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Abstrakt bakalářské práce: 
 

Neurorehabilitace představuje komplexní přístup k pacientovi, který je 

zajišťován interprofesionálním rehabilitačním týmem. Neurorehabilitace je obzvláště 

důležitá pro pacienty po poškození mozku s poruchami nejen motorickými, ale i 

kognitivními, fatickými a dalšími. 

Cílem bakalářské práce je zjistit a analyzovat možnosti rehabilitace podílející se 

na zlepšení funkčního stavu u osob po poškození mozku v Denním stacionáři Kliniky 

rehabilitačního lékařství (DS KRL). 

V rámci praktické části bylo provedeno šetření zpracované metodou obsahové 

analýzy chorobopisů 37 pacientů, kteří pobývali v DS KRL v období od listopadu 2010 

do konce března 2012. Ve většině případů se jednalo o osoby po cévní mozkové 

příhodě. Získané údaje byly vyhodnoceny procentuálně a znázorněny v grafické 

podobě. 

Zpracování vstupních a výstupních hodnot testu FIM poukázalo na určitou 

souvislost mezi mírou zlepšení v testu FIM a věkem pacientů, procento zlepšení u osob 

mladších věkových kategorií bylo vyšší než u osob staršího věku. Největších zlepšení 

dosáhli pacienti s časovou prodlevou mezi datem poškození mozku a přijetím do DS 1 

až 2 roky. Tyto výsledky částečně potvrzují hypotézu, že zlepšení soběstačnosti je 

závislé na věku pacientů, na délce pobytu v DS a na časové prodlevě mezi datem 

poškození mozku a datem přijetí do DS. 

 

Klíčová slova: neurorehabilitace, poškození mozku, cevní mozková příhoda, trauma, 
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Title: Neurorehabilitation of patients after brain injury at the Day Care Center of The 

Department of Rehabilitation Medicine 

 

 
Abstract: 
 

Neurorehabilitation represents a complex approach to the patient carried out by 

an interprofessional rehabilitation team. Neurorehabilitation is particularly important for 

brain-injury patients suffering not only from motor dysfunction, but also cognitive-

communication disorders.  

The aim of this thesis is to explore and analyze the methods and options of 

rehabilitation in improving the functional outcome of persons following a brain injury at 

the Day Care Center of The Department of Rehabilitation Medicine (DS KRL). 

Within the framework of the practical part of my thesis, the research was carried 

out using content analysis of the medical records of 37 patients who visited DS KRL 

from November 2010 until March 2012. In most cases, they were persons after a 

vascular brain injury. Acquired data were evaluated by percentages and displayed 

graphically.  

Examination of input and output data of the FIM test exposed a relationship 

between the degree of improvement in FIM and the age of patients, where the 

percentage improvement of people of younger ages were higher than those of older age. 

It was also observed that the biggest improvement occurred in patients with a delay 

between the brain injury and admission to the Day Care Center of 1-2 years. These 

results partially support the hypothesis that improving self-sufficiency is dependent on 

the age of patients, on the length of stay the Day Care Center, and the time lag between 

the brain injury and the date of admission to the Day Care Center. 

 

Key words: neurorehabilitation, vascular brain injury, trauma, physiotherapy methods, 
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Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou neurorehabilitace pacientů po 

poškození mozku v Denním stacionáři Kliniky rehabilitačního lékařství.  

 Neurorehabilitace představuje komplexní přístup k pacientovi, který je 

zajišťován interprofesionálním rehabilitačním týmem, do něhož patří především lékaři, 

fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí logopedi, neuropsychologové, speciální 

pedagogové a další. Neurorehabilitace je obzvláště důležitá pro pacienty po poškození 

mozku s poruchami nejen motorickými, ale i kognitivními, fatickými, apod. Právě pro 

tyto pacienty je komplexnost přístupu klíčová. Cílem neurorehabilitace je reintegrace 

postižené osoby do běžného života.  

 V řadě zemí Evropské unie je systém neurorehabilitace nezbytnou součástí 

medicíny. V České republice se však tomuto oboru nevěnuje dostatečná pozornost. 

Denní stacionář Kliniky rehabilitačního lékařství je zatím jediným zařízením svého 

druhu v ČR, které poskytuje komplexní neurorehabilitaci pacientům po poškození 

mozku. 

Cílem bakalářské práce je zjistit a analyzovat možnosti rehabilitace podílející se 

na zlepšení funkčního stavu u osob po poškození mozku v denním stacionáři Kliniky 

rehabilitačního lékařství. 

 Práce se skládá ze dvou částí, a sice z části teoretické a z části praktické. V 

rámci teoretické části práce je rozebírána rozsáhlá problematika týkající se 

neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku. Jsou zde obsaženy informace 

zabývající se typy poškození mozku a dále odborné informace týkající se 

neurorehabilitace. 

Praktická část bakalářské práce se skládá z výzkumného šetření. To bylo 

provedeno pomocí metody obsahové analýzy dokumentů. Získané údaje jsou 

vyhodnoceny procentuálně a znázorněny v grafické podobě. Šetření probíhalo v 

Denním stacionáři Kliniky rehabilitačního lékařství. 

Ve své bakalářské práci jsem stanovila tři hypotézy. 

Hypotéza H1: Ve skupině pacientů s traumatem mozku bude více mužů než žen. 

Hypotéza H2: Nedojde k žádné změně stupně lokomoce vzhledem ke krátké 

délce pobytu. 

Hypotéza H3: Zlepšení soběstačnosti je závislé na věku pacientů, na délce 

pobytu v DS, na časové prodlevě mezi datem poškození mozku a datem přijetí do DS. 
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Při zpracovávání bakalářské práce jsem použila odbornou literaturu, včetně 

literatury zahraniční a dále odborné internetové zdroje. Všechny zdroje jsou uvedeny v 

seznamu literatury. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Poškození mozku 

 

 Uvedená část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti týkající se 

poškození mozku, ať už vlivem úrazu nebo v důsledku cévní mozkové příhody.  

 

1.1. Kraniocerebrální traumata 

 

1.1.1. Etiologie 

 

Úrazy hlavy a mozku patří ve vyspělých zemích k poměrně častým, přičemž 

představují závažný zdravotnický problém. Za nejčastější úrazy lze označit úrazy 

dopravní, průmyslové nebo zapříčiněné sportovní aktivitou. Ty se mohou vyskytovat 

samostatně, avšak častěji je možné se s nimi setkat ve sdružené podobě s poraněním 

dalších orgánů v rámci polytraumat (Ambler Z., 2011). 

 Poranění mozku jsou v současnosti velkým problémem z důvodu stoupající 

četnosti, ale zejména pro svou medicínskou závažnost. Jejich léčba je finančně značně 

náročná, přičemž mozková traumata postihují zejména mladší věkové skupiny 

v produktivním věku, kdy mají za následek dlouhodobou pracovní neschopnost. V 

České republice dochází k mírně vzestupné tendenci v počtu poranění mozku, což je z 

velké míry zapříčiněno zejména silniční dopravní nehodovostí, ale určitý podíl na tomto 

trendu má rovněž nárůst nových rekreačních sportů (Smrčka M. a kolektiv, 2001).  

 Jak je vidno, mezi jednu z nejčastějších příčin mozkových poranění tradičně 

patří dopravní nehody. Jako druhou nejčastější příčinu mozkových poranění pak 

představují pády. Mezi nečastější postižené patří děti a lidé staršího věku. Ti ve 

vyspělých zemích představují přibližně desetinu úrazů, ale rovněž stejné procento 

traumat způsobují napadení, střelná poranění nebo sporty. Další skupinou jsou úrazy 

způsobené při práci v průmyslu, zejména pak v oborech hutnictví, hornictví, 

v dřevozpracujícím průmyslu apod. Zvláštní skupinu neurotraumat u dětí zaujímá 

porodní poranění, tak jako syndrom týraného dítěte (Smrčka M. a kolektiv, 2001). 

Jednotlivé typy poranění, zejména pak úrazy centrální nervové soustavy (CNS), mohou 
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způsobit smrt nebo těžké trvalé poškození jedince. Představují osobní tragédii pro 

postiženého i jeho rodinu a také vysoké finanční náklady pro sféru zdravotní a sociální 

(Nevšímalová S. a kolektiv, 2002).  

 V České republice dochází ročně přibližně ke 20 000 poranění mozku, 

vyžadující hospitalizaci, z toho u 15 % je možné očekávat trvalé následky. Převažují 

zde muži v mladším a středním věku, ale významný podíl tvoří i děti (Kolář P. a 

kolektiv, 2009).  

 

1.1.2. Klasifikace 

 

 Kraniocerebrální traumata je možné rozdělit podle různých hledisek. Jednou 

z možností je dělení na primární a sekundární. Mezi primární se člení primární 

poranění, jež vznikají neprodleně v souvislosti s traumatem, patří sem např. zlomeniny 

lebky, mozkové kontuze, hematomy intracerebrální i extracerebrální, lacerace mozkové 

tkáně nebo difuzní axonální poranění. Sekundární změny pak vznikají později a jsou 

intrakraniální nebo extrakraniální povahy (Kolář P. a kolektiv, 2009). 

 Sekundární poranění mozku představují závažnou komplikaci primárních lézí. 

Toto poranění může být způsobeno faktory intra- i extrakraniálními, přičemž mezi 

intrakraniální faktory patří zejména nitrolební krvácení, edém i mozková turgescence1. 

Mezi extrakraniální faktory patří především hypoxie a systémová hypotenze (Ambler 

Z., 2011).                                                    

  

Kraniocerebrální traumata je možné rozdělit podle klinické závažnosti na: 

 

1. Lehká poranění - tato poranění (komoce mozková) se projevuje krátkodobou 

poruchou vědomí bez trvalých následků, přičemž obtíže ustupují do 1-3 měsíců. 

2. Středně těžká poranění - toto poranění je doprovázeno bezvědomím, které trvá 

minuty až hodiny a dochází při něm ke kontuzi mozku či rozvoji hematomu. 

Kognitivní poruchy tak mohou přetrvávat několik měsíců, ale většinou dochází 

ke kompletní úpravě. 

3. Těžká poranění - zde se jedná o dlouhé bezvědomí spočívající ve dnech, 

týdnech až měsících, dále vznikají kontuze, hematomy nebo difuzní axonální 

                                                           
1 Zvětšení mozkového krevního objemu. 
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poranění, přičemž téměř vždy přetrvává reziduální nález.  Ale také se téměř 

vždy jedná o následek těžkého poranění s určitým stupněm trvalého fyzického 

nebo psychického postižení  

(Kolář P. a kolektiv, 2009; Nevšímalová S. a kolektiv, 2002). 

 

1.2. Cévní onemocnění mozku 

 

1.2.1. Etiologie  

 

 Cévní mozkové příhody2 (dále jen CMP) patří mezi častou příčinu těžkého 

zdravotního postižení, proto jsou značným medicínským, sociálním i ekonomickým 

problémem zejména ve vyspělých zemích. Incidence CMP v České republice 

představuje přibližně 350 onemocnění na 100 000 obyvatel ročně. V České republice je 

tak ročně postiženo tímto onemocněním až 35 000 osob. Z toho asi 2/3 pacientů 

přežívají, přičemž přibližně polovina z nich je nadále těžce handicapována a odkázána 

na ústavní péči nebo trvalou péči rodiny. Více než 1/3 pacientů je mladších 60 let a 

rehabilitace má tak v péči o tyto pacienty dominantní úlohu. CMP vznikají bud’ 

následkem ischémie (části nebo celého mozku), nebo hemoragie do mozkové tkáně či 

subarachnoidálního prostoru (Kolář P. a kolektiv, 2009).  

