mezi tyto terapie se řadí i alternativní terapie např. reiky a canisterapie. Kladnou věcí je 

matkou zajištěná rehabilitace dvakrát týdně i v odpoledních hodinách. 

Jednou z výtek by byla délka rehabilitace. Čím delší je trvání, tím lépe. Je 

však pochopitelné, že při větším počtu dětí není pro dva fyzioterapeuty více než hodinová 

rehabilitace možná. 
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4. 2. Zařízení pro handicapované děti 

4. 2. 1. Historie a charakteristika zařízení 

Zařízení vzniklo v roce 1994, bylo založeno jako Integrační centrum INTEPO 

pro tělesně postižené děti, zřizováno na základě živnostenského listu. 

Jedná se o zařízení určené pro děti od 2 let do 26 let s tělesným handicapem, mentálním 

postižením nebo kombinovanými vadami. Zařízení se skládá ze tří částí, které vytvářejí 

celek. Jde o základní školu a mateřskou školu zajišťující výchovu, vzdělání a rehabilitaci 

tělesně postižených dětí, dále o nestátní zdravotnické zařízení a občanské sdružení. 

Do sítě škol je zařazena speciální mateřská škola, mateřská škola pro zdravé nebo 

oslabené jedince, zvláštní škola, zák:ladné škola, pomocná třída, speciální pedagogické 

centrum. 

Pod nestátní zdravotnické zařízení spadá fyzioterapeutická péče, logopedická péče 

a psychologická péče. 

Náplní činnosti občanského sdružení je zajištění spolupráce s rodiči, provoz 

terapeutických hodin, provoz stacionáře, speciálního poradenského centra, centra včasné 

pomoci, zabezpečuje osobní asistenci a v neposlední řadě kontroluje využití finančních 

prostředků. 

V zařízení pracuje tým specializovaných lidí, kteří neustále doplňují své vzdělání. 

Jedná se o speciálního pedagoga, logopeda, fyzioterapeuta, psychologa, osobní asistenty, 

docházející tým lékařů - rehabilitační lékař, ortoped a neurolog. Zařízení zajišťuje 

individuální přístup jak ve vyučování, tak ve výchovně vzdělávacím procesu. V současné 

době zařízení navštěvuje 39 dětí z toho 32 dochází na fyzioterapii. 

4. 2. 2. Používané terapie v zařízení 

- Logopedie 

- Psychologie 

- Fyzioterapie: Vojtova metoda, měkké techniky, cvičení na velkých míčích a labilních 

plošinách, dechová gymnastika, L TV, canisterapie, reiky, 

v rámci rehabilitace se dochází jednou měsíčně do městských lázní, arteterapie. 

Následující část je věnována grafům a tabulkám z oblasti FYZIOTERAPIE. 
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Graf č. 1 - Spektrum diagnóz 
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Z toho je 12 dětí s onemocněním DMO spastická forma. 

Graf č. 2 - Četnost rehabilitačních terapií. 
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c: 

Tab. č. 15 - Využití rehabilitačních možností v zařízení. 

děti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Vojtova metoda xl X X X X X X X X X X X 
Měkké techniky X X X X X X X X X X X X 
Balanční cvičení X X 
Dechová 2l'Innastika X X X X X X X X X X X X 
Cvičení na velkých m. X X X X X X X X X 
Aktivní cvičení X X X X X X X X X X X X 
Plavání X X X X X X X X X X X 
Reiky X X X X X X X X X X X X 
Canisterapie X X X X X X X X X X X X 

1 Písmeno X v tabulkách je považováno za odpověď ANO. 
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4. 3. Dotazník 

Třetím bodem v mé praktické části je zpracování dotamíků s obsahem 13 otázek. 

Dotazník jsem osobně předala každému z rodičů dětí, které v zařízení rehabilituji a které 

jsem již zaznamenala v předešlých grafech. 

Při předávání dotazníků jsem se snažila o slovní vysvětlení každé z otázek. 

Dotamík má za úkol dotvořit náhled na využití rehabilitačních metod z oblasti fyzioterapie 

v praxi. 

