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Abstrakt 

Název : Využití cvičební metody Pilates u dětské mozkové obrny. Using of the method 

Pilates by child cerebral palsy. 

Cíl práce: Na základě odborné literatury a praktických znalostí popsat tvorbu pohybového 

programu metody Pilates u pacientky s dětskou mozkovou obrnou (DMO). 

Cílem diplomové práce je vytvoření individuálního pohybového programu z metody Pilates 

a jeho aplikace v průběhu dvou let u desetileté pacientky s dětskou mozkovou obrnou 

/DMO). Charakter řešení diplomního úkolu je případová studie ověřující možnost ovlivnit 

psycho:fyzický stav pacientky s DMO pomocí účelných cvičení, které dosud nebyla do 

ucelené rehabilitace zařazena. Členka vybraného souboru studie je pro diplomantku jednak 

pacientkou v léčebné tělesné výchově v rámci průběžné rehabilitace a také realizátorkou 

trenérské činnosti kondičního plavání. 

Metoda : Do péče o děti s DMO, představující soubor aktivit vytvářející podmínky pro 

integraci dětí ve společnosti, patří i pohybová činnost . Cvičební program Pilates jsme 

zvolili pro jeho zaměření na zlepšování (či obnovu) základních pohybových stereotypů a 

držení těla.Tento systém cvičení posilovacího a protahovacího charakteru jsme po 

vstupním vyšetření aplikovali po dobu dvou let a to 2x-3x týdně. Výstupní měření a 

výsledky sledující změnu po záměrné pohybové činnosti akcentují stav svalové dysbalance. 

Svalová dysbalance byla zjišťována Jandovým svalovým testem, měření rozsahu páteře 

krejčovským metrem a goniometrií rozsah kloubní pohyblivosti, která určuje přibližný 

rozsah zkrácení svalů. 

Výsledky : Výsledky ukazují na pozitivní vliv pravidelného cvičebmbo programu Pilates 

na dětskou pacientku s DMO. U sledovaných zkrácených svalů došlo k protažení o 2-

3stupně, u oslabených svalů o posílení na 2-3 stupně u sledovaných partiových částí. 

Zlepšení stavu svalové dysbalance dává předpoklad zlepšování kvality života jedince. 

Klíčová slova : dětská mozková obrna, ucelená rehabilitace, svalová nerovnováha, cvičební 

metoda Pilates, Jandův svalový test 
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Jakkoli se pacienti postižení DMO vymykají naší společnosti a jakkoli se my, 

zdraví, cítíme důležitější a moudřejší než oni, jejich vnitřní svět dokáže svou 

nezištností a vroucností obohatit každého z nás a může poskytnout mnoho příležitostí 

k zamyšlení o nás samotných. " 

(zdroj: Noviny "Můžeš" -vydává Sdružení přátel Konta Bariéry) 

3 



Děkuji PhDr. Marii Skopové za vedení diplomové práce, odbornou pomoc a 

poskytování cenných praktických rad. Dále bych chtěla poděkovat také všem kolegyním 

z oddělení léčebné rehabilitace za jejich pomoc a spolupráci. 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a vycházela jsem pouze 

z odborné literatury uvedené v seznamu. 

.1tfu.0-. ..... ~ 
Petra Lieskovcová 

4 



Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. 

Prosím, aby byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen převzaté 

literatury řádně citovat. 

Jméno a příjmení: Číslo obč. průkazu : Datum vypůjčení : Poznámka 

5 



OBSAH 

, 
1. U vod....................................................................................... 7 

2. Cíl,úkoly práce.................................................................................................. 8 

3. Metodika................................................................. 8 

3.1. Souhrn literatury............................................................................................................... 9 

4. Teoretická část.......................................................................... 14 

4.1. Dětská mozková obrna.......................................................................................... 14 

4.2. Význam pohybových aktivit u dětí s DMO...................................................................... 15 

5. Příčiny vzniku DMO............................................ ............................. 16 

5.1. Formy DMO.................................................................................................... 17 

5.2. Dalši symptomy DMO... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ................................ 23 

5.3. Zjevné poruchy a deformity............................................................................... 23 

5.4. Rozdily ve vývoji zdravého ditěte a ditěte s DMO ........... :................................... 25 

5.5. Přidružená postiženi u DMO.............................................................................. 26 

6. Léčba DMO.................................................. ................................ .. 27 

6.1. Léčebná tělesná výchova................................................................................... 28 

6.2. Přehled rehabilitačních metodik.......................................................................... 24 

6.3. O sta tni typy léčby............................................................................................ 29 

7. Pohybové programy ............................................................................ 31 

7.1. Cvičebni metoda Pilates............... ... .. . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. . . ......................................... 31 

7.2. Kompenzačni cvičení.................................................................................. 34 

7.3. vadné drženi těla................................................................................................................... 40 

8. Praktická část...................................................................................................... 45 

8.1.Kazuistika......................................................................................................... ..... 45 

8.2. Organizace práce................................................................................................................. 46 

8.3. Použité metody........................................................................................... 46 

8.3.1. Souhrn výsledků................................................................................................................. 47 

8.3.2. Výsledky měřeni...................................................................................... 48 

8.3.3 Výsledky................................................................................................ 49 

8.4. Modelový program..................................................................................... 49 

9. Diskuse ......................................................................................... 51 

1 O. Závěr........................................................................................... 55 

ll. Seznam použité literatury.............................................................. 56 

12. Přílohová část.................................................................................................... 59 

6 



1. Úvod 

Počet lidí, kteří jsou zdravotně nebo tělesně postižení, v našem okolí roste. V 

minulosti nebyla společnost zvyklá na kontakt s těmito lidmi, a tak se často postižení lidé 

dostávali do nepříjemných situací plynoucích z neznalosti a nepochopení jejich problémů 

zdravou populací. V posledních letech snahy o zlepšení situace různě hendikepovaných lidí 

zesilují, což pociťují také tělesně postižení a jejich blízcí, kteří o ně pečují. Vybrané téma 

diplomové práce - problematika péče o děti postižených dětskou mozkovou obrnou je v 

současnosti často diskutovaným tématem. 

Dětská mozková obrna je kombinované postižení, které vyžaduje obsáhlou péči 

mnoha odborníků z medicínských a jiných oborů, ale také péči rodiny a okolí. 

Pohybová aktivita je u tohoto postižení trvalou součástí individuální pravidelné péče. Pro 

svou práci jsem si vybrala problematiku tvorby účelného pohybového programu Pilates 

pro dítě s DMO. Tato moderní cvičební metoda našla dosud široké uplatnění v komerční a 

rekreační tělesné výchově, ale s aplikací u postižených se tak často nesetkáváme. 

Vycházíme při tom z předpokladu, že individuální účelné cvičení je pro tělo pacienta vždy 

adaptačním podnětem působícím pozitivně. 

Práce tedy přináší, kromě základních informací o DMO, jejích příčinách, formách a 

způsobech léčení, popis modelového cvičebru'ho programu Pilates realizovaný v průběhu 

dvou let a jeho výsledky u jedné devítileté pacientky s DMO. Pro splnění cíle práce 

využívám vlastních zkušeností z tříleté práce diplomované fyzioterapeutky na oddělení 

rehabilitace, kde jsem měla možnost se s touto nemocí setkat a vybranou metodu Pilates 

vyzkoušet. 

Práce s postiženým dítětem bývá nejen fyzickou, ale i výrazně emoční zátěží, ale 

pocit z aktivního podílení se na zvyšování kvality života postiženého jedince přináší 

uspokojení. Předpokládám, že výsledky záměrně nového přístupu k tvorbě pohybových 

programů pro postiženého jednotlivce bude podnětem nejen pro vlastní práci, ale i pro další 

zájemce o tuto problematiku. 
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2. Cíl a úkoly práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření individuálního programu z metody Pilates a 

jeho aplikace v průběhu dvou let u desetileté pacientky s dětskou mozkovou obrnou. 

Cílem diplomové práce je vytvoření individuálního pohybového programu 

z metody Pilates a jeho aplikace v průběhu dvou let u desetileté pacientky s dětskou 

mozkovou obrnou. 

Z cíle práce vyplynuly tyto úkoly : 

1. S využitím odborné literatury vybrat podstatné poznatky o problematice DMO. 

2. Shrnout vlastní zkušenosti a postřehy z práce s tělesně postiženými dětmi. 

3. Seznámit se s teorií a praxí tvorby pohybových programů vhodných pro postižené 

s DMO (s metodou Pilates). 

4.Vybrat pacienty s DMO, kteří projeví zájem o nový pohybový program a budou moci jej 

realizovat 2-3x týdně. 

5. Vytvořit modelový cvičební program s metodou Pilates a dlouhodobě (dva roky) jej 

aplikovat. 

6. Porovnat vstupní a výstupní vyšetření. Tyto výsledky doplnit půlročním zjištěním 

z vyšetření oslabených a zkrácených svalů 

?.Vyhodnotit a interpretovat zjištěné výsledky. 

3. Metodika 

Metodou práce je shrnout co největší šíři poznatků blízkých řešené problematice a 

aplikovat je do vlastní práce při tvorbě pohybového programu pro pacientku s DMO. 

Při zpracování řešené problematiky jsem použila tyto metody: 

- pozorování 

- modelový cvičební program 
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-Jandův svalový test 

_ měření zkrácených a oslabených svalů především břišních, zádových a na dolních 

končetinách 

-jednoduchými matematickými metodami zpracování a vyhodnocení výsledků 

Pro vlastní praktickou část diplomové práce jsem ke spolupráci získala pouze 

jedinou pacientku se kterou jsem se setkala na mém pracovišti oddělení rehabilitace a poté 

co jsme spolu navázaly kontakt pomocí plavání, které v Plzni už dva roky 

provozujeme.Seznámila jsem jí se svým navrhovaným programem, získala souhlas od 

rodičů a dva roky jsme speciální pohybovou terapii s metodou Pilates realizovaly. 

Před započetím pohybové terapie prošla pacientka vstupním vyšetřením, které obsahovalo: 

odebrání (zjištění) anamnézy 

vyšetření zkrácených svalu 

vyšetření oslabených svalu 

Pro posouzení účinnosti vytvořeného pohybového programu je zvoleno vyhodnocení 

všech standardizovaných vyšetření uvedených v praktické části práce. 

3.1 Souhrn literatury 

DMO 

Pro bližší objasnění problematiky dětské mozkové obrny, jsme použili fakta 

uváděná v publikaci (Lesný, 

1985), který popisuje o cvičebních postupech, že děti postižené DMO jsou již od útlého 

věku systematicky cvičeny terapiemi, a to reflexní Vojtovou (určitý podnět vyvolá řadu 

reakcí) a Bobathovou terapií (základní pohybové vzory se fixují ve cvičebních situacích; 

nácvik normálního postavení a rovnovážné reakce= facilitace) (=snížení spasticity). U 

metodického postupu je podstatě podobný přístup jako u zdravých cvičenců, pouze musí 

být respektován fakt, že spasticky postiženému cvičenci je opřena možnost využití 

hybnosti, která je mu dána genetickým kódem. Musí v co největší míře využít více či méně 
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narušených pohybových schopností sportovce. Jestliže se od nich vyžaduje pohyb, výkon, 

1-terého ještě nejsou schopni, zůstávají stát a odmítají vykonat požadované, ne ze vzdoru, 

ale proto, že v dané chvíli nejsou schopni daným způsobem reagovat. 

Problematika cvičení u DMO 

Určité poznatky při cvičení jsem čerpala z (Kábele, 1988), který nejlépe vystihuje 

problematiku cvičení tohoto postižení. Tím je: 

Pilates 

snadná unavitelnost :je třeba střídat aktivitu a odpočinek 

potřebují delší čas k osvojení motorické činnosti, potíže se symetrickými aktivitami 

problém se cvičeními, která vyžadují opakovaný pohyb nebo zrychlení 

často padají, problémy s chůzí po nerovných terénech 

čím se zvyšuje volní úsilí, tím se zvyšuje spasticita 

Pohybový program Pilates byl zvolen z toho důvodu, že (Chválová, 1992) 

upozorňuje na důležitost nejdříve protažení zkrácených svalů a pak teprve posílení 

oslabených svalů. Důležitost hlubokých svalů je větší, než posilovaní povrchových, které 

jsou sice vidět na kráse člověka, ale výkonnostně jsou až na druhém místě. A na to Pilates 

klade velký důraz. Také dalším přínosem k posilovaní více svalových partií pro mě byla 

kniha 

(Bloounta, Mckenzie, 2003), podle níž Pilates zdůrazňoval, že není vhodné zaměřovat se 

pouze na určité svalové partie, protože tento přístup nepřispívá k celkovému svalovému 

zdraví či k celkovému zdraví vůbec, protože k udržování všech vnitřních orgánů v dobré 

kondici a na správném místě v těle je nezbytný celkový dobrý svalový tonus. Proto jsme 

praktikovaly zaměření na více svalových partií těla. Praktikováním Pilatova systému 

získáme kontrolu nad celým svým tělem. 
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Vyšetření vadného držení těla 

Souhlasím s názorem (Chválová, 1992), že ohýbače kyčle , bez ohledu na to, zda 

jsou zkrácené, či nikoli, mají snahu zastupovat při určitých pohybech břišní svaly. Od toho 

se pak odvíjí naše špatné stereotypy. Nenápadně se projevuje např. při zvedání trupu z lehu 

do sedu. Břišní svaly jsou teoreticky schopny zajistit tento pohyb až do okamžiku, než se 

úplně odvine páteř od podložky včetně jejího bederního úseku. V poslední fázi již 

nepracují pouze dynamicky, ale jejich spodní část by měla staticky fixovat pánev v 

podsazení. Teprve v tomto okamžiku by se měla nastoupit ohýbače kyčle do pohybu 

předčasně. Tím je ale přetěžujeme a důsledky jsou zřejmé- hyperaktivita těchto svalů a 

jejich následné zkrácení. Bludný kruh svalové nerovnováhy se tím uzavírá, břišní svaly 

mají stále menší a menší prostor uplatnit se v pohybu a o to více ochabují. Poznáte to podle 

toho, že předklon trupu neprobíhá "ohnutě", ale při nejmenším s topornou bederní páteří. 

Jiným příznakem téhož je nadzvednutí nohou nad podložku při pomalém provedení tohoto 

pohybu. 

Vysvětlení- vadné držení těla (VDT) 

Informace o VDT jsem čerpala z (Hromádková, 1999), která provádím vyšetření 

VDT ohmatem a měřením v cm. Odchylky, které jsme zjistily při hodnocení zkrácených a 

oslabených svalů nazýváme VDT. Příčinou VDT jsou dysbalance mezi svaly, které jsou na 

přední a zadní straně těla. 

Typické pro VDT je předsunuté držení těla hlavy spojené s mírným záklonem, 

kulatá záda (hyperkyfóza), odstávající lopatky, ochablé mezilopatkové svaly, zkrácené 

prsní svaly, zvětšená bederní lordóza, ochablé břišní svaly, zkrácené flexory kyčelních 

kloubů, ochablé hýžďové svaly. 