 Definic CMP je více a pro účely této práce je vhodné zařadit například definici 

Světové zdravotnické organizace (World Health Organization - WHO), podle které je 

CMP definováno jako rychle se rozvíjející ložiskové, někdy i celkové příznaky poruchy 

mozkové funkce, jenž trvá více než 24 hodin či končí smrtí nemocného, a to bez 

přítomnosti jiné zjevné příčiny než cévního původu (Nevšímalová S. a kolektiv, 2002).  

 „Cévní mozková příhoda - CMP (apoplexie): CMP je charakterizována akutně 

vzniklými klinickými fokálními či globálními příznaky poruchy funkce mozku trvajícími 

déle než 24 hodin (event. do smrti) bez zjevné jiné než vaskulární příčiny. Postižení 

mozku na vaskulárním podkladě je z 80 % akutní ischemické (malacie) a z 20 % 

hemoragické (mozková hemoragie). Iktus je často doprovázen ložiskovými příznaky" 

(Seidl Z., 2008, s. 83). 

                                                           
2 Synonyma: iktus, anglicky = stroke. 
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 Akutní cévní mozková příhoda, označovaná také jako iktus, je náhle vzniklá 

mozková porucha, zejména ložisková a méně často i globální, jež je způsobena 

poruchou cerebrální cirkulace (Ambler Z., 2011). 

 Mezi příčiny vzniku CMP patří poruchy prokrvení části či celého mozku 

označované také jako ischémie, krvácením do mozkové tkáně označené jako hemoragie 

či krvácením do subarachnoidálního prostoru nazvané jako subarachnoidální krvácení. 

Vzácnou příčinu představuje postižení žilního systému, a sice intrakraniální 

tromboflebitidy a trombózy splavů (Nevšímalová S. a kolektiv, 2002).  

 

1.2.2. Klasifikace 

 

 Ischemické CMP představují 80 % všech CMP, jsou tedy nejčastější. Během 

normálního stavu je mozková perfuze v rozmezí 50-60 ml/100g mozkové tkáně. 

Ischemické CMP však vznikají vlivem kritického snížení mozkové perfuze části mozku, 

ale i celého mozku. V okamžiku, kdy poklesne krevní průtok pod hodnotu 20 ml/100g 

mozkové tkáně, v této chvíli dojde k poruše funkce neuronů, přičemž dochází k rozvoji 

klinických příznaků vyplývajících z ischemické léze. Hypoxická mozková tkáň se mění 

v důsledku strukturálních změn a vzniká mozkový infarkt. Příčiny mozkové ischémie 

jsou lokální, kdy se např. jedná o arteriosklerózu, kardiální příčiny, hematologické 

onemocnění nebo může být celkové, a to např. celková mozková hypoxie při plicních 

poruchách či hypoxie z reologických příčin při zvýšené viskozitě krve (Kolář P. a 

kolektiv, 2009). 

 Při hemoragické CMP dochází ke krvácení do mozkové tkáně. Tato CMP 

zaujímá 15 % všech CMP, přičemž v tomto případě dochází k častějším úmrtím než u 

ischemické CMP. Hemoragické CMP vznikají vlivem ruptury cévní stěny některé 

mozkové artérie. Dochází ke krvácení, které může být tříštivé nebo ohraničené. Tříštivá 

krvácení zaujímají celkem 80 % parenchymových hemoragií, přičemž vznikají při 

ruptuře cévní stěny postižené chronickou arteriální hypertenzí. Nejčastěji k tomu 

dochází v oblasti centrálních perforujících arterií. Často tak dochází ke krvácení do 

bazálních ganglií, thalamu a vnitřního pouzdra a prognóza zpravidla bývá nepříznivá. 

Atypická neboli globozní krvácení bývají nejčastěji způsobena rupturou cévní anomálie, 

přičemž postihují typickou subkortikální oblast a zároveň tvoří 20 % parenchymových 

hemoragií. Na druhou stranu mají příznivější prognózu. Krvácení v některých případech 
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nastává také u arteriovenózních malformací, ale také při celé řadě angiopatiích a 

koagulopatiích (Kolář P. a kolektiv, 2009).  

 Mezi další a poměrně častou příčinu intracerebrálního krvácení patří také 

hemoragie utvořené jako komplikace medikamentózní léčby, a to zejména léčby 

antikoagulační i trombolytické. Další příčinu mozkového krvácení mohou tvořit také 

různé angiopatie nebo koagulopatie. Akutní arteriální hypertenze, dále nežádoucí efekt 

užívání určitých drog může zapříčinit intracerebrální krvácení u některých mladších 

jedinců. Na druhou stranu ve vyšším věku je častější příčinou amyloidní angiopatie 

(Nevšímalová S. a kolektiv, 2002).   

 Subarachnoidální krvácení zaujímá okolo 5 % všech onemocnění CMP. Za 

nejčastější příčinu je možné označit rupturu aneuryzmatu tepen Willisova okruhu a 

odstupů hlavních mozkových artérií. Masivní hemoragie uvedeného typu pak mohou 

velmi rychle vyústit v destrukci mozku a také se mohou komplikovat rozvojem cévních 

spasmů, jež v některých případech jsou příčinou mozkového infarktu. Jedná se tak o 

krvácení do likvorových cest, a to mezi arachnoideu a pia mater (Kolář P. a kolektiv, 

2009; Ambler Z., 2011).   

 

1.3.  Další typy poškození mozku 

 

 Mezi další typy poškození mozku patří například infekce jako meningitida nebo 

encefalitida. Takováto infekce v určitých případech může vyvolat zánět mozku, dále 

způsobit jeho otok, jenž tlačí na lebku, což vede k poškození mozku. Dále se jedná o 

hypoxii, ke které často dochází například po infarktu myokardu či kómatu, přičemž 

příčinou je také jiné onemocnění, a sice například cukrovka. Následují také mozkové 

nádory, kdy příčinou poškození mozku může být samotný nádor, či poškození způsobí 

neurochirurgové nebo radioterapeuti při jeho odstraňování. Následují neurotoxické 

poruchy, jež zahrnují neurotoxicitu způsobenou například alkoholismem, otravou 

oxidem uhelnatým, rozpouštědly, léky, pesticidy, kovy apod (Powell T., 2010). 

        Různé části mozku mohou být také poškozeny degenerativními a 

demyelinizačními chorobami. Mezi degenerativní patří Demence (Alzheimerova 

nemoc), Extrapyramidové poruchy (Parkinsonova nemoc). Jsou charakterizovány 

progredujícím zánikem neuronů různých oblastí nervového systému. Při 
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demyelinizačních chorobách (roztroušená skleróza mozkomíšní) dochází k chronickému 

zánětu a destrukci myelinové pochvy v bílé hmotě mozku a míchy. (Ambler Z., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

2. Následky poškození mozku 

 

 Následkem těžkého mozkového poškození zpravidla dochází k omezení všech 

základních funkcí mozku, čímž dochází ke ztrátě možnosti ovládání všech funkcí těla 

včetně psychiky. Dále dochází k poškození funkcí, které jsou důležité vůbec pro život a 

v těžkých případech dochází ke komatu nebo smrti. Pokud jde o méně těžká poškození, 

pak zůstávají životně důležité funkce intaktní, avšak mohou být poškozeny ostatní 

funkční okruhy. Zpravidla je potřebná terapie v oblasti akutní medicíny, ale i v oblasti 

rehabilitace, což vyplývá z formy akutního onemocnění. Vše závisí na míře, formě i 

kombinaci funkčního poškození. Je možné rozlišit následující funkce, a sice somatické 

funkce a funkce psychické (Lippertová-Grünerová M., 2005). 

1. Somatické -  k těmto funkcím patří například životně nutné vegetativní funkce 

jako regulace stupně vědomí, dále ovlivnění rytmu spánku včetně bdění, 

regulace teploty těla, regulace frekvence srdce i dýchání nebo látková výměna, 

hormonální systém. Somatické funkce však rovněž zahrnují motorické i 

senzitivní funkce, kde patří regulace svalové síly, vnímání teploty a bolesti, 

schopnost vidět, slyšet, cítit a chutnat programování jednoduchých a složitých 

pohybů, povrchové čití, atd. 

2. Psychické - k těmto funkcím patří integrace osobnosti včetně emocionality, 

afektu, zážitků, sociálního chování. Mezi jednoduché kognitivní funkce pak 

náleží např. koncentrace, pozornost, paměť, řeč, orientace v prostoru i další 

funkce 

(Lippertová-Grünerová M., 2005). 

 

 Poškození CNS představuje velmi komplexní poruchu funkce a jedná se 

zejména o následující: 

 „Poruchy mentální a gnostické (dezorientace, poruchy paměti, poruchy 

intelektu) 

 Poruchy komunikace (řeč s poruchou porozumění, vyjadřování, 

v kombinaci obou poruch a totální, dysartrie při poruše hybnosti jazyka) 

 Poruchy čití 

 Poruchy motoriky 

 Porucha rovnováhy 
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 Postižení ramene 

 Léze hlavových nervů (n.II (poruchy zorného pole), n.III, IV, VI (poruchy 

okohybných svalů), n.VII (centrální paréza obličeje), n.IX, X, XI (dysfagie), 

n. V,VII, IX,  X, XI, XII (dysartrie) 

 Autonomní funkce (poruchy kontinence močového měchýře, konečníku, 

poruchy sexuálních funkcí)" (Kalita Z. a kolektiv, 2006, s. 494). 

                                                                                                               

2.1. Poruchy hybnosti a koordinace pohybu 

 

 Jedná se o velmi důležitou oblast a zejména pro fyzioterapeuty tvoří 

nejdůležitější část jejich pracovní náplně.  

 Často dochází vlivem poškození mozku ke změnám v motorické oblasti 

mozkové kůry, v mozkovém kmeni či malém mozku, což způsobuje pohybové obtíže. 

Jelikož každá mozková hemisféra ovlivňuje koordinaci pohybů opačné strany těla, jak 

již bylo řečeno, pacienta zpravidla postihne ochablost či ochrnutí jedné strany 

(hemiplegie nebo také hemiparéza) (Powell T., 2010).  

Při poškození mozku může dojít k poškození mozečku, který hraje klíčovou roli 

v kontrole postavení těla, končetin a v koordinaci pohybu. Porucha mozečkové funkce 

se projevuje trupovou ataxií, ataxií stoje, chůze a také ataxií končetin. Pohyby nejsou 

plynulé, ale jsou rozloženy na jednotlivé části. Vzniká také hypermetrie, která je 

následkem poruchy souhry agonisty a antagonisty. Mezi další příznaky patří intenční 

tremor, adiadochokineze a hypotonie, která se projevuje při pasivních pohybech 

končetin nebo jednotlivých segmentů (Nevšímalová S. a kolektiv, 2002; Ambler Z., 

2011). 

            K pohybové inkoordinaci dochází také při poruše hluboké citlivosti, 

astereognozie a poruše tělesného schématu, které vedou k neobratnosti, k apraxii, k 

posturální nejistotě až k neschopnosti chůze. Proto je velmi důležité tyto typy citlivosti 

znovu nacvičovat nebo se alespon pokusit vytvořit náhradní mechanismy (Ambler Z., 

2011; Kalita Z. a kolektiv, 2006). 

            Ztráta kontrolovaného pohybu omezuje člověka vykonávat běžné každodenní 

úkony, což může vyústit k dalším sekundárním problémům, a sice např. k 

proleženinám, zánětlivým komplikacím, vzniku krevních sraženin s rizikem vzniku 

plicní embolie a další (Světová zdravotnická organizace (WHO), 2004). 
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 Následkem poškození mozku, jež můze vzniknout v důsledku hemoragie 

traumatu mozku, ischemie, zánětu nebo nádoru, je syndrom centrálního motoneuronu 

(Štětkářová I. a kolektiv, 2012). 

