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Abstrakt  

 
Název:  Kasuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní 

mozkové příhodě 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo vytvoření detailní kasuistiky pacienta  

po ischemické cévní mozkové příhodě a získání a zpracování teoretických podkladů 

týkajících se této problematiky. 

 

Metody: První část bakalářské práce je teoretická a je věnována problematice 

ischemické cévní mozkové příhody. Je zde popsána anatomie mozkových cév, poznatky 

o cévní mozkové příhodě, její klinické příznaky a možnosti léčby. Dále je zde popsána 

problematika spasticity, její vliv na terapii, léčba a jednotlivé techniky používané  

ve fyzioterapii. V poslední části se věnuji problematice Broccovy afázie. 

Druhá část práce je kasuistika pacienta s diagnózou stp. cévní mozkové příhody 

ischemické s pravostrannou symptomatologií. Tato speciální část vychází z dvoutýdenní 

práce s pacientem v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha 

od 9. 1. 2012 do 3. 2. 2012. V práci je zahrnuto vstupní vyšetření, krátkodobý  

a dlouhodobý plán terapie, popis průběhu terapeutických jednotek, výstupní vyšetření, 

porovnání vstupního a výstupního vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Terapie byla 

zaměřena především na samostatnost pacienta při provádění ADL, snížení spasticity  

a zvětšení rozsahu pohybu v pravém ramenním kloubu. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, spasticita, hemiparéza, fyzioterapeutické 

metody, afázie 



 

Abstract 

Title:   Case study of physiotherapy treatment of a patient after the ischemic 

stroke  

 

Objectives:  The main aim of this study was to verify my ability to work with the 

patient, his examination, making conclusions, proposed treatment and its subsequent 

implementation. Other aim was mapping of the literature on the subject.  

 

Methods:  The first part of my bachelor thesis is theoretical and it is aimed on 

stroke. There are described anatomy of cerebral artery, knowledge about stroke, its 

clinical symptoms and treatment options in this part. The description of spasticity with 

its influence on therapy and its treatment and the techniques used in physiotherapy are 

also there. The Brocca aphasia is described in the last section.  

The second part is the case report of a patient P. V. with diagnosis: ischemic 

stroke with dextral symptomatology. This special part is based on two weeks´ work 

with the patient in the hospital (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní 

nemocnice Praha). This work lasted from 9th January 2012 to 3rd February 2012. The 

thesis includes: the entrance examination, the short-term and the long-term treatment 

plan, the descriptions of therapeutic units, the final examination, the comparison of the 

entrance and final examination and evulation of the therapy effect. The therapy was 

directed to patient´s independence, reduction of spasticity and improvement of the range 

of motion in the shoulder. 

 

Keywords: stroke, spasticity, hemiparesis, treatment, physiotherapeutic methods, Brocca 

aphasia 
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1 Úvod 

Cévní mozková příhoda je vážné, často invalidizující onemocnění s druhou 

nejčastější příčinou mortality. Rehabilitace je nedílnou součástí léčby a napomáhá 

pacientům k návratu do běžného života. 

Tuto bakalářskou práci jsem rozdělila na část obecnou a část speciální. V obecné 

části je popsána charakteristika a dělení cévních mozkových příhod, stručná anatomie 

cévního zásobení mozku, diagnostika, epidemiologie a rizikové faktory, dále se věnuji 

spasticitě a pokračuji  rehabilitací a speciálními metodami využitelnými u pacientů 

s diagnózou CMP. Poslední část jsem věnovala tématu afázie. 

Speciální část je zpracována formou detailní kasuistiky pacienta s diagnózou stp. 

ischemické CMP. Následuje Metodika práce, kde je popsán průběh a organizace mé 

praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha. V další části je již zaznamenána anamnéza, 

vstupní kineziologický rozbor, popis jednotlivých terapií a jejich efektu, výstupní 

kineziologický rozbor, závěr a zhodnocení celkového efektu terapie. 

Pacient byl na začátku seznámen s průběhem terapie a metodikou této bakalářské 

práce. Veškerá data získaná během terapií jsou zveřejněna se souhlasem a vědomím 

pacienta (viz informovaný souhlas v příloze). Projekt bakalářské práce byl schválen Etickou 

komisí UK FTVS. 

 

 

2  Část obecná 

2.1 Charakteristika onemocnění 

„Cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou akutních onemocnění nervového 

systému. Vznikají z poruchy prokrvení, ale i jako následek hemoragie (krvácení) 

do struktur nervového systému. Jsou však často i příčinou chronickou při celkové 

ateroskleróze mozkových cév nebo při dlouhodobém selhávání kardiovaskulárního 

systému, nebo při onemocnění krve.“ (32) 

 

Podle jiné definice jde o rychle se rozvíjející klinické příznaky místní 

nebo globální poruchy cerebrální funkce, se symptomy trvajícími 24 hodin nebo déle 

nebo vedoucími ke smrti bez jiné zjevné příčiny než vaskulárního původu (3). 
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Cévní mozkové příhody jsou závažným a častým onemocněním s druhou 

nejčastější příčinou mortality, která činí přibližně 9,5 % všech úmrtí. Jsou také 

nejvýznamnějším invalidizujícím onemocněním dospělé populace (21, 3).  

 

2.2 Anatomický popis cévního zásobení mozku 

Do mozku přivádějí krev dva páry velkých tepen: aa. vertebrales a aa. carotis 

internae. Z 85 % zásobuje mozek řečiště karotické, zbývající část zásobuje řečiště 

vertebrobazilární. Pravá a. carotis communis je jednou z větví truncus 

brachiocephalicus, levá a. carotis comminis odstupuje přímo z aortálního oblouku. 

Ve výši C3-4 se a. carotis communis větví na zevní a vnitřní (2).  A. carotis sin. et dx. 

vytváří spolu s a. vertebralis a dalšími cévami circulus arteriosus cerebri. Pravá a levá 

arteria carotis interna se nadále dělí v několik tepen, do mozku přicházejí a. cerebri 

anterior dx. et sin., a. communicans anterior, a. cerebri media dx. et sin. ze které vychází 

na obou stranách tepenná spojka a. communicans posterior dx. et. sin. a jde do a. cerebri 

posterior, která vznikla rozdělěním a. basilaris. AA. vertebrales dx. et sin. se 

po průchodu do lebky skrz foramen magnum spojují na dolním konci pons Varolli 

v nepárovou a. basilaris, která se na kraniálním konci pontu dělí na aa. cerebri 

posteriores dx. et sin., které zásobují hemisféru koncového mozku (10). 

 

Obr. 1 - Cévní zásobení mozku (34) Obr. 2 - Willisův okruh (8) 
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Korové tepny 

Korové tepny vystupují z circulus anteriosus cerebri spolu s aa. centrales, 

které jdou k bazi mozkové a s aa. choroideae zásobující plexus choroidei III. komory, 

postranní komory mozkové a přiléhající úseky bazálních ganglií. 

 

 A. cerebri anterior 

Je konečnou větví a.carotis interna a zásobuje orbitální plochu lobus frontalis, 

gyrus frontalis superior, gyrus praecentralis, gyrus postcentralis, gyrus cynguli  

a praecuneus. Při uzávěru tepny dochází k druhostranné hemiplegii, převážně dolních 

končetin.  

 A. cerebri media 

Zásobuje převážnou část frontálního laloku, parietální lalok a velkou část laloku 

tempolárního. Při uzávěru dochází ke kontralaterální hemiplegii, postihující horní 

končetiny a mimické svalstvo, objevuje se též kontralaterální porucha čití. 

 A. cerebri posterior 

Zásobuje mediální plochu tempolárního a okcipitálního laloku. Při uzávěru 

vzniká porucha vidění v kontralaterálním poli (11). 

 

2.3 Patofyziologie ischemické příhody 

Léčba iCMP by měla být kauzální a nikoli symptomatická. Příčiny ischemického 

iktu můžeme zhruba rozdělit na běžné, týkající se více než 90 % nemocných  

a na neobvyklé, které netvoří více než 5-7 %. Mezi běžné příčiny ischemických příhod 

patří  příčiny aterotrombotické (40-50 %), intrakraniální mikroangiopatie (20-25 %), 

kardioembolické příčiny (25-30 %), low-flow infarkty (1-2 %) a příčiny neobvyklé (5-7 

%), mezi které spadá např. disekce tepny, traumata (např. whiplash injury), záněty 

pojiva, drogy, infekční choroby, Crohnova choroba, hormonální antikoncepce aj (20). 

 

2.4 Typy cévní mozkové příhody 

Akutní cévní mozkové příhody se dělí na tři typy. Ischemické cévní mozkové 

příhody (iCMP, ischemický iktus) se vyskytují zhruba v 80 %. Hemoragické cévní 

mozkové příhody se dělí na intracerebrální hemoragii (ICH), která se vyskytuje v 15 % 

a na subarachnoidální hemoragii (SAH) s výskytem okolo 5 %. Ischemické ikty 
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vznikají především v karotickém povodí, z menší části v povodí vertebrobazilárním 

(21).  

 

2.5 Ischemická cévní mozková příhoda 

Akutní ischemická CMP je 

definována jako lokální porucha 

prokrvení mozku. Patofyziologie 

tohoto onemocnění je mnohočetná. 

Prognóza závisí na příčině, vývoji 

onemocnění a lokalizaci ischémie. 

Diferenciální diagnostika zahrnuje 

intrakraniální krvácení (intracerebrální 

a subdurální hematom, 

subarachnoidální krvácení atd.), 

cerebrální vaskulitidy a řadu 

nevaskulárních onemocnění mozku 

(tumor mozku, encefalitida, intoxikace 

a další), které se můžou manifestovat 

pod stejným syndromem jako iCMP 

(16). 

Při tomto onemocnění dochází k částečnému  nebo celkovému „ucpání“ cévy, 

čímž dojde k nedostatečnému prokrvení určité části mozku. Podle lokalizace postižené 

části rozlišujeme jednotlivé neurologické symptomy. Nejlehčí formou ischemické CMP 

je tranzitorní ischemická ataka (TIA), o které mluvíme v případě, že symptomy vymizí 

během 24 hodin. Ischemická CMP postihuje převážně lidi starší 65 let (28). 

 

2.5.1 Subtypy ischemických cévních mozkových příhod 

Ischemický iktus dělíme podle příčiny ještě na subtypy. Zjištění příslušného 

subtypu je velice důležité jak pro specifikaci léčby, tak pro výběr sekundární prevence 

(21). 

 

Obr. 3 – Ischemická CMP (7) 
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2.5.2 Dělení ischemického iktu podle lokalizace 

Klasifikační systém The Oxfordshire Community dělí ischemické ikty podle 

lokalizace na: 

a) totální přední cirkulační syndrom (TACS) nebo totální přední cirkulační infarkt 

(TACI): zahrnuje velké kortikální ikty v povodí střední mozkové tepny nebo v teritoriu 

střední a přední mozkové tepny 

Jedná se o kombinaci: 

 dysfunkce vyšší nervové soustavy (kognitivní poruchy), jako je fatická porucha, 

dyskalkulie, porucha časoprostorové orientace 

 homonymní hemianopsie 

 stejnostranného motorického a/nebo senzitivního deficitu postihujícího nejméně 

dvě ze tří oblastí (obličej, horní nebo dolní končetinu) 

Tyto syndromy jsou nejčastěji projevem ischemie hlubokých a povrchových oblastí 

mozku v povodí ACM. Vyskytují se zhruba v 17 % případů. 

b) parciální přední cirkulační syndrom (PACS) nebo parciální přední cirkulační infarkt 

(PACI): zahrnuje kortikální ikty v povodí přední nebo střední mozkové tepny. Jde o 

kombinaci dvou ze tří výše uvedených syndromů a vyskytuje se často, ve 34 % případů. 

c) lakunární syndrom (LACS) nebo lakunární infarkt (LACI): jde o subkortikální ikty 

vznikající na podkladě postižení malých mozkových cév: 

 čistý motorický iktus 

 čistý senzitivní iktus 

 senzitivně motorický iktus 

 ataktická hemiparéza 

Nejčastěji se nacházejí v bazálních gangliích nebo pontu, vyskytují se až ve 25 % 

případů. 

d) zadní cirkulační syndrom (POCS) nebo zadní cirkulární infarkt (POCI): 

 stejnostranná léze mozkového nervu s kontralaterálním motorickým  

a/nebo senzitivním deficitem 

 oboustranný motorický a/nebo senzitivní deficit 

 porucha konjugovaných pohybů bulbů 

 cerebelární dysfunkce 

 izolovaná homonymní hemianopsie 
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Vyskytuje se ve 20 – 25 % ze všech ischemických iktů (21). 

 

  

2.6 Klinické příznaky akutního stadia cévní mozkové příhody 

Přechodná cévní mozková příhoda 

Pro prchavý iktus se používá též název tranzitní ataka. Klinické příznaky 

odeznívají samy od sebe během několika minut až hodin. Jde o prchavé parézy, 

parestezie, poruchy vizu. Může se jednat jen o neobratnost horní končetiny,  

či expresivní nebo percepční afázii, která se zcela upraví, apod. Příhody se mohou 

opakovat i několikrát během dne. I když se stav spontánně upraví, je vždy nutno provést 

vyšetření, aby se zjistila příčina, poněvadž opakování by mohlo mít fatální důsledky. 

Lehká nebo středně těžká mozková příhoda (iktus) 

Příznaky přetrvávají několik dnů až týdnů, ale nezmizí úplně a zůstavají určité 

ložiskové příznaky, např. je horší pohyblivost horní končetiny při jinak dobré 

uchopovací schopnosti ruky nebo problémy při chůzi složitějším terénem bez opory. 