Věk dětí dotazovaných rodičů se pohybuje od 9 do 18 let. U všech dětí se jedná 

o diagnózu DMO spastická forma, z toho osm dětí s diparetickou a čtyři děti 

s kvadruparetickou formou. Osm ze dvanácti dětí je ženského pohlaví a čtyři mužského 

pohlaví. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jaká je informovanost rodičů o rehabilitačních 

metodách z oblasti fyzioterapie, a jaké je využití rehabilitačních metod. Zda se o terapie 

zajímají sami, nebo ve všem důvěřují odborníkům. 

Dotazník 

1) Věk vašeho dítěte, druh onemocnění, pohlaví 

2) V jakém věku byla stanovena diagnóza vašeho dítěte? 

3) V kterém období se vaše dítě setkalo poprvé s rehabilitací? 

4) Jaká rehabilitační technika vám v počátcích rehabilitace vašeho dítěte byla doporučena 

od lékaře? 

5) Došlo v průběhu rehabilitace vašeho dítěte ke změně druhu terapií? Pokud ano, které 

rehabilitační techniky to byly? 

6) Jaké rehabilitační techniky využívá vaše dítě v současné době? 

7) Provádíte cvičení s dítětem doma? 

65 



8) Jak často s dítětem cvičíte? 

dvakrát denně - denně - třikrát týdně - dvakrát týdně - jednou týdně - o víkendu 

9) V jakém časovém rozmezí se denně rehabilitaci dítěte věnujete? 

a- cca 5 min denně 

b - cca 112 hodiny denně 

c - hodinu denně 

d - více než hodinu denně 

10) O kterých rehabilitačních technikách v souvislosti s diagnózou DMO jste slyšeli nebo 

se s nimi setkali? 

ll) O těchto technikách jste se dozvěděli díky své aktivitě nebo od lékaře? 

svojí aktivitou - od lékaře 

12) Máte pocit, že informace o DMO nesháníte svojí aktivitou z důvodu? 

a - nedostatku času 

b - nedostatku motivace 

c - nedostatku fmancí na odbornou literaturu nebo internetové zdroje ( počítač). 

d - informace sháním sama 

13) Měli jste někdy možnost se setkat s následujícími terapiemi? Pokud ano, podtrhněte 

jaké. 

canisterapie - hipoterapie - plavání v bazénu - terapie s delfiny - reiky - akupresura -

arteterapie - muzikoterapie - ergoterapie 
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Graf č. 3 - Pohlaví dětí dotazovaných rodičů. 
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Graf č. 4 - Věk dětí dotazovaných rodičů. 
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Graf č. S - Diagnóza dětí dotazovaných rodičů. 
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Tab č. 16 - Kdy byla stanovena diagnóza a kdy započala rehabilitace? 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
Stanovení 1,5 1 2,5 1,5 1,5 1 rok 2, 2, 2,5 

Dg. let rok roku let let 5 5 let 

let let 
Započetí 2 2 3 2 3 1 2 2, 3 

rhb. měsíc měsíc týden roky měsíc týden let 5 týden 

let 

10 ll 12 
2 2 1 

let let rok 

2. 3 3 

5 let měsíc 

let 

Tab č. 17 - Jaká rehabilitační technika byla v začátcích rehabilitace dětí doporučena 

lékařem? 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 ll 12 
Vo.itova m. X X X X X X X X X X X X 
Bobath k. X X 
Měkké tech. X 
Hippoter. X 
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Graf č. 6 - Kolik dětí v průběhu své rehabilitace změnilo používané rehabilitační 

techniky? 
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Tab č. 18 - Jaká byla změna rehabilitačních technik u daných dětí v průběhu jejich života 

do současnosti? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Bobath k. X X 
Masáže X X 
Měkkétech. X X 
Dechová gymn. X 
LTV X X X 
Balanční ev. X 
Vodoléčba X X 
Plavání X X 
Míčková X X 
Nic nezměněno X X X X X X 