 

2.1.1. Syndrom centrálního motoneuronu 

 

 Syndrom se skládá ze základních příznaků, jenž se navzájem nepříznivě 

podporují. Jedná se o patologicky zvýšenou svalovou aktivitu, dále parézu  a zkrácení 

svalů (Štětkářová I. a kolektiv, 2012). 

 

1. Patologicky zvýšená svalová aktivita zahrnuje:  

 spasticitu, kdy pacient toto vnímá jako odpor při provádění rychlých aktivních 

pohybů v určitém pohybovém segmentu. Spasticita se projevuje v různé 

intenzitě a v různě dlouhém časovém intervalu od začátku poruchy. Spasticita se 

dělí na lehkou, střední a těžkou. 

 spastickou dystonii, kdy typickým projevem zvýšené klidové svalové aktivity, 

vedoucí k obrazu abnormálního postavení končetiny s klasickým obrazem 

Wernickeovy-Mannovy postury a s rozdílem od spasticity se vyskytuje v klidu. 

 flexorové a extenzorové spasmy vycházejí z flexorových a extenzorových 

reflexů, přičemž mohou být provokovány zevními stimuly, ale také se mohou 

objevit spontánně a zpravidla jsou velmi bolestivé.  

  ko-kontrakce, která je důležitým mechanismem řízení hybnosti umožňující 

posturální stabilitu nebo fixaci určitého pohybového segmentu. U syndromu 

centrálního motoneuronu se vyskytuje také patologická ko-kontrakce 

antagonistů, vedoucí k nepřiměřené nebo nadměrné aktivaci antagonistů i 

k výrazné dysfunkci celého pohybového segmentu.  

 asociované reakce (“synkineze”), kdy jde o asociované pohyby, jenž doprovázejí 

volní pohyb. Na rozdíl od ko-kontrakcí se asociované reakce vyskytují také 

v jiných svalových segmentech, než které jsou zapojeny do volního pohybu 

(Štětkářová I. a kolektiv, 2012).  

2. Paréza, kdy oslabení svalové síly kolísá od lehké parézy do obrazu plegie. Svalovou 

sílu oslabuje spasticita, čímž dojde k oslabení agonisty (Štětkářová I. a kolektiv, 2012).  
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3. Zkrácení svalu, kdy omezený rozsah pohybu ovlivňuje kromě zvýšeného svalového 

tonu také změna viskoelasticity v okolních tkáních-vazech, šlachách, ve vlastním svalu. 

Konečným důsledkem dlouhodobě zkráceného svalu představuje vznik fixovaných 

svalových kontraktur a dekubitů (Štětkářová I. a kolektiv, 2012). 

Bolest negativně ovlivňuje také řadu funkcí. Zdrojem bolestí je spasticita, 

svalové spasmy, vznik syndromu zmrzlého ramene, jenž se projevuje bolestivostí a 

omezenou pohyblivosti v ramenním kloubu a také v ramenním pletenci (Štětkářová I. a 

kolektiv, 2012). 
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3. Neurorehabilitace 

 

3.1. Pojem  

 

 „Rehabilitace je podle WHO (WHO, 2001) obnova nezávislého a 

plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu či nemoci nebo zmírnění 

trvalých následků nemoci nebo úrazu na život a práci (aktivity) člověka. Nezbytné je 

zajistit důstojný život i pro člověka s těžkou a velmi těžkou disabilitou” (Švestková O., 

Svěcená K. a kolektiv., 2013). 

 U neurologických chorob se léčebná rehabilitace zaměřuje na symptomatologii 

onemocnění. Diagnózy nejsou základem pro léčebnou rehabilitaci, tím jsou funkční 

projevy nemocí – zejména poruchy rovnováhy, změny svalového tonu, poruchy 

stereognozie, poruchy koordinace, mimovolní pohyby, svalová oslabení atd. K zahájení 

rehabilitačních postupů musí dojít v co nejkratší době, čímž je myšlena již akutní fáze 

onemocnění. V počátečním stádiu je pro pacienta značně důležitý plynulý a rychlý 

začátek. Při léčebné rehabilitaci je třeba se zaměřit hlavně na dvě základní oblasti. První 

z nich je profilaxe sekundárních poškození (dekubitů, kontraktur, heterotopických 

osifikací atd.) ohrožujících pacienta už při jeho základním onemocnění. Druhou oblastí 

je ovlivnění funkčního, obzvláště motorického deficitu, ale i rovněž deficitu 

kognitivního a taktéž na ovlivnění poškození symbolických funkcí k čemuž je 

využívána ergoterapie, fyzioterapeutické koncepty, ergoterapie, ortotika, logopedie a 

neuropsychologie (Kolář P. a kolektiv, 2009). 

 Nejnáročnější rehabilitace je u pacientů s poškozením mozku, kde je vždy 

potřebný individuální přístup vyžadující značnou invenci. Je velmi důležité, aby došlo 

k jejímu včasnému zahájení, intenzivnímu přístupu a nejpříhodnější spolupráce 

multidisciplinárního rehabilitačního týmu, součinnost s rodinou a samotná motivace 

nemocného. Celková úspěšnost léčebné rehabilitace je závislá  na závažnosti postižení 

CNS, na celkové kondici a premorbidním stavu, dále na rodinném zázemí a motivaci a 

v samozřejmě i na věku. Rehabilitační pracovníci usilují o to, aby bylo u pacientů 

dosaženo co nejoptimálnější funkce, ovšem je nutné uvažovat co nejracionálněji a vždy 

si stanovit reálné cíle. Jinak se bude přistupovat k mladému pacientu, neboť zde 

očekáváme výraznou neuroplasticitu a funkční rezervu. U takového pacienta je možno 

předpokládat a věřit, že za jeho přispění se podaří dosáhnout co nejlepšího zabezpečení 
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kvality života podle jeho představy. U staršího člověka, je-li evidentní, že se ideálu 

nedosáhne, zvolí se jiný přístup, kdy se zaměří pozornost hlavně na jejich soběstačnost 

a sebeobsluhu (Kačinetzová A. a kolektiv, 2010). 

  

3.2. Jednotlivá stadia 

 

 Rehabilitace pacientů po poškození mozku není krátkodobým procesem. 

Zahrnuje řešení obtíží somatických, osobnostních, behaviorálních, kognitivních, a 

sociálních. Jednotlivá stádia rehabilitace souvisejí s vývojem lepšícího se stavu 

nemocného (Votava J., 1997).  

 

1. Časná léčebná rehabilitace 

 

 Nejpodstatnější v akutním období je péče o základní životní funkce a péče 

ošetřovatelská. 

 Fyzioterapii akutního období je nutné zahájit co nejdříve, aby nedošlo k rozvoji 

sekundárních změn-retrakci měkkých tkání, dále ke kontrakturám a kloubním 

deformitám, které mohou vyvolat bolesti a nežádoucí změny nejen na pohybovém 

aparátu. Důležité je také navodit správné dýchání za pomoci využití principu reflexní 

lokomoce. Následuje harmonizace svalového tonu, pokud je to možné, s využitím 

neurovývojových metod a stimulace paretických končetin (Kačinetzová A. a kolektiv, 

2010).  

 

2. Subakutní rehabilitace  

 

 V této době dochází k největšímu rozvoji reparačních procesů. Rehabilitační 

léčba v subakutním období zahrnuje zejména úpravu tělesného schématu, aktivace 

schopnosti dynamické stabilizace trupu, dále obnovení proprioceptivního vnímání, 

harmonizace svalového tonu, také podporu pohybových nácviků s praktickým využitím 

a rovněž minimalizace vzniku abnormálních pohybových vzorců (Kalita Z. a kolektiv, 

2006).  
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3. Rehabilitace chronického období 

 

          Následná fáze je směřována zejména na sociální začlenění, obnovu sociálních 

vazeb, řešení všedních problémů přinášející člověku jeho postižení a zabezpečení co 

nejlepší kvality života. Základní cíle se přizpůsobují dle možností a potřeb pacienta, 

pokračuje rovněž spolupráce rehabilitačního týmu (Kačinetzová A. a kolektiv, 2010). 

 

3.3. Principy neurorehabilitace 

 

 Principy neurorehabilitace zahrnují vybrané principy, které jsou níže vysvětleny. 

 Princip celistvosti - rehabilitace se nemůže zaměřit pouze na stávající funkční 

deficity, ale musí zahrnout celkovou osobnost pacienta a vztahovat se jak k jeho 

životním podmínkám, tak i k jeho společenskému zázemí.  

 Princip včasnosti a dlouhodobosti - je velmi důležité, aby byla rehabilitace 

zahájena co nejdříve, nejlépe v akutním stádiu hospitalizace, může se totiž 

jednat o týdenní či měsíční proces, v některých případech jsou pacienti odkázáni 

na celoživotní rehabilitaci.  

 Princip týmové práce - při rehabilitaci hraje jen podřízenou roli hierarchická 

organizační struktura, jenž je známa z akutní medicíny. V popředí stojí princip 

týmové práce. 

 Princip interdisciplinarity a multidisciplinarity - kvůli komplexnosti funkcí, 

jenž jsou při onemocnění CNS narušeny, je důležité vytvořit vysoce 

specializované komplexní terapeutické koncepty. 

 Princip přijetí občanů se zdravotním postižením společností - o úspěchu 

z rehabilitačního hlediska se dá hovořit v případě, že se podaří zamezit sociální 

izolaci občanů, jenž mají zdravotní postižení a zda a do jaké míry se dokážou 

zařadit zpět do společnosti (Lippertová-Grünerová M., 2005). 

 

3.4. Interprofesionální tým 

  

 V RHB pracuje interprofesionální tým, do něhož patří lékaři a specialisté 

různých zdravotnických i nezdravotnických oborů: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, 

neuropsychologie, muzikoterapie a další. 



16 
 
 

3.4.1. Rehabilitační lékař 

 

 Rehabilitační lékař je šéf týmu, který uskutečňuje léčebnou rehabilitaci. U 

pacienta, jenž je přijímán do rehabilitačního procesu, realizuje vstupní prohlídku. 

Určuje rovněž další členy rehabilitačního týmu, kteří se budou nemocnému věnovat a 

jaké úkony budou provádět (Votava J. a kolektiv, 2003). 

 

3.4.2. Fyzioterapie 

 

 „Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii 

funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších 

fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí 

psychických“ (http://www.unify-cr.cz/koncepce/koncepce-oboru-fyzioterapie.html).  

 

 Mezi terapeutické prostředky patří: 

 

 „Nespecifické (jsou to kondiční a dechová cvičení, jejichž cílem je celková 

aktivace pacienta a zlepšení či udržení jeho fyzické kondice. Dalším cílem těchto 

metod může být zlepšení koordinace, svalové síly, kloubní pohyblivosti apod.) 

 Specifické (jsou to tzv. facilitační metody, při nichž dochází reflexním účinkem 

k facilitaci v ochrnutých svalech a současně k inhibici svalů se zvýšeným 

napětím. Mezi ně se řadí např. metody na neurofyziologickém podkladě: 

Kabatova metoda, Bobath koncept, Vojtův princip)"  

(Votava J. a kolektiv, 2003, s. 30). 

 

            Mezi úkoly fyzioterapeuta patří fyzioterapeutická diagnostika, stanovení 

krátkodobého a dlouhodobého plánu, terapie a také instruktáž na doma (Votava J. a 

kolektiv, 2003). 

Úkolem fyzioterapeuta je pomoci nemocnému s obnovou schopnosti používání 

svalů a kloubů, tak aby dokázali sedět nebo stát a udrželi přitom rovnováhu, přispívá ke 

zdokonalení koordinace pohybů, umění chodit a používat jemnou motoriku. 

