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ÚVOD 

 Jednostranné postižení poloviny těla, tedy stejnostranné horní a dolní končetiny, je 

označováno jako hemiparéza či hemiplegie. Zatímco hemiplegie představuje totální poruchu 

hybnosti, při hemiparéze je motorická porucha jen částečná (Ambler, Bednařík, Růžička, 

2004). Nejčastější příčinou vzniku hemiparézy je cevní mozková příhoda (CMP), 

synonymum: iktus. Hemiparéza může ovšem vzniknout rovněž v důsledku traumatického 

poranění mozku (traumatic brain injury, TBI), intrakraniálních nádorů, zánětů a jiných 

poruch centrálního nervového systému (Velký lékařský slovník, 2007). 

 Ve své práci se budu věnovat dvěma typům pacientů s hemiparézou a poruchou 

vnímání, pacientům po poranění mozku a pacientům po cevní mozkové příhodě. 

 Cevní mozková příhoda je nejčastějším zdrojem vážného poškození zdraví a druhou 

nejfrekventovanější příčinou smrti. CMP každý rok postihne přibližně 13 milionů nových 

obětí a také se stala celosvětovým zdravotním problémem s narůstající závažností. Je jedním 

z nejvíce destruktivních mozkových postižení, které s sebou přináší zavažné následky, a to 

nejen po stránce fyzické. Rovněž je provázeno i enormními psychologickými a finančními 

tlaky na pacienty, jejich rodiny i společnost (Feigin, 2007). 

 V Evropě představuje CMP nejzávažnější příčinu dlouhodobé invalidity, která 

přináší značnou ekonomickou zátěž. Například ve Velké Británii představují výdaje na 

léčbu CMP a následnou péči takřka pět procent z celkového ročního objemu státního 

zdravotního zabezpečení (EUSI, 2003).    

 Na druhou stranou úrazy hlavy a mozku představují závažný zdravotnický problém a 

jsou ve vyspělých společnostech poměrně časté. Nejčastější jsou úrazy dopravní, 

průmyslové a sportovní. Poranění mozku se dělí na primární, která vznikají v okamžiku 

úrazu, a sekundární, která jsou komplikacemi primárních lézí, jsou léčebně ovlivnitelná a 

potenciálně reverzibilní (Ambler, 2006). 

 Základním požadavkem akutní zdravotní péče je, aby tito pacienti dosáhli po jejím 

ukončení co nejlepší kvality života a soběstačnosti, která by jim umožnila opět najít své 

místo ve společnosti. Zdravý člověk si je schopen sám vyhledat prostředí, kde se cítí 
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příjemně a kde se může realizovat. Postiženému je musíme vytvořit, aby i on mohl žít 

pestrým a plnohodnotným životem.  

 Kvalita života těchto osob závisí po ukončení intenzivní lékařské péče zejména na 

rychlém zahájení rehabilitace (Marcela Lippertová-Grunerová, 2005).  

 U pacientů s hemiparézou následkem CMP nebo poškozením mozku je kromě jiných 

problémů omezeno vnímání a zpracování podnětů z okolí, které se projevuje ve všech 

počitkových sférách. Podstatně omezeny a změněny jsou schopnosti emocionální, 

kognitivní, tělesné i sociální. Tento okruh osob proto vyžaduje specifickou formu podpory a 

vytvoření vysoce specializovaných komplexních terapeutických konceptů. Tyto speciální 

metody neovlivní přímo proces poškození mozku, nýbrž nepřímo usilují o zlepšení 

zbývajících funkčních deficitů, příznivě ovlivňují proces senzomotorického učení a 

podporují proces plasticity přes receptory, které mohou být jednak v podobě zakončení 

nervových vláken (v kůži, kloubech, svalech, vnitřních orgánech) a jednak v podobě 

specializovaných senzorických buněk (sítnice, chuťové pohárky, vláskové buňky vnitřního 

ucha), které přenášejí podnět na nervová zakončení (Per Brodal, 2008). Znamená to, že 

cílem terapie není příčina onemocnění, ale jeho dopad na funkční systém pacienta. Jedná se 

tedy o terapii symptomatickou (Marcela Lippertová-Grunerová, 2005).  

 Marcela Lippertová-Grunerová uvádí, že u pacienta s poškozením mozku ubývá 

přenosu informací ve směru do kortexu. Proto je vhodné podpořit informace ve formě 

počitků, které by měly usnadnit přenos. Např. u pacienta s hemiparézou, to znamená, že je 

stále nutné obracet pozornost pacienta k ochrnutým končetinám. Pacient je verbálně vyzván, 

aby se na končetinu, kterou má pohybovat, koncentroval a také se na ni při pohybu díval. 

Pacient má být vždy oslován z paretické strany. Jedna z metod používaných ke zlepšení 

motorického výkonu a vnímání je Affolterova metoda.  

 Tato metoda vychází z poznatku, že při poškození centrálního nervového systému je 

výrazně omezeno vnímání a zpracování podnětů z okolí, což ztěžuje adaptaci na neustálé 

změny prostředí i pohybu (Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 4, 1999, str. 138-140). 

Jedním z nejznámějších léčebných postupů rehabilitace u dětí i dospělých s vývojovými 

problémy nebo regresí na nižší neurovývojový stupeň v důsledku vrozeného nebo získaného 

poškození mozku či následkem jiného onemocnění nebo poranění je Bobathův koncept, 

který byl původně určen především pro děti s mozkovou obrnou. Dnes je základem tohoto 
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konceptu využíváno k léčbě centrálních podmíněných poruch hybnosti u všech 

neurologických onemocnění (Mayston , 2002 ; Pavlů, 1996 ; 2002). 

            Ve své práci se zaměřím, na metodu Affolterové a Bobathův koncept. Cílem je použít 

je u jedinců s hemiparézou. Pro zpracování bakalářské práce byly použity tyto metody a 

techniky: analýza odborné literatury, analýza odborných textů a dokumentů, dlouhodobé 

pozorování, rozhovor s terapeuty a pedagogickými pracovníky, kazuistika.  

            Bakalářská práce je členěna do pěti kapitol.  První kapitola je zaměřena na následky 

poškození centrálního nervového systému a fyziologii centrálního nervového systému, druhá 

a třetí kapitola je zaměřena na obě metody, čtvrtá popisuje, jak je využívána metoda 

Affolterové v Bobathově konceptu a zavěrečná kapitola se zaobírá kazuistikou. 
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1.1. Následky poškození centrálního nervového systému 

 

            Následkem těžkého mozkového poškození dochází k omezení všech funkcí mozku, 

somatických i psychických. K somatickým funkcím patří vegetativní funkce jako regulace 

vědomí, ovlivnění rytmu spánku a bdění, regulace frekvence srdce a dýchání, látková 

výměna, hormonální systém, regulace teploty těla, dále motorické a senzitivní funkce, a tím i 

porucha regulace svalové síly, progamování jednoduchých a složitých pohybů a čití. 

             Mezi psychické poruchy patří např. omezení integrace osobnosti a emocionality, 

poruchy chování a kognitivní funkce, např. pozornost, koncentrace, paměť, řeč a orientace 

v prostoru. 

Mezi hlavní následky centrálních poruch motoriky patří paréza, což je neschopnost 

svalstva cílené a koordinované aktivity následkem poškození kortikospinálních drah, tzv. (1.) 

motoneuron. Centrální paréza se projevuje zvýšeným svalovým tonem (spasticitou), poruchou 

volní hybnosti, hyperreflexií a objevují se patologické pyramidové iritační jevy (Marcela 

Lipertová-Grunerová, Neurorehabilitace, 2005). 
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2.1. Fyziologie centrální nervové soustavy 

 

            Významnou vlastností CNS kromě přesnosti a rychlosti registrace obrovského kvanta 

informací o stavu zevního i vnitřního prostředí organismu a rychlosti zpracovávání těchto 

vstupních údajů a jejich další analýzy za využití předchozích zkušeností je její jedinečnost. 

Výsledná činnost CNS každého jedince je naprosto jedinečná a nezaměnitelná. Variabilita 

CNS je velmi vysoká, což znamená různé provedení funkcí při téměř stejných činnostech 

(Trojan, 2003).  

Další z důležitých vlastností CNS je jeho plasticita.  Trojan označuje dvě základní 

skupiny funkčních změn. První skupinu charakterizuje přizpůsobení změnám prostředí 

(adaptace). Druhým typem jsou projevy plasticity, vyplývající z funkční zátěže systému, 

jedné z rozhodujících činitelů pro udržení minimálního možného poklesu neuronů (Trojan, 

2003). 

Plasticita zahrnuje funkční změny kvality a kvantity synaptického přenosu spojeného 

s učením a pamětí, se zvýšenou stimulací a výživou. Projevuje se hlavně v oblastech 

nervového systému spojeného s těmito ději (mozková kůra, hipokampus). Při učení se zvyšuje 

počet dendritických trnů v hipokampu a opakovaným používáním rukou při manuálním učení 

se zvětšuje rozsah senzomotorické oblasti. Prostředí obohacené somestetickými, zrakovými a 

sluchovými podněty se projeví zvýšeným obsahem RNA v primárních projekčních oblastech 

použité stimulace (Rokyta, 2000). Plasticita je nejvýraznější v časném období života. Nervové 

buňky mají potenciál plastických změn dán ve své genetické výbavě (Trojan, 2003). Např. 

perinatálním poškození mozku v oblasti řečových center mohou být řečové funkce přeneseny 

do opačné mozkové hemisféry (Friedlová, 2007).  

Současný výzkum se zabývá využitím plasticity a adaptability centrálního nervového 

systému v rehabilitaci. Souvislost mezi změnami chování, k nimž došlo díky rehabilitaci, a 

změnami mozkové aktivity byla prokázána na zvířecím modelu a následně i u lidí po cévní 

mozkové příhodě. Trénink postižené končetiny vede ke změnám mozkové aktivity                  

(www.neurologiepropraxi.cz).  
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3.1. Terapie na neurofyziologickém podkladě 

 

            Neurorehabilitace využívá neurofyziologických poznatků, především poznatků o 

senzomotorickém učení a adaptaci, a zahrnuje prvky: 

· motorického obratného učení (tj. vědomé řízení pohybu, opakování pohybu za účelem 

zlepšení jeho kvality, rozpoznávání co, jak a kdy udělat, optimalizace provedení 

pohybu, využití zpětné vazby a přednastavení, hledání již existující vhodné pohybové 

sekvence, výběr vhodné kombinace svalů a parametrů pohybu, úprava existujících 

reflexů, optimalizace časování svalové aktivace, programování předjímajícího 

posturálního nastavení), 

· adaptivního motorického učení (modifikace motorického výstupu na základě 

senzorických vstupů), 

· podmíněně – asociativního motorického učení (využití vztahu mezi podnětem a 

motorickým výstupem k podmiňování odpovědi) a  

· neasociativního motorického učení (využití habituace a senzitizace na opakované 

podněty) (Kamila Řasová, Eva Havardová 2005). 

