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Abstrakt 

 

Název:      

 Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po CMP s levostrannou 

hemiparézou. 

 

Cíle:   

Cílem této bakalářské práce bylo získání teoretických poznatků o cévní mozkové 

příhodě a vypracování kazuistiky pacientky po ischemické cévní mozkové příhodě 

s levostrannou hemiparézou. 

 

Souhrn:  

Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Práce se skládá 

ze dvou částí. V obecné části je popsána definice cévní mozkové příhody, anatomie 

cévního zásobení mozku a klasifikace cévních mozkových příhod. Následující kapitoly se 

věnují přímo ischemické cévní mozkové příhodě, její patofyziologii, klinickým příznakům, 

epidemiologii a léčbě. Závěr této části je věnován komplexní rehabilitační péči o pacienta 

po CMP včetně popisu vhodných fyzioterapeutických metod. 

Ve speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku 

po CMP s levostrannou hemiparézou. Tato část obsahuje kompletní kineziologický rozbor, 

průběh terapií a závěrečné zhodnocení. Podklady pro zpracování speciální části byly 

získány v období 5. - 30. 1. 2015 v rámci praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

 

Klíčová slova:  

Cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, levostranná 

hemiparéza, fyzioterapeutické postupy a metody. 

  



 

 

Abstract 

 

Title:            

Case study of the physiotherapy treatment of a patient after stroke with left 

hemiparesis. 

 

Aims:  

The aim of this thesis was to gain theoretical knowledge about stroke and the 

development of case study of a patient after ischemic stroke with left hemiparesis. 

 

Summary: 

This bachelor thesis deals with the stroke. The thesis consists of two parts. In the 

general section is described the definition of stroke, anatomy of the blood supply of the 

brain and classification of the stroke. The following chapters solve directly the ischemic 

stroke, its pathophysiology, clinical manifestations, epidemiology and treatment. The 

conclusion of this part is devoted to comprehensive rehabilitative care for patients 

after stroke, including a description of appropriate physiotherapy techniques. 

The special part is about a case study of the physiotherapy care of the patient 

after stroke with left hemiparesis. This part contains a complete kinesiology analysis, 

course of treatment and final evaluation. Data for processing the special part were obtained 

in the term 5. – 30. 1. 2015 during the clinical practise in Oblastní nemocnici Kladno, a.s. 

 

Keywords:  

Stroke, ischemic stroke, left hemiparesis, physiotherapy procedures and methods. 
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1 ÚVOD 

Cévní mozkové příhody jsou neustále se rozšiřujícím onemocněním populace. 

V dnešní uspěchané době plné stresu, kdy se vaskulární a metabolické onemocnění stávají 

civilizačními chorobami, populace ztrácí ponětí o zdravém životním stylu, stále častěji se 

vzhledem k nedostatku času uchyluje k nekvalitním a nezdravým potravinám, které 

negativně ovlivňují děje v lidském těle, se zároveň snižuje průměrný věk postižených osob. 

V posledních době již není také vysoký krevní tlak u mladší populace žádnou výjimkou, 

častěji se objevují i infarkty myokardu. Všechny tyto vyjmenované záležitosti se značně 

promítají do tělesného stavu a zdraví jedince, kterého díky tomu během života může 

postihnout právě cévní mozková příhoda. Cévní mozková příhoda je postižení mozkové 

funkce, které je zapříčiněno poruchami cévního zásobení mozku. Toto onemocnění se 

projevuje různými klinickými příznaky, které se liší dle lokalizace postižení mozkové 

tkáně. V neposlední řadě je nutné zmínit, že jsou cévní mozkové příhody onemocněním 

s vysokou mortalitou a v případě, kdy pacient cévní mozkovou příhodu přežije, je zde 

značné procento vzniku velkého funkčního deficitu jedince.   

Cílem bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice cévních 

mozkových příhod a dále zpracování kazuistiky pacientky včetně anamnézy, vyšetření 

a průběhu terapií. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní částí. První část je věnována teorii 

popisující cévní mozkové příhody. Nalezneme zde základní definici cévních mozkových 

příhod, anatomii cévního zásobení mozku, rozdělení cévních mozkových příhod. Větší část 

teoretické práce je věnována ischemické cévní mozkové příhodě, kterou utrpěla má 

pacientka. Zpracovávám zde patofyziologii mozkové ischémie, její možné příčiny, 

rozdělení ischemických příhod dle různých kritérií, léčbu a klinický obraz nemoci. 

Stručněji jsou zde popsány další typy cévních mozkových příhod, kterými jsou 

hemoragické cévní mozkové příhody, subarachnoideální krvácení a trombózy cévních 

splavů. Závěr teoretické části se věnuje popisu vývojových stádií onemocnění, dále jsou 

zde zpracovány vhodné fyzioterapeutické metody a koncepty pro jednotlivé fáze léčby. 

Nechybí zde ani popis těchto metod a konceptů, možnosti testování neurologického 

pacienta a výčet komplikací, které mohou nastat během rehabilitačního procesu a ztěžovat 

jej. 

Ve speciální části bakalářské práce jsou zpracovány praktické poznatky 

a informace, které jsem získala během své měsíční klinické praxe v Oblastní nemocnici 
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Kladno, a.s. Část obsahuje anamnézu, která byla odebrána přímo od pacientky, výpis 

ze zdravotnické dokumentace, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, popis průběhu 

terapií včetně objektivního a subjektivního zhodnocení.  

Tato práce je zakončena výsledky našeho společného měsíčního snažení 

a zhodnocením efektu provedených terapií. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Definice cévních mozkových příhod 

Cévní mozkové příhody jsou definovány jako rychle se rozvíjející ložiskové, občas 

i celkové příznaky poruchy mozkové funkce cévního původu, které trvají déle než 24 

hodin nebo končí smrtí nemocného (16). 