Tab č. 19 - Terapie využívané dětmi v současné době. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Vojtova m. X X X X X X X X X X X X 
Dechová X X 

gymn. 
LTV X X X X X X X 
Masáže X X 
Vodoléčba X X 
Plavání X X 
Balanční c. X 
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Graf č. 7 - Cvičí rodiče s dětmi cvičí nebo ne? 
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Graf č. 8 - Četnost cvičení rodičů s dětmi doma. 
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Graf č. 9 -Jak dlouho rodiče s dětmi doma cvičí? 
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Tab. č. 20 - Jaké rehabilitační techniky rodiče dětí s DMO znají 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bobath k. X X X X 
Vo.itova m. X X X X X X X X X 
Canisterapie X X X X X 
Hippoterapie X X X 
Muzikoter. X 
Míčková ní X X 
Elektroléčba X X 
Vodoléčba X X X 
l\lasáže X X X 
Plavání X X X 
Dechová g. X X X 
Reiky X X 
Měkké tech. xz 
LTV X X X X X 
Balanční ev. X 

10 ll 

X X 
X 

X 

2 Červené X značí terapie, které rodiče uvedli u předešlých dotazů, ale teď je paradoxně neuvádějí. 
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Graf č. 10 - Jakým způsobem se rodiče dětí o rehabilitačních terapiích dozvěděli? 
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Graf č. ll -Důvody nedostatku informací o rehabilitačních metodách k diagnóze DMO. 
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Tab č. 21- Měli jste možnost se setkat s následujícími terapiemi? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Canisterapie X X X X X X X X X X X X 
Hipoterapie X X X X X X 
Plavání X X X X X X X 
Terapie 

s delfiny 
Reikv X X X X X X X X X 
Akupresura X X 
Arteterapie X X X 
Muzikoter. X X 
Ergoterapie X X X X 
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5. Výsledky 

V literárních a internetových zdrojích jsem zjistila 38 různých rehabilitačních 

metod z oboru fyzioterapie, které jsou indikované pro diagnózu DMO. Tyto metody jsou 

uvedeny v teoretické části práce. 

Z předešlých grafů a tabulek vyplývá, že v porovnání s nabídkou rehabilitačních 

možností z oblasti fyzioterapie v teoretické části se používá a zná jen malé procento. 

Z dvanácti dotazovaných bylo šest ve věku deseti let, tři ve věku devíti let, dva 

šestnácti let a jeden osmnáctiletý. 

Rozmezí stanovení diagnózy se pohybovalo od jednoho roku do dvou a půl let. 

Započetí rehabilitace bylo u tří v období prvních tří týdnů, u čtyř v období prvních tří 

měsíců a u pěti v období od dvou do tří let. 

- Na tabulce č.17 vidíme, že u všech dvanácti dotázaných pacientů se ze 36 nabízených 

terapií doporučila Vojtova metoda. Ve třech případech byla vedle této metody doporučena 

ještě jiná metoda. Dvakrát Bobathova metoda, jednou hippoterapie a jednou měkké 

techniky. 

- Změny typu metody v průběhu rehabilitace dětí od jejího počátku do současnosti nastala 

jen u jedné poloviny dotazovaných dětí. Vždy se shodovaly nejvíce dvě děti u 

jedné používané metody. Druhá polovina dětí byla stále léčena Vojtovou metodou. 

Ukazuje tabulka č. 18. 

- V současné době u dvanácti dotázaných dětí je u všech cvičena Vojtova metoda. Sedm 

dětí uvedlo vedle Vojtovy metody jako druhou nejvíce používanou metodu klasické LTV. 

Ukazuje tabulka č. 19. 

- U otázky jakou rehabilitační metodu ve spojitosti s DMO znáte odpovědělo jasně všech 

dvanáct rodičů Vojtovu metodu. Druhou nejvíce známou metodou byla canisterapie, kterou 

uvedlo sedm rodičů a třetí nejvíce uvedenou metodou byl Bobathův koncept, který byl 

uveden pěti rodiči z dvanácti dotázaných. Červenými křížky je však značena šestkrát 

léčebná tělesná výchova, kterou rodiče znají, ale neuvedli ji. Ukazuje tabulka č. 20. 
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- V tabulce s otázkou na znalost neklasických terapií se nejvíce známou ukázala 

canisterapie, kterou zaškrtlo všech dvanáct dotázaných rodičů, druhou byly reiky, které 

uvedlo devět rodičů. Třetím, nejvíce známým, bylo plavání, které uvedlo sedm rodičů. 