Předpokládá se, že využitím těchto poznatků dochází ke vzniku nových nebo k modifikaci již 

existujících spojení nervových buněk. 

Adamčová úvádí, že využíváním veškerých existujících vstupů do senzomotorického 

systému – všech podnětů aferentní povahy dojde k aktivaci a probuzení činností motorického 

systému za cílem odstranění funkčního útlumu v okolí morfologické léze a prevence rozvoje 

sekundárních útlumových změn v nadřazených i vzdáleně souvisejících oblastech. 

Neurovývojové přístupy jsou založeny na principech řízení motoriky, 

neuromuskulární facilitace a senzorické integrace a opírají se o vývojové teorie. Byly 

vyvinuty různé přístupy pro léčbu fyzických, psychiatrických a mentálních onemocnění. 

Důraz se všeobecně klade na postup terapie, používání senzorického a percepčního vstupu a 

volního nebo reflexního výstupu. Cílem je zlepšovat schopnosti jedince.  

E-LEARNING KRL http://el.lf1.cuni.cz/pristupneuro1. Předmět: Ergoterapie: Neuro-

vývojové přístupy 
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2. METODA  AFFOLTEROVÉ 

“The concept of perceptual processes as prerequisities for complex human behavior“ 

 

          Dr. Affolterová, švýcarská dětská psycholožka a logopedka, působila v Evropě i 

v USA, kde se věnovala psychomotorickým problémům hlavně u dětí s poškozením 

centrálního nervového systému. Tým Affolterové pracoval několik let v městě Bad Ragaz ve 

Švýcarsku v Postgraduálním studijním centru, přičemž aplikovali své postupy na řešení 

komplexních percepčně motorických úkolů u dospělých pacientů s poškozením mozku. Tento 

tým dosahoval značných úspěchů. Jasně prokázal, že poruchy komplexních lidských výkonů 

jsou spjaty s percepčními problémy. Uvádí se, že deficity vnímání zaujímají důležitější úlohu 

než poruchy komplexnějších výkonů (Dr. E. Stricker).   

 První impulz pro sepsání tohoto konceptu přišel v podobě výzvy k přednesení několika 

přednášek na kongresu Mezinárodní rehabilitační lékařské asociace v Bazileji v průběhu léta 

roku 1978. Cílem bylo zaměřit se vedle jazykové terapie i na další oblasti terapie. Dr. 

Affolterová svou léčebnou metodu vypracovala převážně empiricky.  

Tato metoda patří k metodám tréninku senzitivity a vnímání. Vychází z poznatku, že 

při poškození centrálního nervového systému je výrazně omezeno vnímání a zpracování 

podnětů z okolí, což stěžuje adaptaci na neustálé změny prostředí i pohybu. Cílem je zlepšení 

vnímání a zpracování kinestetických informací za účelem usnadnění podmínek reedukace 

porušených motorických funkcí (Pavlů, 2002). 

 

Teoretická východiska metody 

 

 Člověk se rodí jako naprosto závislá, bezbranná bytost, teprve postupně nabývá tvůrčí 

schopnosti a komplexní lidské dovednosti. K procesům osvojování znalostí a dovedností, 

učení se jim a jejich rozvoji dochází     v důsledku neustálé interakce mezi jednotlivcem a 

prostředím. Podle Affolterové jde o vzájemný proces adaptace (reakce na aktuální situace). 

Podle Jeana Piageta (švýcarský filozof, přírodní vědec a vývojový psycholog, který se 

proslavil především díky své teorii kognitivního vývoje, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget) hraje v procesu učení nejvýznamnější úlohu 

asimilace a akomodace. Piaget definoval inteligenci jako adaptaci, jež probíhá v rámci 

asimilace a akomodace mezi organismem a prostředím. Kontakt či dotyk umožňuje interakci 
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mezi organismem a okolním prostředím a je zprostředkováván taktilně-kinestetickým 

senzorickým systémem. Právě zpracování taktilně-kinestetických informací je zásadní pro 

adaptaci pohybů na prostorové podmínky okolního prostředí i pro vytvoření základní 

kognitivní a emoční kauzality, tedy i pro učení a vývoj. Vizuální a sluchové informace jsou 

pak sekundární pro rozvoj komplexnějších výkonů (F. Affolter a E. Stricker).  

 Metoda dle F. Affolterové vyžaduje velmi trpělivý a soustavný postup, při němž 

terapeut vede pacienta v průběhu provádění různých běžných denních činností, např. při 

krájení chleba, loupání jablka. Pacient je veden terapeutem tak, aby během pohybu získal co 

nejvíce taktilních a proprioceptivních informací. Pacient má své pohyby vizuálně i auditivně 

vnímat (Marcela Lippertová-Grunerová, 2005). 

 

 

2.1.  ZÁKLADNÍ PRVKY 

 

2.1.1. Percepce a proces učení 

 

          Percepce je specifická mentální funkce určená k rozeznávání a interpretaci dostředivých 

podnětů. Dostředivé informace a jejich zpracování je základním předpokladem všech 

facilitačních metod v rehabilitaci (Trojan, 2005). 

Učení znamená získávání zkušeností, utváření a pozměňování jedince v průběhu 

života. Naučené je opakem vrozeného (Čáp a Mareš, 2001). Učení je tendence ke změně 

chování (tato změna je bezprostředně pozorovatelná jen v motorickém, ne v mentálním dění) 

odehrávájící se na úrovni senzomotorické, emocionální, sociální a kognitivní. Člověk se učí 

pozorováním, procvičováním nebo vzhledem (nikoliv únavou, která vyvolá určité změny       

v chování), (Kern, Nolz, Peter, Wintersperger, 1999). 

 Affolterová úvádí, že komplexní percepční proces prochází dlouhým procesem 

vývoje, jehož součástí jsou zkušenosti. Neverbální percepční problémy jsou primární příčinou 

deficitů komplexních lidských výkonů. Hlavním cílem plánování terapeutických programů 

pro pacienty, kteří trpí poruchami komplexního lidského chování a percepčních výkonů, je 

stimulace percepčních procesů a odhalování základních percepčních problémů, jako například 

zda je pacient schopen spojit sluchové podněty se zrakovými. Dá se očekávat, že zlepšení 

organizace percepční činnosti povede zároveň ke zlepšení komplexních lidských výkonů.  
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Terapie vytváří takové situace, v nichž je pacient nucen se učit, aby došlo k interakci 

mezi ním a prostředím. Proces učení od pacienta vyžaduje nabývání adekvátních repertoárů, 

příslušná oživení, plánování a realizaci sekvencí činů s cílem splnit zadaný úkol (F. Affolter 

and E. Stricker).  

Per Brodal říká, že zotavování je proces učení. Zlepšování je výsledek procesu učení  

v intaktním nervovém systému. Veškeré učení pravděpodobně souvisí se změnami vlastností 

existujících  synapsí.  Tato  plasticita  závislá  na  činnosti  trvá  po  celý  život  a  představuje  

prostředek, kterým se nervový systém adaptuje na nové a měnící se podmínky jak vnitřního, 

tak zevního prostředí. Tento proces vyžaduje čas a je pravděpodobně pomalejší v mozku 

ochuzeném o část jeho neuronů. Pro efektivní učení je velice významná motivace a 

soustředěná, selektivní pozornost. Podle Brodala je rozhodujícím faktorem, zda je či není 

informaci věnována pozornost. Mezi jiné faktory patří povzbuzování a uvědomování si 

zlepšování stavu pro udržení motivace (Per Brodal, Centrální nervový systém, 2009). 

 

· Aspekty procesu učení 

 

- Situace učení 

Zdravý dospělý jedinec si neuvědomuje komplexnost přijímaných podnětů, ani proces 

jejich třídění, tzn. potlačení bezvýznamných informací a zpracování těch důležitých, které 

jeho mozek provádí. V případě poruch vnímání tyto faktory ovšem hrají významnou roli. Jak 

dochází u pacienta k výběru žádoucích podnětů? D. E. Broadbent (psycholog, základatel 

teorie selektivní pozornosti, selektive attention) experimentálně zkoumal procesy selekce. 

Došel k závěru, že selekce informací neprobíhá nahodile. Tento proces je ovlivňován několika 

aspekty, zásadními při práci s osobami s poruchami vnímání. Jednu z nich představuje 

množství a rychlost podnětů. Snížení množství a rychlosti podnětů usnadní pacientovi vnímat 

vstupní informace. Další možnost, jak usnadnit proces učení, nabízí rozlišení stimulů na 

základě jejich odlišné kvality či polohy zdroje, případně využitím různých smyslových 

modalit.  

Vedle těchto psychologických vlastností vjemů, které ovlivňují procesy selekce, 

existují aspekty vyššího řádu, mimo jiné instrukce předcházející samotným vjemům. 

Broadbent zdůraznil, že terapeutovy instrukce usnadňují reakce pacienta. Náš mozek přijímá 

obrovské množství podnětů, není však schopen všechny přijmout. Některé přesahují práh 

našeho vnímání. Mozek tedy musí podněty třídit a selektovat. V případě, že se pacientovi 
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nedaří vybrat správné podněty, terapeut musí změnit situaci učení (F. Affolter and E. Stricker, 

1980). 

 

- Změna stávající situace  

           Affolterová rozeznává tři skupiny faktorů, které mají vliv na komplexnost podnětů. 

První skupinou je počet a alternativy podnětů, rychlost jejich prezentace, místo, odkud 

vycházejí, a rovnováha mezi významnými a bezvýznamnými podněty. Podle Affolterové tyto 

proměnné je možno ovlivňovat a kontrolovat téměř kdykoli tak, aby se podle pacientových 

potřeb a množství neovlivnitelných podnětů z prostředí zvyšovala nebo naopak snižovala míra 

komplexnosti situace.  

 Druhou skupinu tvoří faktory, které není možno ovlivnit v situaci učení, např. 

množství přihlížejících může vyvolat stres. Ve stresových situacích by měl terapeut redukovat 

regulovatelné podněty více než v klidových situacích. Terapeut sám se podílí na vytváření 

obtížnosti situace. Tento fakt však bývá často přehlížen. 