Fyzioterapeut připraví cvičební plán a aktivity k vylepšení fyzických schopností a 
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pomůže mu nacvičit správnou techniku pro přesun z na invalidní vozík (Powell T., 

2010).  

 

3.4.3. Ergoterapie  

 

 Cílem této léčebné metody je obnovení soběstačnosti, pracovních dovedností, 

zájmů a schopností nemocného. Je nutné za ni považovat jakoukoliv činnost tělesnou 

nebo duševní, jenž má nezbytnou léčebnou hodnotu. Mezi oblasti ergoterapie patří 

aktivity denního života (ADL), dále pracovní činnosti a aktivity volného času (Kalita Z. 

a kolektiv, 2006).  

 

3.4.4. Logopedie 

 

 Logopedie je pedagogická disciplína zaměřující se na osoby s poruchami 

komunikace a komunikačního procesu. Hlavním cílem terapie je umožnit a 

znovuobnovit schopnost komunikace u člověka, který pozbyl tuto dovednost. Mezi 

úkoly logopeda například patří vyšetření, zhodnocení stavu komunikačních schopností, 

rovněž zvolení i provádění vhodné terapii formou reedukace postížených funkcí, ale i 

některou alternativní formou komunikace. Logoped se rovněž věnuje základnímu 

vyšetření a léčbě poruch při polykání (Votava J. a kolektiv, 2003).  

 

3.4.5. Neuropsychologie 

 

 Neuropsychologie se zabývá vztahy mezi poškozením mozku a chováním 

člověka, přičemž se snaží stanovit druh a rozsah poruch psychických funkcí vlivem 

poškození CNS a jejich další účinky na pacienta a na jeho sociální prostředí (Kolář P. a 

kolektiv, 2009). 

 Neuropsycholog, například, provádí psychodiagnostiku, jež pomocí speciálních 

metod usiluje o zjištění, jaké změny v kognitivní oblasti se u pacienta projevují. Potom 

na základě této diagnostiky provádí kognitivní RHB (Votava J. a kolektiv, 2003). 

 V případě potřeby je připraven poradit jak zvládat momentální situaci, 

s rehabilitací. Pomocí konzultací pomáhá s řešením emočních problémů spojených 

s adaptací a zvládnutím současné situace (Powell T., 2010).   
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3.4.6. Muzikoterapie 

 

 Muzikoterapie zahrnuje léčebné a výchovné postupy, v nichž má hudba 

dominantní slovo. Muzikoterapie používá jak verbální (zpěv, rytmizace slov, výkřiky či 

šepot), tak i neverbální nástroje (činnost spojená s hudbou, rytmem i zvuky). Terapie 

může být vedena ve skupině i individuálně (Votava J. a kolektiv, 2003). 

 Pomocí speciálních pěveckých technik muzikoterapie značně pomáhá při 

zlepšování dechové kapacity. Také ovlivňuje kogniivní funkce - tedy vede k posílení 

koncentrace, dále pozornosti a paměti a rovněž k nápravě řeči. Významnou roli hraje 

muzikoterapie ve vývoji rytmu, jenž je důležitý při trénování chůze a pohybu 

všeobecně. Muzikoterapie, prováděná ve skupině, zásadním způsobem usnadňuje 

začlenění pacientů a může přispět k rozvoji verbální i neverbální mezilidské 

komunikace (Votava J. a kolektiv, 2003).   

 

3.4.7. Taneční a pohybová terapie 

 

 Tanečně-pohybová terapie představuje expresivní terapeutický postup. Tyto 

postupy v psychoterapii znázorňují metody, při nichž se pacient vyslovuje verbálně a 

neverbálně pomocí určitého specifického média, dále také uměleckého a pohybového. 

Pomocí těchto uměleckých prostředků je možné využít vlivem nižší vědomé kontroly 

projevu expresi emocí za manifestovanou úzkostí, dále abreakci a rovněž prevenci 

sociálně přijatelného jednání, což je žádoucí (Čížková K., 2005).  

 Tanečně-pohybovou terapií se zabývá Česká asociace tanečně pohybové terapie 

TANTER, která je neziskovou organizací založenou v roce 2002 tanečně pohybovými 

terapeuty (http://www.tanter.cz/o-nas/).  

 

3.4.8. Sociální pracovník 

 

 Hlavním úkolem sociálního pracovníka je pomoc při řešení sociálně pracovních 

problémů pacienta (jedná se o otázky týkající se penze a dalších hmotných dávek, dále 

situace s bydlením a vztahů nejbližší rodiny a sousedů k pacientovi, a konečně stav na 

pracovišti či eventuální možnosti získání pracovního uplatnění) (Votava J. a kolektiv, 

2003).   
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4. Fyzioterapeutické metody a koncepty  

 

 U pacientů s neurologickým onemocněním, při fyzioterapeutických postupech se 

vychází hlavně z neurofyziologických poznatků. Plasticita nervového systému, je velmi 

důležitou vlastností, jež je při fyzioterapii využívána. V případech, kdy dochází 

k trvalému defektu tohoto systému, zůstávají k dispozici jisté kompenzační schopnosti a 

funkční rezervy a ty je zapotřebí při léčbě uplatnit. U funkcí, které byly díky 

probíhajícímu onemocnění ztraceny, dochází ke snaze nahradit je funkcemi 

pomocnými. U funkcí, jež zůstaly zachovány, je nutné usilovat o jejich maximální 

rozvinutí a dosáhnutí  co největší pacientovy výkonnosti (Kolář P. a kolektiv, 2009). 

 

4.1. Neuroplasticita 

 

 Neuroplasticitu je možno definovat jako způsobilost nervového systému měnit 

se v závislosti na vnějších nebo vnitřních podmínkách a to nejen na patologických 

(např. poškození inzultem), ale i fyziologických (např. zátěž či naopak nečinnost). 

Rovněž může docházet ke změně v závislosti na zkušenostech a opakujících se 

podnětech (např. učení nebo habituace) (Kolář P. a kolektiv, 2009). 

 

4.2. Facilitační metody 

 

 Název této metody vznikl z latinského slova facilis, což znamená snadný. Jedná 

se o postupy, využívající neurofyziologických poznatků k ulehčení pohybu, který 

pacient nedokáže, díky poruše nervové soustavy, udělat. Facilitační metoda se snaží 

k postiženým pohybovým funkcím nemocného organismu přistupovat aktivně. Úkolem 

facilitace je zachovat pohybové stereotypy, či je nahradit jinými, jež použijí zbývající 

nezničené nervové tkáně, přičemž nejefektivnějším zdrojem je propriocepce (Pfeiffer J. 

fa kolektiv, 1976). V tomto kontextu facilitace by neměla být interpretována jako 

pasivní pohyby nebo pasivní techniky (Gjelsvik B. E. B., 2008). 

 

  



20 
 
 

4.3. Vybrané fyzioterapeutické metody a koncepty spočívající na 

neurofyziologické bázi 

 

 Tato kapitola shrnuje vybrané postupy ve fyzioterapii, se kterými jsem se setkala 

v průběhu studia a praxe a které se snaží pomoci lidem po úrazu a jiném poškození 

mozku. 

 

4.3.1. Kabatova metoda (PNF) 

 

 Podstatou PNF metody je ulehčení pohybu prostřednictvím signalizace vlastního 

těla. Používá aferentace z veškerých proprioreceptorů (Golgiho orgánu, svalového 

vřeténka, z kloubního pouzdra) a exteroreceptorů (kožních, sluchových a zrakových 

receptorů). Impulzy z daných receptorů působí cíleně na motoneurony předních rohů 

míšních ve shodě s eferentními impulzy z mozkových center (Sekyrová M.).   

 Mezi hlavní facilitační prvky metody se řadí: 

 Protažení svalu – facilituje  jak sval samotný, tak i svaly příbuzné mající stejné 

funkce. Uskutečňují se na počátku těsně před plánovaným pohybem. Protažení 

svalu antagonistu pak jednoznačně inhibuje. 

 Maximální odpor – pacientovi je terapeutem během pohybu kladen odpor, jenž 

se stále upravuje dle momentálních možností nemocného.   

 Stimulace kloubních receptorů – se provádí s použitím trakce, jež facilituje  

flexorové skupiny nebo prostřednictvím komprese (aproximace), facilitující 

extenzorové skupiny. 

 Taktilní stimulace – je prováděná terapeutem, který při ní využívá tlaku a 

dotyku své ruky, jež musí být pokaždé položena na svalech vyžadujících práci.  

 Zraková stimulace – pacient očima pozoruje průběh pohybu a s použitím zraku 

jej koriguje a kontroluje. Díky zpětné vazbě zrakem je možné zesílení svalové 

kontrakce. 

  Sluchová stimulace – během pohybu jsou terapeutem udělovány jasné, zřetelné 

a včasné slovní pokyny. Relaxaci či kontrakci svalů ovlivňuje hlasitost povelů 

(Sekyrová M.). 
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4.3.2. Vojtův princip: Reflexní lokomoce 

 

 Vojtova metoda tvoří neurofyziologicky a vývojově zaměřený systém 

s úmyslem znovuobnovení kongenitálních fyziologických pohybových vzorů, které 

byly poruchou mozku blokovány nebo následkem poranění ztraceny. Vojtova metoda 

používá a pracuje s reflexními vzory, příznačnými pro raný dětský věk, a 

prostřednictvím těchto usiluje o aktivaci motorické funkce. V běžných výchozích 

pozicích se aplikují na přesně určené tělesné zóny (na končetinách a trupu) manuální 

podněty, čímž dojde ke změně držení těla nebo pohybu, což je odvozeno od základních 

vzorů: 

 reflexní otáčení  

 reflexní plazení 

      (Pavlů D., 2003) 

 

 Zóny, na něž jsou používány v terapii stimuly, se označují jako zóny spoušťové 

(na končetinách a trupu). K vyvolání reflexního vzoru, dochází při aplikování podnětu 

do jedné zóny, kdy zároveň s motorickým projevem dochází k vegetativní odezvě 

(zčervenání kůže, pocení, dýchání apod.) (Pavlů D., 2003). 

 

4.3.3. Bobath koncept 

 

Bobath koncept je přístup k řešení problémů při  hodnocení a léčbě jedinců s 

poruchami funkce, pohybu a posturální kontroly v důsledku poškození centrálního 

nervového systému (Gjelsvik B. E. B., 2008). 

Mechanismus centrální posturální kontroly je teoretickým základem konceptu, 

jenž zahrnuje celou řadu dynamických posturálních reakcí sledujících společný záměr, 

kterým je udržení rovnováhy a přizpůsobit posturu před pohybem, během pohybu a po 

jeho skončení. Jde o automatické reakce (rovnovážné, vzpřimovací, obranné). Jedná se 

o aktivní různorodé koordinační motorické vzory nebo jen o změny tonu. Porucha 

mechanismu centrální posturální kontroly se pak zejména projevuje abnormálním 

posturálním tonem, dále abnormální reciproční interakcí svalů, také sníženou 

různorodostí posturálních a taktéž pohybových vzorů a přítomností asociovaných reakcí 

(Kolář P. a kolektiv, 2009).  
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 Cílem léčby je optimalizace funkce zlepšením posturální kontroly včetně 

selektivního pohybu facilitací, inhibice patologického vzorce a dále facilitace 

specifických dovedností (Matolínová V., Muchová R., 2010).  

 

Prostředky a techniky Bobath konceptu: 

 Polohování – je nutné jak v akutní tak i v chronické fázi. Preventivní charakter 

(například prevence dekubitů, pneumonie, trombóz, bolesti) ovlivňuje 

především svalový tonus, percepce, propriocepce. 

 Placing – pacient má automaticky kontrolovat každou fázi pohybu, kterou 

provádí terapeut. Placingem je ovlivňován nábor motorických jednotek, hluboké 

čití, síla a rychlost. Tato metoda vyžaduje, aby byl pacientův CNS schopen 

přijímat a odpovídat na somatosenzorické informace.  

