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Abstrakt 
 
 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková 

příhoda 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zpracování detailní kazuistiky pacienta  

po hemoragickém iktu a získání teoretických informací týkající se dané problematiky, 

zejména o anatomických souvislostech, spasticitě a terapeutických metod, které lze  

v dané problematice uplatnit. 

 

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

mozkové příhody. V teoretické části je zpracována anatomie cévního zásobení mozku  

a základní dělení cévní mozkové příhody. Detailněji je zpracována problematika 

hemoragické cévní mozkové příhody. Dále ve své práci popisuji problematiku spasticity 

a vybrané fyzioterapeutické metody používané v neurorehabilitaci. 

V druhé části bakalářské práce zpracovávám kazuistiku fyzioterapeutické péče  

o pacienta po hemoragické cévní mozkové příhodě s levostrannou symptomalogií. 

Kazuistika pacienta byla zpracována během praxe probíhající v Ústřední vojenské 

nemocnici od 7.1. - 1.2. 2013. 

 

Výsledky : U stavu pacienta došlo k výrazným změnám během terapie. Výrazně se 

zlepšila celková stabilita, chůze, ADL a soběstačnost, které dokládají výsledky 

použitých funkčních testů.  

 

Klíčová slova: Cévní mozková příhoda, spasticita, neuroplasticita, fyzioterapeutické 

metody 



 

Abstract 

 

 

Title: Case report of physiotherapeutic care of patient with diagnosis hemorrhagic 

stroke. 

 

Objectives: The main aim of the bachelor’s thesis is to elaborate case report of patient 

with hemorrhagic stroke and obtain theoretic findings about stroke concerning anatomy, 

physiology, spasticity and therapeutic methods which can be applied in cases of stroke.  

 

Methods: The first part of bachelor’s thesis is theoretical and it is focused on stroke. 

Anatomy of cerebral blood supply and classification of stroke are described along with 

in detail elaborated hemorrhagic stroke, spasticity and selected physioterapeutic 

methods which can be utilised in neurorehabilitation. 

In the second part of bachelor’s thesis casuistry of physiotherapeutic care of patient 

with hemorrhagic stroke with left symptomatology is elaborated. The casuistry was 

drawn up during practise in Military University Hospital Prague in the period from 7th 

January to 1st February 2013. 

 

Results: The pacient’s condition has changed significantly during his therapy. The 

overall stability, walking, ADL and self-sufficiency has visibly improved, as was also 

confirmed by the results of used functional tests. 

 

Keywords: Stroke, spasticity, neuroplasticity, physiotherapy methods 
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1. Úvod 

V dnešní době klesá úmrtnost lidí na cévní mozkovou příhodu (CMP), stále však 

roste její incidence, zvláště u lidí v produktivním věku. Jedná se o velmi závažné 

onemocnění, po kterém velké množství pacientů zůstává zavislých na péči rodinných 

příslušníků nebo zdravotnického personálu. Míra invalidizace nemocného se odvíjí  

od typu cévní mozkové příhody a rozsahu postižení nervového systému, ten se může 

lišit případ od případu. Výrazně odlišnými případy po CMP jsou pacienti plně 

soběstační a na druhé straně zcela nesoběstační, kteří jsou odkázáni péči druhých. 

Přitom lze nebezpečí CMP vlastním přičiněním výrazně redukovat. Existuje řada 

rizikových faktorů, kterým se lze vyhnout a tím snížit vznik a výskyt CMP. Mezi 

faktory podílející se na vzniku CMP, jež můžeme sami ovlivnit, patří kouření, 

hypertenze, obezita, nedostatek aktivního pohybu a nadbytečný stres.  

Díky pokroku moderní medicíny, která dokáže velké procento pacientů s CMP 

zachránit, se stále nevěnuje prevenci tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Z hlediska 

vynaložených finačních prostředků a času je jednodušší případného budoucího pacienta 

odnaučit jíst tučná jídla, redukovat kouření apod., než ho po iktu znovu učit 

soběstačnosti, chůzi, péči o sebe apod. 

 Hlavním cílem této práce je vypracování kazuistiky pacienta po hemoragické 

cévní mozkové příhodě. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části.  V první části  

bakalářské práce je rozpracována teoretická část o pacientově onemocnění, dále  

o základním rozdělení, etiologii a  možnosti využití vybraných fyzioterapeutických 

metod v neurorehabilitaci. Dále je zde popsána problematika spasticity a neuroplasticity 

mozku. Druhá část zahrnuje kazusitiku pacienta, tzn.vstupní, výstupní kineziologický 

rozbor, detailní popis fyzioterapeutických jednotek a zhodnocení efektu terapie. 

 

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe  

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, v termínu od 7. 1. 2013 do 1. 2. 2013. 
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2. Část obecná 

2.1  Obecná charakteristika onemocnění 

 Iktus neboli akutní cévní mozková příhoda (CMP) je náhle vzniklá mozková 

porucha, především ložisková, která je způsobena poruchou cerebrální cirkulace, 

ischemií (80%) nebo hemoragií (20% - z toho intracerebrálních hemoragií je asi 17%, 

subarachonoidálních 3% ) (Ambler, 2011).  

 Cévní mozkové příhody jsou velmi závažným a často invalidizujícím 

onemocněním s velkou mortalitou. I když úmrtnost na toto onemocnění v posledních 

letech klesá, začíná stoupat jejich incidence, a to nejen stárnutím populace, ale i větším 

výskytem u lidí v produktivním věku. Je druhou nejčastější příčinou úmrtí. U žen již  

ve věkové kategorii nad 45 let a u obou pohlaví nad 60 let jsou hlavní příčinou 

invalidizace (Dobkin, 1989; Kalita, 2006). 

2.2  Anatomie cévního zásobení mozku 

 Mozek je zásobován 4 velkými tepnami (Obr. č.1), rozlišuje se řečiště karotické 

a vertebrobazilární. Karotické řečiště je někdy nazýváno jako přední a na zásobení 

mozku krví se podílí přibližně z 85%. Karotický systém zásobuje frontální, temporální, 

parietální lalok, dále capsulu internu, bazální ganglia a thalamus. Vertebrobazilární 

systém zásobuje mozkový kmen, okcipitální lalok, mozeček, bázi temporálního laloku, 

vestibulární a sluchové receptory (Ambler, 2008; Čihák, 2004).  

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 Odstupy arterií z 

aortálního oblouku 

(Ambler, 2008) 
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2.2.1 Karotický systém 

 Karotický systém se skládá z pravé a levé vnitřní krkavice (a. carotis interna 

dextra et sinistra). Společná karotida se v  oblasti C3-4 dělí na a. carotis interna, která 

vstupuje na bázi lební do canalis caroticus, prochází kavernózním sinem a končí 

bifurkací v a. cerebri anterior a media, a na a. carotis externa. Před bifurkací odstupuje 

a. communicans posterior, která se spojuje s a. cerebri posterior a vytváří tak spojení  

s vertebrobazilárním řečištěm a dorzální částí Willisova okruhu. Ventrální část tvoří 

spojka mezi aa. cerebri anteriores - a. communicans anterior. Zadní řečiště tvoří 

vertebrální tepny, které odstupují z aa. subclaviae, procházejí kostotransverzálními 

otvory krčních obratlů, intrakraniálně vstupují skrz foramen occipitale magnum a obě  

se spojují v nepárovou a. basilaris, která se dělí ve dvě aa. cerebri posteriores          

(Ambler, 2008; Čihák, 2004). 

2.2.2 Vertebrobazilární systém 

 Vertebrobazilární systém je tvořen párem páteřních tepen (aa. vertebrales), které 

se po vstupu do lebky spojují a vytváří jednu bazilární tepnu (a. basilaris). Bazilární 

tepna vysílá větve, které se spojují s větvemi vnitřní krkavice a vytvářejí na bázi mozku 

cévní, tzv. Willisův okruh (Dylevský, 2009). 

 

2.2.3 Willisův okruh 

 Je tvořen třemi dvojcemi velkých tepen: aa. cerebri anteriores, aa. cerebri 

mediae, aa. cerebri psoteriores (Obr. č. 2). V embryonálním období tvořily síť vzájemně 

propojených cév, která však během ontogeneze zanikla a na angiogramu není zřejmá. 

Při vzniku místních obliterací jsou však bývalé preformované anastomózy schopny 

nového zbytnění, a pokud selhání mozkové cirkulace nastává pozvolna, vytváří se 

účinný kolaterální oběh (Kalvach, 2010). 
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Obr. č.2 Willisův okruh (Ambler, 2011) 

 

2.2.4 Venózní systém mozku 

 Vnitřní hrdelní žíla neboli v. jugularis interna, je hlavní žíla, která odvádí žilní 

krev z hlavy zpět k srdci. Začíná na lební bázi v otvoru, do kterého ústí tzv. žilní splavy, 

neboli systémy širokých, navzájem propojených žil uložených v tvrdé pleně. Ze splavů 

se krev odvádí párem výše zmíněných jugulárních (hrdelních) žil, které se dále spojují  

s v. subclavia a vytváří tak v. brachiocephalica, kterou přijmá v. cava superior  

(Dylevský, 2009; Orszagh, 1995). 

2.3  Ischemická cévní mozková příhoda 

 Ambler (2011) rozděluje mozkové ischemie podle různých kritérií. 

1. podle mechanismu vzniku je dělí na obstrukční, kdy dochází k uzávěru cévy 

trombem nebo embolem, a neobstrukční, které vznikají hypoperfúzí z příčin 

regionálních i systémových  
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2. podle vztahu k tepennému povodí na infarkty teritoriální (v povodí - teritoriu 

některé mozkové tepny), interteritoriální (na rozhraní povodí jednotlivých 

tepen) a lakunární (postižení malých perforujících arterií) 

3. podle časového průběhu na tranzitorní ischemické ataky (TIA; někdy ještě 

reverzibilní ischemický neurologický deficit - RIND), vyvíjecí se (pregredující, 

pokračující) příhoda a dokončené ischemické příhody 

 

 Kolář (2009) označuje ischemické cévní mozkové příhody za nejčastější, uvádí 

až 80% všech CMP. Ischemické CMP vznikají v důsledku velkého snížení mozkové 

perfuze části nebo celého mozku. Poklesne-li krevní průtok pod 20 ml/100g mozkové 

tkáně (normální mozková perfuze je v rozmezi 50-60 ml/100g mozkové tkáně), dochází 

k poruše funkce neuronů a rozvoji klinických příznaků plynoucích z ischemické léze. 

 

Lokalizace a klinické příznaky 

 Karotické povodí 

 Nejčastější ischemie v karotickém povodí je ischémie v povodí a. cerebri media, 

která se projevuje typickým klinickým obrazem. Dominantní je kontralaterální porucha 

hybnosti, která je více vyjádřena na horní končetině, především akrálně. Objevuje se 

 i porucha symbolických funkcí, která je příznakem poškození dominantní hemisféry. 

Při postižení nedominantní hemisféry (parietálního laloku) je někdy možné pozorovat, 

že si pacient neuvědomuje vlastní závažné postižení a jakoby postižení "popírá, 

ignoruje", jedná se tzv. neglect syndrom. Bývá také přítomno tzv. Wernickeovo - 

Mannovo držení. 

 

Vertebrobazilární povodí 

 Při ischémii ve vertebrobazilárním povodí může dojít k postižní a. vertebralis,              

a.  basilaris  nebo  její  větve  (a.  cerebi  posterior),  mozečkové  tepny  nebo  tepny 

mozkového kmene (Bauer, 2005). Pro postižení vertebrobazilárního povodí je typická 

kmenová a cerebelární symptomatika (závratě, zvracení, porucha rovnováhy, 

nystagmus, ataxie, diplopie, poruchy vědomí) (Ambler, 2011). 
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2.4  Hemoragická cévní mozková příhoda 
 

 Hemoragické CMP, při kterých dochází dochází ke krvácení do mozkového 

parenchymu, tvoří 15% všech CMP a jsou zátížené  větší mortalitou než ischemické. 

Vznikají v důsledku ruptury cévní stěny některé mozkové arterie. Nejčastější příčinou 

mozkové hemoragie je arteriální hypertenze. Většinou dochází k prasknutí jedné arterie,  

jde buď o jednorázový děj, nebo může krvácení pokračovat hodiny i dny. Méně častými 

příčinami jsou AV malformace, hemoragické diatézy (Ambler, 2011; Kolář, 2009; 

brožura Stanford University Medical Center, 2013). 

Krvácení mohou být buď tříštivá nebo ohraničená (globózní). Typická tříštivá krvácení 

tvoří 80% parenchymových hemoragií a vznikají při ruptuře cévní stěny postižené 

chronickou arteriální hypertenzí. Globózní (atypická) krvácení jsou většinou způsobena 

rupturou cévní abnormality a postihují typicky subkortikální oblast a mají příznivější 

prognózu než krvácení tříštivá. Kolem 5% všech CMP tvoří subarachnoidální krvácení, 

někdy nazývané také jako intermeningeální, které vzniká prasknutím vakovitého 

aneuryzmatu, především na Willisově okruhu. Dochází ke krvácení do likvorových cest, 

mezi arachnoideu a piu mater (Kalina 2008; Kolář, 2009). 