 

2.2 Cévní zásobení mozku 

Cévní zásobení mozku zajišťuje integritu mozkových buněk a celkově správnou 

funkci mozku. Krev je do mozku přiváděna ze srdce aortou, ze které odstupují další velké 

přívodné mozkové tepny, a to dvě vnitřní karotidy a dvě vertebrální tepny, které se 

na úrovni pontu spojují v artérii basilární. Celé zásobení mozku je zajištěno těmito čtyřmi 

tepnami, které vytvářejí na spodině mozku díky komunikujícím arteriím tzv. Willisův 

okruh, jenž je velmi důležitou spojkou mozkové cirkulace, tj. spojka 

mezi vertebrobasilárním a karotickým povodím, stejně tak mezi pravou a levou stranou 

mozku (7, 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé arterie zásobující mozek krví: 

A.carotis – je hluboká tepna krku, dělící se ve výši tyreoidální chrupavky na a. carotis 

interna a a. carotis externa. Vnější část této tepny zásobuje obličej, většinu lebky 

Obrázek č. 1 - Přívodné mozkové cévy (7) 
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a mozkové pleny. Vnitřní část vchází do lebky, kde se člení na své 2 hlavní konečné 

větve - a. cerebri anterior a a. cerebri media. 

A. cerebri anterior - zásobuje velkou oblast čelního laloku, vnitřní horní část temenního 

laloku a část korové motorické a senzitivní oblasti pro DK. 

A. cerebri media – její větve zásobují většinu temenního laloku, spánkovou motorickou 

a senzitivní oblast kůry pro HK, sluchovou korovou oblast a limbický systém. 

A. vertebralis – jako párové tepny stoupají na krku v otvorech obratlů C6 – C2, do lebeční 

dutiny pronikají atlantooccipitální membránou, od které probíhají po bocích prodloužené 

míchy a na jejím rozhraní s pontem se slučují v jednu tepnu a. basilaris. Z této basilární 

tepny vystupují větévky pro zásobení kmenu a mozečku a také dvě a. cerebri posterior. 

A.cerebri posterior - svými větvemi zásobuje týlní lalok, zadní část spánkového laloku 

a korovou zrakovou oblast (7). 

2.3 Klasifikace cévních mozkových příhod 

Dufek (2002) klasifikuje cévní mozkové příhody jako heterogenní skupinu 

onemocnění a řadí do ní mozkové ischémie, intraparenchymové hemoragie, 

subarachnoideální krvácení a trombózy cévních splavů. Nejčastější výskyt mají ischemické 

CMP, tj. 80% ze všech příhod, dále pak hemoragické příhody, které představují 15% 

a zbylých 5% společně zastupují subarachnoideální krvácení a trombózy cévních splavů. 

Ischemické cévní mozkové příhody – této problematice je věnována celá kapitola, 

viz níže 2.4 Ischemické cévní mozkové příhody. 

Hemoragické cévní mozkové příhody – při mozkovém krvácení dochází k ruptuře 

cévy a vzniku intracerebrálního hematomu, toto krvácení je zapříčiněno lokálním 

postižením cévní stěny, poruchami hemokoagulace, nádory a dalšími jinými méně častými 

stavy. Klinické příznaky akutního mozkového krvácení se liší podle lokalizace, rozsahu 

a rychlosti vzniku hemoragie, jsou to většinou poruchy vědomí, bolesti hlavy, nauzea, 

zvracení, ložiskové symptomatologie, fokální epileptické záchvaty (21). 

Subarachnoideální krvácení (SAK) – zdrojem krvácení do subarachnoideálního 

prostoru, většinou do bazálních cisteren, jsou zpravidla aneuryzmata. Dufek (2002) je jako 

zdroj krvácení uvádí až v 95% všech SAK, zbylých 5% tvoří cévní malformace a anomálie 

cévního řečiště. Typickými příznaky SAK jsou prudké bolesti hlavy, postupně rozvíjející 

se meningeální syndromy, nauzea, zvracení, fotofobie, ložiskové příznaky až poruchy 

vědomí. Častými vyvolávajícími faktory, způsobující rupturu aneuryzmatu, jsou defekace, 
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koitus, fyzická námaha, rozčílení či obyčejný předklon.  Léčba SAK je mnohdy 

komplikována recidivami krvácení, vazospasmy a hydrocefalem (1, 4).    

Trombózy cévních splavů – tzv. cerebrální venózní trombóza (CVT) je příhodou 

s velmi variabilními klinickými příznaky (bolest hlavy, epileptické záchvaty, poruchy 

vědomí, fokální deficit), které nastupují buď náhle, nebo progredují během několika týdnů. 

CVT se nevyskytují příliš často, Dufek (2002) uvádí asi 5% ze všech CMP s tím, že velkou 

část postižené skupiny tvoří mladé ženy, které užívají hormonální antikoncepci. Léčba je 

v akutním období zajištěna plnou heparinizací (1, 4). 

2.4 Ischemické cévní mozkové příhody 

 Ischemické CMP, jinými slovy mozkové infarkty, se vyskytují mnohem častěji 

než mozková krvácení. Infarkty jsou v podstatě způsobeny obstrukční (obstrukce trombem 

nebo embolií) nebo neobstrukční ischémii (systémová hypoperfúze). Ischemické CMP 

klasifikujeme dle několika hledisek, a to podle průběhu, příčiny a lokalizace iktu (1, 7). 