 Guiding – terapeut vede nemocného ke konkrétní funkci, při níž používá 

taktilně-kinestetických principů a požaduje přesný handling. Může být 

realizován nejen u pacientů v bezvědomí, nespolupracujících ale i u pacientů, 

kteří umí alespoň z části využít taktilních informací, což jsou nemocní 

s částečnou motorickou funkcí. 

 Handling – jedná se o způsob, jakým terapeut pracuje s pacientem (nastavení do 

polohy, úchopy, poskytnutí zevní opory). 

 Aproximace – tato metoda je velmi často kombinována s placingem a jde o 

přiblížení kloubních plošek uvnitř kloubu, jenž podporuje propriocepce. 

 Tapping – je využívána během terapie jako poklepový stimulační prvek. 

 Bridging - cílem je aktivace a stabilizace dolních končetin, pánve, dolního trupu 

v antispastickém postavení a je jednou z počátečních fází vertikalizace. 

 Zevní opora – napomáhá pacientovi zvládnout správnou polohu a postavení, 

které by sám neudržel, přičemž dovolí pohyb normálním způsobem (bez 

kompenzace, zvýšeného svalového napětí)  

(Matolínová V., Muchová R., 2010). 
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4.3.4. Metoda podle Brunkovowé 

 

 Metoda byla zpracována díky poznatku, že při vzpěrovém izometrickém 

napínání končetin se aktivace svalů postupně šíří rovněž do celého trupu a k hlavě. 

Terapeutický koncept metody je především založen na cílené aktivaci diagonálních 

svalových řetězců, což umožňuje zlepšování funkce oslabeného svalstva, stabilizační 

trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a dále reedukaci 

správných pohybů (Pavlů D., 2003). 

 Nejdůležitějším terapeutickým nástrojem jsou napínací či také vzpěrná cvičení, 

pro něž je charakteristické výchozí pozice rukou a nohou (volní maximální dorzální 

flexe), prováděná proti pevné ploše anebo vzpíráním v distálním směru proti 

pomyslnému odporu (Pavlů D., 2003). 

 Dorzální flexe horních a dolních končetin aktivuje svalové řetězce, jejichž fixní 

bod leží proximálně a aktivace pokračuje z distálních částí rukou a nohou proximálně. 

Vzpírání izometrické proti tomu uvádí v činnost svalové řetězce mající fixní body 

v distálních částech končetin a samotná aktivace postupuje z proximálních oblastí 

distálně. V obou případech se daná izometrická kontrakce agonistů i antagonistů rozšíří 

taktéž na svaly trupu (Pavlů D., 2003). 

 

4.3.5. SMS 

 

 Technika senzomotorické stimulace (SMS) vychází především 

z neurofyziologických poznatků týkající se funkce extero- a proprioceptorů a 

z koncepce o motorickém učení - o programování a řízení pohybu (Haladová E. a 

kolektiv, 2007). 

 V metodice nejde jen o aktivování proprioceptorů, ale daleko více o aktivaci 

podkorových mechanismů podílejících se na řízení motoriky. Senzomotorická stimulace 

čerpá z koncepce o dvou stupních motorického učení. První z nich je charakterizován 

úsilím dokázat udělat nový pohyb a utvořit základní funkční spojení. Na daném procesu 

má výrazný podíl mozková kůra, která pohyb vědomě koriguje. Řízení pohybu na této 

úrovni je značně pomalé a dosti únavné a to je důvod, proč se centrální nervový systém 

snaží po dosažení aspoň základního provedení pohybu předat řízení pohybu na nižší 

podkorová centra (tím dosáhnout zautomatizování pohybu). Tento druhý stupeň 



24 
 
 

motorického řízení není tak únavný a je rychlejší, přičemž pomocí SMS je motorického 

učení možné urychlit (Haladová E. a kolektiv, 2007). 

 Úkolem SMS je dosáhnutí rychlé reflexní automatické aktivace požadovaných 

svalů tak, aby pohyby či pracovní činnost, nevyžadovaly větší kortikální kontrolu 

(Haladová E. a kolektiv, 2007).  
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5. Denní stacionář Kliniky Rehabilitačního lékařství UK 

1.LF 

   

Klinika rehabilitačního lékařství je součástí 1. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 Rehabilitace je poskytována na Klinice rehabilitačního lékařství pacientům po 

poškození mozku a jiných neurologických nemocech, po úrazech a rovněž po operacích 

pohybového aparátu a při vertebrogenních a jiných onemocněních. Hlavním cílem 

rehabilitace je opětovné zařazení klienta do společnosti a zlepšení kvality jeho žití 

(http://rehabilitace.lf1.cuni.cz/o-klinice2). 

 Na klinice funguje interprofesionální tým specialistů: rehabilitační lékaři s 

rozdílnou základní odborností (z interny, neurologie, chirurgie) fyzioterapeuti, 

psycholog, ergoterapeuti, logopedi, speciální pedagog, sociální pracovník, zdravotní 

sestra. Všichni tito odborníci se podílejí na diagnostice a doporučují krátkodobý a 

dlouhodobý rehabilitační plán. Klinika spolupracuje i se specialisty z jiných profesí 

(http://rehabilitace.lf1.cuni.cz/o-klinice2). 

 Denní stacionář KRL je určen pro pacienty po poškození mozku s problémy 

kognitivními, fatickými, pohybovými apod. Jedná se o individuálně sestavený 

osmihodinový program, který trvá od pondělí do pátku. Po vstupním vyšetření  

interprofesionální tým připraví jak individuální, tak i skupinový rehabilitační program 

(http://rehabilitace.lf1.cuni.cz/o-klinice2). 

V programu jsou začleněny: 

1. Skupinové činnosti: muzikoterapie, arteterapie, taneční a pohybová terapie, 

skupinové vaření, skupinová keramika a ergoterapeutická skupina, relaxační 

skupina. 

2. Individuální činnosti: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, práce v dílnách 

(keramické, dřevařské, kovo, textilní, administrativní), sociální poradenství, 

psychoterapie, speciální pedagogika. 

Příbuzným klienta je poskytována možnost být přítomen terapii z důvodu správného 

nácviku při zacházení s klientem. Nutná je však domluva s terapeutem předem 

(Krobová L., 2004). 

          Nejběžnější délka zařazení do stacionáře jsou 4 týdny a počet klientů je vymezen 

na maximálně 6 lidí. Klienti navštěvují stacionář jak ambulantně, zde se jedná hlavně o 



26 
 
 

pražské klienty, ale mají možnost být hospitalizování ve Všeobecné fakultní nemocnici, 

což je využíváno převážně mimopražskými klienty. Doba pobytu u ambulantních 

klientů se pohybuje v rozmezí maximálně 6 týdnů, u hospitalizovaných pacientů se 

jedná o maximálně 4 týdny. Na závěr pobytu je klient společně s rodinnými příslušníky 

pozván na rehabilitační konferenci, kde jsou seznámeni s výsledky rehabilitace, a rodina 

dostává instrukce, jak má dále s  klientem doma pracovat (cvičit, jednat a jak ho 

aktivizovat). Dochází ke zhodnocení celého průběhu pobytu a je domluvena případná 

další spolupráce mezi Klinikou rehabilitačního lékařství a klientem. Pacient má 

možnost další rehabilitace v podobě ambulantních návštěv, na něž je objednáván 

jednotlivými odborníky. Klient může absolvovat denní stacionář opakovaně (2x - 3x) 

s 2 – 3 měsíčním odstupem, přičemž před nástupem projde kontrolním vyšetřením 

(Krobová L., 2004).  

 Při plánování léčby je podstatné správně vést dokumentaci, neboť to poskytuje 

přehlednější informace o momentálním stavu klienta a taktéž je vidět, jak klient reaguje 

na program terapie. Díky tomu, je možné z nasbíraných informací lépe se rozhodnout o 

následující případné spolupráci (ambulantní docházení na vybrané terapie, opětovaný 

pobyt v DS, ukončení spolupráce s pacientem). Kliniku rehabilitačního lékařství klienti 

kontaktují na základě různých doporučení specializovaných lékařů (internista, neurolog, 

rehabilitační lékař), obvodních lékařů, z nemocnic, lázní a rovněž na vlastní žádost 

(Krobová L., 2004). 

 

5.1. Význam denního stacionáře v systému koordinované rehabilitace 

 

„Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, 

pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat 

důsledky postižení jedince“ (http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_344.pdf).   

Pacientům po poškození mozku poskytuje takovou RHB program DS KRL, 

který je veden interprofesionálním týmem.   

Většinou se stává, že po hospitalizaci na jednotce intenzivní péče jsou pacienti 

ihned propuštěni domů. Tam se nezřídka setkávají s tím, že každodenní činnosti, na něž 

byli zvyklí před poškozením mozku, jsou teď buď omezeny fyzickými nebo 

psychickými nedostatečnostmi, nebo nedostupné vůbec. Taková prudká změna je 

psychicky velmi náročná jak pro pacienty v poúrazovém stavu, tak i pro jejich rodinné 
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příslušníky, kteří neví, jak správně s nimi zacházet, jak jim správně pomoci. Na druhou 

stranu mohou být přeloženi do Rehabilitačního ústavu, který je daleko od místa bydliště 

a rodina nemá možnost být s pacientem hospitalizována. Dochází tak k velkému 

odcizení. Program DS tak umožňuje plynulý přechod od hospitalizace k ambulantní 

terapii. Spolupráce s rodinou pacientů je součástí terapie v DS, což umožňuje 

příbuzným pacientů naučit se poskytovat správnou pomoc a péči v domácím prostředí. 

Podpora rodiny je velmi důležitá, přispívá k dobré motivaci pacienta a následně 

k lepším výsledkům při terapii. Proto velkou předností programu denního stacionáře je 

také to, že umožňuje pacientům pravidelnou intenzivní terapii v průběhu dne a zároveň 

možnost pobývat každý večer doma s rodinou.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6. Cíl a hypotézy 

 

Cíl šetření 

 Cílem šetření je analýza údajů o pacientech v Denním stacionáři Kliniky 

rehabilitačního lékařství a zjištění, zda rehabilitace interprofesionálním týmem v DS a 

jakým způsobem přispěla k zlepšení jejich funkčního stavu. 

 

Hypotézy 

 V rámci bakalářské práce jsem stanovila tři hypotézy. 

Hypotéza H1: Ve skupině traumat mozku bude více mužů než žen. 

Hypotéza H2: Nedojde k žádné změně stupně lokomoce vzhledem ke krátké délce 

pobytu. 

Hypotéza H3: Zlepšení soběstačnosti je závislé na věku pacientů, na délce pobytu v DS, 

na časové prodlevě mezi datem poškození mozku a datem přijetí do DS. 
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7. Metodika 

 

  Bakalářská práce se skládala z kvantitativního výzkumu pomocí obsahové 

analýzy dokumentů.  

  „Jde o klasickou metodu, je to analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly 

vytvořeny za účelem výzkumu. Dokumentem je v sociologii chápán jakýkoliv způsob 

zachycení informace na hmotném médiu. Podle tohoto média je možné dokumenty dělit 

na dokumenty tištěné nebo psané na papíře, dokumenty na magnetofonových páscích, 

na videozáznamech, fotografiích atd. Společenské jevy se zkoumají na základě 

oficiálních, osobních či jiných dokumentů. Sociologické informace jsou z nich získávány 

na základě analýzy významu, což je nejúčinnější metoda analýzy písemných dokumentů. 

Obsahová analýza dokumentů je kvantitativní, objektivní analýza sdělení jakéhokoliv 

druhu. Může se zabývat jak obsahem sdělení, tak jeho formou, autorem i adresátem 

takového sdělení" (http://www.eamos.cz/amos/ksb/externi/ksb_305/2.htm). 