Ke zhoršení správného držení těla přispívá špatný návyk držení těla ve škole 

(sezení) a celková oslabení po delší nemoci. 
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Oslabené svaly 

Svalová paměť hraje důležitou úlohu při nácviku nového cvičení. Svaly si pamatují 

určité pohyby, zvláště takové, které se často opakují po dlouhou dobu. Jakmile se tyto 

pohyby pevně vštípí do paměti svalu a mysli, je velice obtížné je změnit (Janda, 1999). 

Musíme tedy stále klást silný důraz, abychom vše sledovali pozorně a uvědoměle, protože 

v okamžiku, kdy odvrátíme svou pozornost a polohu přestane kontrolovat, vrátí se naše 

tělo automaticky do staré polohy. Svaly také snadno ztuhnou a ochabnou, ale když je 

budeme procvičovat za udržení určité svalové koncentrace, budeme svaly protahovat a 

posilovat. Tím se i zlepšuje stav kloubů a svalů. 

Svalovou sílu rozeznáváme dle několika stupňů : 

Na vyšetření svalové síly jsem čerpala z knihy (Janda,1996), který podle většiny 

vyšetřujících odborníků má nejlépe přehledné rozlišení svalové síly. 

St. 5 N(normal) - normální- odpovídá normálnímu svalu, resp. svalu s velmi dobrou 

funkcí. Sval je schopen překonat při plném rozsahu pohybu značný vnější odpor. Odpovídá 

tedy 100% normálu. Nicméně to neznamená, že takový sval je zcela normální ve všech 

funkcích, např. v unavitelnosti. 

St. 4 G (good) - dobrý- odpovídá přibližně 75% síly normálního svalu. Znamená to, že 

testovaný sval provede lehce pohyb v celém rozsahu a dokáže překonat středně velký 

vnější odpor. 

St.3 F (fair)- slabý - vyjadřuje asi 50% síly normálního svalu. Tuto hodnotu má sval 

tehdy, když dokáže vykonat pohyb v celém rozsahu překonáním zemské tíže, tedy proti 

váze testované části těla. Při zjišťování tohoto stupně klademe vnější odpor. 

St.2 P (poor) -velmi slabý- určuje asi 25% síly normálního svalu. Sval této síly je sice 

schopen vykonat pohyb v celém rozsahu, ale nedovede překonat asi tak malý odpor, jako je 

váha testované části těla. Musí být proto poloha nemocného upravena tak, aby se při 

pohybu maximálně vyloučila zemská tíže. 



Stl T (trace) - stopa - záškub - vyjadřuje zachování přibližně 10% svalové síly. Sval je 

sice při pokusu o pohyb smrští, ale jeho síla nestačí k pohybu testované části. 

St.O nula- při pokusu o pohyb sval nejeví nejmenší známky stahu 
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4. Teoretická část 

4.1 Dětská mozková obrna (DMO) 

V roce 1859 popsal anglický ortopéd William John Little v odborné literatuře 

nemoc někdy ještě po něm nazývanou a projevující se především poruchou hybnosti. U nás 

se původně vžilo označení "perinatální encefalopatie", ale tento název byl nyní vymezen 

pouze pro poruchy mozku, jež vznikly v době od porodu do deseti dnů po narození. V 

poslední době se používá výhradně termínu dětská mozková obrna, který se i s ustálenou 

zkratkou DMOu nás vžil (Komárek, Zumrová,1970). 

DMO představuje jakýkoli stupeň pohybového postižení (od málo patrného až po 

úplnou bezmocnost) a je podmíněna poškozením nezralého mozku během jeho vývoje. 

Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové činnosti, tedy poruchami 

držení těla a jeho motoriky. Společně s mentální retardací, autismem a epileptickou 

encefalopatií. Patří mezi neurovývojová postižení motorického vývoje dítěte jež nastávají v 

důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících 

života. DMO postihuje 2 až 5 dětí z 1000, přitom u jednoho dítěte z tisíce se jedná o 

postižení závažné. Více jak polovina závažněji postižených pochází z vysoce rizikové 

skupiny nedonošených dětí, především jsou to novorozenci. 

DMO je tedy porucha centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti. Definujeme jí 

jako syndrom nepokračujícího postižení nezralého mozku. Jde o postižení kombinované 

(pohybové, smyslové, inteligenční). Není to postižení progresivní, je dáno vývojovými 

změnami - proměnlivost je dána stupněm zralosti mozku a proto formy onemocnění se 

mohou postupně dozráváním měnit. 
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4.2.Význam pohybových aktivit u dětí s DMO 

Význam pohybových aktivit pro osoby imobilní nebo tělesně postižené nelze 

spatřovat pouze ve zlepšení tělesného a zdravotního stavu a pohybových možností, ale i v 

rozvoji ostatních analyzátorů, poznávání, myšlení a řeči. 

Motorický a kinestetický analyzátor má u člověka dvojí význam- umožňuje a 

ověřuje poznávání okolního prostředí. Pohybem i hmatem si člověk doplňuje představy o 

okolí a předmětech, které poznal zrakem nebo pomocí jiných analyzátorů. Pak nabývají 

poznatky úplnosti a konkrétnosti. Z toho vyplývá význam pohybu pro tělesný a duševní 

vývoj jedince. 

Pohybová aktivita pro děti s DMO je významným prostředkem prevence, vede k 

obnově psychofyzických sil a kompenzuje nepříznivé vlivy prostředí. Špatně zvolená 

pohybová aktivita či přehnané zatěžování může mít opačné výsledky - může vést ke 

zhoršení zdravotního stavu jedince. 

Pohybová aktivita vede ke zlepšení: 

- sociálních kontaktů a vztahů 

- psychických procesů 

- vnímání informací z okolí 

- rozsahu a kvality pohybových schopností 

- rovnoměrného zatěžování svalstva 

-funkcí vnitřních orgánů (Innenmoser, 1989) 

Zásady které uvádí Kábele (1998) by se měly uplatňovat při každé pohybové aktivitě. Jde o 

šest zásad: 

- vývoj o v o sti 

- reflexnosti 

- rytmizace hybnosti 

- komplexnosti 

- kolektivnosti 

- přiměřenosti a individuálního přístupu 



5. Příčiny vzniku DMO 

DMO má různé příčiny, ale lze říci, že každé postižení se jeví velmi individuálně. 

Příčiny vzniku jsou: 

A - prenatální (předporodní) 

B- perinatální (v průběhu porodu) 

C -postnatální (poporodní) 

ad A. Prenatální (předporodní) 

V tomto období se za původce považuje jakákoli infekční nemoc matky během 

těhotenství, přičemž nejnebezpečnější je pro embryo první trimestr, během něhož může 

dojít k zánětu mozku vyvíjejícího se zárodku, a tedy k jeho následnému poškození. 

Nejčastěji je příčinou chřipka, infekční žloutenka, syfilis, případně různé záněty. 

Dalším nepříznivým vlivem může být krvácení během těhotenství, které může způsobit 

nedostatečné zásobování plodu kyslíkem a může tak vést k poškození jeho mozku. Vývoj 

mozku dítěte mohou také mít nepříznivě ovlivňovat narkotika používaná při operacích 

nebo rentgenové paprsky. Avšak za jednu z nejdůležitějších příčin dětské mozkové obrny 

je považována nedonošenost. Nedonošené dítě má křehké krevní vlásečnice a nevyvinuté 

cévní stěny a tudíž je u něj mnohonásobně zvýšeno nebezpečí krvácení do mozku při 

nevyvinuté krevní srážlivosti. Nedonošené dítě je také mnohem více ohroženo infekcemi 

(Kraus, Šandera,2000). 

ad.B. Perinatální (v průběhu porodu) 

Tyto příčiny se považují za nejvýznamnější faktory vzniku DMO u dítěte. 

Nejčastější ohrožující situace nastává při dlouhotrvajícím porodu, během něhož dochází k 

rozdílům v tlacích mezi porodními cestami a dělohou. Je-li hlavička již v porodních 

cestách a tělo plodu ještě v děloze, krev se v hlavičce hromadí a může tak dojít ke krvácení 

do mozku a také k jeho špatnému zásobování kyslíkem. K dalšímu závažnému rizikovému 

faktoru pro vznik dětské mozkové obrny patří asfyxie novorozence. Jedná se o podmíněné 

selhání dodávky kyslíku, takže novorozenec musí být kříšen. Čím déle je dítě kříšeno tím je 

poškození, a tudíž i postižení, větší. Je však možné, že pouze několikaminutové kříšení 
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nemusí novorozence nijak poškodit. Další nebezpečí pro mozek dítěte představuje 

překotný porod. 

Plod je při něm ohrožen tím, že při rychlém vyrovnání rozdílu mezi tlakem 

nitroděložním a atmosférickým se mohou poškodit cévy a nastane krvácení. Mezi další 

příčiny vzniku dětské mozkové obrny patří porod pánevním koncem, při němž může dojít k 

nitrolebečnímu poranění a krvácení a také klešťový porod, avšak tato metoda už se dnes v 

porodnicích nepoužívá. Nepříznivý vliv může mít také novorozenecká žloutenka, 

předčasný odtok plodové vody, abnormální porody plodu a císařský řez. 

ad.C Postnatální (poporodní) 

Také jakákoliv onemocnění novorozenců v prvních dvanácti měsících jeho života 

mohou zapříčinit vznik DMO. Bývají to především zánětlivá onemocnění centrálního 

nervového systému a jeho plen, mezi něž patří záněty mozku a mozkových blan. 

K poškození mozku může také dojít při rozsáhlejších hnisavých procesech na kůži 

toxickým působením, při průjmových onemocněních a při zánětu plic, který omezuje 

dýchání a mozek může být poškozen nedostatkem kyslíku 

S.l. Formy DMO 

Rozdělení je dáno dominujícími příznaky v klinickém obraze. Podle typu 

pohybového postižení rozlišujeme tyto formy: spastické, nespastické 

Formy spastické 

Spastická forma tvoří asi 60% všech DMO. Dělí se podle lokalizace postižení na 

spastickou diparézu, hemiparézu a kvadruparézu. 
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1. Diparetická forma 

Projevuje se symetrickým postižením obou dolních končetin. Ty jsou povšechně 

slabší, zejména v bércích. Obyčejně jsou také méně vyvinuté, takže je nápadný nepoměr 

mezi vzrůstem trupu a dolních končetin; k normální velikosti trupu jsou dolní končetiny 

krátké. Mluvíme o disproporcionálním vzrůstu. Většina svalových skupin má zvýšené 

napětí čili spastickou hypertonii, svaly se zkracují, což má za následek vadné držení 

dolních končetin i pánve. Zvýšené napětí svalstva v oblasti pánve se projeví předklonem 

pánve a trupu, takže hýžďová krajina při chůzi vystupuje. Rovněž přitahovače stehen jsou i 

zkráceny, a proto jsou dolní končetiny překříženy: častěji v bércích, u těžkých případů již 

ve stehnech. Většinou jsou stehna současně ve vnitřní rotaci. Tím při pokrčení v kolenou 

dochází ke zdánlivé abdukci bérců, takže se rozšílí báze a ulehčí se udržení rovnováhy ve 

stoji, a zvláště při chůzi. V kolenou je nejčastěji přímé držení - to je extenční typ, ale může 

být i trvalé pokrčení až ohnutí flekční typ. 

Trvalé ohnutí v kolenních kloubech podmiňuje někdy přítomnost tzv. Gruberova 

svalu, který se musí odstranit operativně, protože brání úspěšné reedukační léčbě. 

Achillova šlacha, která ukončuje tříhlavý sval lýtkový, je nejčastěji následkem zvýšeného 

napětí tohoto svalu zkrácená a táhne patu vzhůru. Tím vzniká oboustranně špičkové 

postavení nohy, koňská či svislá noha (pes equinus). 

Přidruženým tahem m. tibialis posteror (holenní sval) vznikne navíc noha koňská 

vybočená (noha kososvislá, pes equinovarus), která se vyznačuje ještě vtočením dovnitř, 

takže chůze je možná po zevní straně chodidla nebo někdy až po hr'betní a zevní ploše 

nártu. Jinou deformitou je naopak přílišné vytvoření, zdůraznění podélné klenby nožní. 

Chodidlo je vysoko klenuto, tak že přední rozměr je zkrácen - stopa chodidla je krátká. 

Mluví se o noze vyklenuté (pes cavus či excavatus) 

Chůze je možná zpravidla s oporou druhé osoby nebo s pomocí berliček. Dítě 

začíná chodit většinou až mezi 3. a 5. rokem. Vývoj chůze ztěžuje nůžkovité postavení 

dolních končetin. V chůzi předklání dítě pánev a trup, překřižuje dolní končetiny a jde po 

špičkách (tzv. digitigrádní " chůze) nebo po hřbetní a zevní ploše nártu. U flekčního typu 

chodí dítě po špičkách s ohnutými koleny a kymácením do stran. To je tzv. chůze lidoopá . . 

Postižení může být samozřejmě odstupňováno co do obtížnosti, takže u nejlehčích 

případů této formy našlapuje dítě jen mírně na špičky a prolamuje na celé chodidlo. 



Při těžkém postižení se dítě nenaučí chodit vůbec. 

Zádové a břišní svalstvo je téměř vždy slabé. Horní končetiny mají normální 

utváření a zpravidla dobrou hrubou motoriku. V mnoha případech se však pozoruje 

neobratnost, zvláště v pohybech prstů. 

Diparetická forma DMO vzniká poškozením mozku, především v oblasti jeho 

kmene, tedy v místech, kde nervové dráhy motorické z obou mozkových polokoulí jsou již 

pohromadě vedle sebe. Mozková kůra zpravidla není zasažena, a tak bývá u této formy 

inteligence zachována. 

2. Hemiparetická forma 

Vyskytuje se nejčastěji. Podle studie Dr. L. A. Komana z Wake Forest University v 

315 rodinách Severní Karolíny, který rozděloval postižení na tři základní skupiny diplegie 

36% osob, hemiplegie 20,5% a quadruplegie 40 % osob se ukazuje, že výskyt jednotlivých 

forem postižení a jejich klasifikace se může značně lišit (Kraus, Šandera, 2000). Horní 

končetina je skoro vždy postižena více. Typické postižení je charakterizováno paží 

přitaženou k trupu, končetina je pokrčena až úplně ohnuta v lokti, předloktí je otočeno 

hr'betní stranou vzhůru (pronační držení), ruka je ohnuta směrem do dlaně a uchýlena k 

malíkové straně, palec přitažen do dlaně a prsty jsou přes něj ohnuty. Hybnost končetiny je 

porušena tedy tak, že vázne upažení, napřímení v lokti, supinace, dorzální flexe ruky, 

pohyby palce, zvláště abdukce a opozice. Dále vázne rozevření prstů a kroužky vytvářené 

palcem a jednotlivými prsty. 

Dolní končetina je volně pohyblivá v kyčelním a kolenním kloubu bez zkrácení, ale 

v různém stupni je vytvořena koňská noha, někdy s vybočením (pes equinus, resp. pes 

equinovarus ). 

Postižené končetiny jsou slabší a zpravidla kratší ve srovnání s druhostrannými. 

Zkrácení může být nepatrné, ale také může do skončeni růstu dosáhnout i několika 

centimetrů. I příslušná polovina obličeje bývá menší. Jde o hemihypogenezi. Ve stoji je 

patrno šikmé postavení pánve. Pánev je zešikmena tak, že na postižené straně je níže. 