Porucha čití hemihypestezie je v případě, kdy se pohyblivost ruky vrátila, ale snížená 

citlivost vede k vyřazování ruky při běžných denních činnostech. 

Těžká mozková příhoda (iktus) 

Příznaky jsou závažné, vzniká hemiplegie. Začátek  je často provázen ztrátou 

vědomí. Pokud postižený přežije, následky jsou trvalé  a těžké (32). 

 

2.7 Diagnostika 

Ischémii mozku lze diagnostikovat pomocí zjištění regionální spotřeby kyslíku, 

regionálního metabolického obratu glukózy nebo extrakční frakce kyslíku. Největší 

přesnosti dosáhneme pomocí pozitronové emisní tomografie (PET). Její dostupnost je 

limitována cenou i prostorovou náročností  a v neposlední řadě také zatížením délkou 

vyšetření, což je v akutním stavu vždy riskantní i pro pacienta. Pomocí PET můžeme 

zjistit, zda trvá ještě terapeutické okno, kdy je nouzová perfuze krve, nebo naopak tzv. 

luxusní perfuze, kdy je nadměrný průtok krve tkání, ale bez schopnosti nutričního 

(výživového) efektu. Touto metodou lze prokázat také vhodnost a následný efekt nebo 

neúspěch intrakraniálních bypassů (mikroanastomóz). Další metodou je SPECT (single 

photon emission computed tomography) jako neinvazivní, malým radiačním zářením 
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zatěžující funkční zobrazení, prokazující poruchu mozkové perfuze. Běžně se provádí 

CT (computerized tomography), počítačová tomografie, u které je ale stanovení 

poruchy perfuze mozku méně zřetelné než u SPECT. Další metodou je vyšetření 

magnetickou rezonancí (MR), která umožňuje funkční vyšetření k zobrazení  

jak hemodynamických, tak i metabolických změn v různých fázích náhlé mozkové 

příhody (32). 

 

2.8 Epidemiologie cévních mozkových příhod 

Prevalence a incidence cévních mozkových příhod je dlouhodobě sledována 

v okolních zemích Evropy. Na přelomu století byly v řadě zemí Evropy, Severní 

Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu uskutečněny epidemiologické studie,  

které shodně potvrdily, že i když v posledních desetiletích trvale klesá úmrtnost na toto 

onemocnění, začíná opět stoupat incidence iktů, a to nejen stárnutím populací, kde je 

trend demografického vývoje v industrializovaných zemích nepříznivý, ale výskyt 

cévních mozkových příhod je stále častější v produktivním věku. Evropské 

epidemiologické studie předpovídají zvyšování výskytu CMP za rok v průměru o 1,5 % 

a z toho lze vyvozovat, že do 20 let může dojít k pandemii iktů. V zemích Evropy je 

roční výskyt CMP mezi 90 – 160 na 100 000 obyvatel (21). Roční incidence 

ischemického iktu v České republice se pohybuje mezi 550 až 570 na 100 000obyvatel. 

Roční úmrtnost na ischemický iktus je 70 – 80 na 100 000 obyvatel (4). 

Cévní mozkové příhody nevznikají v průběhu 24 hodin nahodile.  

U ischemických iktů byl prokázán jejich cirkadiální výskyt s maximem vzniku 

v ranních a časných dopoledních hodinách. Podle jedné z posledních studií bylo 

prokázáno diurnální kolísání začátku iktu s druhým menším vrcholem výskytu mezi 16. 

a 17. hodinou. Tento dvouvrcholový výskyt je dán spíše kolísáním TK a fyzické aktivity 

než odpoledním spánkem u seniorů (21). 

 

2.9 Rizikové faktory ischemického iktu a primární prevence 

Rizikové faktory ischemického iktu se rozdělují na dvě hlavní skupiny,  

na faktory neovlivnitelné a ovlivnitelné (21). 
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2.9.1 Rizikové faktory neovlivnitelné  

Věk 

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem v této skupině je věk. Po dosažení 55 let 

se v každé následné dekádě zvyšuje riziko více než dvojnásobně jak u žen, tak u mužů. 

U mužů je incidence iktů 1,23krát vyšší než u žen, ale protože se ženy dožívají vyššího 

věku než muži, umírá každý rok na iktus více žen (21). 

 

Pohlaví 

Iktus se vyskytuje častěji u mužů než u žen (21). U žen se však bez ohledu  

na věk častěji vyskytuje SAK, a to až o 50 % (22). 

 

Genetické dispozice 

Dědičné faktory jsou jen velmi vzácně přímou příčinou iktů. Přesto geny hrají 

významnou roli u některých rizikových faktorů CMP, např. hypertenze, srdečních 

onemocnění, diabetu a cévních malformací (22). 

Poslední studie však prokazují vyšší riziko u mužů, jejichž matky zemřely  

na iktus, a vyšší riziko pro ženy s rodinnou zátěží ikty. Z analýzy framinghamské studie 

vyplývá, že výskyt iktu u obou rodičů (jak otce, tak matky) zvyšuje riziko iktu u jejich 

dětí (21). 

 

Rasové skupiny 

Incidence iktů  a jejich mortalita je různá u různých rasových skupin.  

U černochů je průkazně vyšší mortalita než u bělochů (21). 

 

2.9.2 Rizikové faktory ovlivnitelné 

 

Hypertenze 

Arteriální hypertenze postihuje ve vyspělých zemích 20 – 50 % obyvatelstva a je 

nejvýznamnějším rizikovým faktorem ischemického iktu. Správná léčba hypertenze je 

tedy nejvýznamnější a nejúčinnější primární prevencí iktu (21). 

 



 

9 

 

Onemocnění srdce 

Nejvýznamnější rizikový, ale dobře léčitelný faktor je síňová fibrilace, odhaduje 

se, že polovina kardioembolických iktů je způsobena onemocněním srdce a fibrilací 

síní. Mezi další významné kardiologické rizikové faktory iktu patří mitrální stenóza, 

mitrální anulární kalcifikace, hypertrofie levé síně, otevřené foramen ovale a aneuryma 

síňového septa, ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu (21). 

 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je nezávislým rizikovým faktorem CMP, je hlavním rizikovým 

faktorem všech kardiovaskulárních onemocnění a špatná kompenzace chronické 

hyperglykemie je přímo úměrná riziku vzniku iktu. Dle Kalvacha DM dokonce  

zdvojnásobuje riziko CMP (21, 22). 

 

Lipidy 

Podle studií sedmdesátých let minulého století jsou poruchy tukového 

metabolismu jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů předčasné manifestace 

aterosklerózy. Toto platí především pro zvýšenou hladinu LDL cholesterolu a snížení 

HDL cholesterolu. Kalvach uvádí, že přibližně u 20 - 30 % pacientů se vzniklým CMP 

nebo TIA je ateroskleróza prvotní příčinou zúžení karotické tepny na krku (22). 

 

Asymptomatická karotická stenóza  a ztluštění intimy - medie 

Významným rizikovým faktorem je aterosklerotické postižení karotid, riziko se 

zvyšuje úměrně s progresí stenózy (21). 

 

Tranzitorní ischemická ataka 

Průměrné roční riziko vzniku iktu u pacientů s TIA se udává okolo 4 % (21). 

 

Kouření 

Kouření zvyšuje riziko ischemického iktu 1,5 – 2krát v závislosti na počtu 

vykouřených cigaret a přítomnosti hypertenze (21). 
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Alkohol 

Názory autorů na toto téma jsou různorodé, někteří dokonce udávají, že alkohol 

v malé míře má lehce protektivní efekt (12). 

 

2.10 Spasticita 

„Spasticita je definována jako zvýšení tonického napínacího reflexu závislého  

na rychlosti pasivního pohybu se zvýšenými šlachovými reflexy, které vyplývají 

z hyperexitability napínacího reflexu.“ (24)  

Podle jiné definice jde o formu svalového hypertonu vznikající na základě tzv. 

velocity–dependent zvýšení tonických napínacích reflexů, jehož původ je 

v abnormálním zpracování proprioceptivních informací v míšních strukturách. Toto 

zvýšení tonických napínacích reflexů je přímým důsledkem abnormálního zpracování 

proprioceptivních impulsů vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib. Pojem 

„velocity-dependent“ znamená, že čím rychleji je proveden pasivní napínací pohyb, 

tím mohutnější je odpor kladený příslušnými svalovými segmenty a tím výraznější je 

reflexní aktivita (23).  Může být přítomen i fenomén sklapovacího nože, při kterém 

dochází na vrcholu zvýšeného odporu k jeho náhlému uvolnění. Mezi hlavní projevy 

spasticity patří zmenšení svalové síly, porucha cílené a koordinované motoriky, porucha 

selektivní motoriky, zvýšená výbavnost reflexů, abnormální postavení končetin, 

asociované pohyby a klonus (24). 

 

Patofyziologie spasticity 

Spasticitu lze rozdělit na spasticitu cerebrální a spasticitu spinální. Obecnou 

příčinou spasticity je léze horního motoneuronu pyramidové dráhy spolu s poruchou 

inhibičních supraspinálních center a drah. K této poruše může dojít kdekoliv v oblasti 

centrální nervové soustavy. Cerebrální spasticitu způsobuje pravděpodobně ztráta 

nadřízeného působení mozkového kortexu na kmenové inhibiční struktury. U spinálního 

typu spasticity vede léze pyramidových drah k oslabení, k tzv. flaccid paréze. Zároveň 

však bývá poškozen dorzální retikulospinální trakt, což vede většinou k úplné ztrátě 

inhibičního působení kmenových retikulárních struktur na tonický napínací reflex (23). 
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Léčba 

Z technik fyzioterapie lze např. použít koncept manželů Bobathových, metodu 

Brunnström, Kabathovu techniku, Vojtovu reflexní terapii, Metodu vynuceného 

používání paretické končetiny, Repetitivní trénink nebo hipoterapii. Z farmakologické 

léčby je hojně využíván Baclofen, snižující spasticitu a bolestivost spasmů, dále 

Dantrolene nebo nejstarší, avšak stále využívaný Diazepam, lokální možnost léčby 

umožňuje Botulinum toxin typu A. Krátkodobému útlumu spasticity napomůže  

i elektroléčba – transkutání stimulace. Poslední možností léčby je léčba chirurgická, 

která se však využívá především v případě, kdy selže léčba konzervativní (6). Pavlů 

udává, že v dosavadních studiích, které srovnávaly účinnost různých 

fyzioterapeutických metod u centrálních poruch motoriky, se zpravidla nepodařilo 

prokázat nadřazenou úspěšnost některé z nich (31). 

 

2.11 Rehabilitace u CMP 

U CMP je klinický obraz vždy kombinovaným vyjádřením změn strukturálních 

a útlumových. Fyzioterapií usilujeme především a odstranění funkčního útlumu v okolí 

morfologického postižení a o prevenci rozvoje sekundárních útlumových změn 

v nadřazených i vzdáleně souvisejících oblastech. Rozlišujeme několik vývojových 

stadií CMP a podle stadia vybíráme konkrétní fyzioterapeutický přístup (24). 

 

2.11.1 Fyzioterapie v akutním stádiu 

Toto stadium trvá několik dní až týdnů, u pacienta nacházíme svalovou slabost, 

snížený svalový tonus a ztrátu stability. V tomto období využíváme především 

rehabilitačního ošetřovatelství. Dominantní součástí ošetřovatelství je polohování, jehož 

cílem je prevence rozvoje deformit, dekubitů, oběhových problémů, je zdrojem 

fyziologických informací pro CNS a podporuje poznávání a uvědomování si postižené 

strany (24). 

 

Polohování 

Polohování je v první řadě terapeutický výkon.  

Rozlišujeme 4 polohy: 
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- poloha na paretické straně 

- poloha na zdravé straně 

- poloha na zádech 

- poloha na břiše 

Polohování na zdravé straně – Jde o velmi 

vhodnou polohu. Končetina lze snáze uvést  

do antispastické polohy. Poloha brání vzniku dekubitů 

na postižené straně a usnadňuje dýchání  

na hemiplegické straně. Pozice je podobná jako v poloze 

první. Postižené rameno je vysunuto vpřed na polštáři 

rovněž v protrakci. Loket, zápěstí a prsty jsou v extenzi. 

Postižená dolní končetina je flektována na polštáři  

a vzhledem k rotaci je v neutrální poloze. Hlava je 

podložena polštářem, ale ne tolik, aby byla flektována 

k postižené straně. Pokud se již postižený na polohování aktivně podílí, je pro něj 

namáhavější zaujmout polohu na boku na zdravé straně než na postižené. Proto 

potřebuje zpočátku více pomoci. 

Polohování na hemiparetické straně – 

K udržení pozice využíváme měkkých polštářů. Hlava je 

podepřena tak, aby nebyla v úklonu. Trup je v lehké 

rotaci dozadu, rovněž podložen polštářem. Paretická 

paže je v rameni flektována do 90
o
, předloktí je 

v supinaci a zápěstí v mírné dorzální flexi. Lopatka je 

v protrakci, to znamená, že je předsunuta co nejvíc 

dopředu, aby paže byla co nejdelší. 

Polohování na zádech – Tato poloha je často 

používaná, ale je zdrojem největšího rizika proleženin. 

