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Anotace  

 

Diplomová práce je zaměřena na edukaci rodičů dětí s perinatálními riziky. 

Práce se zaměřuje na zdůvodnění potřebnosti role speciálního pedagoga v rámci 

multidisciplinárního týmu terapeutů při práci s dětmi s perinatální zátěží. Na základě 

výsledků dotazníků ukazuje úroveň informovanosti rodičů o možnostech terapií, 

volnočasových aktivit a získávání informací. Práce ukazuje na potřebu koordinace 

nabídky různých zařízení a nutnost dlouhodobé a soustavné edukační práce. 

Obsahem teoretické části práce je vyšetření dítěte důležité pro včasný záchyt dětí 

s ohrožením a názorně zpracován komplexní psychomotorický vývoj dítěte. Dále 

charakteristika dítěte s perinatálními riziky, kde jsou vymezeny základní diagnózy 

těchto dětí a důsledky postižení jednotlivých systémů pro jejich další vývoj. Práce 

ukazuje možnosti intervencí podle nejmodernějších trendů práce s rizikovými dětmi a 

důležitost jejich včasného zahájení a potřebu kombinace terapií.  
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speciální pedagog, Vojtova metoda.  



  

The Education for Parents of Extremely Premature Infants Using the Stimulation 

Techniques to Support the Psychomotor Development 

 

Annotation: 

The thesis is focused on educating parents of children with perinatal risks. The 

work focuses on justifying the need of special educator within the multidisciplinary 

team of therapists and his role in the work with children with perinatal stress. Based on 

the questionnaire results it shows how parents are informed about the therapy options, 

leisure activities and other source of information. The work highlights how essential is 

to coordinate all offers of variety organizations and the need for long-term and 

systematic educational work. 

 

In the theoretical part of the thesis is the child examination and the importance 

of early detection of children with threats followed by clearly elaborated complex of the 

child psychomotor development. Further characteristics describe children with perinatal 

risks to define their basic diagnosis and the consequences of individual systems 

damages and the relevance of further development. The work shows the possibility of 

intervention using the latest trends in work with children at risk and the importance of 

early initiation and the need to combine the therapies. 
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ÚVOD 

Pracuji jako fyzioterapeut v „Centru komplexní péče pro děti s perinatální 

zátěží“ (dále jen Centrum) na Klinice dětského lékařství při Všeobecné fakultní 

nemocnici v Praze. Mými primárními klienty jsou děti předčasně narozené, děti 

s komplikacemi během porodu a další děti s ohroženým vývojem. Současně ale musím 

pracovat s rodiči těchto dětí, protože ti jsou nenadále postaveni do situace, ve které se 

velmi špatně orientují. Vedle běžné péče o narozené dítě (která sama o sobě je velmi 

náročná), se musí vyrovnat s hendikepem svého dítěte, ať už je jakkoliv těžký. Navíc, je 

při terapii spoluúčast rodičů nutná a minimálně v prvních letech života dětí zcela 

zásadní a nenahraditelná.  

Nastavení aktivní spolupráce s rodiči má pro správnou terapii zásadní význam. 

Rodiče je třeba vést k aktivní účasti a vytvořit kvalitní oboustrannou spolupráci, kdy 

společným cílem je nejlepší péče klienta.  

Při spolupráci s rodiči se jeví jako velmi potřebná i role speciálního pedagoga. 

Jeho role začíná již v nejranějším období života dítěte.  Rodiče kontaktují speciálního 

pedagoga (tj. v našich podmínkách ranou péči) již z porodnice. V prvních dnech jim 

pomáhá zorientovat se v nových informacích a je mediátorem mezi zdravotníky a 

rodinou. Tento typ intervence je ale spíše výjimečný. V našem Centru je speciální 

pedagog součástí týmu již od nejranějšího věku, což není v českých zdravotních 

zařízeních standard. 

Do našeho Centra přicházejí děti obvykle na doporučení přímo z porodnice, 

protože již při narození potřebují zvýšenou lékařskou péči. Druhou velkou skupinou 

našich klientů jsou děti, které do Centra doporučí praktický dětský lékař, protože jejich 

vývoj neodpovídá fyziologickým zákonitostem a jsou vývojově ohroženy.  

Během mé praxe se pravidelně setkávám s tím, že rodiče dětí jsou dobře 

informováni o zdravotním stavu dítěte, ale již nedostatečně informováni o možnostech 

terapií a konzultací, které se jim nabízejí a které jim mohou pomoci v nastalé nelehké 

situaci. A nejedná se pouze o pomoc dětem, ale i pomoc a podporu zaměřenou na rodiče 

a další rodinné příslušníky. 

V současné době není k dispozici komplexní informační medium, kde by bylo 

možné výše uvedené informace získat. Rodiče si individuálně získávají informace 

z různých zdrojů, například předáváním mezi sebou a často se stává, že se k nim 
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informace nedostanou vůbec, nebo se dostanou opožděně, takže intervence nemusí být 

už tak účinná. 

Pro kvalitní spolupráci mezi terapeuty a rodiči je třeba, aby rodiče měli co 

nejlepší a nejpřesnější znalosti o stavu a možné progresi vývoje dítěte, aby znali základy 

psychomotorického vývoje dítěte, který je v tomto období naprosto zásadní a stěžejní. 

S rodiči, kteří stav a možnosti dítěte znají a orientují se v nich, se daleko lépe 

spolupracuje. A právě komplexní přístup všech zainteresovaných – odborníků i rodiny – 

je to, co děti posune dopředu. 

V první části své práce se tedy budu zabývat především psychomotorickým 

vývojem dítěte a to jak na základě rešerše odborných textů, tak na základě výsledků 

výzkumů provedených v rámci přípravy a práce v Centru (bylo otevřeno v roce 2011). 

Ve druhé části budu ve spolupráci s rodiči dětí pomocí dotazníků zjišťovat jejich 

znalosti o možnostech pomoci v rámci České republiky s tím, že důraz bude kladen na 

region Praha a Středních Čechy. 

 

Hlavními úkoly mé práce bude: 

1. na základě dat získaných v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží 

popsat psychomotorický vývoj dítěte v prvním roku života a ukázat spojení mezi 

dovednostmi hrubé motoriky, jemné motoriky a ostatních smyslů; 

2. na základě výsledků dotazníkového šetření s rodiči dětí z Centra zjistit jejich 

znalosti o možnostech podpory ze strany státních i soukromých institucí a jejich 

využívání; 

3. zhodnotit možnosti zapojení speciálního pedagoga do práce multidisciplinárního 

týmu. 
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1 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍT ĚTE 

Neurologické poruchy vzniklé perinatálně (období kolem porodu) postihují řadu 

oblastí. „Dětská mozková obrna patří mezi nejčetnější neurovývojová onemocnění. Je 

neprogresivním, leč ve svých projevech nikoli neměnným postižením vyvíjejícího 

mozku“(Kraus, 2005, s. 21). DMO se definuje jako neprogresivní neurologický 

syndrom vyvolaný lézí nezralého mozku. Dominantním jevem je porucha motoriky. 

Téměř polovina postižených má navíc významný kognitivní deficit nebo poruchu 

chování. K dalším projevům patří poruchy zraku, sluchu či obtíže s příjmem potravy, 

často se objevují záchvatovitá onemocnění (Zoban, 2011). 

Mezi rizikové faktory patří  nízká porodní hmotnost, předčasné narození dítěte, 

komplikace při vícečetném těhotenství, neurologická onemocnění matky, hypotrofie 

placenty a porodní asfyxie (Kolář, 2009). 

Nedonošené děti během prvního roku života vykazují poměrně často lehké 

tonusové poruchy, které jsou přechodné a mezi 12. – 18. měsícem korigovaného věku 

postupně vymizí.  

DMO je tedy trvalé, ale nikoliv neměnné postižení hybnosti a postury. 

Poškození, které vzniklo v perinatálním období se dále vyvíjí. Se stanovením diagnózy 

se vyčkává do jednoho roku života, přesná diagnóza je mnohdy stanovena až mezi 3. a 

4. rokem života. V průběhu prvního roku života se používá diagnóza Centrální tonusová 

a koordinační porucha. „Většina lékařů stanovuje definitivní diagnózu DMO až na 

základě opakovaných vyšetření (tj. mezioborového follow-up)“ (O´Shea, 2008 in Zoban, 

2011). 

Děti, které jsou zařazeny do fyzioterapeutické péče přicházejí od dětského 

neurologa, z poradny pro rizikové kojence, přímo od praktických lékařů, nebo jsou 

zacvičeny již v rámci hospitalizace na specializovaných jednotkách, časně po porodu a 

po propuštění pokračují v zavedené fyzioterapii.  
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1.1 Význam posturální aktivity 

 

„V časná identifikace dětí ohrožených vývojem dětské mozkové obrny (DMO) a 

jejich zařazení do rehabilitační léčby je zásadní pro kvalitu života postižených i celé 

rodiny. Hlavním screeningovým prostředkem je hodnocení posturálního vývoje“ (Kolář, 

2001, s.190).  

V prvních třech měsících dozrává držení těla, od kterého se dále odvíjí další 

posturální vývoj dítěte. Hodnocení tohoto vývoje je rozhodující pro rozpoznání 

centrální koordinační poruchy. 

Lékař pro děti a dorost diagnostikuje, dle odchylek od psychomotorického 

vývoje, ohrožení vývoje a při tomto podezření doporučuje vyšetření u dětského 

neurologa. Neurolog stanoví, dle cílených vyšetření závažnost centrální koordinační 

poruchy. Mezi důležitá vyšetření patří metabolický screening, sonografie(UZ), 

počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI) a genetické vyšetření (Kolář, 

2009). 

Tato vyšetření vyloučí možnost dalších onemocnění, která by dítě ohrožovala. 

Rehabilitační léčbu je třeba zahájit co nejdříve, již při  diagnostice centrálního ohrožení 

a to nejpozději do druhého měsíce života dítěte. V tomto období je plasticita CNS 

největší a tím terapie nejefektivnější. (Kolář, 2009). 

Hlavním diagnostickým nástrojem pro stanovení centrální koordinační poruchy je 

hodnocení posturálního vývoje. 

 

V posturální screeningu hodnotíme: 

 

Posturální aktivitu. Zde posuzujeme spontánní motoriku dítěte. Sledujeme 

kvalitu tělesného držení při vývoji vzpřimovacích mechanizmů. 

Posturální reaktivitu. Při hodnocení posturální reaktivity sledujeme motorické 

odpovědi na provokované změny polohy těla. U dítěte provedeme pasivně změnu 

polohy a sledujeme jeho motorickou reakci. Provokační polohové testy jsou 

standardizovány. Jedná se o tzv. polohové testy (Kolářová, Hánová, 2007). 

Dynamiku „primitivních reflexů“.  Jedná se o reflexy, které se vyskytují v určité 

vývojové fázi. (vzpěrná reakce, chůzový mechanismus atd.). „Mezi spontánní 

motorikou, posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií existuje prostupnost. Je zde 
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přesně vymezená funkční souvislost. Nejedná se o izolované prvky, ale o vyjádření CNS 

spjaté v účelové podstatě, kterou je posturální zajištění těla“ . (Kolář 2001, s. 90).  

Dalším způsobem hodnocení motoriky v prvních týdnech života je vyšetření 

Prechtlovou metodou Fidgety a general movements. Toto vyšetření není zatím v ČR 

rozšířené. Hodnotí se drobné pohyby celého těla včetně okrajových částí končetin. 

Pohyby začínají plynule a stejně tak končí, jsou to elegantní rotační pohyby. Pokud 

pohyby chybí nebo plynule nenavazují je výrazný předpoklad ohrožení infantilní 

cerebrální parézou. Vyšetření se provádí pozorováním dítěte v bdělém stavu. Jsou dána 

přesná kriteria těchto pohybů vztažená k věku.  

Vyšetření je neinvazivní. Pořídí se záznam pohybů dítěte v bdělém stavu a tento 

se hodnotí. K hodnocení pohybů by měli být přizváni tři hodnotitelé, absolventi kurzu 

Prechtl diagnostik (Einspieler, 2011). 

 

1.2 Posturální aktivita v počátečním stadiu vývoje  

Posturální držení odpovídá snaze dítěte o optický kontakt.  Kolem 6. týdne 

života  je 50 až 75% dětí  schopno fixovat pohledem.  Ve věku 6-8 týdnů se objevuje 

„postavení šermíře“ jako reakce na optický kontakt. 

„Otočení hlavy je následkem optické stimulace, hlava se otočí 

v kraniocervikálním přechodu a rozdělí se na všechny intervertebrální klouby krční 

páteře, tím zůstává páteř napřímená. Končetiny na čelistní  straně se pohybují směrem 

do extenze, na záhlavní straně do flexe“ (Vojta, Peters 1992, s. 142).   

Dítě si  musí vybudovat opěrnou funkci, aby bylo schopno rotovat hlavičku. 

Dochází k cílené motorice, která spouští automatické ovládání polohy těla. 

 

Při vyšetření dítěte je třeba sledovat: 

 

•  Aktivitu mezi svaly s antagonistickou funkcí. Znamená to, že se 

společně zapojily svaly s protichůdnou funkcí.  Tato souhra  umožní 

rovnovážné funkce.  

• Posturální aktivitu fázických svalů. Do držení těla se automaticky 

zapojují svaly, fázické: hluboké flexory krku, dolní fixátor lopatek, 

abduktory a zevní rotátory ramen, abduktory a zevní rotátory kyčelních 
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kloubů atd.. Jde o svaly, které jsou z vývojového hlediska posturálně 

mladší než svaly tonické. 

 

Hodnocení souhry mezi svaly posturálními a fázickými dá informaci o postižení 

CNS, u těžších poruch ji nelze vysledovat (Kolář, 2001, Kolářová, Hánová, 2007). 

 

Hodnocení posturálního vývoje během prvních šesti měsíců 

 

V prvních šesti měsících dochází ke zrání mechanizmů, které řídí vývoj 

posturálních funkcí a jsou velmi důležité pro včasný záchyt centrálního poškození CNS.  

V jednotlivých vývojových fázích se zaměřujeme dle Koláře (2001) a Kolářové a 

Hánové (2007), Orth (2009) na: 

 

Novorozenecké stadium 

• Sleduje se držení hlavičky a schopnost dítěte rotovat hlavičku do obou stran, 

důležité je porovnat rotaci vpravo i vlevo. Také hodnotíme reklinaci  neboli 

záklon. Neschopnost změnit polohu hlavičky spolu s výraznou reklinací patří 

k patologickému modelu posturální aktivity; 

• sleduje se postavení v kyčelních kloubech. U dítěte popisujeme tzv. 

hyperabdukční držení, což je abdukce nad 90. stupňů; 

• sleduje se schopnost optické fixace. V tomto období je optická fixace 

krátkodobá, závisí na momentálním rozpoložení dítěte. Dítě dokáže krátce 

sledovat světelný nebo výrazně kontrastní zdroj.  

 

Druhý měsíc života 

• Sleduje se koordinace posturální svaloviny s aktivitou fázického svalstva. 

Dítě nadzvedne hlavičku nad podložku a tomu odpovídá držení v ostatních 

segmentech; 

• v poloze na zádech sledujeme držení dolních končetin nad podložku. 

Hodnotíme postavení v zevní rotaci v kyčelních kloubech a abdukční 

postavení v ramenních kloubech; 

• hodnotíme symetrii postury dítěte. Během druhého měsíce dochází 

k přechodu z asymetrického držení do držení ve středové linii.  
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„Žádné centrálně postižené dítě nemá v této vývojové fázi ko-aktivaci 

antagonistů. Můžeme dokonce říci, že dítě nebude postižené ani mentálně, neboť tento 

program je vázán na orientační potřebu dítěte, která u mentálního postiženého dítěte 

nastupuje později “ (Kolář 2001, s. 193). 

 

Konec třetího a čtvrtý m ěsíc 

• Sleduje se napřímení páteře a aktivitu autochtonní muskulatury od týlní kosti 

až ke kosti křížové, včetně zapojení svalů břišních a hlubokých flexorů krku; 

• hodnotí se centrace v kloubech kyčelních a ramenních, sleduje se také 

abdukci prstů ruky;  

• hodnotí se schopnost úchopu horními končetinami.  

 

Pátý měsíc života  

• Sleduje se úchop horních končetin v poloze na zádech. Dítě je schopné 

uchopit předmět nabízený ze střední roviny. Ruka je v radiálním postavení; 

• Sleduje se úchop v poloze na břiše. Hodnotí se také polohu těla při úchopu. 

Opěrnou bázi tvoří loket, spina iliaca anterior a mediální kondyl kolenního 

kloubu. 

 

Šestý měsíc života  

• Sleduje se lokomoce tj. pohyb vpřed  vázanou na úchopovou funkci ruky. 

Dítě se za fyziologických okolností otočí ze zad na bříško (Kolář, 2009, 

Orth, 2009, Vojta, 1993, Vlach, 1979). 

 

1.3 Primitivní reflexy a jejich dynamika v průběhu prvních šesti 

měsíců 

Vzpěrná reakce horních končetin, vzpěrná reakce dolních končetin, chůzový 

automatizmus, suprapubický reflex, zkřížený extenční reflex, patní reflex, fenomén očí 

loutky – tyto reflexy jsou vázány na novorozenecké stadium vývoje. Některé vyhasínají 

v době, kdy se u dítěte objevuje posturální funkce fázických svalů tj. rovnovážné 

mechanizmy (4-6. týden života) jiné přetrvávají do dalšího období a postupně 
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vyhasínají. U dětí s DMO, kde není k dispozici posturální funkce je možné tyto reflexy 

vyvolat i v dospělém věku (Kolář, 2001, Kraus, 2005). 

Reflexní úchop HK (horní končetiny) – reflex vyhasíná v období aktivního 

úchopu ruky v poloze na zádech, tj. 3 až 4 měsíc. Vybavování reflexu: podrážděním 

dlaně ruky dojde k jejímu automatickému sevření. 

Reflexní úchop DK (dolní končetiny) – reflex vyhasíná při aktivním zatížení 

dolních končetin, tj. kolem 10 měsíce. Pokud ho nelze vybavit dítě je ohroženo 

spastickou diurézou. Vybavování reflexu: jemným podrážděním distální části chodidla 

vyvoláme flexi prstů. 

Galantův reflex - tento reflex vyhasíná mezi 3-4 měsícem života, jedná se o 

natočení trupu, po podráždění kůže podél páteře. U dětí s vývojem spastické formy 

DMO je tento reflex už od narození nevýbavný. 

Optikofaciální reflex – je výbavný po třetím měsíci života, pokud ho 

nevybavíme do pátého měsíce, jedná se o patologii. Dítě reaguje, na rychlé přiblížení 

dlaně vyšetřujícího k obličeji, mrknutím. 

Reflex kořene ruky, asymetrické tonické šíjové reflexy, symetrické tonické 

reflexy jsou vždy patologické.  

Suprapubický reflex – při tlaku na okraj symfýzy sledujeme extenzi a vnitřní 

rotaci v kyčelním kloubu, extenzi v koleni a plantární flexi nohy s vějířovitým postavení 

prstů. Odpověď sledujeme na obou DK. 

Zkřížený extenční – flektujeme koleno a kyčelní kloub a provedeme mírné 

zatlačení přes koleno do kyčle.  Reflexní odpovědí je extenze a vnitřní rotaci v kyčelním 

kloubu, extenze v koleni, plantární flexe v noze, extenze prstů na druhé končetině. 

Vzpěrná reakce - dítě držíme v podpaží a podráždíme obě plosky nohou. 

Odpovědí je extenční (vzpěrná) reakce dolních končetin. Tento reflex může být 

zaměňován při jeho přetrvávání za tendenci dítěte ke stoji. 

Chůzový automatizmus - tento reflex se vyvolává obdobně jako vzpěrná reakce, 

zatížíme pouze jednu plosku nohy. Odpovědí je trojflexe na druhé končetině. Dítě 

jakoby nakročilo. 

Patní reflex – v semiflekčním postavení v kolenním a kyčelním kloubu 

provedeme polep na patu. Reflexní odpovědí je extenze v koleni a kyčli. 
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Reflexní kořene ruky – při otevřené dlani a semiflexčním postavení v loketním a 

ramenním kloubu provádíme poklep kladívkem na oblast mezi tenarem a hypotenarem. 

Reflexní odpovědí je extenze v lokti a ramenním kloubu 

Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR)- reflex je odpovědí na pasivní rotaci 

hlavy a krku, dochází k automatickému nastavení končetin. Pokud hlavu rotujeme 

vpravo pravá horní končetina jde do extenze a levá do flexe. Dolní končetiny se nastaví 

obráceně tj. pravá dolní končetina je ve flexi a levá v extenzi. Končetiny jsou postaveny 

ve vnitřní rotaci. Tento reflex je zpravidla popisován jako patologie. 

Pokud je tento model pohybu vyvolán na základě optické orientace a končetiny 

směřují do zevní rotace jedná se o tkz. postavení šermíře, které je fyziologické kolem 6-

8 týdne. Při vyšetření musíme odlišovat pasivní rotaci či optickou orientaci. 

Symetrický tonický šíjový reflex (STŠR) – tento reflex je vázán na předklon a záklon 

hlavy. Při předklonu dochází na dolních končetinách k extenzi a vnitřní rotaci a 

addukci. Na horních končetinách klesá tonus extenzorů. Při záklonu hlavy sledujeme na 

horních končetinách extenzi v lokti, vnitřní rotaci a addukci v ramenních kloubech 

(Orth, 2009, Kraus, 2005, Vojta, 1993, Vlach, 1979, Kolář, 2011). 

 

1.4 Polohové reakce 

Polohové reakce jsou odpovědi na změnu polohy těla způsobenou vyšetřujícím. 

Reakce se projeví v hybných vzorcích a držení těla. 

Při vyšetřování kojence se změní poloha dítěte předem určeným způsobem. 

„Vojta označuje tento komplexní proces za posturální reaktibilitu. Je to schopnost CNS 

reagovat na popsané podněty odpovídajícím držením a hybnou odpovědí v polohové 

reakci“ (Orth, 2009, s. 60). 