 

Lokalizace a klinické příznaky 

 

Nucleus caudatus (Obr. č. 3) 

Zornice - někdy ipsilaterálně zúžené 

Pohyby očí - konjugovaná deviace ke straně léze, 

lehká ptóza 

Motorický a senzorický deficit - kontralaterální 

hemiparéza, často přechodná zmatenost 

Ostatní - bolest hlavy, zmatenost 

Obr. č. 3 Krvácení v nucleus caudatus (Netter, 2012) 
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Putamen (Obr. č. 4)  

Zornice - normální 

Pohyby očí - konjugovaná deviace ke straně léze 

Motorický a senzorický deficit - kontralaterální 

hemiparéza a senzorická ztráta 

Ostatní - afázie (pokud je léze vlevo) 

Obr. č. 4 Krvácení do putamen, malá hemoragie (Netter, 2012) 

 

 

Thalamus (Obr. č. 5)                          

Zornice - zúžena, slabě reaguje na osvit 

bilaterálně 

Pohyby očí - obě víčka stažena, bulbus přetažen 

dolů a dovnitř, pohled nahoru nemožný   

Motorický a senzorický deficit - lehká 

kontralaterální hemiparéza, ale senzorická ztráta 

Ostatní - afázie (pokud je léze vlevo) 

Obr. č. 5 Krvácení do thalamu (Netter, 2012) 

 

Okcipitální lalok (Obr. č. 6) 

Zornice - normální 

Pohyby očí - normální 

Motorický a senzorický deficit - mírná, 

přechodná hemiparéza 

Ostatní - kontralaterální hemianopsie 

Obr. č. 6 Krvácení do okcipitálního laloku (Netter, 2012) 
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Varolův most 

Zornice - zúžené, reagují na osvit 

Pohyby očí - žádné horizontální pohyby, vertikální 

zachovány 

Motorický a senzorický deficit - kvadruplegie 

Ostatní - koma 

Obr. č. 7 Krvácení do Varolova mosta (Netter, 2012) 

 

Mozeček 

Zornice - lehce zúženy na straně léze 

Pohyby očí - lehká odchylka k druhé straně nebo 

paréza 6. hlavového nervu 

Motorický a senzorický deficit - ipsilaterální 

ataxie, bez hemiparézy 

Ostatní - zvracení, ataktická chůze 

Obr. č. 8 Krvácení do mozečku (Netter, 2012) 

 

2.5  Etiologie a rizikové faktory CMP 

 Rizikové faktory a etiologie CMP se navzájem překrývají a doplňují. Cévní 

mozkové příhody nejčastěji vznikají z poruchy prokrvení, např. stenózou a. carotis 

nebo a. basilaris nebo mikrostenózou malých hlubokých arterií, což označujeme jako 

ischemii části nebo celého mozku, ale i jako následek krvácení do mozkové tkáně  

či subarachnoidálního prostoru. Největší počet jak embolů do mozkových tepen,  tak  

hypertonického  krvácení  nastává v souvislosti s poruchami kardiovaskulárního 

systému nebo přímo srdečního svalu. Na prvním místě jde o aterosklerózu velkých 

arterií. Trombus  v některé  z  mozkových  cév  narůstá,  až  dojde  k odtržení  jeho  

malé  části a odnesení této části krevním řečištěm až do místa, kde již luminem cévy 

nemůže pokračovat dál a cévu ucpe. Za tímto místem vzniká ischemie (Ambler, 

2011; Devuyst, 1999).  
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 Méně častý je vývoj místní trombózy, která pozvolna uzavírá některou 

mozkovou cévu. Tento uzávěr nemusí způsobit tak velké obtíže, protože je čas  

na vytvoření kompenzačních obchvatů (Kolář, 2009; Pfeiffer, 2007). Hemoragická 

cevní mozková příhoda vzniká porušením stěny něktěré z  mozkových cév, nejčastější 

příčinou hypertenze nebo dále hematologickými poruchami či cévními abnormalitami  

a vaskulopatiemi (Kalita, 2006). 

 Různé rizikové faktory jsou lépe či méně dokumentované, ovlivnitelné  

či neovlivnitelné. Větší rizikové faktory, které je možno léčebně usměrnit/potlačit a jsou 

proto chápány jako rizikové faktory ovlivnitelné, jsou : 

• poruchy krevního tlaku 

• srdeční choroby 

• diabetes mellitus 

• hyperlipedemie 

• kouření 

• nedostatek tělesného pohybu 

• alkoholizmus 

• obezita 

• hyperhomocysteinemie 

• některé krevní poruchy 

• migréna 

• perorální antikoncepce/substituční hormonální léčba 

• zneužívání drog 

• hypotyreóza 

• karotická stenóza jako riziko pro ischemický iktus 

• cévní malformace jako riziko pro hemoragický iktus 

• vaskulitidy jako riziko pro ischemický i hemoragický iktus 

• počítá se i TIA, která je však projevem ohrožení, nikoli příznakem (Kalvach, 

2010) 

 I když některé rizikové faktory jsou společné pro různé patogenetické typy  

a podtypy iktů (např. hypertenze a kouření pro ischemický i hemoragický iktus), jiné 

jsou specifické pro určité typy iktů (např. neprasklé intrakraniální aneuryzma 



 19 

subarachnoidální krvácení nebo fibrilace síní pro kardioembolickou ischemii)  

(Devuyst, 1999). 

Za neovlivnitelné rizikové faktory dobře doložené se počítají :  

• stoupající věk 

• pohlaví 

• genetická predispozice (Zodpey, 2000) 

 

Rizikové faktory hemoragická CMP 

Příčiny cerebrálních krvácení podle Kality (2006): 

• Hypertenze (chronický účinek hypertenze, maligní hypertenze) 

• Drogy (kokain, pseudoefedrin, amfetamin) 

• Cévní abnormality (vakovitá aneuryzmata, arteriovenózní malformace, 

angiomy, mykotická aneuryzmata) 

• Abnormální tepny (amyloidní angiopatie, arteritida) 

• Krvácivé diatézy (antikoagulancia, fibrinolytické látky, krevní dyskrazické/ 

koagulační poruchy) 

• Úrazy hlavy 

• Krvácení do předem přítomných lézí (nádory, granulomy, meningitidy, 

ischemický iktus s hemoragickou konverzí, absces) 

• Spontánní krvácení 

Dle Kality (2006) nejvýznamějším rizikovým faktorem pro spontánní intracerebrální 

hemoragii je věk. 

2.6  Diagnostické metody 

Počítačová tomografie mozku - CT 

 CT patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody a při diagnostice mozkových lézí 

stojí dnes na prvním místě. Jde o jemnou tomografickou rtg metodu, kde se měří přesná 

absorbce rtg záření z mnoha různých úhlů a rozdílný absorpční profil se zpracovává 

počítačem. Fyzikální hustota tkáně se mění v hustotu různě vyjádřené šedi a převádí se 

na obrazovku počítače. CT přímo zobrazí mozkovou tkáň a komorový systém, 

patologické změny zde přítomné (tumor, hematom, malacie ap.). Zobrazená ložiska 
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mohou být hyperdenzní (světlejší, typicky např. krvácení, kalcifikace) nebo hypodenzní 

(tmavší, typicky např. malacie) (Ambler, 2011). 

CT angiografie -  CTA  

 Jedná se již o specifickou techniku CT vyšetření, která se používá  

pro diagnostiku intrakraniálních cévních abnormalit - aneurysmat, AV malformací, 

stenóz, trombóz žilních splavů apod. Podmínkou je i. v. aplikace kontrastní látky 

automatickým injektorem pod tlakem. CTA však nedokáže zobrazit patologickou 

vaskularizaci na úrovni kapilár. Snahou CTA je zachytit vyšetřovanou oblast při 

největším průchodu kontrastní látkou tou částí cévního systému, který chceme zachytit. 

Z důvodu různého srdečního výdeje u každého pacienta je to občas problém. K určení 

nejvhodnějšího okamžiku slouží např. kontinuální sledování denzit v určitém 

referenčním bodě (aortální oblouk). U moderních přístrojů lze však tento postup 

kompletně zautomatizovat, a tak dosáhnout co nejdokonalejší náplně (Kalita, 2006). 

Magnetická rezonance - MR 

 Modernější zobrazovací metodou je magnetická rezonance (MR). MR využívá 

silné magnetické pole k měření vzájemného působení magnetických vln a jader atomů 

(Feigin, 2007). MR je ještě citlivější než CT, zobrazí i takové změny mozkové tkáně, 

které se na CT neprokáží, jako demyelinizační a zánětlivá ložiska nebo lakunární 

infarkty. Její hlavní indikací jsou procesy v zadní jámě lební i různé spinální léze 

(Ambler, 2011). 

 Mezi další diagnostické metody používané u CMP patří neurosonologie, která 

zahrnuje 3 základní vyšetřovací metody: 

• duplexní vyšetření přívodných mozkových tepen 

• transkraniální dopplerovskou sonografii 

• transkraniální barevnou duplexní sonografii 

 Pro vyšetření perfuze, průtoku, ale i pro funkční zobrazení metabolismu se 

používají metody nukleární medicíny. 
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2.7  Neuroplasticita nervového systému 

 Neuroplasticita, jak už název napovídá, je schopnost tvárnosti, proměnlivosti  

(v prostoru a čase). Kolář (2009) definuje neuroplasticitu jako schopnost nervového 

systému měnit se v závislosti na:  

1. vnitřních či vnějších podmínkách, a to jak z fyziologických, tak patologických 

2. zkušenostech a opakujících se podnětech  

  

 Jestliže je mozek nějakým způsobem poškozen, pokusí se tímto mechanismem 

sám opravit. Přirozený rozsah těchto  plastických  mechanismů  je  však  omezený   

a  úkolem  rehabilitace  je  plasticitu podporovat nácvikem zdánlivě ztracených funkcí 

(Hallett, 2005). Výsledkem plasticity můžou být příznivé, ale i nepříznivé změny. Kolář 

(2009) neuroplasticitu rozděluje na 4 podtypy, během vývoje jedince (plasticita 

evoluční), při krátké expozice (plasticita reaktivní), při dlouhodobé nebo opakované 

zátěži (plasticita adaptační) nebo při funkční, popř. morfologické obnově poškozených 

neuronálních okruhů (plasticita reparační). 

1. největší schopnost evoluční plasticity je v prvních měsících života u kojenců  

a batolat, rapidně se snižuje po 3. a 6. roce a po 12. roce je už na úrovni 

dospělého věku. Je to dáno především  nadbytkem neuronů a podpůrných buněk 

(glií) v prvních měsících a letech života.   

2. reparační neuroplasticity využíváme ve fyzioterapii k obnovení či ovlivnění 

funkce poškozené mozkové oblasti (Obr. č. 9), toho se dosahuje pomocí 

cílených stimulů (proprioceptivní, exteroceptivní, akustické, vizuální, 

motivační), které způsobí změny v neurální struktuře a tím ovlivní nebo obnoví 

funkci poškozené mozkové oblasti (Kolář, 2009; Trevarthen, 1990; 

Trojan, 2004; Walsh, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 9 Tvořící se nová mozková spojení (Feigin, 2007) 
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2.8  Fyzioterapeutické metody používané v neurorehabilitaci 

 Mezi nejvýznamnější metody, které se používají v neurorehabilitaci patří 

bezesporu Vojtova reflexní metoda, jejímž zakladatelem je profesor Václav Vojta. Dále 

hojně využívanou metodou je koncept dle manželů Bobathových (Bobath koncept), 

která bude blíže popsána v kapitole 2.7.1 a dále metodický přístup Davies, od žákyně  

a instruktorky konceptu Bobathových, který prohloubila a přepracovala pro terapii 

dospělých pacientů s hemiplegií, popsaný v kapitole 2.7.2. Dále jsou to např. metoda 

dle Roodové, Perfettiho metoda, pohybová rehabilitace hemiplegiků podle 

Brunnströmové, která bude blíže popsána v kapitole 2.7.3 nebo Kabatova  

proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF v kapitole 2.7.4. 

2.8.1 Koncept Bobath 

 Hlavní podstatu konceptu Bobathových vystihuje Pavlů (2003) v několika 

bodech. Manželé Bobathovi vycházeli z pozorování, že centrálně podmíněné poruchy 

motoriky  se projevují těmito známkami : 

• abnormálním svalovým tonusem, který může být buď zvýšen (hypertonus, 

spasticita) či snížen (hypotonus), může kolísat 

• přitomností vývojově nižších tonických reflexů a s tím spojených patologických 

pohybových vzorců 

• poruchami reciproční inervace, vedoucími ke kokontrakcím (u spastických 

poruch) nebo k současnému útlumu agonistů a antagonistů 

• výskytem asociovaných reakcí při volních pohybech ve smyslu nežádoucích 

synchronních pohybů i ve vzdálenějších oblastech 

Tyto patologické projevy se podařilo manželům Bobathových příznivě ovlivnit 

prostřednictvím  

• inhibice patologických hybných a posturálních vzorců a spasticity 

• facilitace normálních pohybových a posturálních vzorců 

• stimulace ke zlepšení vnímání polohy, žádoucího zvýšení svalového tonusu 

 Indikován je především pro centrálně podmíněné poruchy hybnosti, jako je DMO, 

CMP čí RS. 
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2.8.2 Metodický přístup Davies 

 Základní ideje P. Davies Pavlů (2003) shrnuje do několika následujících bodů : 

• přístup dle Davies není technika, ale spíše koncept; z toho důvodu neexistují 

platné předpisy pro pacienty a vše co u pacienta podpoří získání nových 

schopností či přispěje ke schopnosti se normálně pohybovat, může být vždy 

zavzato do terapie 

• terapie hemiplegie se nesestává z řady izolovaných cvičení, která se provádějí  

v předepsaném sledu, ale představuje sled vzájemně propojených aktivit, které 

mají za cíl obnovu určitých funkcí 

• rehabilitace pacienta po cévní mozkové příhodě začíná v den této příhody a nikoli 

až tehdy, když je pacient umístěn do rehabilitačního centra 

• všichni, kteří pracují s daným pacientem, musejí být skutečně přesvědčeni  

o významu aktivit, které pacienta učí 

• pro všechny pacienty by měly být kladeny vzdálené cíle; věk pacienta nesmí být 

překážkou pro rehabilitace nebo pro znovuobnovení funkcí 

• používání negativních zpětných informací by mělo být redukováno tak jak jenom 

lze 

2.8.3 Pohybová rehabilitace hemiplegiků podle Brunnströmové 

 Signe Brunnströmová vypracovala svou metodu jako přístup k hemiplegiím  

a hemiparézám u dospělých. Využívá nejrůznějších reflexních dějů, které mohou 

usnadnit volní koordinovanou hybnost u těchto nemocných. Její práce se skládá ze 4 

poměrně nezávislých oddílů :  

• rozbor volní a reflexní hybnosti hemiparetika 

• přehled použitelných reflexních dějů pro reedukaci hybnosti 

• hodnocení stavu pacienta podle stádia úpravy hybných funkcí 

• hodnocení stavu a použití facilitačních postupů u jednotlivých případů 

 Brunnströmová používá pro facilitaci hybnosti běžně známých pohybových 

reflexů (protažení svalů, maximální odpor kladený cvičenému svalu, facilitace z 

povrchových receptorů, facilitace synkinézami druhostranných končetin, pohybové 

vzory). Za zmínku stojí metodika pro postup při cvičení ruky a ramene, kterou 

Brunnströmová propracovala nejdůkladněji. Cvičí přírozeně všechny funkce, které má 
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pacient postižené následkem mozkové léze, ale hybnost ruky a ramene bývá obzvláště 

těžce postižena a její reedukace je obtížná (Davidson, 2004; Pfeiffer, 2007). 