Polohujeme tak, že hlava je mírně otočená k postižené 

straně, lehce předkloněna podloženým polštářem. Horní 

končetina je položena na polštáři v zevní rotaci  

a s extenzí v loketním kloubu. Zápěstí je v extenzi  

a supinaci s rukou otevřenou k polštáři a palcem 

v abdukci. Na dolní končetině je pánev podložena 

Obr. 4 – Poloha na zdravém 

boku (1) 

 

Obr. 5 – Poloha na 

hemiparetické straně (1) 

 

Obr. 6 – Poloha na zádech (1) 
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polštářem, aby se nedostávala do retrakce („nepropadávala dozadu“), vlastní končetina 

se udržuje v neutrální poloze. Koleno je podloženo malým polštářem, aby bylo v mírné 

flexi. Polštář by měl být podložen i proti chodidlu, aby nepřepadávalo  

do plantární flexe nebo přímo ekvinovarózní pozice. 

Polohování na břiše – Tato poloha je nejméně nebezpečná z hlediska ohrožení 

dekubity, nejméně vyvolává zvýšené svalové napětí, avšak poměrně těžko ji snášejí 

starší osoby, u kterých se mohou objevit problémy při vyprazdňování moče. Hlavu 

rotujeme směrem ke zdravé straně. Plegickou paži extendujeme ve všech kloubech. 

Podobně je extendovaná i plegická dolní končetina. Pod nohu však klademe polštář,  

aby se neakcentovalo ekvinozní postavení. Zdravá dolní končetina je udržována v mírné 

flexi v kolenním kloubu. 

Polohy je nutno střídat po dvou, nejdéle po třech hodinách. Při každé změně 

polohy provedeme pasivní mobilizaci ve všech kloubech. Jakmile je postižený schopen 

uvědomovat si situaci, učíme ho, aby si cvičil zdravými končetinami končetiny 

paretické. Na horní končetině cvičí tak, že si proplete prsty zdravé a paretické paže  

a cvičí tak protahování všech segmentů. U dolních končetin podsouvá zdravou  

pod paretickou a provádí abdukce a addukce (32). 

Dále následuje výcvik posturálních reflexních mechanismů, při kterém se 

významně uplatňuje Vojtova reflexní lokomoce (24). 

 

2.11.2 Fyzioterapie v subakutním stadiu 

V tomto období se začíná rozvíjet spasticita. V rehabilitaci se klade důraz  

na nácvik aktivních pohybů, zahajuje se i vertikalizace a výcvik rovnováhy vsedě. 

Postupně přecházíme až na nácvik chůze a rovnovážných reakcí ve stoji. V tomto stadiu 

dojde u některých pacientů k relativní úpravě nálezu, zatímco jiní dospějí do stadia,  

ve kterém již k podstatnému zlepšení nedochází. V tomto případě jde o pacienty, kteří 

mají zafixované špatné posturální a pohybové stereotypy, a v takovém případě jde o 

chronické pacienty (24). 

 

2.11.3 Fyzioterapie v chronickém stadiu 

V chronickém stadiu jsou již špatné posturální a pohybové stereotypy fixované. 

Pacient používá postiženou DK jako rigidní oporu, více se opírá zdravou rukou o hůl. 
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Pozorujeme elevaci pánve, cirkumdukci DK, rekurvaci v koleni a nášlap na zevní hranu 

plosky. Při chůzi se akcentuje spasticita. HK je držena u těla a flektována v lokti. 

Objevuje se subluxace ramenního kloubu nebo syndrom bolestivého ramene. Pacient je 

schopen aktivního pohybu pouze v rámci tonických reflexních synergií. Pokud již nelze 

dosáhnout ani přechodně inhibice spasticity, upřednostníme ergoterapii a snažíme se o 

zlepšení sebeobsluhy pacienta. Věnujeme se převážně nácviku ADL (24). 

 

2.12 Speciální fyzioterapeutické metody 

Léčba CMP využívá řadu speciálních postupů a metod. Níže se zaměřím  

na některé nejčastěji používané. 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PNF je metoda, která usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu pomocí 

proprioceptivních orgánů. Pohyby jsou uspořádány do tzv. sdružených pohybových 

vzorců. Pohybu se účastní celé svalové komplexy a pohyb se děje v několika kloubech  

a rovinách současně. Metoda vychází z přirozených pohybů, neboť analytické pohyby 

jsou nepřirozené a neekonomické, a proto jsou nahrazeny pohyby syntetickými (17). 

 

Bobath koncept 

Manželé Bobathovi vycházejí z pozorování, že centrálně podmíněné poruchy 

motoriky se projevují abnormálním svalovým tonem, přítomností vývojově nižších 

reflexů, poruchami reciproční inervace a výskytem asociovaných reakcí při volních 

pohybech. Tyto patologické projevy znesnadňující život pacienta se podařilo manželům 

Bobathovým na základě empiricky vypracovaných postupů příznivě ovlivnit. Dělo se 

tak prostřednictvím inhibice patologických pohybových a posturálních vzorců  

a spasticity, facilitace normálních pohybových a posturálních vzorců a stimulace  

ke zlepšení vnímání polohy (31). 

 

Vojtova metoda 

Vojtova reflexní lokomoce využívá dvou reflexních vzorů - reflexního plazení  

a reflexního otáčení. Tyto vzory jsou globální, protože u nich dochází k aktivaci příčně 

pruhované svaloviny celého těla v určitých svalových souhrách a zároveň se uplatňuje 

centrální nervový systém na všech jeho úrovních. Tyto globální vzory provokují  

u pacienta vždy stejnou motorickou odpověď a můžeme je kdykoli opakovat stimulací 
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reflexních zón, výbavné jsou v poloze na zádech, na boku nebo na břiše. V reflexních 

vzorech můžeme identifikovat komponenty pohybu jako je napřímení a pohyb vpřed 

vycházející z motorické ontogeneze (36). Aktivace vzoru reflexní lokomoce může být 

prospěšná i pro pacienty dospělé s cerebrální parézou, neboť navodí takové svalové 

souhry, které u pacienta již vlivem nemoci přestaly existovat. Tímto způsobem je 

možné ovlivňovat svalové funkce nezávisle na síle pohybu, ale převážně se zřetelem  

na koordinaci a ekonomiku (37). 

 

Metoda vynuceného (forced use) používání paretické končetiny 

Hlavním cílem této metody je znovu zapojit v co největší míře paretickou 

končetinu do funkce za určitého potlačení kompenzačního používání druhostranné 

zdravé končetiny. Pacienti s hemiparézou mají často tendence naučit se vše zvládat 

zdravou končetinou a druhostrannou HK prakticky vůbec nepoužívat a to i v případě, 

že se postižená končetina již částečně zotavila (31). 

 

Koncept Brunkow 

Tento koncept je založen na aktivaci diagonálních svalových řetězců,  

což umožňuje zlepšení funkce oslabeného svalstva, trénink stability a reedukce 

správných pohybů bez nežádoucích složek. Základem této metody jsou tzv. vzpěrná 

cvičení, ve kterých usilujeme o dosažení maximální volní dorzální flexe rukou a nohou 

proti pomyslnému odporu nebo proti pevné ploše. Tato dorzální flexe aktivuje svalové 

řetězce, jejichž aktivace postupuje od distálních částí k proximálním a izometrické 

vzpírání aktivuje oproti tomu řetězce postupující z proximálních oblastí distálně (31). 

 

Metoda dle Perfettiho 

Jde o komplexní terapeutický přístup, vycházející z moderních poznatků o 

plasticitě centrálního nervového systému. Základem této metody je snaha o vytvoření 

zcela nových pohybových programů v CNS pacienta. Původní motorické programy bere 

Perfetti jako patologické a při jejich aktivaci se je snaží potlačit. Rozhodující roli 

přikládá zpracování  a vnímání senzorických vjemů (31). 
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Hipoterapie 

Hipoterapie je jednou ze tří základních složek terapeutického využiti koně, které 

obecně nazýváme hiporehabilitace. Lze ji definovat jako individuální kinezioterapii 

prováděnou na hřbetě speciálně školeného a individuálně zvoleného koně. Svými 

specifickými terapeutickými účinky spadá mezi proprioceptivně neuromuskulárně 

facilitační metody (27). Využívá se k terapii širokého spektra diagnóz  

od neurologických přes ortopedické, interní až psychiatrické. Na počátku terapie je 

určující analýza vstupních proměnných, týkajících se jak pacienta, tak koně,  

která predurčuje metodický postup a zabraňuje stanoveni nereálných terapeutických cílů 

(13). 

Při hipoterapii až na výjimky nevyužíváme sedla, ale deku s madly,  

protože tak dochází k lepšímu přenášení impulsů koně na pánev pacienta. 

Hipoterapie je indikována lékařem a aplikována vyškoleným fyzioterapeutem. 

Obvyklá délka terapeutické jednotky je 20–40 minut. Jako minimálně dlouhé 

účinné období k vyvolání pozitivního efektu se uvádí 2–3 měsíce s intenzitou 2–3x 

týdně (26). 

 

 

2.13 Afázie 

Afázii řadíme k získaným organickým narušením komunikační schopnosti. 

Symptomy afázie jsou tak široké, že ji můžeme řadit mezi nejzávažnější  

a nejkomplikovanější druhy narušené komunikační schopnosti. Složité problematice 

afázie se věnuje podobor logopedie – afaziologie (15). Afázie patří spolu s agnózií, 

apraxií, akalkulií, agrafií, alexií a poruchami pravolevé a prostorové orientace  

do souboru vyšších kortikálních poruch. Afázie zasahuje všechny modality řeči – 

expresivní, receptivní, mluvenou i psanou, v různé míře jsou postiženy i ostatní 

jazykové roviny (25). Příznaky se mohou objevovat jak v expresivní, tak receptivní 

složce řeči, řeč může být fluentní (cca 120 slov/min), nonfluentní (cca 50 slov/min)  

či hyperfluentní (nad 200 slov/min) (18). 

Klasifikace afázie není dodnes ujednocena a existuje celá řada klasifikačních 

systémů dle jednotlivých škol. Dominantní klasifikací afázie zůstává dodnes Bostonská 

klasifikace, o které pojednali již v 19. století Brocca a Wernicke. V této klasifikaci 

převládá lingvistický aspekt, aspektována je lokalizace léze v mozku, není však 
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vyšetřována gnozie, praxie, pravolevá a prostorová orientace. Ucelený přehled 

základních řečových modalit u jednotlivých afatických syndromů uvádím v následující 

tabulce (18).  

 

Tab. č. 1. Základní charakteristika klinických syndromů afázie (18) 

Syndrom Spontánní řeč Porozumění 

mluvené řeči 
Opakování Pojmenování 

Broccova afázie 
nonfluentní,agra-

matická, parafázie 
lehké až středně   

 těžké poruchy 
narušené narušeno 

Globální afázie 
absentuje, 

řečové stereotypie 
těžce narušené  těžce narušené těžce narušeno 

Transkortikální 

motorická afázie 

nonfluentní, 

echolalická 
lehké až středně 

 těžké poruchy 

zachované,  

příp. lehce 

 narušené 

narušeno 

Smíšená 

transkortik. afázie 

nonfluentní, 

řečové stereotypie 
těžce narušené 

  mírně 

 narušené 
narušeno 

Wernickeho afázie 
fluentní, parafázie, 

neologismy 
těžce narušené narušené narušeno 

Konduktivní afázie 
fluentní, fonémické 

parafázie 
lehce narušené 

  těžce 

narušené 
lehce narušeno 

Amnestická afázie 
fluentní, 

anomické pauzy 
lehce narušené zachované narušeno 

Transkortikální 

senzorická afázie 

fluentní, 

echolalická 
těžce narušené zachované narušeno 

 

Broccova afázie 

Pro svalstvo mluvidel existuje samostatná oblast ve frontálním laloku, tzv. 

motorické Broccovo centrum řeči nebo-li Brodmannova area 44, proto nejnápadnějším 

příznakem Broccovy afázie je těžce utvářená mluva. Pacient řeči poměrně dobře 

rozumí, ale nedovede produkovat smysluplné zvuky, často vydává zvuky zkreslené, 

slova jsou nesrozumitelná nebo stále opakuje jedno slovo. Spontánní řečová produkce je 

velmi namáhavá, často zredukována na jednoslovné odpovědi. Tempo řeči je pomalé. 

Porozumění mluvené řeči je však vždy lepší než řečová produkce. Velmi často se 

vyskytuje alexie a agrafie, a to jak při vstupu, tak při výstupu. Častá je i hemiparéza, 

popřípadě hemiplegie horní a/nebo dolní končetiny (32, 9). 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla v rámci povinné souvislé odborné praxe 

v Ústřední vojenské nemocnici Praha, která se uskutečnila v termínu od 9. 1. 2012  

do 3. 2. 2012. 

 

Obecná část obsahuje teoretické podklady pro diagnózu cévní mozkové příhody. 

Speciální část je vypracována formou detailní kasuistiky u vybraného pacienta 

s diagnózou stp. ischemické CMP. 

 

Nejprve byl proveden vstupní kineziologický rozbor, na jehož základě byl 

stanoven fyzioterapeutický plán a postup. Na základě výstupního kineziologického 

rozboru byl sestaven závěr a zhodnocen efekt terapie. 

 

Fyzioterapie probíhala v termínu souvislé odborné praxe. Fyzioterapeutické 

metody a postupy korespondovaly s náplní studia tříletého bakalářského oboru 

fyzioterapie. Byla aplikována metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace, 

mobilizace a techniky měkkých tkání, cvičení k obnovení rovnovážných funkcí  

a k udržení a obnovení svalové síly s využitím různých terapeutických pomůcek. 