Dle Vojty rozlišujeme šest polohových reakcí, které byly známy. Vojta je 

modifikoval, standardizoval, popsal a objevil „Vojtovu polohovou reakci“. 
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Vyšetřujeme sedm polohových reakcí: 

• trakční reakce; 

• Landauova reakce; 

• Axilární závěs; 

• Vojtovo boční klopení; 

• horizontální závěs podle Collisové; 

• vertikální závěs podle Peipera a Isberta; 

• vertikální závěs podle Collisové. 

 

„Získaná odpověď je závislá na vývojovém stupni fázické hybnosti dítěte. Je 

možné tedy diagnostikovat normální polohovou reakci, je-li dítě zdravé, a určit stupeň 

jeho normálního vývoje. Dále je možné odhalit stereotypní abnormální odpověď při 

patologickém vývoji. Tato abnormální odpověď je vybavitelná již od novorozeneckého 

období a hodí se velmi dobře jako screening“ (Kolářová, Hánová, 2007, s. 265). 

Polohové reakce v 1. roce života vypovídají o koordinaci CNS. Vyvolané 

motorické vzorce vždy odpovídají dosažené vývojové úrovni dítěte. Výhodou tohoto 

vyšetření je, že se nemusí čekat, až dítě spontánně ukáže všechny hybné vzorce, které 

má k dispozici (Vojta 1993, Kraus a kol., 2005). 

V případě, že se u jednotlivých polohových reakcí budou odchylovat vzorce 

držení a hybné vzorce od normálních vzorců, ukazuje to na Centrální koordinační 

poruchu (CKP). Z počtu abnormálních polohových reakcí usuzujeme na stupeň 

Centrální koordinační poruchy. 

• nejlehčí  CKP 1 - 3 abnormální reakce; 

• lehká       CKP 4 - 5 abnormálních reakcí; 

• středně těžká  CKP 6 - 7 abnormálních reakcí; 

• těžká CKP 7 abnormálních polohových reakcí s těžkou 

tonusovou  poruchou (Kolář 2001, Orth, 2009). 

 

Zjištění CKP neznamená, že se v každém případě jedná o začátek cerebrální hybné 

poruchy (Vojta 1993, Orth 2009, Kolář, 2009). 
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V terapii dětí ohrožených DMO se u nás nejčastěji používá Vojtova metoda 

reflexní lokomoce. V zahraničí se již od 40. let minulého století využívá Bobath 

koncept.  

1.5 Děti narozené předčasně 

Důvody nárůstu počtu dětí narozených předčasně jsou: 

• Zvyšuje se počet gravidit na základě asistované reprodukce a tím také 

dochází k vícečetným těhotenstvím. Tato těhotenství mají predispozici 

k předčasnému porodu. „Dánští autoři z registru fertilizace in vitro (IVF) 

zjistili, že děti z vícečetných, ale i z jednočetných těhotenství po IVF mají 

častější výskyt DMO. Výsledky se nezměnily ani poté, co byly vztaženy k 

mateřskému věku, pohlaví, paritě či růstové retardaci plodu“ (Hvidtjørn et 

al., 2006 in Zoban, 2011); 

• posun koncepce do vyšších věkových kategorií; 

• zdokonalující se diagnostické i terapeutické možnosti, které umožní přežít 

dětem dříve bez šance. 

 

Z těchto důvodů přibývá dětí, které se rodí předčasně tj. s nízkou porodní 

hmotností a tedy i nezralostí často několika systémů. Z toho plyne jejich sklon 

k polymorbiditě (onemocnění více systémů). 

Hranice viability (= možnosti přežít) je v naší republice stanovena na 24. 

gestační týden (Straňák, 2007). Na svět přichází dítě které není připraveno na život. 

Například sací reflex se začíná tvořit již v 17. týdnu těhotenství, ale zdokonaluje se, 

plod ho trénuje polykáním plodové vody a vývoj reflexu je dokončen až ve 29. týdnu. 

Pro přísun potravy je nutné dokonalé zvládnutí koordinace sání a polykání, která právě 

dětem narozeným před 29. týdnem chybí (Chmelová, 2007, Hourová, Králíčková, Uher, 

2007). 
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Obr. 1 - Plod ve věku 3 měsíce (převzato z knihy Ako sa nepoznáme) 

 

Dítě se rodí s plícemi, které nejsou dostatečně zralé, stejně se chovají ostatní 

orgánové systémy. Srdce není připraveno – je komunikace mezi pravým a levým 

srdcem. Trávicí trakt není připraven zpracovávat mléko, dítě je ohroženo nekrotizujícím 

zánětem střevní sliznice. 

„Nekrotizující enterokolitida je příčinou velké morbidity i mortality 

nedonošených dětí. Mechanismy vyvolávající nekrotizující enterokolitidu a její spojení s 

poškozením střeva nejsou jasné. V současně době se soudí, že ke vzniku nekrotizující 

enterokolitidy jsou potřeba tři faktory: nedonošenost, enterální výživa a bakteriální 

kolonizace“ (Nevoral, 2010). 

Tkáň centrálního nervového systému je velmi prokrvena, dochází tam 

k postupnému zrání, které může být časným porodem pozastaveno nebo jinak narušeno 

krvácením atd. Dá se říci, že žádný systém ještě není zcela vyvinut a připraven na tak 

velkou zátěž.  

Péče po narození je velmi důležitá, dítě je hospitalizováno na jednotce intenzivní 

péče ve specializovaných centrech, které jsou u větších porodnic. Je snaha převážet již 

maminku, u které hrozí předčasný porod do těchto center. Je to mnohem šetrnější vůči 

novorozenci, kterému se zde dostane specializované péče. 

Během nitroděložního vývoje plod nejprve motorickou dovednost získá a 

opakováním ji automatizuje. Některé dovednosti si přinese na svět, ale některé, kterému 

v nitroděložním životě nečinily obtíže se musí znovu učit. Jedná se o pohyb proti 
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gravitaci, nové pohyby jsou pro dítě velmi náročné energeticky ale i koordinačně 

(Chmelová, 2007).  

 

 

Obr. 2 - Plod ve věku 5 měsíců (převzato z knihy Ako sa nepoznáme) 

 

Dítě, které se vyvíjí do 40. týdne v děloze v embryonální poloze má samozřejmě 

jiné držení těla tzv. posturu než dítě, které se narodí až o 4 měsíce dříve. Předčasně 

narozené dítě je uloženo na suché, rovné podložce, kde na ně působí gravitace, proti 

které nedokáže udělat žádný aktivní pohyb. Sebelepší polohování a péče toto nemůže 

změnit.  

Dítě se vyvíjí po stránce psychické i motorické tak, jak na něj působí zevní 

prostředí. PMV (psychomotorický vývoj) samozřejmě ovlivní i možné postižení 

systémů a to jak nervového ale i ostatních, tzn. sluchového, zrakového, trávicího atd. U 

těchto dětí očekáváme opoždění PMV. U předčasně narozených dětí hodnotíme PMV 

k tzv. korigovanému věku, tj. vycházíme z kalendářního věku dítěte, a odečteme dobu, 

o kterou se dítě narodilo dříve (například dítě narozené ve 28. týdnu se narodilo o 12 

týdnů dříve, než je doba normálního těhotenství (= 40 týdnů). V době 5ti měsíců od 

porodu má korigovaný věk 2 měsíce (5 – 3) (Marková, 2007). 

Tento odečet používáme pro hodnocení motoriky, očkování i volbu vhodného 

typu mléka či příkrmu. 
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1.6 Děti narozené v termínu 

U dětí narozených v termínu může být opoždění PMV z jiného důvodu.  

Centrální nervový systém je velmi citlivý na přísun O2, v období porodu je výrazně 

prokrven. Při komplikovaném či dlouhotrvajícím porodu může dojít k asfyxii (omezení 

přísunu O2 do mozkové tkáně), nebo ke krvácení do mozkové tkáně a tím k poškození 

mozku. Což je vždy komplikace dalšího vývoje dítěte.  

I dítě narozené v termínu, bez komplikací při porodu, může mít bez 

viditelnějších důvodů zhoršenou adaptaci na nové prostředí. Např. porucha trávení 

bílkoviny kravského mléka dokáže svými kolikovitými bolestmi a následnou 

dráždivostí, až hypertonií, způsobit dítěti takové obtíže, které se mohou manifestovat 

v jeho motorice jako symptomy při postižení nervového systému. 

Toto jsou děti, u kterých předpokládáme, že PMV nebude plynulý, můžeme 

očekávat zpoždění. Plynulost PMV je jedním z určujících faktorů správné koordinace 

pohybu a správného držení – postury.  

PMV je odpověď na prostředí v kterém dítě vyrůstá. Dostatek správných 

podnětů stimuluje vývoj.  

V dnešní době se jak u dětí s perinatální zátěží tak i u dětí s normálním vývojem 

setkáváme s hyperprotektivitou (přehnanou péčí) ze strany rodičů. Dětem není 

poskytován dostatek prostoru, rodiče jim pořizují lehátka, hopsátka a jiné pomůcky, 

které jim neumožňují správný fyziologický vývoj. Některé pomůcky, např. chodítko, 

jsou již v některých zemích zakázány.  

Dítě potřebuje pro svůj rozvoj vnímat své okolí. Potřebuje dostatek prostoru na 

středně tvrdé podložce, která mu dá správnou odpověď o poloze jeho těla. Stimuluje ho 

k otáčení a prozkoumávání okolí. 

Některé děti tráví doma čas v lehátku či autosedačce, tvar těchto pomůcek dětem 

umožňuje pouze pasivní zaujetí polohy. Krátkodobě samozřejmě neškodí, ale 

dlouhodobější používání vede k pasivitě dítěte, které získává např. atraktivnější optické 

vjemy z polohy, o kterou se nemuselo zasloužit vlastní aktivitou. 

Stává se, že rodiče dítě pasivně posazují. Dítě s normálním či vyšším svalovým 

napětím se v sedu udrží třeba již v 5. měsíci, na první pohled je stabilní a sedí zpříma, 

ale při bližším pozorování je vidět, že páteř nemá fyziologické křivky, dítě sedí spíše na 

křížové kosti než na sedacích hrbolech, a to může být začátek vadného držení těla. 
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Dalším škodlivým důsledkem předčasného posazování je u některých dětí 

nechuť k přirozené lokomoci (pohyb vpřed) či vertikalizaci (pohyb vzhůru). Stačí jim 

poloha, do které ho rodič umístí, z které se samo neumí dostat ani ji využít pro další 

pohyb. Vyšší polohu si potom dítě křikem vynucuje. Jsou to potom děti, které mají ve 

věku 8 či 10 měsíců opožděný PMV, nedokáží se přetočit ze zad na bříško. Při zdravé 

psychice pak mohou v touze po pohybu přeskočit několik vývojových stadií. To samé 

platí i u stoje a chůze. Při časném pasivním postavování, kdy dítě somaticky, psychicky 

i koordinačně nedozrálo, můžeme vidět stoj i chůzi po špičkách, špatnou koordinaci a 

horší vyrovnávání těžiště. 

Abychom rozpoznali chybu co nejdříve, je třeba detailně znát fyziologii dítěte, 

obsah jednotlivých dovedností. Pak jsme schopni vidět i drobné odchylky, které mohou 

signalizovat možný patologický vývoj. Vývoj dítěte je velmi dynamický, ve vývoji je 

psychika hnací silou motoriky. Dítě se o něco snaží a nemá-li k dispozici správný vzor, 

použije vzor náhradní, který je pro něj snazší. Tím může začít fixace patologické 

motoriky.  

Diagnostika motorických obtíží je u dětí do jednoho roku velmi složitá. Čím 

včasněji problém začneme řešit, tím máme větší naději na úspěch. S terapií je třeba začít 

při náznacích patologie, které odhalíme v motorice. Pokud se to podaří do 3 měsíců, je 

naděje na úspěch nejvýraznější, protože v tomto období je plasticita mozku největší 

(Kraus, 2005, Kolář, 2009). Kvalitu i kvantitu PMV posuzujeme vzhledem k věku 

dítěte. U předčasně narozených odečítáme až do dvou let věk korigovaný. 

Hodnotíme spontánní aktivitu dítěte. Do 6 měsíců, respektive do doby než se 

dítě umí otočit ze zad na břicho popisujeme zvláště dovednosti na bříšku i na zádech. 

Neurolog používá další vyšetřovací techniky - polohové testy, které mají tu výhodu, že 

nejsou závislé na náladě dítěte. K dispozici je množství dalších testů, vyšetřování 

reflexů atd. to nám dá celkový obrázek o dítěti a jeho možnostech.          

Dítě postupně ovládá své tělo tak, že je počátkem druhého roku schopno 

lokomoce ve vzpřímeném stoji, dovede uchopovat a pouštět záměrně věci, rozvinuje 

svou praktickou inteligenci, je připraveno pro zahájení řečové komunikace, navázalo 

specifické vztahy k lidem, kteří o něj pečují. 
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1.7 Pozorování držení těla a jednotlivých dovedností 

 

 

 

Obr. 3 Zdravý novorozenec, zdroj: autorka 

 

Na obrázku č. 3 je zdravý novorozenec. Jeho fyziologická poloha na bříšku je 

asymetrická, zatížení trupu je na hrudní kosti, na tváři a na vnitřní straně kolen. 

Hlavička je v záklonu, rotovaná k jedné straně, pánev je výš než hlava, kolínka jsou pod 

tělem. Horní končetiny ohnuté v loktech, pěsti pevně uzavřeny a uloženy vedle ramen. 

Dolní končetiny jsou ohnuté v kyčelních i kolenních kloubech. Při pokusu o pohyb se 

držení těla zvýrazní. Zdravý novorozenec dokáže otočit hlavu posunem po podložce a 

jeho držení se zrcadlovitě změní. Toto držení dítěti umožní poměrně vysoké svalové 

napětí, které je fyziologické.  

Dítě v tomto období spí asi 20 hodin denně, stav bdění a spánku je výrazněji 

odlišen než u nedonošeného dítěte. Dítě reaguje brzy na lidský hlas, živěji na vysoký 

ženský hlas. Sleduje zrakem rysy lidské tváře, mění se intonace jeho křiku podle jeho 

potřeb a pozorná maminka dokáže rozlišit kdy se jedná o hlad a kdy o křik z bolesti 

např. bříška. 
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Obr. 4 Osmitýdenní dítě na bříšku, zdroj: autorka 

 

U osmitýdenního dítěte na obr. č.4  se již nejedná o pasivní polohu, ale dítě se 

aktivně opírá o střed bříška, střední část předloktí a zevní část kolenních kloubů. 

Pokrčení v kyčelních i kolenních kloubech povoluje, tím klesá pánev níž a umožňuje 

dítěti zvednou hlavu více nad podložku. Horní končetiny jsou stále ještě v mírném 

zapažení, ale posunují se dopředu, ruce se opírají kousek před rameny, stále jsou 

uzavřené v pěst. 

Od šestého týdne má 75% dětí oční kontakt, dítě se opře o předloktí a sleduje 

okolí aniž by uklonilo hlavu. Objevuje se sociální úsměv jako reakce na nejbližší. Oční 

kontakt je usnadněn, pokud matka udržuje svůj obličej ve vzdálenosti 20-25 cm. Vyvíjí 

se interakce mezi dítětem a rodiči. Po ukončeném 2 měsíci se objevuje první projev řeči 

,,erre“ zatím to nejsou hlásky, dítě pouze vypouští zvuk přes hlasivky. To se zdokonalí 

až do broukání, což je vlastně zřetězení samohlásek např. „aee“.  U těchto samohlásek 

je jazyk v nejnižší poloze a tím jsou jednodušší. 
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Obr. 5 Tříměsíční dítě na bříšku, zdroj: autorka  

 

Tříměsíční dítě na obr. č. 5 již má jistou polohu na břiše. Opírá se o dolní část 

bříška až kost stydkou a lokty. Horní končetiny jsou opřeny o podložku v oblasti vnitřní 

části lokte, tím je uvolněno předloktí a ruce, které jsou již otevřeny. Na obrázku je vidět, 

že tato poloha není jistá, akra horních končetin jsou lehce uzavřena. Hlava je vzpřímena 

nad tělem, v tomto období je to asi třetina váhy dítěte. Dítě je schopno rotovat hlavu do 

obou stran v rozsahu 30o a pozorovat okolí. Dolní končetiny již povolily ohnutí 

v kyčelních kloubech, opírá se vnitřní částí kolen o podložku, bérce jsou nad podložkou. 

Období třetího měsíce se také říká pohled z prvního patra. V tomto období hodnotíme 

správné vzpřímení trupu  a hlavy, kdy by trup a hlava měly být v jedné přímce. Páteř se 

napřimuje, začínáme vidět fyziologické křivky páteře. 

Ve třetím měsíci se začíná dítě smát, mimika je výraznější, smích hlasitější, ale 

ještě mu chybí dobrá koordinace s dechem. V broukání dokáže spojovat delší řetězce 

samohlásek, které začnou připomínat souhlásky, objevují se nezralé slabiky. Broukání 

přechází plynule ve žvatlání jako odpověď na stimul. 
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Obr. 6 Dítě staré 4 a půl měsíce, zdroj: autorka.  

 

U dítěte na obr, č.6 již hrubá motorika postoupila tak daleko, že dítě je schopno 

nakročit si dolní končetinou, opřít se o ní a o loket protější horní končetiny a uvolnit 

ruku pro úchop. Dokáže použít rozdílně pravou a levou končetinu. Dochází k výrazné 

rotaci páteře, které zároveň stimuluje její napřímení. Dítě umí vysunout ruku a uchopit  

hračku, manipulovat s ní v poloze na břiše. Zřetelně vidíme pronaci a supinaci předloktí 

(přetočení předloktí na dlaňovou a hřbetní stranu ruky). V dalším období sáhne pro 

hračku výše nad úroveň ramenního kloubu až do 120o.  

Začíná více rozlišovat slabiky, pomocí jedné slabiky vytvoří celý řetězec, 

objevují se první retní zvuky „b“ a „m“ na základě sání. Nové jsou také úžinové „s“ a 

„zš“ – propouští vzduch mezi jazykem a patrem. Jazyk je stále připraven na sání tzn., že 

je vysoko na tvrdém patře a zvládá pohyb dopředu a dozadu. Dítě celkově 

experimentuje jak se svou hrubou motorikou  tak s dýcháním a se všemi novými 

dovednostmi. 
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Obr. 7 Dítě s v šesti měsících, zdroj: autorka 

 

Na obr. č. 7 se dítě v šesti měsících již symetricky opírá o natažené horní 

končetiny o dlaně a horní část stehen, je to tzv. opora z druhého patra. Od pátého měsíce 

umí dítě tzv. plavání nebo létání, což je zvednutí všech čtyřech končetin zároveň nad 

podložku s oporou  o bříško. Tuto polohu střídá s oporou o natažené horní končetiny. 

Další dovednost je tzv. pivotování, kdy se dítě začíná točit kolem své osy, zde 

sledujeme nakročení dolní končetiny po směru otáčení a správnou oporu horní 

končetiny. Je to vlastně plazení dokola. Dítěti se rozšířila možnost pohybu, umí se 

otočit ze zad na břicho, kolem své osy a podat si co chce.  

V řečovém projevu zdokonaluje žvatlání, je směřováno něčemu a někomu, 

smích je již koordinován s dechem. Pokud nejsou uspokojeny jeho potřeby rozčílí se a 

křikem se jich dovolává. Začíná separace slabik z „bababababa“ které dělí na menší 

části, až vytvoří slovo. V tomto období proces začíná, podle toho který řetěz slabik 

zvolí, podle toho bude znít první slovo. 

V tomto období je důležité začít podávat potravu lžičkou. Dítě do teď ovládalo 

předozadní posun jazyka, jazyk byl uložen na patře. Pro správný vývoj mluvidel je třeba 

uvolnit špičku jazyka což se při správném krmení děje právě zatlačením středu jazyka 

dolů. Začnou se objevovat nové hlásky „g“ „k“ a „ch“.  
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Obr. 8 Novorozenec, zdroj: autorka 

 

Novorozenec na obr. č. 8 je v poloze na zádech nestabilní, převrací se z bolu na 

bok, je to vynucená poloha. Končetiny na straně obličeje mají tendenci k natažení 

naopak končetiny na záhlavní straně jsou pokrčené. Dítě reaguje na nestabilitu v poloze 

na zádech pláčem. Vidíme tzv. morohybnost  což je část Morova reflexu, kdy při 

rychlém pohybu vyvolaném jeho nestabilitou nebo např. podtržením podložky na které 

leží, rychle rozpaží horní končetiny. Následně přijde objímací fáze, která mizí 

s optickou orientací kolem 6 týdne. Dítě zatím není schopno udržet hlavu na středu. 
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Obr. 9 Dítě v šesti týdnech. zdroj: autorka 

 

Dítě v šesti týdnech na obr. č. 9 reaguje na obličej někdy i na hračku otočením 

hlavy. Vidíme trup v mírném úklonu, končetiny na obličejové straně jsou nataženy a na 

záhlavní pokrčeny. Tato poloha je vlastně vyjádření úchopu. Dítě sleduje hračku, 

dokáže chvíli udržet hlavu na středu, má jistou polohu na zádech, komunikuje očním 

kontaktem. Pěsti povolují a můžeme vidět úchop na ploskách dolních končetin. Kolem 

8. týdne dá dítě prsty do úst a dokáže si spojit prsty na rukou. 

 

 

 

Obr. 10 Poloha na zádech ve třetím měsíci, zdroj: autorka 

 

Dítě v poloze na zádech ve třetím měsíci na obr. č. 10 je již vysloveně stabilní, 

dovolí dítěti zvednou všechny čtyři končetiny nad tělo. Dolní končetiny jsou v 90o 
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v kyčelních i kolenních kloubech a převážnou dobu zvednuté nad podložku. Ramena 

klesla na podložku, tím se horní končetiny nastavily do zevní rotace, která dítěti dovolí 

lepší úchop. Pěsti jsou již úplně volné. Dítě je schopno chytit hračku, začíná kontakt 

dlaň - dlaň. Začíná souhra ruka - oči - ústa. 