Toto zešikmení je sledováno zpravidla trupem, který je vychýlen k postižené straně. 

Tyto příznaky jsou podmíněny zkrácením ochrnutých končetin. Při chůzi dítě napadá na 

postiženou končetinu a došlapuje na špičku, horní končetinu drží strnule bez pohybu. 

U nejlehčích případů této formy může být držení končetin i hybnost téměř 
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normální, váznou např. drobné pohyby prstů nebo postižený stce došlapuje na celé 

chodidlo, ale s převahou váhy na špičce apod. Téměř vždy je však vzhledem ke zkrácení 

postižených končetin vyznačeno napadání při chůzi. Hemiparetická forma vzniká 

poškozením mozku v oblasti jedné mozkové polokoule, a to vždy druhostranné vzhledem k 

postiženým končetinám. Např. u levostranné hemiparetické formy, tedy u postiženi levých 

končetin -je poškozena pravá hemisféra. Inteligence je asi u poloviny případů snížená v 

různém stupni.Během vývoje se u hemiparetické formy DMO hybnost i svalový tonus na 

tzv.zdravé straně integruje prakticky normálně. Pokud jde o lehčí formu nebo dochází k 

uspokojivým výsledkům rehabilitace, tak se integrují i postižené končetiny do použitelného 

hybného i tonusového stereotypu 

3. K vadruparetická forma 

Je těžší forma diparetická, tj. vzniká rovněž na základě poškození převážně v 

oblasti mozkového kmene. Spastickou obrnou jsou však postiženy všechny čtyři končetiny, 

neboť poškození je hrubější. To, co bylo řečeno u diparetické formy, platí i zde, ale navíc 

jsou nápadně postiženy i končetiny horní, víceméně symetricky. Jejich držení i hybnost 

jsou asi takové, jak bylo popsáno u formy hemiparetické .. 

Ranná forma hemiparetická (tzv. Bilaterální hemiparéza) vzniká na podkladě dvou 

samostatných ložisek, přičemž každé je v jedné mozkové hemisféře. Jde vlastně o dvě 

hemiparetické formy vedle sebe. Postižení je asymetrické. Končetiny jsou v patologických 

drženích jako u hemiparézy a jejich hybnost je těžce omezena. Je tedy tato forma DMO 

jednou z nejtěžších, tyto děti nechodí a pro těžké kontraktury nemohou ani pohybovat 

horními končetinami. Jsou zcela odkázány na invalidní vozík a na cizí pomoc. 

Nepřekvapuje, že všechny děti s touto nemocí mají sníženou inteligenci a časté epileptické 

záchvaty. 
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Formy nespastické 

a)Dyskyneticko-dystonická forma 

Projevem tohoto postižení jsou nepotlačitelné atetoické (kroutivé) pohyby. Atetóza 

může být generalizovaná nebo laterizovná, může být převážně na kořenech končetin nebo 

v distálních segmentech. Děti postižené touto formou jsou schopny chůze. U čistých 

dyskinetických forem je nejmenší procento dětí s mentálním defektem. 

b)Hypotonická forma 

Tato forma je vázána na raný věk dítěte, a to do tří až čtyř let. Později přechází do 

jiných forem, například do spastické DMO. Hypotonická forma se projevuje snížením 

svalového napětí. V důsledku toho mají postižené děti větší rozsah pohybů v kloubech. 

Dítě můžeme snadno svinout do klubíčka, nebo mu horní končetiny ovinout kolem krku. 

Pokud dítě chodí, chůze je nejistá, vrávoravá, kroky jsou nestejné s úchylkami do stran 

(Novotná, Kremličková,l997) . Objevuje se zde často značná porucha v duševním vývoji a 

v důsledku toho není prognóza příliš dobrá. Tito lidé bývají zřídka schopní žít samostatně. 

Projevuje se povšechným snížením svalového tonu. Následkem toho postižené děti mají 

větší rozsah pohybů v kloubech, takže je zvýšená hra kloubní. 

Stoj je velmi nejistý, o široké bázi. Někdy jsou přítomny nebo se vyvíjejí i 

mozečkové příznaky, které v ojedinělých případech převažují. Ve více než polovině 

případů se hypotonická forma dětské mozkové obrny sdružuje se slabomyslností čili 

oligofrenií. 

Formy diparetická, hemiparetická a kvadruparetická i forma oboustranná 

hemiparetická se počítají mezi formy spastické, neboť se nacházejí tzv. spastické příznaky, 

některé svalové skupiny mají patologicky zvýšené svalové napětí (spastickou ,hypertonií) a 

je typický sklon ke svalovým kontrakturám, jak již bylo popsáno. Zbylé dvě formy, tj. 

dyskinetická a hypotonická, jsou formy nespastické. 
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Je třeba poznamenat, že každá forma DMO představuje onemocnění celého mozku, 

ale funkční strukturální postižení může být někde menší, někde větší, a to právě způsobuje 

odlišnosti mezi jednotlivými formami. 

c) Smíšené formy 

Zahrnuje dvě a více forem DMOu jednoho člověka, které se navzájem kombinují. 

LMD (Lehká mozková dysfunkce) 

LMD je nejlehčí formou DMO či mezi stupeň mezi DMO a normálním stavem. Je 

charakterizována poruchami chování (neklid, hyperaktivita až nezvladatelnost, agresivita) a 

motoriky (celková neobratnost někdy jen v jemné motorice), psychiky (nesoustředěnost, 

snížená pozornost, poruchy paměti a myšlení, snížení intelektu, nevyrovnanost psychické 

výkonnosti i citová až změny osobnosti) i symbolických funkcí (především dysfázie, 

dyslexie, dysgrafie a dyspraxie ). 
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5.2.Další symptomy DMO 

Mezi ostatní symptomy patří: 

-mentální retardace, inteligence 

-epilepsie 

-poruchy smyslové - zrak, sluch, řeč 

-ortopedické komplikace 

-porucha citlivosti 

5.3.Zjevné poruchy a deformity 

U dětské mozkové obrny jsou velmi časté. Mezi nejčastější patří koňská noha (pes 

equinus), která vzniká zkrácením tříhlavého svalu lýtkového a jeho Achillovy šlachy. 

Vyskytuje se u postižených končetin hemiparetické formy a u formy diparetické a 

kvadruparetické. Tato deformita vznikne tím, že se dítě začne stavět a chodit v době, kdy 

podélná klenba nožní není ještě dobře vytvořená, zkrácená Achillova šlacha zvedá patu 

vzhůru a tělesná váha je soustředěna na střed chodidla. Dítě potom chodí se zdviženými 

patami po vnitřní straně chodidel. 

. Poruchy zraku, sluchu a řeči 

U všech forem dětské mozkové obrny dochází často k dalším poruchám v oblasti 

zraku, sluchu a řeči, vyskytují se různé poruchy čití, zvláště diskriminačního. Časté jsou 

epileptické záchvaty. Celkově se vyskytují asi u jedné třetiny všech postižených . 

. Poruchy inteligence 

Poruchy inteligence jsou poměrně časté. Asi polovina všech postižených má zcela 

normální mentální úroveň, druhá polovina vykazuje její snížení v různém stupni. To je 

ještě druhotně nepříznivě ovlivňováno postižením hybnosti. Dítě, které není schopno 
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samostatné chůze, je trvale ochuzováno o všechny podněty, poznatky a zkušenosti 

pohyblivého jedince. Začíná zaostávat i sociálně. Bez ohledu na rozumovou úroveň se 

mohou vyskytovat u všech forem dětské mozkové obrny různé poruchy chování. 

Některé děti vytrvale "zlobí", jednoduché výchovné prostředky nepomáhají. Velké 

potíže vznikají ve škole. Dítě se špatně soustřeďuje na jakoukoli činnost, často mění 

činnost, je těkavé, neukázněné, nadměrně neposlušné, vzdorovité. 

. Ostatní poruchy 

Některé děti vytrvale sliní, sliny jim stékají po bradě, a často jsou příčinou suchého 

ekzému kolem úst. 

Slinění je spojeno s dýcháním ústy, ačkoli dýchací cesty jsou u těchto dětí volné, není 

zvětšená nosní, jazyková ani patrová mandle. Slinění je častým průvodním znakem 

slabomyslnosti, ale u dětí s dětskou mozkovou obrnou bývá jeho příčinou to, že vázne 

polykání, souhra polykacího svalstva. 

Jedinci s těžkým poškozením mozku většinou umírají brzy po narození. Zpravidla 

je to následkem krvácení do různých oblastí mozku. Postižené děti mají sníženou odolnost 

vůči infekcím a jsou jimi značně ohrožovány. Mají také velmi nedokonalou termoregulaci, 

tj. schopnost udržovat tělesnou teplotu při proměnlivé teplotě prostředí, takže snadno 

dochází změnou teploty prostředí k prochlazení nebo naopak k přehřátí. 

Poruchy výživy jsou velmi časté. U těžších poškození je porušen i sací reflex, takže 

děti nesají a musejí být vyživovány uměle, injekční cestou. Všeobecně je možno říci, že 

přežije-li dítě po porodu několik měsíců, udrží se již naživu. V odborném prostředí je 

možno vyslovit podezření na poškození centrálního nervového systému už třetí až čtvrtý 

den po narození, nikoliv však z hlediska definitivnťho obrazu poškození. U neléčených 

případů se centrální porucha tonu fixuje, postižené končetiny jsou v patologickém držení 

popsaném u jednotlivých forem a je sklon ke vzniku kontraktur. 

U případů, kde je hybnost méně postižena, dochází přirozeně k rehabilitaci 

pohybem za cenu vytvoření vadných pohybových návyků- stereotypů. 
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Epileptické záchvaty při soustavném léčení a dodržování správné životosprávy buď 

ustanou, nebo se zmírní a zmenší v počtu. 

5.4. Rozdíly ve vývoji zdravého dítěte a dítěte s DMO 

Pro stručné srovnání se zmíníme se o nejdůležitějších ukazatelích vývoje motoriky 

a lokomoce dítěte zdravého v kontrastu s dítětem s DMO. 

V prvních třech měsících zdravé dítě drží hlavičku, napřimuje šíji, začíná se otáčet 

na bok a symetricky rozvírá ručky. Postižené dítě je ve vývoji vzpřimovacích reakcí vždy 

opožděno. Na konci šestého měsíce se zdravé dítě vzpírá na bříšku na natažených horních 

končetinách, rozvírá dlaně a prsty, umí se vzepřít na kolena. Pokouší se o samostatné 

sezení. V devíti měsících se dítě postaví samo u postýlky, dokonale leze po kolenou a sed 

se stává jistým. U dítěte s poškozeným centrálním nervovým systémem vidíme výrazně 

opoždění. Toto dítě se v tomto období samo neposadí, neleze a neprojevuje snahu ke stoji. 

Na nohou se nezapínají přitahovače stehen, takže toto dítě v poloze na bříšku leží 

na podložce "rozpláclé jako žába" (Komárek, Zumrová,1970).Celkově je postižené dítě v 

prvních dnech spavé, ke každému krmení se musí budit, může také přímo odmítat prs. Jeho 

pohyby jsou chudé, brzy můžeme pozorovat strnulejší držení některé končetiny nebo 

končetin. Vždy je opožděn motorický (vývoj hybnosti) i psychický vývoj. Trvá delší dobu 

než dítě začne sledovat ukazované předměty očima a uchopovat je. Častý je opožděný 

nástup řeči a udržování stolice. Pro DMO je charakteristický nerovnoměmý vývoj, tj."ve 

skocích". Je porušen plynulý sled časových dat vývoje pohybových i duševních schopností 

zdravého jedince. 

Vývoj se může v určité fázi zpomalit a v další se zase zrychlí, takže dítě může 

celkové opoždění dohnat. 

25 



5.5. Přidružená postižení u DMO 

. Mentální retardace 

Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného nebo částečně získaného 

defektu rozvoje rozumových schopností. Jde o závažnější odchylky nebo poruchy 

duševního vývoje charakterizované subnormální inteligencí takového stupně, že dítě 

potřebuje zvláštní přístup -lékařský, rehabilitační a pedagogický. Projevuje se v porušeném 

vývoji a dozrávání rozumových funkcí, v poruše učení i v poruše sociální způsobilosti, 

která nedosahuje odpovídajícího stupně mentálního vývoje vzhledem k věku. Jde o stav 

trvalý a příčiny vzniku jsou různé: mohou být vrozené nebo částečně získané. 

Předpokladem vzniku mentální retardace je trvalé poškození mozku. 

Mentální retardace se dělí podle hloubky postižení na lehkou, středně těžkou, 

těžkou a hlubokou. 

Lehká mentální retardace- IQ 50- 60. Dítě lehce mentálně retardované dokáže užívat řeč 

účelně a udržovat konverzaci. Většina dětí dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči a v 

praktických dovednostech, i když je vývoj o něco pomalejší. 

Středně těžká mentální retardace - IQ 35 - 49. Jedinci zařazeni do této kategorie 

mají výrazně opožděný vývoj chápání a užívání řeči. Také schopnost sebeobsluhy a 

zručnosti je slabě rozvinuta. Pokroky ve škole jsou limitované, někteří jedinci si dokáží 

osvojit základy čtení, psaní a počítání. V dospělosti jsou středně mentálně retardovaní 

schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, pokud jsou úkoly pečlivě strukturovány a 

je zajištěn dohled. Postižení jsou však v dospělosti zřídka schopni úplně samostatného 

života. Takto retardovaní lidé umí navazovat kontakt, komunikovat s druhými a podílet se 

na jednoduchých sociálních aktivitách 

Těžká mentální retardace- IQ 20- 34. Tato kategorie se v mnohém podobá středně 

těžké mentální retardaci, je zde však mnohem výrazněji snížena úroveň schopností. Většina 

takto postižených trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými 

vadami, zapříčiněnými vadným vývojem ústředního nervového systému. Možnosti 

výchovy a vzdělání jsou značně omezené, ale systematická péče může přispět k rozvoji 

motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich soběstačnosti a 

celkovému zlepšení kvality jejich života. 
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Hluboká mentální retardace- IQ nižší než 20. Jedinec hlubokou mentální retardací 

je těžce omezen ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. 

Často se zde objevuje imobilita nebo výrazné omezení pohybu. Postižení bývají 

inkontinentní, přinejlepším jsou schopni pouze špatné neverbální komunikace a vyžadují 

stálou pomoc a dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělání jsou velice omezené. 

6. LéčbaDMO 

Do poloviny dvacátého století probíhala léčba pouze pomocí ortopedických a 

chirurgických výkonů a pouze ortopedové se zabývali léčbou DMO. Pak se spektrum úsilí 

o léčbu DMO značně rozšířilo. 

Léčba dětí postižených dětskou mozkovou obrnou je velmi složitý proces, který má 

mnoho složek. Jde o složitý komplexní a dlouhodobý proces který vychází z kvalitní 

diagnostiky a spolupráce lékařů a jiných odborníků (např.rehabilitačního 

lékaře,diplomovaného fyzioterapeuta, pedagoga, rodičů aj.) Na základě výsledků včasné a 

kvalitní diagnostiky jsou pak realizovány příslušné terapeutické postupy (Stehlík a 

kol., 1977). 