Podle průběhu iktu: 

Transitorní ischemická příhoda (TIA) – jedná se o přechodný stav s poruchou 

mozkové funkce či jednostrannou poruchou zraku, který se spontánně upraví. Zpravidla 

tyto klinické příznaky odezní do několika minut či 1 hodiny (nejpozději však do 24 hodin) 

a při vyšetření zobrazovacími metodami nejsou nalezeny zjevné patologické morfologické 

změny na mozku (1). 

Reverzibilní mozková příhoda (RIND) – je mozkovou ischémii s neurologickým 

deficitem, který trvá déle než 24 hodin ale méně než 3 týdny. Při vyšetření zobrazovacími 

metodami je již tato příhoda znatelná a prokazatelná (1). 

Dokončená mozková příhoda (completed stroke) – jedná se o stav s náhle vzniklými 

těžkými klinickými příznaky, které jsou trvalé, a postižený tak získává těžký funkční 

deficit (1). 

Progredující mozková příhoda (stroke in evolution) – je charakterizována 

postupnou progresí klinických příznaků během hodin či dnů. Tento méně častý stav 

většinou způsobuje narůstající trombus, edém a další metabolické faktory (1, 4). 

 

Podle příčiny iktu: 

Onemocnění velkých tepen – tzv. makroangiopatie jsou způsobeny 

aterosklerotickým postižením velkých přívodních tepen. 
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Onemocnění malých tepen – tzv. mikroangiopatie jsou postižením malých 

perforujících tepen, které odstupují z Willisova okruhu a tepének odstupujících 

z proximálních částí hlavních mozkových tepen. Následkem tohoto procesu je lakunární 

infarkt. 

Embolizace ze srdce – jedná se o tzv. kardioembolické ikty, které jsou způsobeny 

různými srdečními onemocněními se současnou patologickou tvorbou trombů v levé síni 

či komoře srdce (např. P-L zkrat aj.) (1). 

Ostatní neurčené příčiny 

 

Podle lokalizace iktu: 

 Karotické povodí (přední cirkulace) – ischémie postihující mozkové tepny 

a. cerebri anterior, a. cerebri media, malé perforující centrální artérie či celý kmen 

a. carotis interna. 

 Vertebrobazilární povodí (zadní cirkulace) – jedná se o ischémii a. cerebri 

posterior, mozečkové tepny a. cerebelli posterior inferior, a. basilaris, a. vertebralis  

a jednostranné či oboustranné postižení mozkového kmene (1). 

2.4.1 Patofyziologie ischemické cévní mozkové příhody 

Ischémie je ve většině případů způsobena trombotickým uzávěrem cévy, 

kardioembolizačními příhodami či intrakraniálními angiopatiemi. Ať už uzávěr tepny 

způsobila jakákoliv příčina, nejprve v mozku dochází ke kompenzaci poklesu perfuzního 

tlaku vazodilatací, která zajistí konstantní průtok krve postiženou oblastí. S dalším 

poklesem perfuzního tlaku dojde k vyšší extrakci kyslíku z krve a tak nastává skutečná 

ischémie dané oblasti. Nastane porucha synaptické funkce neuronů, dle místa postižení se 

vyskytují ložiskové příznaky, při včasném odstranění uzávěru jsou tyto příznaky 

reverzibilní a funkčnost tkáně může být zachráněna, v jiném případě nastává mozkový 

infarkt tkáně, rozvíjí se katabolické pochody, acidóza, tvoří se volné kyslíkové radikály 

zapříčiňující nevratnou lipolýzu a proteolýzu buněčných membrán. Po takovém procesu 

zůstává na mozku jizva nebo pseudocysta (7, 21). 

2.4.2 Klinický obraz ischemické cévní mozkové příhody 

U pacienta, který utrpěl CMP, se může objevit široká škála potíží a ztráta funkcí. 

Podle lokalizace ischémie tkáně se tak klinický obraz nemoci mění, společnými znaky 

většinou bývá ztráta normálního svalového tonu (ve smyslu zvýšení či snížení), ztráta 
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normálních kontrolovaných pohybů, obtíže při polykání, dysfunkce senzorického systému, 

kognitivní poruchy, komunikační potíže, psychologické a emocionální problémy (26). 

V závislosti na příčině ischémie, tedy zda se jednalo o obstrukci trombotickou 

či embolickou, se liší i klinický obraz nemoci. Ischémie způsobená trombem vzniká 

nejčastěji při fyzickém klidu, ve spánku, po jídle, kdy dochází k fyziologickému poklesu 

krevního tlaku a přesunu krve do splanchnické oblasti. Příznaky se projevují pozvolna 

a ve většině případů je vědomí zcela zachováno. Naopak u embolické ischémie se příznaky 

objevují náhle a mnohdy s dramatickým průběhem, bolestí hlavy a zvracením. 

K embolické ischémii dochází jak v klidu, tak i v psychickém či fyzickém vypětí. 

Podle lokalizace ischemického ložiska dělíme ikty na ikty proběhnuté v karotickém 

a vertebrobazilárním povodí, které se projevují odlišnými klinickými příznaky (1).  

 

Ischémie v karotickém povodí 

Ischémie a. cerebri media – jedná se o nejčastější typ ischémie, která se projevuje 

kontralaterální poruchou hybnosti (více projevená akrálně a na horních končetinách), 

kontralaterální poruchou citlivosti, deviací očí a hlavy ke straně léze s parézou pohledu 

ke straně opačné. Pokud je postižena dominantní hemisféra, nastává motorická, senzitivní 

nebo totální afázie, pokud je naopak zasažena nedominantní hemisféra, projevuje se tzv. 

neglect syndrom se zanedbáváním levé poloviny těla a apraxií (1, 7). 