 Třetí skupinu faktorů, která se vztahuje k úkolům zadaných pacientovi, je třeba také 

zahrnout do přípravy na terapeutická sezení. Nejvýznamnější z těchto faktorů jsou předběžné 

instrukce, jež by měly pacientovi pomoci vytvořit si náležitá očekávání. Proto by instrukce 

měly mít reálný základ. Terapeut zadává pacientovi úkoly na řešení problémů z běžného 

života a všechny předměty potřebné pro splnění úkolu mu poskytuje v rámci jeho percepčního 

pole. Proces učení se aktivuje, jakmile terapeut přizpůsobí situaci potřebám pacienta (F. 

Affolter and E. Stricker, 1980).  

 

- Interakce 

            Práce terapeuta vyžaduje, aby mezi ním a pacientem, který se učí, fungovala vzájemná 

interakce. V případě, že pacient nereaguje na slovní instrukce nebo nemůže 

napodobovat/opakovat, by měl terapeut zjistit, zda je pacient schopen spolupráce, a posléze 

hledat východiska (Dr. E. Stricker). 

 Předpokladem reakce na příchozí podněty je vnímání. Vnímání (též percepce) 

zachycuje to, co v daný okamžik působí na naše smysly, informuje o vnějším i vnitřním světě. 

Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím 

receptorů. Umožnuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci. Výsledkem 

vnímání jsou počitky a vjemy (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnímání). Při práci s pacientem 
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s poruchou zpracování vjemů se může stát, že pacient nedokáže vybrat důležité podněty a 

ignorovat ty bezvýznamné. Důsledkem toho se mu nedaří navázat spolupráci a reagovat na 

terapeutovy podněty. Mezi důležité aspekty, které nejčastěji ovlivňují interakci, patří:  

1. omezená kapacita: Při léčbě pacientů s poruchami organizace vjemů, kteří nemohou 

zredukovat příchozí informace pomocí třídění a kódování, by se terapeut měl pokusit 

snížit informační přetlak tak, že změní situaci učení. Pacientovi tak usnadní zpětnou 

reakci. 

2. funkční strop učícího se/pacienta: Broadbent zjistil, že bdělost je nejvyšší, když 

situace nabízí nějaký nový podnět. Pozornost a vstupní informace dosahují maxima, 

když je pozorovatel nucen pracovat na hranici svého funkčního stropu. To znamená 

situaci ani příliš jednoduchou, ani příliš složitou. Funkční strop představuje úroveň 

výkonnosti, při níž může jedinec odhadnout míru složitosti situace a pokusit se ji 

vyřešit. Ovšem situace musí nabízet určitý risk nebo výzvu; neznámý faktor, proti 

němuž je třeba změřit své síly, problém, jenž je třeba překonat a zvládnout. Existují 

určité pozorovatelné projevy u pacienta, kterými se terapeut může řídit při 

posuzování, zda pacient pracuje na hranici svého funkčního stropu. Například napětí 

obličejových svalů, jež přetrvává, přivírání a rozevírání očí, přemíra pohybů, zejména 

působí-li na pacienta nové podněty, které pomalu ustávají během doby, kdy se s nimi 

pacient seznamuje. Pacient, který je za normálních okolností dosti mluvný, zmlkne 

při dosažení hranice svého funkčního stropu. U hypotonického pacienta se naopak 

zvýší jeho napětí.  Terapeut musí zvýšit nebo naopak snížit složitost problému, aby 

přiměl pacienta pracovat na hranici svého funkčního stropu. Zároveň pozoruje 

pacienta, aby případně zaznamenal některé výše popsané změny chování. Pacientova 

kapacita je ve vzájemné závislosti s jeho funkčním stropem. Jak kapacita, tak i 

funkční strop jsou relativně stabilní jednotky. Terapeut by v případě nefungující 

interakce s pacientem měl zjistit, zda zadaný úkol dosahuje pacientova funkčního 

stropu.   V případě, že situaci nelze zjednodušit, by měl terapeut využít přístupu, který 

Affolterová nazývá vstupní modalitou. 

3. vstupní modality: Interakce vyžaduje adekvátní průzkum situace. Taktilně-

kinestetický systém je nejvýznamnější modalitou, jež napomáhá průzkumu a jež může 

být přímo manipulována. Terapeut uchopí pacientovy ruce a vede mu je. Pomáhá mu 

tak prozkoumat nabízené podněty a vnímat vstupní informace. Vedení je proto velmi 

důležitým terapeutickým prostředkem (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 
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2.1.2. Taktilně-kinestetický systém 

 

            Dr. Susan Ledermanová (psycholožka) a Dr. Taylor (psycholog) zjistili, že okolní svět 

nám připadá reálný a hmatatelný díky multimodální povaze dotyku. Tento systém přijímá 

informace jako přímý kauzální vztah prostřednictvím vnímané míry odporu. Piaget popsal 

tento typ informací jako zdroj percepční kauzality. Affolterová říká, že taktilně-kinestetický 

systém je unikátní mezi senzorickými systémy, neboť jako jediný se vztahuje přímo k realitě. 

Pohledem ani poslechem nezměníme okolní svět, avšak dotyk svět přetváří. K tomuto jevu 

dochází, neboť taktilně-kinestetický systém se skládá z funkcí přijímacích i explanatorních. 

Dotyk zahrnuje percepční a motorické procesy. Taylor a kol. (1973) rozvinul tento závěr: „Z 

formálního hlediska představuje dotyk ve skutečném světě proces zpětné vazby“. Tento fakt 

přináší zásadní důsledky pro terapeutické využití. Taktilně-kinestetický systém zajišťuje 

pacientovi zpětnou kontrolu. 

 Při jakémkoli vedení je však možné získat i jiné smyslové informace. Osoby bez 

poškození zraku a sluchu budou zároveň zpracovávat také vizuální a sluchové informace (F. 

Affolter and E. Stricker, 1980).  

 

 

2.1.3. Soubory/Repertoáry (Repertoires) 

 

          Murdock (1974) uvedl, že systémy krátkodobé paměti jsou využívány krátkou dobu pro 

vštěpování, uchování a vybavení informací, zatímco tyto informace jsou přebírány                  

z dlouhodobé paměti. Během vnímání se vždy spojují aktuální podněty s podněty již dříve 

uloženými do paměti. Frances (1962) toto téma rozvinul: „Nové vjemy se asimilují do 

dějových schémat, které byly načerpány již dříve.“ Asimilace je proces integrace nových 

podnětů do dřívějších zkušeností. Asimilaci lze pozorovat u jedince pouze nepřímo. Když 

dosáhne asimilace maximální míry, jedinec se začne chovat určitým způsobem. Murdock to 

označuje jako stav pozornosti. To znamená, že v těchto momentech se maximum kapacity 

zaměřuje na průzkum určitého specifického zdroje problému (Affolter). Jinými slovy jedinec 

pracuje na úrovni svého funkčního stropu (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 

 Pro Piageta se stalo pojetí asimilace významnou součástí jeho modelu vývoje. 

Asimilace souvisí s tím, že, jak se říká, ne každý podnět je podnětem. Událost či aktivita 

nabírá charakteru významného či bezvýznamného podnětu v závislosti na uložené zkušenosti 
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(schématu). Asimilace (vstřebávání) nových podnětů do již získaných zkušeností uložených 

ve schématech vyvolává anticipační chování, na němž jsou založeny procesy plánování. 

Anticipace (předjímání jevů) vzniká z rekonstrukce celého schématu vytvořeného dvěma 

faktory, novými informacemi a již uloženými zkušenostmi. Anticipace je důležitou součástí 

percepční aktivity a zároveň je ukazatelem již uložených repertoárů. Stojí na začátku 

plánování nebo vytvářeních percepčních inferencí (schopností vyvozovat důsledky, úsudky) 

(F. Affolter and E. Stricker, 1980). 

 

 

2.1.4. Percepční usuzování 

 

 Anticipace vytváří inferenční chování. Piaget a Morf (1958) si všimli, že                     

k inferenčnímu chování dochází u jedince vždy, když pozoruje konkrétní předměty a když 

předvídá věci nebo děje, které nejsou přítomny. Frances (1962) upozornil na silnou 

provázanost asimilace, anticipace a inference. 

 Piaget nazývá percepční inference prvotními (primárními) inferencemi. Prvotní 

inference jsou na nižší úrovni a jsou odlišné od logických úsudků odehrávajících se na vyšší 

úrovni inteligenčního chování. Percepční úsudky jsou pravděpodobnostní, tzn. sestávají              

z pravděpodobnosti volby; rozhodnutí, podobně jako příznivý či nepříznivý ukazatel. Cherry 

(1957) se zaměřil na hluk, který ruší vysílání signálních zpráv a omezuje tak příjem 

dostupných informací, na základě nichž se vytváří primární úsudky: „Příjemce zpráv může na 

základě předchozích znalostí porovnat dostupné informace a dojít k rozhodnutí či úsudku 

vycházejícího z jeho odhadu o podobě vysílané zprávy“. Dodwell (1961) definoval učení na 

základě rozlišování jako prostředek vytváření pravděpodobnosti. Informace je přijata, 

roztříděna a porovnána s uloženými zkušenostmi, které si jedinec vybavuje. Důsledkem těchto 

aktivit se vytváří hypotézy v podobě plánu. Dle Affolterové je plán nositelem pohybu a pohyb 

přináší motorickou aktivitu. Účinek motorické činnosti je vždy patrný. Tyto účinky 

představují zpětnou kontrolu, neboť slouží ke kontrole percepčních úsudků a plánovaných 

manipulací (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 
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2.1.5. Zpětná kontrola a akomodace 

 

 Změny, k nimž dochází při manipulaci, je možné sledovat, vytvářejí tzv. zpětnou 

informaci o motorické činnosti. Zpracovaná zpětná vazba se porovnává s předchozími 

(uloženými) informacemi a s vytvořeným plánem. Zpětná vazba představuje mechanismus 

kontroly, zda je plán vhodný, a zajišťuje uplatnění pravidel příčiny a následku. Plán a 

následná motorická aktivita představují příčiny, zatímco změny prostředí představují 

následky. Tyto následky vyjdou najevo prostřednictvím zpětné vazby. Při terapii  dle 

Affolterové je vhodné používat pevné látky s neměnným tvarem, které pacientovi poskytnou 

neproměnlivou informaci o odporu, jejž vyvíjejí oproti dotyku. Látky, které neustále mění 

tvar, např. písek, fazole, měkká hlína nebo voda, nejsou vhodné pro systematické zkoumání 

kauzality. 