2.8.4  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 Metoda vypracovaná dr. Hermannem Kabatem a spolupracovnicemi Margaretou 

Knottovou, Dorothy E. Vossovou a Ljubou Briskerovou. Úvodní a nejnápadnější 

složkou Kabatovy metody jsou pohyby vedené tzv. diagonálním směrem se současnou 

rotací. Tyto pohyby jsou opodstatněny postavením kloubních ploch a tím, že dávají 

možnost sval maximálně prodloužit. Základem popisu pohybů v Kabatově cvičební 

metodě je představa diagonál, obdelníka opsaného postavě člověka ve  frontální rovině. 

Pro přesnější určení směru pohybu končetin je možné si představit ještě kříž, jehož osou 

je kořenový kloub končetiny. Jedno rameno kříže je horizontální, druhé vertikální. 

Vzniklé pravé úhly rozdělíme na polovinu a obdržíme přímky, které udávají směr 

pohybů podle Kabatových vzorců (Obr. č. 10). Pohyby ve směru těchto úhlopřícek 

obsahují vždy 3 složky v různých kombinacích : 

• flexe nebo extenze  

• addukci nebo abdukci 

• zevní nebo vnitřní rotaci (Pfeiffer, 1976; Votava, 2001) 

 Základní facilitační mechanismy využívané v PNF jsou protažení, maximální 

odpor, manuální kontakt, povely, trakce a komprese (Holubářová, Pavlů, 2011). Četné 

studie prokázaly, že proprioceptivní  neuromuskulární  facilitace snižuje spasticitu  

a zvyšuje sílu hemiparetické končetiny (Chae, 1998). 

  

 

 

     

 

 

 

Obr. č. 10 Stanovení diagonál (Pfeiffer, 1976) 
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2.9   Spasticita 

 Americká asociace elektrodiagnostické medicíny (AAEM) definuje spasticitu 

jako zvýšené svalové napětí závislé na rychlosti pohybu způsobené patologickým 

procesem, který postihuje suprasegmentární dráhy k alfa-motoneuronům, gama-

motoneuronům nebo spinálním segmentárním motoneuronům. Spasticita je projevem 

alterace komplexního řídícího systému. U cévní mozkové příhody je narušena 

synchronizace mezi agonistickými a antagonistickými skupinami svalů, chybí zde ko-

kontrakční spolupráce flexorových a extenzorových  svalových skupin (Kalita, 2006). 

 

2.9.1 Projevy a typy spasticity 

 Klinicky se spasticita projevuje jako zvýšení svalového tonu s charakteristickou 

odpovědí na pasivní protažení postižených svalových skupin, objevuje se tzv. fenomén 

sklapovacího nože. Dále je zvýšena odpověď šlachookosticových reflexů a vyšetřením 

lze dokázat přítomnost iritačních pyramidových jevů (Kaňovský, 2004). 

Mezi hlavní  projevy spasticity patří : 

• zmenšení svalové síly 

• porucha cílené motoriky a koordinované motoriky 

• porucha izolovaných pohybů 

• hyperreflexie 

• abnormální postavení končetin 

• klonus (Kolář, 2009) 

2.9.2 Hodnocení a terapie spasticity 

 Jedním z postupů, který lze použít pro hodnocení poruchy svalového tonu, resp. 

míru spasticity, je Ashworthova škála a její modifikace. Dále lze například využít 

Komanovu či Oswestryho škálu, která hodnotí stupeň a distribuci svalového napětí  

a kvalitu izolovaných pohybů (Kolář, 2009). 

 Před zahájením určitého způsobu léčby musíme zhodnotit, nakolik ovlivněním 

spasticity zlepšíme funkční schopnosti nemocného. Na spasticitu je třeba se zaměřit 

vždy, pokud její stupeň ovlivňuje provádění denních činností, sebeobsluhu, základní 

hygienu, chůzi, sed nebo pokud je příčinou dalších komplikací, jako je bolest  

čí kontraktury (Kalita, 2006). K ovlivnění spasticity se používají různé metody od 
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pomalého manuálního protahování spastických svalů přes polohování, aplikace lokální 

termoterapie či kryoterapie až po farmakoterapii, která využívá aplikací centrálních 

myorelaxancií či několika druhů botulotoxinů. Účinná léčba spasticity je obtížná 

vzhledem k omezeným dávkám a významným vedlejším účinkům léků na ovlivnění 

spasticity (Jaffe, 2010). Častým prostředkem využívaným v praxi pro zmírnění 

spasticity je botulotoxin. Následkem lokální aplikace botulotoxinu do svalstva dochází 

k tzv. chemické denervaci, která je způsobena ireverzibilní blokádou uvolňování 

acetylcholinu. Tento účinek je opětným růstem axonů přibližně po 8-12 týdnech opět 

reverzibilní (Lippertová - Grünerová, 2005). 
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3. Speciální část 

3.1  Metodika práce 

 Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe  

v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, která se konala v termínu od 7. 1. 2013  

do 2. 1. 2013. Speciální část je vypracována formou detailní kazuistiky u  pacienta  

po hemoragickém iktu. 

 Dne 11. 1. 2013, po schválení etické komise a podepsání informovaného 

souhlasu, začala moje spolupráce s pacientem. Jako první byl proveden kompletní 

kineziologický rozbor, poté následovala téměř 14-ti denní spolupráce, kdy na jejím 

konci byl proveden výstupní kineziologický rozbor, pomocí kterého byl vytvořen závěr 

práce a zhodnocen  efekt terapie. Dopolední terapeutické jednotky, které jsem vedl pod 

dohledem zkušeného fyzioterapeuta, probíhaly ve cvičebně, tělocvičně nebo  

v Hubbardově tanku. 

 Fyzioterapeutické postupy a metody, které byly během terapií použity, vychází  

z učiva tříletého bakalářského studia oboru fyzioterapie. 

 Pomůcky, které byly použity během vyšetření či terapií - dvouramenný 

goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko, špendlík, molitanový míček, 

invalidní vozík pro transfer do Hubbardova tanku. 

V terapii byly použity prvky vývojové kineziologie, pasivní pohyby, PNF, 

respirační fyzioterapie, mobilizační techniky a techniky měkkých tkání dle Lewita. 
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3.2  Anamnéza (přímá) 

 

Vyšetřovaná osoba: J. S., muž 

Ročník: 1981  

Diagnóza: I691 Následky nitromozkového krvácení 

RA:  Otec zemřel v 50 letech na karcinom plic 

 Matka žije, zdráva 

OA: 

předchorobí: Pacient prodělal běžná dětská onemocnění, ve 14 letech si zlomil levé 

předloktí, měsíc sádrová fixace. 

operace : neguje 

FA: Dlouhodobě neužívá žádné léky, po operaci bral NOVALGIN tbl. 1-1-1 

FRAXIPARINE 0,4ml X 1 

AA: Neguje 

NO: Pacient hospitalizován dne 4.12. 2012 v Oblastní nemocnici Kladno  

pro levoustrannou hemiplegii a hemihystezii s dysartrií, odkud byl odvezen  

na neurochirurgii Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zde byla provedena PAG,  

při které byla zjištěna piální AV malformace frontoparietálně vpravo. Následovalo 

operační řešení atypického intracerebrálního krvácení. Po výkonu následovalo zlepšení 

stavu LDK z plegie na středně těžkou parézu, na LHK plegie přetrvává. 

Dne 13.12. 2012 přeložen zpět do Oblastní nemocnice Kladno na neurologické 

oddělení, kde probíhala rehabilitace až do 20.12.2012, kdy byl propuštěn do domácí 

péče. Dne 2.1.2013 přijat na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN v Praze. 

Abúzus: Kouřil 60 cigaret denně, pil 6-7 šálků kávy denně, alkohol příležitostně. 

PA: Jednatel stavební firmy, práce schopen jen částečně, vyřizování telefonních 

hovorů. 
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SA: Pacient bydlí v rodinném domě ve 2.patře, do kterého vede 25 schodů. Žije  

s manželkou a 16 měsíční dcerkou. Spí bez problému. 

SpA: Motocrossu se věnuje již 20 let. Kromě toho hrál rekreačně fotbal do 13 let.  

Anamnéza funkčních dovedností 

Problémy mu dělá nasazování ponožek a obouvání  bot. Potřebuje asistenci při koupání. 

Jinak je plně soběstačný ve vykonávání denních aktivit. Chodí s pomocí 1 FH. 

Předchozí rehabilitace 

Nemocnice Louny, po fraktuře levého předloktí (individuální LTV, magnetoterapie) 

Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno 13.-20.12. 2012 (individuální LTV, 

ergoterapie, logopedie). 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 

Dne 19. 12. 2012 - CT mozku, provedeno v Oblastní nemocnice Kladno 

Rozsáhlé postmalatické ložisko F vpravo, edém F laloku, nevelká kolekce SD 

hematomu vpravo F, minimální přetlak středočárových struktur 

Dne 4. 12. 2012 – provedena PAG (mozková panangiografie) v ÚVN v Praze 

Diagnostikována piální AVM frontoparietálně dx. 

 

Indikace k rehabilitaci   

Stav po hemoragické cévní mozkové příhodě s levoustrannou hemiparézou. 

Diferenciální rozvaha 

Vzhledem k prodělanému hemoragickému iktu lze u pacienta očekávat sníženou aktivní 

hybnost především na levé straně těla, zvýšený i snížený svalový tonus převážně 

levostranně, dále lze očekávat snížení stability sedu, stoje i chůze, a s výše uvedeným 

související snížení schopnosti ADL, patologické změny v měkkých tkáních, snížená 

svalová síla, snížená schopnost úchopu a jemné motoriky. Dále lze předpokládat 

zvýšené šlachookosticové reflexy, přítomnost patologických iritačních i pyramidových 

jevů, lézi n. VII., spasticitu a zhoršení celková kondice a ubýtek váhy. 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 
3.3.1 Vyšetření aspekcí 

 Vleže na zádech na lehátku   

Hlava je mírně  ukloněna vlevo, levá horní končetina v addukci v ramenním kloubu, 

flexe v loketním kloubu s pronací předloktí, zápěstí a prsty ve flexi. Pravá horní 

končetina v neutrálním postavení vedle těla. Na trupu je viditelné oslabení břišního 

svalstva - hypotrofie levé poloviny. Levá dolní končetina v mírné zevní rotaci  

v kyčelním kloubu, hlezenní kloub v inverzi a plantární flexi.  

 

 Dechový stereotyp (vyšetřeno vleže na zádech) 

U vyšetřovaného dochází k pohybu sterna směrem kraniokaudálně, hrudník se téměř 

nerozšiřuje. Dechový stereotyp pacienta představuje horní hrudní typ dýchání, Dýchání 

je povrchové, klidová frekvence je 15 dechů/ min.  

 

3.3.2 Vyšetření stoje  

Stoj celkově nestabilní, vydrží stát přibližně 15 sekund, poté se chytí opory  

(lůžko). 

Zepředu : Stoj převážně na pravé dolní končetině, levá dolní končetina je v odlehčení. 

Báze je přiměřeně široká (šířka pánve). Levý hlezenní kloub ve vnitřní rotaci  

a inverzním postavení, kolenní kloub v hyperextenzi. Patrný hypotonus m. quadriceps 

femoris na levé dolní končetině. Pravý kolenní kloub v mírné semiflexi. Trup ukloněn 

mírně vpravo. Levá horní končetina je v typickém Wernickeově - Mannovém držení, 

ramenní kloub je v depresi, addukci a vnitřní rotaci, loketní kloub je ve flexi s pronací 

předloktí, ruka a prsty jsou ve flexi. Pravý klíček a pravé rameno je výše než na straně 

levé. 

Z boku : Levý kolenní kloub v hyperextenzi, výrazná hrudní kyfóza, protrakce ramen  

a předsunuté držení hlavy. 

Zezadu : Kulovitý tvar pat, Achillovy šlachy tvarově symetrické, posun pánve vlevo, 

paravertebrální svaly stranově asymetrické, pravý paravertebrální val výraznější. 
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3.3.3 Analýza chůze 

Pacient zvládá chůzi s 1 FH v doprovodu druhé osoby. Chůze vzhledem  

k hemiparetickému postižení je nestabilní, nerytmická, „ šouravá “. Při chůzi je typické 

Wernickeovo – Mannovo držení s rotací trupu vlevo a s cirkumdukcí LDK. Při kročné 

fázi LDK téměr nedochází k flexi v kolenním ani kyčelním kloubu, v hlezenním kloubu 

se přetáčí do plantární flexe a inverze. Při chůzi je hlava v předsunu a pacient se dívá 

pod nohy. Dochází k výrazné rekurvaci levého kolenního kloubu. Pacient je i přesto 

schopný ujít přibližně 50 metrů. Na pokoji se pohybuje sám bez větších obtíží pouze s 1 

FH. 

 

3.3.4 Palpace 

Palpace nebolestivá. 