6.l.Léčebná tělesná výchova 

Léčebná tělesná výchova je součástí léčebné rehabilitace, která je zahrnuta pod širší 

pojem rehabilitace. Léčebná tělesná výchova neboli pohybová léčba je ta část rehabilitace, 

kterou známe pod názvem "cvičení". Podle definice Světové zdravotnické organizace 

(WHO) představuje rehabilitace soubor opatření, jež mají za cíl zajistit co možná 

nejrychlejší zařazení do společnosti člověka, který je postižen buď vrozenou vadou nebo 

nemocí či úrazem. Rehabilitace v sobě zahrnuje léčebnou, pracovní, výchovnou a sociální 

formu rehabilitace. Do celého rehabilitačního procesu se zapojuje mnoho složek 

společnosti, jež se snaží o co nejlepší integraci postiženého do společnosti ostatních lidí a 

do zaměstnání. Léčebná rehabilitace si klade za úkol zlepšit co možná nejlépe a co 

možná nejrychleji celkový zdravotní stav postiženého člověka, zejména jeho pohybové 
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funkce. U dítěte postiženého DMO je tato část rehabilitace velice důležitá, a to hlavně v 

útlém věku, protože v této době je možno pomocí léčebné rehabilitace dosáhnout 

největších úspěchů. Čím je dítě starší, tím jsou efekty léčebné rehabilitace menší (Stehlík a 

kol., 1977). 

6.2. Přehled rehabilitačních metodik 

Existuje řada rehabilitačních metodik, ale za nejúčinnější v případě léčení DMO je 

Vojtova metoda a metodika manželů Bobathových. Máme sice ještě jiné metody méně 

známé jako je např. Kabatova metoda, technika Collisové, ale ty jsou méně využívané 

Dále je velmi známá hipoterapie, léčba prací a hrou, ortopedická léčba,medikamentózní 

léčba a samozřejmě sem také patří kompenzační pomůcky . 

. Metodika manželů Bohatových 

Hledá reflexní inhibiční polohy, tj. různé polohové situace, jimiž dosahuje relaxace. 

Končetiny a trup se uvádějí do opačných poloh, než které zaujímají, čímž se postupně 

dosáhne zlepšení výchozí poloh pro určitý pohyb, který potom může dítě vykonat správně. 

Pozvolna se přechází od jedné reflexní inhibiční pozice do pozice polohově náročnější a z 

té se začíná s nácvikem volní hybnosti podle schématu vývoje normálního dítěte. 

Velkou pozornost věnují Bobathovi vzpřimování hlavy a vzpřimovacím reakcím 

vůbec. Dokazují, že rovnovážné reakce se vyvíjejí teprve po zvládnutí reakcí 

vzpřimovacích. Např. když dítě sedí, cvičíme rovnovážné reakce vsedě, nikoli ve stoji 

apod. Rovnovážné reakce se nacvičují postrky (tapping), tj. vychylováním z určité polohy 

do stran. Dítěti se nedovoluje stát ani chodit, pokud k tomu není řádně připraveno z 

hlediska stability po zvládnutí vzpři.movacích a rovnovážných reakcí. 

. Vojtova metoda 

Vojtova metoda je diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou 

součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Jejím základním principem je 

fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické 
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vzory, které jsou v něm uloženy tzv. holograficky a ne topicky. 

Pochopit aktivační systém reflexní lokomoce prof. Dr. Václava Vojty (Vojtovu 

metodu) vyžaduje nejen změnu v kineziologickém myšlení a chápání funkčních souvislostí, 

ale vyžaduje především pochopit lokomoční princip člověka a jeho neurofyziologickou 

podstatu. V tomto smyslu pak může být nabídnuta motoricky ohroženému nebo již 

postiženému jedinci Vojtova cílená terapie, která je schopna zasáhnout postiženou 

motoriku na úrovni řízení v CNS. 

Jak vidíme lidskou lokomoci. Lokomoční projev člověka (pohyb vpřed) je zcela 

automatický a slouží k dosažení chtěného cíle, tzn., že nemyslíme na pohyb, který 

vykonáváme, myslíme jen na cíl, který chceme dosáhnout. 

Každá lokomoce je automaticky řízena, vychází z jistého držení těla (postury) a jeli 

centrální řízení motoriky člověka nepostiženo, pak je prováděna ve zkříženém pohybu. 

Na kvalitě souladu složek lokomoce (posturální aktivita, vzpřimovací mechanizmy, 

fázický pohyb) závisí kvalita projevené lokomoce. 

Jinými slovy, lokomoce je komunikační prostředek, který se zcela automaticky zapíná. 

Lokomoce se neučí, ale "zapíná" se. 

6.3. Ostatní typy léčby 

.Hipoterapie 

Hipoterapií se rozumí léčebná jízda na koni pod odborným vedením. Takže 

rehabilitace pomocí koně . 

. Ergoterapie 

Léčba prací a hrou. Jejím cílem je zlepšit zejména hybnost horních končetin, naučit 

dítě určitým pohybům, které bude moci využít v běžném všedním životě, a současně u 

větších dětí procvičovat určitá pohybová schémata, která by se mohla eventuelně využít i v 

budoucím zaměstnání dítěte. Předpokladem pro zlepšení hybnosti a obratnosti horní 

končetiny je zlepšení citlivosti. Důležitou funkci tu má hračka. 
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.Medikamentózní léčba 

V současné době neexistuje žádný lék, který by dětskou mozkovou obrnu vyléčil. 

Přesto se užívají některé léky, které nám: 

-usnadňují svalové napětí 

-zlepšují psychický stav dítěte 

- protizáchvatové léky 

-zlepšující látkovou výměnu mozku 

. Ortopedická léčba 

Léčba má za úkol předcházet, popřípadě napravovat chorobné změny na 

jednotlivých částech pohybového ústrojí. Rozlišujeme ji na konzervativní léčbu (speciálně 

upravená obuv, zvýšené podrážky, ortopedické vložky, snímací dlahy, hole, berle a jiné) a 

operativní léčbu (operace provádějící na šlachách, svalech, kloubech, kostech a eventuálně 

i na periferních nervech, nebo také na centrálním nervovém systému, tj. na mozku nebo 

míše) 

.Kompenzační pomůcky 

Kompenzační pomůcky mají velký význam pro péči o dítě s DMO. Jako pro lokomoci 

(vozíky, kárky, chodítka, ortézy, speciální dvojkolka, berle, ortopedická obuv aj.), pro 

manipulaci (nejrůznější podavače, upravené= příbory a další pomůcky). Usnadňují a 

zkvalitňují zvládnutí činností všedního dne. Návrh vhodné kompenzační pomůcky 

doporučené lékařem, lze konzultovat s fyzioterapeutem, který má dítě v pravidelné péči. 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na lázeňskou léčbu. 
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7.Pohybové programy 

Kromě běžně používaných metod v pohybové léčbě DMO lze využít i dalších 

gymnastických pohybových programů, které jsou přínosnou možností zpestření pohybové 

terapie u postižených dětí. Vždy po dohodě s lékařem , fyzioterapeutem a rodiči lze zvolit 

ten nejvhodnější individuální program. My jsme pro naši diplomovou práci využili 

zkušenosti a poznatky z těchto cvičebních programů: 

metodu Pilates 

kompenzační cvičení na vyrovnání svalové dysbalance 

7.1Cvičební metoda Pilates 

Pilates je systém cvičení protahovacího a především posilovacího charakteru, který 

vznikl před 90 lety. Jeho autorem je, jak z názvu vyplývá, Joseph Pilates. Je to metoda, 

která začíná být u nás v České republice celkem populární, ale její úspěch nespočívá jen v 

přechodné módní vlně, ale spíše v pozitivních zkušeností lidí, kteří z ní těžili. Pilatova 

metoda naučila své cvičence jejich těla pracovat tak, jak to vyhovuje jejich anatomii. Je to 

soubor cviků zaměřený na trup a na posílení vnitřních svalů. Tato svalová skupina pak 

zajistí účinný a bezpečný pohyb končetin. Pravidelné cvičení je nezbytné, protože skutečně 

přijdou trvalé změny, ale to vše je časem. Pilates je systém cvičení jehož cílem je zlepšení 

držení těla, tonizace svalů, odstranění svalových dysbalancí a zlepšení koordinace. 

Joseph pilates 

Pilates se narodil v roce 1880 v Německu, jako malé dítě měl velice chatrné zdraví 

a to mu pochopitelně vadilo, byl doslova posedlý vzhledem svého těla a ze všech sil se 

snažil překonat svoji vrozenou fyzickou slabost. Trpěl astmatem, křivicí a revmatoidní 

horečkou. Vyvinul proto vlastní metodu cvičení, v níž zkombinoval prvky jógy, dýchacích 

technik, posilovacího tréninku a gymnastiky. To vše za účelem dokonalého rozvoje 

lidského těla. Podle Pilatese nemá většina lidí vyváženou postavu. Některé svalové skupiny 

jsou silnější a často zastiňují svoje slabší"kolegy", tím se narušuje držení těla a dochází k 
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nejrůznějším poruchám páteře. Joseph Pilates věřil, že úpravou takových nedostatků 

dosáhne úspěchu. Snažil se proto získat kontrolu nad svým tělem. Lidi začal rozlišovat 

podle toho, zda byli či nebyli v dobré kondici. Podle jeho názoru mohl být i třicetiletý 

člověk, který neměl odpovídající fyzickou formu, "starý". Naopak flexibilního šedesátníka 

považoval za "mladého". Jako zastánce zdravého životního stylu se Pilates domníval, že 

člověk by se měl nejprve naučit správně posílit a kontrolovat svoje svaly. Tentýž úkol 

zahrnul mezi běžné povinnosti každodenního života. Takže pomocí speciálních pohybů 

svaly nejenom dokonale protáhnete, ale dosáhnete také jejich zpevnění a tvarování. 

Pilates sestavil 500 různých cviků, zaměřených na rovnoměrný rozvoj celé postavy, 

zlepšení držení těla a podporu ladnosti pohybu. Jeho cvičení je založeno na příliš vysokém 

počtu opakování, doporučoval zhruba 6-1 O, ovšem provedených za maximálního 

soustředění a koncentrace. Jednotlivé cviky se provádějí na žíněnce nebo podobné 

podložce. 

Pokud bych se měla zmínit o hlavních principech, p8k by rozhodně na předních 

místech stála : koncentrace, kontrola a preciznost provedení. Koncentrace je klíčovým 

bodem propojení mezi svalem mezi svalem a myslí. Každý cvik je třeba provést precizně, 

za správného dýchání a udržení rovnováhy. 

Charakteristika účinku cvičení: 

prodloužení zkrácených svalů a posílení oslabených svalů 

zlepšení kvality pohybu 

zaměření na vnitřní svaly za účelem stabilizace těla 

správné dýchání 

ovládání i těch nejmenších pohybů 

pochopení a zlepšování tělesné mechaniky 

mentální relaxace (T. Blount a E. McKenzir,2005) 



Znaky Pilates 

1. Udržení dobré úrovně zdravotně orientované zdatnosti by se mělo stát nepostradatelnou 

součástí životního stylu 

2. Správné držení těla je totožné se správnou technikou držení těla, a tudíž je i výhodné z 

hlediska ekonomiky pohybu (při polohách či pohybech jsou zapojovány jen ty svalové 

skupiny, které jsou naprosto nutné pro provedení cvičení, a to v přesném časovém sledu, ve 

správném pořadí a při optimálním úsilí) 

3.Správné držení těla je nutné udržovat stále - nejen ve stoji, při cvičení, ale i v běžných 

denních činnostech (sezení u počítače, nošení tašek atd.) 

4. Při cvičení Pilates je kvalita podstatnější než kvantita 

5. Všechna cvičení Pilates jsou vykonávána zvolna, proto Je dost nepravděpodobná 

možnost vzniku zranění jako u prudkých švihových pohybů 

6. Pilates vychovává k uvědomování vlastního těla 

7. Při cvičení dochází k odstranění stresu a uvolňování endorfinů 

8. Větší sebevědomí, zlepšení psychiky - prostřednictvím Pilates - Je způsobeno díky 

kvalitnějším držení těla a lepší postavě 

Principy Pilates ( Siler,2000 ) 

1. Koncentrace- pokud člověk myslí na prováděné cvičení, je účinek tohoto cvičení větší 

2. Technika- všechny cviky musí být prováděny technicky správně s dobrým držením těla 

3. Centrum- každý pohyb vychází z centra a směřuje k periferii 
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4. Střed těla - angl. powerhouse - všechna cvičení Pilates vycházejí ze středu těla, což je 

seskupení svalů břišních, dolních části zad, hýžďových a kyčelního kloubu, tzn.svalů okolo 

místa těžiště těla 

S. Plynulost- cvičení je nutné provádět zvolna v tempy, které vyhovuje cvičenci 

6. Dýchání - plynulé, hluboké 

7. Představa - používáme vizuální i verbální představu ("nohy jsou vrostlé do země", 

"břicho je zakotveno v zemi") 

8. intuice- při cvičení nesmí nic bolet, pokud někomu nějaké cvičení nevyhovuje nebo se v 

něm necítí dobře, je lepší ho vynechat 

9. tělo jako celek - tělo pracuje vždy jako celek, pomocí Pilates se výrazně zlepšuje 

koordinace pohybů 

7 .2.Kompenzační cvičení 

Kompenzační cvičení jsou tělesná cvičení, jimiž lze cíleně působit na jednotlivé 

složky pohybového systému, tím myslíme : kloubní pohyblivost, sílu a souhru svalů, 

napětí, nervosvalovou koordinaci i charakter pohybových stereotypů - a vyrovnat tak 

nepříznivý poměr mezi funkční zdatností pohybového systému, jeho odolnosti vůči zatížení 

na straně jedné a funkčními nároky, které jsou na něj kladeny, na straně druhé. 

Vyrovnávací cvičení není obsahově striktně vymezený soubor či dokonce systém 

cvičení, ale spíše nabídkový katalog, z něhož lze podle individuální potřeby nejen vybírat 

jednotlivé vzorky, ale účelně je i modifikovat. 

Ovšem ale musí být splněny podmínky nezbytné pro uplatnění jejich specifického 

fyziologického účinku, mimo jiné i správná posloupnost a v praxi ověřené zásady vlastního 

provádění. 



Jde v podstatě o jednoduché cvičební tvary, přirozené pohyby či polohy zaměřené 

na určité úseky pohybového aparátu, jejichž působení se však neomezuje jen na periferní 

orgány jeho výkonné a podpůrné složky. Snažíme se jimi odstranit nejenom zkrácení a 

oslabení svaly, blokádu či zatuhnutí kloubu, ale i zafixovaný návyk špatného držení a 

nesprávně prováděných pohybů v některé části těla. 

Cíle a úkoly kompenzačních cvičení 

Cílem cvičení je přispět k systémovému a systematickému ovlivňování stavu 

hybného systému mládeže a k vypracování správných pohybových stereotypů ve stoji, 

chůzi a v dalších náročných posturálních polohách a pohybech. Mezi hlavní úkoly patří : 

- vyrovnávat jednostranně zatížení 

- předcházet vzniku svalové nerovnováhy a tím i poruchám hybnosti v kloubech 

- přispět k vytváření kvalitních (ekonomických) pohybových stereotypů. 