Affolterová rozeznává dvě hlavní úrovně plánování 

1.  Plánování na rekogniční urovni - na základě analýzy informací o aktuální situaci a 

dále prezentace požadované aktivity, rekognice je předpokladem produkce. 

2. Plánování na produkční urovni - pacient plánuje každý krok k dosažení cíle krok za 

krokem. Terapeut musí dlouho pracovat s pacientem na úrovni rekognice, až pacient 

bude schopen sám pracovat na úrovni produkce a bude schopen plánovat všechny 

kroky bez informací o aktuální situaci. Cílem terapie je dostat pacienta z fungování na 

rekogniční úrovni do úrovně produkční (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 

 

 2.2  Terapeutické zásady při vedení pacienta dle Affolterové 

 

a) Terapeut nesmí mluvit! Pacient by měl pracovat na problému na hranici svého funkčního 

stropu. Terapeut se musí vyvarovat dodatečných slovních informací, zahltily by totiž 

pacientovu kapacitu. 

b) Terapeut musí zajistit, aby problém, jejž pacient řeší, byl na hranici jeho výkonnostního 

stropu. To znamená, že jedna část úkolu je pro pacienta známa, zatímco druhá část přináší 

něco nového. 

c) Při pacientově konfrontaci s problémem musí zpětné informace zahrnovat hmatové podněty 

v kauzálním vztahu (propojení mezi příčinou a následkem je označováno jako 'příčinný 

vztah'. Kauzalita je vztah mezi příčinou a následkem, http://encyclopedia.farlex.com/Causal 

relationship). Pro psychické jevy je však charakteristická jejich účelovost (instrumentální 
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chování, volní jednání). Jejich účel je chápán jako udržování a resaturace psychické 

rovnováhy nebo jako adaptace (M. Nakonečný). 

d) Vedení by mělo přinést pravidelné, harmonické pohyby při zkoumání problému, tzn. ani 

příliš rychlé, ani příliš pomalé. 

e) Terapeut musí pacientovi předávat informace ohledně začátku a konce vedení a o 

přestávkách během terapie. Nedělá to slovně, nýbrž taktilně-kinesteticky, tedy 

prostřednictvím změn tlaku na pacientovu ruku, kterou terapeut drží. 

f) Terapeut musí výborně zvládnout zadávání úkolu pacientovi, musí být dobře připraven. 

Pokud se rozhodne pro situaci, kterou nezvládá dobře, odrazí se to negativně na vedení 

pacienta. 

 

Je třeba zdůraznit zásadní význam využití reálných situací při terapii. Pouze zacházení                     

s konkrétními předměty při vedení umožňuje vytváření si základních taktilně-kinestetických 

pravidel. Je zbytečné ukazovat si na obrázku nebo jezdit po něm prstem. Mluvení nebo 

napodobování aktivit podle Affolterové nepřinese žádný výsledek. Jedině využívání reálných 

předmětů v reálných aktivitách, při nichž pacient zažívá kauzální vztah příčiny a následku, 

nese kýžené výsledky (F. Affolter a E. Stricker, 1980). 

 

Shrnutí 

Affolterová věří, že se jedinec nejlépe učí tím, že činnost provádí, že pacient musí vstoupit do 

kontaktu s prostředím. Je to kinestetický guiding při ADL. Cíl terapie je založen na 

předpokladu, že situace musí pacienta dostatečně motivovat, aby mohlo dojít k procesu učení, 

ale zároveň má mít při činnosti asistenci, aby nebyl přílišnou náročností frustrován. Jedná se o 

nonverbální guiding.  
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3. BOBATH KONCEPT 

 

 Manželé Bobathovi pocházejí z Maďarska. Dr. Karl Bobath, neuropsychiatr (1906-

1991), vypracoval teoretické předpoklady rehabilitace dětské mozkové obrny s velkou 

znalostí neurofyziologické literatury. Paní Bobathová (1907-1991) byla rehabilitační 

pracovnice a měla vynikající schopnost vcítit se do pohybové problematiky nemocného. Oba 

pracovali v Londýně, kde měli vlastní rehabilitační ústav, v němž ambulantně léčili pacienty 

s lézemi centrálního motoneuronu, obzvlášt děti s dětskou mozkovou obrnou. Organizovali 

také kurzy pro terapeuty. Dnes je základu tohoto přístupu využíváno k léčbě centrálních 

podmíněných poruch hybnosti u všech neurologických onemocnění (Pfeiffer). 

 

3.1 Vlastní léčebný postup  

 Tento koncept je neustále doplňován o nové poznatky a jeho nová forma je                  

v současnosti známa pod názvem “neurodevelopmental treatment“ (NDT). Hlavním 

terapeutickým cílem je ovlivnění spasticity, patologického svalového napětí, i ovlivnění 

patologických koordinačních pohybových vzorů (Mayston, 2002; Pavlů 1996; 2002). 

Bobathův koncept je přístupem k řešení problémů, hodnocení a léčbě osob s poruchou funkce, 

neurologických onemocnění. Koncept se zaměřuje na komplexní pohybové vzorce, vždy ve 

vztahu k určité funkci. Principem tlumení spasticity je důsledné vyhledávání inhibičních 

poloh zmírňujících patologický svalový tonus s bezprostředním cvičením správných pohybů, 

facilitovaných podle vývojové řady lidské motoriky. Využívá se klíčových bodů, které 

pomáhají facilitovat správný pohybový vzorec, a poskytují i potřebnou fixaci pro nezávislý 

pohyb. Působením na klíčové body měníme části abnormálního vzorce. Pohyb a posturální 

kontroly v důsledku léze centrálního nervového systému (IBITA 1996, Panturin E. 2001). 

Bobath pohybovou reedukaci chápe jako inhibici vývojově nižších pohybových reflexů, 

vypracováním kvalitních posturálních reakcí, má schopnost adaptability k nejrůznějším 

senzomotorickým poruchám doprovázejících.  

Nejdůležitější jsou proximální klíčové body ovlivňující tonus a pohyb distálně. Tvoří 

je trup, osový orgán a pletence (Mayston, 2002; Pavlů, 1996; 2002). Pro normální pohyb a 

funkci je nezbytná schopnost selektivního pohybu trupu. Proto bychom měli aktivovat  trupu 

ve všech rovinách a z různých výchozích poloh (Davies 1990). Schopnost rotace horního 

trupu proti dolnímu (pánev proti ramenům) značí nejvyšší stupeň kontroly trupu, protože tato 
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protirotace probíhá kolem bodu na rozdíl od celkové rotace osy. Flexe a extenze je                  

v sagitální rovině a lateroflexe probíhá v rovině frontální. Proto je velmi obtížné udržovat 

dynamickou stabilitu kolem bodu. (Hana Kafková, IBITA instructor, Regional Hospital of 

Liberec). 

 Distálními klíčovými body jsou loket, koleno, ruka, noha a ovlivňují pohyb 

proximálně. Pravidelné opakování těchto aktivit může zahájit proces motorického učení          

s využitím plasticity CNS. Tento koncept je stále rozvíjen a je i více zaměřován na běžné 

aktivity denního života, proto je často uváděn jako ,,24 hodinový terapeutický proces", na 

kterém se podílí celé okolí pacienta. Důležitým spektrem terapie je získání zpětné vazby, 

kladné i záporné (Mayston, 2002; Pavlů, 1996; 2002).  

Tento způsob terapie je náročný na znalosti, zkušenosti a kreativitu terapeuta a pro 

optimální funkci je nezbytná podle Schumway-Cook (2001, s. 25) 

· adaptabilita – přizpůsobení se danému prostředí a pohybu 

· variabilita – různé provedení funkce při téměř stejných činnostech 

Mezi základní charakteristiky Bobathova konceptu patří 

· celodenní péče, při níž je zapotřebí zapojení celého týmu 

· tzv. task oriented approach, zaměření se na definovaný cíl 

· problem solving approach, jak tohoto úkolu dosáhnout a hledání řešení 

· s pomocí pacienta získat kontrolu nad jeho spasticitou přes jejich inhibice, inhibice 

dosahujeme speciálními technikami  

· zaujetí a motivace pacienta (Adult hemiplegia, Berta Bobath, 1990). 

 

Je vhodné a užitečné definovat cíl a princip tohoto konceptu podle izraelské NDT 

(neurodevelopmental treatment), jejichž podstatu zminím: 

 

Cíle:  

Všeobecným cílem je dosažení maximálně možné normální funkce v limitu individuálního 

postižení. Abychom mohli splnit tyto cíle, je nutno aplikovat následující principy: 

- Využívat vývojové, biomechanické a neurofyziologické principy, včetně současných 

vědeckých a medicínských poznatků. 
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- Vyšetření a terapie jsou průběžné a prolínající se procesy, vycházející ze symptomů daného 

individua. 

- Terapie je směřována tak, abychom dosáhli normální funkce získáním posturální kontroly a 

disociovaných, kontrolovaných pohybů. Asociované reakce, abnormální tonus a jejich 

důsledky je nutno normalizovat vzájemným procesem facilitace a inhibice. 

- Facilitace a inhibice také pomáhají při procesu obnovení normálního pohybu a funkce.  

- Percepce, kognice a čití jsou nezbytné komponenty pro normální funkci, a proto musí být 

integrovány do terapeutického procesu. 

- Veškeré výše zmíněné principy je nutné aplikovat 24 hodin denně pomocí 

multidisciplinárního týmu, který zahrnuje i rodinu (Hana Kafková, IBITA, Instruktor 

Regional Hospital of Liberec). 

Facilitace je aktivní senzoricko-motorický učební proces. Je to bio-senzoricko-

motoricko-psychosociální proces mezi terapeutem a pacientem, který slouží k usnadnění 

funkce a umožnuje její provedení (IBITA 1996). Facilitujeme pomocí: 

1) placingu – pohyb, který provádí terapeut s končetinou či trupem, placing končetin a trupu 

slouží k vyšetření posturálních reakcí i k terapii. Placing vyžaduje, aby pacientův CNS byl 

schopen přijímat somatosenzorické informace a odpovídat na ně (B. Bobath, 1990). 