Svaly DKK : Hypertonus adduktorů kyčelního kloubu oboustranně. Hypotonie m. 

quadriceps femoris, m. gluteus maximus na LDK.  

Svaly HKK: Hypertonus m. biceps brachii vlevo, hypotonus m. triceps brachii vlevo 

Svaly trupu : Hypotonie šikmých břišních svalů. Zvýšené svalové napětí 

paravertebrálních svalů oboustranně, více však vpravo. 

 

3.3.5 Antropometrické vyšetření 

Antropometrické měření horních končetin zaznamenáno v tabulce č.1, měřeno 

krejčovským metrem. 

Tabulka č. 1 Obvody horních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Obvody horních končetin PHK (cm) LHK (cm) 

Paže relaxovaná 30 29 

Paže v kontrakci 31 29 

Loketní kloub 28 27 

Předloktí 27 26 

Zápěstí 18 18 

Hlavičky metakarpů 20 20 
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Antropometrické měření dolních končetin zaznamenáno v tabulce č.2. 

funkční: SIAS-malleolus med.   87cm  87cm 

anatomická: troch. major-malleolus lat.  83cm  83cm 

Tabulka č. 2 Obvody dolních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Obvody dolních končetin PDK (cm) LDK (cm) 

Stehno-15cm nad patellou 56 50 

Koleno přes patellu 40 40 

Lýtko v nejširším místě 33 31 

Kotník  28 28 

Přes patu a nárt 33 33 

Přes metatarsy 26 26 

 

3.3.6 Goniometrické vyšetření  

Goniometrické vyšetření zaznamenáno pomocí metody SFTR, horní končetiny v 

tabulce č.3, dolní končetiny v tabulce č.4. Měřeno pomocí dvouramenného goniometru. 

Tabulka č. 3 Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu horních 
končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Goniometrie HKK Aktivně PHK Pasivně PHK Aktivně 

LHK 

Pasivně LHK 

Kloub ramenní S: 20-0-160 S: 30-0-170 S: nesvede S: 10-0-100 

 F: 85-0-0 F: 90-0-0 F:nesvede F: 80-0-0 

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

 R: 90-0-60 R: 90-0-65 R:nesvede R:50-0-20 

Kloub loketní S: 0-0-130 S: 0-0-140 S: 0-0-100 S: 0-0-120 

Kloub radioulnární T: 80-0-80 T: 85-0-90 T:nesvede T: 90-0-90 

Zápěstí S: 60-0-70 S: 65-0-70 S:nesvede S: 70-0-70 

 F: 20-0-20 F: 25-0-25 F:nesvede F: 20-0-20 
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Tabulka č. 4 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu 
dolních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 
 

Goniometrie DKK Aktivně PDK Pasivně PDK Aktivně LDK Pasivně LDK 

Kyčelní kloub S: 10-0-115* S: 20-0-120* S: 0-0-70* S: 10-0-110* 

 F: 20-0-35 F: 20-0-40 F:10-0-25 F: 20-0-30 

 R: 20-0-30 R: 25-0-35 R: 15-0-20 R: 15-0-25 

Kolenní kloub S: 0-0-120 S: 0-0-130 S: 0-0-90 S: 0-0-110 

Hlezenní kloub S: 10-0-35 S: 10-0-40 S: 5-0-20 S: 10-0-30 

 R: 10-0-30 R: 10-0-30 R: 10-0-20 R: 10-0-30 

* vyšetřeno s flexí v kolenním kloubu 
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3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů, uvedené níže v tabulce č. 5, jsou zkresleny 

spasticitou LHK a LDK. 

Tabulka č. 5 : Vyšetření zkrácených sválů dle Jandy (vstupní kineziologický 
rozbor) 

Sval vpravo vlevo 

M. gastrocnemius 1 1 

M. soleus 1 1 

M.iliopsoas 1 2 

M. tensor fasciae latae 0 1 

Flexory kolenního kloubu 1 2 

Adduktory kyčelního kloubu 0 1 

M. piriformis 1 1 

Paravertebrální svaly 2 

M. pectoralis major - část 

sternální dolní 

0 1 

M. pectoralis major - část 

sternální střední 

1 1 

M. pectoralis major - část 

sternální horní 

1 1 

M. trapezius - horní část 1 1 

M. levator scapulae 1 1 

Hodnotící škála dle Jandy : 0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 
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3.3.8 Neurologické vyšetření : 

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy vědomí, mírná dysartrie. 

 

Romberg I, II, III – nelze provést z důvodu nestability 

 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologického nálezu, pacient vnímá vůně/ pachy normálně, 

symetricky 

II. n. opticus – bez patologického nálezu, vyšetření zorného pole pomocí prstů, 

symetrické zorné pole bilaterálně 

III. n. oculomotorius – bez patologického nálezu, vyšetření pohybů bulbů všemi směry, 

bulby volně pohyblivé všemi směry, oční štěrbiny přiměřeně široké, symetrické 

IV. n. trochlearis – bez patologického nálezu (viz n. III.) 

V. n. trigeminus – bez patologického nálezu, čití na obličeji symetrické, neporušeno 

VI. n. abducens – bez patologického nálezu  (viz n. III.) 

VII. n. facialis – nalezena mírná paréza vlevo, dle svalového testu stupeň 4 

VIII. n. vestibulocochlearis – bez patologického nálezu, vyšetření sluchu šeptáním, 

symetrické, normální funkce 

IX. n. glossopharyngeus – bez patologického nálezu, patrové oblouky symetrické, 

polykání i řeč normální funkce 

X. n. vagus – bez patologického nálezu (viz n. VIII.) 

XI. n. accesorius – bez patologického nálezu (viz n. VIII.) 

XII. n. hypoglossus – bez patologické nálezu, jazyk plazí středem 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů  

Vyšetření šlachookosticových reflexů na HKK a DKK zaznamenány  

v tabulkách č.6 a č.7. 

 
Tabulka č. 6: Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách 
(vstupní kineziologický rozbor) 

Horní končetina PHK LHK 

Bicipitový (C5-C6) 3 5 

Tricipitový (C7) 3 5 

Radiopronační (C6) 3 5 

Flexorů prstů (C8) 3 5 

 
Tabulka č. 7 :Vyšetření šlachookosticových reflexů na dolních končetinách 
(vstupní kineziologický rozbor) 

Dolní končetina PDK LDK 

Patelární (L2-L4) 3 5 

Achillovy šlachy (L5-S2) 3 5 

Medioplantární (L5-S2) 3 5 

 

Vyšetření kožních reflexů 

Břišní reflexy : 

Epigastrický (Th7-Th8)    

Mezogastrický (Th9-Th10)  

Hypogastrický (Th11-Th12) 

Na pravé polovině těla normoreflexie, na levé polovině těla hyporeflexie. 
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Vyšetření patologických reflexů na HKK a DKK - viz tabulka č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11, 

která se nachází na další straně. 

Tabulka č. 8 : Pyramidové jevy zánikové HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy zánikové 

Horní končetiny 

PHK LHK 

Mingazzini negativní nesvede 

Hanzalův příznak negativní nesvede 

Hautantův příznak negativní nesvede 

Rusecký negativní nesvede 

 

Dufour negativní nesvede 

Barré negativní nesvede 

 
Tabulka č. 9: Pyramidové jevy spastické HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy spastické  

Horní končetiny 

PHK LHK 

Hoffmann negativní negativní 

Juster negativní negativní 

 
Tabulka č. 10 : Pyramidové jevy zánikové DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy zánikové 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Mingazzini negativní pozitivní 

Barré negativní pozitivní 
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Tabulka č. 11 : Pyramidové jevy spastické DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy spastické 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Babinskiho příznak negativní negativní 

Chaddockův příznak negativní negativní 

Oppenheimův příznak negativní negativní 

Vítkův sumační jev negativní negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí : 

Diadochokinéza : nesvede 

Taxe :   

• HKK (dotek ukazováku na špičku nosu) 

Pravá strana bez patologie 

Levá strana - nesvede 

• DKK ( pata - koleno) 

Pravá strana bez patolgie 

Levá strana – porucha koordinace z důvodu levostrané parézy 

 

Vyšetření čití 

1.Povrchové  

 Taktilní, algické, termické, diskriminační - normostezie 

2.Hluboké 

 Polohocit, pohybocit (pasivně) - normostezie 

 Stereognozie, grafestezie - normostezie 
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3.3.9 Vyšetření úchopu dle Nováka 

 Dominantní ruka : pravá 

 Jemný úchop 

 Pravou rukou zvládá bez obtíží. 

 Levá ruka : štipec - nezvládne, pinzetový úchop - nezvládne. špetkový úchop - 

 nezvládne, klíčový úchop - nezvládne 

 Silový úchop  

 Pravou rukou zvládá bez obtíží. 

 Levá ruka : válcový, kulový, hákový - nezvládne 

 

3.3.10 Vyšetření reflexní změn dle Lewita 

 Kůže - omezená posunlivost v oblasti šíje, omezená posunlivost a protažitelnost 

 kůže na celé LHK 

 Podkoží - oblast cervikální a bederní - téměř nemožné uchopit Kiblerovu řasu 

 Fascie - omezená posunlivost a protažitelnost na celé LHK, dále 

 lumbodorzálních fascií kraniokaudálním i kaudokraniálním směrem na obou 

 stranách trupu a plantární aponeuróza na LDK   

 

3.3.11 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 Horní končetiny - kloubní vůle omezena v levém ramenním kloubu 

 ventrodorzálním směrem, levá lopatka do všech směrů, další omezení je v levém 

 zápěstí a drobných kloubech levé ruky do všech směrů. 

 Dolní končetiny - kloubní vůle je omezena v levém Lisfrankově kloubu do všech 

 směrů. 
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3.3.1 Hodnocení spasticity pomocí modifikované Ashworthovy škály.  

Vyšetření bylo provedeno v sedě pasivními pohyby proti spastickému vzorci, tzn. na 

horní končetině byly pohyby vedeny do abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, 

extenze v loketním kloubu, supinace předloktí a extenze zápěstí a prstů.  

Na dolní končetině se jednalo o extenzi v kyčelním kloubu, flexi v kolenním kloubu  

a dorzální flexi v hlezenním kloubu. Ohodnocení dle standartní Ashworthovy škály. 

Výsledky zaznamenány v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (vstupní 
kineziologický rozbor) 

Pohyb PHK LHK 

Abdukce v ramenním kloubu 2 4 

Zevní rotace v ramenním 

kloubu 

2 4 

Extenze loketního kloubu 1 2 

Supinace předloktí 1 4 

Extenze zápěstí 1 3 

Extenze MCP  1 4 

Extenze PIP 1 4 

Extenze v kyčelním kloubu 2 3 

Flexe v kolenním kloubu 2 3 

Dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 

1 3 

Hodnotící škála : 1 - bez zvýšeného svalového napětí, 2 - lehký nárůst svalového napětí kladoucí 

odpor při pasivním pohybu, 3 - značně zvýšené svalové napětí, ale pasivní pohyb je možno 

provést, 4 - významně zvýšené svalové napětí, pasivní pohyb je obtížný, 5 - postižená končetina 

je proti flexi i extenzi rigidní 
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3.3.2 Speciální testy 

Barthel index Pacient v testu dle Barthelové dosáhl celkového počtu 65 bodů, tedy 

mírně nesoběstačný. Viz tabulka č.13. 

Tabulka č. 13 Test Barthelové (vstupní kineziologický rozbor) 

Funkce Počet bodů 

Příjem potravy 5 

Přesun z vozíku na židli a nazpět 10 

Osobní hygiena 5 

Toaleta 5 

Koupání 0 

Pohyb po rovině 10 

Schody (výstup a sestup) 5 

Oblékání 5 

Ovládání vyměšování stolice 10 

Ovládání měchýře 10 

Celkový počet (max. 100 bodů) 65 

 

Hodnocení testu : 

0-40 bodů - nesoběstačný 

41-60 bodů - středně nesoběstačný 

61-95 bodů - mírně nesoběstačný 

96-100 bodů - soběstačný 
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Test funkční soběstačnosti 

Hodnotící škála pro test funkční soběstačnosti je v tabulce č.14. Výsledky testu funkční 

soběstačnosti (FIM) jsou zaznamenány v tabulce č.15.  

Tabulka č. 14 Legenda hodnocení Testu funkční soběstačnosti (vstupní 
kineziologický rozbor) 

Hodnocení Testu funkční soběstačnosti 

bez 

pomoci 

Nezávislost 

7 Plná soběstačnost (opakovaně) 

6 Částečná soběstačnost (pomůcka) 

Částečná závislost 

5 Potřebný dohled 

4 Minimální pomoc (nemocný = 75% +) 

3 Střední pomoc (nemocný = 50% +) 

Plná závislost 

2 Výrazná pomoc (nemocný = 25% +) 

1 Plná pomoc (nemocný + 0% +)                       

s pomocí 
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Tabulka č. 15 Výsledky testu funkční soběstačnosti (vstupní kineziologický rozbor) 

Test funkční soběstačnosti 

   Osobní péče       Komunikace 

Jídlo / pití 3 Chápání (akustické i vizuální) 7 

 Péče o zevnějšek 3 Vyjadřování (/ne/verbální) 6 

Mytí, koupání, sprchování 3       Sociální aspekty 

Oblékání – HKK, trup 3 Sociální kontakt 7 

Oblékání - DKK 4 Řešení problémů 7 

Intimní hygiena 4 Paměť 7 

 
   Kontinence 

Psychické funkce:       34 bodů 

součet (max. 35 bodů)  

 Močový měchýř 7 

 

 

 

 

Konečník 7 

   Přesuny 

Lůžko, židle nebo vozík 5 

 

 

WC 5 

 Vana, sprcha 4 

   Lokomoce 

Chůze nebo vozík 5 

Schody 2 

Pohybová dovednost:       55 bodů 

   součet (max. 91 bodů) 

 
Celkové skóre:        89 bodů součet 

(max. 126 bodů) 
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3.3.3 Závěr vyšetření  

 Pacient po cévní mozkové příhodě s levostrannou symptomatologií, na LHK 

pozorujeme těžkou parézu až plegii končetiny, LDK paretická. U pacienta je viditelné 

typické Wernickeovo - Mannovo držení těla, ramenní kloub je v depresi, addukci  

a vnitřní rotaci, loketní kloub je ve flexi s pronací předloktí, ruka a prsty jsou ve flexi. 