Jediná metoda neuvedena žádným z dotázaných rodičů byla terapie s delfmy. Ukazuje 

tabulka č.21. 

- N a jedenáctou otázku odpovědělo osm z dvanácti rodičů, že se informace o 

rehabilitačních metodách dozvídají svou aktivitou (graf č. 10). Na grafu č. ll můžeme 

vidět, že čtyři se o metodách neinformují z důvodu nedostatku času, tři uvádějí nedostatek 

financí na literaturu nebo počítač. Jednou z možností odpovědi byl nedostatek motivace. 

Podle mých předpokladů tuto variantu nikdo nezaškrtl, ale z osobní zkušenosti vím, že 

tomu tak v mnohých případech je. 

- Celkově se ukázalo, že nejznámější i nejpoužívanější metodou je metoda Prof. Vojty, 

která je v současné době mezi fyzioterapeuty nejrozšířenější při rehabilitaci diagnózy 

DMO. 

- U prvního bodu v praktické části (kasuistiky) se ukázalo, že pokud funguje správně 

zázemí handicapovaného jedince, dá se využít všech nabízených možností. Oproti jiným 

pacientům s DMO, má tento chlapec až nadstandardní zajištění v rehabilitaci. 

75 



6. Diskuse 

1) Sledování probanda 

Základním prvkem u sledování probanda je kineziologický rozbor, který je 

následně velmi důležitý pro stanovení "fyzioterapeutické" diagnózy a na to navazující 

zvolení správných metod v rehabilitaci jedince. Jedná se o složku, u které je nutné správné 

provedení, aby následně nedošlo k používání nesprávných metod. 

U diagnostiky dětí jsou nutné znalosti zdravého vývoje dítěte. U pozdního 

rozpoznání odchylek může vést k poškození psychomotorických dovedností. Vacušková, 

Vacuška, Ryšavá (2003) 

U vyšetřovaného jedince byli zjištěny začínající problémy s kyfotickým držením 

v hrudní oblasti. Chlapec je v období, kdy začíná rychleji růst a kyfotické držení se může 

rychleji zhoršovat. V našem zařízení máme specializované pracovníky pro Vojtovu 

metodu, se kterou pacienta rehabilitujeme, měla by být dostačující. Možná by stálo za to, 

vyzkoušet mimo Vojtovu metodu jiné terapie např. Bobathův koncept. 

Mezi části tohoto konceptu spadají protahovací cviky, které. by mohly lépe danou 

vadu ovlivnit. U Bobatha se terapeut snaží dosáhnout toho, aby dítě samo převzalo 

kontrolu nad svým pohybem a tím získalo nejlepší senzomotorickou zkušenost v dané 

situaci. Kraus (2005) Na rozdíl od Vojtovy metody, kde hlavní práci odvádí fyzioterapeut 

a pacient je spíše v pasivní roli. Vojta (1995) Tato změna v roli by mohla být pro našeho 

jedince přínosem. 

V našem zařízení není fyzioterapeut se specializovaným kurzem pro tuto metodu. 

Poslední velkou změnou byl u chlapce nový asistenční pes. Z počátku jsem to považovala 

za velmi dobrý nápad, ale pak mi došlo, že chlapec je ještě malý. 

Je důležité si uvědomit, jaké je pravé využití asistenčního psa. Pes má vozíčkáři 

poskytnout samostatnost a určitou soběstačnost. Nevím zda desetiletý chlapec samostatnost 

potřebuje. Nenašla jsem v tom správný smysl a viděla bych asistenčního psa spíše pro 

staršího klienta. Většinou tento pes a jeho vycvičení nestojí klienta nic, ale je náročné. 

Z toho důvodu je škoda, že se vycvičení lépe nevyužije. 
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Na druhé straně oceňuji snahu rodičů o zajištění možných pomůcek, do kterých 

asistenční pes spadá. Další plusovým bodem je také využití psa pro canisterapii, kterou 

chlapci poskytuje a dá se hodnotit jedině kladně. 