Kompenzační cvičení rozdělujeme na několik skupin : 

- cvičení relaxační 

- cvičení protahovací 

- cvičení cíleně posilovací 

- cvičení dechová 

- cvičení pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů ( Zitko, 1998). 

U funkční diagnostiky pohybového aparátu se nejčastěji setkáváme s tendencí: 

- k ochablému držení těla 

- k hyperlordotickému držení těla 

- k hyperkyfotickému držení těla ("kulatá záda") 

- ke skoliotickému držení těla 



Celý pohybový aparát je však jednám funkčním celkem, ve kterém vše souvisí se 

vším. Proto většinou u kulatých zad objevíme i zvětšenou bederní lordózu bederní páteře 

apod. Je třeba si uvědomit, že většina projevů vadného držení těla je nejčastěji způsobena 

svalovými dysbalancemi mezi kosterními svaly, jejich činnost řídí nervová soustava na 

různých úrovních. 

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že o správném postavení jednotlivých segmentů těla se 

přetahují. 

Z metodického hlediska je při zjištění svalové nerovnováhy mezi svalovými 

antagonisty nejprve nutné začít s protahováním zkrácených svalů a teprve jsou-li svalová 

zkrácení odstraněna, je možné cíleně posilovat ochablé svaly. Zkrácený sval je totiž 

aktivován při nejrůznějších pohybech více, než by odpovídalo ekonomickému zatěžování v 

kloubně svalové jednotce a ovlivňuje statiku celého těla. Zkrácený sval dobře dovede měnit 

i pohybové návyky a aktivuje se přednostně i v situacích, kdy by neměl být aktivován, nebo 

dokonce kdy by měl být v aktivním útlumu. Zkrácený sval se navíc díky reflexnímu útlumu 

stává příčinou oslabení jeho antagonisty. Izolované posilování reflexně oslabených svalů je 

pak neúčinné. 

Funkci jednotlivých svalů posuzujeme hlavně podle zapojování svalu do určitého 

pohybu- pohybové vzorce. Tyto pohybové vzorce (stereotypy, návyky) vznikají na základě 

stereotypně se opakujících podnětů. jednou zafixovaně pohybové návyky, bohužel i ty 

špatné, se dají přeprogramovat velmi obtížně. Proto je nutné již od mládí naprogramovat co 

nejúčelnější pohybové i posturální stereotypy (Zítko, 1998). 

Aby mělo jakékoliv cvičení určitý fyziologický účinek, musí mít : 

přesně zacíleno na určitou oblast 

provedeno předepsaným způsobem, který odpovídá jak charakteru poruchy, tak 

i určitým fyziologickým zákonitostem (Javůrek,1980) 

Výběr vhodných cvičení, jejich uspořádání do vhodně zvolených sestav i metodický 

postup při jejich provádění musí odpovídat individuálním možnostem, a hlavně 

individuálním potřebám. Z tohoto důvodu je nezbytným doplňkem zkoumání stavu 

pohybového systému na vlastním těle, tj. otestování jednotlivých svalu pomocí 

jednoduchých testovacích cviků. 
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Jedna z dalších důležitých zásad je pořadí, v jakém by se měla vyrovnávací cvičení 

na sebe navazovat. Před cvičením protahovacím a posilovacím měla předcházet cvičení, 

která uvolňují klouby i svalové napětí. Po uvolnění a relaxaci musíme protáhnout zkrácené 

svaly a teprve pak posilovatjejich oslabené antagonisty. 

Uvolňovací cvičení 

Cvičení na uvolnění je nasměrováno vždy na určitý kloub nebo pohybový segment -

s cílem jej rozhýbat. Význam uvolňovacích cvičení nespočívá jen v tom, že obnovují vůli v 

kloubech, jejichž funkce je více či méně narušena. Rozhýbat potřebují, alespoň jednou 

denně také klouby i ostatní kostní spojení, kterým nechybí nic než blahodárný pohyb. 

Protahovací cvičení 

Je to jediný prostředek, jak obnovit normální,fyziologickou délku svalu zkrácených 

a zachovat ji svalům, které mají ke zkrácení předem daný sklon. 

Zkrácení svalu- to už není otázka jen svalového napětí, i když se na něm zvýšený 

tonus někdy až spasmus (stažení) svalu zpravidla silně podílí. Podstatné je, že zkrácena, 

jakoby se stáhla do sebe, je vazivová složka 

svalu, svalový skelet a šlachy, čili něco podobného, jako když se "srazí" nekvalitní textil v 

pračce-

a s tím, jak známo, si i zkušená hospodyně těžko poradí (Čermák, Chválová, Botlíková, 

Dvořáková,2000) 

Proč vlastně svaly protahovat 

Tím, že vrátíme zkrácený svalům jejich délku: 

vyrovnáme nepoměr mezi těmito dominantními, hyperaktivními svaly a jejich 

funkčně utlumenými, oslabenými antagonisty, čímž odstraňujeme hlavní příčinu svalové 

dysbalance, 
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upravujeme tonické napětí jejich svalových vláken a zároveň zlepšujeme 

mechanické vlastnosti jejich vazivové složky - tedy poddajnost, pružnost a vlastně i 

pevnost a odolnost vůči náhlému přetížení (zkrácený sval i šlachy zkráceného svalu se 

snáze trhají) 

snižuje sílu tahu, jímž zkrácené svaly neustále působí v místě svých úponů na kosti, 

a tím i riziko entezopatie (to jsou určité charakteristické změny z funkčního přetížení, které 

dochází často v místě úponů vazů, šlach či svalových fascií. Jde o bolestivá poškození 

těchto struktur i přilehlé kostní tkáně, vyprovokovaná opakovanými mikrotraumaty z 

nepřiměřeného tahu : vyskytují se v typických formách a lokalizacích, např. "tenisový 

loket", změny v úponu Achillovy šlachy apod. a souhrnně se označují právě jako 

entezopatie ). 

do značné míry čelíme blokádám kloubů, a hlavně malých kloubků na páteři, na 

jejichž vzniku se zvýšené napětí zkrácených svalů i jejich tendence přetahovat pohybový 

segment na svou stranu nesporně podílejí, 

umožňujeme plný rozsah ohybu na opačnou stranu kloubu, zlepšuje držení příslušné 

části těla, a tím i výchozí polohu, z níž se odvíjejí všechny pohyby v jejím kloubu. Tím 

obojím přispíváme k úpravě pohybových stereotypů (Čermák, Chválová, Botlíková, 

Dvořák,2000).U protahování je důležitá výdrž a to 15 až 20 sekund. Ukázalo se, že další 

prodlužování výdrže není odpovídajícím způsobem účinnější avšak někteří fyzioterapeuti 

se domnívají, že výdrž by mohla klidně trvat i déle, aby se sval řádně protáhl. Je třeba také 

protahovací cviky opakovat nejpozději každý druhý den nebo denně, protože protahovací 

efekt není déle zachován. 

Svaly vyvolávají pohyb tahem ze šlachy, které jsou upevněné ke kostem. Většina 

tělesných pohybů zahrnuje více než jednu svalovou skupinu. Pohyb se vytváří i dvojicemi 

svalů, které pracují proti sobě : jeden sval pohybuje kloubem v jednou směru, druhý 

přitahuje kloub zpět. V těle jsou stovky svalů, které můžeme ovládat vůlí. všechny ( 

Ungar, A.- Pilatesova metoda). 

Mají schopnost aktivního stahu a tím umožňují tělesný pohyb. Pracují ve dvojících 

opačným účinkem: když se jeden sval stáhne, druhý se uvolní, aby pohyb mohl 

proběhnout. Pravidelným používáním se svaly posil ují a narůstá jejich napětí, ale potřebují 

také protahování pro zachování pružnosti v uvolněném stavu. Pokud se svaly používají 

málo, dochází k úbytku jejich síly a napětí, ale také ke ztrátě pružnosti (Searleová, 
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Meeusová, 2003). 

A) Svaly s tendencí ke zkrácení : 

svaly šijové (=krční část vzpřimovačů páteře) 

horní část svalu trapézového (a zdvihače lopatky) 

velký (i malý) sval prsní 

svaly bederní (=bederní část vzpřimovačů páteře a čtyřhranný sval bederní) 

ohýbače kyčle ( = sval bedrokyčlostehenní a dlouhá hlava čtyřhlavého stehenního 

svalu) 

přitahovače stehna 

ohybače kolenního kloubu(= dvoukloubové svaly na zadní straně stehna) 

trojhlavý sval lýtkový 

B) Svaly s tendencí k oslabení : 

ohybače krku a hlavy 

mezilopatkové svaly (= sval rombický a střední část svalu trapézového) 

dolní část svalu trapézového 

svaly břišní 

velký střední i malý sval hýžďový 

některé části natahovače kolenního kloubu (čtyřhlavého svalu stehenního) 

svaly na přední a bočné straně bérce (Čermák, Chvátalová, Botlíková, 

Dvořáková,2000) 
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7.3. Vadné drženítěla 

Nejčastější symptomy u mladých lidí s oslabenými svaly jsou zakulacená, vyhrbená 

záda a ochablá ramena. 

Toto vadné držení těla přináší v pozdějším věku množství zdravotních potíží. Naštěstí 

právě tato porucha držení těla se dá velmi dobře odstranit, pokud se tomu začneme včas 

věnovat. 

Kulatá záda, tak se na první pohled projevuje odchylka držení těla, označovaná též 

jako pojmem hyperkyfótické držení těla. Její podstatou je přílišné vyklenutí hrudní části 

páteře. V některých případech je podmíněna dědičnými sklony nebo vrozenou deformitou 

těl obratlů v úseku hrudní páteře. Vadné držení (VDT) se vyskytuje jako funkční odchylka 

bez degenerativních změn na páteři. Dříve nebo později dojde k jeho selhání a vzniku 

nepříjemných bolestí od páteře. Tuto posturální odchylku lze včasným ovlivněním pomocí 

cvičení příznivě usměrnit. 

Příčinou hyperkyfotického držení těla bývá v prvopočátku především ochablost 

zádového svalstva, které není schopno udržet svým klidovým napětím vzpřímenou páteř. 

Dochází také ke změnám i v postavení ramen a lopatek. Mimořádně důležité je uvědomit 

si vztah svalů s tendencí ke zkrácení a oslabení v této oblasti. Dolní fixátory lopatek 

především stahují ramena dolů, lépe řečeno udržují svým klidovým napětím správné 

postavení ramen. Jsou antagonisty horní části trapézového svalu. Při jeho zkrácení jsou 

dolní fixátory lopatek zákonitě vždy oslabené (Botlíková,2000). Společným důsledkem 

oslabení všech svalů na zadní straně trupu jsou již zmíněná kulatá záda a ochablé držení 

ramen, tedy jejich svěšení a vtočení dopředu. S tím souvisí oddálení vnitřních okrajů 

lopatek od páteře v mnoha případech i jejich odstávání, kdy dolní úhel je oddálen od zadní 

plochy hrudníku. 

Pokud není vadné držení těla v oblasti hrudníku a krční páteře včas vyrovnáno, 

odchylka držení se fixuje a vyvíjí se svalová nerovnováha. Svaly, které jsou vadným 

postavením v určitých kloubních spojeních jakoby nadmíru uvolněny, se zkrátí a 

přizpůsobí se tak vlastně nesprávnému držení těla. Toto zkrácení svalů sice zabezpečuje 

pohotovost svalu k činnosti v nových statických podmínkách, zároveň však fixuje poruchu 

držení. 
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Původně pouze zvýšené svalové napětí přechází ve svraštění vazivových součástí 

svalů neboli jejich kontrakturu. 

Jaké má rozvinutá svalová nerovnováha důsledky pro oblast hrudní krční páteře? 

Vedle toho, že se fixuje nesprávné držení těla, zmenší se pohyblivost v kloubech 

ramenních ve směru vzad a krční páteře naopak směrem vpřed. To však neznamená, že by 

se tím některé pohyby v potřebném rozsahu byly zcela znemožněny. Jejich správné 

provedení sice brání zkrácení některých svalů, požadovaný pohyb lze však provést jiným 

způsobem. To proto, že se vytvářejí náhradní hybné mechanismy a upevňují nové, i když 

nesprávné pohybové stereotypy. Při jejich vzniku je nejaktivnější horní část trapézového 

svalu. Nesprávné pohybové návyky se projevují, aniž si to uvědomujeme, zvedáním ramen 

při pohybu pažemi. A místo čistého předklonu hlavy pak hlavu vlastně suneme vpřed. 

Toto nadměrné zatížení horní části trapézového svalu však přirozeně nezůstává bez 

následků. Po čase zjistíme zkrácení nejen u horní části trapézového svalu, ale i u zdvihače 

lopatky,a co je vůbec nejhorší, dojde ke zmenšení pohyblivosti krční páteře (Čermák, 

Chválová, Botlíková, Dvořáková, 2000). 

Při cvičeních, která by se měla kulatá záda narovnat, se často zapomíná na 

zkrácený, nebo při nejmenším hyperaktivní trapézový sval. Vyrovnávací účinek cvičení se 

potom nedostaví, jak bychom si přáli. Při pohybu ramen vzad totiž člověk obvykle ramena 

tak zvedá. Posiluje ve skutečnosti jen některé svaly mezilopatkové, nikoli dolní fixátory 

lopatek. A bez jejich zapojení nelze dosáhnout správného držení v oblasti hrudní páteře. 

Navíc tak pokračuje přetěžování šíjových svalů a upevňuje se svalová nerovnováha nejen v 

oblasti hrudní páteře, ale také v oblasti krční. 

V oblasti hrudní páteře se ještě vyskytuje jedna důležitá porucha, která zpočátku 

zdánlivě s kulatými zády nesouvisí, ale může časem v tuto odchylku vyústit. Jedná se o ty 

případy, kdy prvotní příčinou svalové nerovnováhy není ani tak oslabení zádových svalů, 

jako přetížení horní části svalu trapézového a jeho následné zkrácení. V držení těla se to 

projeví tzv.horizontálním držením ramen, mezi než hlava jakoby zapadá. Za této situace se 

musíme zaměřit především na vyrovnávání svalové nerovnováhy mezi horní a dolní částí 

trapézového svalu : začít tedy uvolňováním a protahováním svalů po stranách a na zadní 

straně krku a posilovat především dolní fixátory lopatek. Ty jsou totiž zcela zákonitě 

oslabeny. Sama křivka hrudní páteře, alespoň v počátku, nemusí být vůbec zvětšená. 



K tomuto typu poruchy často inklinují útlé děti, které si zapojením trapézového 

svalu pomáhají při nejrůznějších pohybech paží a při udržování vzpřímené postavy anebo 

jen doplácejí na zlozvyky, jako například psaní u příliš vysoko umístěné desky stolu. 

Týká se to i dospělých lidí, kteří jsou nuceni pracovat dlouhodobě se zvednutými 

pažemi, jako například kadeřnice. Typické je to též pro zimomřivé nebo stresu často 

podléhající lidi. 

Zásady pro vyrovnávání funkčních poruch v oblasti horní části trupu 

- protažení svalů. které jeví známky zkrácení (v úvahu tedy přicházejí horní část svalu 

trapézového zdvihač lopatky, potom svaly šíjové a nakonec svaly prsní) 

- pochopit podstatu správného držení těla v této oblasti (uvědomit st základní směr 

korekčního pohybu nejen u hrudní páteře, to znamená její vytažení vzhůru) 

-svěšení ramen dolů a jejich mírné stažení vzad. 