Schopnost volní hybnosti na LHK i LDK směrem akrálním ubývá. Aktivní pohyb LHK 

je možný pouze v loketním kloubu do flexe. Aktivní pohyb LDK je možný v omezeném 

rozsahu do všech směrů jak v kyčelním, kolenním tak i hlezenním kloubu. Pacient je 

schopen stoje bez opory jen krátkou dobu, přibližně 15 sekund. Pacient zvládá chůzi  

s 1FH a doprovodem, ujde přibližně 50 metrů. Během chůze dochází k velké rekurvaci 

levého kolenního kloubu. Vyšetření dechového stereotypu ukázalo u pacienta na horní 

typ dýchání, který poukazuje na sníženou aktivaci bránice. Nález neurologického 

vyšetření odpovídá levostranné spastické hemiparéze, šlachookosticové reflexy jsou 

levostranně zvýšeny, naopak břišní reflexy jsou na levé straně sníženy. Na pravé straně 

zjištěna normoreflexie. Hlavové nervy téměř bez patologie, pouze mírná paréza 

n.facialis vlevo. V důsledku centrální poruchy řízení pohybu pacient neschopný 

selektivních pohybů LHK (nesvede předpažení pro vyšetření pyramidových jevů 

zánikových). Pyramidové jevy zánikové na LDK pozitivní (Mingazzini i Barré),  u 

Barrého příznaku pokles paretické končetiny cca o 20°, u Mingazziniho zkoušky i přes 

velké úsilí udržet flektované končetiny, dochází k poklesu stehna i bérce paretické 

končetiny. Mozečkové funkce (taxe, diadochikinéza) na PHK i PDK bez patologie. Taxi 

na LHK pacient není schopen provést, na LDK je taxe nepřesná, znatelná diskordinace 

pohybu. Povrchové i hluboké čití bez patologie. Vyšetření úchopů na pravé straně bez 

patologie, na levé pacient nezvládne žádný z jemných ani silových úchopů.V oblasti šíje 

a LHK omezena protažitelnost a posunlivost kůže, omezená protažitelnost fascií na celé 

LHK, dále snížená protažitelnost lumbodorzálních fascií na pravé i levé straně trupu  

v kraniokaudálním i kaudokraniálním směru a také  plantární aponeurózy na LDK. Levá 

lopatka vykazuje omezenou pohyblivost do všech směrů, levý ramenní kloub omezen 

ventrodorzálním směrem a dále jsou omezeny malé klouby ruky (IP1, IP2). Na dolních 

končetinách byla nalezena omezená kloubní vůle na LDK v Lisfrankově kloubu  

do všech směrů. 
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 

Krátkodobý plán 

• úprava svalového tonu 

• úprava dechového stereotypu 

• odstranit kloubní blokády a reflexní změny 

• nácvik aktivní hybnosti   

• zlepšit stabilitu sedu, stoje a chůze 

• zlepšit stereotyp chůze 

• zlepšit soběstačnost 

• senzomotorický trénink 

• prevence syndromu bolestivého ramene 

• prevence poranění měkkých struktur levého kolenního kloubu 

 

Dlouhodobý plán 

• dosáhnout co možná nejvyšší soběstačnosti  

• zlepšení hrubé a následně jemné motoriky na LHK 

• eliminovat kompenzaci postižené strany, zapojit co nejvíce levou stranu do ADL 

• zabránit vzniku abnormálním pohybovým stereotypům 

• zlepšit stabilitu a kompenzovat svalové dysbalance 

 

Návrh terapeutických postupů 

• proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata 

• aktivní a pasivní pohyby 

• techniky měkkých tkání dle Lewita 

• polohování do antispastických vzorců 

• mobilizace dle Lewita 

• prvky z vývojové kineziologie 

• respirační fyzioterapie 

• „míčkování “ dle Jebavé 
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3.5  Průběh terapie 

 Pacient absolvoval komplexní rehabilitační program v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze v období od 3.1. 2013 do 25.1.2013. RHB program zahrnoval 2x 

denně individuální cvičení 2x denně 30minut ve všední dny a 1x denně 30min v sobotu 

s fyzioterapeutem (pondělí, středa, pátek dopoledne probíhalo cvičení v Hubbardově 

tanku s fyzioterapeutem cca 30min), 2x denně ergoterapii a 1x denně logopedii. Osobně 

jsem vedl dopolední terapeutické jednotky pod odborným dohledem fyzioterapeuta. 

 

3.5.1 Ergoterapie 

 Ergoterapie byla zaměřena především na zlepšování ADL, nácvik chůze, 

ergoterapii ruky (facilitace extenzorů zápěstí LHK míčkem, kartáčem, nácvik jemné 

motoriky), mirror therapy. 

3.5.2 Logopedie 

 Zaměřena na lehkou dysartrii vlevo, mírný pokles levého koutku. Fonační  

a dechová cvičení (síla hlasu, artikulace, znělost jednotlivých hlásek), zpřesňování 

orofaciálního projevu. 

 

3.5.3 Fyzikální terapie 

 Hubbartův tank se zvedacím zařízením a sedačkou pro transfer do vany i z ní. 

Terapie probíhala 3x týdně, teplota vody přibližně 37°C, délka cvičení v Hubbardově 

tanku 30min. 
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3.5.4 Fyzioterapie 

1. terapeutická jednotka - 11.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní : Pacient se cítí lehce unaven, v noci se často budil, nestěžuje si  

na žádnou bolest, pozitivně naladěn na terapii. 

 Objektivní : Pacient spolupracuje, přichází o 1 FH. Při chůzi výrazná rekurvace 

levého kolenního kloubu, levá horní končetina typické Wernickeovo - Mannnovo 

držení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Kineziologický rozbor 

     Ovlivnění spasticity 

     Úprava dechového stereotypu 

Návrh terapie :  Provedení kineziologického rozboru 

   Míčkování 

   Pasivní pohyby 

   Respirační fyzioterapie 

Provedení terapie :  

Kineziologický rozbor  - viz výše 

Exteroceptivní facilitace extenzorů LHK (extenzory loketního kloubu a zápěstí) pomocí 

molitanového míčku. Provedeno vleže na zádech. 

Pomalé pasivní pohyby  vleže na zádech, pohyby byly vedeny v  antispastickém vzorci - 

na horní končetině abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, extenze v loketním 

kloubu, supinace předloktí a extenze zápěstí a prstů. Na dolní končetině  extenze  

v kyčelním kloubu, flexe v kolenním kloubu a dorzální flexe v hlezenním kloubu. 

Respirační fyzioterapie - v poloze vleže na zádech nácvik distoprooximální dechové 

vlny s prodlouženým výdechem, nádech nosem, výdech ústy. 

Výsledek : Pacient ochotně spolupracuje, má pozitivní přístup k terapii. Během terapii, 

konkrétně po pomalých pasivních pohybech zůstala LDK v neutrálním postavení ležet 

vedle těla, pouze flexe prstů a zápěstí. Po skončení terapeutické jednotky a následném 

odchodu pacienta na pokoj LHK opět ve Wernickeho - Mannovém držení. 
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2. terapeutická jednotka - 14.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní : Cítí se dobře, neudává žádnou bolest ani únavu. Přichází  

po ergoterapeutické jednotce. 

 Objektivní : Opatrná chůze s 1FH kvůli velké rekurvaci levého kolenního 

kloubu. Opět flekční spastické držení LHK, LDK při chůzi cirkumduje.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Úprava dechového stereotypu 

     Uvolnění levé lopatky  

     Odstranění reflexních změn v oblasti LHK 

      

Návrh terapie :  Míčkování   

   PNF dle Kabata pro LHK, technika „Pumping effect“ 

   Respirační fyzioterapie 

   Mobilizace dle Lewita 

   TMT dle Lewita 

Provedení terapie : 

Exteroceptivní facilitace paretických svalů LHK vsedě (extenzory loketního kloubu  

a zápěstí ) pomocí molitanového míčku. 

PNF - Rytmické startování pohybu tzv. „Pumping effect“, 2x15 opakování, provedeno 

vleže na zádech. 

Mobilizace - uvolnění lopatky kroužením do všech směrů v poloze vleže na pravém 

boku. 

TMT - Uvolnění kůže, podkoží a fascií do rotace v oblasti LHK s využitím „fenoménu 

tání“. Dále uvolnění fascie v cervikální oblasti rotační technikou. Terapie provedena 

vsedě. 

Respirační fyzioterapie - v poloze vleže na zádech nácvik distoprooximální dechové 

vlny s prodlouženým výdechem, nádech nosem, výdech ústy. 
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Výsledek : Uvolnění především cervikální oblasti. Pomocí „Pumping effectu“ jsme 

dosáhli relaxace v oblasti akra na LHK, avšak navazující aktivní pohyb s dopomocí již 

nebyl možný z důvodu opětovné spasticity. Při respirační fyzioterapii má pacient 

problém s prodloužením výdechu. 

 

3. terapeutická jednotka 15.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Opět přichází ihned po ergoterapeutické jednotce. Mírně unaven, 

ale v dobrém rozpoložení, odpoledne očekává návštěvu rodiny. 

 Objektivní : Pacient spolupracuje, stále flekční spastické postavení LHK. Chůze 

se zdá být stabilnější a svižnější. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Odstranění reflexních změn  

     Uvolnění akra LHK a LDK  

     Nácvik vertikalizace a chůze  

Návrh terapie : Pasivní pohyby 

   PNF dle Kabata pro LHK, technika „Pumping effect“ 

   TMT dle Lewita  

   Mobilizace dle Lewita 

   Dynamická stabilizace  

   Chůze s 1FH     

Provedení terapie : 

Pomalé pasivní pohyby  vleže na zádech, pohyby byly vedeny v  antispastickém vzorci - 

na horní končetině abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, extenze v loketním 

kloubu, supinace předloktí a extenze zápěstí a prstů. Na dolní končetině  extenze  

v kyčelním kloubu, flexe v kolenním kloubu a dorzální flexe v hlezenním kloubu. 

PNF - Rytmické startování pohybu tzv. „Pumping effect“, 2x15 opakování, provedeno 

vleže na zádech. 
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TMT a mobilizace ruky LDK – uvolnění palmární aponeurózy, nespecifická mobilizace 

drobných kloubů ruky LHK, palmární a dorzální vějíř, uvolnění plantární aponeurózy, 

mobilizace Lisfrankova kloubu do rotace.  

Dynamická stabilizace - stabilizace vlehu na pravém boku  

Chůze s 1FH - chůze po chodbě cca 50 metrů, snaha zapojit LHK do krokového cyklu, 

aby LHK kopírovala pohyb PDK. 

Výsledek : Pomalými pasivními pohyby vleže na zádech došlo ke zmírnění spasticity 

na LHK, jakmile ale pacient zaujal méně stabilni polohu (sed, stoj) opět došlo ke 

zvýšení spasticity, zvláště na akru LHK. Došlo k uvolnění drobných kloubů ruky, 

palmární aponeurózy. Podařilo se uvolnit i Lisfrankův kloub rotací. Při chůzi dochází  

k rekurvaci levého kolenního kloubu a cirkumdukce LDK, přesto chůze je stabilnější  

a svižnější. 

	  

4. terapeutická jednotka 16.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Pacient velmi dobře naladěn, těší se na vodoléčbu. Udává mírnou 

bolest levého kolenního kloubu při chůzi. 

 Objektivní :  Pacient spolupracuje, přichází o 1FH, stále je přítomno 

Wernickeho - Mannovo držení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Nácvik aktivní hybnosti 

     Stabilizace levého pletence ramenního 

Návrh terapie :  Vodoléčba - Hubbardův tank s zvedacím zařízením pro transfer 

   Aktivní pohyby LDK a LHK 

   Aplikované prvky z vývojové kineziologie 

Provedení terapie : 

Aktivní pohyby - vleže na pravém boku provádí maximální možný pohyb LDK,  

ve smyslu nácviku krokové fáze LDK. 
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Aplikované prvky z vývojové kineziologie - v poloze na čtyřech s oporou o dlaně  

a kolena. V této poloze nejprve přenáší váhu z jedné horní končetiny na druhou. Druhý 

cvik - přenáší váhu z horních končetin na dolní končetiny. Třetí cvik - vzpřímený klek. 

Výsledek : Pacient reagoval na teplou vodu zvýšeným svalovým napětím. Po zaujetí 

stabilní polohy na boku či na čtyřech došlo k snížení svalového napětí. Díky vodnímu 

prostředí, mohl pacient provádět cviky v odlehčení téměř v plném rozsahu. Po terapii 

pacient pociťuje únavu. 

 

5. terapeutická jednotka 17.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Pacient se dnes cítí unaveně a slabě. Přichází po ergoterapeutické 

jednotce. 

 Objektivní : Pacient spolupracuje, viditelně unavený. LHK ve flekčním 

spastickém držení, při chůzi je na LDK méně znatelná cirkumdukce než v předchozích 

dnech.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky : Ovlivnění spasticity 

     Odstranění reflexních změn 

     Uvolnění ramenního kloubu LHK 

     Nácvik stabilizace trupu 

Návrh terapie : Míčkování 

   PNF dle Kabata 

   TMT dle Lewita 

   Mobilizace dle Lewita 

   Dynamická stabilizace trupu 

Provedení terapie : 

Exteroceptivní facilitace paretických svalů LHK vsedě (extenzory loketního kloubu  

a zápěstí ) pomocí molitanového míčku. 
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PNF - 1.diagonála extenční vzorec s extenzí loketního kloubu + 2.diagonála flekční 

vzorec s extenzí loketního kloubu - posílení m. triceps brachii, relaxace m. biceps 

brachii, technika opakovaných kontrakcí  

TMT - uvolnění lumbodorzálních fascií kraniokraudálním směrem. 