2) Rehabilitační zařízení 

Jedná se o zařízení, které i přesto, že nemá v názvu ucelenou rehabilitaci, nabízí 

svým klientům velmi pestrou škálu terapií, důležitých pro náplň dne handicapovaného 

jedince. Pro nabídku ucelené rehabilitaci by bylo nutné v zařízení zajistit vodoléčbu, kterou 

do této doby nedisponuje. Z rehabilitačního hlediska bych považovala vodoléčbu za velký 

přínos. Jedná se však o finančně náročnou, a proto pro zařízení doposud nedostupnou 

záležitost. 

Ucelená rehabilitace zajišťuje minimalizaci přímých a nepřímých důsledků 

zdravotního postižení jedince a pokud možno začlení co nejúplněji jedince se zdravotním 

postižením do aktivního života. Jankovský (2006) Doležal (2007) 

V poslední době je velkým trendem integrace handicapovaných dětí do normálních 

škol.. Podle Ivanovové (2001) by mělo naším cílem být, abychom se snažili zařadit co 

nejvíce postižených dětí do běžných škol. Pokud se zdaří zařadit co nejvíce postižených 

dětí do běžných škol, posílí to nejen jejich sebevědomí, ale i sociálně adaptační schopnosti. 

Ivanovová (2001) 

Nemám však pocit strádání handicapovaných dětí ve Speciálních školách a nutnost 

zařazování je za každou cenu do normálních škol.. Naskýtají se tam pro ně možnosti, které 

normální školy ve většině případů nejsou schopné zajistit. Pokud všechny potřebné věci 

(např. rehabilitace, logopedie, psycholog) pro tělesně postiženého jedince nenaleznete ve 

školním zařízení musíte si je zajišťovat jinde. Je však dost pravděpodobné, že tyto 

příležitosti ani nenaleznete. V Hradci Králové je např. možnost dětské rehabilitace jen ve 

Fakulní nemocnici nebo ve Speciálních školách, kam pokud nedocházíte, nemáte možnost 

se většinou dostat. Pokud ano, tak se rozhodně nejedná o každodenní rehabilitaci, která je 

ve Speciálních školách zajištěna. Sebevědomí a sociální vnímání těchto jedinců je závislé 

hlavně na schopnostech rodiny. Pokud zajišťuje dítě např. mimoškolní aktivity mezi 

zdravými jedinci může se tím řešit jejich sebevědomí. 

Volila bych spíše opačný druh integrace. Do našeho zařízení byl integrován romský 

chlapec, který měl na normální škole nálepku " problematické chování". Od počátku se ke 
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svým handicapovaným spolužákům choval velmi pěkně a možná získal trochu jinou 

představu o životních prioritách. 

U tohoto zařízení se jedná o soukromou školu. Z takového názvu může mít mnoho 

lidí pocit vysokých měsíčních výdajů. Finanční dostupnost zařízení je přípustná, klienti 

školy platí 800 Kč za měsíc plus od 500 do 1000 Kč na stravu, podle věku. Vzhledem 

k tomu, že rodiče na handicapovaného děti dostávají měsíční příspěvky od 9000 do 11000 

Kč, podle toho v jaké skupině jedinec je. Považuji za samozřejmé placení Speciálních škol. 

Dané peníze jsou určeny pro dítě a jeho zajištění po všech stránkách. 

3) Dotazník 

Cílem mojí práce bylo zjistit využití rehabilitačních možností z oblasti fyzioterapie 

u DMO. V první částí byla zahrnuta charakteristika onemocnění a následně vhodné 

rehabilitační metody. V druhé části využití těchto metod v praxi. Pro vyhodnocení mnou 

daných hypotéz jsem vycházela z výsledků dotazníkového šetření. 

Zvolila jsem dotazník, který je vypracován s odbornou radou pracovní kolegyně 

Bc. Nývltové. V dostupné literatuře jsem nenalezla vyhovující standardizovaný dotazník, 

proto jsem volila otázky sama. 

Jsem si vědoma, že zvolené otázky nemusí být zcela jednoznačně kladené a 

odpovědi na něj tak mohou mít menší validitu. 

Hl - Předpokládám, že z uvedených rehabilitačních metod z fyzioterapie, které jsou 

nabízeny literaturou se využívá v praxi jen velmi malé procento. Důvodem předpokladu je 

velká nabídka terapií, které v ČR nemají profesionální zastoupení. Kurzy pro tyto terapie 

jsou tudíž v ČR nedostupné a je nutné absolvovat je v zahraničí za vysoké fmance. 