2) guidingu – pohyb vedený terapeutem dávající pacientovi vjem normálního pohybu 

3) zevní opory – pasivní opora usnadňující pohyb (dlaha na koleno, opora o stůl, atd.) ale i 

aktivní – tělo terapeuta slouží jako opora při usnadnění rozvoje dalších aktivit 

4) rotace trupu a hlavně protirotace horní a dolní (ramena proti pánvi) – navozuje selektivní 

pohyb trupu 

5) aproximace – tlak do kloubu spojený s pohybem – menším kontaktem kloubních ploch 

zlepšujeme propriorecepci z kloubu a současně i tonus (Hana Kafková, IBITA Instructor 

Regional Hospital of Liberec) 

 Podstatou tohoto facilitačního přístupu je cílené ovlivňování aktivity motorických 

neuronů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Potřebné stimulace 

proprioceptorů se dosahuje pomocí různých hmatů a pasivních či aktivních pohybů (Pavlů, 

2002). 
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4. VYUŽITÍ METODY AFFOLTEROVÉ V BOBATHOVĚ KONCEPTU U 

PACIENTŮ S HEMIPARÉZOU - v čem se liší 

 

Bobathův koncept                                                                                   

1- 24h terapeutický proces, při výběru funkce se řídíme individualitou pacienta 

2- Terapeut musí mluvit po celou dobu práce s pacientem 

3- Terapeut musí být dobrý kineziolog a znalec ontogeneze hybnosti, musí znát 

kineziologii normalního pohybu 

4- Pohyby vycházejí ze senzorických podnětů telereceptorů a exterereceptorů a jsou 

řízeny pomocí zpětné vazby přes proprioreceptory 

5- Neurofyziologický přístup 

6- Jedná se o fyzioterapeutický koncept 

7- Uplatňuje se u všech neurologických pacientů, ale i u těch, kteří nemají kognitivní 

poruchy. 

 

Metoda Affolterové 

1- Cvičíme s pacientem jen to, co děláme za běžného denního života, např. hrajeme si 

s pacientem s míčem 

2- Nonverbální vedení  

3- Terapeut musí výborně zvládnout zadávání úkolů pacientovi 

4- Pohyby vycházejí z povrchového čití, tedy ze změn tlaku na pacientovu ruku, kterou 

terapeut drží 

5- Senzorický, psychomotorický přístup 

6- Jedná se o ergoterapeutický koncept 

7- Uplatňuje se u neurologických pacientů, kteří mají poruchy vnímání. 

 Bobathův koncept zahrnuje pacienta jako celek, jeho senzorické, percepční a adaptivní 

chování a jeho motorické problémy. Neklade takový velký důraz na psychomotorickou a 

senzitivní stránku pacienta. A proto je vhodné využít a kombinovat metodu Affolterové 

s Bobathovým konceptem. Dá se zjednodušeně říci, že využití metody Affolterové v 

Bobathově konceptu znamená začlenit aspekty vnímání do Bobathova konceptu (F. Affolter 

and E. Stricker, 1980). 
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· Pojem vnímání 

 

 Je původní vývojovou formou poznávání a také úvodní a základní složkou orientace 

organismu v životním prostředí (M. Nakonečný). H. Piéron (1963) vymezuje vnímání jako 

formu poznávání, která má původ ve smyslových dojmech, vytváří útvar zvaný vjem a 

projevuje se v kontrole chování. U. Neisser (1976) hovoří o dvou stádiích vnitřního 

zpracování informací. V prvním se automaticky vydělují a analyzují jednotlivé znaky, potom 

následuje konstruktivní akt, jímž vnímající vytváří nějaký perceptivní objekt (vjem). Je to 

produkt vnímání, má povahu určité kognitivní struktury, určité organizace senzorických dat 

ve strukturu, která umožňuje orientaci v prostředí i kontrolu chování. 

 

 

4.1  Využití metody Affolterové ve fyzioterapii 

 

 Ve fyzioterapii a ergoterapii se základní principy terapie dle Affolterové uplatňují i při 

terapii komunikáčních poruch. Affolterová nesledovala poruchy komplexních lidských 

výkonů pouze z důvodu pacientových poruch komunikačních, ale také protože trpěli 

problémy komplexních motorických výkonů (Dr. E. Stricker). Následující dva články jsou 

napsány s tímto záměrem: první článek poukazuje na to, jak je důležité začlenit do školení 

fyzioterapeutů a ergoterapeutů aspekty motorické, tak i percepční dle Affolterové. Druhý 

článek pak přímo řeší otázku, jak začlenit aspekty vnímání do konceptu Bobathových. 

 

4.2  Základní funkce procesů vnímání ve vzdělávání dospělých, zejména v postgraduální 

výuce fyzioterapie 

 

            Motorické procesy jsou silně závislé na procesech vnímání a vzájemně se ovlivňují. 

Fyzioterapeuti, kteří se zabývají především pacienty s motorickými poruchami (Maitland, 

1973, 1977; Klein-Vogelbach, 1976), by si proto měli všímat procesů vnímání, k nimž 

dochází v průběhu celé terapie. Nejdůležitější je si uvědomit, že učení nebo opětovné učení se 

pravidlům držení těla a pohybu v souvislosti s novou situací se odehrává prostřednictvím 

taktilně-kinestetického systému. Nová informace se pak ukládá do mozku (Luria, 1948, 1963, 

1973, 1975). Terapeuti musí být schopni korigovat pacienta a učit ho správnému držení těla a 

pohybu, neboť tyto procesy jsou nedílnou součástí fyzioterapie (Klein-Vogelbach, 1978; 

Knott, 1968). To však vyžaduje znalost normálních reakcí, držení těla i pohybu, ale také jak 
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se tyto reakce, držení těla a pohyb mění v závislosti na stavbě těla, kondici a rozsahu pohybu 

každého jednotlivce. Affolterová zdůrazňuje, že v rámci rehabilitace pohybových poruch je 

zásadní porozumět procesům vnímání nezbytným pro pohyb a pro způsob, jakým se člověk 

učí a jakým vyvíjí své motorické schopnosti a dovednosti (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 

Metoda Affolterové zdůrazňuje hierarchii vrstev lidského vývoje. Fyzioterapeut a 

ergoterapeut má podle této metody odhalovat výkonnostní maximum každého jednotlivého 

pacienta a vytvářet podmínky k tomu, aby adekvátní podněty (akustické, optické, taktilně-

kinestetické) vedly k požadovaným, pokud možno co nejběžnějším motorickým reakcím. 

Fyzioterapeut proto na základě své vlastní zkušenosti musí vědět, jak člověk vnímá a provádí 

základní pohyby. Například: 

a) Když se chceme postavit ze sedu: čím níže je židle, tím více dopředu se nakloní hlava a tím 

více vzadu budeme mít nohy a ruce natáhneme zároveň více vpřed. 

b) Rovnovážné reakce jsou komplexní a musí být vysoce vyvinuty, neboť člověk (poměrně 

malého vzrůstu) bez přestání reaguje na gravitační sílu. Během chůze neustále ztrácíme 

rovnováhu a znovu ji nabýváme. Do tohoto procesu je zapojena koordinace celého těla. 

 

Fyzioterapeut je schopen korigovat výkony svých pacientů pouze za předpokladu, že 

ovládá základní principy percepčního uspořádání, normálního pohybu a rovnováhy. Jen tak 

může odhalit souvislost mezi nepřiměřeným výkonem pacienta a jeho chybným pohybem 

nebo nesprávnými procesy vnímání. Affolterová tvrdí, že fyzioterapeut, který ví, jak fungují 

procesy vnímání, pomůže pacientovi během léčby tak, aby: 

(a) pochopil nové informace/podněty 

(b) si oživoval příslušné informace, jež si uložil v paměti 

(c) porovnával nové informace s těmi, jež si zapamatoval 

(d) rozmýšlel, jak bude reagovat na tyto informace/podněty 

(e) si plánoval požadovaný pohyb 

(f) vykonal požadovaný pohyb a zaujal doporučený postoj 

(g) porovnával percepční motorickou zkušenost s naplánovaným pohybem a postojem (zpětná 

vazba, asimilace) 

(h) upravil svůj pohyb nebo posílil v paměti uložené informace (adaptace) 

 

 Aby mohl úspěšně aplikovat metodu Affolterové, fyzioterapeut si musí osvojit: 

(a) znalost hierarchické zásady vývojových stádií percepčních a motorických procesů 
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(b) znalost percepčních procesů, k nimž dochází při normálním držení těla, pohybu a 

rovnováze reakcí u zdravých dospělých a dětí 

(c) schopnost pozorovat a správně analyzovat motorické výkony (přínosem může být obecné 

pozorování držení těla, pohybu, reakcí rovnováhy a individuálních variací, které se liší od 

normy) 

(d) znalost, jakým způsobem ovlivňuje motorické projevy stres 

(e) povědomí o důležitosti kapacity nervového systému, o intermodálním percepčním spojení 

a o sériovém percepčním zpracování ve vztahu k motorickému výkonu 

(f) schopnost určit vhodné podněty nezbytné k tomu, aby byla léčba pro pacienta maximálním 

přínosem, tj. aby pacient pracoval na hranici svých maximálních schopností, a tak se předešlo 

problémům nedostatečné úrovně motivace, učení se a ztráty koncentrace. 

 

V Centru postgraduálních studií ve švýcarském Bad Ragaz jsou vyučovací metody 

založeny na znalosti percepčních procesů, k nimž dochází během fáze učení se, přičemž důraz 

je kladen na taktilně-kinestetickou zkušenost. Mnoho kurzů požaduje od účastníků-terapeutů, 

aby se učili novým motorickým schopnostem, což zároveň představuje léčebnou metodu. 

Účastníci se naučí teorii léčebných metod, ale získají také praktickou zkušenost jak 

prostřednictvím cvičení s ostatními studenty, tak prostřednictvím práce s pacienty. Každý 

kurz tedy zahrnuje: 

(a) vlastní zkušenost a pozorování normálního pohybu a držení těla (zachycený pohyb), 

porozumění léčby prostřednictvím vlastní zkušenosti získané během procvičování s ostatními 

studenty 

(b) pozorování nesprávného pohybu a držení těla u pacientů s různými poruchami hybnosti a 

analýzu odchylek od normálu 

(c) posouzení stavu pacientů a jejich léčbu. 