 

Tato bakalářská práce byla realizována na základě informovaného souhlasu 

pacienta (návrh informovaného souhlasu viz příloha č. 2) a schválení etickou komisí 

FTVS UK pod jednacím číslem 015/2012 (viz příloha č. 1). 
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3.2 Anamnéza  

Vyšetřovaná osoba: P.V., muž  

Ročník: 1967 

Diagnóza: hlavní: I 639 stp. ischemické CMP  

vedlejší: dermatitis seborhoica capitis faciei et corpi  

myeloproliferační onemocnění typu primární myelofibrosy, na tromboredukční terapii 

elevace PSA – v plánu biopsie prostaty 

expresní afázie 

  

Anamnéza (přímá)  

RA:  

Otec žije (86 let) – DM 2. typu 

Matka žije (76 let) – zdráva 

Otec matky – ictus a hypertenze 

Bratr zdráv 

OA: předchorobí: ruptura Achillovy šlachy asi před půl rokem 

FA: Anopyrin 100mg tbl, Baclofen 10mg tbl, Tromboreductin 0,5mg tbl, Fraxiparine 

multi 0,4ml 

AA: neguje   

Abusus: alkohol příležitostně, nekouří  

NO: Pacient utrpěl dne 19. 7. 2011 ve 12 hodin ischemickou CMP embolizační 

etiologie z trombu ACI 1sin s pravostrannou symptomatologií, plegií PHK, paresou 

PDK a expresní afázií, převezen do nemocnice Homolka, kde byla provedena 

systémová trombolýza.  

SA: rozvedený, má jednu 18tiletou dceru, žije s družkou v bytě ve třetím patře, výtah je 

k dispozici  

PA: pracoval jako kontrolor ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi 

Předchozí rehabilitace: 

Rehabilitační pobyt v Rehabilitačním ústavu Hostinné 30. 8 - 25. 10. 2011 (ergoterapie, 

logopedie, fyzioterapie – individuální LTV, bazální stimulace, balanc trainer, motomed, 

motodlaha, vířivky končetinové, hyperbarická oxygenoterapie) 

Rehabilitační pobyt v LDN Mnichovo Hradiště 28. 11 – 16. 12. 2011 (procedury nejsou 

v dokumentaci dohledatelné, pacient je nebyl schopen sdělit) 
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Výpis ze zdravotní dokumentace  

Stp. iCMP embolizační etiologie z trombu ACI 1sin. s pravostrannou symptomatologií, 

plegií PHK, paresou PDK, expresní afázií 

Myeloproliferační onemocnění typu primární myelofibrosy, na tromboredukční terapii 

Stp. systémové trombolýze 7/11 

Elevace PSA v plánu biopsie prostaty 

 

Indikace k RHB  

Stp. iCMP  

 

Diferenciální rozvaha  

Předpokládáme sníženou aktivní pohyblivost a omezený rozsah pohybu na pravé 

straně těla, zhoršený stereotyp chůze a ADL, snížený i zvýšený svalový tonus 

pravostranně, zhoršené vyjadřovací schopnosti, snížená schopnost úchopu, nestabilita 

stoje a chůze, poruchy rovnováhy, změny v měkkých tkáních (reflexní změny, zkrácené 

svaly), hyperreflexii šlachookosticových reflexů, přetrvávající patologické pozitivní 

pyramidové i iritační jevy, omezené rozvíjení hrudníku při nádechu a výdechu  

na paretické straně, snížené obvodové rozměry na paretických končetinách oproti 

zdravé straně. 

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor  

9. 1. 2012, 14:00  

Status presens  

Subj.: bolesti pouze v pravém ramenním kloubu v krajních polohách, jinak se cítí dobře  

obj.: při vědomí, orientován v čase i prostoru, spolupracující, zpočátku trochu nervózní, 

zhoršená komunikace z důvodu Broccovy afázie 

hmotnost: 65 kg, výška: 175 cm, Body mass index: 21,2 – norma  
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3.3.2 Vyšetření aspekcí  

Statické vyšetření stoje  

Stoj s odlehčením PDK, celkově nestabilní, vydrží stát bez opory po kratší 

časový úsek (cca 1 minutu), baze je přiměřená, PDK v mírném nákroku vpřed, koleno 

v mírné semiflexi, kyčel PDK v mírné zevní rotaci, posun pánve vpravo a sešikmení 

vlevo dolů z důvodu úklonu trupu vlevo, břišní svalstvo (více vpravo) a pravý m. 

quadriceps femoris značně hypotonický, hrudník vpravo výrazně prominuje, PHK je 

držena ve Wernickeovo – Mannově držení s typickým spastickým vzorcem, rameno je 

drženo v depresi, addukci a vnitřní rotaci, loketní kloub ve flexi s pronací předloktí, 

ruka a prsty jsou ve flexi, nadklíčkové jamky jsou prohloubené, pravá více, pravé 

rameno je výše  

Z boku: výrazná protrakce ramen, prominence břišní stěny, předsunuté držení  

a záklon hlavy, výrazná hrudní kyfosa 

Zezadu: tvar pat kulovitý, pravá dolní končetina celkově hypotonická oproti 

druhé DK, pravá SIPS výše než levá, posun pánve vpravo, trup ukloněn mírně vlevo, 

scapula alata více vpravo, pravé rameno výše, hlava ukloněna doprava 

 

 

 Antropometrie  

Somatotyp dle Scheldona: ektomorf (14) 

Tab. č. 2 Vstupní antropometrické vyšetření DKK 

- antropometrické měření 

zanamenáno v tabulce č. 2. 

DKK  

rozměry  PDK (cm)  LDK (cm)  

Délka  funkční  92  92  

anatomická  87  87  

Obvod  stehno  37  40 

koleno přes 

patellu  

34  35  

přes tuberositas 

tibiae  

30  31  

lýtko  29  31  
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Tab.č. 3 Vstupní antropometrické vyšetření HKK 

- antropometrické měření 

zanamenáno v tabulce č. 2. HKK  

rozměry  PHK (cm)  LHK (cm)  

Obvod  paže  26  27 

přes loket 25  25  

předloktí 23  24  

zápěstí  16  16  

 

 Vyšetření rozsahu aktivních a pasivních pohybů 

 

Goniometrie (dle Jandy)  

Použit SFTR kapesní goniometr s pohyblivým ramenem.  

 

Tab. č. 4 Vstupní goniometrické vyšetření HKK 

Ramenní kloub Aktivně PHK Pasivně PHK Aktivně LHK Pasivně LHK 

 S: neprovede S: 20-0-110 S: 30-0-170 S: 40-0-175 

 F: neprovede F: 80-0-0 F: 85-0-0 F: 90-0-0 

 T: neprovede T: 10-0-90 T: 40-0-130 T: 45-0-135 

 R: neprovede R: 60-0-20 R: 90-0-60 R: 90-0-70 

Loketní kloub S: 0-0-90 S: 0-0-130 S: 0-0-135 S: 0-0-140 

Předloktí T: neprovede T: 90-0-90 T: 85-0-85 T: 90-0-90 

Zápěstí S: neprovede S: 70-0-80 S: 65-0-75 S: 70-0-80 

 F: neprovede F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-0-25 

Prsty: MCP, 

PIP, DIP 

Flekční 

postavení, AP 

neprovede 

v normě v normě v normě 
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Tab. č. 5 Vstupní goniometrické vyšetření DKK 

Kyčelní kloub Aktivně PDK Pasivně PDK Aktivně LDK Pasivně LDK 

 S: 0-0-70 (F 

v kolenním kl.) 

S: 20-0-120 S: 20-0-115 S: 20-0-120 

 F: 10-0-30 F: 20-0-45 F: 20-0-40 F: 20-0-45 

 R: neprovede R: 25-0-35 R: 20-0-30 R: 25-0-35 

Kolenní kloub S: neprovede S: 10-0-130 S: 0-0130 S: 0-0-130 

Hlezenní kloub S: neprovede S: 10-0-45 S: 10-0-45 S: 15-0-45 

 R: neprovede R: 10-0-30 R: 10-0-30 R: 10-0-35 

 F: neprovede F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-025 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 6 Vstupní vyšetření zkrácených svalů 

SVAL vpravo vlevo 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 1 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. tensor fasciae latae 1 1 

m. rectus femoris 2 1 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 

jednokloubové 

1 1 

adduktory kyčelního kloubu 

dvoukloubové 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. pectoralis major: část 

sternální dolní 

1 1 

m. pectoralis major: část 

sternální střední 

1 1 

m. pectoralis major: část 

sternální horní 

0 0 

m. trapezius: pars 

descendens 

1 1 

m. levator scapule 1 1 

paravertebrální svaly 0 0 
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Analýza chůze 

Chůze vzhledem ke spastickému hemiparetickému postižení je nestabilní, 

nerytmická, nejistá. Pacient zvládne chůzi o jedné FH, s peroneální páskou na PDK  

a s ortézou na pravém koleni s doprovodem druhé osoby v pomalém tempu. Takto ujde 

i větší vzdálenost (přes 50 m). Kratší úseky po pokoji zvládne sám jen o jedné 

francouzské berli. Paretickou DK se snaží odlehčovat, chodidlo PDK se téměř neodlepí 

od země (doprovodný zvukový fenomén tření o podložku), naznačená je cirkumdukce 

v pravé kyčli, patrná je i celková lateroinklinace k levé straně, avšak při zatížení PDK se 

trup vychýlí výrazně vpravo. Bez ortézy na PDK se koleno vychyluje do výrazné 

hyperextenze. S dopomocí dvou osob zvládne pacient i chůzi po schodech, nutné je 

však stálé opakování správného sledu hole a končetin. 

 

Dechový stereotyp  

Vyšetřeno vleže na zádech 

Při nádechu se pohybuje sternum kraniokaudálně. Hrudník ani mezižeberní 

prostory se téměř nerozšiřují. Dochází k zapojení pomocných dýchacích svalů. Dýchání 

je asymetrické, větší aktivitu můžeme pozorovat v levé části hrudní. Je patrné typické 

inspirační postavení hrudníku, nadklíčkové jamky jsou hluboké, během nádechu se 

klíční kosti mírně zvedají. Dechový stereotyp pacienta odpovídá typickému hornímu 

(kostálnímu) typu dýchání. 

 

Test nitrobřišního tlaku dle Koláře 

Tlak vytvářený proti mému odporu je nedostatečný, na pravé straně menší než 

na levé, aktivuje se převážně horní část m. rectus abdominis, podbřišek se téměř 

nevyklene. 

 

Stereotyp sedu  

Plosky jsou v kontaktu s podložkou, obě chodidla v mírné zevní rotaci, pravé 

úhly v hlezenních a kolenních kloubech, kyčelní klouby jsou výše než klouby kolenní, 

pánev klopena dozadu, břicho nezpevněné, držení trupu kyfotické v oblasti hrudní, 

lopatky odstávají (více vpravo). Trup je mírně nachýlen vlevo. Hlava je v předsunutém 

držení a mírném záklonu. 
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Vyšetření kloubní vůle 

HKK 

Kloubní vůle je omezena v pravém kloubu ramenním ventrodorzálním směrem, v AC 

skloubení dorzálně a pohyb lopatky laterálně 

 

DKK 

Kloubní vůle je omezena v P Lisfrankově kloubu do rotace, v talokrurálním kloubu 

dorzálním směrem  

 

Trup 

Blokáda 1. a 3. – 5. žebra vpravo, omezená kloubní vůle v C-Th přechodu ve směru 

rotace, omezená kloubní vůle mezi Th3-4 a Th4-5 do extenze, omezená kloubní vůle 

v SI skloubení vpravo 

 

Vyšetření palpací 

Kůže – omezená protažitelnost v oblasti šíje a bederní páteře 

Podkoží – Kiblerova řasa hůře protažitelná v oblasti beder bilat. a  hrudní páteře více 

vpravo 

Fascie - na PHK hůře protažitelná než na LHK a to především v úseku pravé 

paže, cervikothorakální fascie hůře protažitelná bilat., levá laterální fascie trupu hůře 

protažitelná než pravá, hrudní fascie hůře protažitelná latero – mediálně bilat., plantární 

aponeuroza PDK celkově hůře protažitelná než na LDK 

 

  

Svalový tonus  

 

Tab. č. 7 Vstupní vyšetření svalového tonu (viz další strana) 



 

26 

 

 

SVALY  vpravo  vlevo  

paravetebrální svaly v oblasti Th-L přechodu  ↑↑  ↑  

m. quadratus lumborum  ≈ ↑ 

m. gluteus maximus – výrazná hypotrofie  ↓↓  ↓ 

m. rectus femoris   ↑↑ ↑↑ 

m.iliopsoas  ≈   ≈  

m. biceps femoris – mediální hlava  ↑  ↑↑  

mm. adductores  ↑↑  ↑  

m. semitendinosus + m. semimembranosus  ↑↑  ≈  

m. biceps brachii + flexory prstů  ↑↑  ≈  

m. triceps brachii  ↓↓↓  ≈  

m. supinator + extenzory prstů  ≈  ≈  

m. trapezius pars descendens - nebolestivé  ↑↑ ↑  

m. levator scapulae: nebolestivé  ↑↑ ↑  

m. rhomboidei  ↓↓  ↓↓ 

m. trapezius pars ascendens  ↓  ↓  

m. latissimus dorsi  ↓  ≈  

m. subscapularis  ↑  ≈  

m. pectoralis major: nebolestivé  ↑  ≈  

m. pectoralis minor: nebolestivé  ↑↑  ↑  

mm. scalenni  ↑  ↑↑  

m. sternocleidomastoideus  ↑  ↑↑  

m. rectus abdominis  ↓  ↑  

mm. obliqui ext. et int. abdominis  ↓↓  ↓  

m. transversus abdominis  ↓↓↓  

 

Legenda  

zvýšené svalové napětí: ↑ (mírně zvýšené), ↑↑ (středně zvýšené), ↑↑↑ (velice zvýšené)  

snížené svalové napětí: ↓ (mírně snížený tonus), ↓↓ (středně snížený tonus), ↓↓↓ (velice 

snížený), normotonus: ≈ 
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Vyšetření čití  

 

1. Povrchové:  

a) cítí na obou DKK a HKK stejně, stejnou intenzitou, neporušeno  

b) kvalitativně: taktilní čití, algické čití, termické, diskriminační čití, grafestezie 

– neporušeno.  