Ischémie a. cerebri anterior – u tohoto vzácného typu ischémie se projevuje opět 

kontralaterální hemiparéza avšak se znatelně větším postižením dolních končetin, nejvíce 

akrálně, kdy špička přepadává plantárně a při chůzi nemocného je zřetelná cirkumdukce. 

Charakteristické jsou psychické poruchy, kdy bývá nemocný zmatený, ztrácí pojem o čase 

a místě, občas nemluví, bývá agresivní nebo naopak velmi apatický, jeho chování je hrubé 

a vulgární, často neudržuje čistotu a nevadí mu to (7).  

Ischémie celého kmenu a. carotis interna – nejčastěji jsou příznaky shodné 

jako při ischémii a. cerebri media (7). 

Ischémie a. ophthalmica – méně časté postižení, při kterém dochází k náhlému 

rozostření zraku nebo ztrátě vizu na homolaterálním oku (1). 

 

Ischémie ve vertebrobazilárním povodí 

Ischémie a. cerebri posterior – typické jsou zrakové poruchy, jednostranné 

postižení způsobuje kontralaterální homonymní hemianopsii, oboustranné postižení 

pak obraz kortikální slepoty.  
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Ischémie a. cerebelli posterior inferior – při postižení této mozečkové tepny dojde 

k Wallenbergově syndromu, který je charakterizovaný homolaterálně neocerebelárními 

příznaky, Hornerovým syndromem, postižením n. trigeminus, kontralaterální poruchou čití 

na trupu a končetinách, vestibulárním syndromem s poruchou polykání.   

Ischémie a. basilaris – příznaky uzávěru této tepny jsou obdobné jako u ischémie 

jednotlivých jejich větví, avšak pokud dojde k úplnému uzávěru a. basilaris, jedná se 

o závažný stav, který je bez vhodné léčby většinou smrtelný. 

Ischémie mozkového kmene – při jednostranném postižení se manifestují 

kontralaterální hemiparézy s homolaterálním postižením některého hlavového nervu. 

Zasažení mesencefala se projevuje dysfunkcí n. oculomotorius, postižení pontu se 

manifestuje postižením n. facialis a při ischémii oblongaty dochází k dysfunkci 

n. hypoglossus (1, 4). 

2.4.3 Léčba ischemické cévní mozkové příhody 

Léčba akutního stádia CMP vyžaduje co nejrychlejší zahájení vhodné terapie, tj. 

časový interval započnutí léčby by neměl být delší než 3 hodiny po příhodě. V akutních 

stavech je poskytována celková intenzivní terapie, kdy jsou sledovány všechny důležité 

vitální funkce, zařazuje se sem i intenzivní rehabilitace pacienta, kterou zajišťuje 

fyzioterapeut společně s ergoterapeutem, logopedem a v neposlední řadě psychoterapeutem 

(16).  

Dále se volí cílená medikamentózní terapie, kam řadíme následující: 

Antiagregační terapie – slouží k zabránění adheze a agregace krevních destiček, hojně 

využívaná je kyselina acetylsalicylová.  

Antikoagulační terapie – v případech, kdy by hrozila hluboká žilní trombóza, reembolizace 

či direkce cévy jsou indikovány terapeutické dávky nízkomolekulárních heparinů. 

Trombolytická terapie – se využívá k rozpuštění již vzniklého trombu, následuje 

rekanalizace cévy. K trombolýze se používá aktivátor plazminogen, který může být 

aplikován intravenózně (celkově) nebo intraarteriálně (lokálně). Tato léčba má své přísné 

indikace, jelikož by při nesprávné ordinaci mohlo dojít k systémovému 

nebo intrakraniálnímu krvácení (1, 16, 21). 

V některých případech se přistupuje k chirurgické léčbě, tj. angioneurochirurgické 

a endovaskulární terapii – tyto intervence mají nezastupitelnou roli v léčbě ischemické 

CMP, provádí se chirurgické odstranění stenozujícího sklerotického plátu, popř. trombu, 
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perkutánní transluminální angioplastika s následným vyztužením cévy pomocí zavedeného 

stentu (16). 

V současné vyspělé době se přichází na to, že určité typy neuronů a gliových buněk 

mozku mohou být vytvořeny z kmenových buněk a transplantovány do mozku, který byl 

postižen cévní mozkovou příhodou a tak dosáhnout rychlejšího funkčního návratu 

nemocného jedince do života (12). 

2.4.4 Epidemiologie ischemických cévních mozkových příhod 

CMP je v České republice i jinde ve světě velmi závažný problém, v ČR se jedná 

dokonce o třetí nejčastější příčinu úmrtí, která ročně postihne kolem 5% osob starších 65 

let. V některých západních vyspělých zemích bylo dosaženo snížení nemocnosti díky 

zlepšení životosprávy a snížení dalších rizikových faktorů. Mezi rizikové faktory CMP 

patří faktory vrozené, tedy neovlivnitelné a faktory získané, ovlivnitelné (4, 7).  

Arteriální hypertenze – jedná se o nejvýznamnější rizikový faktor, pro riziko vzniku CMP 

je více nebezpečný vysoký diastolický tlak. Tento nález je vždy nutno zaléčit farmaky. 

Kardiovaskulární poruchy – ohrožují mozkovou cirkulaci rizikem vzniku embolizace 

a hemodynamickým selháváním, nejčastěji se jedná o chlopenní vady, fibrilace síní, 

kardiomyopatie s městnáním a v neposlední řadě infarkt myokardu.  

Hypercholesterolemie (hyperlipidemie) – riziko představuje především vyšší frakce LDL 

(low-density lipoprotein), dochází k rozvoji aterosklerózy a tak i k ischemickým CMP 

(4, 7). 