I když tyto dovednosti můžeme nacvičovat každou zvlášť, ke správnému držení těla 

je nutná současní korekce držení ve všech těchto směrech. 

Mezi oslabené svaly dolní části těla patří především svaly břišní, hýžďové, které 

bývají často oslabené a svaly v oblasti beder (tedy bederní část vzpřimovačů páteře a 

čtyřhranný sval bederní) a ohybače kyčle (především sval bedro-kyčlo-stehenní) naopak 

zkrácené. Mezi těmito svaly existuje řada vzájemných vztahů. Křížem se shodují v 

tendenci ke zkrácení či oslabení, zároveň jsou synergisty při ovládání pánve v 

předozadním směru. Horizontálně jsou mezi nimi vztahy antagonistické a vertikálně vztahy 

substituční (při svalové nerovnováze). Všechny dohromady, při optimální funkci, udržují 

správné postavení pánve. Narušení funkce kteréhokoliv z nich ovlivní funkci svalů 

zbývajících. Vrozená hyperrnobilita nebo hypotonie usnadňují vznik nadměrné bederní 

lordózy. Rozhodující vliv má však bezesporu pohybový režim. Při nedostatku přirozeného 

pohybu zaostávají svaly břišní a hýžďové ve svém rozvoji a ochabují. Nemohou potom 

udržovat pánev ve správném postavení a objevuje se vadné držení v oblasti bederní páteře. 
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V tomto stádiu je možné předejít zhoršení poruchy posilováním břišních 

a hýžďových svalů. 

Pokud to člověk nevezme na vědomí, zjistí po určité době, že na poruchu držení 

těla zareagují zbývající protagonisté v této oblasti zkrácením. Tím se situace komplikuje, 

neboť tyto zkrácené svaly, což je bederní část vzpřimovačů a ohybače kyčle, svým 

zkrácením brání zaujetí normálního postavení pánve. Navíc se upevní a vytvoří nesprávné 

pohybové návyky (Chválová, 1992). 

Také výrazné zkrácení svalů na zadní straně stehen podstatně ovlivňuje pohyblivost 

bederní páteře a kyčlí a značně komplikuje vyrovnávací postup. Jsou-li tyto svaly zkrácené, 

protahují se jen velmi obtížně například bederní vzpřimovače páteře. 

Bez dobré pohyblivosti v bedrech potom stěží posílíme břišní svaly tak, jak 

bychom potřebovali. při vyrovnávacím cvičení musíme proto v těchto případech vyloučit 

vliv zkrácených ohýbačů kolen a speciálními cviky protahovat zvlášť svaly beder a svaly 

na zadní straně stehen. Měli bychom dávat pozor na hýžďové svaly, bývají v těchto 

případech značně oslabené. 

Obsah cvičení 

Musíme se tedy zaměřit na protažení zkrácených svalů. Potom je třeba přimět 

oslabené svaly k tomu, aby opět zaujaly nedobrovolně vyklizené pozice v pohybových 

vzorcích - tedy začlenit je zpět do pohybových stereotypů. Poslední fázi můžeme přistoupit 

k jejich posilování. Takový je nejúčinnější postup při kompletně rozvinutém obrazu 

svalové nerovnováhy v oblasti bederní páteře. 

Normální svalový tonus , přiměřený pohybový režim, relativně dobré držení těla. 

Jediné, co chybí a není první pohled zřejmé, je dostatečná kloubní pohyblivost. Za této 

situace svaly zkrácené postupně vytlačí svaly s tendencí k oslabení z pohybových 

stereotypů, převezmou více či méně jejich funkce a vznikne svalová nerovnováha, při níž 

jsou svaly břišní a hýžďové oslabené jen relativně. Zdánlivě jsou silné dost, ovšem vedle 

svých aktivnějších hypertonických a zkrácených partnerů a při celkově zmenšené kloubní 

pohyblivosti se stávají v komplexním pohybu méněcennými. 
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V těchto případech je třeba věnovat pozornost především protahováním zkrácených 

svalů, uvolňováním kloubů, nácviku relaxace a správných pohybových stereotypů. 

Důležitost dýchání 

Způsob dýchání, zejména využívání bráničního, "břišního" typu dýchání, souvisí s 

držením těla v oblasti beder a funkcí svalů v této oblasti více, než si mnozí z nás 

uvědomují. Vztah je obousměrný. Vadné držení ovlivňuje způsob, jak dýcháme, a naopak, 

porucha mechanismu dýchání se po čase nutně odrazí ve funkci hybného systému. 

Společným jmenovatelem jsou břišní svaly. Jejich napětí při normálně vyvinutém 

bráničním typu dýchání kolísá rytmicky v závislosti na dechové fázi. Při každém vdechu se 

uvolní břišní svaly a útroby se jakoby opřou o břišní stěnu. Při výdechu jsou útroby díky 

návratu bránice zpět do dutiny hrudní a díky zvýšenému napětí břišních svalů odkázány na 

původní místo. 

Tím dochází k jakémusi permanentnímu pružení páteře a nepatrným změnám 

pánevního sklonu. Stačí, abychom na chvíli v klidu sledovali svůj dech, případně 

prohloubili dýchání, a tyto účinky si zcela jasně uvědomíme. Ochablé břišní svalstvo 

přirozeně tuto funkci neplní. Zkrácení svalů v této oblasti zase zabraňuje mírným změnám 

pánevního sklonu, a tím i rytmickému pružení páteře. Vyrovnávání poruch držení těla v 

oblasti bederní páteře, zejména pak, jsou-li přítomny již i bolestivé potíže, by proto mělo jít 

ruku v ruce s úpravou dýchacích mechanismů. Správným dýcháním se automaticky aktivují 

svaly, bez jejichž účasti nelze dosáhnout správného postavení pánve, tedy svaly břišní a 

kupodivu i svaly hýžďové. 

Přítomnost svalové nerovnováhy od nás vyžaduje při protahování zkrácených svalů 

analytický postup - tedy protahovat jeden sval po druhém. Při posilování svalů je však 

výhodnější postup syntetický. To znamená posilovat současně břišní a hýžďové svaly, a to 

v koordinaci s dechem. Spolupráce těchto tří článků je totiž pro správné držení pánve a 

beder vůbec to nejdůležitější. Cílem vyrovnávacích cvičení je vědomé ovládání pánve, 

nikoli rekordní počet lehů - sedů (Chválová, 1992). 



8. Praktická část 

8.1. Kasuistika 

Jméno: Z.G. 

Věk: 9let 

Diagnóza : Diparetická forma DMO 

Rodinná anamnéza : Matka i otec zdravý, rodina bez genetické zátěže jen běžné nemoci. 

Rodiče nežijí ve společné domácnosti, otec se významně podílí na péči o dceru (hlavně 

materiálně), na péči o dívku se také velmi podílí prarodiče. Péče rodiny se jeví jako 

výborná ke vztahu onemocnění. 

Osobní anamnéza : Pacientka se narodila z 1. gravidity. Těhotenství bylo sledované jako 

rizikové z důvodu krvácení matky v těhotenství a zjištění beta-hemolitického streptokoka 

B v pochvě. Porod ve 32. týdnu byl ukončen sekcí pro příčinu polohu plodu. Porodní 

hmotnost byla 1 7 40g, délka 41 cm. 

Pfarmakologická anam. : žádné léky neužívá 

Alergie : žádné 

Psychomotorický vývoj : Z počátku výrazně opožděný, od 6 měsíce rehabilitována 

Vojotvou metodou, ve 2 letech přidána Bobathova metoda a ve 4 roce věku docházení na 

hipoterapii. Zvýšená spasticita na DK. 

Řeč : Zpočátku vývoj řeči opožděný, nyní řeč srozumitelná, má ráda zpěv a čtení pohádek. 

Sebeobsluha : Pohyb je o francouzských holích chůze s oporou o druhou osobu, na delší 

výlety je užíván invalidní vozík. Při krmení, WC, oblékání je samostatná. 

Sociální vztahy : Pacientka je velmi milá, usměvavá. Pěkně verbálně komunikuje, ochotně 

spolupracuje. Dobrá adaptace ve školním kolektivu i v jiných aktivitách. 

Psychologické vyšetření : Ochotně spolupracuje, dobře naváže sociální kontakt, 

soustředěná pozornosti. Při náročnějších cvicích musí být důkladnější pomalý výklad. 

Kompenzační pomůcky : brýle, francouzské hole, invalidní vozík 



8.2.0rganizace práce 

Cvičení s pacientkou provádím od jejich sedmi let (od r.2003), kdy začala docházet 

na naše oddělení léčebné rehabilitace (Doubravka - Plzeň), kde pracuji jako 

diplomovaný fyzioterapeut. Již od začátku naší spolupráce, po konzultaci s matkou, 

jsme zařadily do programu kompletní rehabilitace také cvičební metodu Pilates. 

Organizace naší studie ověřující účinnost modelového pohybového programu 

probíhal od října 2003 do listopadu 2005. Realizace metody Pilates v té době byla 

možná uskutečnit pouze u jediné této pacientky (výběr probantky je zdůvodněn 

v diskusi). Na realizaci celé studie se podílela diplomantka sama, i když často celou 

problematiku konzultovala se spolupracovnicema a ošetřujícím lékařem pacientky. 

Tvorba individuálního cvičebního programu byla zpočátku zaměřena na ty svalové 

partie, které byly důležité v tom, že pacientka začala tu dobu pod vedením diplomantky 

s kondičním plaváním. 

Počáteční vyšetření se týkalo zjištění zkrácených a oslabených svalů, které byly 

důležité pro výkonnost při plavání. S cvičením metody Pilates jsme začaly v roce 2003 

na oddělení rehabilitace a první půl rok jsem také docházela k pacientce domů. 

Celkový cvičební program jsem pacientce i její matce vysvětlila a postupně cíleně 

zařazovala osvojování cviků (viz příloha- cvičební jednotka). Cvičily jsme 2 - 3x 

týdně, podle toho, jak se pacientka cítila. Při této individuální pohybové terapii jsem 

vycházela z poznatků zmiňovaných v teoretické části práce, z poznatků dosavadních 

vyšetření pacientky a ze zkušeností vlastní práce s postiženými pacienty. 

8.3 Použité metody 

1. Metoda použití goniometru 

Tato metoda vyšetření zjišťuje rozsah kloubní pohyblivosti. Je to měření pomocí 

ručního přístroje goniometru. Ten má dvě pohyblivá ramena, která jsou vedena 

pohybem prováděný vyšetřovaným pacientem. Je to jednoduchá metoda, která je ale 

náročná na přesné provádění pohybu bez souhybu jiných částí těla. 



Každá vyšetřovací poloha má určité rozmezí a daný vedený pohyb, který musíme 

dodržovat. 

1. Určená poloha se zachovává po celou dobu měření. 

2. Nejprve provedeme několik pasivních pohybu, abychom určili rozsah a osu pohybu. 

:3. Do osy pohybu přiložíme osu (střed) úhloměru. 

Ll. Jedno rameno úhloměru je rovnoběžné s nepohyblivou částí těla. Druhé rameno 

úhloměru je rovnoběžné s pohybující se částí těla. 

5. Úhloměr je pouze v lehkém dotyku s tělem. 

fj. Úhloměr se přikládá ze zevní strany kloubu. 

t . Měření se provádí pokud možno vždy na odhalené části těla. 

R. Měříme aktivní i pasivní rozsah pohybu. 

9. Kontrolní měření má provádět vždy stejný pracovník stejným způsobem, stejným 

úhloměrem, a pokud možno ve stejnou dobu. Během · dne se mění rozsah pohybu 

např. pro bolest, únavu, návyk atd ... 

8.3.1. Souhrn výsledků 

Z důvodů významnosti zjištění změn v průběhu dvou let uvádíme pouze rozmezí 

úvodm'ho a závěrečného vyšetření. 

V roce 2003 jsme provedly u pacientky úvodní vyšetření s výsledkem : v rozmezí O -20 

stupňů, méně, než bylo konečné měření, které bylo po dvou letech o 5 - 20 stupňů lepší. 

Přehledná tabulka průběžného měření je (viz. příloha č.l). 

2 . Metoda použití krejčovského metru 

Tato metoda se používá k měření rozsahu pohyblivosti páteře a usuzujeme z ní 

zkrácení svalů v oblasti trupu. Nebo se může také použít na ochablé svaly např :je porucha 

stehenního svalu důsledku zlomeniny a vzniká nám ochabnutí svalu z imobility nebo v 

krajních mezích až atrofie. My užíváme tuto metodu pouze abychom zjistili rozvíjení 

rozsahu páteře. 
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1. Měření vychází z určitých označených bodu na těle, které si uděláme před měřením. 

4. Cvičence vyšutrujeme bez oděvu a bot, abychom měli přesné údaje. 

6. Krejčovský metr přikládáme přesně na označená místa. 

9. Pohyby jsou pomalé a přesné. 

10. Při předklonech by se měla jako první předklánět hlava, abychom měli správný 

rozsah celé páteře. 

ll. Během měření vysvětlujeme správný pohyb, který má dotyčný vykonávat. 

13. Při předklonu trupu musíme fixovat pánev. 

14. U úklonu do lateroflexe na obě strany musí cvičenec pevně stát oběma DK na zemi 

a lopatky přimáčknuté ke zdi. 

8.3.2. Výsledky měření 

V roce 2003 jsme u pacientky provedly úvodní měření s výsledkem O - 0,5 cm. 

V konečném měření bylo naměřeno o 2 - 4 cm více. Průběžné měření je zapsáno 

v přehledné tabulce (viz. přílohy č.2). 

Shrnutí výsledků : rozsah pohyblivosti páteře se významně zlepšil o 2 - 2,5 cm od 

počátečního měření. Je to dáno tím, že jsme zkrácené svaly protáhly, tím se zvětšil rozsah 

pohyblivosti páteře. 

3. Metoda použití Jandova svalového testu 

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která : 

a) informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořící funkční 

jednotku 

c) pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických periferních nervů a 

stanovení postupu regenerace 

e) pomáhá při analýze jednoduchých hybných stereotypů 

f) je podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při redukci svalů 

oslabených organicky či funkčně a pomáhá při určení pracovní výkonnosti testované části 

těla. 
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Abychom prováděli svalový test co nejpřesněji, je třeba dodržet několik zásad. 

A to hlavně: 

1. Testovat pokud lze jen celý rozsah pohybu, rozhodně ne jen začátek nebo konec 

pohybu. 

3. Provádět pohyb v celém rozsahu pomalou, stálou stejnou rychlostí a vyloučit švih. 

5. Pokud jen lze pevně fixovat. 

6. Při fixaci nestlačovat šlachu nebo bříško hlavm'ho svalu. 

8. Odpor klást v celém rozsahu pohybu stále kolmo na směr prováděného pohybu. 

9. Klást odpor stále stejnou silou a v průběhu pohybujej-neměnit. 

1 O. Odpor neklást přes dva klouby, pokud jej lze. 

ll. Žádat o provedení pohybu tak, jak je vyšetřovaný zvyklý, a teprve po zjištění 

kvality provedení pohybu provést instruktáž nebo pohyb nacvičit (Janda, 1996). 