Mobilizace - ramenního kloubu LHK ventrodorzálním směrem v sedě 

Elevace pánve "bridging" - vleže na zádech, extenze v kyčelních kloubech, semiflexe v 

kolenních kloubech, chodidla na podložce, výdrž 8s, poté položit, relaxace. Nácvik 

rotace (přetáčení) pánve, střídavé pokládání pravé a levé hýždě na podložku. 

Výsledek : Uvolnění lumdorzálních fascií kranokaudálním směrem. Uvolnění levého 

ramenního kloubu ventrodorálním směrem. Posílení m. triceps brachii a relaxace 

m.biceps brachii technikami PNF (spíše pasivně). Pacient je po terapii unaven a mírně 

zpocen.  

 

6. terapeutická jednotka 18.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Pacient pozitivně naladěn, cvičení v Hubbardově tanku si oblíbil. 

 Objektivní : Pacient bez bolestí, pozitivně naladěn na další jednotku  

v Hubbardově tanku, viditelně méně spastictická LHK, která nyní volně visí při trupu.   

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Nácvik aktivní hybnosti 

     Stabilizace levého pletence ramenního 

Návrh terapie :  Vodoléčba - Hubbardův tank s zvedacím zařízením pro transfer 

   Aktivní pohyby LDK a LHK 

   Aplikované prvky z vývojové kineziologie 

Provedení terapie : 

Aktivní pohyby - vleže na pravém boku provádí maximální možný pohyb LDK,  

ve smyslu nácviku krokové fáze LDK, poté pacient ve stejné poloze prováděl 

"opisování osmičky" LDK s důrazem na kvalitu provedení a koordinaci pohybu. Dalším 

cvikem v poloze na pravém boku byly aktivní pohyby LHK s dopomocí. 
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Aplikované prvky z vývojové kineziologie - v poloze na čtyřech s oporou o dlaně  

a kolena. V této poloze nejprve přenáší váhu z jedné horní končetiny na druhou. Druhý 

cvik - přenáší váhu z horních končetin na dolní končetiny. Třetí cvik - vzpřímený klek. 

Výsledek : Pacient lépe zvládá samoobsluhu nejen na vodoléčbě (oblékání do plavek   

a z plavek), celkově stabilnější, čehož si je sám vědom. Transfery nyní probíhají 

mnohem rychleji. Dnešní cvičení bylo dle slov pacienta náročné, ale zároveň dodává, že 

cítí jak mu přibývají síly a cití se mnohem jistějí a stabilněji. V poloze na čtyřech je 

pacient stabilnější, dokáže rychleji přenášet váhu z jedné horní končetiny na druhou.  

 

7. terapeutická jednotka 21.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Po víkendu se cití dobře, je odpočatý. Pozitivně naladěn na další 

terapeutickou jednotku. 

 Objektivní : Pacient si stěžuje opět na bolestivost levého kolenního kloubu. 

LHK jako v předchozí terapeutické jednotce uvolněna vedle těla, pouze akrum LHK je 

ve spastickém flekčním držení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Nácvik aktivní hybnosti 

     Stabilizace levého pletence ramenního 

Návrh terapie :  Vodoléčba - Hubbardův tank s zvedacím zařízením pro transfer 

   Aktivní pohyby LDK a LHK 

   Aplikované prvky z vývojové kineziologie 

Provedení terapie : 

Aktivní pohyby - vleže na pravém boku provádí maximální možný pohyb LDK,  

ve smyslu nácviku krokové fáze LDK, poté pacient ve stejné poloze prováděl 

"opisování osmičky" LDK. Další cvik v poloze na pravém boku byly aktivní pohyby 

LHK s dopomocí. 
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Aplikované prvky z vývojové kineziologie - v poloze na čtyřech s oporou o dlaně  

a kolena. V této poloze nejprve přenáší váhu z jedné horní končetiny na druhou. Druhý 

cvik - přenáší váhu z horních končetin na dolní končetiny. Třetí cvik - vzpřímený klek. 

Výsledek : Pacient reagoval pozitivně na teplou vodu, ve stabilní poloze - v sedu  

na patách, došlo k inhibici spasticity na akru LHK.  Při provádění aplikovaných prvků  

z vývojové kineziologie došlo k plynulejšímu a přesnějšímu provádění požadovaných 

pohybů, zvláště  při "opisování osmičky".  Pacient se cítí po terapii unaven.   

 

8. terapeutická jednotka 22.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Pacient se cítí po víkendu odpočatě, má dobrou náladu. Nestěžuje 

se na žádnou bolest.  

 Objektivní : Pacient v dobré náladě, ochoten spolupracovat. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky : Ovlivnění spasticity 

     Odstranění reflexních změn 

     Protažení zkrácených svalů 

     Nácvik stabilizace trupu 

     Nácvik chůze 

Návrh terapie :  PNF dle Kabata  

   TMT dle Lewita 

   PIR s protažením dle Jandy 

   Aplikované prvky z vývojové kineziologie 

   Korigovaný sed  

   Chůze 

Provedení terapie : 

PNF - 1.diagonála extenční vzorec s extenzí loketního kloubu + 2.diagonála flekční 

vzorec s extenzí loketního kloubu - posílení m. triceps surae, relaxace m. biceps brachii, 

technika opakovaných kontrakcí.  
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TMT - uvolnění lumbodorzálních fascií kaudokraniálním směrem. 

Aplikované prvky z vývojové kineziologie - v poloze vleže na bříše s oporou předloktí, 

poté přechází do polohy vkleče s oporou o předloktí, následuje podpor klečmo, kde 

nacvičujeme stabilitu trupu. Další navazující poloha je vzpřímený klek, v této pozici 

pacient chodí po kolenou 3x4 metry. 

PIR s protažením - ischiokrurální svaly (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus). 

Korigovaný sed - stabilizovaný sed, pacient se snaží o rovnoměrné zátížené obou hýždí, 

hlava ve středním postavení, brada zastrčena dozadu, ramena volně spuštěná, DKK 90° 

v kyčelních a kolenních kloubech. 

Elevace pánve "bridging" - vleže na zádech, extenze v kyčelních kloubech, semiflexe  

v kolenních kloubech, chodidla na podložce, výdrž 8s, poté položit, relaxace. Nácvik 

rotace (přetáčení) pánve, střídavé pokládání pravé a levé hýždě na podložku. 

Chůze - z důvodu velké rekurvace levého kolenního kloubu jsme od chůze upustili a 

zaměřili jsme se na nácvik rovnováhy ve stoji, snažili jsme o rovnoměrné zatížení obou 

DKK. Po korekci správného stoje pacient přenášel váhu střídavě z levé na pravou dolní 

končetinu.  

Výsledek : Pacient prováděl všechna cvičení podle instrukcí terapeuta. Posílení m. 

triceps brachii a relaxace m.biceps brachii technikami PNF (spíše pasivně). Uvolnili 

jsme lumbodorzální fascie kaudokraniální směrem. Při chůzi po kolenou došlo  

k zvýšení spasticity na akrum levé ruky (flexe v MCP a PIP). Chůze po kolenou byla 

jistější (i podle slov pacienta) než v předchozích terapiích. Místo chůze, kdy docházelo 

k velké rekurvaci kolenního kloubu, jsme zvolili nácvik rovnováhy ve stoji, kdy se 

pacient snažil rovnoměrně rozložit váhu na obě DKK a poté přenášet váhu z jedné DK 

na druhou. 

 

9. terapeutická jednotka 23.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Bolest levého kolenního kloubu při chůzi, mírně unaven, v noci 

špatně spal. 



 56 

 Objektivní : Okem viditelná únava, horší spolupráce, pacient se velmi špatně 

soustředí na pokyny. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky :  Ovlivnění spasticity 

     Nácvik aktivní hybnosti 

     Stabilizace levého pletence ramenního 

Návrh terapie :  Vodoléčba - Hubbardův tank s zvedacím zařízením pro transfer 

   Aktivní pohyby LDK a LHK 

   Aplikované prvky z vývojové kineziologie 

Provedení terapie : 

Aktivní pohyby - vleže na pravém boku provádí maximální možný pohyb LDK,  

ve smyslu nácviku krokové fáze LDK, poté pacient ve stejné poloze prováděl 

"opisování osmičky" LDK. Další cvik v poloze na pravém boku byly aktivní pohyby 

LHK s dopomocí. 

Aplikované prvky z vývojové kineziologie - v poloze na čtyřech s oporou o dlaně  

a kolena. V této poloze nejprve přenáší váhu z jedné horní končetiny na druhou. Druhý 

cvik - přenáší váhu z horních končetin na dolní končetiny. Třetí cvik - vzpřímený klek. 

Výsledek : Horší spolupráce pacienta, tendence provádět cviky příliš rychle. Velké 

problémy zaujmout polohu na čtyřech z důvodu flekčního držení akra LHK,  

po pasivním protažením LHK v poloze v sedu na patách došlo k inhibici spasticity na 

akru LHK a tím vznikla možnost položit dlaň na dno a zaujmout správnou polohu na 

čtyřech s oporou od dlaně. Pacient po terapii unaven a zamlklý. 

 

10. terapeutická jednotka 24.1.2013 

Status praesens : 

 Subjektivní :  Pacient přichází o 1FH,  pochvaluje si "volnou ruku". Zmiňuje 

bolest pravého kolenního kloubu při chůzi. 

 Objektivní : Pacient spolupracuje, nápomocný a pozitivní přístup při 

vyšetření. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky : Výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie : Provedení výstupního kineziologického rozboru 

Provedení terapie : Výstupní kineziologický rozbor  

	  

3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

	  

3.6.1 Vyšetření aspekcí 

 Vleže na zádech na lehátku  

Hlava je stále ukloněna mírně vlevo. Horní končetiny spočívají vedle těla. Pouze akrum 

LHK je ve spastickém flekčném držení. Levá dolní končetina v mírné zevní rotaci v 

kyčelním kloubu, hlezenní kloub v inverzi a plantární flexi.  

 

 Dechový stereotyp (vyšetřeno vleže na zádech) 

U vyšetřovaného dochází k pohybu sterna směrem kraniokaudálně, hrudník se téměř 

nerozšiřuje. Dechový stereotyp pacienta představuje horní hrudní typ dýchání, Dýchání 

je povrchové, klidová frekvence je 16 dechů/ min.  

 

3.6.2 Vyšetření stoje  

Stoj se celkově zlepšil. Dokáže nyní stát delší časový úsek bez opory. 

Zepředu : Stoj stále převážně na pravé dolní končetině, levá dolní končetina je  

v odlehčení. Báze je přiměřeně široká (šířka pánve). Levý hlezenní kloub ve vnitřní 

rotaci a inverzním postavení, kolenní kloub v hyperextenzi. Levá horní končetina volně 

visí vedle těla.  

Z boku : Levý kolenní kloub v hyperextenzi, výrazná hrudní kyfóza, protrakce ramen  

a předsunuté držení hlavy. 

Zezadu : Kulovitý tvar pat, Achillovy šlachy tvarově symetrické, posun pánve vlevo, 

paravertebrální svaly stranově asymetrické, pravý paravertebrální val výraznější, 
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3.6.3 Analýza chůze 

Pacient nyní zvládá chůzi s 1 FH. Transfery po pokoji zvládá i bez FH. Chůze se 

celkově zlepšila, více stabilní, svižnější. Mírná cirkumdukce LDK je stále přítomná. 

LHK však nekopíruje pohyb PDK, nezapojuje se do krokového cyklu, volně visí u těla. 

Dochází k výrazné rekurvaci levého kolenního kloubu a následné bolesti kolenního 

kloubu.  

 

3.6.4 Palpace 

Palpace nebolestivá. 

Svaly DKK : Hypertonus adduktorů kyčelního kloubu oboustranně. Hypotonie m. 

quadriceps femoris, m. gluteus maximus na LDK.  

Svaly HKK: Hypertonus m. biceps brachii vlevo 

Svaly trupu : Zvýšené svalové napětí paravertebrálních svalů oboustranně, více však 

vpravo. 

 

3.6.5 Antropometrické vyšetření 

Antropometrické měření horních končetin zaznamenáno v tabulce č.16 

 
Tabulka č. 16 Obvody horních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Obvody horních končetin PHK (cm) LHK (cm) 

Paže relaxovaná 30 29 

Paže v kontrakci 31 29 

Loketní kloub 28 27 

Předloktí 27 26 

Zápěstí 18 18 

Hlavičky metakarpů 20 20 
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Antropometrické měření dolních končetin zaznamenáno v tabulce č.17. 

funkční: SIAS-malleolus med.   87cm  87cm 

anatomická: troch. major-malleolus lat.  83cm  83cm 

Tabulka č. 17 Obvody dolních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Obvody dolních končetin PDK (cm) LDK (cm) 

Stehno-15cm nad patellou 56 51 

Koleno přes patellu 40 40 

Lýtko v nejširším místě 33 32 

Kotník  28 28 

Přes patu a nárt 33 33 

Přes metatarsy 26 26 

 

3.6.6 Goniometrické vyšetření  

Goniometrické vyšetření zaznamenáno pomocí metody SFTR, horní končetiny v 

tabulce č.18, dolní končetiny v tabulce č.19. 