 

 

 

Obr. 11 Čtyřměsíční dítě v poloze na zádech, zdroj: autorka 

 

Čtyřměsíční dítě v poloze na zádech na obr. č. 11 dokáže vysunout ruku za hračkou 

a ve svém kvadrantu ji uchopit. Během dalších dní se úchop posouvá přes středovou 

čáru. Uchopenou hračku si přendá z ruky do ruky. 

Pětiměsíční dítě na zádech si sáhne na kyčle, má dokončený úchop přes střed, což 

mu umožní otočit se na bok.  Úchopovou schopnost vidíme i na dolních  končetinách. 

Usměje se na obraz v zrcadle. 

 

 

 

Obr. 12 Šestiměsíční dítě, zdroj: autorka 

 

Šestiměsíční dítě na obr. č. 12 již dokončuje otočku ze zad na bříško. Zde 

hodnotíme správnost provedení. Nejprve se za hračkou otočí hlava, potom následuje 
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horní končetina přes střed a současně jde dolní končetina do nakročení a tím dítě 

dokončí otočku. Po otočce na bříško následuje vzápětí otočka zpět na záda. Na zádech 

si dítě sahá na kolínka až na bérce. Směje se „povídá“ a plácá na obraz v zrcadle. 

 

 

 

Obr. 13 Sedmiměsíční dítě, zdroj: autorka 

 

Sedmiměsíční dítě na obr. č. 13 má koordinaci ruka – noha. Je spojen vývoj 

z polohy na zádech a na bříšku. Má silné břišní svaly, chytne si rukama hlezna, později 

dá palečky do pusy, což je signálem dobře vyvinutého kyčelního kloubu. Horní 

končetiny jsou tak silné, že se dítě dokáže přitáhnout za hračkou tzv. tulenění. Při tomto 

pohybu nepoužívá dolní končetiny a velmi málo mění osu pánve.  Některé děti tuto 

dovednost zdokonalují až se začnou plazit, tzn. nakročí střídavě dolní končetiny, je to 

vzor zkřížený, ale bříško zůstává na podložce. Tyto děti většinou začnou lézt po čtyřech 

později. 

Kolem sedmého a osmého měsíce začíná pinzetový úchop. To mu umožňuje 

uchopit i menší předměty mezi konec palečku a ukazováku. Je schopno si držet láhev. 
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V tomto období již pro svoje potřeby umí použít znamení např. „eee“, dokáže 

říci „ssss“, dá špičku jazyka za dásně, je schopno pracovat jazykem.  Dítě dokáže měnit 

hlasitost, dokáže šeptat. 

 

 

 

Obr. 14 Osmiměsíční dítě, zdroj: autorka 

 

Osmiměsíční dítě na obr. č. 14 chce dál a výš. Objevuje šikmý sed, což je 

vlastně zastavení otočky ze zad na břicho a zvednutí na lokti do vertikály, většinou za 

hračkou. Nejprve se opře o loket později o nataženou horní končetinu. Z tohoto 

postavení se snadno dostane do přímého sedu. V tomto věku ještě vidíme lehkou kyfozu 

(prohnutí směrem dozadu) bederní páteře, která je do jednoho roku fyziologická. Přímý 

sed znamená, že dítě sedí na sedacích hrbolech, dolní končetiny má natažené před 

sebou. Někdy děti sedí v překážkovém sedu, kdy jednu dolní končetinu pokrčují za 

sebe.  

V tuto dobu se dítě dokáže dostat na všechny čtyři, nejprve ho vyzvednou 

ohybače kyčle a dítě se na čtyřech pohupuje, ale neumí se posunout dopředu. Toto 

období je důležité pro ohnutí kyčelního kloubu a je to příprava pro lezení.  

Pro lezení je důležité, aby se dítě dostalo do polohy na čtyřech nakročením dolní 

končetiny. To je začátek zkříženého vzoru, který je obsažen v chůzi. Prvky zkříženého 

vzoru vidíme už v otočce na břicho, v plazení a hlavně v lezení po čtyřech. 
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Poprvé dítě začíná dialog - mluvení jako zpětná vazba. Dítě dialog iniciuje 

nejprve nevědomě, ale opakováním a pozitivní reakcí ze strany rodičů ho začíná 

používat vědomě.  

 

 

 

Obr. 15 Devítiměsíční dítě, zdroj: autorka 

 

Devítiměsíční dítě na obr. č. 15 leze po čtyřech, dolní končetiny nakračují před osu 

kloubu, bérce se sbíhají. Dlaně jsou otevřené, dítě se dokáže z této polohy posadit přes 

kyčelní kloub. Motorika zdravého dítěte v tomto období je velmi pestrá. 

 Dítě už umí uchopovat, ale do této doby mu dělalo problémy aktivní pouštění 

předmětu. Nyní pouští předměty z postýlky nebo z kočárku a sleduje jejich pád. 

V komunikaci zatím dítě provokovalo dialog, nyní je dítě schopno reagovat na 

výzvu „řekni pápá“, „paci“. Učí se dialogu. Je dokončena separace slabik, dítě 
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vyslovuje slova, ale zatím nejsou většinou namířená ke konkrétní osobě. Stále opakuje a 

trénuje. 

 

 

 

 

Obr. 16 Dítě mezi devátým a desátým měsícem, zdroj: autorka 

 

Dítě mezi devátým a desátým měsícem na obr. č. 16 jde do vzpřímeného kleku. 

To opět rozšíří jeho rozhled. Nejprve se vytáhne horními končetinami do kleku na obě 

kolena a brzy přijde nakročení jedné dolní končetiny na plosku a vytažením horních 

končetin se dostane do stoje. Při stoji zatěžuje více vnitřní hrany chodidel.  Toto období 

je důležité pro vývoj rovnováhy a utváření nožní klenby. Dítě by nemělo mít botičky, 

protože ty omezují přirozené vyrovnávání těžiště nohou. Tím dochází k posilování 

svalů, které se účastní na příčné i podélné klenbě. Proces vytváření klenby je ukončen 

až ve třech letech věku. 

V desátém měsíci se dítě začíná posouvat u opory ve frontální (čelní) rovině, při 

úkrocích do stran střídá obě horní končetiny v opoře, což je opět zkřížený vzor.  

V tomto období se mu začíná dařit stoj bez opory, nejprve nevědomě. Kolem 

jedenáctého měsíce vidíme první krok do prostoru v předozadní rovině, který klade 

podstatně větší nároky na koordinaci a udržení těžiště těla. Nejdříve je to vlastně 

přehmátnutí z jednoho kusu nábytku k druhému. 

Kolem dvanáctého měsíce můžeme vidět první pokusy o samostatný krok. 

Samostatná chůze, kdy dítě dokáže změnit směr a zastavit bývá přítomna kolem 
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čtrnáctého měsíce. V tomto věku by mělo dítě používat asi pět slov směrovaných 

k určité osobě či předmětu. Mělo by rozumět většímu množství slov a slovních výzev.  

 

Shrnutí 

Psychomotorický vývoj dítěte má jasné zákonitosti, které mohou být zásahem 

nemoci, úrazu či nevhodným přístupem rodičů narušeny a mohou ovlivnit vývoj jeho 

psychiky, držení těla i lokomoce na celý život. Vývoj jemné motoriky navazuje na 

vývoj motoriky hrubé. 

  

Tab. č.1 Přehled vývoje úchopu 

 

název úchopu  období provádění 
úchopu  

popis praktického 
provedení 
  

ulnární dlaňový úchop  1. - 6. měsíc  z ulnární strany, v ulnární 
dukci, celou dlaní 
  

radiální dlaňový úchop  6. - 7. měsíc  dlaní, posun k palci 
  

prstový úchop radiální (nůžkový)  8. měsíc  posun od dlaně ke 
špičkám prstů 
  

spodní klešťový úchop  9. - 10. měsíc  mezi palcem a 
ukazovákem, palec v 
opozici, u podložky  
 

vrchní klešťový úchop 
(pinzetový)  

11. měsíc  palec v opozici proti 
špičce ukazováku  
 

 
(Cíbochová, 2004) 
 

Vývoj úchopu má zákonitou posloupnost a správný úchop ovlivňuje poznávání 

prostředí, hru a další dovednosti.Správný úchop je důležitý pro sebeobslužné činnosti, 

při úchopu psací pomůcky, pro výtvarné a pracovní techniky. Cílem kvalitního úchopu 

je grafomotorika, schopnost jemné motoriky pro grafický výraz. Pokud není úchop plně 

funkční je třeba kompenzovat ho vhodnou pomůckou. Míra podpory musí být 

přizpůsobena potřebám dítěte. Lze využít individuálně přizpůsobené násadky na tužky, 

nůžky atd. Pomůcky pro grafomotoriku upravuje ergoterapeut společně se speciálním 
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pedagogem. Úchop lze stimulovat při vývoji motoriky vhodnou hračkou, materiálem a 

způsobem podání hračky a důležitá je postura dítěte v rámci hry. 
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2 KOMPLIKACE DÍT ĚTE S PERINATÁLNÍ ZÁT ĚŽÍ 

V dnešní době se hranice, v  které mají ženy první potomky posouvá za hranici 

30.roku. Průměrný věk prvorodiček je v současnosti 29 let, při čemž ideální věk 

narození prvního dítěte je podle průzkumů mezi 25. a 29. lety.   

Český statistický úřad uvádí dle demografických údajů za rok 2010: „Průměrný 

věk matek vrostl o 0,2 roku na 29,6 roku, průměrný věk prvorodiček na 27,6 

roku. Třetina všech dětí se narodila ženám ve věku 29-32 let“.  

Tato situace je spojena s ekonomickou situaci mladých a celkovým trendem 

společnosti. Po třicítce je pravděpodobnost otěhotnění 16%, u dvacetileté ženy je to asi 

25%. Více párů nemůže otěhotnět přirozenou cestou a tak je často využívána asistovaná 

reprodukce. U starších žen, je mnohdy problém i uhnízdění vajíčka v děloze a následné 

udržení těhotenství. Větší riziko představuje i samotný porod.  Komplikace může 

přinést i vícečetné těhotenství, kdy je pravděpodobnost donošení plodů menší. 

(Nouzová, 2008) 

 

2.1 Charakteristika předčasně narozeného dítěte 

Děti se rodí před 40 týdnem, což je pravděpodobná délka těhotenství. Děti se 

rodí s nízkou porodní hmotností a nezralé. Jsou ohroženy infekcí, poruchou adaptace a 

dalšími zdravotními riziky. 

Míra možného postižení dítěte souvisí se stupněm zralosti a porodní hmotností 

dítěte. Na základě zralosti se rozlišují 4 .kategorie 

� 1.lehká 37. - 36. gestační týden; 

� 2.střední 35. - 32. gestační týden; 

� 3.těžká 31. - 28. gestační týden; 

� 4.extrémní pod 28. gestační týden. 

 

Podle porodní hmotnosti se dělí: 

� LBW – nízká porodní hmotnost: méně než 2500g; 

� VLBW – velmi nízká porodní hmotnost: méně než 1500g; 

� ELBW – extrémně nízká porodní hmotnost: méně než 1000g (Pychl, 2005). 

 



 - 38 - 

Čím je porodní hmotnost dítěte a gestační týden nižší tím je riziko následného 

postižení větší. Dříve se sledovaly nejtěžší stupně postižení, které byly většinou 

diagnostikovány v prvním roce života dítěte. Jednalo se hlavně o těžké formy dětské 

mozkové obrny, závažné postižení zraku, sluchu a těžké formy psychomotorické 

retardace (Marková, 2011). 

V současné době se sleduje i mírnější postižení dítěte, které se může projevit až 

v pozdějším věku dítěte. Tyto problémy se objeví až při složitějším zapojení CNS a 

tehdy, kdy je na dítě kladena vyšší zátěž. Odchylky se týkají motoriky dítěte, 

neurozenzorické oblasti a oblasti sociální. (Marková, 2011, Zoban, 2011). Řadí se sem 

hyperkinetické poruchy ADD a ADHD syndrom, poruchy sociálního, emočního, 

kognitivního a mentálního vývoje.  

2.2 Důvody předčasného porodu 

� věk matky nad 35; 

� diabetes mellitus matky; 

� preeklampsie  matky; 

� jaterní onemocnění matky (hellp syndrom); 

� JUGR špatná výživa plodu; 

� vícečetné těhotenství; 

� nepravidelná poloha plodu; 

� srdeční onemocnění matky; 

� hrozící předčasný porod (Koretová, 2008). 

 

Při asistované reprodukci je riziko předčasného porodu 2x větší než u 

spontánního otěhotnění (web. Ženská neplodnost). Mezi další možné důvody 

předčasného porodu patří působení teratogenů.Mezi ně patří alkohol a další návykové 

látky, některé chemické látky a některé léky a samozřejmě nikotin. Tyto látky ovlivňují 

negativně vývoj a růst plodu.  

Fetální alkoholový syndrom se projevuje nižší porodní hmotností dítěte, 

kraniofaciální dysmorfií (např. mikrocefalie), poškozením CNS a dalšími 

abnormalitami.  

„Nikotin může způsobit samovolný potrat,  nesprávnou polohu plodu, poškození 

mozku dítěte, nízkou porodní váhu a poruchy růstu, výkyvy krevního tlaku dítěte, 
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perinatální poruchy (poruchy v prvních dnech života novorozence, které by za 

normálních okolností nevznikly), mentální poškození, dýchací potíže v dětství“. Při 

předčasném narození může být postižen jeden i více systémů. 

 

2.3 Neurologická onemocnění vzniklá v perinatálním období 

Jsou to onemocnění, která vznikají během těhotenství, porodu a v raném 

novorozeneckém období. Příčina může být perinatální asfyxie, což znamená nedostatek 

kyslíku, infekce nebo poranění. 

U předčasně narozených je riziko postižení mozku vyšší než u dětí donošených, 

vyplývá to z nezralosti centrální nervové soustavy. Na DMO se nejvíce podílí 

prematurita a růstová retardace plodu (40-60%), dále asfyxie nebo porodní trauma (25 

-30%) (Hermasen, 2006 in Zoban, 2011) 

Regenerační schopnosti mozku jsou, ale u dětí obrovské. Krvácení do mozku se 

vyskytuje nejčastěji u předčasně narozených před 30. týdnem a s porodní hmotností pod 

1500g. Objevuje se do 3. dne po narození v oblasti postranních komor, které může 

vyplnit úplně nebo částečně. Tkáň v okolí komor je v tomto období velmi prokrvena a 

tím je křehčí. Jsou zde nezralé nervové buňky, které později tvoří šedou hmotu 

mozkovou. Při porodu kolísá tlak krevní a mozek je vystaven těmto změnám. 

Projevem krvácení jsou křeče, hypotonie, poruchy dýchání až apnoe a poruchy 

vnitřního prostředí (Klement in Marková, 2011). 

Léčba se provádí na jednotce intenzivní péče, úpravou vnitřního prostředí, 

krevní srážlivosti a korekcí krevního tlaku. Může dojít až k poruše cirkulace 

mozkomíšního moku a vzniká hydrocefalus, pak je důležité chirurgické řešení. 

Nejčastěji je proveden ventrikuloperitoneální shunt, který odvádí přebytečný 

mozkomíšní mok do dutiny břišní.  

Prevencí krvácení je šetrné vedení porodu a centralizace rizikových porodů do 

nemocnic s perinatologickým centrem (Sádlo, 2005). Periventrikulární leukomalacie je 

postižení bíle hmoty mozkové, v blízkosti postranních komor. Dochází 

k nedostatečnému zásobení krví, v důsledku oběhového selhání. 

Projevuje se změnou svalového tonu a může dojít k rozvoji dětské mozkové 

obrny. Převládá postižení dolních končetin ve formě spastické diparezy. 
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Dětská mozková obrna (DMO), neboli Infantilní cerebrální paréza (ICP) je 

skupina onemocnění týkající se postižení hybnosti na základě postižení nezralého 

mozku. Vyvíjí se během prvního roku do typického obrazu. 

 

Podle příčiny a nálezu se dělí DMO na skupiny: 

 

� Hemiparetická forma - převažuje postižení stejnostranných končetin, více 

postižena bývá horní končetina. Mohou být přidruženy i křeče, postižena je i 

mentální složka. Změny vidíme i na emocionálním chování dítěte. Vzniká u 

donošených i nedonošených dětí, příčinou bývá ischemie nebo krvácení. 

� Kvadruparetická forma – příčinou je těžká perinatální asfyxie. Postiženy jsou 

všechny končetiny, akra končetin bývají spastická a svalstvo trupu spíše 

hypotonické. Jsou přidruženy poruchy mentální i smyslové. 

� Dyskineticko-dystonická forma – příčina je těžká perinatální asfyxie. Poškození 

podkorových center, která zajišťují regulace cílených pohybů postižení je v tzv. 

bazálních ganglií. Dítě není schopno vykonat cílený pohyb, často přestřeluje. 

Pohyby jsou nekoordinované, nebývá postižen intelekt ani další smysly 

� Spastická dipareza- postihuje především nezralé novorozence. Jsou postiženy 

především dolní končetiny, nacházíme vysoké napětí na dolních končetinách. 

Inteligence bývá zachována a nedochází ani k smyslovým postižením ani 

epilepsii. 

� Hypotonická forma – charakteristické je snížené svalové napětí, které může se 

kolem třetího roku života měnit ve  formu spastickou či dyskinetickou. Pokud 

přetrvává výrazně nízký tonus svalů je často tato forma doprovázena mentální 

retardací (Popelová, 2006, Klement in Marková, 2011) 

 

Hydrocefalus - u tohoto onemocnění bývá omezen průtok likvoru uvnitř nebo i 

zevně mozku. Způsobuje to například krvácení do komor, dochází k hromadění likvoru, 

který utlačuje mozkovou tkáň. Příznakem je rychlý nárůst obvodu hlavičky, vyklenutá 

pulzující fontanela, zvracení, poruchy zraku a poruchy vědomí. Vyšetření CT a UZ 

ukáže rozšíření komorového systému. Léčba je chirurgická, je zaveden shunt, kterým se 

odvádí nadbytečný mozkový mok (Dungl, 2005, Kraus, 2005)  
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„D ětská mozková obrna je nejčastější příčinou trvalého postiženi pohybových 

funkci v časném dětském věku. Její prevalence stoupá s klesající porodní hmotností a 

gestačním stářím. U dětí s nízkou porodní hmotností je signifikantně vyšší než u dětí 

s normální porodní hmotností“ (Zoban, 2011, s. 225) 

2.4 Poruchy autistického spektra 

Děti jsou ohroženy poruchou autistického spektra (PAS), podle některých 

výzkumů se udává až třikrát častěji než u běžné populace. Problém je s diagnostikou 

tohoto onemocnění u nezralých dětí, protože celkový psychomotorický vývoj nezralých 

dětí nebývá charakteristický a příznaky autismu mohou být ukryty. K definitivní 

diagnóze se lékaři přiklánějí až kolem 3 roku života (Svoboda, Krejčířová, Vagnerová, 

2001). 

Autismus se projevuje častěji u chlapců než u dívek, je mnoho projevů, často 

mezi ně patří porušený psychomotorický vývoj, dítě může mít sporný sociální kontakt, 

nereaguje na hračky, mohou se objevit monotónní pohyby (Schmidtová in Marková, 

2011). 

Jedna z diagnóz PAS je Aspergerův syndrom. Projevuje se problémovým 

chováním, neústupností, rituály a navazováním kontaktu bez ohledu na situaci, nebo 

naopak úplné odmítání kontaktu. Rozumové schopnosti bývají na hranici podprůměru. 

Často je přítomna hyperaktivita (Paclt, Uhlíková, 1999) 

2.5 Problematika onemocnění zažívací soustavy 

Velké procento dětí předčasně narozených má obtíže, které se týkají zažívání, 

výživy a onemocnění jater. Velká část  těchto dětí má diagnózu gastroesofageální reflux 

(GER) (Dort, Dortová, 2011). 

 GER se projevuje zvracením, u nedonošených dětí někdy vidíme jen regurgitace 

a zvýšenou dráždivost. Mohou se objevit i potíže s bolestivým polykáním. Může se 

objevit i apnoická pauza vázaná na poruchy polykání. Tyto děti jsou dráždivé, plačtivé, 

nemají dostatečné hmotností přírůstky. Při vertikalizaci a nástupu kašovité stravy se 

obtíže mění. Batolata a děti předškolního věku mohou mít v souvislosti s GER 

opakované infekty dýchacích cest s průvodním příznakem nočního kašle. Léčbou je 

režimové a dietní opatření, v horších případech i medikamentózní léčba (Vyhnánek in 

Marková, 2011) 
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Nesnášenlivost bílkoviny kravského mléka souvisí s dozráváním imunitního 

systému a nedostatečným bakteriálním osídlením střeva. Léčba - speciálně upravené 

mléčné formule, které mají naštěpenou bílkovinu kravského mléka s probiotiky. U 

některých dětí se později může vyvinout jiná potravinová alergie. K těmto příznakům se 

mohou přidružit i kožní alergie (Frühauf, 2006).  

U předčasně narozených dětí se často setkáváme s nedokonalou koordinací sání 

a polykání. Nedonošené děti polykají lépe tekutou stravu a odmítají stravu tuhou, 

především kousky. Děti po asfyxii mají raději potravu tužší a mají problém s přijímáním 

tekutin. U těchto dětí je větší riziko aspirace.  

Neprospívání je velmi časté u předčasně narozených kojenců a batolat, ale 

pokračuje i u předškolních dětí. Setkáváme se s dětmi, které jsou velmi vybíravé a 

stravu odmítají. Může dojít až k fixaci odmítání jídla na základě psychické nadstavby. 

Léčba je sestavení specielní diety a režimová opatření (Frühauf, 2006, Vyhnánek in 

Marková, 2011).   

2.6 Chronická plicní onemocnění u předčasně narozených dětí 

Děti narozené před 28. gestačním týdnem a porodní hmotností pod 1000 gramů 

jsou ohroženy bronchopulmonální dysplázii-BPD. Toto onemocnění je způsobeno řadou 

faktorů. Mezi ně patří nezralost, dlouhodobá umělá plicní ventilace, léčba kyslíkem, 

infekce a řada dalších. Projevy BPD jsou zrychlené nebo namáhavé dýchání, které vede 

k většímu dechovému úsilí. Děti s nejvyšším stupněm nezralosti na samé hranici 

životaschopnosti mají nedostatečně vytvořené plíce. V prvních dnech po narození jsou 

odkázány na umělou plicní ventilaci a mají různě náročné ventilační režimy (Marková, 

2007, Dort, Dortová, 2011). 