V těchto studijních programech se převážná část učení se novým motorickým schopnostem 

odehrává prostřednictvím taktilně-kinestetického systému, který je zásadní v postgraduálním 

školení pro fyzioterapeuty (F. Affolter and E. Stricker, 1980). 
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4.3 Pojetí percepčního zpracování Affolterové ve vztahu k Bobathovu přístupu k 

hemiplégii u dospělých 

 

 Affolterová popisuje v rámci procesu učení nezastupitelnou úlohu interakce člověka     

s prostředím. Člověk ovšem potřebuje vnímat odpovídající podněty, aby u něj došlo               

k takovému vzájemnému působení, proto jsou percepční procesy nezbytným předpokladem 

pro interakci a učení se. Tento model také popisuje optimální průběh učení se na maximální 

hranici výkonu a zkušeností učícího se, jakož i význam taktilně kinestetické metody v terapii. 

Tato dvě pojetí spolu s dalšími teoriemi vytvořenými Affolterovou souvisí s Bobathovým 

přístupem k léčbě dospělých s hemiplégií (Bobath, 1970; Bryce, Todd & Davies, 1974). 

 Bobathův koncept, který je založen na principech potlačování spasticity a facilitace 

pohybu, umožňuje pacientovi získat taktilně-kinestetickou zkušenost s co nejnormálnějším 

pohybem.  Pacient si díky opakované zkušenosti s pohybem během terapie ukládá a oživuje 

percepční motorická pravidla. Později musí být schopen si připomenout a přizpůsobit tato 

pravidla na jakékoliv aktivitě, s níž se setkává v běžném životě, ne pouze v izolovaném 

prostředí fyzioterapeutické ordinace. Tato fáze, nad níž nemá terapeut žádnou kontrolu, se 

nazývá reprodukce. 

 Už i jednoduchá každodenní činnost, jako je přehození nohy přes nohu při obouvání 

bot, dokládá nutnost uložení, oživení a adaptace. Pacient se spastickou hemiparézou se 

s přehnanou urputností snaží přehodit hypertonickou nohu přes druhou, aby provedl tento 

pohyb. Svalová spasticita se při takové námaze zintenzivní a dosažení pohybu je stále 

náročnější. Ve snaze ulehčit si pohyb se pacient zakloní, avšak se zvýšenou extenzí v kyčli se 

natáhne i noha. V tu chvíli nastane stereotypní reakce, kdy se daná strana těla stáhne a ohne se 

paže. Nakonec pacient chytne svou zdravou rukou nohu a bude se ji násilím pokoušet přehodit 

přes druhou nohu. 

 Bobathův koncept na rozdíl od této situace předchází svalové spasticitě a usnadní 

pohyb tak, že pacient prostřednictvím taktilně-kinestetického systému vnímá lehkost své 

končetiny. Terapeut využije klíčové kontrolní místo, v tomto případě ohne chodidlo a prsty 

vzad, což pacientovi umožní jednoduše přehodit jednu nohu přes druhou. Terapeut opakuje 

pohyb s pacientem a postupně mu pomáhá méně a méně, čímž se pacient učí provádět pohyb 

samostatně. Pacient se tak naučí uzpůsobovat podobná taktilně-kinestetická motorická 

pravidla na tuto aktivitu nebo na nazouvání si bot. Zjistí, že když se mu nepodaří přehodit 

nohu přes nohu, je to z důvodu zvýšení svalové spasticity a naučí se nebojovat proti ní silou. 

Naopak si zafixuje nutnost změnit strategii. Může například snížit svalové napětí tím, že se 
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nakloní přes ohnutá kolena nebo si v případě nutnosti sepjatýma rukama zdvihne koleno, aby 

si pohyb usnadnil.  

 Fyzioterapeuté využívají taktilně-kinestetický sytém ke stimulaci, vedení a kontrole 

pohybu. Bez cvičení a tréninku pacient často není schopen: 

(a) vykonávat motorický úkol bez pomoci fyzioterapeuta 

(b) si uvědomit, že v dané situaci nesprávně vykonává zadaný úkol 

(c) přijít s novým řešením problému, když první pokus selhal. 

Podnět, který fyzioterapeut dá pacientovi, by měl být průběžně upravován a přizpůsobován 

v závislosti na opakovaném hodnocení a přehodnocování léčby tak, aby pacient neustále 

pracoval na hranici svých maximálních individuálních výkonnostních možností. Aktivity mají 

být nastaveny tak, aby je pacient v případě nutnosti mohl úspěšně provádět s pomocí a nebyl 

frustrován, ale zároveň ne tak jednoduché, aby se nemusel snažit. Právě práce na hranici 

maximálního výkonu často řeší problémy se špatnou koncentrací, nedostatečnou motivací a 

depresí. 

Postavit se ze sedu vyžaduje předklonit hlavu natolik, aby sahala dále než chodidla. 

Bez tohoto pohybu je téměř nemožné se postavit. Mnoho pacientů se obává předklonit se, a 

jsou-li o to žádáni, začnou si stěžovat na únavu, bolest v zádech či v boku a někteří z nich 

ztratí naprosto zájem. Affolterová tvrdí, že podobné chování svědčí pouze o tom, že úkoly 

zadané pacientovi překračují úroveň jeho maximálních schopností. Terapeut proto musí 

změnit stimul, kterým působí na pacienta, aby ho pacient mohl lépe přijmout a zpracovat. 

 Terapeut má mnoho možností, jak zjednodušit danou aktivitu. Umístí například před 

pacienta velký míč a požádá ho, aby ho sepjatýma rukama, jimiž se o míč opírá, koulel 

směrem před sebe. Terapeut řídí pohyb do té doby, než se pacientovi podaří posunovat míč 

dopředu a postaví se tak. Poté opakuje tento pohyb s rukama několik centimetrů nad míčem a 

terapeut sám posunuje míč dopředu. Ve výsledku pacient vstane sám bez dopomoci 

požadovaným způsobem v souladu s Bobathovým principem zjednodušení normálního 

pohybu. Míč slouží pacientovi jako orientační bod v prostoru, hmatatelný odpor prostředí a 

zároveň pacient ztrácí strach i tím, že míč před ním vyplňuje značný prostor. Pacient tak přijal 

podnět a úspěšně na něj reagoval. 

Pokud se terapeut při léčbě hemiplégie setká s negativní odezvou, dle Affolterové by 

se měl vyvarovat chybného výkladu pacientových reakcí a položit si otázku: „Proč byl podnět 

nevhodný?“, „Jak ho změním, aby pacient uspěl a pracoval na hranici svých maximálních 

funkčních možností?“ 
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Vizuální kontrola pohybu může být zavádějící, zejména má-li pacient sledovat své 

držení těla či pohybový výkon v zrcadle a sám je korigovat nebo má-li napodobit aktivitu 

předvedenou fyzioterapeutem. Například pacienti s hemiplégií, kteří se snaží předpažit 

postiženou ruku, zastaví zdvižené rameno a loket s rukou se ohnou podle primitivního 

vzorového pohybu. Pacientovi nepomůže sledovat fyzioterapeuta při správném provádění 

pohybu, ani sebe sama v zrcadle při nesprávném provádění. Fyzioterapeut musí poskytnout 

pacientovi taktilně-kinestetickou vstupní informaci tak, že potlačí křečovitost a pohne paží 

normálním způsobem, aby si pacient uvědomil pohyb ve správné formě. Pacient si uvědomí 

pohyb a automaticky sleduje svoji paži při takto vedeném pohybu. 

Verbální stimulace a korekce jsou v rámci Bobathovy metody stručné, jasné a 

jednoduché. Přílišná verbální stimulace pacienta mate, neboť je velmi náročné vyjádřit a 

popsat pohyb slovy. Např. když se pacient pokouší zdvihnout své postižené chodidlo tak, že 

ztuhne v boku a zakrouží nohou, fyzioterapeut ho požádá: „Zdvihněte chodidlo,  pane, 

nemějte ztuhlý bok a nekmitejte nohou do strany.“ Taková slova většinou postrádají pro 

pacienta jakýkoli význam a nevedou ke kýženému zlepšení. Místo toho má terapeut usnadnit 

požadovaný pohyb svýma rukama a povzbudit pacienta: „Teď je to správně, zkuste to 

zopakovat stejným způsobem.“ Později, když už pacient zvládá provádět pohyb správně, 

fyzioterapeut může použít klíčových slov k připomenutí, například: „Nechte spadnout koleno 

dopředu.“ Je třeba mít na paměti, že pacient je plně zaujat snahou udržet rovnováhu a obavou 

z pádu a že se soustředí na mnoho nově nabytých schopností a dovedností. Jeho kapacita je 

tudíž přetížena, v mnoha případech proto není schopen porozumět verbální komunikaci. 

Fakt, že se pacientovi nedaří převést svou novou výkonnostní úroveň 

z fyzioterapeutické ordinace do každodenního života, není důsledkem léčebné metody, ale 

spíše běžného selhání lidské výkonnosti za stresových podmínek. Například mnoho pacientů 

s hemiplégií umí předcházet hyperextenzi postiženého kolene za pomalé a opatrné chůze na 

hladké rovné podlaze v bezpečí ordinace fyzioterapeuta. Nerovný a hrubý venkovní povrch a 

okolní lidé však pro pacienta představují silný stresový faktor. Pokud pacient nemá novou 

dovednost pevně zafixovanou, bude u něj docházet k zablokování kolena. Zlepšování 

dovedností tréninkem a opakovaným cvičením mu však umožní ovládat koleno automaticky 

v jakékoli situaci (Dr. Stricker, 1980). 
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DISKUZE 
    

Tato práce pro mě byla velmi zajímavá a přínosná, protože jsem měl při jejím zpracování 

možnost si obohatit své znalosti a důkladněji se seznámit s jedním z nejznámnějších konceptů 

na světě – Bobathovým konceptem. Získal jsem také povědomí o metodě Affolterové, která 

není v České republice příliš známá. Musel jsem tedy čerpat informace z cizojazyčné 

literatury, což nebylo vždy snadné.  

Metoda Affolterové vychází z poznatku, že při zlepšení vnímání a zpracování 

kinestetických informací dochází k usnadnění podmínek reedukace porušených motorických 

funkcí. Tato metoda vychází z psychologických technik, zaměřených na psychiku pacienta a 

na jeho chování. Metoda Affolterové je orintovaná na proces, nezajímá nás až tolik výsledek, 

u Bobathova konceptu je nejdůležitější funkce. Obě metody mají speciální guiding.  

Domnívám se, že je vhodné kombinovat obě tyto metody ze dvou důvodů.  Za prvé 

vzniká takový proces, který zahrnuje celkový stav pacienta. Tento proces je dlouhodobý, 

založený především na terapeutovi, jeho schopnostech, znalostech a empatii.  Za druhé mají 

obě metody společný cíl, kterým je pacientův návrat do společnosti a zlepšení jeho 

soběstačnosti.  Každá z obou metod jde však jinou cestou, která vede k dosažení tohoto cíle.  