Tabulka č. 18 Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu 
horních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Goniometrie HKK Aktivně PHK Pasivně PHK Aktivně 

LHK 

Pasivně LHK 

Kloub ramenní S: 20-0-160 S: 30-0-170 S: nesvede S: 10-0-100 

 F: 85-0-0 F: 90-0-0 F:nesvede F: 90-0-0 

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

 R: 90-0-60 R: 90-0-65 R:nesvede R:50-0-20 

Kloub loketní S: 0-0-130 S: 0-0-140 S: 0-0-100 S: 0-0-120 

Kloub radioulnární T: 80-0-80 T: 85-0-90 T:nesvede T: 90-0-90 

Zápěstí S: 60-0-70 S: 65-0-70 S:nesvede S: 70-0-70 

 F: 20-0-20 F: 25-0-25 F:nesvede F: 20-0-20 
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Tabulka č. 19 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu 
dolních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Goniometrie DKK Aktivně PDK Pasivně PDK Aktivně LDK Pasivně LDK 

Kyčelní kloub S: 10-0-115* S: 20-0-120* S: 0-0-70* S: 10-0-110* 

 F: 20-0-35 F: 20-0-40 F:10-0-25 F: 20-0-30 

 R: 20-0-30 R: 25-0-35 R: 15-0-20 R: 15-0-25 

Kolenní kloub S: 0-0-120 S: 0-0-130 S: 0-0-90 S: 0-0-110 

Hlezenní kloub S: 10-0-35 S: 10-0-40 S: 5-0-20 S: 10-0-30 

 R: 10-0-30 R: 10-0-30 R: 10-0-20 R: 10-0-30 

* vyšetřeno s flexí v kolenním kloubu 
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3.6.7 Vyšetření zkrácených svalů (dle Jandy) 

Výsledky vyšetření zkrácených svalů, uvedené níže v tabulce č. 20, jsou zkresleny 

spasticitou LHK a LDK. 

Tabulka č. 20 : Vyšetření zkrácených sválů dle Jandy (výstupní kineziologický 
rozbor) 

Sval vpravo vlevo 

M. gastrocnemius 1 1 

M. soleus 1 1 

M.iliopsoas 1 2 

M. tensor fasciae latae 0 1 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 0 1 

M. piriformis 1 1 

Paravertebrální svaly 2 

M. pectoralis major - část 

sternální dolní 

0 1 

M. pectoralis major - část 

sternální střední 

1 1 

M. pectoralis major - část 

sternální horní 

1 1 

M. trapezius - horní část 1 1 

M. levator scapulae 1 1 

Hodnotící škála dle Jandy : 0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 
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3.6.8 Neurologické vyšetření : 

Pacient orientován místem, časem, osobou, bez poruchy vědomí, mírná dysartrie 

 

Romberg I, II, III – nelze provést z důvodu nestability 

 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologického nálezu, pacient vnímá vůně/ pachy normálně, 

symetricky 

II. n. opticus – bez patologického nálezu, vyšetření zorného pole pomocí prstů, 

symetrické zorné pole bilaterálně 

III. n. oculomotorius – bez patologického nálezu, vyšetření pohybů bulbů všemi směry, 

bulby volně pohyblivé všemi směry, oční štěrbiny přiměřeně široké, symetrické 

IV. n. trochlearis – bez patologického nálezu (viz n. III.) 

V. n. trigeminus – bez patologického nálezu, čití na obličeji symetrické, neporušeno 

VI. n. abducens – bez patologického nálezu  (viz n. III.) 

VII. n. facialis – nalezena mírná paréza vlevo, dle svalového testu stupeň 4 

VIII. n. vestibulocochlearis – bez patologické nálezu, vyšetření sluchu šeptáním, 

symetrické, normální funkce 

IX. n. glossopharyngeus – bez patologického nálezu, patrové oblouky symetrické, 

polykání i řeč normální funkce 

X. n. vagus – bez patologického nálezu (viz n. VIII.) 

XI. n. accesorius – bez patologického nálezu (viz n. VIII.) 

XII. n. hypoglossus – bez patologického nálezu, jazyk plazí středem 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Vyšetření šlachookosticových reflexů na HKK a DKK zaznamenány v tabulkách č. 21 a 

č. 22. 

 
Tabulka č. 21 : Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách 
(výstupní kineziologický rozbor) 

Horní končetina PHK LHK 

Bicipitový (C5-C6) 3 5 

Tricipitový (C7) 3 5 

Radiopronační (C6) 3 5 

Flexorů prstů (C8) 3 5 

 
Tabulka č. 22 :Vyšetření šlachookosticových reflexů na dolních končetinách 
(výstupní kineziologický rozbor) 

Dolní končetina PDK LDK 

Patelární (L2-L4) 3 5 

Achillovy šlachy (L5-S2) 3 5 

Medioplantární (L5-S2) 3 5 

 

Vyšetření kožních reflexů 

Břišní reflexy : 

Epigastrický (Th7-Th8)    

Mezogastrický (Th9-Th10)  

Hypogastrický (Th11-Th12) 

Na pravé polovině těla normoreflexie, na levé polovině těla hyporeflexie 
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Vyšetření patologických reflexů  

Vyšetření patologických reflexů na HKK a DKK viz v tabulkách č.23, č.24, č.25 a č.26. 

Tabulka č. 23 : Pyramidové jevy zánikové HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy zánikové 

Horní končetiny 

PHK LHK 

Mingazzini negativní nesvede 

Hanzalův příznak negativní nesvede 

Hautantův příznak negativní nesvede 

Rusecký  negativní nesvede 

 

Dufour negativní nesvede 

Barré negativní nesvede 

 
Tabulka č. 24 : Pyramidové jevy spastické HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy spastické  

Horní končetiny 

PHK LHK 

Hoffmann negativní negativní 

Juster negativní negativní 

 
 
Tabulka č. 25 : Pyramidové jevy zánikové DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy zánikové 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Mingazzini negativní pozitivní 

Barré negativní pozitivní 
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Tabulka č. 26: Pyramidové jevy spastické DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Pyramidové jevy spastické 

Dolní končetiny 

PDK LDK 

Babinskiho příznak negativní negativní 

Chaddockův příznak negativní negativní 

Oppenheimův příznak negativní negativní 

Vítkův sumační jev negativní negativní 

 

Vyšetření mozečkových funkcí : 

Diadochokinéza : nesvede 

Taxe :   

• HKK (dotek ukazováku na špičku nosu) 

Pravá strana bez patologie 

Levá strana - nesvede 

• DKK ( pata - koleno) 

Pravá strana bez patolgie 

Levá strana – porucha koordinace z důvodu levostrané parézy 

Vyšetření čití 

1.Povrchové  

 Taktilní, algické, termické, diskriminační - normostezie 

2.Hluboké 

 Polohocit, pohybocit (pasivně) - normostezie 

 Stereognozie, grafestezie - normostezie 
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3.6.9 Vyšetření úchopu dle Nováka 

Dominantní ruka : pravá 

Jemný úchop 

Pravou rukou zvládá bez obtíží. 

Levá ruka : štipec - nezvládne, pinzetový úchop - nezvládne, špetkový úchop - 

nezvládne, klíčový úchop - nezvládne 

Silový úchop  

Pravou rukou zvládá bez obtíží. 

Levá ruka : válcový, kulový, hákový - nezvládne 

 

3.6.10 Vyšetření reflexní změn dle Lewita 

Kůže - omezená posunlivost v oblasti šíje, omezená posunlivost a protažitelnost kůže na 

celé LHK 

Podkoží - oblast cervikální a bederní - téměř nemožné uchopit Kiblerovu řasu 

Fascie - fascie na LHK volné a protažitelné, v bariéře pruží, lumbodorzální fascie volné 

a protažitelné kraniokaudálním i kaudokraniálním směrem na obou stranách trupu. 

Plantární aponeuróza na LDK stažená a zatuhlá.  

 

3.6.11 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Horní končetiny - kloubní vůle v levém ramenním kloubu ventrodorzálním směrem 

volná, levá lopatka do všech směrů volná, levé zápěstí a drobné klouby levé ruky do 

všech směrů volné. 

Dolní končetiny - kloubní vůle v levém Lisfrankově kloubu do všech směrů volná. 

3.6.1 Hodnocení spasticity pomocí modifikované Ashworthovy škály 

Vyšetření provedeno vsedě.  

Vyšetření bylo provedeno pasivními pohyby proti spastickému vzorci, tzn.  

na horní končetině byly pohyby vedeny do abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu, 

extenze v loketním kloubu, supinace předloktí a extenze zápěstí a prstů. Na dolní 
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končetině se jednalo o extenzi v kyčelním kloubu, flexi v kolenním kloubu a dorzální 

flexi v hlezenním kloubu. Hodnocení dle standartní Ashworthovy škály. Výsledky 

zaznamenány v tabulce č. 27. 

Tabulka č. 27 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (výstupní 
kineziologický rozbor) 

Pohyb PHK LHK 

Abdukce v ramenním kloubu 2 3 

Zevní rotace v ramenním 

kloubu 

2 3 

Extenze loketního kloubu 1 2 

Supinace předloktí 1 3 

Extenze zápěstí 1 3 

Extenze MCP  1 4 

Extenze PIP 1 4 

Extenze v kyčelním kloubu 2 2 

Flexe v kolenním kloubu 2 2 

Dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 

1 2 

Hodnotící škála : 1 - bez zvýšeného svalového napětí, 2 - lehký nárůst svalového napětí 

kladoucí odpor při pasivním pohybu, 3 - značně zvýšené svalové napětí, ale pasivní 

pohyb je možno provést, 4 - významně zvýšené svalové napětí, pasivní pohyb je obtížný, 

5 - postižená končetina je proti flexi i extenzi rigidní 
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3.6.2 Speciální testy 

Barthel index  

Pacient v testu dle Barthelové dosáhl celkového počtu 80 bodů, tedy mírně 

nesoběstačný. Viz tabulka č. 28. 

Tabulka č. 28 Test Barthelové (výstupní kineziologický rozbor) 

Funkce Počet bodů 

Příjem potravy 5 

Přesun z vozíku na židli a nazpět 10 

Osobní hygiena 5 

Toaleta 10 

Koupání 5 

Pohyb po rovině 10 

Schody (výstup a sestup) 5 

Oblékání 10 

Ovládání vyměšování stolice 10 

Ovládání měchýře 10 

Celkový počet (max. 100 bodů) 80 

 

 

 

Test funkční soběstačnosti 

Hodnotící škála pro test funkční soběstačnosti viz v tabulce č.14. Výsledky testu 

funkční soběstačnosti (FIM) jsou zaznamenány v tabulce č.29 na další straně. 
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Tabulka č. 29 Výsledky testu funkční soběstačnosti (výstupní kineziologický 
rozbor) 

Test funkční soběstačnosti 

   Osobní péče       Komunikace 

Jídlo / pití 5 Chápání (akustické i vizuální) 7 

 Péče o zevnějšek 6 Vyjadřování (/ne/verbální) 7 

Mytí, koupání, sprchování 6       Sociální aspekty 

Oblékání – HKK, trup 6 Sociální kontakt 7 

Oblékání - DKK 6 Řešení problémů 7 

Intimní hygiena 6 Paměť 7 

 
   Kontinence 

Psychické funkce:       35 bodů 

součet (max. 35 bodů)  

 Močový měchýř 7 

 

 

 

 

Konečník 7 

   Přesuny 

Lůžko, židle nebo vozík 5 

 

 

WC 5 

 Vana, sprcha 6 

   Lokomoce 

Chůze nebo vozík 5 

Schody 5 

Pohybová dovednost:       75 bodů 

   součet (max. 91 bodů) 

 Celkové skóre: 89 bodů  
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3.6.3 Závěr výstupního vyšetření 

 V průběhu terapií nenastaly žádné komplikace. Stále převládájí známky 

centrálního postižení řízení motoriky (levostranná spastická hemiparéza). Spasticita se 

stále akcentuje nejvíce na akru LHK, flekčně spastické držení MCP a PIP kloubů. Vleže 

spasticitu nepozorujeme, znatelná je však při jakémkoliv pohybu. Spasticita u pacienta 

se však  zvyšuje při jakémkoliv podráždění (chlad, teplo, bolest) nebo změně polohy  

či zívání. Chůze je nyní stabilnější, svižnější, cirkumdukce LDK je méně výrazná. LHK 

se však nepodařilo zapojit do krokového cyklu tak, aby kopírovala pohyb PDK. 

Bohužel bez ortézy na kolenní kloub, ve kterém dochází k velké rekurvaci, není možné 

zjistit, kolik je pacient schopný nyní ujít. Při  delší chůzi si stěžuje na bolest levého 

kolenního kloubu. Kloubní pohyblivost na levé straně stále zhoršena. Selektivní hybnost 

na levé straně stále omezena. Levostranně šlachookosticové reflexy zůstávají zvýšeny. 

Pyramidové jevy na LDK pozitvní. Čití neporušeno. Spasticita levostranně přetrvává, 

viz Tabulka č. 27, v níž je zaznamenáno, kde se podařilo spasticitu snížit. Došlo k 

uvolnění a lepší protažitelnosti měkkých tkání, především fascií v oblasti beder. 

Úchopová funkce LHK stále chybí. Výrazné zlepšení soběstačnosti a mobility, viz efekt 

terapie. 

 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 

 Fyzioterapeutické jednotky se zaměřovaly především na ovlivnění spasticity, 

zvýšení sebeobsluhy a soběstačnosti, nácviku chůze a transferů. Dále jsme se 

zaměřovaly na ovlivnění měkkých tkání a nácviku aktivní hybnosti. K velkému zlepšení 

došlo u pacientovy chůze, celkově zlepšen stereotyp chůze, která je nyní stabilnější, 

svižnější, cirkumdukce na LDK je méně výrazná, ikdyž pacienta limituje absence 

kolenní ortézy, bez které dochází k rekurvaci levého kolenního kloubu. Výrazného 

zlepšení se dosáhlo v oblasti provádění běžných denních činností, které je znázorněno  

v tabulkách č. 31 a č.32. Bodové zlepšení je zvýrazněno červenou barvou. Pacient si je 

nyní schopný bez dopomoci dojít na WC, osprchovat se, obléci se. Provádění běžných 

denních činností je nyní rychlejší, přesnější. Určitého zlepšení se dosáhlo u svalového 

tonu, kdy se podařilo redukovat spasticitu, viz Tabulka č. 30, zlepšené je znázorněno 

červeně. Výše zmíněná zlepšení se určitě odrazila v psychice pacienta, která se projevila 

větší sebedůvěrou a pozitivní náladou. Nejlépe pacient reagoval na cvičení  
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v Hubbardově tanku, kde prováděl cviky v odlehčení v plném rozsahu, po delším 

časovém úseku v teplé vodě došlo k inhibici spasticity, kterou pacient velmi pozitivně 

vnímal. Podařilo se také uvolnit měkké tkáně, po kterých se dostavil pocit uvolnění  

a relaxace, který se pozitivně projevil jak na daných tkáních tak psychice pacienta, která 

dle mého názoru ovlivňovala pacientovu spasticitu. Pacient byl velmi svědomitý  

a snažil se plnit vždy přesně požadované instrukce, někdy až s přehnanou snahou. 