Často prodělají v raném období různé množství respiračních infekcí. Po 

propuštění je jen malé procento dětí ještě závislé na ventilační podpoře. Dechová 

frekvence dětí s BPD bývá rychlejší než u zdravých vrstevníků (Koťátko in Marková, 

2011). 

Rodiče dětí jsou zaškoleni v počítání dechové frekvence při různých aktivitách. 

Orientační frekvence v prvních měsících života se pohybuje kolem 50-60 dechů za 

minutu. Pokud dítě nemá dobré okysličení krve, nezvládá běžné aktivity a tím dochází 
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k opoždění psychomotorického vývoje, často i poruchám příjmu potravy (Marková, 

2007). 

U dítěte s chronickým plicním onemocněním by saturace krve kyslíkem neměla 

klesnout pod 93%. Rodiče dítěte jsou instruováni jak správně inhalovat, odsávat 

z horních cest dýchacích. Pokud to stav dítěte vyžaduje je zavedena inhalační léčba 

kortikosteroidy a bronchodilatačními léky (Marková, 2007). 

2.7 Růst extrémně nezralých dětí 

U předčasně narozených dětí je třeba důkladně sledovat výšku, hmotnost a 

obvod hlavy. Růstové zrychlení se objevuje v prvních šesti měsících, dítě narozené 

předčasně s nízkou porodní hmotností je ohroženo odlišným rozložením ukládáním tuku 

(Fedorová a kol., 2009). Tuk bývá ukládán centrálně, což může v dospělosti vyústit 

v riziko metabolického syndromu. Tam se řadí kardiovaskulární onemocnění a diabetes 

mellitus. Kombinace růstové retardace s nezralosti může být spouštěčem dalších 

endokrinních onemocnění (Kytnarová in Marková, 2011). 

2.8 Metabolická osteopatie nedonošených 

V období před narozením získává plod nejvíce vápníku a fosforu. Pokud se dítě 

narodí předčasně ovlivní to jeho kostní tkáň. Novorozenec má nižší obsah minerálů 

v kostech a při rychlém růstu, který je pro pozdější období předčasně narozených 

charakteristický, může dojít k výraznějším změnám na skeletu. (Kutílek in Marková, 

2011) 

Samotný předčasný porod a léky podávané těmto dětem ovlivňují negativně 

mineralizaci kostí. Nedostatek fosforu je příčinou osteopatie nedonošených. Projevuje 

se mezi 6.-12. týdnem života. Děti mají měkké záhlaví, klenutější čelo a zpomalený růst 

do délky, častější je i riziko zlomenin. 

Nejvýznamnější je substituce vápníku, fosforu a vitamínu D a tím zabránění 

rozvoje onemocnění. Při dodávání minerálů se sleduje vzorek krve a moči. Součástí 

léčby je přiměřená fyzioterapie. Posílení svalového korzetu podporuje správný vývoj 

kostí. Prognóza je velmi dobrá, pokud je správně vedený postup léčby (Dort, Dortová, 

2011). 
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2.9 Srdeční onemocnění předčasně narozených dětí 

U nezralých dětí nedojde k uzávěru tepenné dučeje. Běžně se uzavírá do 48 

hodin po narození, pokud nedojde k uzavření spojky, větší průtok nezralými plícemi 

může způsobit  kardiální selhávání. Pro uzavření tepenné dučeje se využívá 

medikamentózní léčba, ta zabírá asi na 80% případů. Pokud se neuzavře, je léčba 

operativní. 

Otevřené foramen ovale, otvor ve stěně síně, se obvykle uzavírá do 3 měsíce. 

Pokud se dlouhodobě neuzavírá, může být příčinou rozvoje kardiálních obtíží. 

Předčasně narozené děti jsou v kardiologickém pravidelném sledování, protože 

nároky na srdce mohou být vyšší u dětí s brochopulmonální dysplazií či dalším 

chronickým plicním onemocněním. 

Příznaky jsou cyanóza, poruchy krmení, neprospívání, bledost, tachypnoe po 

běžné aktivitě, dušnost, zvracení a únavnost (Urbanová in Marková, 2011). 

 

Onemocnění krve u nezralých dětí 

Nejčastěji dochází ke změnám v červené krevní složce. Nedostatek hemoglobinu 

je patrný i po běžném porodu, ale po předčasném je výraznější, dále se objevuje anemie. 

Onemocnění pramení z nezralosti krvetvorby a nedostatku železa. 

Výrazné poklesy hemoglobinu se řeší i krevní transfůzí a dodáváním 

erytropoetinu, v některých případech stačí substituce železa (Vepřeková in Marková, 

2011). 

Důvodem nedostatku železa mohou být nedostatečné zásoby z nitroděložního 

života, problémy s přijímáním potravy či větší růstová aktivita. Pokud nebyla léčena 

anemie, začíná se s preventivní dávkou železa od 2. měsíce do 1.roku, dávka se plynule 

zvyšuje s přibývající hmotností dítěte (Dort, Dortová, 2011). Onemocnění bílé krevní 

složky – snížení počtu granulocytů, často vázané na opakované virové infekty. 

2.10 Onemocnění ledvin a močových cest u předčasně narozených 

U takto narozených dětí se vyskytuje více dilatací dutého systému ledvin tj. 

objevuje se hydronefróza, megaureter a vezikoureterální reflex. Většina těchto anomálií 

je přechodná, tyto děti jsou sledovány. Je prováděno sono ledvin a nefrologické 

vyšetření, aby se vyloučila dilatace z důvodů obstrukce.  
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Nefrologickými obtížemi trpí více děti nezralé, než donošené. Nezralci dostávají 

výživu bohatší na soli, ale tyto soli mohou být v budoucnosti zdrojem tvorby 

ledvinových kaménků (Langr in Marková, 2011). 

2.11 Postižení sluchu 

Je sledován sluch a vývoj řeči. U dětí s perinatální zátěží se provádí automaticky 

vyšetření OAE – otoakustické emise. Toto vyšetření dítě velmi dobře snáší, lze ho 

opakovat. Důležité je sledování dítěte a vypozorování odchylek např. při hře. Další 

vyšetřovací metodou je BERA vyšetření evokovaných sluchových potenciálů, při této 

metodě je třeba, aby dítě bylo v maximálním klidu, nejlépe ve spánku (Dlouhá in 

Marková, 2011). 

Důležité je sledování řeči, vývoje, porozumění řeči a úroveň jazykových 

dovedností. Od věku 3 let u spolupracujícího dítěte lze testovat jazykové dovednosti.  

Testy vnitřní informace řeči a dětský percepční test, testy na vnímání světa a 

zhodnocení krátkodobé paměti. Tyto testy již vyžadují určitý stupeň jazykových 

dovedností a spolupráci dítěte. 

Od šesti let lze provádět vyšetření korových sluchových potenciálů. Vyšetření se 

provádí také u dětí s vývojovými poruchami učení (Herdová, 2004). 

2.12 Retinopatie nezralých  

(ROP) je cévní onemocnění sítnice u velmi nezralých dětí, u těchto dětí je riziko 

odchlípení sliznice s následnou těžkou poruchou zrakové ostrosti . 

Díky neonatologické a oftalmologické péči se výskyt ROP snižuje.  ROP je 

onemocnění jehož příčiny nejsou ještě všechny známy. Ovlivňují ho kolísání hladin 

kyslíku při oxygenoterapii, respirační a oběhové onemocnění. 

Nejvíce jsou ohroženy děti extrémně nezralé, tj. narozené před 30 týdnem 

těhotenství a pod 1000g., děti dlouho na oxygenoterapii a děti, kterým byly opakovaně 

aplikovány transfůze. Celkově se výskyt ROP v posledních letech snížil, před 15 lety 

byl výskyt 45%, v dnešní době se snížila na 20% (Odehnal in Marková, 2011). 

Onemocnění probíhá v několika stádiích, stádia 4 a 5 jsou již velmi závažná. 

Prognóza závisí na včasné diagnóze a celkovém stavu dítěte. Léčba ROP je nejčastější 

kryoterapie a laserová fotokoagulace. 



 - 46 - 

Následky ROP mohou být krátkozrakost, šilhání, tupozrakost u nejzávažnějších 

postižení může dojít až k nevidomosti. 

Důležité je zařazení dětí se zrakovými vadami do rané péče, do Centra 

zrakových vad, tam jsou rodiče instruováni jak rozvíjet a udržet zachovalé zrakové 

funkce (Květoňová-Švecová, 2000, Dvořák, 2002). 

2.13 Problematika kůže u nezralých dětí 

Kůže je stejně jako ostatní systémy nezralá, čím časnější porod tím kůže méně 

zralá. U dětí narozených před 24 týdnem je kůže lepkavá, průsvitná, náchylná 

k infekcím a není odolná vůči slunečnímu záření. Je náchylná na přiložení náplasti. 

Nejčastějším postižením kůže jsou hemangiomy, je to zmnožení cév v kůži, jsou 

to výstupky, které jsou bohatě prokrvené. Děti jsou sledovány, hemangiom může být i 

ve vnitřních orgánech (Polášková, 2007). 

2.14 Alergie u předčasně narozených 

Předčasně narozené děti mají nezralý i imunitní systém, jsou tedy náchylnější 

k alergickým onemocněním. Také střevo má větší propustnost a proto se tam snáze 

dostanou makromolekuly zodpovědné za vznik alergií. 

Tyto děti častěji trpí opakovanými záněty horních cest dýchacích z kterých se 

může vyvinout astma či alergická rýma. 

Předčasně narozené děti jsou kojeny méně častěji, než jejich donošení vrstevníci, 

nedostávají proto ideální potravu, která je uzpůsobena pro konkrétní dítě. Čím později 

se dítě setkává s alergenem, tím je riziko alergie menší (Adamcová in Marková, 2011). 

U dětí výrazně nezralých se setkáváme často s gastrointestinálními obtížemi, 

které bývají později diagnostikovány jako intolerance bílkoviny kravského mléka.  Děti 

trpí nadýmáním, kolikami, jsou dráždivé. Léčba spočívá většinou v dietních opatřeních, 

kdy dítě dostává mléčnou formuli, kde je mléko naštěpeno tak, aby co nejméně 

zatěžovalo dětský organismus (Frühauf, 2006). 

GIT obtíže u alergiků mohou být nahrazeny či kombinovány projevy na kůži. 

Nejčastějším projevem je atopický exem. Projevuje se začervenalými a suchými ložisky 

na různých částech těla.  
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2.15 Shrnutí 

Děti, které se narodí před běžným termínem porodu si přináší mnoho obtíží. Již 

stres při startu do života je může poznamenat na celý život. Dítě je prakticky hned po 

porodu odděleno od matky. Je vyšetřováno a jsou mu prováděny výkony, které i při 

sebevětší snaze jsou bolestivé. Na jednotce intenzivní péče panuje prakticky neustálý 

hluk, pískají různé přístroje, hluk v inkubátoru se velmi rozléhá. Pro intenzivní terapii 

se často nemůže brát ohled na přirozený rytmus spánku a bdění, dítě tak odchází domů 

s narušeným režimem. 

Rodičům chybí na počátku nejužší kontakt s dítětem, pro různou techniku 

nemohou leckdy dítě ani pochovat. Po narození se matka s dítětem na sebe naváží, a 

matka podle intonace pláče dokáže vytušit stav dítěte, pokud je start do života nějak 

komplikován je toto navázání narušeno. Děti jsou velmi křehké a i manipulace s nimi 

může u rodičů vyvolávat obavy. 

Tyto děti mohou mít mnoho postižení a pro ně samotné i pro jejich rodiče je 

těžké se s tím vyrovnat. Některé obtíže mohou přetrvávat celý život.  

Jsou ale i předčasně narozené děti, které se během několika měsíců srovnají, a 

nikdo by nepoznal, že se narodily dříve. „Ukazuje se, že neurologické abnormity u 

předčasně narozených dětí, zaznamenané v prvních měsících života, nemusí být spojeny 

s motorickým postižením a dokonce mohou během prvních dvou let života ustoupit“ 

(O´Shea, 2008 in Zoban, 2011).  
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3 DŮLEŽITOST MULTIDISCIPLINÁRNÍHO P ŘÍSTUPU 

A ÚLOHA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V TÝMU 

Na základních složkách péče o děti s perinatální zátěží lze nejlépe popsat 

neoddělitelnost terapeutů v prvních měsících života dítěte. Speciální pedagog se věnuje 

především hře a komunikaci, ergoterapeut poloze dítěte při hře a úchopu horní 

končetiny. Fyzioterapeut pracuje především na hrubé motorice a postuře dítěte. 

Logoped v ČR nastupuje většinou mnohem později, většinou po čtvrtém roce života. 

V zahraničí jsou pracovníci, kteří se věnují dětem s problémy v příjmu potravy – 

ovlivnění sání, polykání a koordinaci sání a polykání od narození, i u nás již někteří 

logopedi prošli školeními a provádějí terapii u těch nejmenších. 

Velmi dobře lze potřebu a vzájemnou podporu multidisciplinárního týmu ukázat 

na Bobath konceptu, který v sobě zahrnuje důraz na výcvik rodičů, týmovou práci a 

ranou intervenci. Od rodičů se očekává, že se budou aktivně podílet na terapii. 

Rodiče se učí jak nosit, zvedat, krmit své dítě, učí se jak v celodenní péče 

stimulovat  správné pohybové vzory a jak potlačit ty nesprávné. Rodiče dítě oblékají, 

přebalují a hrají si s ním. Pokud je rodič dobře informován zvládá tyto aktivity tak aby 

podporoval rozvoj správné pohybové koordinace a minimalizoval rozvoj kontraktur a 

deformit. 

„D ůraz na týmový přístup je dalším specifickým rysem Bobath konceptu. Všichni 

terapeuti kladou důraz na holistický pohled na dítě, důraz na porozumění podstatě 

posturálního tonu a jeho změn během základních funkčních aktivit“ (Chmelová in Kraus 

2005, s. 217). 

Tým pracuje na ovlivnění posturálního tonu a pohybových aktivit, tak aby 

umožnil dítěti co nejsprávnější aktivitu, která ho obohatí o správnou senzomotorikou 

zkušenost. Tato terapie je postavena na senzomotorickém učení, tj. nové dovednosti 

jsou modifikacemi nebo adaptacemi již existujících pohybových vzorů (Červenková 

2006). 

Logoped je součástí týmu. V ideálním případě spolupracuje s rodiči u dítěte 

s riziky již v prvních týdnech po narození. Příjem potravy, způsob sání a polykání jsou 

odrazovým můstkem pro řeč. Aktivity při příjmu potravy ovlivňují orální motoriku. 

Důležitým faktorem působícím na orální motoriku, dýchání, vokalizaci a komunikaci je 

posturální tonus (kurz NDT basic Bobath, 2007). 
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Pokusy o mluvenou řeč, zvýšené úsilí, záporné či kladné emoce zvyšují výrazně 

tonus dítěte se spasticitou. Dítě se spastickou formou DMO má obtíže s ekonomikou 

dýchání. Logoped může polohováním, správným nastavením jednotlivých tělesných 

segmentů ovlivnit délku výdechu a tím usnadnit řeč. Při terapii dítěte s hypotonií je 

logoped schopen napolohovat dítě blíže vertikále tak, aby docházelo k reedukaci řeči. 

Pro logopedickou intervenci logoped využívá polohovací zařízení a dbá na správnou 

pozici dítěte, tím inhibuje případné mimovolní pohyby, které mohou narušovat řeč i 

příjem potravy. 

Logoped, stejně jako ostatní z týmu, pracuje na facilitaci pohybu končetin do 

středové čáry a na kontrole hlavy. Zlepšení postury ovlivní postavení hlavy vůči trupu, 

dochází ke zmírnění reklinace (záklonu) a dítě je schopno lépe polykat a relaxovat svaly 

obličeje. Dále logoped využívá inhibiční techniky na spastický horní ret a tím dosahuje 

zkvalitnění retního uzávěru. U dětí s hypotonií využívá techniky senzorické integrace a 

taktilní stimulací ovlivňuje přecitlivělost v dutině ústní. 

Ergoterapeut, stejně jako fyzioterapeut nebo logoped, analyzuje posturální 

tonus a pohybové vzory ve vztahu k jemné motorice ruky, koordinaci ruka – oko. Tyto 

dovednosti úzce souvisí s vývojem kontroly hlavy, trupu, paží a vývojem rovnovážných 

reakcí (Chmelová in Kraus, 2005 s ) 

Zanalyzuje a snaží se v rámci handlingu ovlivnit příznivě každodenní aktivity 

(oblékání, svlékání, koupání, krmení, čištění zubů, atd.). Vyšetřuje senzorické vnímání 

vlastního těla, schopnost motorického plánování a úroveň percepce. Analyzuje 

pohybové vzory celé horní končetiny, vzory úchopu, schopnost bilaterálně zapojit horní 

končetiny do činnosti a úroveň grafomotorických dovedností. To vše ve vztahu 

k celkové posturální kontrole a posturálnímu tonu. Je důležité, aby fyzioterapeutická, 

logopedická i ergoterapeutická intervence byly zahájeny co nejdříve v úzké spolupráci 

s rodinou dítěte.  

 „Základní myšlenkou je snaha dítěti  zprostředkovat co nejsprávnější vnímání 

aktivního pohybu, snaha získat správnou senzomotorickou zkušenost s cílem začlenit ji 

do funkce.. Podstatou konceptu vždy zůstane důraz na kvalitu pohybu, orientace na 

funkci, individuální plánování a aplikace terapie, holistický pohled na pacienta za 

důsledného multidisciplinárního přístupu s důrazem na týmovou práci“ (Chmelová in 

Kraus 2005, strana 217 - 218). 
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3.1 Situace rodin s dítětem s perinatální zátěží 

Jsou rodiny, které dlouhodobě touží po dítěti, mají za sebou několik špatných 

zkušeností a po narození dítěte předčasně jsou alespoň částečně na určité komplikace 

připraveni. U některých rodin jde o „blesk z čistého nebe“, vše probíhalo v normě a 

z nějakého důvodu došlo k předčasnému narození. Další situací je zjištění genetické či 

jiné vady již během těhotenství, kdy se rodiče rozhodnou přijmout dítě s vadou, která 

byla odhalena z testů. 

U dětí s komplikacemi po porodu nejprve rodiče prožívají strach o život dítěte. 

Komplikace infekcí se mohou projevit kdykoliv během hospitalizace na JIP a mohou 

mít letální důsledky. Pak většinou následuje úleva – je vyhráno a po krátkém zaškolení 

jak o dítě pečovat. jsou propuštěni domů. Boj ale teprve začíná. Nastává kolotoč 

nepřibývání, dechových obtíží, respiračních infektů, poruch vyprazdňování, atd. 

Neustálé návštěvy u specialistů, změny v očkovacím kalendáři. Očkování navíc 

rodinnému klidu nepřidá. Opakované fyzioterapie, domácí cvičení dle instrukcí, vhodné 

stimulace od speciálního pedagoga a ergoterapeuta. 

Pokud je na začátku jednoznačně horší prognóza tj. intrakraniální krvácení, 

ROP, kardiologická vada a rodiče byli včas a dobře informováni, berou každý úspěch 

jako krok vpřed a je snadné je motivovat pro stimulace i pro cvičení. U rodičů, kde není 

od začátku jasná diagnóza, a dítě na první pohled nejeví známky větší poruchy, je 

problematičtější je pro terapii získat. Čím je dítě větší a nůžky normy a dovedností, 

které dítě zvládá, se začínají rozvírat, začínají si rodiče problém více uvědomovat. 

Samozřejmě je tam víc faktorů, které situaci ovlivňují – nastavení rodičů, ochota rodičů 

připustit si problém a samozřejmě míra postižení dítěte. V prvních týdnech se může 

jednat o velmi malé odchylky od normy, které se ale časem mohou horšit.  

Další období, které velmi často následuje je hledání „co by mohlo pomoci“. 

Rodiče těžce postižených dětí se stávají odborníky na možné někdy až nemožné typy 

intervencí. Někteří rodiče dojíždějí v průběhu týdne na mnoho terapií což mnohdy 

vysiluje jak dítě tak rodiče.  
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3.2 Role speciálního pedagoga 

Mnoho diagnóz dětí se projeví a potvrdí až později. U předčasně narozených dětí 

jsou v prvních týdnech rodiče vystaveni obrovskému stresu a nejistotě. 

Péče speciálního pedagoga v nejranějším období nemá oporu v literatuře. 

Jednotlivá střediska si vytvářejí vlastní plány intervence. Velmi podrobně jsou 

zpracované konkrétní poruchy smyslů tj. stimulační techniky při zrakových  nebo 

sluchových vadách. U multi postižení, při PAS, při opoždění PMV, při mentální 

retardaci vychází speciální pedagog z diagnostiky tj. posouzení dosažených dovedností. 

Speciální pedagog musí znát míru a druh postižení a umět si odvodit pravděpodobnou 

prognózu postižení. Umět pozorovat pohyb a reakce dítěte. V raném věku děti 

nedostávají přesnou diagnózu. S diagnostikou např. DMO se čeká do ukončení prvního 

roku života. Také u některých metabolických či genetických onemocnění je diagnostika 

dlouhodobá a i stanovení diagnózy nedá potřebný náhled na to jak se bude dítě vyvíjet. 

Speciální pedagog musí být velmi dobrým pozorovatelem, aby mohl zjistit a 

následně podporovat dovednosti dítěte. Tyto dovednosti mohou být skryté postižením, 

např. neschopností dítěte zaujmout správnou polohu pro konkrétní činnost. Musí mít 

znalosti z pohybového vývoje, hrubé a jemné motoriky i obsahů jednotlivých 

dovedností. Měl by umět posoudit rozumové schopnosti na základě pozorování hry 

dítěte. Je nutné posuzovat nejen dítě samotné, ale i rodinou situaci, tj. sourozence i širší 

rodinu, která se účastní  péče o dítě. Roli hraje sociální zabezpečení rodiny i 

sociokulturní prostředí v kterém se rodina nachází. Speciální pedagog musí velmi citlivě 

vstupovat do tohoto prostředí.  