2. Hluboké – pohybocit, polohocit (pasivně), grafestezie, stereognosie – normostezie.  

 

 Hlavové nervy  

 

Hlavový nerv I, n. olfactorius – bpn (čich neporušen) 

Hlavový nerv II, n. opticus – bpn ( rozsah zorného pole je fyziologický) 

Hlavový nerv III, IV, VI, n. oculomotorius, trochlearis, abducens - oční štěrbiny 

přiměřeně široké, symetrické, bulby volně pohyblivé všemi směry, zornice izokorické, 

fotoreakce fyziologická 

Hlavový nerv V, n. trigeminus – bpn ( čití na obličeji neporušeno) 

Hlavový nerv VII, n. facialis – bpn ( obličejové svalstvo symetrické) 

Hlavový nerv VIII, n. vestibulocochlearis – bpn (sluch neporušen, bez nystagmu  

a vertiga) 

Hlavový nerv IX, X, XI, n. glossophyryngeus, vagus, accesorius – patrové oblouky 

symetrické, uvula ve střední čáře, lehká dysartrie, ramena zvedene (pravé méně  

než levé) 

Hlavový nerv XII, n. hypoglossus – bpn (jazyk plazí středem) 

 

 Vyšetření patologických reflexů  

 

1.Pyramidové jevy zánikové  

HKK 

HKK Mingazzini – PHK spontánní pokles (paréza),  

Hanzal – PHK spontánní pokles (paréza) přepadá volárně,  

Rusecký – dorzální flexe zápěstí PHK neudrží - spontánní pokles (paréza),  

Dufour – PHK spontánní pokles (paréza) ihned nastává pronace předloktí,  

Barré – PHK spontánní pokles (paréza) prsty do ADD (klidová poloha ruky),  
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Fenomén retardace – nezvládne aktivně vzpažit PHK, spontánní pokles při pokusu  

o střídání pronace a supinace (paréza).  

DKK  

Mingazzini – spontánní pokles PDK (paréza),  

Barré I. – neudrží F v pravém kolenním kloubu, spontánní pokles PDK (paréza),  

Fenomén retardace – neprovede  

2. Pyramidové jevy spastické  

HKK Hoffmann + Trömner: pozitivní vpravo (F palce),  

Juster: pozitivní vpravo (F a náznak opozice palce). 

DKK Babinsky: pozitivní vpravo – výrazná tonická dorzální F palce + trojflexe PDK, 

vlevo reakce fyziologická 

Chaddock: negativní, nereaguje  

Oppenheim: negativní, nereaguje,  

Vítkův sumační: pozitivní vpravo  

Rossolimo + Jukovskij - Kornylov: pozitivní vpravo (F prstů).  

 

Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexů  

 

Hodnotící škála dle Véleho: 0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex vybavíme jen 

 s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický 

reflex.  

HKK  

Bicipitový reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit nejen při úponu, 

ale i v průběhu m.biceps brachii), zvětšená amplituda, rychlejší odpověď se synkinézou 

celé PHK - stupeň č. 5, vlevo – zvětšená amplituda - stupeň č. 4.  

Tricipitový reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit nejen při úponu, 

ale i v průběhu m. triceps brachii), zvětšená amplituda, rychlejší odpověď se synkinézou 

celé PHK – stupeň č. 5, vlevo stupeň č. 4 

pronační: vpravo zvětšená amplituda, rychlejší odpověď, stupeň č. 5, vlevo stupeň č. 3  

flexorů prstů: vpravo stupeň č. 5 – zvětšená amplituda, rychlejší odpověď, vlevo stupeň 

č. 3.  
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DKK  

Patelární reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit i v oblasti proximálně  

nad patelou), zvětšená amplituda – stupeň č. 5, vlevo - stupeň č. 3.  

Reflex Achillovy šlachy, medioplantární reflex: vpravo stupeň č. 4 – zvětšená 

amplituda, rychlejší odpověď, vlevo - stupeň č. 2 

 

Vyšetření kožních reflexů  

 

Břišní epigastrický + mezogastrický + hypogastrický: vpravo stupeň č. 1 - lze 

vybavit po několika pokusech, slabá odpověď, vlevo fyziologická odezva stupeň č. 3  

 

Vyšetření taxe 

 

Vyšetření taxe a diadochokinéze na HKK i DKK nemá výpovědní hodnotu kvůli 

pravostrannému paretickému postižení - dochází ke spontánnímu poklesu  

 

 Vyšetření úchopu  

 

jemná motorika 

 štipec – P nesvede, L svede. 

 špetka – P nesvede, L svede 

 laterální úchop – P nesvede, L svede 

silový úchop 

 kulový – P nesvede, L svede 

 válcový – P nesvede, L svede 

 háček – P nesvede, L svede 

 

Speciální testy  

 

Barthel index  

 

Příjem potravy 5 bodů, koupání 5 bodů, péče o zevnějšek 5 bodů, oblékání 5 bodů,  

ovládání konečníku 10 bodů, ovládání močení 10 bodů, přesun WC 10 bodů, přesun  
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postel-židle 15 bodů, lokomoce 10 bodů, schody 5 bodů.  

Celkové skóre = 80 bodů … lehká závislost (35) 

 

 

 Berg Balance Scale – modifikováno  

 

Ze sedu do stoje – 3 body, stoj bez podpory –– 3 body, sed s nepodepřenými zády, 

ale s podepřenými chodidly na podlaze – 4 body, ze stoje do sedu – 2 body, přesuny – 3 

body, stoj bez podpory a zavřené oči –– 2 body, stoj bez podpory o úzké bazi – 2, 

dosažení směrem dopředu s nataženou paží ve stoje 1 bod, sběr předmětu ze země ze 

stoje 3 body, otáčení a pohled přes rameno ve stoje 4 body, otáčení 360° - 1 bod, 

položení chodidla na stupínek se střídáním chodidel při stoji bez podpory – nelze zatížit 

PDK, stoj bez podpory s jedním chodidlem vpředu - 0 bodů, stoj na jedné noze – 0 bodů 

Celkové skóre =28 bodů ... chůze možná s asistencí (5) 
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Funkční test soběstačnosti  

Tab. č. 8 Vstupní vyšetření Funkčního testu soběstačnosti (35) 

FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI  

Osobní péče  Komunikace  

Jídlo / pití  5 Chápání 

(akustické i 

vizuální)  

6  

Péče o zevnějšek  5  Vyjadřování 

(/ne/verbální)  

2  

Mytí, koupání, sprchování  5  Sociální aspekty  

Oblékání – HKK, trup  5  Sociální kontakt  7  

Oblékání - DKK  5  Řešení problémů  5 

Intimní hygiena  6  Paměť  7  

Kontinence  Psychické funkce: 27 bodů  

součet (max. 35 bodů)  

Močový měchýř  7  Celkové skóre: 98 bodů  

součet (max. 126 bodů)  
Konečník  7  

Přesuny  

Lůžko, židle nebo vozík  6 

WC  6 

Vana, sprcha  6 

Lokomoce  

Chůze nebo vozík  5  

Schody  3  

Pohybová dovednost: 71 bodů  

součet (max. 91 bodů)  
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Závěr: 

Pacient je po ischemické CMP s pravostrannou symptomatologií, plegií PHK, 

paresou PDK a Broccovou afázií. Již aspekcí je viditelná nastupující spasticita PHK, 

akrum je drženo v pěst, loket v mírné flexi, předloktí v pronaci, rameno ve vnitří rotaci 

a addukci, spasticita mizí pouze v poloze ležmo. Aktivní pohyb PHK je možný pouze 

do flexe v lokti v omezeném rozsahu, pasivní rozsah pohybu je na PHK omezen pouze 

v kloubu ramenním a to do všech směrů. Dosahování krajní polohy v P ramenním 

kloubu je pro pacienta značně bolestivé, naznačena je subluxace ramene. S omezeným 

rozsahem a bolestivostí P ramenního kloubu pravděpodobně souvisí i blokáda pravého 

AC skloubení, omezená kloubní vůle v ramenním kloubu směrem dorzoventrálním, 

omezený pohyb lopatky laterálně, blokáda 1. žebra a C-Th přechodu, hypertonický 

pravý m. trapezius pars descendens, omezená protažitelnost kůže v oblasti krční páteře 

více vpravo a omezená protažitelnost cervikothorakální fascie. PDK je značně 

hypotonická oproti druhé DK, aktivní pohyb je v omezeném rozsahu možný téměř  

do všech směrů jak v kyčelním tak v kolenním kloubu, akrum je téměř plegické 

s mírným nástupem spasticity. Pasivní rozsah pohybu je omezen pouze na akru a to  

do všech směrů oproti LDK, s omezeným rozsahem pohybu bude pravděpodobně 

souviset blokáda v talokrurálním a Lisfankově kloubu, s nastupující spasticitou souvisí 

nejspíše horší protažitelnost plantární aponeurozy. Kostální typ dýchání poukazuje  

na sníženou aktivaci bránice, čímž dochází k nedostatečné stabilizaci páteře a trupu. 

Nádechové postavení hrudníku souvisí se zvýšeným napětím skalenových svalů, m. 

sternocleidomastoideus a horních fixátorů ramenního pletence, pravděpodobně bude 

ovlivňovat i kyfotický sed s předsunutou a zakloněnou hlavou. Čití je na všech 

končetinách neporušeno. Pacient je schopen samostatného sedu i stoje bez opory  

po kratší časový úsek (cca 1minutu). Pacient je též schopen chůze o jedné FH, s ortézou 

na pravém koleni (bez ní „přepadává“ koleno do značné hyperextenze) a peroneální 

páskou s doprovodem jedné osoby. Takto ujde i delší vzdálenost cca 50 m. 

Neurologické vyšetření odpovídá obrazu pravostranné hemiparézy, hlavové nervy jsou 

neporušeny, nacházíme pozitivní iritační i zánikové jevy na pravých končetinách, 

šlachookosticové reflexy jsou pravostranně zvýšené kromě patelárního  

a medioplantárního reflexu. Celkově je pacient částečně samostatný, ADL zvládá pouze 

s dopomocí druhé osoby. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 

Krátkodobý plán 

 Úprava svalového tonu – výchozí polohy při cvičení snižující spasticitu, 

relaxace hypertonních svalů, pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, 

facilitace antagonistů hypertonních svalů – kartáčování, poklep, stimulace 

„ježkem“ 

 Dosažení funkční aktivity svalové  - nácvik aktivních pohybů, facilitační 

techniky paretických svalů  

 Dosažení funkční pohyblivosti kloubní – především kořenových kloubů, LTV – 

aktivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, manuální terapie (mobilizace), PNF 

 Reedukace dechového stereotypu  - lokalizované dýchání, brániční dýchání, 

nácvik dechové vlny 

 Zlepšení rovnováhy a stability sedu, stoje a chůze – rytmická stabilizace trupu  

a pánve,  nácvik rovnováhy, použití peroneální pásky a ortézy na koleno při 

chůzi 

 Dosažení samostatnosti a soběstačnosti pacienta - nácvik sebeobsluhy 

(obouvání, oblékání) a chůze po rovině a do a ze schodů 

 

Dlouhodobý plán 

 Zlepšit soběstačnost a samostatnost 

 Snížit riziko pádů 

 Odstranění svalových dysbalancí  - prevence vzniku kontraktur 

 Zapojení pravé strany do běžných denních činností 

 Zabránit vzniku abnormálních pohybových vzorů 

 

3.5 Průběh terapie 

Pacient podstoupil komplexní rehabilitační program v Ústřední vojenské 

nemocnici Praha. Nejprve uvádím celkový denní rehabilitační program včetně 

logopedie a ergoterapie, dále budou detailně rozpracovány jednotlivé fyzioterapeutické 

jednotky. 
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3.5.1 Logopedie 

Logopedie probíhala pětkrát týdně, pondělí až pátek, zaměřovala se především 

na  stimulaci verbální fluence, stimulaci k orální řečové produkci, kognitivní trénink, 

slovní zásobu aktivní, opakování, výbavnost slov, pojmenovávání, rozumění 

 

3.5.2 Ergoterapie 

Ergoterapie probíhala též pětkrát týdně, pondělí až pátek, zaměřovala se  

na nácvik chůze, zrcadlovou terapii, ergoterapii ruky – facilitace extenzorů (míčkem, 

ježkem, kartáčem), su-jok, mobilizaci drobných kloubů ruky a pasivní pohyby prstů  

a ruky 

 

3.5.3 Fyzikální terapie 

perličková lázeň - třikrát týdně, teplota vody cca 36 stupňů, 30 min 

 

3.5.4 Motomed 

dvakrát denně, 15 minut 

. 