První dosahuje tohoto cíle prostřednictvím percepce, druhá za pomoci ovlivňování 

patologických koordinačních pohybových vzorů. 

Měl jsem možnost aplikovat tyto metody u obou pacientů, jak u pacienta po poranění 

mozku, kde komunikace a dorozumění se bylo těžké, tak také u pacienta po iktu, s nímž byla 

spolupráce jednodušší. U prvního pacienta se bohužel nepodařilo odstranit příznaky 

hemiparézy na horní končetině, ale jen se nepatrně zlepšila jemná motorika prstů (dexterita), 

což pokládáme za velký úspěch. 

V této situaci a u takového pacienta považuji za vhodné použít metodu Affolterové.  

Myslím si, že terapeut, jenž je dobrým znalcem této metody a má velkou trpělivost, může 

jejím prostřednictvím dosáhnout kromě jiného zlepšení vnímání, zvýšení soběstačnosti a 

sebeobsluhy pacienta. Je rovněž proveditelná v domácím prostředí a rodina pacienta je 

schopna ji po zaškolení sama provádět.  

 U druhého pacienta, jehož stav byl po stránce fyzické a kognitivní lepší, jsem se 

vzhledem k časovému omezení mého působení, zaměřil hlavně na nácvik ADL a zvýšení 

celkové kondice. Výsledkem bylo zlepšení jeho sebeobsluhy a do určité míry i soběstačnosti. 
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 Důležité je, aby při aplikaci takového postupu, vzniklého na základě kombinace 

metody Affolterové v Bobathově konceptu, byl dostatek času -  na každou terapii minimálně 2 

hodiny, aby terapeut mohl dostat pacienta do požadovaného stavu, a tim došlo k interakci 

mezi pacientem a terapeutem a pacientem a prostředím.  
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ZÁVĚR 
 

           Součástí vypracování této bakalářské práce bylo aplikovat dané postupy u konkrétních 

pacientů. Oba pacienti D. R. (poranění mozku) a H. M. (po iktu) docházeli na Kliniku 

rehabilitačního lékařství ambulantně pětkrát týdně po dobu dvou týdnů. Hlavním cílem bylo 

zvýšit soběstačnost pacientů a jejich sebeobsluhu. Kromě toho jsem se snažil také aktivovat 

posturální funkce, zmírnit neurologickou symtpomatiku a zejména zlepšit chůzi, fyzickou 

kondici a edukovat pacienty v některých každodenních situacích.  

 Podařilo se mi mírně zlepšit celkovou fyzickou kondici pacientů, zlepšit jejich 

svalovou koordinaci horních končetin. Dva týdny jsou pravděpodobně příliš krátká doba na 

výraznější zlepšení. Nicméně i tyto výsledky jsou pro pacienty přínosem a pacienti mají 

zájem pokračovat ve fyzioterapii a ergoterapii.  Po domluvě s ergoterapeutkami, k nimž 

pacienti chodili, uvádím níže test funkční míry nezávislosti FIM (Functional Independence 

Measure), který sleduje stupeň omezení, se kterým se nemocný setkává v běžných denních 

činnostech. 

 Toto téma jsem si zvolil z několika důvodů. Prvním byl fakt, že první z obou metod se 

nepoužívá příliš často v ČR, neexistuje ani mnoho materiálů, které by se jí teoreticky 

zabývaly. Dalším důvodem bylo, že se jednalo o připady, kde hraje rehabilitace 

nezastoupitelnou roli. Vždy jsem měl dojem, že snaha ovlivnit postižené mozkové funkce 

musí být velmi zajímavá a specializovaná činnost. Měl jsem možnost si prohloubit své 

teoretické poznatky jak o daných onemocněních, tak také o postupech a  zásadách těchto dvou 

přístupů. Tato zkušenost pro mě byla velkým přínosem a také motivací do mé budoucí práce 

fyzioterapeuta. Závěrem bych chtěl uvést přínosy, které vyplývají z využití metody 

Affolterové v Bobathově konceptu. 

 

1. Pocity a vnímání jsou důležitým podkladem pro každý cílený pohyb. 

2. Pohybující se tělo je neustále v senzomotorické interakci s prostředím. 

3. Kognitivní výkony jsou předpokladem pro optimální rehabilitaci. 

4. Percepční cvičení podporuje kognitivní schopnosti. 

5. Důsledkem zlepšeného kognitivního zpracování senzorických informací je zlepšení 

kontroly spasticity na protažení a též zlepšení kontroly šíření asociovaných reakcí. 

Tím se stává pohybové chování ekonomičtější (Dagmar Pavlů). 
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6. Po procvičování kognitivních funkcí je pacient schopen provádět nácvik soběstačnosti 

a samostatnosti v každodenním životě. 

7. Při zlepšování senzorické složky se zlepšuje posturální stabilita, tím poskytuje lepší 

prostor pro využívání Bobathova konceptu. 

8.  Metoda Affolterové představuje jednu z dalších terapeutických možností v době 

rozšířených terapeutických přístupů, která obohacuje terapeuta v práci s pacientem 

postiženým hemiparézou. 
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1. KAZUISTIKA - č.1 

 

Jméno: D. R. 

Věk: 18 

Pohlaví: Muž 

 

ANAMNÉZA 

 

Nynější onemocnění:  

6.08.08 havaroval na motorocyklu, polytrauma s kraniotraumatem a edémem, kontuze plíce, 

hemothorax vpravo, pneumothorax a fractura procesus tranversus Th1 

 

Osobní anamnéza:  

Od 1 roku astma, operace 0, úraz v 9 letech - fraktura ruky 

 

Rodinná anamnéza:  

Bydlí s matkou a se sestrou 

 

Pracovní anamnéza:  

Přijat na střední stavební školu v Praze, ve škole studium přerušeno 

 

Sportovní anamnéza:  

Dříve jezdil na motorce, aktivně hrál florbal a fotbal 

 

Alergická anamnéza:  

Pyl, roztoči (polyvalentní alergie) 

 

Farmakologická anamnéza:  

Cipralex, Singularir, Peracetom, Baclofen 

 

Abusus:  

Nekouří, alkohol nepije 
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· Pacient si nejvíce stěžuje na bolesti v ramením kloubu při pohybu většího rozsahu a 

při sevření prstů a natažení ruky, kromě toho má kognitivní poruchu  

 

Vstupní vyšetření 

 

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

                                                          

Hodnocení postavy a držení těla: 

Hlava skloněna dopředu, nestejná výše ramen, která jsou v protrakci, hrudník lehce oploštěný, 

dolní část břicha zatažena, zakřivení páteře je lehce zvětšené, lopatky odstávají, trojúhelníky 

torakobrachiální mírně asymetrické. 

 

Vyšetření statické 

 

Zezadu 

Asymetrické postavení pat, asymetrie popliteálních a gluteálních rýh, svalstvo dolních 

končetin bylo v normě, stejně jako hýžďové svalstvo. Zadní spiny a gluteální rýhy jsou ve 

stejné výši. Thorakobrachiální trojúhelníky byly mirně asymetrické, lopatky i ramena             

v nestejné výši. 

 

Zepředu 

Levá dolní končetina zaujímá postavení ve vnější rotaci. Při porovnávání výšky pately jsem 

zjistil, že pravá patela je oproti levé výše. Pánev je souměrná, přední spiny jsou ve stejné výši. 

Thorakobrachiální trojúhelníky byly asymetrické, výraznější vpravo. Ramena držel pacient 

v protrakci. Linie krku byly téměř symetrické, obličej symetrický. 

 

Z boku 

Břicho mírně prominuje, kyfotické držení v hrudní páteři a předsunuté držení ramen a hlavy. 

 

Vyšetření chůze 

Bez opory zvládne chůzi s oporou hole nebo druhé osoby, sterotyp chůze se zlepšil, nadále 

važný souhyb PHK a nepřenese váhu na PDK. 
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Vyšetření stoje 

Stabilní stoj, stoj I,II,II zvládá, stoj na jedné noze zvládá pouze na zdravé, PDK v zevní rotaci. 

 

Vyšetření pánve 

Symetrie pánve při vyšetření palpací (spina illiaca posterior superior, crista illiaca i spina 

illiaca anterior superior na obou stran ve stejné rovině). 

Pelvifemorální svaly jsem hodnotil pomocí Trendelenbugovou – Duchennovy zkoušky 

(hodnocení svalové síly m. gluteus medius a minimus), zkouška byla pozitivní, při stoji na 

levé DK, pravá pokrčena v koleni a kyčli, pánev na straně pokrčené končetiny poklesla. 

 

Vyšetření páteře 

Dále jsem vyšetřil páteř pomocí zkoušky Thomayerovy, Stiborovy, Schoberovy, Ottovy a 

lateroflexe. Naměřil jsem následující hodnoty: Thomayer 12 cm, Stibor 3 cm, Schober 4 cm, 

Ottův inklinační index 1 cm, Ottův reklinační index 1 cm, úklon doleva 1 cm, úklon doprava 

1 cm. Naměřené hodnoty se liší od normy pro zdravou populaci. 

 

Neurologické vyšetření 

Hypertonus ve smyslu spasticita pravostranných končetin, hůře PHK, flekční, vice akrálně, 

taxe s usilím, taktilní čití- hemihypestezie pravostranná. PDK- hypertonus ve smyslu 

spasticita, stáčí do inverse, taxe provede přesně, jen pomaleji, taktilní čití v normě. Pacient 

nebyl schopen provádět PHK střidavé pohyby, LHK-ano. 

 

Vyšetření pately 

Při palpačním vyšetření kolenního kloubu jsem zjistil sníženou pohyblivost pately ve všech 

směrech. 

 

 

Údaje o jednotlivých sledovaných oblastech 

 

Oblast socializace 

Pacient je většinu dne pozitivně naladěn, usměvavý, má rád legraci, špatně si pamatuje jména,  

ale dobře reaguje na známé osoby. 
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Oblast sebeobsluhy 

Obléká se sám, má potíže s nazouváním bot, s pomocí matky vytáhne věci ze skříně, sám to 

nezvládá, jí sám zdravou rukou, osobní hygienu provádí zdravou rukou, zvládne nakrájet 

maso, ale potřebuje pomoc se stříháním nehtů, sám se koupe ve vaně, při vylezání z vany 

potřebuje pomoc, při použití WC je soběstatačný, pokud je tam madlo, nemá problémy           

s únikem stolice, občast trpí noční inkontinencí. 