V intervencích speciální pedagog upevňuje dovednosti, které již dítě má a dále je 

rozvíjí. 

 

Speciální pedagog využívá:  

• diagnostických metod – pozorování; 

• posouzení PMV a pohybových schopností; 

• posouzení rozumových schopností; 

• posouzení schopnosti hry a vývoje hry; 

• klasifikace dovedností např. Portage project. 
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Tab. č. 2: Kritéria funkční klasifikace hrubé motoriky a manuálních schopností 

(Podle Delhusen Carnahan et al., 2007): Funkční klasifikace hrubé motoriky (GMFCS) 

Klasifikace manuální schopnosti (MACS) 

 

Stupeň Hrubá motorika Jemná motorika 

Stupeň I chůze bez omezení, nedostatky 

při náročnějších motorických  

aktivitách 

snadná a úspěšná manipulace 

s předměty 

Stupeň II chůze bez omezení, nedostatky 

při chůzi venku a mezi lidmi 

manipulace s předměty s 

kvalitativními nedostatky nebo 

pomalejší 

Stupeň III 

 

chůze pomocí lokomočních 

pomůcek, omezení chůze 

venku a mezi lidmi 

obtížná manipulace s předměty, 

nutná pomoc při přípravě  

na činnost nebo její modifikace 

Stupeň IV omezení samostatného pohybu 

venku a v pěším provozu, 

přeprava nebo pohyb pomocí 

asistenčních pomůcek 

zvládá manipulaci omezeného 

výběru snadno ovladatelných  

předmětů za přizpůsobených 

podmínek 

Stupeň V samostatná mobilita těžce 

omezená i s pomocí mobilních  

pomůcek nebo jiných 

asistenčních technologií 

nezvládá manipulaci s předměty 

ani provádění jednoduchých  

činností 

 

Hlavní složky vývoje: 

• pohybový vývoj; 

• komunikace; 

• hra. 
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3.3 Koučink 

V současné době je velmi populární téma koučink. Podstata koučování spočívá 

v tom, že kouč díky dobře kladeným otázkám pomáhá koučovanému ke stavu, kdy si 

sám „udělá jasno“. Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně rozhodnout o dalším 

postupu a hlavně je ochotný přijmout vlastní odpovědnost. 

Koučování jako metoda byla vyzkoušena nejdříve ve sportu a následně byla 

s úspěchem použita ve firmách u manažerů, a to při zvyšování jejich výkonnosti.  

Terapeut by měl být při své práci s rodiči dětí i koučem, i když jeho práce není 

s prací kouče zcela shodná. Koučování je vztah dvou partnerů, který je založen na 

vzájemné důvěře a upřímnosti. Partneři jsou rovnocenní (Suchý, Náhlovský, 2012) 

Koučování je dlouhodobá péče o člověka, o jeho úspěšnost a růst v profesním i osobním 

životě. Kouč klade otázky, tak aby pomohl najít cestu k tomu co je pro klienta nejlepší. 

Nedává rady, ale pomůže ujasnit, co klient sám chce a tím si klient vytváří vlastní 

zkušenost. Práce kouče a terapeuta je blízká, ale ne totožná, protože terapeut musí 

nabízet řešení a postupy, které podle jeho názoru povedou ke stanovenému cíli. Je ale 

jednoznačně důležité, aby uměl dlouhodobě pracovat i v pozici kouče, tedy aby dovedl 

pracovat na vizi budoucnosti. 

Přínos koučinku je pro rodiče nesporný, rodiče si vytváří nový vztah k dítěti, 

který může být na počátku narušen lékařskými intervencemi, dochází k celé řadě 

životních změn. Pokud se rodiče naučí dobře vést své dítě, bude rozvíjet v podporujícím 

prostředí svůj potenciál a nebude pouze plnit očekávání svých rodičů, mnohdy 

přehnaných (Dočekalová, 2012). 

Důležité je, aby si terapeut uvědomil tzv. nultou etapu v koučování, jak tedy 

koučování začíná. „Nultou etapou v koučování je navázání vzájemného vztahu, výměna 

základních informací, první kroky k vytvoření vzájemné důvěry, dohoda o spolupráci a 

cílech této spolupráce. Na to navazuje: zmapovat situaci klienta, určit, co je třeba 

akutně řešit, zvolit vhodný postoj k problémům“  (Suchý, Náhlovský, 2012, s. 23). 
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4 MOŽNOSTI INTERVENCE U D ĚTÍ S PERINATÁLNÍ 

ZÁTĚŽÍ 

4.1 Logopedická péče 

V České republice není zatím pravidlem, aby součástí týmu pečující o nezralé 

dítě byl logoped. Logoped by měl sledovat techniku sání, techniku kojení, schopnost 

dítěte přijímat potravu lžičkou i techniku kousání. Je to vývoj orofaciální oblasti, který 

se později odrazí v možnosti komunikace, ale lze ji touto cestou ovlivnit. Velká část 

předčasně narozených má problémy právě s koordinací sání, polykání a dýchání i 

rozmělňováním potravy. Děti dlouhodobě intubované mají obtíže při přechodu na 

pevnou stravu.  

Kolem 9. měsíce by dítě mělo reagovat mimikou, gestem, úsměvem na řeč 

nejbližších, pokud tomu tak není, je třeba kontaktovat pediatra a další specialisty 

(Mercelová in Marková 2011, Moráňová, Kovaříková, 2011) 

4.2 Fyzioterapie 

Fyzioterapie je nedílnou složkou péče o nezralé děti. První kontakt začíná již na 

jednotce intenzivní péče. Tam začínáme s respirační fyzioterapií a s polohováním. 

Nastavíme dítě do co nejvhodnější polohy, nejčastěji využíváme tzv. hnízdo, které 

ohraničuje dítěti prostor a zároveň lze dobře polohovat trup i končetiny. Postavení 

pánve ovlivňuje dýchání a dobré postavení končetin a hlavy brání možné asymetrii.  

Dále se u dětí používá klokánkování, což je stimulace dítěte na kůži rodiče. Dítě 

se u rodiče zklidní a prohloubí se dýchání. Využívá se především u dětí umístěných 

v inkubátorech.  

Tato metoda se využívá u dětí narozených předčasně a u dětí s nízkou porodní 

hmotností. Skin to skin tj. kůže na kůži působí na dítě blahodárně a prohlubuje vztah 

mezi rodičem a dítětem (Ryba, Adamová, Janda, 2012). Před propuštěním jsou rodiče 

instruováni jak s dítětem cvičit, jak ho zvedat a nosit, u většího postižení jsou zacvičeni 

i reflexním cvičením. Děti jsou propuštěny do domácího ošetření kolem termínu porodu 

a po stabilizaci hmotnostních příbytků. Po propuštění jsou děti vedeny v rizikové 

poradně, kde spolupracuje pediatr, neurolog a ostatní specialisté. Velmi často bývá 

indikována fyzioterapie z důvodů dráždivosti, poruchy adaptace, špatné tolerance při 
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manipulacích a asymetrie. Samozřejmě mezi jednoznačné indikace patří nález na CNS. 

Tyto děti pak pravidelně dochází na fyzioterapii. Lze využít Vojtovu metodu reflexní 

lokomoce, Bobath koncept, respirační fyzioterapii a další techniky. 

Z Bobath konceptu využíváme v raných měsících handling, což je polohování a 

manipulace s dítětem. Tento koncept má výhodu, je zakomponován do péče o dítě 

v průběhu celého dne. Je dobré spolupracovat s širší rodinou, aby tlak na matku nebyl 

tak výrazný. 

Vojtova metoda reflexní lokomoce má široké využití, je ale nutno sledovat při 

cvičení okamžitý stav dítěte. I maminka musí být vedená tak, aby dokázala reagovat na 

stav dítěte během cvičení a uměla přizpůsobit intenzitu terapie stavu dítěte. Často u 

Bronchopulmonální dysplazie učíme maminku počítat dechovou frekvenci před 

cvičením a po cvičení, abychom měli kontrolu zátěže. Využíváme respirační handling, 

kdy jemnými technikami na hrudníku dítěte podporujeme správné dechové pohyby. 

Konkrétní cvičení probíhá jednou za týden až čtrnáct dní, snažíme se také 

spolupracovat s dalšími členy rodiny. Velmi důležitá je spolupráce fyzioterapeuta a 

ergoterapeuta.  

4.2.1 Reflexní lokomoce MUDr. Václava Vojty 

„Václav Vojta v letech 1957 a 1958, při určité manipulaci s dítětem školního a 

předškolního věku, vyzkoušel změny ve svalových souhrách, které byly pravidelné a 

vzbudily jeho zájem. Tímto manévrem se podařilo u těchto dětí poprvé v životě vyvolat 

ve svalech pravidelně a automaticky takové svalové funkce, které byly až dosud z funkce 

vyřazeny“ (Zounková in Kraus 2005, s 193). 

Pokud jsou tyto automatické funkce opakovaným cvičením povzbuzeny tak je 

děti nevědomě zařadí do spontánní motoriky. Při cvičení dochází k vegetativním 

změnám, k zčervenání kůže, zpocení určitých svalových skupin i změnám krevního 

tlaku a pulzu.  

 

Vojtův princip 

Na tomto základě Vojta v průběhu dalších let vypracoval terapeutický koncept, 

který považoval více za hypotézu než za výsledek vědecké práce. Cílem tohoto 

konceptu terapie bylo zlepšení klinického stavu klientů.Terapie byla úspěšná u 

dospělých s neurologickými onemocněními a začala se využívat u kojenců s hybnými 
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poruchami. Základním přínosem je přesné rozlišování svalových funkcí v terapii 

reflexní lokomoce. Reflexní otáčení a reflexní plazení odpovídá svalové diferenciaci 

ideálního lidského motorického vývoje a současně směřuje proti motorické patologii. 

Pomocí léčby reflexní lokomocí lze zabránit vývoji infantilní cerebrální parézy a 

její fixaci především u ohrožených kojenců, kteří zatím neprokazují spastický syndrom.   

„Pacientům je reflexní lokomocí nabízen fyziologický koncept, který automaticky 

(reflexně) probudí „dřímající“ nebo „blokovanou“ motorickou schopnost a hledá její 

integraci“ (Vojta, Peters 1995, s. 11). Vojtova metoda vznikla důkladným pozorováním 

motorických odpovědí na určité podráždění. Vojta jako první zapojil do terapie matky 

postižených dětí a tím umožnil terapii opakovaně využít v domácím prostředí.  

Vojta se stal autorem hesla, které bylo na dveřích jeho pracovišti v Mnichově: 

„Matka má vždy pravdu“. Pečlivé naslouchání matkám postižených dětí vedlo často 

k zlepšení postupu a upřesnění spoušťových zón (Véle in Vojta., Peters 1995). Jednalo 

se o zcela nový tehdy revoluční přístup k diagnostice a terapii infantilních centrálních 

paréz, který je dnes už běžný. 

Diagnostika motorických poruch se díky Vojtově metodě posunula do časných 

měsíců života dítěte. Vojta nepotřeboval pro zacvičení dítěte instrukce mluvenou řečí, 

ale využil stimulaci ze spoušťových zón. Tím mohl zacvičit i bez volní aktivity dítěte. 

Navíc působení matky na dítě je mnohdy velmi účinné. Převedením ošetření na matku 

dosáhl trvalejšího účinku a odlehčil práci lékařů a fyzioterapeutů, kteří probíhající 

proces usměrňovali a kontrolovali. 

Vojtův princip popisuje základní držení a vývoj pohybu dítěte a využívá pro 

diagnostiku a terapii hybné vzorce, které má dítě k dispozici na základě vrozených 

hybných programů. Držení těla a pohyb jsou na sobě přímo závislé. Pohyb se vždy 

odrazí ve změně držení a zajištění rovnováhy (Orth, 2009) 

 

Reflexní lokomoce 

  Cílem Vojtovy terapie je zasáhnout do funkce CNS tak aby dítě mohlo 

dosáhnout na vzorce pohybu, které poruchou ztratilo. V průběhu terapie je třeba 

stanovovat dílčí cíle, tak aby rodiče i dítě zažili společný úspěch. Správné dávkování 

terapie je velmi důležité, je třeba stanovit individuální frekvenci cvičení a časovou 

dotaci. Ta je u kojenců doporučována 4x za den, v ideálním případě zacvičit po 4 
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hodinách. Je třeba zohlednit denní režim dítěte a také mu umožnit dostatek volného 

pohybu po terapii. Dítě je pak schopno využít plně terapeutický efekt cvičení.   

Při terapii dítě nastavíme do výchozí polohy a aktivujeme tlakem do spoušťové 

zóny. Tlak do zóny nesmí vyvolávat bolest, ta by dále blokovala aktivitu. Existují tři 

pohybové komplexy reflexní plazení a reflexní otáčení, a proces vzpřimování. Každý 

komplex má svou výchozí pozici a spoušťové zóny (Kolář, 2009) 

Intenzitu cvičení lze zvyšovat kumulací spoušťových zón a kladením odporu na 

vyvolaný pohyb. Takto „bržděný“ pohyb je pak kvalitnější a cílenější (Orth, 2009). 

Hlavní indikační oblasti jsou onemocnění CNS, poškození periferních nervů a 

ortopedické poruchy. Obecné kontraindikace jsou 3-4 dny po očkování, akutní průběh 

virózy, maligní forma epilepsie, metastazující zhoubné nádory a stav před a po 

specifických lékařských zákrocích (Kolář, 2009). 

4.2.2 Bobath koncept 

Základem tohoto konceptu je neurovývojová terapie (neurodevelopmental 

treatment – NDT) manželů Bobathových, kteří tento koncept vytvořili a zdokonalovali.  

Berta Bobath (1907 - 1991) byla fyzioterapeutka, původem z Německa, která 

emigrovala v roce 1938 do Británie. Její manžel Karel Bobath (1906 – 1991) byl 

německý lékař, který vystudoval v Londýně. V letech 1933-1936 pracoval v Praze jako 

pediatr, v letech 1936 – 1939 v Brně a v roce 1939 emigroval do Británie. 

Bobath koncept je terapeutický přístup, jehož předpokladem je týmový přístup. 

Je to jeden z nejužívanějších přístupů u klientů s postižením centrální nervové soustavy. 

Tento koncept lze velmi dobře využít u kojenců tak i u dospělých. Koncept je nejčastěji 

používán při rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou (Česká asociace dětských 

Bobath terapeutů). 

Bobath koncept se zabývá klientem jako celkem, není to soubor cviků, ale spíše 

filosofický náhled na klienta a jeho potřeby. „Jedná se o problémově koncipovaný 

přístup („problem solving approach“), který učí terapeuta, jak nahlížet na problémy 

dítěte, jak je analyzovat a účinně řešit, přičemž terapeutické techniky (inhibiční, 

facilitační, stimulační) jsou pouhými nástroji v jeho rukou k dosažení funkčního cíle“ 

(Chmelová in Kraus, 2005, s. 205). 
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Základem konceptu je vyšetření klienta, kdy dbáme především na funkci 

v konkrétní situaci. Pozorováním a důkladnou analýzou jednotlivých vzorců pohybu 

určíme funkční dovednosti klienta. Na tomto základě sestaví tým ve spolupráci s rodiči 

či osobami pečujícími individuální plán terapie. 

 Historickým základem této terapie bylo pozorování klientů při cvičení a analýza 

jejich pohybů, kdy si Berta Bobathová uvědomila, že určitá poloha může ovlivnit 

patologické svalové napětí. Tento fakt se stal základem konceptu. Koncept prodělal 

významný historický vývoj nejen v souvislosti s rozvojem neurologie, ale i s pokrokem 

v neonatologii. Původně byl za terapeutický základ označen mechanismus centrální 

posturální kontroly. Tento mechanismus obsahuje automatické reakce, které se u dítěte 

postupně vyvíjejí. Jsou to reakce vzpřimovací, obranné a rovnovážné. Tyto reakce jsou 

nezbytné pro udržení postury, pro pohyb vpřed a pro začátek i ukončení pohybu. 

Reakce slouží také ke koordinaci pohybu a kontrole postury v prostoru (Červenková, 

2006). 

V současné době je základem konceptu důkladná analýza jednotlivých aktivit 

v souvislostech, v rámci konkrétní situace. Terapeut sleduje kvalitu provedení pohybu, 

jak je konkrétní pohyb prováděn a jaké aktivity klient nedokáže provést. Velmi důležité 

je vysledovat náhradní pohybové modely či strategie. 

„Dnešní Bobath koncept v sobě zahrnuje i poznatky novějších teorií o řízení 

motoriky (teorie motorického plánování, teorie systémové)“ (Chmelová in Kraus, 

2005). 

Na vývoj dítěte je pohlíženo komplexně, jsou zde jsou aplikovány poznatky 

z vývoje zdravého dítěte (vývojový aspekt konceptu) a je zdůrazňována kognitivní a 

percepční složka vývoje. V současnosti se mění klinický obraz dětí s DMO, protože je 

mozek dítěte zasažen v jiných vývojových stadiích než při vzniku konceptu. Děti se rodí 

v mnohem ranějších týdnech a jejich kvalita posturálního tonu se liší. Tonus může být 

tzv. fluktující, mění se v průběhu času od vysokého k nízkému a naopak. Vytvořit 

terapeutický program je pak složitější. 

Dále může být velký rozdíl svalového napětí trupového svalstva (osová 

hypotonie, zhoršená kontrola hlavy a trupu) a svalstva končetin (spasticita okrajových 

částí těla). Změny svalového napětí Bobath koncept ovlivňuje kombinací terapeutických 

technik (Chmelová, 2007) 
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Časnou pohybovou terapii u rizikových novorozenců a kojenců v rámci Bobath 

konceptu zpracovala Elizabeth Königová, lékařka a Mary Quintonová, fyzioterapeutka 

(Kolář, 2009). Mary Quintonová integrovala terapii do každodenního života dítěte. 

 

Základní teorie konceptu  

„Za teoretický základ konceptu, který byl vždy hypotetický, Bobathovi označili 

mechanismus centrální posturální kontroly. Tento mechanismus, který je nezbytným 

předpokladem pro normální funkci, je zodpovědný za: 

Normální posturální tonus – CNS aktivuje svaly ve skupinách pro udržení 

postury a provedení pohybů. Tonus musí být na tolik vysoký, aby udržel posturu 

vzpřímenou, ale natolik nízký, aby bylo možno se pohybovat (Červenková, 2006). 

 Terapeut vyšetřuje kvalitu posturální kontroly a hodnotí funkčních dovednosti. 

Posturální tonus je u všech forem DMO patologicky změněn (příliš vysoký u spastické, 

příliš nízký u hypotonické formy, fluktuující u formy atetoidní (Chmelová in Kraus, 

2005). 

Normální reciproční interakce svalů – Reciproční svalová interakce je plynulá 

spolupráce agonistů a antagonistů. Tato spolupráce je důležitá pro zajištění plynulého, 

správně nasměrovaného pohybu. Reciproční svalová interakce je porušena u spastika 

(příliš mnoho stability a nedostatek mobility) i u dítěte s atetoidní formou (nadmíra 

mobility při nedostatečné stabilitě). Zajištění proximální stability umožňuje distální 

mobilitu. 

Různorodost posturálních a pohybových vzorů – Děti s poruchou CNS se 

pohybují v rámci globálních vzorů tj. flekčních či extenčních, chybí jim různorodost 

pohybu, mají redukovanou pohybovou selektivitu. Snížená různorodost pohybu jim 

neumožní kvalitní funkční dovednost (Kolář, 2009) 

Mechanismus normální posturální kontroly zajišťují automatické reakce 

vzpřimovací, rovnovážné a obranné. Tyto reakce se postupně vyvíjejí a slouží  ke 

koordinaci pohybů a kontrole postury ve vztahu k okolí (prostoru, gravitaci, povrchu). 

Dynamické posturální reakce pracují společně s cílem udržet rovnováhu a přizpůsobit 

posturu před, během a po dokončení pohybu (Chmelová in Kraus, 2005). Vzpřimovací 

reakce udržují kontrolu hlavy a trupu, ovlivňují rotaci a derotaci kolem osy trupu a jsou 

důležité pro posturální vizuální orientaci a adaptaci. 
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Rovnovážné reakce udržují a obnovují rovnováhu během všech aktivit, aktivují 

se zároveň se vzpřimovacími reakcemi. Obranné reakce jsou mezi vzpřimovacími a 

rovnovážnými reakcemi. Obsahují extenční pohyby končetin ve směru síly, která mění 

těžiště těla. U dětí s DMO jsou automatické reakce nedostatečné.  Těmto dětem velmi 

často chybí reakce obranné, nebo nejsou dostatečně rychlé, dále některým chybí reakce 

vzpřimovací a vázne jim kontrola hlavy a trupu v prostoru.  

Zdravé dítě se vyvíjí na základě svých schopností se pohybovat, je vystaveno 

hned po narození působení gravitace, působení prostoru a dalším senzorickým vjemům. 

Své pohybové vzory, které jsou přítomny již nitroděložně rozvíjí a modifikuje dle vlivu 

zevního prostředí (Chmelová in Kraus, 2005). 

Úspěšnost terapie se odvíjí od schopností percepce a kognitivních možností dítěte. 

Při terapii je důležitá motivace dítěte pro pohyb, motivaci volíme dle smyslových a 

kognitivních možností dítěte.  

Při vyšetření sleduje terapeut chování dítěte, jeho senzorické obtíže, kognitivní 

schopnosti, schopnost zrakového kontaktu s rodičem či terapeutem, reakci na hračku. 

Dále terapeut vyšetřuje funkční schopnosti dítěte a analyzuje je. Sleduje posturální 

tonus a pohybové vzory, plynulost pohybu a různorodost pohybových aktivit.  