Nesprávný životní styl – významným rizikem, někdy opomíjeným, je nesprávný životní 

styl, do kterého patří nedostatek fyzické aktivity, tučná, nezdravá a nekvalitní strava, 

obezita, stres, nedostatek spánku a v neposlední řadě konzumace alkoholu, kouření. 

Podle několika studií prováděných ve spolupráci s americkými ženami ve středním věku 

má zdravý životní styl s dostatkem fyzické aktivity, konzumace kvalitní stravy (ve studii 

celozrnné potraviny) nezastupitelnou roli v prevenci ischemické cévní mozkové příhody 

(11, 14).  

Kouření – kouření je dalším velmi významným rizikovým faktorem, vliv na vznik CMP 

nemá pouze množství vykouřených cigaret jedincem, ale také tzv. pasivní kuřáctví jeho 

okolí. U mladší věkové skupiny žen je navíc toto riziko vyšší při současném užívání 

hormonální antikoncepce (4). 

Káva – konzumace kávy byla po dlouhou dobu považována jako faktor zvyšující riziko 

vzniku CMP, studie zahraničního vědce Lopez - Garcia (2009) však tuto tezi vyvrátila 
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a naopak přišla s tím, že konzumace kávy je spíše faktorem, který snižuje riziko vzniku 

CMP (15). 

Vyšší hodnota hematokritu – s vyšší hodnotou hematokritu (např. při nedostatečném příjmu 

tekutin) narůstá viskozita krve, která dopomáhá vzniku ischemických CMP. 

Diabetes mellitus – vysoká hladina glukózy v krvi je riziková pro vznik ischemických 

CMP. 

Orální antikonceptiva - riziko ischemické CMP se zvyšuje se vzrůstající dávkou estrogenu 

(cca 30–50 mikrogramů) a u 2. a 3. generace progestinů. Čistě progestinová antikonceptiva 

jsou spojována s vyšším výskytem CMP. 

Rodinná zátěž - z genetických vlivů je to především dědičný typ metabolismu lipidů, zažité 

stravovací a jiné návyky (reakce na stres aj.), dispozice pro diabetes mellitus (4, 7, 17). 

2.5 Komplexní rehabilitační péče po cévní mozkové příhodě 

 Cílem komplexní rehabilitační péče u pacienta po CMP je dosažení stupně funkční 

nezávislosti a soběstačnosti, tento přístup dává pacientovi šanci vrátit se do normálního 

života. Do rehabilitačního procesu pacienta po CMP zasahuje široký multidisciplinární 

tým, ve kterém spolupracuje lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psychoterapeut 

či psycholog, protetik, logoped, ošetřující personál a v neposlední řadě také rodinní 

příslušníci, kteří hrají v rehabilitaci nemocného nezastupitelnou roli, ať už se jedná 

o motivaci jedince k návratu do plnohodnotného života či podporu a potřebnou péči o něj 

(26).  

2.5.1 Vývojová stádia onemocnění 

Po vzniku CMP se obecně rozlišuje několik vývojových stádií a každé stádium 

vyžaduje odlišné fyzioterapeutické postupy. Kolář (2002) rozeznává čtyři vývojová stádia 

nemoci - akutní stádium, subakutní stádium, stádium relativní úpravy a chronické stadium. 

Stádia jsou u každého nemocného však velmi individuálně a mohou se i překrývat (9). 

 V akutním stádiu, které následuje okamžitě po mozkovém infarktu a trvá dny 

až týdny, převládá svalová hypotonie, pacient je často v bezvědomí nebo v takovém stavu, 

kdy není schopen spolupráce. Pohyby končetinami, trupem, hlavou, obličejovým 

svalstvem jsou obtížné až mnohdy skoro nemožné, výrazná ztráta je také sledována 

u stability jedince. Největší význam má v tomto období rehabilitační ošetřovatelství, 

v němž má nejvýraznější roli pravidelné polohování nemocného. Dalšími uplatňujícími 

postupy jsou nácviky reflexních posturálních mechanismů pomocí Vojtovy reflexní 

lokomoce, pasivní pohyby v antispastickém vzorci, prvky respirační fyzioterapie (9, 26).  
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 Subakutní stádium začíná většinou mezi druhým a šestým týdnem a to tehdy, 

jakmile se začíná objevovat volní hybnost. V tomto stádiu se postupně rozvíjí spasticita, 

která se projevuje typickým spastickým vzorcem s predilekcí na flexorech horní končetiny 

a extenzorech dolní končetiny. Typický spastický vzorec cévní mozkové příhody 

dle WHO (2004): 

 rameno je v depresi, addukci a vnitřní rotaci 

 flexe lokte je obvykle spojena s pronací předloktí a flexí ruky a prstů 

 pánev je tažena dozadu, dolní končetina je ve vnitřní rotaci  

 kyčel a koleno jsou v extenzi 

 chodidlo je v plantární flexi s inverzí 

 trup je laterálně zkrácen 

V rehabilitaci se nacvičuje aktivní hybnost, vertikalizace a chůze, zásadním cvičením jsou 

cviky k ovlivnění spasticity, které působí v antispastickém vzorci (9, 26). 

Pokud je vývoj stavu příznivý, nemocný přechází do stádia relativní úpravy, kdy je 

schopný lokomoce a funkčně ovládat postiženou ruku. Pohyby však stále ještě nejsou 

izolované a přesné, proto se tomuto nácviku věnuje nejvíce času a úsilí. Nacvičují 

se úchopy a jejich uvolňování, jemná motorika, rovnováha na postižených končetinách 

a potlačují se patologické motorické vzory. Mnoho pacientů se nadále motoricky zlepšuje, 

dosahuje stavu s minimálním funkčním deficitem a navrací se zpět do stavu 

před mozkovou příhodou.  