8.3.3. Výsledky 

Jednotlivé výsledky měření zkrácených a oslabených svalů jsou dány v přílohách, 

kde je přehledná tabulka začátečního a konečného měření. 

8.4. Modelový program 

Tvorba individuálního cvičebního programu z metody Pilates se zdravotním 

zaměřením vycházela z přesvědčení, že je správné kombinovat jednotlivé techniky cvičení 

tak, aby bylo umožněno co nejkvalitnější provedení funkce (pohybu) a byla tak vhodně 

stimulována funkce CNS.. Vedle známých hojně využívaných léčebných metod tak 

můžeme využít nových poznatků z jiných cvičebních programů, které mohou ovlivnit 

fyzické, psychické, ale i kognitivní funkce u vybraných pacientů. 

Metodu Pilates jsme vybraly proto, že jsem o teoretické i praktické stránce cvičební 

program vyzkoušela a pochopila, že může být jednou z možných cest pro získávání udržení 

správné techniky držení těla. Konkrétní obsah cvičebního programu byl v průběhu dvou let 

zpracován dle potřeby pacientky. 



Pro pacientku jsme před tvorbou a dvouletou realizací cvičebního programu 

stanovily plán "vyučovacího procesu" metody Pilates : 

stanovení cíle učení (celkové zlepšení funkce pohybového aparátu) 

výběr konkrétru'ho učiva (Pilates a konkrétní cviky uvedené v příloze) 

organizační formy vyučování (instrukční, zpětnovazebné) 

vyučovací metody (motivační, fixační) 

vyučovací postup (analyticko-syntetický s působením na uvědomělost, 

soustavnost, přiměřenost, návaznost, trvalost) 

kriteria pro průběžné a konečné hodnocení účinnosti modelového cvičebního 

programu (stanovení metod vyšetření) 

Modelový cvičební program- vybrané cviky metody Pilates je uveden v příloze práce. 
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9. Diskuse 

Můžeme konstatovat, že cíl práce - vytvoření aplikace pohybového programu metodou 

Pilates u pacientky s DMO byl splněn. Shrnutí výsledků jednotlivých úkolů práce 

prokazují, že účinek vybrané metody byl významný. 

Původně jsem chtěla vyzkoušet tuto metodu na více pacientech s tímto postižením, 

ale zvolila jsem tuto volbu, protože podmínky v praxi nebyly úplně dostačující, jak bych si 

představovala. Tím, že plavu s klienty tohoto postižení, jsem nejprve zkusila oslovit 

chlapce, který má 9 let, kuadruparetickou formu DMO, ale po vyzkoušení pár cviků jsem 

věděla, že tato metoda nebude vhodná. Chlapec mé všechny 4 končetiny ve velikém 

spasmu. A tudíž cviky nešly správně provádět. Zkoušela jsem tedy dále a oslovila rodinu, 

kteří mají dívku šestiletou s formou diparetickou, ale ta není ještě natolik psychicky 

vyspělá, aby určité cviky pochopila a dělala je opravdu správně, jak mají dle publikace a 

zkušeností vypadat. Její rodina se mi také přiznala, že nemají tolik času spolupracovat, i 

když věří, že v budoucnu (bude mít dívka více let) zkusíme tuto metodu i s ní. Tak jsem 

testovala dále a zkusila oslovit 3. rodinu s dívkou, které je dnes 9 let (tenkrát 7) a její 

rodina i ona souhlasili, že budou dělat maximum pro to, aby byla dívka v nejlepším stavu a 

mohla lépe vykonávat určité pro život důležité funkce (např. chůze, různé úchopy věcí 

apod.) a mohla se zapojit do mnou navrhovaného cvičebního programu. To je hlavní 

argument pro zdůvodnění,že se tato diplomová práce zabývá pouze jedinou vhodnou 

pacientkou, bez potřebného zobecnění výsledků pro cvičební praxi a proč k objektivizaci 

dosažených výsledků není v práci použito potřebné srovnání s více pacienty s DMO. 

Všeobecně literatura zabývající se dětskou mozkovou obrnou je velice bohatá, jak 

naše tak zahraniční. Ačkoliv je hodně studií zkoumající DMO, je velice málo těch, které se 

zabývají účinností metody Pilates u DMO. Naše případová studie se o to pokusila. 

U pacientky s DMO byl úspěšně realizován modelový cvičební program metodou Pilates 

po dobu dvou let a to 2-3x týdně podle stavu cvičící. První měření bylo hned na začátku, 

než jsme začaly cvičit. Po 6 měsících bylo patrné výrazné zlepšení pohyblivosti v kloubech 

(to je dáno větším protažením svalů) a mírné posílení oslabených svalů, na které jsme 

zatím nekladly takový důraz, protože je nutné nejdříve zkrácené svaly protáhnout. Po 

dalších 12 měsících byly výsledky podobné jako v předchozím měření, ačkoliv stále nebylo 

dosaženo optimálnfho rozsahu zkrácených svalů. Při vynechání modelového pohybového 

programu,díky nemocem či jiných příčin,došlo k opětnému zhoršení kloubní pohyblivosti 
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díky zkrácenému svalstvu a mírnému ochabnutí svalů. 

Po 18 měsících bylo výrazné zlepšení v posílení oslabeného svalstva a mírné 

zlepšení zkrácených svalů a ve 24 měsíci jsme zjistili, že od začátečního měření bylo 

výrazné jak posílení oslabených svalů, tak protažení zkrácených svalů. Rozsah pohyblivosti 

kloubů se měřilo goniometrem, rozsah páteře pomocí krejčovského metru a svalový test 

podle vyšetřovacích poloh prof. Jandy. 

Pohyb je uváděn ve všech odborných publikacích jako jeden z nejdůležitějších 

nefarmakologických prvků léčby. Úloha cvičení při léčbě DMO se uplatňuje v několika 

směrech. Z odborné literatury je patrné,že oslabené a zkrácené svaly jsou v dnešní době 

častým příznakem i u mládeže zdravé. Proto jsem se obšírně této problematice věnovala 

v teoretických kapitolách. 

V praktické části práce jsem popsala tvorbu pohybového programu a sledovala jeho 

vliv na omezenou kloubní pohyblivost pacientky. Vyšetření úvodní, průběžné a závěrečné 

prokázalo účinek na stav zkrácených svalů a posílení oslabených svalů těla. 

Zkrácené svaly a oslabené svaly, které jsme sledovali jsou především trupu a na 

dolních končetinách. 

Délku trvání cvičení jsem zvolila cvičením 2-3x týdně, podle toho, jak se pacientka cítila. 

Vzhledem k tomu, že dnes sledovaná pacientka už jen lx denně cvičí Vojtovu metodu, tak 

cvičení bylo dle mého názoru dostačující. Frekvenci návštěv v domácím prostředí i na 

svém pracovišti oddělení rehabilitace jsem vybraný cvičební program a pravidelné 

kondiční plavání sice naplánovala, ale pak vždy přizpůsobila dle momentální situace Když 

pacientka byla unavena, tak jsme nějaký čas vynechaly, aby si odpočinula a zregenerovala. 

Výsledky práce ale prokazují, že zvolená frekvence záměrné pohybové aktivity byla 

dostačující. 

Pro měření jsem si vybrala ramenní kloub, kyčelní kloub, kolenní a hlezenní kloub. 

U oslabených svalů jsem se zaměřila na mezilopatkové svaly, zádové a břišní svaly a svaly 

dolních končetin. Vím, že jsem se mohla zaměřit na celé tělo, ale pro splnění cíle práce 

jsem si vybrala oblasti právě takové, které odpovídaly původně vytyčenému cíli- zlepšit 

podmínky pro realizaci dalších pohybových aktivit jako je kondiční plavání. K měření jsem 

standardně použila goniometr (pro měření kloubní pohyblivosti), krejčovský metr (pro 

měření rozsahu páteře) a svalový test podle prof. Jandy. Všechna zvolená vyšetření se 

kterými mám zkušenost z praxe jsou jednoduchá, ale náročná na čas a důkladnost. 

Určování jednotlivých měření pohybu je na živém organismu vždy do jisté míry nepřesné, 
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proto jsem měření účinnosti cvičení pomocí vybraných vyšetření určovala každý 6 měsíc v 

roce. Tuto časovou frekvenci vyšetření jsem zvolila také proto, že jsem se domnívala, že 

vybrané, dosud neprověřované cvičení u daného postižení pacientky,nebude vykazovat tak 

rychlé změny. Při použití vyšetřovacích metod, ani při realizaci pohybového programu se 

neobjevily žádné komplikace. 

Ze souhrnu výsledků všech měření naší studie vyplývá, že u desetileté pacientky 

s DMO lze konstatovat významný pozitivní vliv zvoleného pohybového programu.V 

průběhu šetření došlo po provedené pohybové terapii s využitím metody Pilates k tomuto 

konkrétnímu zlepšení - protažení sledovaných svalů o 10-25 stupňů a posílením 

zkrácených svalů v průměru o 2-3 stupně. Hodnotné pro další práci s touto pacientkou je 

zjištění, že při přerušení cvičení následovalo pomalu opětné zhoršení a to jak v posílení, 

tak i ve zkrácení svalů. Proto ve své práci mám záměr pokračovat s uplatňováním 

cvičebního programu Pilates tak, aby účinek tohoto cvičení byl pro tuto pacientku zajištěn 

i v průběhu dalších let života. 

Pacientka i rodina mnou navržený cvičební program přijala, brala jej jako další 

možnost pozitivního ovlivňování fyzického i psychického stavu. 

Použití této metody pro další pacienty je však diskutabilní - nemůže být plošné, 

jeho aplikace musí vycházet z rozdílných individuálních předpokladů každého pacienta. 

Problém zátěže je u některých dětí s postižením DMO složitější a jsem si vědoma, že 

výsledná výborná spolupráce vychází také z toho, že vybraná pacientka má velice mírný 

stav (diparetickou formu DMO) a velice dobrý intelekt při tomto postižení. Mnoho 

odborníků na problematiku DMO upozorňuje na zvýšenou nepozornost u lidí s postižením 

DMO, ale já si myslím, že když se na cvičence mluví pomalu, zřetelně, do ničeho ho 

nenutíme, a intelekt není tolik porušen, tak je spolupráce vždy přínosná. Zapojení rodiny je 

určitě také důležité, aby vysvětlily a dozorovali přesný postup každého jednotlivého cviku, 

vysvětlovali prospěšnost cvičení a celkově dítě k pravidelnému cvičení motivovali. 

Při konzultacích s jinými fyzioterapeuty a trenéry cvičení metody Pilates mi byla 

v průběhu studie potvrzena zkušenost, že pohyb jako léčebný prostředek u DMO má 

kladný účinek. Každodenní účelný pohyb je u lidí s postižením DMO ten správný a 

potřebný prostředek pro zlepšování jeho kvality života.Pro aplikaci cvičebního programu 

Pilates je vhodné vytipovat jen ty pacienty kteří mají dle doporučení lékaře tu lehčí formu 
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postižení, protože některé cviky můžou člověku ublížit tím, že se více projeví spasmus. U 

sledované pacientky se spasmus objevil jen z počátku, když dívka ještě pořádně všechny 

cviky neznala,ale po vysvětlení a postupném naučení jednotlivých cviků se časem 

odboural. 

K příznivému efektu celého pohybového programu jistě přispěla i poměrně dlouhá doba 

realizace. Pozitivní výsledky při dlouhodobém působení pravidelného pohybu lze zobecnit. 

Proto doporučuji všem rehabilitačním pracovníkům úzkou spolupráci s rodinou.Když 

pacient nemůže docházet na rehabilitační oddělení je důležité klienta a rodinu naučit 

cvikům, aby se pohybový program stal trvalou součástí života pacienta a jeho stav se 

nezhoršoval, ba naopak. 

Závěrem chci konstatovat, že jsem si vědoma toho, že výsledky diplomové práce 

mají omezenou platnost a to z důvodů uvedených v diskusi. Přesto i pozitivní výsledek 

jediného pacienta je pro mou další práci přínosem a doporučuji volbu pohybového 

programu metodou Pilates jako vhodnou pro vybrané pacienty s DMO. 
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10. Závěr 

Péče o děti s DMO je v současné době na stále vyšší úrovni. Velkou úlohu zde hraje 

ucelená rehabilitace, představující zcela konkrétní soubor aktivit, které mají za cíl vytvořit 

pokud možno optimální podmínky pro přirozenou integraci dětí s DMO ve společnosti. 

Na péči o děti s DMO se velmi podílí posilování oslabených svalů a protahovaní 

zkrácených svalů, která je jednou z nejpodstatnějších složek celého rehabilitačního 

procesu.Taková cvičení obsahuje cvičební metoda Pilates. Z výsledků práce vyplývá, že 

tato cvičební metoda může pomoci dětem s DMO. 

zvyšovat kvalitu jejich života, umožňuje jim aktivně se na něm podílet. 

V zařízení oddělení léčebné rehabilitace, kde pracuji už 3 rokem jako 

fyzioterapeutka se účastním týmové práce, kde se zaměřujeme na protahovací a posilovací 

cvičení různými metodami. 

Jsem ráda, že jsem mohla v diplomové práci zpracovat právě téma využití metody Pilates u 

dětí s DMO, které se mi stalo za dobu mé praxe velmi blízkým. 
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Příloha č.l 

Měření goniometrem 

Pr Lv. 
Poč. 6. 12. 18. 24. Datum Poč. 6. 12. 18. 24. 
Měř. Měs. Měs. Mě s. Měs. Měř. Měs. Měs. Měs. Mě s. 

70 75 75 80 85 KYČEL flexe 80 80 80 80 80 

5 5 5 5 5 extenze o 5 5 5 5 

20 20 20 20 20 abdukce 5 lO 15 15 20 

5 10 10 10 15 addukce 15 15 15 15 15 

15 15 15 15 15 rotace ext. lO 10 10 15 15 

10 15 15 15 20 int. 20 20 20 20 20 

30 35 40 45 50 KOLENO flexe 50 50 50 50 55 

-5 -5 -5 -5 o extenze -5 o o o o 

25 30 30 30 30 HLEZNO flexe 15 20 20 25 25 

-10 -5 -5 -5 o extenze -5 o o o o 
5 5 5 5 5 inverze o o o o o 
o ~ 5 5 5 everze 5 5 5 5 15 

135 140 145 150 155 RAMENO flexe 140 145 150 150 155 

40 40 40 40 40 extenze 40 40 40 40 40 

160 165 165 165 170 abdukce 160 165 165 165 175 

160 165 165 165 165 horiz. abdukce 160 165 165 165 175 

160 165 165 165 165 horiz.- addukce 160 165 165 165 175 

45 55 55 . 60 60 rotace ext. 85 85 85 85 85 

50 50 50 55 55 int. 30 35 35 40 45 



------------------------ ------------------------------

Pnloha č. 2 
Goniometrie - měření krejčovským metrem 

Datum Poč. 6. 12 .. 18. 24. 1 
Měř. měs. měs. měs. měs. 