Tato hypotéza se ukázala jako pravdivá v porovnání s množstvím nabízených 

rehabilitačních metod v teoretické části mé bakalářské práce. 

Jak už z několika předešlých grafů a tabulek vyplývá, Je nízké procento 

používaných metod z nabídky v literárních zdrojích. Nejvíce používanou a doporučovanou 

metodou byla z grafů vyhodnocena Vojtova metoda. Tato metoda je podle mého názoru ve 

spojitosti s DMO nejvíce známou, uznávanou a používanou metodou po celé ČR mezi 

fyzioterapeuty. Známkou je, že v České republice nalezneme rehabilitační centrum pro 

školení této metody, které v jeho rozsahu a typu nenajdeme ani v zahraničí.. 
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Ukázkou, že tomu není ve všech zemích podobně jako u nás je krátký článek Doc. 

Strnada a MUDr. Bartůňkové, který popisuje zkušenost s péčí o jedince s DMO v Belgii, 

kde uvádějí za nejpoužívanější metodu Bobhatovu, z které používají z velké části 

protahovací cvičení a naopak Vojtově metodě se brání. Strnad, Bartůňková(2007) 

Dle Doležala (2007) se také Vojtova metoda reflexní lokomoce považuje v ČR jako 

nejčastěji používaná metoda u léčby DMO. Dále uvádí, že ve frankofonních zemích je více 

užívána Bobathova metoda a koncept podle profesora Tardieu. 

Důvodem hypotézy jsem také uváděla nedostupnost kurzů samotných. Jak je možné 

informovat se v teoretické části práce, převážná část uvedených speciálních metod je 

školena v zahraničí. To souvisí většinou i s finanční nedostupností pro fyzioterapeuty 

s průměrným platem. Známkou finanční nedostupnosti je i ukázka toho, že za kurz 

Vojtovy metody, který se koná v ČR zaplatí jedinec 65 000 Kč plus další výdaje za 

ubytování a dopravu. Dalším problémem na cestě k zahraničním kurzům bude jazyková 

bariéra. 

Za jeden z dalších problémů a překážkou ve vzdělání v zahraničních kurzech, je 

podle mého názoru povinné sbírání kreditů, které zajišťuje fyzioterapeutům registraci a 

také ve svém důsledku umožňuje práci v jejich oboru. Většina fyzioterapeutů navštěvuje 

různé kurzy a semináře s co největším kreditním ohodnocením, které však někdy 

neodpovídá kvalitě tohoto vzdělání. Platí se vysoké částky, které by jedinec mohl 

investovat třeba do zahraničních někdy nekreditovaných kurzů. Je možné to brát i jako 

určité omezení ve volbě vzdělávání. 

Z grafů je také patrné, že dříve neklasické a oficiálně neuznávané terapie např. 

canisterapie, se začínají stávat nedílnou a velmi oblíbenou součástí rehabilitace. Tento druh 

terapií považují za výborné v tom, že se nejedná pro děti o nezáživnou povinnou 

rehabilitaci, ale činnost. na kterou se těší. Z vlastní zkušenosti vím, že zvířata dokáži mezi 

dětmi vyvolat velmi příjemnou atmosféru. Tuto terapii v poslední době vyhledávají i 

rodiče dětí. 

H2 - Předpokládám, že osvěta o rehabilitačních možnostech mezi rodiči dětí s DMO je 

velmi malá. Důvodem předpokladu jsou mé zkušenosti ze spolupráce s rodiči 

handicapovaných dětí. V některých případech se jedná o nedostatek času rodičů na shánění 

těchto informací a jsou odkázáni jen na informace od lékařů. Ve většině případů jde o 

celkový nezájem o dítě a následně o jeho rehabilitaci. 
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Druhá hypotéza se ukázala jako pravdivá jen z určitého pohledu. Proti celosvětové 

nabídce je z grafů a tabulek patrná malá informovanost rodičů v rámci rehabilitačních 

metod. 