Obrázek č. 2 - Typický spastický vzorec (26) 
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Ti, u kterých k výraznému zlepšení nedochází, mají fixované patologické posturální 

a motorické stereotypy, se dostávají do chronického stádia. Nemocný se pohybuje 

cirkumdukcí s oporou o hůl, koleno je v trvalé rekurvaci, nášlap se děje přes zevní hranu 

chodidla. Horní končetina je trvale ve spastickém držení u těla, často se projevuje syndrom 

bolestivého ramene s jeho subluxací. Mnohdy se pro zlepšení stavu zahajuje metodická 

řada cvičení od úplného začátku s návratem do nižších poloh (9). 

2.5.2 Komplikace při rehabilitaci  

Deprese – Hackett (2005) ve své studii uvádí, že třetina všech dotázaných osob trpí 

po prodělané cévní mozkové příhodě depresivním syndromem, který se u nich objevil 

v průměru do 3 měsíců po příhodě. Lidé po prodělaných mozkových příhodách často 

vyhledávají pomoc psychoterapeutů nebo se obracejí k psychofarmakům (5).  

Syndrom bolestivého ramene – častým způsobem vzniku syndromu bolestivého 

ramene je přetáčení nemocného na postižené rameno, kdy se rameno dostává 

do nevýhodné polohy a dochází tak k nociceptivním podnětům. Takto spastická a bolestivá 

paže pak narušuje posturální reakce při statické i dynamické činnosti (26). 

Dalšími běžnými komplikacemi po CMP pozorovanými v klinické praxi jsou 

rozvíjející se demence, dysfagie, aspirační pneumonie, inkontinence, pády a následná 

traumata, psychosociální problémy (8). 

2.5.3 Fyzioterapeutické metody a postupy 

 Jelikož je CMP natolik rozšířenou nemocí, existuje široká škála speciálních metod 

a konceptů, které byly vyvinuty právě pro pacienty po mozkových iktech. Velká část z nich 

je založena na neurofyziologickém podkladě, při terapii lze však využít i dalších postupů, 

které jsou založeny na manuální či fyzikální terapii. Výběr vhodných metod a konceptů, 

kterými bude nemocný léčen, závisí na individuální reaktibilitě pacienta na danou metodu 

a zkušenostech terapeuta. Ruku v ruce jde s fyzioterapeutickými postupy i ergoterapie, 

která má v rehabilitaci pacienta nezastupitelnou roli, zejména kognitivní trénink a nácvik 

aktivit běžného denního života. 

 

Vertikalizace 

Velmi časná mobilizace pacientů po CMP prokázala, že vede k výrazně lepšímu 

funkčnímu využití. Do dvou dnů by se měl pacient mobilizovat alespoň do sedu, pokud je 

hemodynamicky stabilní, poté následuje mobilizace přes okraj postele a na invalidní vozík 

s edukací, jak vozík řídit. Časná mobilizace a vertikalizace také slouží k lepšímu 
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prokrvování, prevenci pneumonie a žilní trombózy, stimulaci autonomního nervového 

systému a senzorické aktivaci. Postupně se zkouší vertikalizace do stoje po dobu alespoň 

10 minut a poté může začít nácvik chůze, při kterém lze využít široké spektrum pomůcek 

(8). 

 

Polohování  

Polohování nemocného v akutní fázi nemoci je velmi důležité z mnoha aspektů, 

z nichž nejdůležitější je prevence dekubitů, osových deformit, omezení funkce 

lymfatického a cévního oběhu, vliv na svalový tonus, stimulace ztracené percepční 

a senzorické funkce. Dle WHO (2004) by se měla poloha nemocného střídat každých 40 

minut a být značně variabilní. V akutní fázi je pacient polohován pasivně s využitím 

různých polštářků, molitanů a dalších polohovacích pomůcek, v pozdější fázi rehabilitace 

je vhodné, aby se o udržení antispastických poloh snažil pacient volní aktivitou. 

Při polohování ve všech polohách (vleže na zádech, na břichu, na boku) se většinou 

vychází z tzv. „antispastického vzorce“, ve kterém směřuje postižené rameno dopředu, 

paže je zevně rotována, loket je extendovaný, dlaň směřuje nahoru, prsty jsou v extenzi 

a palec je v rovině dlaně. Dále se snažíme o prodloužení trupu s vytažením pánve vpřed 

a mírnou trojflexí postižené dolní končetiny (26). 

 

Metody na neurofyziologickém podkladě vhodné k mobilizaci nemocného: 

Vojtova metoda 

 Metoda, kterou vyvinul český neurolog Václav Vojta, vychází z toho, že každý 

jedinec má v sobě zabudované reflexní motorické vzorce, které se mohou skrze aktivaci 

přesně definovaných periferních zón vyvolat a v rámci nácviku motorických aktivit použít. 