Pro terapii využívá terapeut technik inhibičních tj. potlačení patologických vzorů 

a zároveň facilitacích, kdy podporuje správného pohybové vzory. Terapie se 

uskutečňuje v rámci celodenní péče tzv. handlingu. Handling je způsob manipulace 

s dítětem, kterou běžně vykonáváme, ale je upravena dle možností a stavu dítěte.  Dítě 

získává pomocí manuálních kontaktů opakovaně správnou senzomotorickou informaci a 

na  principu motorického učení ji může využít ve spontánní motorice (Kolář, 2009). 

Handling je 24 hodinová terapie, která obsahuje nošení, zvedání z podložky, 

přebalování, krmení, oblékání, hru a další.  
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Tab. č. 3 Porovnání metod 

 

Bobath koncept Vojtova metoda  

� Terapeutický � Terapeutická 

 � Diagnostická 

� Spolupracující tým � Dítě a terapeut 

� Narození až dospělost � Narození až dospělost 

� Celodenní péče- handling 

 

� Frekvence domácího cvičení 4x 

denně 

� Vhodnou volbou polohy a 

motivací získává dítě nové 

informace, je nutná spolupráce 

dítěte. 

� Cvičení je na základě reflexní 

odpovědi bez vědomé aktivity 

dítěte 

 

� Využití pomůcek � Cvičební stůl 

(Mirovská, 2011) 

4.3 Ergoterapie 

Ergoterapeut ovlivňuje práci horních končetin, souhru ruka oko ústa. Pracuje na 

tréninku sebeobsluhy a na jemné motorice. Pomáhá zvolit nejlepší polohu pro hru, 

polohování a později dle potřeby provádí výběr polohovacích pomůcek, kočárků nebo 

vozíků a pomůcek pro soběstačnost. Ergoterapeut pracuje s dítětem převážně na 

nácviku všedních denních činností (ADL – Activites of Daily Living). U dítěte se jedná 

především o hru a základní sebeobsluhu. Vyšetření a hodnocení dítěte je pozorováním 

jeho jemné i hrubé motoriky, techniky úchopu, orientace v prostoru i zpracování 

smyslových vjemů (Kraus, 2009). 

 Jeden z často využívaných přístupů v ergoterapii je senzorická integrace, tento 

koncept prvně použila J. Ayres v sedmdesátých letech minulého století. Senzorická 

integrace pomáhá dětem reagovat na změny a vybírat a diferencovat důležité stimuly.  

Senzorická integrace je nezbytná pro sebekontrolu a pozornost dítěte.  Senzorická 

integrace (SI) se vyvíjí na základě zkušeností, které dítě během vývoje získává. Pokud 

vývoj není optimální je třeba tyto stimuly dítěti zprostředkovat. SI se soustředí 

především na taktilní čití, na pohybocit a polohocit, jedná se o uvědomění si vlastního 

těla v prostoru (Jelínková, Krivošíková, 2007). 
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Tělo je schopno vnímat vjemy z okolí, zpracovat je a adekvátně na ně reagovat. 

Vzniká senzorický imput motorický output. Taktilní systém umožňuje dítěti navázat 

vztah s rodiči a pomáhá vytvořit pocit bezpečí. Jemné dotyky v oblasti úst stimulují 

orální motoriku, její vývoj se odráží v technice příjmu potravy a později v komunikaci. 

Dotyky v oblasti horních končetin a dlaně podporují úchopovou funkci ruky 

(Hyttichová, 2011).  

4.4 Raná péče 

Raná péče je jednou z nejdůležitějších složek péče o dítě s riziky. Ranou péči 

kontaktují rodiče, kteří potřebují pomoci v náročné životní situaci. Rodina může 

kontaktovat ranou péči ještě před narozením dítěte a tato služba ji provází do čtyř let, u 

dítěte s kombinovaným postižením do sedmi let. Pomáhá rodičům v orientaci v 

sociálních, pedagogických i zdravotních otázkách. Tato služba je zdarma a raná péče 

může zprostředkovat či umožnit kontakt dalších odborníků, půjčovat vhodné hračky pro 

rozvoj dítěte a doporučit možnosti dalších intervencí. Cílem rané péče je sociální 

integrace rodina a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte. V rané péči tyto 

služby zajišťují kvalifikovaní speciální pedagogové, sociální pracovnice, instruktorky 

stimulace zraku a další. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě 

projevuje nejpřirozeněji.  

Rozdíl mezi službami poskytovanými v Centru a v rané péči je tedy vedle místa 

poskytování také fakt, že v Centru je podstatně jednodušší setkání více odborníků 

s jedním dítětem.  

4.5 Canisterapie 

Canisterapie je podpůrná metoda při celkové rehabilitaci dítěte. Přirozený 

kontakt mezi člověkem a psem může usnadnit vývoj pohybových a rozumových 

schopností, ovlivnit emoce a umožnit relaxaci. Canisterapie může být zaměřená na 

aktivitu, výuku nebo terapii (Galajdová 2011, Kraus, 2005) 
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4.6 Hipoterapie 

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která využívá trojrozměrného pohybu 

koně, který dítě vnímá tak jakoby ho cítilo při samostatné chůzi. Ovlivňuje koordinaci, 

vzpřímení a rovnováhu. Rovnovážné reakce pak dále můžeme využívat k dalším 

terapiím. Pohyb je opakován v dobrém psychickém naladění a v přírodním prostředí. 

Hipoterapie je většinou dětmi velmi dobře tolerována. Má vliv na posturu, volní pohyb, 

velmi často ovlivní i vokalizaci (Hollý, Hornáček, 2005). „Jízda na koni podporuje 

řídící procesy CNS na všech úrovních i na té nejvyšší psychické. Kůň a člověk tvoří 

psychosomatickou jednotku tím terapeutický celek“ (Kraus 2005, s. 228). 

4.7 Kraniosakrální terapie 

Další možností je metoda Kranio- sakrální terapie osteopatie. Je to jeden z 

novějších jemných rehabilitačních přístupů, které jsou nabízeny dětem s opožděným 

psychomotorickým vývojem. Terapeut velmi jemnými doteky pracuje s centrálním 

nervovým systémem. Stimuluje ho a optimalizuje systémy jako je pohybově-opěrný, 

imunitní, lymfatický a další (Bezůšková). 

Zakladatel této metody lékař John Upledger  využíval velmi jemných dotyků pro 

uvolnění kraniosakrálního systému a tím podporoval funkci CNS. Tato terapie není 

zatím příliš rozšířená, ale přibývá proškolených terapeutů v Modrém klíči a v Rosetě. 

Terapie je v zahraničí využívána jako doplňková terapie u dětí předčasně narozených. 

4.8 Synergická reflexní terapie 

Je terapeutická metoda založená ortopedem a traumatologem MUDr. W. 

Pfaffenrotem. Tato metoda využívá manuální techniky pro reflexní ovlivnění tělesných 

systémů a korekce patologického držení. Lze ji využít pro doplňkovou terapii DMO a 

dalších neuro-ortopedických onemocnění. Metodou lze ovlivnit spasticitu a rozvoj 

kontaktur. Jediným lektorem této metody je paní Renata Vodičková.(centrum Spirála). 

4.9 Kineziotaping  

Kineziotaping je metoda, která vznikla v 80 letech v Japonsku jako doplňková 

terapeutická technika. Využívá elastických bavlněných tejpů pro regeneraci svalové 

tkáně.  
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Pružné tejpy mají danou elasticitu a předpětí. Na pásce je charakteristicky naneseno 

lepidlo, které je rozmístěno ve vlnkách, které při přilnutí k pokožce vytvářejí 

mikromasáž tkáně. 

Pružné tejpy jsou využívány především u sportovců, u poúrazových stavů a  

výjimečně preventivně (Flandera, 2010). V posledních letech je snaha využít 

kinesiotaping i jako funkční tejp, tj. pro udržení, nastavení části těla, které klient sám 

nedokáže.  U dětí s poruchami hybnosti např. při spasticitě na okrajových částech 

horních končetin lze vhodnou aplikací kineziotejpu prodloužit účinek fyzioterapie a 

umožnit volnější pohyb horní končetiny. Podobným způsobem lze ovlivnit i dolní 

končetiny. Kineziotaping může být i přípravou pro dynamickou funkční ortézu. 

4.10 DMO ortéza 

DMO ortéza z anglického originálu Dynamic movement orthoses se začíná v ČR 

využívat pro děti s pohybovými obtížemi v posledních dvou letech. Jedná se o lykrový 

obleček, který svým napětím a pružnými tahy ovlivňuje a usnadňuje pohyb. Obleček je 

vyroben dítěti na míru a tahy jsou vedeny dle doporučení fyzioterapeuta a 

ergoterapeuta. Ortéza stimuluje senzorický systém pomocí proprioreceptorů, tyto 

informace jsou zpracovány mozečkem, který ovlivňuje svalový tonus a cílené pohyby 

těla. Tato ortéza je vyměřena v ČR protetikem a dle míry ušita ve Velké Británii. Ortéza 

je plně hrazena pojišťovnou.  

Ortéza umožňuje dítěti si lépe uvědomit své tělo, stabilizovat posturu a následně 

lépe kontrolovat hlavu a práci horních končetin (Protetika Skuteč, 2012). 

4.11 Krizová intervence 

U předčasného porodu procházejí rodiče krizovou situací. Každý reaguje na 

situaci jinak a v jiný čas. Často dochází k sebeobviňování, rodiče prožívají pocit viny a 

výčitek. (Hacklová in Marková, 2011). 

Pocit nejistoty při hospitalizaci dítěte, nemožnosti s ním být a pomoci mu může 

přerůst později k hyperprotektivnímu chování, nebo na opačném pólu až k odmítání 

dítěte. Také přirozená souhra mezi matkou a dítětem, pochopení jeho potřeb z intonace 

pláče bývá narušena. To může vést u matky k dalším frustracím (Novotná, Pavlíková, 

2009). 
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Při sdělování závažných diagnóz je třeba dát rodičům dost času pro uvědomění 

si situace, vybrat vhodný čas a prostředí. Při velmi závažném sdělení je dobré aby se 

sdělení zúčastnil prostředník. 

I po běžném fyziologickém porodu může být vyvolána tzv. poporodní skepse 

(blues). Začíná kolem 3 dne po narození dítěte, matka je plačtivá, může mít strach 

z osamělosti a ze zvládnutí péče o malé dítě. Horší stav, který následuje po ukončení 

šestinedělí je tzv. poporodní neurotická deprese, kde se mohou objevovat i 

sebevražedné tendence. Vzniká asi u 10% žen po porodu, vyžaduje již vyhledání 

odborné pomoci. Třetí stupeň je poporodní psychóza (puertální psychóza), kdy již je 

lékařská pomoc nutná. Jedná se o pokles hladiny estrogenů a může se opakovat při 

dalších těhotenstvích (Vodáčková, 2007). 

 

Stresová situace předčasně narozených 

 

Rozsáhlý výzkum ukazuje na výrazné riziko postižení v oblasti emocionální, 

behaviorální a psychické u extrémně nezralých dětí a vyšší rizika postižení autistického 

spektra. K těmto diagnózám se přidružuje ADHD, ADD, poruchy učení, generalizované 

úzkosti a symptomy deprese (Chamoutová, Chamoutová, Pazderová, 2005). 

Dle výzkumů může být souvislost mezi psychiatrickými následky chronickým 

stresem a traumaty předčasně narozených na jednotce intenzivní péče, ale i po 

propuštění. 

„P říčina ADHD zůstává neznámá, ale mezi vlivy, které pravděpodobně hrají při 

vzniku důležitou roli, jsou nadále uváděny především prenatální intoxikace, prenatální 

mechanické poškození plodu, předčasný porod a nezralost“ (Stárková, 2008, s. 264). 

Dítě je vystaveno invazivním technikám, bolesti, přerušování spánku, změnám 

teploty, hluku i hladu. Po těchto zážitcích mohou nastat problémy s neprospíváním, 

vývojovým opožděním a další nemocností. Může dojít k převedení psychických obtíží 

na rovinu obtíží somatických (somatizace). Dítě na JIP může denně podstoupit až 60 

procedur, z nichž některé jsou bolestivé. V tomto období je mozek dítěte obzvlášť 

zranitelný. Dlouhodobý chronický stres či traumatizující události mohou mít vliv na 

strukturu i fungování mozku na celý život. 

Na stres reaguje oblast umístěná v pravé hemisféře mozku, která využívána pro 

zpracování a regulaci emocí. Dítě může mít v budoucnu obtíže reagovat normálně na 
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každodenní situace. Může reagovat vzdorem, úzkostí, depresí a somatickými problémy. 

Tyto projevy jsou spojeny s posttraumatickou stresovou poruchou. Mohou se objevovat 

záblesky z minulosti (flashback), děti se vyhýbají situacím, které by mohly trauma 

připomínat. Je to tzv. popření. Dále se mohou objevovat disociace. Dítě utíká do „jiného 

světa“, kde se tyto zážitky neobjevují. U větších dětí může nastat i období ztráty paměti, 

amnezie a denního snění (Maroney, 2003). 

4.12 Centrum augmentativní a alternativní komunikace 

Alternativní a augmentativní komunikace se snaží kompenzovat poruchy či 

postižení mluvené řeči, jazyka či psaní. Augmentativní systémy podporují a rozšiřují 

dovednosti, které dítě či klient má a alternativní systém hledá náhradní možnosti 

komunikace. Centra alternativní a augmentativní komunikace bývají součástí Speciálně 

pedagogických center. 

4.13 Další terapie 

Dětem s diagnózou dětská mozková obrna je často doporučována lázeňská léčba, 

v minulých letech byla předepisována po dovršení třetího ruku.  V současné době je 

trend posílat děti na lázní či léčeben dříve, tj. po dokončení prvního roku věku, pokud 

dítě dobře toleruje terapeutické vstupy. Lázeňská terapie má výhodu v souvislé a 

intenzivní terapii Vojtovou metodou, Bobath konceptem a dalšími doplňkovými 

procedurami. Lázně nabízí masáže, bazén, perličku a další terapie dle doporučení 

lékaře. Velmi často v lázních a léčebnách spolupracuje s fyzioterapeutem ergoterapeut a 

logoped.  

Nejčastěji jsou dětem doporučovány Jánské lázně, kde se soustředí na 

onemocnění pohybového aparátu. Zde se cvičí Vojtova metoda, Bobath koncept, aktivní 

cvičení, vodoléčba a další procedury. 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Lužích Košumberku a lázně 

Teplice se také orientují na onemocnění pohybového aparátu u dětí. 

Novější specializovaný léčebný program pohybové terapie KlimTherapy 

využívají pro děti v sanatoriu Klimkovice.  Tento program využívá pro nácvik motoriky 

stabilizační obleček, který pohyb usnadňuje. Pohyb je plynulejší a jednodušší, dochází 

ke korekci pohybu pomocí nastavitelných elementů. Program je určen pro děti od 1 

roku. Obdobná terapie probíhá v Adeli na Slovensku a v Alce o.p.s. v Příbrami. 
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Zvláštní postavení má v následných terapiích Centrum Arpida v Českých 

Budějovicích. Toto centrum nabízí čtrnáctidenní pobyty s komplexním přístupem 

k dětem. Je zaměřeno na fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a zároveň spolupracuje se 

Speciálně pedagogickým centrem (SPC). SPC doplňuje další intervence, například 

speciálně pedagogické, psychologické, muzikoterapii, arteterapii a další. 
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5 POTŘEBA VČASNÉHO ZAHÁJENÍ INTERVENCE 

Význam včasného zahájení intervence dokládá výzkum, který byl v roce 2011 

realizován v Centru v rámci grantového výzkumu. Výzkum byl komplexní, pro potřeby 

diplomové práce uvádím obsah a výstupy z oblasti fyzioterapie. V rámci projektu jsme 

vyšetřili 106 dětí, narozených od 23. do 34. gestačního týdne.  

 

Důvody pro zařazení dětí do projektu: 

• diagnóza bronchopulmonární displázie nebo respirační tísně novorozence; 

• zvýšená dráždivost; 

• předčasné narození (23. – 34. gestační týden). Nejvíce dětí bylo narozeno v 28. 

gestačním týdnu.  

 

Vyšetřovali jsme v 1. trimenonu tj., v II. trimenonu tj. v 6 měsících, ve III. 

trimenonu v 9 měsících.  
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Tab. č. 4: Hodnocení motoriky podle trimenonu 

 

(Mirovská, 2011) 

 

 

 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

I. trimenon stabilní poloha na 

bříšku, volná akra, 

hlava v prodloužení, 

na zádech stabilní, 

bez projevů 

dráždivosti 

na bříšku reklinace 

hlavy až 

hypertonická 

extenze šíje, pevně 

uzavřená akra, 

nestabilita, neklid, 

na zádech 

nestabilita, úlekové 

reakce 

polohu na bříšku 

vůbec netoleruje, 

nestabilní přepadá 

zpět na záda. Na 

zádech nestabilita, 

četné úlekové 

reakce, výraznější a 

častější pláč 

II. trimenon motorika i 

vzpřimování 

odpovídá normě 

motorika částečně 

neodpovídá, 

vzpřimování není na 

úrovni opory o 

extendované horní 

končetiny a otočka 

na bříško neprobíhá 

odpovídajícím 

stereotypem. 

Hodnotíme kvantitu 

i kvalitu 

motorika výrazně 

zaostává za 

normou, nebo 

obsahuje výrazné 

patologické prvky 

III. trimenon vertikalizace a 

lokomoce kvantitou 

i kvalitou odpovídá 

normě 

motorika částečně 

neodpovídá, není 

odpovídající kvalita 

ani kvantita 

lokomoce nebo 

vertikalizace 

motorika hrubě 

neodpovídá, 

obsahuje 

patologické vzory, 

nebo je výrazně 

opožděna 
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U dětí, které byly vyšetřeny a zařazeny do fyzioterapeutické péče, bylo třeba 

nejprve stabilizovat jednotlivé polohy, vybrat nejvhodnější pomůcky a polohování, 

které děti tolerovali. Po získání jistoty v polohách jsme začali s respirační fyzioterapií. 

Postupně, dle možností dítěte, jsme zahájili handling dle Bobath konceptu. Pokud to 

vyžadoval stav dítěte, zařadili jsme i Vojtovu metodu. Nejvíce se nám osvědčila 

kombinace těchto metod.  

Použité techniky (některé děti byly zacvičeny v kombinacích více metod, celkem 

106 dětí): 

• 36 dětí bylo zacvičeno Vojtovou metodou v kombinaci s Bobath konceptem a 

respirační fyzioterapií;  

• 27 dětí bylo zacvičeno v respirační fyzioterapii v kombinaci s Bobath 

konceptem; 

• 18 dětí bylo zacvičeno jen v respirační fyzioterapii; 

• 6 dětí bylo zacvičeno jen v Bobath konceptu; 

• 17 dětí bylo zacvičeno jen Vojtovou metodou; 

• 2 děti necvičily. 

 

U všech metod jsme využívali i instruktáž rodičů, aby byla zajištěna kontinuita 

cvičení. Frekvence cvičení byla jednou za 14 dní, v případě potřeby 1 x týdně.  

Ve výstupech se jednoznačně prokázalo, že včasné zahájení fyzioterapie a 

celkové komplexní léčby má velký vliv na ústup dráždivosti a tím na plynulý 

psychomotorický vývoj  průběhu sledovaného období (I. – III. trimenon). Toto 

konstatování se týká zejména dětí s porodní hmotností nad  1 000 g. U dětí s porodní 

hmotností do 1 000 g (jak ukazuje graf), nebyly rozdíly v dráždivosti tak výrazné, i 

když jsou viditelné. 
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Graf č. 1, Změny stupně dráždivosti podle začátku fyzioterapie 

 

 

 

(Marková, 2011) 
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6 VÝZKUMNÁ ČÁST 

6.1 Dotazník k diplomové práci 

Pro praktickou část své diplomové práce jsem zvolila kvantitativní metodu. 

Připravila jsem dotazník, který je určen rodičům dětí z Centra a jeho cílem je získat data 

o informacích, které mají rodiče k dispozici a zdrojích jejich získávání. Dotazník je 

rozdělen na tři části. V první části zjišťuji získání prvních kontaktů na specializovanou 

péči. Ve druhé části zjišťuji, jaké služby rodiče těchto dětí využívají a zda je vůbec 

znají. Ve třetí části se ptám konkrétně na zdroje, se kterými rodiče pracují a které 

využívají. 

Dotazník byl anonymní, rodiče neodpovídali na otázky, které by vyžadovaly 

informovaný souhlas. Důvodem tohoto rozhodnutí byl fakt, že jsem rozdávala 

dotazníky i prostřednictvím jiných zařízení, než ve kterém pracuji, kde by získání 

tohoto souhlasu mohlo být omezující skutečností pro zapojení do šetření. 

6.2 Hypotézy 

H1 Rodiče, kteří nemají dostatečné a včasné informace o možnostech 

specializované péče pro děti s perinatální zátěží bude více než rodičů, kteří tyto 

informace mají 

H2 Rodičů, kteří k získávání informací využívají internet bude více než těch, kteří 

využívají tištěná periodika. 

6.3 Charakteristika výzkumného souboru a průběh výzkumu 

Pro volbu respondentů výzkumného vzorku jsem zvolila volený výběr. 

 

Rozdala a rozeslala jsem 150 dotazníků, zpět jsem dostala 118 dotazníků, z toho 

jsem 18 vyřadila pro neúplnost odpovědí. Vybírala jsem zařízení kam tyto děti 

docházejí - Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží dále ordinaci dětského 

neurologa, který se zabývá především dětmi předčasně narozenými, dětmi s diagnózami 

DMO, a dalšími diagnózami, které vznikají v raném období. Dále jsem oslovila klienty 

Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Lužích Košumberk, kde děti s těmito 

diagnózami absolvují lázeňskou terapii. 



 - 73 - 

 

Všechny dotazníky byly distribuovány klientům, kteří pečují o dítě od narození 

do tří let. V Centru byly dotazníky předávány prostřednictvím ordinace dětského lékaře 

a část jsem rozdala osobně. U dalších dvou zařízení byly dotazníky rozdány a sebrány 

prostřednictvím lékařů. Výzkum probíhal od listopadu 2012 do března 2013. Důvodem 

delšího časového období pro sběr dotazníků je menší množství dětí, které bylo možné 

do výzkumu zařadit a také potřeba spolupráce se specializovanými zařízeními, aby bylo 

možné i porovnání mezi nimi. 