 Součástí práce byla retrospektivní studie, ve které se z chorobopisů pacientů 

zpětně dohledávaly informace o jejich pobytu v DS KRL. 

 Také zde byly využity výsledky testu FIM, které byly zpracovány pomocí 

základních matematicko-statistických ukazatelů a jevů: 

 n- počet pacientů,  

 x- aritmetický průměr – představuje střední hodnotu.  

 Medián – hodnota, která rozděluje soubor  vzestupně seřazených hodnot na dvě 

stejně velké části.  

 SD - směrodatná odchylka - určuje jak moc jsou hodnoty odchýleny od 

průměru. 

 

 V rámci práce s tabulkami a grafy byl pro tyto účely použit program Microsoft 

Office Excel, verze 2007.  
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7.1. Test funkční soběstačnosti (Functional Independence Measure – 

FIM) 

 

 Test byl zformován roku 1984 institucemi American Academy of Physical 

Medicine a American Congress of Rehabilitation Medicine. Opírá se o základní 

hodnocení indexu Barthelové, který je doplněn sledováním kognitivních funkcí. 

Nevyhnutelnou složkou hodnocení efektivity terapie v léčebné rehabilitaci, je ověřování 

stavu nemocných před léčbou a po ní. Dovoluje porovnání úspěšnosti rozdílných 

léčebných postupů a kvality pracovišť objektivním hodnocením. FIM je využíván 

v USA a dalších státech k určení disability (omezení aktivit denního života) jednotlivce 

po nemoci či úrazu. Díky své přesnosti je vhodný jako standard v programech vyšetření, 

pro pozorování průběhu terapie, pro odůvodňování terapeutických metod. Kladem FIM 

oproti druhým testům je, že najednou hodnotí schopnosti lokomoce a aktivity denního 

života s kognitivními funkcemi. Je použitelný pro klinické využití od přijetí klienta přes 

kontrolní měření až s využitím k určení dlouhodobých rehabilitačních cílů. Informace 

získané pomocí FIM mají jasnou, pevnou terminologii a umožňují matematické 

zpracování. FIM je základním indikátorem míry omezení, neboť nezachycuje veškeré 

měřitelné aktivity známé v klinické praxi. Během rehabilitační léčby měřené změny 

vystihují celkový výsledek a eventuálně nutnost dalšího léčení. Metoda FIM využívá 

sedmistupňovou škálu, která přesně určuje hlavní stupně omezení a tím ukazuje 

konkrétní potřebu léčebné pomoci. Hlavní zásadou při hodnocení činnosti je to, zda 

pacient je či není soběstačný a zda vyžaduje jinou osobu jako pomocníka a pakliže je 

pomoc druhé osoby nutná, potom v jakém rozsahu. FIM není indexem poruchy 

(impairment), ale aktivity (disability). Jeho úkolem je změřit, co nemocný opravdu 

dokáže bez ohledu na diagnózu a důsledek úrazu nebo poškození. Test svou podobou 

není závislý pouze na jednom oboru, FIM může být využíván zdravotníky různých 

odborností. Princip testu je následující: posuzuje 18 činností v 6 kategoriích: (osobní 

péče, přesuny, kontinence, lokomoce, komunikace a sociální hlediska) a je sedmi 

stupňová bodová škála s každou funkcí (1= plná pomoc, 7 = plná soběstačnost). 

Celkové rozmezí skóre je 18 – 126 bodů (psychické funkce 5-35 bodů, pohybová 

zručnost 13-91 bodů) (Vaňásková E., 2004). 

Vzor tohoto testu je k dispozici v příloze č. 1. 
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Tabulka s rozdělením funkčních úrovní FIM je zobrazena níže (viz Tab. č. 1). 

 

Tab. č. 1: Funkční úrovně FIM 

Nezávislost 7 - úplná nezávislost 

6-modifikovaná     

nezávislost 

Nevyžaduje asistenci 

Částečná závislost 5 - dohled 

4 - minimální asistence 

(klient = 50 %) 

3 - mírná asistence 

(klient = 50 %) 

Vyžaduje asistenci 

Úplná závislost 2 - maximální závislost 

(klient = 25 %) 

1 - celková závislost 

(klient = 0 %) 

Vyžaduje asistenci 

Zdroj: KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 364 s. ISBN 

978-80-247-2699-1.  

 

 
7.2. Charakteristika sledované skupiny 

 
 Sledovaná skupina se skládala z celkového počtu 37 osob. Jsou to pacienti 

s poškozením mozku, kteří pobývali v Denním stacionáři (dále jen DS) Kliniky 

rehabilitačního lékařství (dále jen KRL) v období od listopadu 2010 do konce března 

2012.  
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8. Výsledky 

 

8.1.  Základní údaje o pacientech a typy poškození mozku  

 

  V období od listopadu 2010 do konce března 2012 v DS Kliniky 

Rehabilitačního lékařství pobývalo celkem 37 pacientů. Níže je uvedena tabulka, ve 

které jsou zachyceny základní údaje z dokumentace těchto pacientů: informace o 

pohlaví, věku, diagnóze a také příčině poškození mozku. Údaje z následující tabulky 

(viz Tab. č. 2) budou analyzovány a graficky znázorněny později. 
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Tab. č. 2: Základní údaje a typy poškození mozku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dokumentace. 

Vysvětlivky: 
M – muž; Ž – žena; iCMP - ischemická cévní mozková příhoda;  
hCMP - hemoragická cévní mozková příhoda 

Číslo
pacienta

Pohlaví
Věk při 
přijetí 

Diagnóza Typ poškození mozku 

1 M 58 S06.3 Trauma, nehoda
2 M 65 I63.8 iCMP 
3 Ž 46 I61.9, I10, I61.3 hCMP 
4 Ž 27  ‐ Neparaneoplastická limbická encefalitida
5 M 28 S06.2, G93.1, G94.8, G 95.8 Trauma, autohavárie
6 Ž 20 I69.3 iCMP 
7 M 72 I63.3 iCMP 
8 M 68 I64, I69.3 iCMP 
9 Ž 48 I69.3 iCMP 

10 M 61 I61.0 hCMP 
11 M 38 S06.3 Trauma, nehoda
12 Ž 18 G93.1, G82.4 Trauma, tonutí 
13 Ž 64 I61.2 hCMP 
14 Ž 36 D33.0, G97.9, C71.9 Tumor,operace 
15 Ž 50 I60.7 hCMP 
16 Ž 63 I64 iCMP 
17 M 55 I63.9, I64 iCMP 
18 M 23 G81.1 Tumor, operace 
19 M 40 S06.3 Trauma,stav po napadení
20 Ž 46 I69.1 hCMP 
21 M 56 I64, I63.9 iCMP 
22 M 55 I61.5, I64 hCMP 
23 Ž 57 I64 hCMP 
24 Ž 85 I64 hCMP 
25 M 65 I61.8, I63.9 hCMP 
26 Ž 45 I63.2, S06.4 Trauma, sražení chodce autem na chodníku
27 M 62 I69.3 iCMP 
28 M 58 I63.5 iCMP 
29 Ž 48 I64 iCMP 
30 M 60 I63.5, G81.9 iCMP 
31 M 44 I63.5,I64, G81.1 iCMP 
32 Ž 67 I63.2, I63.9 iCMP 
33 Ž 23 I64 iCMP 
34 M 25 T90.5, S06.4, G82.4 Trauma, autonehoda
35 Ž 14 C71.0 Tumor, operace 
36 Ž 34 S06.31 Trauma, hromadná autonehoda
37 Ž 32 S15.7 Trauma, nehoda
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Traumatické poškození mozku postihlo 9 pacientů převažně mladšího a 

středního věku, z nichž 4 ženy byly ve věkové kategorii 18-45 let a 5 mužům bylo 25-

58 let. Je také nutno uvést, že příčinou traumatu v 7 případech, což tvořílo 72% byla 

autonehoda.  

Tumor měly dvě ženy (36 a 14 let) a jeden muž (23let).  

Neparaneoplastickou limbickou encefalitidou trpěla jedna žena, které bylo 27 

let. 

 

8.2.  Pobyt pacientů v DS 

  

V následující tabulce (viz Tab. č. 4) jsou vypsané informace o pobytu pacientů 

v DS, o počtu individuálních fyzioterapií, opakovanosti a délce pobytu, a také prodlevě 

pobytu. Tyto informace budou analyzovány a posléze graficky znázorněny. 
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Tab. č. 4: Pobyt v DS 

 
Číslo 

pacient
a 

Délka 
pobytu 
v DS 

 
Prodleva 

 
Kolikátý 

pobyt 

 
Individuální 
fyzioterapie 

 
Pokračování v terapii na 

KRL po ukončení DS 

1 6 t 4m první 8x ANO 

2 5t 18m 19d čtvrtý 20x ANO 

3 5t 50m 7d šestý 21x ANO 

4 1t 5m první 2x ANO 

5 4t 56m 11d čtvrtý 20x ANO 

6 5t 15m 6d druhý 20x ANO 

7 6t 6m první 13x ANO 

8 6t 17m druhý 23x ANO 

9 6t 8m 22d první 29x ANO 

10 6t 23m 16d první 24x ANO 

11 4t 10m 21d první 19x ANO 

12 9t s P 8m 15d první 59x NE 

13 3t 15m 14d první 16x ANO 

14 5t 72m šestý 27x ANO 

15 4t 5m 15d první 14x ANO 

16 5t 17m 16d druhý 14x NE 

17 7t s P 10m 17d první 35x NE 

18 1t 252m první 6x ANO 

19 6t 47m první 29x ANO 

20 6t 10m 6d první 25x NE 

21 6t 4m 25d první 25x ANO 

22 3t s P 32m 24d první 11x NE 

23 6t 9m 3d první 37x NE 

24 6t 8m 28d první 22x NE 

25 6t 9m 25d první 29x ANO 

26 6t 7m 27d první 30x ANO 

27 6t 12m 24d první 25x NE 

28 6t 2m 13d první 21x ANO 

29 5t 15m 19d první 25x ANO 

30 6t 4m první 29x ANO 

31 6t 11m 23d první 26x ANO 

32 6t 45m 2d první 20x ANO 

33 6t 6m 19d první 28x ANO 

34 6t 92m 24d první 43x NE 

35 6t 24m 11d první 39x ANO 

36 6t 22m 6d první 42x NE 

37 6t 9m 16d první 31x NE 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dokumentace. 

 
Vysvětlivky: 
m- měsíc; d- den; t- týden; s P- s pauzou;  
Prodleva - mezi datem poškození mozku a přijetím do DS 
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V individuální terapii pokračovalo ambulantně na KRL po ukončení DS celkem 

26 pacientů, což tvořilo celkem 70 % všech osob a 11 pacientů již dále nepokračovalo, 

což tvořilo 30 % všech osob (viz Graf č. 12). 

 

8.3.  Stupeň lokomoce u pacientů DS KRL 

 

Poškození mozku ve většině případů doprovází porucha motoriky. Tato 

motorická porucha ovlivňuje stupeň lokomoce, který vyjadřuje, do jaké míry je člověk 

schopen samostatné chůze, zda potřebuje pomoc druhé osoby či musí používat 

lokomoční pomůcky. 