Terapeut pacienta připraví do tzv. aktivované výchozí pozice, ve které stimuluje 

definované tlakové body a čeká na provedení reflexních zkříženě koordinovaných 

pohybových vzorců. Metoda byla původně vyvinuta pro děti s neurologickými poruchami, 

ale v posledních letech se její indikace úspěšně rozšířila i mezi dospělé, zejména 

s poškozením CNS. U pacienta po CMP využíváme obou reflexních vzorců, tj. reflexního 

otáčení i reflexního plazení. Vojtovou metodou dosahujeme mimo jiné i zlepšení 

vegetativních funkcí, zejména zlepšení bráničního dýchání, peristaltiky, polykání (9, 13). 
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Bobath koncept 

Bobath koncept se hojně využívá u dětí s centrálně podmíněnými motorickými 

poruchami (např. po dětské mozkové obrně), ale také u dospělých pacientů s roztroušenou 

sklerózou, po CMP, aj. Podstata této metody tkví v ovlivnění patologických známek 

onemocnění, tj. inhibice patologických posturálních a hybných vzorů, inhibice spasticity, 

facilitace fyziologických pohybových a posturálních vzorů, stimulace ke zvýšení narušené 

propriocepce. Těchto cílů se dosahuje pomocí různorodé škály postupů, jelikož je 

motorický deficit u pacientů velmi rozdílný a cvičení tak nejde standardizovat. V terapii se 

velmi často uplatňují změny polohy částí těla, oporové rovnovážné reakce paže a ruky, 

přenášení váhy na postiženou stranu, facilitace slovem a dotekem, široká týmová 

spolupráce. Koncept se neustále vyvíjí dle aktuálních poznatků v neurofyziologickém 

výzkumu a tak je stále velmi platnou metodou k léčbě hybných a posturálních poruch 

po CMP (19). 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je technika vyvinutá americkým 

neurofyziologem Dr. Hermanem Kabatem v 50. letech minulého století. Dr. Kabat 

pracoval s myšlenkou, jak by šlo docílit posílení slabého distálně uloženého svalu pomocí 

ostatních, proximálněji uložených, relativně silnějších svalů. Začal tak kombinovat pohyby 

s maximálním odporem a protažením slabého svalu, používal pohyby se spirálovitým 

a diagonálním charakterem a došel tím k úspěchu. Jeho techniku pak dále rozvíjely 

Margaret Knott a Dorothy Voss. Hlavními facilitačními technikami v tomto konceptu jsou 

maximální protažení svalu, maximální možný odpor danému svalu, manuální kontakt, 

slovní povely, zraková korekce pohybu pacientem, trakce a komprese kloubů. Indikace této 

metody je velmi širokospektrá, hojně je využívána v neurorehabilitaci (např. stavy 

po CMP). Fyzioterapeut provádí pohyby pacientovými horními a dolními končetinami 

v diagonálách (I. a II.), obdobně diagonální charakter mají i pohyby šíje a trupu. 

V rehabilitaci pacientů po CMP využíváme jak techniky relaxační a posilovací, tak prosté 

pasivní vedení diagonál do krajních poloh (25). 

 

Koncept Johnstone 

 Komplexní rehabilitační koncept skotské fyzioterapeutky Margaret Johnstone je 

cílený pro skupinu pacientů s hemiplegií po CMP. Normalizace svalového tonu 

a patologických posturálně hybných funkcí se v tomto konceptu dosahuje soustavným 
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polohováním, pasivními pohyby těla a končetin, stimulačními technikami a pohybovou 

terapií, která napodobuje ontogenetický vývoj jedince. V komplexní rehabilitaci se využívá 

speciálních pomůcek, jakými jsou nafukovací dlahy (splinty) a houpací židle, které mají 

hlavně za úkol tlumit spasticitu, stabilizovat končetiny, zvyšovat senzorickou aferenci 

atd. (19). 

 

K dalším vhodným fyzioterapeutickým postupům řadíme koncept vzpěrných 

cvičení dle Roswithy Brunkow, využití závěsného zařízení TherapiMaster, cvičení 

na velkém míči (19). 

 

Metody vhodné pro trénink senzitivity a vnímání vlastního těla:  

Tradiční trénink senzitivity 

 V tomto postupu se uplatňuje stimulace povrchová i hloubková, tedy hlazení, 

poklepávání, vibrace, kartáčování a trénink senzitivní diskriminace. Aplikací těchto 

taktilních impulsů se snažíme o obnovení fyziologické senzibility (13). 

 

Metoda Perfettiho 

 Tato metoda se využívá především při rehabilitaci paretické ruky a usiluje o to, 

že se pacient během terapií učí nové pohybové programy, aniž by použil staré 

zautomatizované pohyby či synergie. Ruka pacienta je vedena přes různé povrchy 

a objekty, ze kterých pacient získává senzorické vjemy, které později interpretuje. Pacient 

tak soustředí pozornost na svou ochrnutou ruku, což je podle Perfettiho značný facilitační 

mechanismus na úrovni motorického kortexu (13, 19). 

 

Metoda vynuceného používání paretické končetiny (forced-use) 

 Pacienti s hemiparézou mají v prvních týdnech po příhodě tendenci kompenzovat 

ztracenou funkci postižené ruky druhou zdravou stranou. V některých případech se toto 

„naučené nepoužívání“ stupňuje se současným neglect syndromem. Metoda vynuceného 

používání pracuje s tím, že je zdravá končetina po různě dlouhou dobu fixována, 

aby se zabránilo její motorické činnosti a pacient je tak nucen provádět motorickou aktivitu 

pouze paretickou končetinou (13). 
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Metoda senzomotorické stimulace (SMS) 

Metoda vypracovaná českými odborníky Vladimírem Jandou a Marií Vávrovou 

využívá poznatků o funkci extero a propriceptorů a teorie o dvoustupňovém motorickém 

učení. Cílem je dosažení reflexní, automatické aktivace požadovaných svalů bez výraznější 

kontroly korovou oblastí (tj. 1. stupeň řízení). Při SMS postupujeme dle dané metodické 

řady, ve které pacienta korigujeme ke správnému držení segmentů, dále využíváme 

labilních ploch, které zvyšují facilitaci proprioceptorů, kožních receptorů (zejm. v oblasti 

plosky a šíje). Metoda je při rehabilitaci po CMP vhodná především pro ovlivnění 

základních pohybových vzorů – stabilitu stoje a chůze (19). 