3.5.5 Fyzioterapie 

 

9. 1. 2012  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, logopedie  

Status presens  

Subj: pacient je v dobré náladě, usmívá se, bolesti nemá, souhlasí, že se stane 

probandem pro zpracování bakalářské práce 

Obj: orientován, spolupracuje, pozitivní přístup k léčbě, ztížená komunikace z důvodu 

Broccovy afázie DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

1) Kineziologický rozbor – viz výše  

.  
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Návrh terapie  

1) Provedení kineziologického rozboru  

 

Provedení terapie  

1) Kineziologický rozbor – viz výše 

 

10. 1. 2012  

Denní RHB program: 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže  

Obj: pacient spolupracuje, je dobře naladěn DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

1) zmírnění spasticity a uvolnění PHK  

2) zlepšení aktivní pohyblivosti PHK  

3) zvětšení pasivního rozsahu pohybu v pravém ramenním kloubu 

4) posílení DKK 

5) vertikalizace a nácvik stability  

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, MTT,  mobilizace AC skloubení 

2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik AP 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“ 

4) aktivní pohyby v kyčelním a kolenním kloubu, elevace pánve, cvičení 

s gymnastickým míčem physio roll 

5) nácvik správného sedu, přenášení váhy vsedě 

 

Provedení  

1)  míčkování m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní pohyby 

v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru, manipulace klavikuly 

dorzálním směrem dle Rychlíkové 

2)  kartáčování a poklep paretických svalů svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí  
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3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“  

4) aktivní pohyby vleže na zádech v kyčelním kloubu do flexe, extenze, abdukce  

a addukce, elevace pánve (DKK pokrčmo), flexe v kyčelních a kolenních kloubech 

s patami opřenými o physio roll 

5) nácvik správného sedu, přenášení váhy vsedě 

 

Výsledek  

Objevila se bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních polohách, 

AP PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe v omezeném rozsahu, pacient byl 

zainstruován do správného sedu, byla obnovena kloubní vůle v AC skloubení 

 

11. 1. 2010  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, logopedie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, žádné bolesti nepociťuje  

Obj: pacient je rozespalý, často zívá DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a uvolnění šíje, obnovení kloubní vůle pravého ramenního kloubu, 

lopatky a C-Th přechodu 

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, MTT na PHK 

2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik AP 

3) placing ruky, pasivní pohyby, „sekyrky“, PNF 1. dg. flekční vzorec a extenční vzorec 

4) mobilizace pravého ramenního kloubu, pravé lopatky a C-Th přechodu  

5) PIR m. trapezius – pars descendens bilat. a  m. levator scapule bilat 

6) vertikalizace a nácvik chůze po chodbě o jedné FH  

 

Provedení  

1) hlazení paretických svalů PHK, pomalé pasivní pohyby v zápěstí, loketním  

a ramenním kloubu rotačního charakteru 
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2) kartáčování a poklep paretických svalů svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí 

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“, PNF 1. dg. flekční a extenční vzorec pasivní provedení 

4) mobilizace P ramenního kloubu ventrodorzálně vsedě, pravé lopatky laterálně vleže 

na boku a C-Th přechodu do rotace 

5) PIR m. trapezius – pars descendens bilat. a  m. levator scapule bilat 

6) vertikalizace a nácvik chůze po chodbě o jedné FH v doprovodu jedné osoby, cca 50 

m 

 

Výsledek  

Objevila se bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních polohách, 

pacient zvládl ujít asi 50 m po chodbě  s doprovodem, podařilo se obnovit kloubní vůli 

v ramením kloubu,  v C-Th přechodu a kloubní vůli lopatky, mírně se snížilo napětí 

v m. trapezius – pars descendens 

 

12. 1. 2012  

Denní RHB program: 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže, je jen lehce unaven  

po včerejší chůzi  

Obj: pacient spolupracuje, je lehce unavený DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a uvolnění hrudníku 

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, MTT na PHK 

2) kartáčování a poklep paretických svalů 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 1. dg. flekční a extenční vzorec 

4) aktivní pohyby v kyčelním a kolenním kloubu, cvičení s gymnastickým míčem 

physio roll, PNF, 1. dg. flekční a extenční vzorec 

5) protažení cervikothorakální fascie, fascie hrudní a lat. fascie trupu, mobilizace žeber, 

PIR s následným protažením na m. pectoralis major 
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6) přenášení váhy trupu vsedě, „bridging“ 

 

Provedení  

1) míčkování a hlazení m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní 

pohyby v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 

2) kartáčování a poklep paretických svalů svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí  

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“, PNF, 1.dg., flekční a extenční vzorec pasivní provedení 

4) aktivní pohyby vleže na zádech v kyčelním kloubu do flexe, extenze, abdukce  

a addukce, flexe v kyčelních a kolenních kloubech s patami opřenými o physio roll, 

PNF, 1.dg., flekční a extenční vzorec, technika pomalý zvrat 

5) protažení cervikothorakální fascie, fascie hrudní lateromediálně a lat. fascie trupu, 

mobilizace 1. žebra repetitivně a 3. - 5. žebra vpravo dle Kubise, PIR s následným 

protažením na m. pectoralis major – stř. a dolní část 

6) přenášení váhy trupu vsedě, „bridging“ 

 

Výsledek  

Objevila se bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních polohách, 

ačkoli je již menší než v předešlých terapiích, AP PHK možný pouze v loketním kloubu 

do flexe, podařilo se uvolnit hrudní fascii a obnovit kloubní vůli 3. - 5. žebra a mírně 

protáhnout m. pectoralis major 

 

13. 1. 2012  

Denní RHB program: 2 x fyzioterapie, motomed, logopedie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže 

Obj: pacient spolupracuje, je lehce rozespalý DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a uvolnění mm. scaleni a m. pectoralis minor a nácvik správného 

dechového stereotypu 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, míčkování spastických svalů 
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2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik aktivního pohybu PHK 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 1. dg. flekční a extenční vzorec 

4) PIR na mm. scaleni a m. pectoralis minor bilat. 

5) nácvik bráničního dýchání, lokalizované dýchání 

6) placing trupu, přenášení váhy ve stoje 

 

Provedení  

1) míčkování m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní pohyby 

v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 

2) kartáčování a poklep paretických svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí  

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“, PNF, 1.dg., flekční a extenční vzorec pasivní provedení 

4) PIR na mm. scaleni a m. pectoralis minor bilat. 

5) nácvik bráničního dýchání, lokalizované dýchání do dolních žeber 

6) placing trupu vsedě, přenášení váhy ve stoje 

 

Výsledek  

Objevila se mírná bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních 

polohách, AP PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe, podařilo se docílit 

mírného rozšíření dolní hrudní oblasti při nádechu, uvolnit mm. scaleni a částečně i m. 

pectoralis minor bilat. 

 

16. 1. 2012  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže, po víkendu je odpočinutý 

Obj: pacient spolupracuje DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a uvolnění hypertonních svalů DKK a chůze do a ze schodů 

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, míčkování a hlazení spastických svalů 
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2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik AP 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 2. dg. flekční a extenční vzorec 

4) PIR na P m. rectus femoris, mm. adductores a m. semitendinosus, semimembranosus 

5) aktivní pohyby v P kyčelním a kolenním kloubu, izometrie glutei, cvičení 

s overballem, PNF, 1. dg. flekční a extenční vzorec 

6) nácvik opory o PHK vsedě, chůze do schodů  o 1 FH s doprovodem 

 

Provedení  

1) míčkování a hlazení m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní 

pohyby v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 

2) kartáčování a poklep paretických svalů svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí  

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“, PNF, 2.dg., flekční a extenční vzorec pasivní provedení 

4) PIR na P m. rectus femoris, mm. adductores a m. semitendinosus, semimembranosus  

5) aktivní pohyby v P kyčelním do flexe, extenze, abdukce a addukce, v kolenním 

kloubu do flexe a extenze, izometrie glutei, cvičení s overballem pro posílení m. 

quadricpes femoris a elevace pánve s overballem mezi koleny, PNF, 1.dg., flekční  

a extenční vzorec, technika pomalý zvrat 

6) nácvik opory o PHK vsedě, chůze do schodů  o 1 FH s doprovodem dvou terapeutů 

 

Výsledek  

Objevila se mírná bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních 

polohách, AP PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe, pacient zvládl chůzi  

do a ze schodů v doprovodu dvou osob, nutné bylo stálé opakování správného sledu 

hole a končetin 

 

17. 1. 2012  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže 

Obj: pacient spolupracuje DF: 16/min, TF: 70/min.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a protažení zkrácených svalů DKK a obnovení kloubní vůle SI 

skloubení 

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, míčkování spastických svalů 

2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik aktivního pohybu PHK 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 2. dg. flekční vzorec 

4) PIR s následným protažením na m. rectus femoris bilat, m. tensor fasciae latae bilat.  

a P m. soleus  

5) mobilizace SI skloubení vpravo 

6) aktivní pohyby v P kyčelním a kolenním kloubu, izometrie glutei, PNF, 2. dg. flekční 

a extenční vzorec 

7) nácvik opory o PHK vsedě, placing trupu 

 

Provedení  

1) míčkování m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní pohyby 

v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 

2) kartáčování a poklep paretických svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí 

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“ PNF, 2.dg., flekční a extenční vzorec pasivní provedení 

4) PIR s následným protažením na m. rectus femoris bilat, m. tensor fasciae latae bilat.  

a P m. soleus 

5) mobilizace SI skloubení vpravo  dle Stoddarda 

6) aktivní pohyby vleže na zádech v kyčelním kloubu do flexe, extenze, abdukce  

a addukce, flexe v kyčelních a kolenních kloubech s patami opřenými o physio roll, 

izometrie glutei, PNF, 2.dg. flekční a extenční vzorec, technika pomalý zvrat 

7) nácvik opory o PHK vsedě, placing trupu 
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Výsledek  

Objevila se bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních polohách, AP 

PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe, podařilo se obnovit kloubní vůli SI 

skloubení a mírně protáhnout svaly stehen a P m. soleus 

 

18. 1. 2012  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže 

Obj: pacient spolupracuje DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a obnovení kloubní vůle Th páteře, protažení zkrácených svalů šíje, 

uvolnění pravého hlezenního kloubu a přednoží 

  

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, míčkování spastických svalů 

2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik aktivního pohybu PHK 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 2. dg. flekční a extenční vzorec 

4) mobilizace Th páteře v úseku Th3-4, Th4-5 

5) PIR s následným protažením na m. trapezius – pars ascendens bilat a m. levator 

scapule bilat 

6) mobilizace talokrurálního  a Lisfrankova kloubu, uvolnění plantární aponeurozy 

7) nácvik správného stereotypu chůze po rovině a do a ze schodů 

 

Provedení  

1) míčkování m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní pohyby 

v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 

2) kartáčování a poklep paretických svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí 

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“ PNF, 2.dg., flekční vzorec pasivní provedení, centrace 

ramene 

4) mobilizace Th páteře do extenze v úseku Th3-4, Th4-5 
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5) PIR s následným protažením na m. trapezius – pars ascendens bilat a m. levator 

scapule bilat  

6) mobilizace  P talokrurálního směrem dorzálním a Lisfrankova kloubu do rotace, PIR 

na plantární aponeurozu 

7) nácvik správného stereotypu chůze o jedné FH s doprovodem jedné osoby po rovině 

a do a ze schodů 

 

Výsledek  

Objevila se nepatrná bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech krajních 

polohách, AP PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe, ve flexorech zápěstí se 

začíná objevovat svalový záškub, podařilo se obnovit kloubní vůli v P talokrurálním  

a  Lisfrankově kloubu, čímž se mírně zvýšila dorzální flexe v P hlezenním kloubu, 

obnovena kloubní vůle též v Th páteři  

 

19. 1. 2012  

Denní RHB program: 2 x fyzioterapie, motomed, ergoterapie 

Status presens  

Subj: pacient se cítí dobře, nemá žádné subjektivní obtíže 

Obj: pacient spolupracuje DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

Viz 10. 1. 2012 a nácvik správného dechového stereotypu 

 

Návrh terapie  

1) pomalé pasivní pohyby rotačního charakteru, míčkování spastických svalů 

2) kartáčování a poklep paretických svalů, nácvik aktivního pohybu PHK 

3) placing ruky, pasivní pohyby PHK, „sekyrky“, PNF, 2. dg. flekční a extenční vzorec 

4) aktivní pohyby v kyčelním a kolenním kloubu, cvičení s therabandem 

5) „bridging“,  zlepšení schopnosti opory o PHK 

6) nácvik bráničního dýchání 

 

Provedení  

1) míčkování m. biceps brachii a flexorů předloktí PHK, pomalé pasivní pohyby 

v zápěstí, loketním a ramenním kloubu rotačního charakteru 
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2) kartáčování a poklep paretických svalů PHK a zkouška AP  - flexe a extenze 

v loketním kloubu a zápěstí 

3) placing pravé ruky, pasivní pohyby PHK do všech směrů v ramenním a loketním 

kloubu a v zápěstí, „sekyrky“ PNF, 2.dg., flekční vzorec pasivní provedení, centrace 

ramene 

4) aktivní pohyby vleže na zádech v kyčelním kloubu do flexe, extenze, abdukce  

a addukce, střídavá flexe a extenze v kyčelních kloubech za použití therabandu 

5) „bridging“, nácvik opory o PHK vsedě 

6) nácvik bráničního dýchání 

 

Výsledek  

Objevila se jen nepatrná bolest v pravém ramenním kloubu téměř ve všech 

krajních polohách, AP PHK možný pouze v loketním kloubu do flexe, ve flexorech 

zápěstí se objevuje svalový záškub, oblast dolní hrudní se rozšiřuje již více  

než v předešlých terapiích 

 

20. 1. 2012  

Denní RHB program: perlička, 2 x fyzioterapie, motomed, logopedie  

Status presens  

Subj: pacient je v dobré náladě, usmívá se, bolesti nemá, těší se domů 

Obj: orientován, spolupracuje, DF: 16/min, TF: 70/min.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky  

1) Výstupní kineziologický rozbor 

.  