 

Oblast komunikace 

Smíšená afázie, moc nerozumí, porucha řeči a porucha porozumění, ale dobrá nonverbální 

komunikace. 

 

Oblast smyslového vnímání 

Poruchy kognitivní funkce paměti krátkodobé i dlouhodobé, smíšená afázie, agrafie a alexie. 

Je přítomná klinicky významná kvalitativní porucha myšlení, a to zpomalení a nejistota. 

Kvantitativní změna pozornosti (kolísání, výpadky, úbytek pozornost v čase). 

 

Oblast hrubé a jemné motoriky 

Paréza PHK, spasmus v lokti a prstu vyšší, v zápěstí mírnější, v lokti je obtížná extenze a 

nelze supinace a pronace. Paréza PDK a zkrácení Achilovy šlachy. 

 

Terapie 

S pacientem jsem se potkal poprvé na KRL (Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská 

fakulta), kam chodil na terapii. Po domluvě s fyzioterapeuty jsem se zúčastnil průběhu léčby 

jako pozorovatel po dobu 5 dnů. Druhý týden jsem začal s pacientem cvičit hodinu denně. 

Vzhledem k tomu, že vlastní terapie pacientovi skončila na KRL, nadále docházel ambulantně 

(celkem pětkrát). Stanovil jsem krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán: 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Cvičení stability trupu vsedě, ve stoji a zlepšení opěrné reakce PHK, centrace pravého ramene 

a aproximace. Spontánní zapojení při běžných denních činnostech, nácvik úchopu. 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 
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Zapojení PHK do bimanuálních činností, zlepšení dolního trupu a přenesení váhy na PDK. 

Zvýšení soběstačnost a zapojení do činnosti. 

 

Výstupní vyšetření 

U pacienta nedošlo ke značnému zlepšení, pacient měl středně těžké polytruma hlavy a dva 

týdny je přiliš krátká doba k dosažení cíle. Vzhledem k tomu, že se pacient si nepřál být 

fotografován, přikládám jen čtyři fotografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

               
 
Obrá. 1. Opřeni se o nemocnou ruku                                            Obrá. 2.  Opření se o koleno                                    
 
 
 
 

                  
 
Obrá. 3. Placing trupu ve stoje                                          Obrá. 4. Bridging 
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2. KAZUISTIKA- č.2 

 

Jméno: H. M.                                                                                                                           

Věk: 64                                                                                                                              

Pohlaví: Muž 

 

ANAMNÉZA 

 

Nynější onemocnění: 

22.05.09 ischemický iktus s pravostrannou hemiparézu a smíšenou fatickou poruchu, byl 

hospitalizován ve VFN-neurologie 

 

Osobní anamnéza:  

Do příhody bez vážných onemocnění 

 

Rodinná anamnéza:  

Ženatý, žije s manželkou a se svým synem  

 

Pracovní anamnéza:  

Režisér dokumentárních filmů 

 

Sociální anamnéza:   

V současně době pobírá starobní důchod 

 

Sportovní anamnéza:  

Nesportuje 

 

Alergická anamnéza: 0 

 

Farmakologická anamnéza: Warfin 5 mg, Ortanol 20, Milurit 300, Tulip 20 

 

Abusus:  

Nekouří, alkohol příležitostně 

 



 

48 
 

· Pacient si nejvíce stěžuje na bolest v ramenním kloubu pravé ruky při vykonávání 

pohybu většího  rozsahu a na poruchy jemné motoriky ruky. 

 

Vstupní vyšetření 

KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

 

Hodnocení postavy a držení těla:  

Chabé držení, hlava skloněna dopředu, lopatky značně odstávají, ramena nestejně vysoko, 

hrudník lehce oploštěný, břicho chabé a tvoří nejvíce prominující část těla, zakřivená páteř je 

lehce zvětšená, trojúhelníky torakobrachiální asymetrické. 

 

Vyšetření statické 

 

Zezadu 

Asymetrické postavení pat, asymetrii popliteálních a gluteálních rýh. Svalstvo dolních 

končetin bylo v normě, stejně jako hýžďové svalstvo. Zadní spiny a gluteální rýhy byly ve 

stejně výši. Throkabrachiální trojúhelníky byly mírně asymetrické, lopatky i ramena ve 

nestejné výši. 

 

Zepředu 

Pravá dolní končetina zaujímá postavení ve vnější rotaci, levá patela je oproti pravé výše. 

Pánev je souměrná, přední spiny jsou ve stejné výši. Throkabrachiální trojúhelníky byly 

asymetrické, výraznější vpravo, lehká protrakce ramen. Lehká asymetriE prsní bradavky, linie 

krku byly téměř symetrické, obličej asymetrický. 

 

Z boku 

Břicho prominuje, lehké kyfotické držení v hrudní páteři a předsunuté držení ramen a hlavy. 

 

Vyšetření stoje 

Stoj je stabilní, stoj I, II, III zvládá, na paty se nepostaví, na špičky zvládá, stoj na jedné noze 

pouze na LDK. 
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Vyšetření chůze 

Zvládá chůzi bez pomůcky, chůze ze schodů a do schodů za pomocí francouzské hole či 

přidržování se zábradlí. Stabilitu drží při chůzi, špatná disociace pohybu kyčelního kloubu, 

špatná fixace dolního trupu a stabilizace glutií. PDK – lehká cirkumdukce a elevace, mírná 

flexe v koleni. PHK – držená ve vnitřní rotaci, semiflexe předloktí, pronace a lehká plantární 

flexe, prsty v semiflexi. 

 

Vyšetření pánve 

Symetrie pánve při vyšetření palpací (spina illiaca posterior superior, crista illiaca i spina 

illiaca anterior superior na obou stranách ve stejné rovině). 

 

Vyšetření páteře 

Vyšetřil jsem páteř pomocí zkoušky Thomayerovy, Stiborovy, Schoberovy, Ottovy a 

lateroflexe. Naměřil jsem následující hodnoty: Thomayer 34 cm, Stibor 3 cm, Schober 4 cm, 

Ottův inklinační index 1 cm, Ottův reklinační index 1 cm, úklon doleva 1 cm, doprava 1cm, 

předklon 1cm (brada se nedotýká stehna). Naměřené hodnoty se liší od normy pro zdravou 

populaci. 

 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů – bez nálezu, PHK- spasticita, drobná kontraktura v lokti s 

hypestezií vpravo, PDK- tonus a konfigurace v mezích normy, myotaktické reflexy vpravo 

živější. Vyšetřením taxe byla na pravé HK prokázána dysmetrie. Babinského příznak-extenční 

(byl pozitivní). Pacient nebyl schopen provádět PHK střidavé pohyby, LHK-ano. 

.  

 

Vyšetření pately 

Při palpačním vyšetření kolenního kloubu jsem zjistil sníženou pohyblivost pately ve všech 

směrech. 

 

Údaje o jednotlivých sledovaných oblastech 

 

Oblast socializace 

Krátkodobě paměť relativně v pořádku, dlouhodobá paměť nejistá. 
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Oblast komunikace 

Expresivní afázie při delší  komunikaci, při náročných abstraktních větách se porozumění 

zhoršuje. 

 

Oblast smyslového vnímání 

Celková mentální výkonnost je v pásmu průměru, celkově lepší výkonnost je v oblasti 

neverbální, dílčí roli hraje i reziduální afasie, je přítomná klinicky významná kvalitativní 

porucha myšlení, jmenovitě zpomalení a nejistota. Kognitivní funkce: je stařecký, pozornost 

poněkud kolísá, výkon běžných potřeb v pořádku. Kvantitativní změna pozornosti (kolísání, 

výpadky, úbytek pozornost v čase). 

 

Oblast hrubé a jemné motoriky 

Čití porušeno na pravé ruce, diskriminační čití porušeno. Paréza PHK. 

 

Oblast sebeobsluhy 

Pacient se sám obléká, omývá si ruce, sprchuje se sám, na nákupy chodí sám. 

 

Terapie  

S pacientem jsem potkal poprvé na KRL (Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská 

fakulta), kam docházel na terapii. Po domluvě s fyzioterapeuty jsem se účastnil průběhu léčby 

jako pozorovatel po dobu 5 dnů. Druhý týden jsem začal s pacientem cvičit hodinu denně. 

Vzhledem k tomu, že vlastní terapie pacientovi skončila na KRL, nadále docházel ambulantně 

(celkem 5 krát). Stanovil jsem krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán: 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

Zlepšení aktivní hybnosti a centrace pravého ramene, zlepšení stabilizace horního trupu 

v sedě a ve stoje, nácvik opěrných reakcí a selektivních pohybů, zmírnění bolesti pravého 

ramene. Spontánní zapojení při běžných denních činnostech, nácvik úchopu. 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

Zlepšení koordinace horního a dolního trupu, ovlivnění sterotypu chůze a úprava chybného 

pohybového sterotypu. 
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Výstupní vyšetření 

Došlo ke zlepšení neurodynamiky pravostranných končetin, zvláště na PHK, zvýšil se rozsah 

pohybu v ramenním kloubu a snížení bolesti v oblasti kloubních pouzder. Došlo k mírnému 

zlepšení soběstačnosti. 
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Obrá. 1. Placing trupu                                                                    Obrá. 2. Placing trupu, lateroflexe 
  
 

               
 
Obrá. 3. Placing trupu, rotace                                                       Obrá. 4. Aproximace ramenniho kloubu    
 
 

               
 
Obrá. 5. Přenesení váhy na pravou stranu                             Obr.6. Selektivní laterální flexe bederní patéře    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
 

              
 
Obrá. 7. Zvednou nemocnou nohu vleže na boku            Obrá. 8. Exten. prstu, pronace a abdukce ramene 
   

               
 
Obrá. 9. Přenášení  váhy na nemocné rameno                    Obrá. 10. Prohnutí ("koččí hřbet") zad                                                                                                                              
     

               
   
Obrá. 11. Exten. prstu s depresí  a supinací                          Obrá. 12. Placing trupu, ve stoje 
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Obrá. 13.                                                                                      Obrá. 14. 
 
 

               
 
Obrá. 15.                                                                                       Obrá. 16.  
      
        

               
 
Obrá. 17.                                                                                        Obrá. 18.  
 
Obrázky od (13 – 18) provedení dle Affoltera  
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