Věkové zastoupení v institucích bylo Centrum a ordinace neurologa 0-3 roky, a 

v léčebně 2-3 roky. U všech klientů byl ohrožen psychomotorický vývoj. 

Celkový počet vyplněných dotazníků zařazených do výzkumu: 100, z toho:  

- 60 vyplněných od rodičů dětí v Centru komplexní péče pro děti s perinatální 

zátěží v KDDL Praha 2 (dále jen Centrum); 

- 28 vyplněných z Polikliniky Budějovická, Praha 4 (dále jen Budějovická) 

- 12 vyplněných z HDL Luže-Košumberk (dále jen Luže). 

 

HDL Luže-Košumberk leží v Pardubickém kraji, který je také spádovou oblastí 

pro děti, jejichž rodiče vyplnili dotazník. V Centru a Budějovické bylo cca 80% dětí 

z Prahy, zbylých 20% je ze Středočeského kraje.  

Cílem dotazníku bylo zjistit informovanost rodičů dětí s perinatální zátěží a to ve 

třech základních oblastech: 

1. jak rychle a jak srozumitelně získali první informace o možnostech podpory 

svého dítěte; 

2. jaké instituce, terapie a zájmové aktivity rodiče využívají; 

3. kde dále hledají informace a jaká je jejich důvěra k odborníkům. 

 

Největší množství dotazníků bylo rozdáno v rámci Centra, další dvě pracoviště 

byla vybrána nejen z důvodu dětí s jiným stupněm postižení (Poliklinika Budějovická), 

ale i z důvodu možného porovnání výsledků mezi Prahou a Pardubickým krajem (Luže-

Košumberk). 
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6.4 Výsledky dotazování a komentáře 

První otázkou bylo „Kde/jakým způsobem jste dostali informace o  možnostech 

podpory dítěte s perinatální zátěží?“ 

 

Rodiče měli na výběr ze dvou možností, mohli doplnit další místa: 

 

A – v porodnici 

B – u svého praktického lékaře pro děti a dorost 

C – jinde (specifikujte prosím kde) 

 

Graf č. 2, Kde/jakým způsobem jste dostali informace o  možnostech podpory dítěte 

s perinatální zátěží? 

zdroj: autorka 
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Komentář: u první otázky se projevil velký rozdíl mezi zařízeními v Praze (kde 

jsou výsledky v podstatě stejné) a Luži. V pražských zařízeních je nejčastějším místem, 

kde se rodiče dozvědí o možnosti podpory pro své dítě hned porodnice, u dětí v péči 

v Luži to je nejčastěji až praktický lékař a to skoro v 50% případů. 
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Druhá a třetí otázka byla zaměřena na rychlost a srozumitelnost podaných informací 

z pohledu rodičů. U obou otázek rodiče odpovídali ano/ne, u otázky č. 2 mohli odpověď 

„ne“ rozvést. 

 

Graf č. 3, Byly informace dostatečně jasné a srozumitelné? 

zdroj: autorka 
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Graf č. 4, Informace o možnostech podpory jste podle Vašeho názoru získali včas?  

zdroj: autorka 
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Komentář: odpovědi na druhou a třetí otázku jsou ve všech třech velmi podobné, 

přesto se dají komentovat rozdíly. Více než 20% rodičů v Luži se domnívá, že 

informace, které k situaci svého dítěte obdrželi, nebyly dostatečně včas a nebyly 

dostatečně srozumitelné a jasné. Proti tomu u rodičů z pražských zařízení tento pocit 

nebyl tak výrazný. Nejvíce spokojení s kvalitou a rychlostí informování byli rodiče 

z Budějovické. Zde se ale obvykle jedná o děti s menší mírou hendikepu proti Centru a i 

tento fakt může hrát svojí roli. 

Výsledek odpovědí u těchto dvou otázek je zajímavé porovnat s výsledkem 

otázky č.1, kde rodiče uvádějí, že děti s péčí v Praze a okolí se obvykle o možnosti 

podpory dozví hned v porodnici (cca 60%). Proti tomu u dětí z Luže se jedná pouze o 

20%. Právě zde může dojít k tomu, že rodiče vnímají informovanost jako pozdní a 

neúplnou.  
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Čtvrtá, pátá a šestá otázka byla zaměřena na využívání institucí, terapií a zájmových 

aktivit a kroužků. Vedle odpovědi ano/ne (využíváme/nevyužíváme), mohli rodiče i 

specifikovat, jaké konkrétní instituce, terapie a aktivity využívají a to jak ze základní 

nabídky, tak i mohli doplnit další oblasti. 

 

Graf č. 5, Při péči o své dítě využíváte více institucí?  

zdroj: autorka 
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Komentář: Otázka č.4 směřovala k získání informací o tom, kolik institucí pro 

péči o své dítě rodiče využívají. Rodiče měli možnost navíc vyznačit konkrétní typ 

zařízení, a případně doplnit další. 

Výsledky všech tří zařízení se nijak výrazně neliší, rodiče v 65-75% dotazníků 

vyhledávají pomoc ve více institucích. 

Výraznější rozdíly jsou potom ve skladbě jednotlivých institucí. Rodiče dětí z 

Centra vedle právě tohoto zařízení (přes 40%) vyhledávají pomoc v Rané péči (cca 

20%), která je i hlavní volbou pro rodiče z Luže (35%). Spolu s Ranou péčí rodiče z 

Luže nejvíce využívají Centrum augmentativní a alternativní komunikace. 

Fakt, že rodiče z Centra do dotazníků poměrně často uváděli i Centrum, trochu 

snižuje vypovídající hodnotu této otázky. Při kontrolních otázkách na důvod této 

odpovědi ale rodiče obvykle uváděli, že v rámci Centra využívají podpory více 

odborníků a to i v některých případech následně mimo Centrum. V tomto případě 

multidisciplinárnost Centra mírně snížila vypovídající část odpovědí. 

Naopak rodiče dětí z Budějovické nejvíce využívají Centrum (skoro 30%). Zde 

je důvodem především blízkost obou zařízení a částečná personální propojenost. 

Centrum je také ze své podstaty jedním ze středisek péče o děti s perinatální zátěží v 

Praze a centrálních Čechách, proto je jeho využívání logickou záležitostí. Více než 10% 

četnost odpovědí u rodičů dětí z Luže je poměrně překvapivé, vzhledem na vzdálenost 

obou zařízení. 
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Graf č. 6, Při péči o své dítě využíváte více terapií?  

zdroj: autorka 
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Komentář: U této otázky došlo k výrazným rozdílům především u obou zařízení 

v Praze. Více než 80% rodičů dětí z Centra využívá pro své dítě více terapií, u rodičů 

dětí z Budějovické je to pouze necelých 50%. 
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Důvodem může být jednak nabídka možnosti využití více terapií v rámci 

jednoho zařízení, kdy není pro rodiče složité využít i třeba během jedné návštěvy služeb 

dvou a více odborníků. Právě možnost multidisciplinárního přístupu a zapojení více 

odborníků bylo jedním z hlavních důvodů vzniku Centra. 

Druhým důvodem může být míra hendikepu dětí obou zařízení. Děti v Centru 

mají obvykle větší míru hendikepu, proto je potřeba kombinace více terapií, než je to u 

dětí z Budějovické. 

Rodiče dětí z Luže využívají více terapií v cca 90% případů, podobně jako u dětí 

v Centru. U těchto dvou zařízení je zajímavé porovnání konkrétních terapií, které děti 

využívají. 

Děti z Centra nejvíce využívají Vojtovu metodu, Bobath koncept a ergoterapii, 

děti z Luže masáže, Vojtovu metodu a hipoterapii. V obou případech se mezi 3 nejvíce 

využívané terapie dostala Vojtova metoda, což bude patrně způsobeno jejím využívání 

díky historickému základu této metody. U ostatních terapií bude hrát roli jejich 

dostupnost v daném zařízení nebo místě. V Centru nebyly v dotazníkách zmiňovány 

masáže, důvodem je patrně využívání jiných terapií, které jsou na podobném základě 

(resp. souhrnně by se tak daly nazvat), ale díky specializacím v Centru rodiče znají a 

používají konkrétní názvy terapií. 

Děti z Budějovické další terapie využívají z cca 50%, nejvíce se jedná o Vojtovu 

metodu, Bobath koncept a masáže. 
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Graf č. 7, Při péči o své dítě využíváte zájmových aktivit a kroužků?  

zdroj: autorka 
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Komentář: Větší rozdíly v odpovědích jsou u otázky č. 6, a to už hned u části, 

která se týká faktu, zda rodiče využívají i zájmové aktivity a kroužky. Nejméně tyto 

aktivity využívají rodiče dětí z Centra (cca 35%), následují rodiče dětí z Budějovické 

(60%) a nejvíce rodiče dětí z Luže (cca 65%). 
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Důvodem menšího zájmu rodičů dětí z Centra může být široká nabídka terapií, 

které mohou využívat v rámci Centra a tím i menší zájem a případně i časové a jiné 

možnosti pro využívání volnočasových aktivit mimo oblast zdravotnictví. S tímto 

koresponduje fakt, že rodiče dětí z Centra právě tyto terapie využívají ve velké míře 

(přes 80%). Dalším důvodem může být i fakt, že děti z Centra mají také ze všech skupin 

obvykle nejhorší hendikep, proto není ani možné a mnoha případech i žádoucí 

využívání jiných volnočasových aktivit. 

Na druhou stranu děti z Budějovické využívají zájmové aktivity a kroužky 

podstatně častěji (60%), ale nevyužívají tolik více terapií (necelých 50%). Vzhledem k 

tomu, že se většinou jedná o děti s menším hendikepem, než je tomu v Centru, může 

tento fakt doplňovat výše uvedené zdůvodnění. 

Nejvíce další zájmové kroužky a aktivity využívají rodiče z Luže (cca 65%). U 

této skupiny je také celkem rovnoměrné rozdělení mezi nabízené zájmové aktivity. U 

dětí z Centra výrazně vede plavání, u dětí z Budějovické potom aktivity s dětmi v 

mateřském centru. 
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Sedmá a osmá otázka byla zaměřená na oblast vyhledávání dalších informací a důvěry 

v odborníky. V případě otázky 7 bylo možné odpovědět pouze ano/ne 

(vyhledávám/nevyhledávám informace jinde než u odborníků), u otázky č.8 měli rodiče 

možnost 3 odpovědí. 

 

Graf č. 8, Vyhledáváte informace i jinde než u odborníků?  

zdroj: autorka 
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Komentář: zajímavé výsledky přinesla i otázky č. 7 a 8. Podle odpovědí na 

otázku číslo 8 mají rodiče důvěru v odborníky, nikdo z celého vzorku nedal zápornou 

odpověď, což je jistě pro všechny zařízení poskytující péči velmi povzbuzující 

skutečnost. 

Rodiče ale měli možnost volit i mezi jednoznačně kladnou odpovědí a odpovědí, 

která určitou míru pochybností nabízela. V tomto případě byla jednoznačná důvěra 

v odborníky nejvíce volena u rodičů v Centru (skoro 80%), následoval Budějovická 

(60%) a výrazně nejméně v Luži (cca čtvrtina rodičů).  

U rodičů dětí z Centra je patrně absolutní důvěra podpořena faktem 

multidisciplinárního přístupu odborníků, což je jeden z principů fungování Centra. 

Právě možnost konzultací s více odborníky a okamžité reakce na zjištěný problém 

podporuje výraznou důvěru k odborníkům. 

U výsledků dotazníku v Luži se patrně odráží i nespokojenost s rychlostí a 

komplexností získaných informací po narození dítěte (viz. ot. č. 2 a 3). 

 

Poslední dvě otázky se týkaly médií pro vyhledávání informací. V otázce č. 9 rodič 

odpovídali, která media využívají a mohli doplnit další mimo základní nabídku. 

Poslední otázka se týkala možného rozvoje nabídky Centra, a tou je vytvoření 

informačního portálu pro rodiče s informacemi o možnostech nejen léčby, ale i využití 

institucí a dalších aktivit pro děti s perinatální záležitostí. Cílem otázky č. 10 bylo zjistit, 

zda by o takový informační portál byl zájem. 
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Graf č. 9, Jaká media využíváte pro vyhledávání informací?  

zdroj: autorka 
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Graf č. 10, Přivítali byste ucelenou nabídku doporučených terapií a aktivit dostupnou 

na internetu?  

zdroj: autorka 
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Komentář: Výsledky otázky č. 9 nepřinesly žádné zásadní rozdíly v médiích, kde 

rodiče vyhledávají informace. Ve všech třech zařízeních jednoznačně vyhrál internet. 

Ten byl tématem poslední otázky. Rodiče všech tří zařízení by přivítali ucelenou 

nabídku doporučených terapií a aktivit právě na internetu. Jediným doplněním odpovědí 

u této otázky (a důvod několika záporných odpovědí) byl požadavek, aby tyto 

informace byly ověřené. 

Z odpovědí tedy vyplývá, že rodiče internet jako nástroj pro zjišťování informací 

akceptují a využívají s tím, že jsou si ale vědomi možných zavádějících informací. 

Pokud by byly internetové stránky spravovány a provozovány odborníky, pak by jejich 

informační hodnota pro rodiče byla výrazně vyšší. Právě dostatečná, rychlá a kvalitní 

informovanost tedy patrně je jedním z poslání oborníků pečující pro děti s perinatální 

zátěží. 
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7 Diskuse 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že návaznosti jednotlivých terapií 

nejsou standardizovány a jsou z velké části závislé na místě, kde je základní terapie 

poskytnuta. Tento stav se týká jak jednotlivých zařízení, tak i konkrétních terapií a 

dalších doplňkových kroužků a volnočasových aktivit. Rodiče tyto aktivity obvykle 

vybírají spíše nahodile, mnohdy bez předchozí konzultace a především s ohledem na 

nabídku v místě bydliště. U dětí s riziky není ani příliš žádoucí delší dojíždějí za terapií, 

navíc zajištění dopravy je časově i finančně náročné. 

Výsledky šetření mohl ovlivnit fakt, že se jednalo o obecné otázky, které 

nevyžadovaly informovaný souhlas. Rodiče dětí nevyplňovaly konkrétní údaje o dítěti, 

jako je např. věk nebo diagnóza. V případě, že by tyto otázky byly součástí dotazníku, 

možná bychom získali konkrétnější informace ke kombinacím terapií. Tyto výsledky by 

ale na druhou strnu byly v menším vzorku a nemusely by nutně dát konkrétnější 

informaci. 

Získaný výsledek v kombinaci s tím, že potřeby každého dítěte mohou být jiné, 

stejně jako může být jiná cesta k dosažení nejoptimálnějšího výsledku, ukazuje na 

potřebu určitého koordinátora a průvodce pro rodiče dětí s rizikem. Jedná se o 

odborníka, který ale nebude zatížen konkrétní terapií a který bude pracovat s rodiči i 

dětmi s rizikem a bude je motivovat k využívání dalších terapií. Bude jejich průvodcem, 

který vysvětlí a zdůvodní potřebu dalšího postupu. Tato práce motivátora je velmi 

důležitá, protože některé z terapií nemusí děti s rizikem přijímat vždy bez problémů a 

mnohdy reagují pláčem, který vyjadřuje nespokojenost, což může být pro rodiče 

demotivující. 

Tímto koordinátorem by měl být speciální pedagog, který by na základě dobré 

znalosti dítěte a jeho celkového stavu navrhoval a upravoval další postup a byl 

partnerem nejen terapeutů, ale především rodičů a dětí. Navíc, může terapeutům 

poskytovat zpětnou vazbu, protože terapeuti obvykle pracují v úzce specializované 

terapii a nemusí nutně podrobně znát další souvislosti. Navíc se může stát, že rodiče své 

dítě v dobré vůli přetíží, nebo naopak nedostatečně stimulují. 
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Je třeba ale oddělit roli speciálního pedagoga jako součást týmu v péči o rizikové 

děti a jeho práci v rané péči, protože poslání rané péče je jiné než péče ambulantního 

zařízení. 

Pedagog v takto raném věku podporuje psychomotorický vývoj dítěte zaměřený 

na základní dovednosti, spolupracuje s ostatními terapeuty (fyzioterapeutem, 

ergoterapeutem, logopedem, a dalšími) a s lékaři. Pomáhá vytvořit terapeutický plán i 

částečné cíle, na kterých všichni odborníci spolupracují. Využívá doporučení ostatních 

terapeutů. 

 

H1 Rodiče, kteří nemají dostatečné a včasné informace o možnostech 

specializované péče pro děti s perinatální zátěží bude více než rodičů, kteří tyto 

informace mají. 

První hypotéza se nepotvrdila. Rodiče dětí ze všech tří zařízení, kteří vyplnili 

dotazníky jsou přesvědčeni, že informace potřebné k pochopení stavu svého dítěte 

dostali včas a v odpovídající formě. Tato otázka byla položena na základě mých 

praktických zkušeností, že rodiče získávají základní informace pozdě a někdy i 

neuceleně.  

V tomto hodnocení může hrát roli i fakt, že u dětí do jednoho roku se rodiče 

mohou jen velmi těžko orientovat v kvalitě jednotlivých dovedností. Díky tomu mohou 

mít pocit, že postižení jejich dítěte není tak vážné, jak se jeví terapeutům. Právě z tohoto 

důvodu si myslím, že je třeba pracovat s rodiči v rámci realizovaných terapií a 

motivovat je k většímu zapojení a podpoře, i když se to rodičům nemusí zdát tak 

důležité.  

 

H2 Rodičů, kteří k získávání informací využívají internet bude více než těch, kteří 

využívají tištěná periodika. 

Druhá hypotéza se potvrdila. Internet jako informační zdroj využívá ve všech 

třech zařízeních skoro 50% rodičů, časopis, jako zdroj uvádí od 11 do 24% rodičů. Tato 

možnost získávání velkého množství informací snadnou cestou má svoje klady i zápory. 

Je vždy dobré, když jsou rodiče informovaní, ale volný přístup k informacím i volný 

přístup k poskytování informací ve virtuálním prostředí může být na škodu. Rodiče 

mnohdy najdou informace, které jsou ne zcela přesné nebo zavádějící a může je to 

v důvěře k terapeuta zviklat a tím i narušit celý proces.  
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Z vlastní zkušenosti vím, že rodiče mají obvykle zájem o informace, ale 

především o informace ověřené a z důvěryhodného zdroje. Tyto ověřené informace se 

ve velkém prostoru špatně hledají a nejsou na jednom místě. Je k úvaze, zda by nebylo 

dobré vytvořit důvěryhodný internetový portál nejen s obsahem základních informací (v 

rozsahu možném k pochopení laikům), ale i s informacemi o jednotlivých terapiích a 

možnostech jejich zapojení. Ani tento informační portál by ale ve svém důsledku 

nemohl nahradit práci speciálního pedagoga, ale mohl by usnadnit komunikaci mezi 

ním a rodiči dětí se zátěží. 
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8 ZÁVĚR 

Cíle mé diplomové práce byly podle mého názoru splněny.  

 

Při péči o rizikové dítě je vedle dvou základních principů (kterými jsou potřeba 

multidisciplinárního přístupu a včasné zahájení terapií), nutné pro správnou volbu 

terapie (ta je přísně individuální a vychází z potřeb dítěte a rodičů) zajištění spolupráce 

mezi terapeuty a rodiči dětí s perinatální zátěží. Přístup všech terapeutů je zaměřený na 

dítě a musí zohlednit prostředí, v kterém vyrůstá. U dětí s riziky je třeba brát zřetel na 

onemocnění jednotlivých systémů nebo jeho důsledky a upravit dle toho terapeutický 

plán. Dítě je třeba vyšetřit v konkrétní situaci a sledovat ho jako celek, neoddělovat  

jednotlivé prvky vývoje.  

Práce multidisciplinárního týmu je dobrá, pokud všichni terapeuti pracují na 

stejném, předem stanoveném cíli a rodiče se aktivně podílí na určení cíle terapie. Práce 

s rodiči je základní, rodiče musí být citlivě ale pravdivě seznámeni s ohrožením vývoje 

jejich dítěte. Rodič, který je dobře edukován chápe snáze jednotlivé terapeutické kroky, 

které nemusí být dítětem vždy kladně přijímány. Lépe posoudí pokroky a je schopen 

dítě motivovat k dalším dovednostem.  

Edukovaný rodič se dokáže lépe zorientovat v současné nabídce podpůrných 

terapií a dalších intervencí, tak aby dítě bylo stimulováno co nejkvalitněji, ale aby 

nedocházelo k jeho přetěžování.  

Z vlastní zkušenosti vím, že pozice speciálního pedagoga přímo v zařízení kam 

docházejí rizikové děti na komplexní péči je nestandardní. Pedagog, který je členem 

týmu, má možnost konzultovat současný stav dítěte s dalšími odborníky, u 

komplikovanějších dětí lze provádět intervenci zároveň s ergoterapeutem či 

fyzioterapeutem, je nezastupitelný v motivaci dítěte pro pohyb a další aktivity. Speciální 

pedagog může snáze reagovat na aktuální potřeby vývoje dle posloupnosti.  

V péči o děti s perinatální zátěží se musí rovnoměrně zapojit všichni 

zainteresovaní – tedy terapeuti, rodiče i děti, protože všichni mají stejný cíl. Podle mého 

názoru právě pozice speciálního pedagoga jako určitého koordinátora může toto 

rovnoměrné zapojení všech zajistit a měla by se stát běžnou a rovnocennou součástí 

terapeutického týmu. 



 - 91 - 

9 POUŽITÁ LITERATURA 

CANGALE, D. C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Grada, 2004. ISBN 80-247-0534-6.  

CÍBOCHOVÁ, R. Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života. Pediatrie pro 

praxi. 2004, č. 6, s. 292-293.  

ČERVENKOVÁ, D. Seznámení s Bobath konceptem. Sestra: Zdravotnické noviny. 

2006, č. 12.  