Návrh terapie  

1) Provedení Výstupního kineziologického rozboru  

 

Provedení terapie  

1) Výstupní kineziologický rozbor viz níže 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor  

3. 2. 2012, 14:00  

Status presens  

Subj.: pacient se cítí dobře, je orientován osobou, časem i místem 

obj.: hmotnost: 65 kg, výška: 175 cm, Body mass index: 21,2 – norma  

3.3.2 Vyšetření aspekcí  

Statické vyšetření stoje  

Stoj s odlehčením PDK, částečně stabilní, baze přiměřená, vydrží stát bez opory 

po delší časový úsek, PDK v mírném nákroku vpřed, koleno v mírné semiflexi, kyčel 

PDK v mírné zevní rotaci, sešikmení pánve vlevo dolů z důvodu úklonu trupu vlevo, 

břišní svalstvo (více vpravo) a pravý m. quadriceps femoris značně hypotonický, 

hrudník vpravo výrazně prominuje, PHK je v semiflexi v kloubu loketním, akrum 

drženo v pěst, vnitřní rotace v ramenním kloubu, L klavikula více prominuje, pravé 

rameno je výše  

Z boku: výrazná protrakce ramen a předsunuté držení hlavy, výrazná hrudní 

kyfosa 

Zezadu: Pravá SIPS výše než levá, scapula alata více vpravo, pravé rameno 

výše, hlava ukloněna doprava 

 

 Antropometrie  

 

Somatotyp dle Scheldona: ektomorf (14) 
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Tab. č. 9 výstupní antropometrické vyšetření DKK 

 rozměry  PDK (cm)  LDK (cm)  

Délka  funkční  92  92  

anatomická  87  87  

Obvod  stehno  38  40 

koleno přes 

patellu  

34  35  

přes tuberositas 

tibiae  

30  31  

lýtko  30  31  

 

Tab. č. 10 Výstupní antropometrické vyšetření HKK 

- antropometrické měření 

zaznamenáno v tabulce č. 2. HKK  

rozměry  PHK (cm)  LHK (cm)  

Obvod  paže  26  27 

přes loket 25  25  

předloktí 23  24  

zápěstí  16  16  

 

 Vyšetření rozsahu aktivních a pasivních pohybů 

 

Goniometrie (dle Jandy) 

Použit SFTR kapesní goniometr s pohyblivým ramenem.  
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Tab. č. 11 Výstupní goniometrické vyšetření HKK 

Ramenní 

kloub 

Aktivně PHK Pasivně PHK Aktivně LHK Pasivně LHK 

 S: neprovede S: 30-0-165 S: 30-0-170 S: 40-0-175 

 F: neprovede F: 90-0-0 F: 85-0-0 F: 90-0-0 

 T: neprovede T: 20-0-100 T: 40-0-130 T: 45-0-135 

 R: neprovede R: 90-0-40 R: 90-0-60 R: 90-0-70 

Loketní kloub S: 0-0-90 S: 0-0-130 S: 0-0-135 S: 0-0-140 

Předloktí T: neprovede T: 90-0-90 T: 85-0-85 T: 90-0-90 

Zápěstí S: neprovede S: 70-0-80 S: 65-0-75 S: 70-0-80 

 F: neprovede F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-0-25 

Prsty: MCP, 

PIP, DIP 

Flekční 

postavení, AP 

neprovede 

fyziologický fyziologický fyziologický 

 

 

Tab. č. 12 Výstupní goniometrické vyšetření DKK 

Kyčelní kloub Aktivně PDK Pasivně PDK Aktivně LDK Pasivně LDK 

 S: 0-0-70 (F 

v kolenním kl.) 

S: 20-0-120 S: 20-0-115 S: 20-0-120 

 F: 10-0-30 F: 20-0-45 F: 20-0-40 F: 20-0-45 

 R: neprovede R: 25-0-35 R: 20-0-30 R: 25-0-35 

Kolenní kloub S: neprovede S: 10-0-130 S: 0-0130 S: 0-0-130 

Hlezenní kloub S: neprovede S: 10-0-45 S: 10-0-45 S: 15-0-45 

 R: neprovede R: 10-0-30 R: 10-0-30 R: 10-0-35 

 F: neprovede F: 25-0-25 F: 20-0-20 F: 25-025 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 13 Výstupní vyšetření zkrácených svalů 

SVAL vpravo vlevo 

m. gastrocnemius 0 0 

m. soleus 0 0 

m. iliopsoas 0 0 

m. tensor fasciae latae 1 0 

m. rectus femoris 1 0 

flexory kolenního kloubu 2 2 

adduktory kyčelního kloubu 

jednokloubové 

1 1 

adduktory kyčelního kloubu 

dvoukloubové 

0 0 

m. piriformis 0 0 

m. pectoralis major: část 

sternální dolní 

0 0 

m. pectoralis major: část 

sternální střední 

0 0 

m. pectoralis major: část 

sternální horní 

0 0 

m. trapezius: pars 

descendens 

1 0 

m. levator scapule 1 0 

paravertebrální svaly 0 0 

 

 

Analýza chůze 

Chůze je výrazně jistější a stabilnější, nadále však zůstává nerytmická. Pacient 

se sám začíná pokoušet o chůzi bez  FH, pouze s peroneální páskou a ortézou na pravém 

koleni v doprovodu jedné osoby, zvládá delší vzdálenosti (cca přes 100 m), únava 

přichází výrazně později. Paretickou DK odlehčuje již méně než před čtrnácti dny, 

chodidlo se však nadále téměř neodlepí od země, naznačená cirkumdukce v pravé kyčli 

přetrvává, stejně tak jako lateroinklinace k levé straně. Peroneální páska a ortéza  

na pravé koleno zůstává nadále nutnou pomůckou. Pacient zvládá již relativně dobře  

i chůzi po schodech o jedné FH s doprovodem jedné osoby, sled hole a končetin si již 

dobře pamatuje, chůze je poměrně stabilní. 
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Dechový stereotyp  

Vyšetřeno vleže na zádech 

Při nádechu se pohybuje sternum kraniokaudálně, hrudník se téměř nerozšiřuje. 

Mezižeberní prostory se nerozšiřují. Dochází k zapojení pomocných dýchacích svalů. 

Dýchání je asymetrické, větší aktivitu můžeme pozorovat v levé části hrudní. Je patrné 

typické inspirační postavení hrudníku, nadklíčkové jamky jsou hluboké, během nádechu 

se klíční kosti mírně zvedají. Dechový stereotyp pacienta odpovídá typickému hornímu 

(kostálnímu) typu dýchání. 

 

Test nitrobřišního tlaku dle Koláře 

Tlak vytvářený proti mému odporu je značně nedostatečný, na pravé straně 

menší než na levé, aktivuje se převážně horní část m. rectus abdominis, podbřišek se 

téměř nevyklene. 

 

Stereotyp sedu  

Plosky jsou v kontaktu s podložkou, obě chodidla v mírné zevní rotaci, pravé 

úhly v hlezenních a kolenních kloubech, kyčelní klouby jsou výše než klouby kolenní, 

pánev klopena dozadu, břicho nezpevněné, držení trupu kyfotické v oblasti hrudní, 

lopatky odstávají (více vpravo). Trup je mírně nachýlen vlevo. Hlava je v předsunutém 

držení v mírném záklonu. 

 

Vyšetření kloubní vůle 

HKK 

Kloubní vůle je omezena v AC skloubení kraniokaudálně  

 

DKK 

Kloubní vůle neomezena 

 

Trup 

Blokáda 3. žebra vpravo 

 

Vyšetření palpací 

Kůže – patologická bariéra v oblasti šíje a bederní páteře 
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Podkoží – Kiblerova řasa hůře protažitelná v oblasti beder a  hrudní páteře více vpravo 

Fascie - na PHK hůře protažitelná než na LHK a to především v úseku pravé 

paže, levá laterální hrudní fascie hůře protažitelná než pravá, plantární aponeuroza PDK 

hůře protažitelná než na LDK 

 

 Svalový tonus  

Tab. č. 14 Výstupní vyšetření svalového tonu 

SVALY  vpravo  vlevo  

paravetebrální svaly v oblasti Th-L přechodu  ↑↑  ↑  

m. quadratus lumborum  ≈ ↑ 

m. gluteus maximus – výrazná hypotrofie  ↓  ↓ 

m. rectus femoris   ↑ ↑ 

m.iliopsoas  ≈   ≈  

m. biceps femoris – mediální hlava  ↑  ↑↑  

mm. adductores  ↑  ↑  

m. semitendinosus + m. semimembranosus  ↑  ≈  

m. biceps brachii + flexory prstů  ↑↑  ≈  

m. triceps brachii  ↓↓↓  ≈  

m. supinator + extenzory prstů  ≈  ≈  

m. trapezius pars descendens - nebolestivé  ↑ ↑  

m. levator scapulae: nebolestivé  ↑ ≈   

m. rhomboidei  ↓↓  ↓↓ 

m. trapezius pars ascendens  ↓  ↓  

m. latissimus dorsi  ↓  ≈  

m. subscapularis  ↑  ≈  

m. pectoralis major: nebolestivé  ↑  ≈  

m. pectoralis minor: nebolestivé  ↑  ↑  

mm. scalenni  ≈   ≈   

m. sternocleidomastoideus  ↑  ↑↑  

m. rectus abdominis  ↓  ↑  

mm. obliqui ext. et int. abdominis  ↓↓  ↓  

m. transversus abdominis  ↓↓↓  
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Legenda  

zvýšené svalové napětí: ↑ (mírně zvýšené), ↑↑ (středně zvýšené), ↑↑↑ (velice zvýšené)  

snížené svalové napětí: ↓ (mírně snížený tonus), ↓↓ (středně snížený tonus), ↓↓↓ (velice 

snížený), normotonus: ≈ 

 

Vyšetření čití  

 

1. Povrchové:  

a) topika: cítí na obou DKK a HKK stejně, stejnou intenzitou, neporušeno  

b) kvalitativně: taktilní čití, algické čití, termické, diskriminační čití, grafestezie 

– neporušeno.  

2. Hluboké – pohybocit, polohocit (pasivně), grafestezie, stereognosie – normestezie.  

 

 Hlavové nervy  

Hlavový nerv I, n. olfactorius – bpn (čich neporušen) 

Hlavový nerv II, n. opticus – bpn ( rozsah zorného pole je fyziologický) 

Hlavový nerv III, IV, VI, n. oculomotorius, trochlearis, abducens - oční štěrbiny 

přiměřeně široké, symetrické, bulby volně pohyblivé všemi směry, zornice izokorické, 

fotoreakce fyziologická 

Hlavový nerv V, n. trigeminus – bpn ( čití na obličeji neporušeno) 

Hlavový nerv VII, n. facialis – bpn ( obličejové svalstvo symetrické) 

Hlavový nerv VIII, n. vestibulocochlearis – bpn (sluch neporušen, bez nystagmu  

a vertiga) 

Hlavový nerv IX, X, XI, n. glossophyryngeus, vagus, accesorius – patrové oblouky 

symetrické, uvula ve střední čáře, lehká dysartrie, ramena zvedne (pravé méně než levé) 

Hlavový nerv XII, n. hypoglossus – bpn (jazyk plazí středem) 

 

 Vyšetření patologických reflexů  

 

1.Pyramidové jevy zánikové  

HKK 

HKK Mingazzini – PHK spontánní pokles (paréza),  
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Hanzal – PHK spontánní pokles (paréza) přepadá volárně,  

Rusecký – dorzální F zápěstí PHK neudrží - spontánní pokles (paréza),  

Dufour – PHK spontánní pokles (paréza) ihned nastává pronace předloktí,  

Barré – PHK spontánní pokles (paréza) prsty do ADD (klidová poloha ruky),  

Fenomén retardace – nezvládne aktivně vzpažit PHK, spontánní pokles při pokusu o 

střídání pronace a supinace (paréza).  

DKK  

Mingazzini – spontánní pokles PDK (paréza),  

Barré I. – neudrží F v pravém kolenním kloubu, spontánní pokles PDK (paréza),  

Fenomén retardace – neprovede  

 

2. Pyramidové jevy spastické  

HKK Hoffmann + Trömner: pozitivní vpravo (F palce),  

Juster: pozitivní vpravo (F a náznak opozice palce). 

DKK Babinsky: pozitivní vpravo – výrazná tonická dorzální F palce + trojflexe PDK, 

vlevo reakce fyziologická 

Chaddock: negativní, nereaguje  

Oppenheim: negativní, nereaguje,  

Vítkův sumační: pozitivní vpravo  

Rossolimo + Jukovskij - Kornylov: pozitivní vpravo (F prstů).  

 

Vyšetření monosynaptických šlachookosticových reflexů  

 

Hodnotící škála dle Véleho: 0 = areflexie, 1 = hyporeflexie, reflex vybavíme jen  

s facilitací, 2 = snížený reflex, 3 = normální reflex, 4 = hyperreflexie, 5 = polykinetický 

reflex.  

HKK  

Bicipitový reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit nejen při úponu, 

 ale i v průběhu m.biceps brachii), zvětšená amplituda, rychlejší odpověď se synkinézou 

celé PHK - stupeň č. 5, vlevo – zvětšená amplituda - stupeň č. 4.  