V následující tabulce (viz Tab. č. 5)  je uveden celkový přehled stupně lokomoce 

pacientů na začátku pobytu v DS a na jeho konci. 
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Tab. č. 5: Stupeň lokomoce na začátku pobytu v DS a na konci pobytu v DS 

Číslo 
pacienta 

Stupen lokomoce na začátku DS Stupen lokomoce na konci DS 

1 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

2 chůze s 1 VH-v exteriéru, doma-bez pomůcek chůze s 1 VH-v exteriéru, doma-bez pomůcek 

3 na MV, chůze s dopomocí druhé osoby na MV, chůze s dopomocí druhé osoby 

4 na MV, ale i bez pomůcek na MV, ale i bez pomůcek 

5 na MV, vysoké chodítko s dopomocí na MV, vysoké chodítko s dopomocí 

6 chůze s 1 FH chůze s 1 VH 

7 chůze bez opory a pomůcek,občas  s 1VH chůze bez opory a pomůcek, občas s 1VH 

8 chůze s PBH, peroneální dlaha chůze s PBH, peroneální dlaha 

9 chůze s 1FB, peroneální dlaha chůze s 1FB, peroneální dlaha 

10 chůze s 1VH, ale i bez pomůcek chůze s 1VH, ale i bez pomůcek 

11 chůze bez opory a pomůcek,občas 1VH chůze bez opory a pomůcek,občas 1VH 

12 pohyblivé chodítko,v interiéru bez pomůcek pohyblivé chodítko,v interiéru bez pomůcek 

13 chůze s 1 FH pod dohledem druhé osoby,  peroneální 
dlaha (ale i bez pomůcek) 

chůze s 1 FH pod dohledem druhé osoby,  peroneální 
dlaha (ale i bez pomůcek) 

14 na MV na MV 

15 chůze s 1FH (ale i bez opory a pomůcek) chůze s 1FH (ale i bez opory a pomůcek) 

16 chůze s ČBH chůze s 1 FH 

17 chůze s 1VH chůze s 1VH 

18 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

19 chůze s FH chůze bez opory a pomůcek 

20 chůze s 1 FH-v exteriéru, bez opory a pomůcek- v 
interiéru 

chůze bez opory a pomůcek 

21 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

22 na MV na MV 

23 chůze s 1VH, chůze bez pomůcek v interiéru chůze s 1VH, chůze bez pomůcek v interiéru 

24 na MV ovládaném druhou osobou-délší vzdálenost, s 
1VH- kratší vzdálenost 

na MV ovládaném druhou osobou-délší vzdálenost, s 
1VH- kratší vzdálenost 

25 chůze bez opory a pomůcek, občas 1VH chůze bez opory a pomůcek, občas 1VH 

26 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

27 chůze bez opory a pomůcek, TH-délší vzdálenost chůze bez opory a pomůcek, TH-délší vzdálenost 

28 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

29 chůze s 1 VH-v exteriéru, doma-bez pomůcek chůze s 1 VH-v exteriéru, doma-bez pomůcek 

30 chůze bez opory a pomůcek chůze bez opory a pomůcek 

31 chůze s TBH chůze s TBH 

32 na MV-delší vzdálenost, chůze s ČBH-v interieru na MV-delší vzdálenost, chůze s ČBH-v interieru 

33 chůze s 1 FH chůze s 1 FH 

34 na MV, chůze s ČBH  s dopomocí druhé osoby na MV, chůze s ČBH  s dopomocí druhé osoby 

35 na MV, chůze v chodítku pod dohledem druhé osoby na MV, chůze v chodítku pod dohledem druhé osoby 

36 na MV na MV 

37 chůze s 1 VH chůze s TH 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dokumentace.  

Vysvětlivky: 
FB – francouzská berle; FH - francouzská hůl; MV - mechanický vozík; VH - vycházková hůl 
ČBH - čtyřbodová hůl; TH - trekingové hole; TBH - tříbodová hůl; PBH - pětibodová hůl 
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Tab. č. 6: Kognitivní, řečové poruchy a výsledky testu FIM 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dokumentace.  
Vysvětlivky:  
Z – začátek; K - konec 
X - nebyl testován 
 
  

Číslo 
pacienta

Kognitivní 
poruchy 

(ANO/NE)
Poruchy řeči 
(ANO/NE) FIM (Z/K)

1 ANO ANO X/X

2 ANO ANO 6,5/X

3 NE NE 4,1/4,3

4 ANO ANO 4,33/X

5 ANO ANO 5,06/5,28

6 NE NE 6,11/6,33

7 NE ANO 6,5/X

8 ANO NE 4,06/4,89

9 ANO NE X/5,5

10 ANO ANO X/X

11 NE ANO 5,8/5,9

12 NE NE X/X

13 ANO ANO 5,73/5,73

14 ANO NE 4,06/4,44

15 ANO ANO 6,5/X

16 ANO ANO 3,94/4,44

17 NE NE 6/X

18 ANO ANO X/X

19 NE NE 5,83/X

20 NE ANO 7/X

21 ANO ANO 5,83/5,83

22 ANO ANO 2,78/X

23 ANO ANO X/X

24 ANO ANO 5,5/X

25 NE NE 6,28/6,28

26 NE NE X/X

27 ANO ANO 6,5/X

28 ANO ANO X/X

29 ANO ANO 6,3/6,5

30 ANO NE X/X

31 ANO ANO X/X

32 ANO ANO 5,07/5,07

33 NE NE 6,21/6,23

34 ANO ANO X/X

35 ANO NE X/X

36 ANO NE 2,11/X

37 ANO ANO X/X
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Výsledky testu FIM 

  

Na úvod je nutné říci, že data pro test FIM byla získána pouze u 25 osob, z nichž 

u 13 osob jsou známy jak vstupní, tak i výstupní hodnoty; avšak u 12 osob jsou známa 

buď pouze vstupní, nebo pouze výstupní data.  

Z těch 13 pacientů, u kterých byl proveden test jak na začátku, tak i na konci 

pobytu v DS, nedošlo ke změně hodnot a zlepšení podle testu FIM u 4 osob (viz Tab. č 

7). 

 

Tabulka č. 7: Zlepšení ve FIM 

 Zlepšení 
ve FIM 

Pohlaví Věk Typ 
poškození 

mozku 

Délka 
pobytu 

Prodleva Kolikátý 
pobyt 

Individuální 
fyzioterapie 

1 0,2 Ž 46 hCMP 5t  (4-5 let) šestý 21x 
2 0,22 M 28 Trauma 4t  (4-5 let) čtvrtý 20x 
3 0,22 Ž 20 iCMP 5t (1-2roky) druhý 20x 
4 0,83 M 68 iCMP 6t (1-2roky) druhý 23x 
5 0,1 M 38 Trauma 4t  (0-1rok) první 19x 
6 0,38 Ž 36 Tumor 5t  (5-6 let) šestý 27x 
7 0,5 Ž 63 iCMP 5t (1-2roky) druhý 14x 
8 0,2 Ž 48 iCMP 5t (1-2roky) první 25x 
9 0,02 Ž 23 iCMP 6t  (0-1rok) první 28x 

10 0 Ž 64 hCMP 3t (1-2roky) první 16x 
11 0 M 56 iCMP 6t  (0-1rok) první 25x 
12 0 M 65 hCMP 6t  (0-1rok) první 29x 
13 0 Ž 67 iCMP 6t (3-4roky) první 20x 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dokumentace.  

Vysvětlivky: iCMP- ischemická cévní mozková příhoda; hCMP- hemoragická cévní mozková příhoda. 

 

Největšího zlepšení ve výsledcích testu FIM dosáhl šedesátiosmiletý muž po 

iCMP, naopak nejmenšího zlepšení ve výsledcích testu FIM dosáhla žena ve věku 23 let 

po iCMP. 

Dále jsem rozdělila pacienty se vstupními a výstupními daty na tři skupiny podle 

věkových kategorií. Cílem bylo zjistit, zda zlepšení funkční soběstačnosti podle testu 

FIM závisí na věku. 

Vstupní a výstupní data jsem zpracovala ve formě průměrů, směrodatných 

odchylek, mediánů.  Pak jsem vypočítala rozdíl mediánů. Domnívám se, že v tomto 

případě je vhodnější používat mediány, protože na rozdíl od aritmetického průměru 

medián není ovlivněn extrémními hodnotami (viz Tab. č. 8). 
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činilo celkem 1,9 %. U osob ve věkovém rozmezí 30 až 59 let činil rozdíl mezi 

vstupním a výstupním vyšetřením 0,03 bodu, což odpovídá změně v hodnotě 0,5 %. U 

osob ve věkové kategorii nad 60 let nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi situací při 

vstupu a výstupu do DS.  

Z toho vyplývá, že procento zlepšení míry funkční soběstačnosti klesá se 

stoupajícím věkem. 

  Vypozorovala jsem také, že největších zlepšení dosáhly osoby s časovou 

prodlevou mezi datem poškození mozku a přijetím do DS 1 až 2 roky. 

Žádné souvislosti mezi mírou zlepšení ve FIM a délkou pobytu, typem 

poškození mozku jsem bohužel nenašla. Předpokládám, že na větším počtu 

zkoumaných jedinců by se tyto souvislosti projevily. 
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9. Diskuze 

       

V rámci praktické části své bakalářské práce jsem pracovala s chorobopisy 37 

pacientů po poškození mozku, kteří pobývali v DS KRL v období od listopadu 2010 do 

konce března 2012.   

Osoby jak mužského, tak i ženského pohlaví byly zastoupeny více méně ve 

stejném počtu (51% mužů a 49% žen).   

Nejvíce pacientů (asi polovina všech sledovaných osob) bylo ve věkové 

kategorii od 30 do 59 let (49 %), následovaly osoby ve věku nad 60 let (30%). Nejmíň 

bylo pacientů mladšího věku (21%). Domnívám se, že důvodem k takovémuto 

věkovému zastoupení sledovaných pacientů je fakt, že nejčastějším typem poškození 

mozku u celkového počtu sledovaných pacientů byla cévní mozková příhoda (65%), 

která je podle mého šetření (viz Grafy č. 4, 5, 8, 9) a také podle odborných učebnic 

nejčastěji se vyskytuje u osob středního až staršího věku (Feigin V., 2007). Na druhou 

stranu fakt, že CMP se ve dvou případech vyskytla u osob ve věku 20 a 23 let (viz. tab 

2), poukazuje na to, že CMP se může objevit i u osob v mladém, produktivním věku.  

 Co se týče zastoupení podle pohlaví, zastoupení CMP (bez klasifikace na typy) 

u obou pohlaví bylo v podstatě stejné - u mužů 67% u žen 64%.  Dále jsem zkoumala 

pacienty podle typu CMP. U osob mužského pohlaví se iCMP objevila ve větším 

množství (50%) než u žen (32%). Naopak hCMP se vyskytla ve většině případů u žen 

(32%), u mužů jen v 17%.  

Poškození mozku následkem traumatu se vyskytlo u 24% sledovaných 

pacientů mladšího a středního věku. V 78% se jednalo o autonehodu. Zastoupení žen a 

mužů s traumatickým poškozením mozku bylo obdobné. To vyvrací moji hypotézu H1 

(Ve skupině traumat mozku bude více mužů než žen.) a také vyvrací fakt, který se ve 

studiích uvádí, že poškození mozku následkem traumatu se vyskytuje častěji u mužů 

(Kolář P. a kolektiv, 2009). Předpokládám, že to může být způsobeno tím, že 

v současné době se uplatňuje trend rostoucího počtu žen za volantem. Větší význam 

však spíše má skutečnost, že vzorek pacientů je velmi malý. 