Tady bych hledala spíše chybu na straně fyzioterapeutů, kde není dostačující 

informovanost o metodách ze zahraničí, potom je pochopitelné že tyto informace se 

nedostávají dál. Rodiče mají možnost informace získat přes internet nebo literaturu v jiném 

jazyce, ale to bývá v mnoha případech problém. 

V rámci nabídek rehabilitačních metod, které jsou v České republice dostupné 

není informovanost špatná. V tabulce č. 20 jsou viditelné rozdíly mezi jednotlivými rodiči. 

Čtyři ze dvanácti rodičů výrazně svojí informovaností převyšují ostatní. Graf č. ll 

ukazuje, že největším problémem v získávání informací o metodách je časová vytíženost . 

Druhým faktorem bylo nedostatek financí na odbornou literaturu a počítače. V tomto bodě 

bych trochu oponovala. Většina z těchto rodičů dostávají vysoké přídavky na 

handicapované děti, ale bohužel jejich využití je velmi špatně kontrolovatelné. Může 

docházet ke zneužívání těchto financí ve prospěch celé rodiny. 

U grafu č. ll byla v nabídce ještě odpověď s malou motivací pro získávání 

informací. Bylo pravděpodobné, že tuto odpověď nikdo nezaškrtne. 

Po osobních zkušenostech vím, že po opakovaných výzvách na návštěvu 

rehabilitace, kde mají možnost se dozvědět tyto informace, se rodiče v mnoha případech za 

celý rok nedostaví. Ve většině případů nejsou zaměstnáni, tudíž o nedostatek času nepůjde. 
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7. Závěr 

V průběhu vypracovávání bakalářské práci se ukázalo, že i přesto že je velká 

nabídka rehabilitačních možností v oboru fyzioterapie pro diagnózu DMO je jejich využití 

v praxi omezené. Důležitou příčinou v takovém výsledku hrají nejen roli rodiče, ale také 

fyzioterapeuti. 

Je mnoho vynikajících fyzioterapeut, kteří neustále nalézají nové trendy a metody. 

Vedle toho je ale řada těch, kteří tyto potřeby nemají, nebo jim je nikdo neumožní. O typu 

fyzioterapeuta také hodně rozhoduje pracoviště, na kterém jedinec dělá. Mnoho pracovišť 

žene své rehabilitační pracovníky do neustálého vzdělávání a je ochotno platit vysoké 

částky za různé kurzy a semináře. V mnoha případech je i mladý pracovní kolektiv 

motivací pro sbírání informací o rehabilitačních metodách a technikách. V takovém 

kolektivu bývá mnohdy větší rivalita, která žene fyzioterapeuta ke sbírání informací jen, 

aby se mezi nimi nezahanbil. 

Na druhé straně je mnoho pracovišť, kde se fyzioterapeut musí stálým naléháním 

kurzů dožadovat a většinou i sám financovat, již jsem zmiňovala, že částky za kurzy nejsou 

mnohdy nízké. Je škoda, že v tomto směru nefunguje finanční podpora od státu, která by 

dalším vzděláváním fyzioterapeutů zlepšila jejich kvalitu 

Jak už jsem výše zmínila, jednou z rolí jsou také rodiče, opět jedna část snaživých 

rodičů a druhá absolutně nic nedělajících rodičů. To potvrzuji vlastní . zkušeností s nimi. 

Pokud někdo chce, rozhodně je v ČR mnoho možností jak informace o problematice 

získávat. Existuje několik organizací, které se danou problematikou zajímají. Mezi 

nejznámější patří např. SDMO- sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, 

Neurocentrum a mnoho jiných organizací nebo webů, které je možné nalézt na internetu. 

Stačí jen do vyhledávačů zadat DMO a vyskočí nesčetně odkazů na dané stránky. Tyto 

organizace nabízejí nejen informace o DMO samotném, ale jsou zde i diskusní fóra, kde je 

možné se dozvědět mnoho zajímavých rad a zkušeností od rodičů postižených dětí, 

mnohdy i psychickou pomoc, jak danou situaci s postiženým dítětem řešit. 

Závěrem bych chtěla říci, že jsem práci nevypracovávala ve velkém rozsahu 

dotazovaných lidí, proto by poskytlo přesnější určení situace větší množství dotazovaných, 

nejlépe z několika měst a oblastí po celé ČR. 
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