Tabulka č. 30 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (efekt 
terapie) 

Pohyb PHK LHK 

Abdukce v ramenním kloubu 2*/2** 4*/3** 

Zevní rotace v ramenním 

kloubu 

2/2 4/3 

Extenze loketního kloubu 1/1 2/2 

Supinace předloktí 1/1 4/3 

Extenze zápěstí 1/1 3/3 

Extenze MCP  1/1 4/4 

Extenze PIP 1/1 4/4 

Extenze v kyčelním kloubu 2/2 3/2 

Flexe v kolenním kloubu 2/2 3/2 

Dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 

1/1 3/2 

 
* značí ve všech následujících tabulkách stav před terapií 

** značí ve všech následujících tabulkách stav po terapii, červeně je označeno 

zlepšení  
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Tabulka č. 31 Barthel index (efekt terapie) 

Funkce Počet bodů 

Toaleta 5/10 

Koupání 0/5 

Oblékání 5/10 

Celkový počet (max. 100 bodů) 65/80 

 
Tabulka č. 32 Výsledky testu funkční soběstačnosti (efekt terapie) 

Test funkční soběstačnosti 

   Osobní péče       Komunikace 

Jídlo / pití 3/5 Chápání (akustické i vizuální) 7/7 

 Péče o zevnějšek 3/6 Vyjadřování (/ne/verbální) 6/7 

Mytí, koupání, sprchování 3/6       Sociální aspekty 

Oblékání – HKK, trup 3/6 Sociální kontakt 7/7 

Oblékání - DKK 4/6 Řešení problémů 7/7 

Intimní hygiena 4/6 Paměť 7/7 

    Kontinence Psychické funkce:     34 /35 bodů  

Vana, sprcha 4/6 

Schody 2/5 

Pohybová dovednost:      55 /75 bodů 

   součet (max. 91 bodů) 

 Celkové skóre:        89/110 bodů  
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4. Závěr 

 Jsem přesvědčen, že se mi podařilo splnit cíl této bakálářské práce, detailně jsem 

vypracoval fyzioterapeutickou kazuistiku pacienta po hemoragickém iktu. Krátkodobý 

plán, jehož výsledek je uveden v kapitole 3.7 Zhodnocení efektu terapie, se podařilo 

splnit z větší části. Vlivem silné vůle a velkého odhodlání pacienta pokračovat  

v započaté rehabilitaci se dá předpokládat, že dojde ke splnění i dlouhodobého plánu. 

 Vypracování této bakalářské práce mne obohatilo nejen o teoretické znalosti 

CMP, ale i o praktické dovednosti. Pomohlo mi také pochopit, jaké komplexní 

rehabilitační péče se musí pacientovi dostat, aby byl schopný vrátit se zpět do běžného 

života. V žádném případě není možné očekávat, že celkový stav pacienta  

po hemoragickém iktu bude totožný se stavem před ním. Pacienti si často mylně myslí, 

že rehabilitace končí propuštěním z nemocnice a pokus navrácení k původnímu stavu je 

tím završen. Opak je však pravdou a klíčem k úspěchu je pravidelná rehabilitace  

v domácí péči, je-li to umožněno stavem pacienta. 

 Zpracování této bakalářské práce mě donutilo více přemýšlet o rizikových 

faktorech vedoucích ke vzniku CMP a jejich prevenci u mých blízkých, což je pro mne 

velkým osobním přínosem. 



 74 

 

5. Seznam literatury  

1. AMBLER, Z., BEDNAŘÍK, J., RŮŽIČKA, E. Klinická neurologie. Vyd. 2. 

Praha: Triton, 2008, 976 s. ISBN 978-807-3871-574. 

2. BAUER, J. Cévní onemocnění mozku. In Neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

Galén, 2005. Kapitola 21, s. 171 – 186. ISBN 80-7262-160-2 (Galén), 80-246-

0502-3 (Karolinum).  

3. ČIHÁK, R. Anatomie. 1.vyd. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-140-2. 

4. DAVIDSON,  I., WATERS, K. Physiotherapists Working with  Stroke  Patients. 

Physiotherapy. 2000, no. 2, p. 69-80. 

5. DEVUYST, G., PACIARONI, M., BOUGOUSSLAVSKY, J. Secondary stroke 

prevention: A European perspective. Cerebrovascular diseases, stroke 

treatement and prevention: from clinical trials to daily practice, 1999, vol. 9, 

no. 3, s. 29-36. ISSN 1015-9770. 

6. DOBKIN, B. H. Focused stroke rehabilitation programs do not improve 

outcome. Arch Neurol. 1989, vol. 46, s. 701-703. 

7. FEIGIN, V., L., KALVACH, P. Cévní mozková příhoda: prevence a léčba 

mozkového iktu. 1. české vyd. Praha: Galén, 2007, 207 s. ISBN 9788072624287. 

8. HALLET, M. Neuroplasticity and rehabilitation. 2005. [cit.2013-03-18] 

Dostupné z: http://www.rehab.research.va.gov/jour/05/42/4/hallet.html 

9. HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 115 s. ISBN 978-802-4619-415.  

10. CHAE, J., BETHOUX, F., BOHINC, T. Neuromuscular Stimulation for 

Upper Extremity Motor and Functional Recovery in Acute Hemiplegia. 

Stroke. 1998, vol. 29, s. 975-979. ISSN 1524-4628. 

11. JAFFE, M. The use of botulinum toxin type a in the treatment of post-

strokes houlder  pain:  A  case  report  for  muscle  selection.  International  

Journal  of Stroke, 2010, vol. 5, s. 291. ISSN 1747-4930. 

12. KALINA, M. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. 1. vyd. Praha: Triton, 

2008, 231 s. ISBN 978-807-3871-079.  



 75 

13. KALITA, Z. Akutní cévní mozkové příhody: diagnostika, patofyziologie, 

management. 1. vyd. Praha: Maxdorf, c2006, 623 s. ISBN 80-859-1226-0.  

14. KALVACH, P. Mozkové ischemie a hemoragie. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2010, 456 s. ISBN 978-80-247-2765-3. 

15. KAŇOVSKÝ, P., BAREŠ, M., DUFEK, J. Spasticita: mechanismy, 

diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2004, 423 s. ISBN 80-734-

5042-9. 

16. KOLÁŘ, P. A KOL. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 

978-80-7262-657-1. 

17. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 

2005, 350 s. ISBN 80-726-2317-6.  

18. NETTER, F., H., JONES, H., SRINIVASAN, J., ALLAM, J., G., BAKER, A., 

R. Netter's neurology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, c2012, xvii, 

749 p. ISBN 978-143-7702-736. 

19. ORSZAGH, J., KÁŠ, S. Cévní příhody mozkové. 2. vyd. Praha: Brána, 1995. 

ISBN 80-901783-8-3. 

20. PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. 2. vyd. Brno: 

Cerm, 2003. 239 s. ISBN 80-7204-312-9. 

21. PFEIFFER, J. Facilitační metody v léčebné rehabilitaci. 1. vyd. Praha: 

Avicenum, 1976, 267 s. 

22. PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2007, 351 s. ISBN 9788024711355. 

23. STANFORD   UNIVERSITY   MEDICAL   CENTER.   Stroke   Awareness, 

Information     for     patients.     2013.    [cit.     2013-04-02]          Dostupné    

z: http://strokecenter.stanford.edu/brochures.html 

24. TREVARTHEN, C. et al. Brain circuits and functions of the mind: essays in 

honor of Roger W. Sperry. New York: Cambridge University Press, 1990, xxvi, 

410 s. ISBN 05-213-7874-5. 



 76 

25. TROJAN, S., LANGMEIER, M., MOUREK, J., MAREŠOVÁ, D., POKORNÝ, 

J. Plasticity of the brain in neuroontogenesis. Prague Medical Report. 2004, č. 2, 

s. 97-110. 

26. VOTAVA, J. Rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě. Neurologie pro 

praxi. 2001, č. 4, s. 184 – 189. 

27. WALSH, R. Toward an ecology of the brain. New York: Spectrum publications, 

1981. 192 s. ISBN 978-94-011-9838-7. [cit.2013-04-10] Dostupné z: 

http://link.springer.com/book/10.1007/978-94-011-9836-3/page/1 

28. ZODPEY, S. P. Risks factors of haemorrhagic stroke : a case – control study. 

Public Health. 2000, no. 114, p. 177-182. 



 

6. Přílohy 

Příloha č.1 Vyjádření etické komise FTVS UK 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

Příloha č. 3 Seznam obrázků 

Příloha č. 4 Seznam tabulek 

Příloha č. 5 Seznam zkratek 

 
 



 

 
Příloha č.1 Vyjádření etické komise FTVS UK  
 



 

 

Příloha č.2 Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) a 
Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k 
vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 
dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 
praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na FTVS 
UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

 

 

Prohlašuji a svým vlastním podpisem potvrzuji, že jsem byl dne 11.1.2013 odborným 
pracovníkem informován o plánovaném vyšetřením i následné terapii a měl jsem 
možnost klást tomuto pracovníkovi otázky, které mi osobně a řádně zodpověděl. Dále 
prohlašuji, že jsem uvedenému poučení a obsahu tohoto informovaného souhlasu plně 
porozuměl a výslovně souhlasím s provedením navrženého a popsaného vyšetření a 
následnou terapií.  

 

 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a uveřejněním 
výsledků terapie v rámci studie. 

 

 

Datum:……………………………. 

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

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

Vlastnoruční podpis pacienta :……………………………………. 

 



 

 

Příloha č.3 Seznam obrázků 

Obr. č.1 Odstupy arterií z aortálního oblouku  

Obr. č.2 Willisův okruh (Ambler, 2011) 

Obr. č. 3 Krvácení v nucleus caudatus 

Obr. č. 4 Krvácení do putamen, malá hemoragie 

Obr. č. 5 Krvácení do thalamu 

Obr. č. 6 Krvácení do okcipitálního laloku  

Obr. č. 7 Krvácení do Varolova mosta  

Obr. č. 8 Krvácení do mozečku  

Obr. č. 9 Tvořící se nová mozková spojení  

Obr. č. 10 Stanovení diagonál 

 



 

 

Příloha č.4 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Obvody horních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 2 Obvody dolních končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 3 Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu horních 

končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 4 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu dolních 

končetin (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 5 : Vyšetření zkrácených sválů dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 6: Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách (vstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 7 :Vyšetření šlachookosticových reflexů na dolních končetinách (vstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 8 : Pyramidové jevy zánikové HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 9: Pyramidové jevy spastické HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 10 : Pyramidové jevy zánikové DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 11 : Pyramidové jevy spastické DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 12 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (vstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 13 Test Barthelové (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 14 Legenda hodnocení Testu funkční soběstačnosti (vstupní kineziologický 

rozbor) 

Tabulka č. 15 Výsledky testu funkční soběstačnosti (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 16 Obvody horních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 17 Obvody dolních končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 18 Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu horních 

končetin (výstupní kineziologický rozbor) 



 

Tabulka č. 19 : Goniometrické měření aktivního a pasivního rozsahu pohybu dolních 

končetin (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 20: Vyšetření zkrácených sválů dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 21: Vyšetření šlachookosticových reflexů na horních končetinách (výstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 22 :Vyšetření šlachookosticových reflexů na dolních končetinách (výstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 23 : Pyramidové jevy zánikové HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 24 : Pyramidové jevy spastické HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 25 : Pyramidové jevy zánikové DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 26 : Pyramidové jevy spastické DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 27 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (výstupní 

kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 28 Test Barthelové (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 29 Výsledky testu funkční soběstačnosti (výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 30 Hodnocení spasticity - modifikovaná Ashworthova škála (efekt terepie) 

Tabulka č. 31 Test Barthelové (efekt terapie) 

Tabulka č. 32 Výsledky testu funkční soběstačnosti (efekt terapie) 

 



 

 

Příloha č.5 Seznam zkratek 

a. - arterie 

AA - alergická anamnéza 

aa. - arteriae 

ADL - activity of daily living, aktivity 

všedního života 

AVM - arteriovenózní malformace 

CMP - cévní mozková příhoda 

CNS - centrální nervový systém 

DKK - dolní končetiny 

DMO - dětská mozková obrna 

FH - francouzská hůl 

FIM - Functional Independence 

Measure (Test funkční soběstačnosti) 

HKK - horní končetiny 

i. v. - intravenózně 

LDK - levá dolní končetina 

LHK - levá horní končetina 

M. - musculus, sval 

MPC - metakarpofalangeální  

NO - nynější onemocnění 

OA - osobní anamnéza 

PA - pracovní anamnéza 

PAG - panangiografie 

PDK - pravá dolní končetiny 

PHK - pravá horní končetina 

PIP -  proximální interfalangeální  

PIR - postizometrická relaxace 

PNF - proprioceptivní nervosvalová 

facilitace 

RA - rodinná anamnéza 

RHB - rehabilitace 

RIND - reverzibilní ischemický 

neurologický deficit 

RS - roztroušená skleróza 

SA - sociální onemocnění 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior 

SpA - sportovní anamnéza 

TIA - tranzitorní ischemická ataka 

TMT - techniky měkkých tkání 

v. - véna 

	  