L páteř Schober 1 2 3 3 3 

Thpáteř Stibor 2 2 - 3 3 4 -
Ottainkl. 0,5 0,5 1 2 2 

řekl. o 0,5 I 1 2 

Thomayer +56 +52 +50 +47 +44 

Lateroflexe Pr 4 5 7 9 ll 

Lateroflexe Lv. 7. 8 9 10 13 

I 

I 

I 
! 
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Základn(· sestava Pilates pro začátečniky 

cvik čJ . 

Leh na břiie (plavánl) . 
Zálcladní poloha (dále již ZP) : leh na břiše, vtažený pupek a zpevnění trupu, 

hlava je mírně nad zemí. . · · 
Průběh. pohybu : výdech a s nádechem pomalu vzpažit součaSně pravou paži a 

levou nohu do dálky a nad podložku. S výdechem vrátit zpět a provést 
opačně. Snažíme se pocítit spojeni pravé paže a levou dolní končetinou 
(DK) od konečJru prstů na rukou až do napjatých špiček u nohou a naopak. 

Při vzpažení paže nesmíme zapomenout stahovat rameno do šířky a k trupu! 
Opakovat 4krát na každou stranu a pak uvolnit do relaxační polohy (RP) s 

rukama složenýma pod čelem. Zde setrváme na 3-4 výdechy, pak opět 
zaujmout ZP a pokračujeme dalším cvičením. 



'-.:. .. 

cvikč.2 

Kolébáni (labut') 
ZP : leh na břiše, opět zpevnit trup, přitáhnout pupek k páteři, výdech. 
Průběh pohybu : s nádechem zvedneme vzpažené paže. i s rameny nad zem, a 

hlava sleduje linii k páteři~ s výdechem pomalu vrátit a s nádechem plynule 
zdvihnout obě napnuté DK (špičky mírně od sebe) nád zem. S výdechem 
Vrátit zpět a opět plynu~e navázat-pohyb páží. 

Opakovat 4krát·podle vlastních pocitů, nenutit se do vyšších opakování. Vrátit 
se zpět do RP s rukama pod ěelem a prodýchat. 

i ·--



cvik č.3 
Přetáčeni trupu (kraulový nádech) 
ZP : leh n~ břiše, připažit paže k tělu. Hlava je stále. mírně nad podložkou, držet 

si dloUhý krk. . 
Průběh pohybu : výdech a s nádechem přetočit trup za ramenem vzhůru a vzad, 

hlavou sledovat trup ve směru otočení a mírně přitáhnout bradu k rameni. S 
výdechem se vrátit zpět a provést totéž mi diuhoů stranu .. Pánev a DK stále 
zachovávají stejnou polohu. Centrum těla je pevně na podložce. 

Opakovat 4-Skrát podle vlastních pocitů. · 



cvikč.4 

Ote-vfeni hrudniku (ručička hodin) 
ZP : leh na boku, pokrčená kolena před trupem, pánev kolmo k podložce. 

spodní paže je ve vzpažení pod hlavou, horní pažeje natažená v předpažení, 
linie ramen směřuje kolmo k podložce. · · . 

Průběh pohybu : výdech a s-nádeclíem plynule pohybovat paži do zpažení, prsty 
se stále dotýkají podložky, s přetočením ramen·· a. hlavy pokračovat po 
kružnici směrem dozadu až do upažení. Snahou. je položit . celá ramena, 
lopatky i paži .v jedné linii na podložku a spOdní část těla fixovat přitažením 
pupku k páteři pokud možno ve stabilni pozici. S výdechem plynule vrátit 
zpět. 

Cvik provedeme 4krát, při posledním opakování zůstat v otevřené pozici a 
několikrát se dynamicky nadýchnout a vydýchnout. S výdechem vrátit zpět. 
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cvik č.5 
Zanožováni (posouváni bedny vzad) 
ZP : vzpor klečmo na napjatých pažích (pozor - neprotlačovat lokty) držet, 

zpevněný trup. Stále si uvědomujeme centrum síly (power house) -
přitahovat pupek k páteři a oči hledí mírně vpřed (halva nevisí dolů ani "se 
nezaklání"). Musíme dávat pozor na zpevněný hrudník, nenechat jej 
propadnout dolů mezi lopatky spíše se snažit zaujmout mírně kulaté 
postavení. Udržovat rovnováhu a zanožit jednu nohu vzad, vytáhnout ji z 
centra do dálky, v závěru propnout špičku a pomalu vrátit zpět. 

Opakovat každou nohu 8krát. 



cvikč.6 

Modifikace přdchodho cviku 
Zvednout současně pravou paži a levou nohu (křížem), střídat pravidelně, pravá 

ruka - levá noha, levá ruka - pravá noha Paži tlačit dlaní vpřed v závěru 
protáhnout ruku až do konečků prstů. 



cvik č.7 
Sbaleni Qežek) 
ZP : vzpor klečmo. 
Průběh pohybu : s nádechem opět protáhneme _do zanožení a vzpažení 

protilehlé končetiny, stejným způsobem jako u cviku předešlého. S 
výdechem vrátit zpět, přes ZP pokračovat až do sbaleni - přitáhnout koleno 
co nejblíže k hrudníku a přidržet jej protilehlou paží. potom movu 
protáhnout paži a nohu co nejvíce do dálky. Po rozcvičení několika 
opakování se vrátit zpět do výchozí polohy. Cvičit plynule. bez švihání 
nohou, neustále kontrolovat průběh pohybu,, udržovat rovnováhu -
stabilizuje centrum těla- tlačit pupek proti páteři! 

Cvik opakovat střídavě na každou stranu 4krát a vrátit do RP na břiše ruce pod 
čelem. 



cvikč.8 

Vzpor ležmo (brána) 
ZP : leh na břiše, pokrčit DK v kolenou, opřít paže a dlaně vedle ramen, zpevnit 

• trup, přitáhnout pupek k páteři. 
Pruběh pohybu : opřít se současně do dlaní a kolen, zvednout se do vzporu 

ležmo, držet trup v přímce, trup - stehna. noby se opírají o kolena, podložka 
by měla být dostatečně měkká. S výdechem maximálně zakulatit záda a 
současně podsadit. S nádechem se wátit do vzporu ležmo s oporou na 
kolenech. 

Opakovat několikrát. jakmile je pocit, že úsili se přenáší do ramen nebo do 
beder, přestat cvičit a odpočinout. 



cvikč.9 

Most- vzpor ležmo vzadu 
ZP : vzpřímený sed. 
Průběh pohybu ; několikrát provést nádech a výdech, uvědomit si zpevnění 

trupu a ~irolá ramena. Opřít dlaně vedle hýždí, zatlačit patami do podložky, 
podsadit pánev, protlačit pupek proti páteři a s výdechem povolit dolů, 
nedojde však na podložku a znovu celý trup zpevnit. 

Cvik opakovat podle svých pocitů několikrát, nesmíme cítit příti~ velkou 
námahu na pažích a v ramenech. při mírné únavě se vrátit zpátky do ZP. 
Hlava nesmí propadnout mezi ramena. 



cvik č.lO 
Kolébka 
ZP : sed skrčmo, kolena obejmout pažemi, přitáhnout hlavu ke kolenům a 

několikrát se v této poloze nadýchnout a vydýchnout do hrudníku. Pupek 
stále tlačit proti páteři. Povolit trup, přednožit jednu DK, přidržet se pažemi 
pod kolenem a napHmit trup a nadýchnout se. Znovu mírně povolit trup, 
podsadit pánev a vtahovat pupek a pomalu se s výdechem rolovat do lehu na 
podložku, přičemž se stále přidržovat rukama přednožené nohy. Snažíme se 
pohyb do lehu kontrolovat a nespadnout na záda rychle. Dokončit leh, 
položit hlavu na podložku, nadýchnout se a s výdechem přitáhnout obě 
kolena k hrudníku- obejmout obě nohy, sbalit se a zkusit se kolébat. Pohyb 
- kolébání provádět v rozsahu od pánve k lopatkám. Bedra držet zakulacená. 



Cvi4;ení n měkkém míčku 

cvik č. 1 
Plavání na míčku 
Položit se na břicho a podložit středně nafouklým míčkem oblast pánve v místě 

spony stydké (doporučuje se před započetím cvičení vyprázdnit močový 
měchýř, který je uložen za sponou stydkou). Míček_ nesmí tlačit do břicha! 
Tato poloha může být využita současně jako relaxační - mírným 
převalováním pánve ze strany na stranu, uvolnit celou oblast pánve a beder. 

Zpevnit spodní část těla od pasu dolů tak, že se zvednou celé DK těsně nad 
podložku, současně tlačit pánví do míčku. Paže nechat vzpažené, nebo pro 
lepší udržení stability se můžeme opřít dlaněmi vedle ramen. nyní provádět 
napnutýma nohama kraulové pohyby, jako ve vodě. 

Asi tak 8krát a uvolnit zpět do RP. Cvičení opakovat 2-3krát. 



cvik č.2 
Rovnováha v poloze na bliJe na dvou mllclch 
ZP : Položit se na břicho, prvním mírně nafouknutým míčkem si podložit pánev 

v oblasti spony stydké, druhý míček umístit pod hrudník těsně nad prsa 
(nesmí tlačit do prsou - ani do hrtanové chrupavky v oblasti krku). 

Průběh pohybu : Dlaněmi opřít vedle ramen, zpevnit trup, aby se nedotýkal 
podložky, a pomocí opory dlaní se nastavit do rovnovážné polohy s 
dotykem trupu pouze na míčcích. Znamená to posouvat trupem pomalu 
dopředu a dozadu, nebo upravit vzdálenou polohu mfčldi tak, abychom 
cítili, že se můžeme pokusit o odlehčení dlaní z podložky. Zkusit několikrát 
vtáhnout a uvolnit břicho. 

Posilujeme proti gravitaci. 



cvik č.3 
Úklony v lehu na břiše poinócl dvou mičků·. · 
ZP: v leže·na břiše je pr\rnímmíčkenťpodloženápánevv oblasti stydké spony a 

druhým míčkem podložený hrudník mezi prsy a· krk~m. lllavu držet nad 
.. podložkou,. v prodloužeíú. páteře, . paže jsou pokrčené připažmo, dlaně se 
. opfraji o p.odložktr; · ·: · · 

Průběh pofrybu ·:·~ . . . . . .. . . 
A) úidon:f: zpevnit celý tnip i DK - paty tlačit k sobě~ špičky jsou od sebe a 

.. · opírají. se ó. podloŽku~ Pomáhají tak společně s dlaněmi udržovat .rovnováhu. 
·S nádechem p~malů~ uklánět trup; hrudníkem infrně tlačit do míčku "" ten se 
pod pomalým úklonem přesune pod rameno na opačnou stranu úklonu. 
Snažíme se zatěžovat míček rovnoměrně na středu, aby se zabránil pohyb 
směrem ke krku. Pomalu vrátit zpět V případě, že se míček posune, vrátíme 
jejdoZP~ 

Úklon opakujeme na opačnou stranu. Cvik opakovat na každou stranu 3-4krát. 
~~d~ . . . 

Přetočit s- nádechem ramena Jako· při kraulovém nádeehu, podívat k rameni a 
odlehčit opoiu dlaní na straně nádechu. Později zkusit celou paži mírně 
nadzvednout mírně nad podložku. Cvik opakovat i na opačnou stranu. 
Tlakem do ~íčlai podhrudníkein.a pod pánví· udržovat rovnováhu trupu. 

Opakovat 3-4krát.... · 



cvikč.4 

Houpt~lkll v lehu n11 bl/k 
ZP : leh na břiše, míček pod pánví. Paže pokrčit a opřít vedle ramen. 
Průběh pohybu : zpevnit celý trup a zvednout do roviny s oporu o dlaně tak, aby 

jediným kontaktem s podložkou byly dlaně a míček. Představit si, že váA 
trup je jako prkno, držet ho stále v rovině a snažit se pfenáAet váhu stfidavě 
do horní a dolní poloviny trupu. plynulý pohyb připomíná houpání na 
klasické houpačce. 

na závěr uvolnit celé tělo a pánvi položenou na míčku se lehce pohybovat 
několikrát do stran doleva a doprava. Opakovat 4krát. Pokud se zvládne 
balancování v lehu a sedu, můžeme vyzkoušet balanční cvičeni v kleku . 

. • • 11:,· · ~ • .., • 

. · .. . :. •. 



cvikč.5 
Balancováni v kleku 
Dva stejnomělně. nafouklé míčky · podložit ve zporu. klečmo každé koleno 

jedním míčkem! Srovnat si rovnováhu a postupně se nedotýkat podložky ani 
špičkami nohou.. Opěrná základna je na dvou místech stabilní - dvě dlaně a 
na dvou nestabilní - kolenadržet rovná zá4a· (přitahovat pupek k páteři 
proti gravitaci) a hlavu v prodloužení páteře./. r •• . •. : · · •· ·-

PrůběhfJohybu :t. i, ; : , • . · . . :-, . -: • . . · 

A)' Zakulatit s Výdech~ bedra. a vtáhnout břicho a. s nádechem se narovnat do 
zp ('mfmé prohnuti: iat\ neni na závadu}'. . <! ·~;·;;: :"-> ':.~, :.. 

r 1 - r i. 1 - · I 

... 
B) Soustfedit se na udrženi rovnováhy a zanožit a 

vrátit zpět do ZP. Zanoženi se může opakovat 4-8krát podle momentální 
kondice. Vystffdat nohy. 



Slovník cizích slov 

Antagonisté ....... ............................ ... ... .... ....... svaly zajišťující pohyby protisměmé 

Abdukce .......................................................................... . ............... odtažení 

Autismus ..... .............. ___ ........................................... osoby zahleděné do svého já 

Dysfázie .................... .. ..................... . ......................................... porucha řeči 

Dyslexie ..................................................................................... porucha čtení 

D • h k r t akt' k r v • ysprax1e ........................................................... poruc a vy onava pr 1c e vec1 

Everze ..................................................... pohyb na vnější stranu hlezemno kloubu 

Extenze ............................................................................................ natažení 

Flexe ......... ............................... . ...... . ............................ .. ................... ohnutí 

~ Hyperkyfóza ....... .. . ........ ..... ............................................. ... větší prohnutí páteře 

Hyperlordóza .. ........................ . . .. ...................... .. ....... větší p:t;.ohnutí hrudní páteře 

Imobilita ..................................... ... . . . . ..................... .-......... neschopnost pohybu 

Inkontinence ... .. .. .. ............................. . .......................................... pomočování 

Inverze ............. .. ................................................. pohyb hlezemno kloubu dovnitř 

Synergisté ......... . ........................ svaly vykonávající pohyb v kloubu ve stejném směru 



Zkratky a značky 

aj ..................................................................................................... ajiné 

apod ............................................................................................. a podobně 

angl. ....................................................................................... anglický jazyk 

atd ................................................................................................ a tak dále 

DK ........................................................................................ dolní končetiny 

DMO ............................................................................. dětská mozková obrna 

CNS .......................................................................... centrální nervový systém 

LMD .............................................................................. .lehká mozková obrna 

kt
. v resp ............................................................................................. respe 1ve 

tzn ............................................................................................. to znamená 

tzv ............................................................................................... tak zvaný 

VDT .................................................................................... vadné držení těla 

WHO ................................................................. Světová zdravotnická organizace 