Kognitivní porucha u sledovaných pacientů se vyskytla v 70% případů, řečové 

poruchy v 62%. Šetření také odhalilo to, že ve většině případů (54%) řečové a 

kognitivní poruchy se vzájemně doplňují, a tak osoby s jejich současným výskytem 

tvoří většinu u obou typů CMP a při traumatickém poškození mozku.  
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Výzkum dále ukázal, že při přijetí do DS 84% pacientů mělo motorickou poruchu a 

používalo lokomoční pomůcky. Stanovená hypotéza H2 (Nedojde k žádné změně 

stupně lokomoce vzhledem ke krátké délce pobytu.) se nepotvrdila, neboť při 

propuštění z DS u 14 % osob došlo ke změně stupně lokomoce. Ve dvou případech 

dokonce během pobytu v DS došlo k úplnému vynechání pomůcky a k samostatné 

chůzi. Ve třech případech došlo ke změně lokomoční pomůcky na vhodnější podle 

potřeb pacientů, což oceňuji jako zlepšení (ačkoliv nedošlo k úplnému vynechání 

pomůcky).  Z toho vyplývá, že při intenzivní rehabilitaci může dojít ke zlepšení stupně 

lokomoce i za krátkou dobu. Během studia nás upozorňovali na to, že správný výběr 

lokomoční pomůcky je velmi důležitou součástí terapie. To se mi potvrdilo během 

praxe, kde jsem se setkala s několika případy, kdy použití nesprávně vybrané pomůcky, 

špatně nastavené, pomůcky převzaté od příbuzných či kamarádů naopak pacientovi 

škodilo. Špatné zatížení pohybové soustavy pak působilo obtíže při pohybu či chůzi a 

brzdilo funkčnímu zlepšování pacienta. Také jsem vypozorovala, že 4 pacienti z 5, u 

kterých došlo ke změně stupně lokomoce, byli po časové prodlevě mezi datem 

poškození mozku a příjetím do DS 0 až 2 roky. 

Vzhledem k tomu, že k objektivizaci výsledků fyzioterapie nebyl použit žádný 

standardizovaný test, pracovala jsem s výsledky testu funkční soběstačnosti (FIM), 

který jinak využívají především ergoterapeuti.  

Při hodnocení výsledků testu FIM jsem se setkala s tím, že test byl proveden 

pouze u 68% osob, z nichž pouze u poloviny byly známy jak vstupní, tak i výstupní 

hodnoty. Tento fakt byl dán nejednotným postupem terapeutů a časovou vytížeností 

nově se měnícího kolektivu. 

Objevila se určitá souvislost mezi mírou zlepšení ve FIM a věkem sledovaných 

pacientů. K většímu zlepšení (o 1,9%) došlo u osob ve věkové kategorii do 29 let. 

Menších výsledků dosáhly osoby ve věkovém rozmezí 30 až 59 let, procento zlepšení 

mezi vstupním a výstupním testováním u nich činilo 0,5%. Zatímco u osob starších 

věkových kategorií (60-89 let) analýza neprokázala žádné zlepšení mezi vstupním a 

výstupním vyšetřením. Soudím, že důvod tkví v tom, že plasticita mozku je větší u lidí 

mladšího věku a snižuje se se stoupajícím věkem (Kolář P. a kolektiv, 2009). Musím 

však také dodat, že to vůbec neznamená, že u osob staršího věku nelze dosáhnout 

zlepšení. Rozhodující bývá motivace pacienta. Moje studie sice ukázala, že osoby ve 

věkové kategorii nad 60 let celkově nedosáhly zlepšení ve výsledcích testu FIM, ale 
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pokud bychom hodnotili každého pacienta zvlášť, viděli bychom, že dvě osoby ve věku 

68 a 63 let dosáhly ve výstupním vyšetření lepších výsledků oproti vstupnímu (viz Tab. 

č. 7).  

Vypozorovala jsem také, že největších zlepšení dosáhli pacienti s časovou 

prodlevou mezi datem poškození mozku a přijetím do DS 1 až 2 roky. Což je jistě dáno 

tím, že k největším zlepšením dochází v prvních dvou letech po poškození mozku 

(Lippertová-Grünerová M., 2005). 

Žádné souvislosti mezi mírou zlepšení v testu FIM a délkou pobytu, typem 

poškození mozku jsem bohužel nenašla. Předpokládám však, že na větším počtu 

zkoumaných jedinců by se tyto souvislosti projevily. 

Podobně i hypotéza H3 (Zlepšení funkční soběstačnosti je závislé na věku 

pacientů, délce pobytu v DS, na časové prodlevě mezi datem poškození mozku a datem 

přijetí do DS.) se potvrdila jen částečně.  

Výhodou testu funkční soběstačnosti, jak jsem se již zmiňovala, je to, že 

současně hodnotí jak lokomoci, aktivity denních činností, tak i kognitivní funkce. 

Avšak jako budoucí fyzioterapeutka musím přiznat, že z hlediska fyzioterapeutického 

postupu je test FIM méně přesný. Neboť ty změny (zlepšení), kterých dosáhl pacient 

z fyzioterapeutického hlediska, test FIM často nedokáže zhodnotit, a proto žádné 

zlepšení neprokáže. Jsem přesvědčena, že by bylo velmi přínosné zavést 

standardizovaný test, který by tyto změny hodnotil (např. Rivermeadské vyšetření 

motoriky, Hodnocení rovnováhy a chůze podle E. Tinetti, Hodnocení hemiplegie: 

Chedoke-McMaster Hemiplegia Assessment). 

Na závěr je třeba říct, že výsledky studie nejsou přesné kvůli statisticky 

malému souboru sledovaných pacientů a pro zpřesnění výsledků by mělo být šetření 

provedeno na větším počtu pacientů. 

Na tomto místě bych také chtěla zdůraznit, že obsahová analýza dokumentů je 

sice velmi přínosná pro získání dat a souvislostí mezi výsledky šetření, ale pro 

objektivizaci a zkvalitnění výsledků zkoumání by bylo třeba provést kvalitativní 

výzkum a individuálně prozkoumat jednotlivé pacienty.   

Bylo by zajímavé a do jisté míry přínosné doplnit informace o celkové kondici 

pacientů před úrazem. To má totiž jistě velký vliv na následky poškození mozku a na 

poúrazovou terapii (Kačinetzová A. a kolektiv, 2010). Dále navrhuji prozkoumat 

souvislosti mezi mírou zlepšení po terapii a životním stylem před úrazem.  
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Soudím, že by bylo užitečné zpracovat několik studií se stejným druhem 

šetření v různých časových rozmezích, abychom je mohli s časovým odstupem porovnat 

a tak zjistit, jak se s průběhem let mění zastoupení jednotlivých typů poškození mozku.  
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10. Závěr 

 

        Poškození mozku je v současné době závažným problémem a díky vhodně 

nastavené komplexní léčbě se daří řadu pacientů vracet zpět do běžného života pouze s 

malým dopadem na jejich soběstačnost. 

       Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a analyzovat možnosti rehabilitace 

podílející se na zlepšení funkčního stavu u osob po poškození mozku v denním 

stacionáři Kliniky rehabilitačního lékařství. 

       V rámci teoretické části práce jsem uvedla základní informace o typech poškození 

mozku, o následcích, dále jsem ukázala možnosti terapií poskytovaných člověku, který 

se setkal s takovou událostí, v práci jsou rovněž popsány některé fyzioterapeutické 

metody. 

       V rámci praktické části jsem se zabývala zjišťováním a analýzou informací, které 

se týkají neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku v Denním stacionáři Kliniky 

rehabilitačního lékařství. Šetření jsem provedla pomocí metody obsahové analýzy 

dokumentů (chorobopisů 37 pacientů, kteří pobývali v DS KRL v období od listopadu 

2010 do konce března 2012). Zjištěná data jsem vyhodnotila procentuálně a znázornila 

v grafické podobě. Součástí práce bylo také potvrdit, nebo vyvrátit tři hypotézy. 

         Výsledky šetření prokázaly, že nejčastějším typem poškození mozku u všech 

sledovaných pacientů byla cévní mozková příhoda (65%), která se vyskytla převážně u 

osob v pozdějším středním a starším věku. Trauma se vyskytlo u 24% osob, a to osob 

mladších a středních věkových kategorií. Pohlavní zastoupení žen a mužů jak u cévních 

mozkových příhod, tak i u traumat bylo poměrně stejné. Tyto výsledky vyvrací jednu ze 

stanovených hypotéz, že ve skupině traumat mozku bude více mužů než žen. 

        Po propuštění z DS došlo u 14% všech pacientů ke změně stupně lokomoce, což 

vyvrací druhou hypotézu, že nedojde k žádné změně stupně lokomoce kvůli krátké 

délce pobytu. 

        Při matematicko-statistickém zpracování vstupních a výstupních dat testu FIM se 

objevila určitá souvislost mezi mírou zlepšení v testu FIM a věkem pacientů a také 

časovou prodlevou mezi datem poškození a příjetím do DS. Ukázalo se, že procento 

zlepšení ve FIM je vyšší u osob mladšího věku než u osob starších věkových kategorií. 

Největších zlepšení dosáhli pacienti s časovou prodlevou mezi datem poškození mozku 

a přijetím do DS 1 až 2 roky. Tyto výsledky částečně potvrzují hypotézu, že zlepšení 
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soběstačnosti je závislé na věku pacientů, na délce pobytu v DS a na časové prodlevě 

mezi datem poškození mozku a datem přijetí do DS. 

      Z dostupné literatury a internetových zdrojů jsem se také snažila najít informace o 

současné situaci v poskytování komplexní neurorehabilitace pacientům po poškození 

mozku v ČR. Bohužel jsem zjistila, že v současné době rehabilitační zařízení České 

republiky poskytují podstatně méně rehabilitace, než by pacienti po poškození mozku 

potřebovali. Jedním ze zásadních problémů je, že v České republice není zatím zaveden 

systém komplexní neurorehabilitace, který by navazoval na akutní a postakutní péči. 

Určitou nadějí je program iktových center, která byla zřízena v průběhu posledních 

několika let. 

      Z literatury jsem se dozvěděla, že například ve Francii oddělení akutní a postakutní 

péče přímo spolupracují se specializovaným neurorehabilitačním oddělením, na základě 

čehož je pacientům již v akutní fázi poskytovaná včasná neurorehabilitace. Po 

stabilizaci zdravotního stavu je pacient přeložen z jednotky intenzivní péče do 

rehabilitačního zařízení, kde je mu poskytována následná terapie. Existuje zde možnost 

jak plné hospitalizace, tak i možnost návštěvy denního nebo týdenního stacionáře podle 

potřeb a možností pacienta. Zatímco v ČR jsou pacienti v postakutní fázi ve většině 

případů propuštěni domů bez zajištěného potřebného pokračování rehabilitace. 

      Dalším problémem je nedostatek regionálních rehabilitačních zařízení a jejich 

omezená dostupnost. Pacienti jsou často nuceni kvůli péči rehabilitačních odborníků 

dojíždět do jiných regionů, což je pro ně složité a ekonomicky nevýhodné. Nezřídka se 

stává, že lidé nejsou informováni o možnostech využití komplexní rehabilitace vůbec, 

nebo jsou informováni jen nedostatečně. 

      Dovoluji si tvrdit, že zavedení systému komplexní neurorehabilitace je v určitém 

smyslu slova výzvou pro české zdravotnictví a že si tato problematika celkově zasluhuje 

větší pozornost. 
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Seznam použitých zkratek 

 

ADL  aktivity denního života 

apod.  a tak podobně 

atd.  a tak dále 

např.  například 

CNS  Centrální nervová soustava 

CMP  Cévní mozkové příhody 

ČBH  Čtyřbodová hůl 

ČR  Česká republika 

DS  Denní stacionář 

FIM  Test funkční soběstačnosti 

FH  Francouzská hůl 

hCMP  hemoragická cévní mozková příhoda. 

iCMP  ischemická cévní mozková příhoda 

MV  mechanický vozík 

PBH  pětibodová hůl 

PNF  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (Kabatova metoda) 

RHB  Rehabilitace 

SMS  Technika senzomotorické stimulace 

VH  vycházková hůl 

TH  trekingové hole 

TBH  tříbodová hůl 

WHO  Světová zdravotnické organizace 
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