ČERVENKOVÁ, D. Baby Bobath - neurovývojová terapie u kojenců. Sestra: 

Zdravotnické noviny. 2006, č. 12.  

DORT, J., DORTOVÁ E. Nejčastější problémy novorozence s velmi nízkou porodní 

hmotností vpéči PLDD. Pediatrie pro praxi. 2011, č. 12. 

DUNGL ET AL. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 1273 s. ISBN 80-

247-0550-8. 

DVOŘÁK, J. Retinopatie nedonošených, diagnostika a terapie. Lékařské listy: 

Zdravotnické noviny. 2002, č. 33. 

FLANDERA, S. Tejpování a kinezio-tejpování, Prevence a korekce poruch  

pohybového aparátu pro maséry a fyzioterapeuty. 1. vydání, Praha: Poznání, 2010. 

FEDOROVÁ, M a kol. Canisterapie. Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-879-1. 

FRÜHAUF, P. Výživa kojence s alergií. Pediatrie pro praxi. 2006, č. 3. 

Hermansen MC. Perinatal cause of cerebral palsy (preface). Clin Perinatol. 2006; 

33(2): xv–xvi. 

HOLLÝ, K., HORNÁČEK, K. Hipoterapie. Montanex, 2005. ISBN 978-80-7225-190-

2. 

HOUROVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, M., UHER, P. Vývoj miminka před narozením: od 

embrya k porodu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 110 s. Pro rodiče. ISBN 978-802-4719-

429. 

CHAMOUTOVÁ, K., CHAMOUTOVÁ, H., PAZDEROVÁ, H.. Psychologické 

vyšetřování extrémně nezralých dětí. Pediatrie pro praxi. 2005, č. 5. 

JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M.: Koncepce oboru ergoterapie. Česká asociace 

ergoterapeutů 2007 

KITTANAR, O. Lékařská fyziologie. Grada, 2011 ISBN 978-80-247-3068-4.  



 - 92 - 

KOLÁŘ, P. Význam posturální aktivity pro včasný záchyt pacientů s dětskou mozkovou 

obrnou. Pediatrie pro praxi. 2001, č. 4. 

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713 s. ISBN 

978-807-2626-571. 

KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha : Grada Publishing a.s., 2005. 331 s. 

ISBN 80-247-1018-8. 

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ L. Oftalmopedie. 2. vyd. Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-

2. 

LESNÝ, I. Dětská neurologie. Praha: Avicenum, 1980. 

LOIS BLY, M.A., PT. Baby Treatment Based on NDT Principles. ISBN 076-1644-504. 

LOMMEL, E. Handling und Behandlung auf dem Schloss: In Anlehnung an das 

Bobath-Konzept. Pflaum, 2003. ISBN 3-7905-0891-8.  

LYNCH, CH., KIDD, J. Cvičení pro rozvoj řeči. Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-699-

5. 

MARKOVÁ, D, et al. Průvodce pro rodiče předčasně narozených dětí. [s.l.] : [s.n.], 

2011. 69 s. 

MARKOVÁ, D. Komplexní pohled na nezralého novorozence v ordinaci praktického 

dětského lékaře. Postgraduální medicína: Zdravotnické noviny. 2007, č. 6. 

ORTH, H. Dítě ve Vojtově terapii : Příručka pro praxi. [s.l.]: KOPP, 2009. 216 s. ISBN 

978-80-7232-378-4. 

O’SHEA, T. M. Diagnosis, treatment, and prevention of cerebral palsy. Clin Obstet 

Gynecol. 2008; 51(4): 816–828. 

PACLT, I., UHLÍKOVÁ, P., FLORIAN, J.: Hyperkinetický syndrom v dětském věku. 

Remedia, 1999, 9, 6, 280-291. 

PAVLÍKOVÁ, NOVOTNÁ, E. O malých nedočkavcích, předčasných rodičích a 

Nedoklubku. 15(12). Praha: Portál, 2009. 4 s. Psychologie dnes. ISSN 1212-9607. 

PEYCHL I. Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra. Galén 2005, 

ISBN 8072622838 

PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2.vyd.Paido: Brno, 2006. ISBN: 80-

7315-120-0 

PLAVKA, R. Intrauterinní růstová retardace a její vliv na další vývoj extrémně 

nezralých novorozenců.Česko-slovenská pediatrie. 2009, č. 64. 



 - 93 - 

POLÁŠKOVÁ, S. Nejčastější kožní problémy novorozenců. Postgraduální medicína: 

Zdravotní noviny. 2007, č. 7. 

RYBA, L., ADAMOVÁ, V. a JANDA, J. Šátkování (nošení dětí v šátku) - 1. 

část. Pediatrie pro praxi. 2012, č. 13. 

SÁDLO, M. Převoz kriticky nemocného novorozence. Urgentní medicína. 2005, č. 2. 

STÁRKOVÁ, L. Stimulancia v ambulantní pedopsychiatrické praxi. Pediatrie pro praxi. 

2008, č. 5. 

STRAŇÁK, Z. Problematika novorozenců extrémně. Postgraduální medicína: 

Zdravotnické noviny. 2007, roč. 2007, č. 1. 

SUCHÝ, J., NÁHLOVSKÝ, P. Životní koučování a sebekoučování. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2012. 112 s. ISBN 978-80-247-4010-2 

SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ D., VÁGNEROVÁ M. Psychodiagnostika dětí a 

dospívajících. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 791 s. ISBN 80-7178-545-8. 

VACUŠKA, M., DREISEITLOVÁ, A., VACUŠKOVÁ, M. Rizikový novorozenec 

propuštěný do domácího prostředí pohledem dětského neurologa. Pediatrie pro praxi. 

2003, č. 3. 

VODÁČKOVÁ, D. a kolektiv. Krizová intervence. Portál, 2007. 544 s. ISBN 978-80-

7367-342-0. 

VLACH, V.: Vybrané kapitoly kojenecké neurologie. Avicenum, 1979.  

VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku : Včasná diagnóza a terapie. 

[s.l.] : Grada avicenum, 1993. 367 s. ISBN 80-852424-98-3. 

VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip : Svalové souhry v reflexní lokomoci a 

motorická ontogeneze. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X. 

WINDERS, P. C. Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem: průvodce pro 

rodiče i profesionály. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-

7394-168-0.  

YACK, E., SUTTON, S., AQUILLA, E.: Building Bridges through Sensory Integration 

(2nd ed.). Texas, Future Horizons 2002, s. 41–51.  

ZOBAN, P. Dětská mozková obrna z pohledu neonatologa. Neurologie pro praxi. 2011, 

č. 12. 

 

 

 



 - 94 - 

Elektronické zdroje: 

BEZŮŠKOVÁ, M. Kraniosakrální terapie osteopatie. Rodičům nedonošeného 

miminka: Jak zvládnout těžkou životní zkoušku. [online] [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: 

http://nedoklubko.cz/wp-content/uploads/rodi%C4%8D%C5%AFm-

nedono%C5%A1en%C3%A9ho-miminka.pdf 

Co je kraniosakrální terapie? [online] [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.centrumspirala.cz/cz/rehabilitacni-centrum/rehabilitacni-metody/manualni-

terapie1/osteopatie-kranio-sakralni-terapie 

DOČEKALOVÁ, T. M.. Koučka maminek - Tereza Marie Dočekalová. Hravá máma - 

inspirace pro hravý a zdravý život [online]. 2012 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://www.hravamama.cz/clanky/rozhovory/koucka-maminek-tereza-marie-dockalova/  

Excellence in Dynamic Orthotic Management [online] [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.dmorthotics.com/ 

HYTTICHOVÁ, Z. Ergoterapie v pediatrii aneb O přístupu senzorické integrace. 

[online] [2011-01-12] [cit. 2013-01-14]. Dostupné z 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/ergoterapie-v-pediatrii-aneb-o-pristupu-senzoricke-

integrace-457300 

KLÁNOVÁ, T. Kineziologické hodnocení motorického vývoje u předčasně narozených 

dětí. [online] [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/bulletin/klanova.pdf 

KORETOVÁ, K. Předčasný porod. Moderní babictví. 2008, č. 15. Dostupné z: 

http://www.levret.cz/publikace/casopisy/mb/2008-15/?pdf=11  

Kraniosakrální terapie. [online] [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: http://www.visceralni-

terapie.cz/kraniosakralni-terapie.asp 

MARONEY, D.I. Published in the Journal of Perinatology, Dec, 2003, 23:679-683. 

[online]. [cit. 2013-04-10] Dostupné z: http://www.premature-infant.com/Stress-and-

Trauma.html 

Nestátní zdravotnické zařízení ARPIDA [online] [cit. 2013-03-26]. Dostupné z: 

http://www.arpida.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=82 

NEVORAL, J. Probiotika a jejich klinické užití. [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/probiotika-a-jejich-klinicke-

uziti-452403  



 - 95 - 

Nikotin v těhotenství a jeho účinek na plod [online]. [cit. 2012-11-05]. Dostupné z 

http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/kurak-a-koureni/tehotna-kuracka-matka-

kuracka/52-nikotin-v-tehotenstvi-a-jeho-ucinek-na-plod.html 

NOUZOVÁ, K. Těhotenství po třicítce [online] [2008-01-22] [cit. 2013-03-15]. 

Dostupné z: http://www.klinikazdravi.cz/style=print/novinky/novinky-a-

trendy/tehotenstvi-po-30  

Oblečková terapie - Therasuit. SPC Srdce Opava: Stranky pro rodiče a učitele dětí s 

mentálním a tělesným postižením [online]. 2012 [cit. 2013-04-17].  

Ortézy pro dynamický pohyb [online] [cit. 2013-04-15] Dostupné z 

http://www.protetika-stepanova.cz/ortindividual/indram.htm 

Pohyb obyvatelstva – rok 2010. Český statistický úřad [online] [2011-03-14] [cit. 2013-

04-15] Dostupné z http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031411.doc 

Předčasný porod je po umělém oplodnění častější. Ženská neplodnost [online]. [cit. 

2013-03-26]. Dostupné z: http://www.zenska-neplodnost.cz/novinky/predcasny-porod-

se-po-umelem-oplodneni-je-castejsi-232 

Sdružení pro alternativní a augmentativní komunikaci. [online] [cit. 2013-04-20]. 

Dostupné z: http://www.saak-os.cz/  

ŠLECHTOVÁ, D. Zdravotní problematika péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou 

(DMO) v kontextu holicistického přístupu. Kontakt. 2011, s. 443-459. ISSN ISSN 1212-

4117. Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/4~2011/955-zdravotni-

problematika-pece-o-dite-s-detskou-mozkovou-obrnou-(dmo)-v-kontextu-holistickeho-

pristupu  

THOROVÁ, K. Dětský autismus. [online] [cit. 2013-02-20]. Dostupné z: 

http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/detsky-autismus.html 

Vrozené a vývojové vady. [online] [cit. 2013-03-15]. Dostupné z http://www.vrozene-

vady.cz   

 

Jiné zdroje: 

CAPELOVITCH, S. Vývoj dítěte do jednoho roku [přednáška], Ostrava: CADBT, 

květen 2008  

EINSPIELER,C. Prechtls Method on the Qualitative Assessment of General Movements 

[kurz], Praha, leden 2011 



 - 96 - 

CHMELOVÁ, I. Neurovývojová terapie - NDT: Bobath koncept - basic [kurz]. Ostrava, 

2007.  

MORÁŇOVÁ, K., KOVAŘÍKOVÁ, R., Dysfunkce orofaciálního svalstva a 

myofunkční terapie [kurz], Praha : logo edda, leden 2011 

MIROVSKÁ, D. Předčasně narozené dítě v ordinaci praktického lékaře [přednáška], 

Praha : ČLK, 2011 

 

 

 

 



 - 97 - 

10 SEZNAM ZKRATEK  A  SLOVNÍ ČEK 

         

A 

abdukce odtažení od těla 

addukce přitažení k tělu 

adnátní infekce infekce vzniklé do 48 -72 hodin po narození 

agonista souhlasně působící sval 

akrální část končetin označení pro prsty a dlaň či chodidlo 

  

antagonista sval opak agonisty 

Apgar skóre hodnocení  životaschopnosti po porodu 

asfyxie nedostatek O2 

atetoidní pomalé kroutivé pohyby, neovladatelné vůlí 

autochtonní muskulatura svalstvo podél páteře od týlu až po kost křížovou 

axilla podpažní jamka 

B 

bimanuální týkající se obou rukou 

bipedální týkající se obou nohou 

bodyschema  tělesné schéma 

BPD nedostatečný vývoj plic u předčasně narozených 

C 

cerebrální mozkový 

CNS centrální nervový systém 

Cp krční páteř 

D 

diparéza spastická postižení dolních končetin projevující se zvýšeným 

svalovým napětím 

distální směr směrem k periferii 

DKK dolní končetiny 

DMO   dětská mozková obrna 
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E 

ekvinózní noha charakteristické postavení nohy u DMO 

ergoterapeut terapeut léčby prací, sebeobsluhy 

extenze natažení, protažení 

F 

facilitace usnadnění 

fázický slouží k vykonání pohybu   

feedback zpětné hlášení provedeného pohybu 

feedforward přednastavení CNS 

flexe ohnutí 

G 

gastrointestinální týkající se žaludku a střev 

GER gastroezofageální reflex 

GMFCS   

 

The Gross Motor Function Classification  

Funkční klasifikace hrubé motoriky 

H 

handling polohování a manipulace s dítětem 

hemiparéza částečné ochrnutí poloviny těla 

HKK horní končetiny 

hospitalizace pobyt v nemocničním zařízení 

hyperextenze   zvýšené propnutí 

hypotonická forma DMO forma kdy dochází k povšechnému snížení svalového 

napětí 

hypotrofie snížení trofiky 

I 

inaktivita snížená pohyblivost 

inhibice tlumení, zastavení 

intrakraniální krvácení nitrolební krvácení 

intrauterinní vývoj nitroděložní vývoj dítěte 

J 

  

JIRP jednotka intenzivní a resuscitační péče 
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K 

KDDL Klinika dětského a dorostového lékařství 

ko – aktivace současná aktivace agonisty a antagonisty 

kochleární implantát elektronická funkční smyslová náhrada při poruchách 

sluchu 

konvex trupu   vybočení trupu do strany 

korigovaný věk gestační věk, počítá se podle týdne narození 

kortikální centra centra v kůře mozkové 

ko-synergie společné zapojení svalů  s opačnou funkcí 

kvadruspasticita postižení všech končetin 

L 

leukomalacie periventrikulární (PVL)

  

poškození bílé hmoty v mozku 

léze poškození 

lokomoce pohyb vpřed 

Lp bederní páteř 

M 

MACS  

 

The Manual Ability Classification Systém 

Klasifikace manuální schopnosti 

mediální  kondyl vnitřní kondyl 

metakarpofalangeální a interfalangeální 

klouby 

1. a 2. kloub na prstech   

musculosceletární týkající se svalů a kostry 

P 

PAS  porucha autistického spektra 

perinatální při porodu 

plantární flexe nohy ohnutí nohy směrem za ploskou 

PMV psychomotorický vývoj dítěte 

polyradikolomyelitis zánět míšních nervů 

postnatální po porodu 

postura požadované držení těla 
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prenatální před narozením 

pronace otočení předloktí hřbetem ruky vzhůru 

proproiceptivní reflexy základní somatické míšní reflexy 

protrakce ramena přesunutí ramen 

proximální směr směrem k centru 

pseudocysta  nepravá cysta v měkkých tkáních, může  být 

důsledkem PVL 

punctum fixum pevný bod 

R 

radius  kost vřetenní 

RDS syndrom respirační tísně nedonošených dětí 

reaktibilita schopnost reagovat 

RL reflexní lokomoce 

ROP retinopatie nezralých dětí 

rotace otáčivý pohyb kolem osy 

řízená hypotermie cílené ochlazení organismu na teplotu 33 – 34 °C, 

léčba hypoxicko-ischemické encefalopatie 

novorozence 

S 

screeningové vyšetření předběžné, orientační vyšetření 

semiflexe mírné ohnutí 

senzomotorika střídavý vliv senzoriky a motoriky v CN 

shant VP systém, který odvádí mozkomíšní mok, který by se 

hromadil v mozku 

spastická forma DMO forma kdy svaly v postižené partii jsou ztuhlé a trvale 

stažené 

spastická paréza ochrnutí je provázeno zvýšeným napětím 

spina iliaca anterior přední trn kosti pánevní 

stimulace povzbuzení, podněcování 

sudomotorika inervace potních žláz 

supinace otočení předloktí dlaní vzhůru 
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T 

THp hrudní páteř 

tonus  svalové napětí 

trofika funkce nervových vláken regulující výživu a 

přeměnu látek tkání 

trojflexe současné ohnutí v kyčelním, kolenním a hlezenním 

kloubu 

U 

ulna kost loketní 

V 

vazomotorika inervace cév 

vertikalizace vzpřimování 

VFN  Všeobecná fakultní nemocnice 
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11 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Dotazník 



 - 103 - 

12 OBRÁZKY, TABULKY 

12.1 Seznam obrázků 

Obr. 1 - Plod ve věku 3 měsíce 

Obr. 2 - Plod ve věku 5 měsíců 

Obr. 3 Zdravý novorozenec 

Obr. 4 Osmitýdenní dítě na bříšku 

Obr. 5 Tříměsíční dítě na bříšku 

Obr. 6 Dítě staré 4 a půl měsíce 

Obr. 7 Dítě s v šesti měsících 

Obr. 8 Novorozenec 

Obr. 9 Dítě v šesti týdnech 

Obr. 10 Poloha na zádech ve třetím měsíci 

Obr. 11 Čtyřměsíční dítě v poloze na zádech 

Obr. 12 Šestiměsíční dítě 

Obr. 13 Sedmiměsíční dítě 

Obr. 14 Osmiměsíční dítě 

Obr. 15 Devítiměsíční dítě 

Obr. 16 Dítě mezi devátým a desátým měsícem 

12.2 Seznam tabulek 

Tab. č.1 Přehled vývoje úchopu 

Tab. č. 2 Kritéria funkční klasifikace hrubé motoriky a manuálních schopností 

Tab. č. 3 Porovnání metod 

Tab. č. 4 Hodnocení motoriky podle trimenonu 

12.3 Seznam grafů 

Graf č. 1, Změny stupně dráždivosti podle začátku fyzioterapie 

Graf č. 2, Kde/jakým způsobem jste dostali informace o  možnostech podpory dítěte 

s perinatální zátěží? 

Graf č. 3, Byly informace dostatečně jasné a srozumitelné? 

Graf č. 4, Informace o možnostech podpory jste podle Vašeho názoru získali včas?  



 - 104 - 

Graf č. 5, Při péči o své dítě využíváte více institucí?  

Graf č. 6, Při péči o své dítě využíváte více terapií?  

Graf č. 7, Při péči o své dítě využíváte zájmových aktivit a kroužků?  

Graf č. 8, Vyhledáváte informace i jinde než u odborníků?  

Graf č. 9, Jaká media využíváte pro vyhledávání informací?  

Graf č. 10, Přivítali byste ucelenou nabídku doporučených terapií a aktivit dostupnou na 

internetu?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - I - 

Dotazník  je určen pro získání podkladů pro diplomovou práci. Cílem je zjistit 

informovanost o nabídkách pomoci při péči o děti s perinatální zátěží (dítě narozené 

předčasně, s komplikacemi během porodu). 

Pokud není uvedeno jinak, můžete označit více nabízených odpovědí.  

 

1. Kde/jakým způsobem jste dostali informace o  možnostech podpory dítěte 
s perinatální zátěží? 

 

 V porodnici 

 U svého praktického lékaře pro děti a dorost 

 Jinde, napište prosím kde: 

 

 

 

2. Byly informace dostatečně jasné a srozumitelné? 
 

 Ano  

 Ne  

 

Pokud ne, napište, co vám chybělo: ……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Informace o možnostech podpory jste podle Vašeho názoru získali včas?  
 

 Ano  

 Ne  

 

4. Při péči o své dítě využíváte více institucí  
 

 Ano  

 Ne  
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Pokud ano, označte kterých: 

 Raná péče  Pedagogicko-psychologickou 

poradnu 

 Centrum komplexní péče pro 

děti s perinatální zátěží 

 Centrum  augmentativní a 

alternativní komunikace 

 Speciální pedagogické centrum  Další (prosím vyplňte): 

 

 

 

 

5. Při péči o své dítě využíváte více terapií?  
 

 Ano  

 Ne  

 

Pokud ano, označte kterých: 

 Vojtova metoda reflexní 

lokomoce 

 Bobath koncept 

 Ergoterapie  Hippoterapie 

 Canisterapie  kraniosakrální terapie  

 synergická reflexní terapie   masáže   

 Akupresura  Taping 

 Muzikoterapie  Další (prosím vyplňte): 

 

 

 

 

6. Při péči o své dítě využíváte zájmových aktivit a kroužků? 
 

 Ano  

 Ne  
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Pokud ano, označte kterých: 

 plavání  aktivity s dětmi v mateřském 

centru 

 cvičení rodičů s dětmi  Další (prosím vyplňte): 

 

 

 

 

7. Vyhledáváte informace i jinde než u odborníků?  
 

 Ano  

 Ne  

 

Pokud ano, napište prosím kde a zhodnoťte na stupnici 1 – 5 (známkování jako ve 

škole, 1 je nejlepší, 5 je nejhorší) jejich přínos 

 

 informace od dalších rodičů 

prostřednictvím internetu  

 společná setkání s rodiči 

 Další (prosím vyplňte): 

 

 

 

  

 

8. Vyberte jedno z: 
 

 mám důvěru v odborníky 

 Nemám důvěru 

 Mám důvěru, ale raději si informace ověřuji  

 

9. Jaká media využíváte pro vyhledávání informací: 
 

 Internet 

 Časopisy 

 informační brožurky a letáky 

 Další (prosím doplňte) 
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10. Pokud využíváte internet, přivítali byste ucelenou nabídku doporučených terapií a 
aktivit dostupnou na internetu?  

 

 Ano  

 Ne  

 

11. V jakém městě žijete? 
 

Děkuji za vyplnění, Bc. Dagmar Mirovská (dasa.mirovska@seznam.cz)  

 