Tricipitový reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit nejen při úponu,  

ale i v průběhu m. triceps brachii), zvětšená amplituda, rychlejší odpověď se synkinézou 

celé PHK – stupeň č. 5, vlevo stupeň č. 4 
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pronační: vpravo zvětšená amplituda, rychlejší odpověď, stupeň č. 5, vlevo stupeň č. 3  

flexorů prstů: vpravo stupeň č. 5 – zvětšená amplituda, rychlejší odpověď, vlevo stupeň 

č. 3.  

DKK  

Patelární reflex: vpravo rozšířená reflexní zóna (lze vybavit i v oblasti proximálně  

nad patelou), zvětšená amplituda – stupeň č. 5, vlevo - stupeň č. 3.  

Reflex Achillovy šlachy, medioplantární reflex: vpravo stupeň č. 4 – zvětšená 

amplituda, rychlejší odpověď, vlevo - stupeň č. 2 

 

Vyšetření kožních reflexů  

 

Břišní epigastrický + mezogastrický + hypogastrický: vpravo stupeň č. 1 - lze 

vybavit po několika pokusech, slabá odpověď, vlevo fyziologická odezva stupeň č. 3  

 

Vyšetření taxe 

Vyšetření taxe a diadochokinéze na HKK nemá výpovědní hodnotu kvůli 

pravostrannému paretickému postižení - dochází ke spontánnímu poklesu PHK, PDK – 

fyziologická reakce 

 Vyšetření úchopu  

 

jemná motorika 

 štipec – P nesvede, L svede. 

 špetka – P nesvede, L svede 

 laterální úchop – P nesvede, L svede 

silový úchop 

 kulový – P nesvede, L svede 

 válcový – P nesvede, L svede 

 háček – P nesvede, L svede 
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Speciální testy  

 

Barthel index  

 

Příjem potravy 5 bodů, koupání 5 bodů, péče o zevnějšek 5 bodů, oblékání 5 bodů,  

ovládání konečníku 10 bodů, ovládání močení 10 bodů, přesun WC 10 bodů, přesun  

postel-židle 15 bodů, lokomoce 10 bodů, schody 5 bodů.  

Celkové skóre = 80 bodů … lehká závislos (35) 

 

 

 Berg Balance Scale – modifikováno  

 

Ze sedu do stoje – 3 body, stoj bez podpory –– 4 body, sed s nepodepřenými zády, 

ale s podepřenými chodidly na podlaze – 4 body, ze stoje do sedu – 3 body, přesuny – 3 

body, stoj bez podpory a zavřené oči –– 3 body, stoj bez podpory o úzké bazi – 3 body, 

dosažení směrem dopředu s nataženou paží ve stoje - 1 bod, sběr předmětu ze země ze 

stoje - 3 body, otáčení a pohled přes rameno vestoje - 4 body, otáčení 360° - 2 body, 

položení chodidla na stupínek se střídáním chodidel při stoji bez podpory – nelze zatížit 

PDK, stoj bez podpory s jedním chodidlem vpředu - 0 bodů, stoj na jedné noze – 0 bodů 

Celkové skóre =33 bodů... schopen chůze s doprovodem (5) 
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Funkční test soběstačnosti  

Tab. č. 15 Výstupní vyšetření Funkčního testu soběstačnosti (35) 

FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI  

Osobní péče  Komunikace  

Jídlo / pití  5/5 Chápání 

(akustické i 

vizuální)  

6/6  

Péče o zevnějšek  5/6 Vyjadřování 

(/ne/verbální)  

2/2  

Mytí, koupání, sprchování  5/6  Sociální aspekty  

Oblékání – HKK, trup  5/6  Sociální kontakt  7/7  

Oblékání - DKK  5/5  Řešení problémů  5/5 

Intimní hygiena  6/6 Paměť  7/7  

Kontinence  Psychické funkce: 27 bodů  

součet (max. 35 bodů)  

Močový měchýř  7  Celkové skóre: 102 bodů  

součet (max. 126 bodů)  
Konečník  7  

Přesuny  

Lůžko, židle nebo vozík  6 

WC  6 

Vana, sprcha  6 

Lokomoce  

Chůze nebo vozík  5  

Schody  3  

Pohybová dovednost: 71 bodů  

součet (max. 91 bodů)  

 

Závěr vyšetření 

Nadále u pacienta pozorujeme centrální postižení řízení motoriky – 

pravostrannou spastickou hemiparézu. Wernicke –Mannovo držení na pravé horní 

končetině mizí pouze v poloze vleže. Pasivní rozsah pohybu v pravém ramenním 

kloubu se zvýšil do všech směrů a dosahovaní krajních poloh již není pro pacienta tolik 
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bolestivé. Aktivní pohyb na PHK však zůstává omezen pouze na loketní kloub. Pravou 

dolní končetinu se podařilo mírně posílit a zpřesnit prováděný pohyb, nadále však 

akrum zůstává plegické. Mírně se zlepšila celková stabilita ve stoji i stabilita trupu, při 

nádechu se lehce rozšiřuje dolní oblast hrudní, pacient vydrží stát bez opory i několik 

minut. Chůzi po rovině již zkouší bez francouzské hole, pouze s peroneální páskou  

a ortézou na pravé koleno (s FH ujde okolo 200 m), chůzi po schodech zvládá 

s doprovodem jedné osoby bez obtíží. Z neurologického hlediska pozorujeme 

přetrvávající patologické zánikové i iritační jevy, šlachookosticové reflexy zůstávají 

nadále zvýšené kromě reflexu Achillovy šlachy a medioplantárního. 

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

V terapii jsem se orientovala především na zmírnění spasticity, facilitaci 

paretických svalů a zlepšení aktivních pohybů PHK. Nadále jsme se snažili o  zvětšení 

rozsahu pohybu v pravém ramenním kloubu, posílení dolních končetin a zlepšení 

stability a stereotypu chůze. Podařilo se též uvolnit a protáhnout některé měkké tkáně  

a obnovit kloubní vůli na trupu i na končetinách. 

 

Antropometrie  

 

Somatotyp dle Scheldona: ektomorf (14) 

 

Tab. č. 16 Porovnání antropometrického měření před a po terapii na DKK 

 rozměry  PDK (cm)  

před terapií 

PDK (cm)  

po terapii 

Obvod  stehno  37  38 

koleno přes 

patellu  

34  35  

lýtko  29  30  
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Vyšetření rozsahu aktivních a pasivních pohybů  

 

Goniometrie (dle Jandy)  

Použit SFTR kapesní goniometr s pohyblivým ramenem.  

 

Tab. č. 17 Porovnání rozsahu pohybu před a po terapii na HKK 

Ramenní kloub Aktivně PHK 

před terapií 

Pasivně PHK 

před terapií 

Aktivně PHK 

po terapii 

Pasivně PHK 

po terapii 

 S: neprovede S: 20-0-110 S: neprovede S: 30-0-165 

 F: neprovede F: 80-0-0 F: neprovede F: 90-0-0 

 T: neprovede T: 10-0-90 T: neprovede T: 20-0-100 

 R: neprovede R: 60-0-20 R: neprovede R: 90-0-40 

 

Podařilo se nám zvětšit rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu do všech směrů, 

aktivní pohyb nadále vázne, při snaze o flexi zápěstí se však objevuje svalový záškub 

flexorů zápěstí. Na DKK se rozsah pohybu zvětšil pouze do dorzální flexe v pravém 

hlezenním kloubu a to o pět stupňů. 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Tab. č. 18 Porovnání vyšetření zkrácených svalů před a po terapii 

SVAL vpravo: před terapií/po 

terapii 

vlevo: před terapií/po 

terapii 

m. soleus 1/0 0 

m. tensor fasciae latae 1 1/0 

m. rectus femoris 2/1 1/0 

m. pectoralis major: část 

sternální dolní 

1/0 1/0 

m. pectoralis major: část 

sternální střední 

1/0 1/0 

m. trapezius: pars 

descendens 

1 1/0 

m. levator scapule 1 1/0 
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Svalový tonus  

Tab. č. 19 Porovnání svalového tonu před a po terapii 

SVALY  vpravo: před 

terapií/po terapii  

vlevo: před 

terapií/po terapii  

m. gluteus maximus – výrazná hypotrofie  ↓↓/ ↓ ↓ 

m. rectus femoris   ↑↑/↑ ↑↑/↑ 

mm. adductores  ↑↑/↑  ↑  

m. semitendinosus + m. semimembranosus  ↑↑/↑  ≈  

m. trapezius pars descendens - nebolestivé  ↑↑/↑ ↑  

m. levator scapulae: nebolestivé  ↑↑/↑ ↑  

m. pectoralis minor: nebolestivé  ↑↑/↑  ↑  

mm. scalenni  ↑/≈  ↑↑/≈  

 

Legenda  

zvýšené svalové napětí: ↑ (mírně zvýšené), ↑↑ (středně zvýšené), ↑↑↑ (velice zvýšené)  

snížené svalové napětí: ↓ (mírně snížený tonus), ↓↓ (středně snížený tonus), ↓↓↓ (velice 

snížený) normotonus: ≈ 

 

Chůze 

Chůze je výrazně jistější, stabilnější, pacient ujde delší vzdálenost (cca 200 m)  

a začíná chodit i bez francouzské hole, pacient začal více ztěžovat PDK a zmenšila se 

lateroinklinace trupu k levé straně, zlepšila se i chůze do schodů, kde již pacient 

nepotřebuje odborný dohled a chůzi zvládá samostatně. 

 

Berg Balance Scale – modifikováno  

Ze sedu do stoje – 3 body, stoj bez podpory –– 3/4 body, sed s nepodepřenými zády,  

ale s podepřenými chodidly na podlaze – 4 body, ze stoje do sedu – 2/3 body, přesuny – 

3 body, stoj bez podpory a zavřené oči –– 2/3 body, stoj bez podpory o úzké bazi – 2/3 

body, dosažení směrem dopředu s nataženou paží vestoje - 1 bod, sběr předmětu ze 

země ze stoje - 3 body, otáčení a pohled přes rameno vestoje - 4 body, otáčení 360° - 

1/2 body, položení chodidla na stupínek se střídáním chodidel při stoji bez podpory – 

nelze zatížit PDK, stoj bez podpory s jedním chodidlem vpředu - 0 bodů, stoj na jedné 

noze – 0 bodů Celkové skóre =28/33 bodů (5) 
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Funkční test soběstačnosti  

Tab. č. 20 Porovnání Funkčního testu soběstačnosti před a po terapii (35) 

FUNKČNÍ TEST SOBĚSTAČNOSTI  

Osobní péče  Komunikace  

Jídlo / pití  5/5 Chápání (akustické 

i vizuální)  

6/6  

Péče o zevnějšek  5/6 Vyjadřování 

(/ne/verbální)  

2/2  

Mytí, koupání, sprchování  5/6  Sociální aspekty  

Oblékání – HKK, trup  5/6  Sociální kontakt  7/7  

Oblékání - DKK  5/5  Řešení problémů  5/5 

Intimní hygiena  6/6 Paměť  7/7  

Kontinence  Psychické funkce: 27 bodů  

součet (max. 35 bodů)  

Močový měchýř  7  Celkové skóre: 97/101 bodů  

součet (max. 126 bodů)  
Konečník  7  

Přesuny  

Lůžko, židle nebo vozík  6 

WC  6 

Vana, sprcha  6 

Lokomoce  

Chůze nebo vozík  5  

Schody  3  

Pohybová dovednost: 70/74 bodů  

součet (max. 91 bodů)  
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4 Závěr 

Psaní této práce pro mě bylo velkým přínosem a dalo mi mnoho nových 

poznatků a zkušeností. Seznámila jsem se podrobněji s problematikou cévních 

mozkových příhod a měla jsem poprvé možnost pracovat po delší čas s pacientem této 

diagnózy. Z důvodu Broccovy afázie pacienta nebyla komunikace vždy snadná, 

 ale i přesto myslím, že jsem získala všechny potřebné  informace k úspěšnému vedení 

terapie a ověřila si svou schopnost kontinuální práce s pacientem s takto narušenou 

komunikační schopností. Při vypracování teoretické části jsem prostudovala mnoho 

zdrojů týkajících se CMP a zároveň si tak ověřila schopnost práce se zahraniční 

literaturou. Praktická část vznikla na základě mé práce s panem P.V., který byl v době 

mé praxe hospitalizován na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny v Ústřední 

vojenské nemocnici Praha. Bohužel jsem se nesetkala s žádným z pacientových 

rodinných příslušníků, kteří by mi o jeho stavu řekli případně více či lehce rozšířili 

pacientovu anamnézu. Fyzioterapeuti i ostatní zdravotnický personál byli však velice 

ochotní a snažili se mi vyjít vstříc. 

Za největší úspěch považuji zlepšení stereotypu chůze pacienta, zlepšení jeho 

samostatnosti a sebeobsluhy a zvětšení rozsahu pohybu v ramenním kloubu. Jako 

podstatné vidím i zlepšování pacientovy komunikace prakticky terapie od terapie. Toto 

zlepšení však přičítám především navozením pozitivního vztahu pacient – terapeut. 
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6.1 Seznam příloh 

Příloha č. 1 Vyjádření etické komise 

Příloha č. 2 Návrh informovaného souhlasu 

Příloha č. 3 Logopedické vyšetření 

 



 

 

Příloha č.1 - Vyjádření etické komise 



 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 

Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k 

vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 

UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření a 

následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na 

které mi řádně odpověděl.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím s 

provedením vyšetření a následnou terapií.  

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie.  

 

Datum:………………………………………  

 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………  

 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………  

 

Vlastnoruční podpis pacienta /tky:……………………………………. 



 

 

Příloha č. 3 - Logopedické vyšetření 

 

  

 