 

Zrcadlová terapie 

 Zrcadlová terapie byla původně vyvinuta pro léčbu fantomových bolestí, v poslední 

době je však hojně využívána jako doplňková terapie při rehabilitaci po CMP. Při terapii je 

zrcadlo umístěno v pacientově mediální rovině tak, aby opticky vizualizovalo pohyb 

paretické končetiny pohybem zdravé končetiny. Tato optická iluze má stimulující vliv 

na mozek, nervové spoje a díky tomu dochází ke zlepšení motorické funkce, provozování 

aktivit všedního života, u pacientů s neglect syndromem se upravuje opomíjení paretické 

končetiny. Terapie je podle několika studií velmi účinná i při léčbě komplexního 

bolestivého syndromu, který se někdy vyskytuje u pacientů po prodělané CMP (3, 22). 

 

Dalšími možnými fyzioterapeutickými metodami pro ovlivnění senzorické 

a psychické složky nemocného je ze širokého výběru např. Feldenkraisova metoda 

a hipoterapie (19). 

 

Jiné vhodné doplňkové metody: 

Kineziotaping 

 Při kineziotapingu se využívá elastických pásek, které jsou právě díky své pružnosti 

vhodné pro všestranné použití nejen ve sportu, ale i v klinické praxi. V rehabilitaci 

po CMP se kineziotaping využívá jako doplňková metoda, která dle způsobu použití 

stimuluje či naopak inhibuje dané svalové skupiny, redukuje bolest, má vliv 

na proprioceptivní a senzomotorický systém, zlepšuje stabilitu kloubů, urychluje vstřebání 

otoků a hematomů. U pacientů po CMP se často využívá korekčního tapingu pro dosažení 

optimální pozice glenohumerálního kloubu, zlepšuje se tak i funkce celé postižené horní 
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končetiny, dochází ke zvýšení zpětné proprioceptivní vazby, která příznivě ovlivňuje 

vnímání vlastního těla (6).  

 

Fyzikální terapie 

 Z fyzikální terapie se využívají různé formy elektrických proudů, které se uplatňují 

v terapii hypotonické ale i spastické parézy. Dále se zde uplatňuje relaxační složka 

při pobytu a pohybu ve vodě, při taktilním působení (masáž) a při aplikaci prvků 

z balneologie. Speciální technickou podporou při rehabilitaci CMP je funkční 

elektrostimulace (FES), která svou elektrickou aktivitou nahrazuje volní svalový stah 

při účelném pohybu. Při aplikaci FES se využívá stimulátoru a různého počtu elektrod, 

které jsou umístěny v blízkosti periferních nervů či svalů. U osob po CMP se tato 

stimulace provádí především v peroneální oblasti, občas i ke stimulaci extenzorů předloktí. 

Pro stimulaci peroneální oblasti je stimulátor umístěný v kapse nemocného, elektrody jsou 

pak rozmístěné a připevněné za hlavičkou fibuly. Impulzem o frekvenci 30 - 100 Hz je 

pak vyvolán stah m. tibialis anterior a dalších svalů na anteromediální ploše bérce, dojde 

k dorzální flexi a everzi chodidla, zlepšuje se chůze a švihová fáze kroku. FES se 

v rehabilitaci chůze používá již od roku 1960 a od té doby zaznamenává velké úspěchy, 

což dle Belda-Loise (2011) potvrzuje řada zahraničních studií. Vhodná průměrná doba 

stimulace pomocí FES pro dosažení nejlepších výsledků je cca 10 - 30 minut denně 

po dobu 4 týdnů (2, 13). 

2.5.4 Testování v neurorehabilitaci 

 Testování stavu pacienta před, během a po léčbě je důležitou součástí procesu 

rehabilitaci a to zejména pro stanovení vhodného léčebného plánu a zhodnocení efektu 

použité terapie. Pro testování neurologického pacienta existuje řada standardizovaných 

testů, které se zaměřují na 3 základní okruhy problémů nemocného – omezení aktivity, 

poruchu a participaci nemocného (20). 

Testování omezených aktivit – zabývají se určením stupně nezávislosti a schopnosti 

pacienta se o sebe postarat při provádění aktivit běžného denního života. 

 Barthel Index – mezinárodně používaný test hodnotí zvládání 10 základních 

činností běžného denního života (viz příloha č. 6) (24). 

 Test funkční soběstačnosti (FIM) – vychází ze základního testu Barthel Index, který 

doplňují testy pro sledování kognitivních funkcí. V testu FIM je hodnoceno celkem 18 
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činností v šesti kategoriích – osobní péče, kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace, 

sociální aspekty (viz příloha č. 7) (9). 

 Test aktivit – je využíván k hodnocení stavu nemocného po CMP, hodnotí mentální 

schopnosti, motorické aktivity a každodenní činnosti (9). 

 Scandinavian Stroke Scale a Copenhagen Stroke Scale – jsou testy hodnotící 

schopnosti a stav pacienta po náhlé CMP (9). 

 

Testování motorických poruch – hodnotí stupeň motorického postižení, zahrnují 

vyšetření svalového tonu, rozsahu pohybu, svalovou sílu. 

 Gross Motor Function Measurement (GMFM) – testování hrubé motoriky v pěti 

polohách (leh a otáčení, sed, plazení a lezení po kolenou, stoj, chůze, běh a skoky), kterých 

by mělo dosáhnout fyziologicky zdravé dítě v pěti letech (9, 20). 

 

Testy hodnotící kvalitu života a participaci nemocného – hodnotí stupeň participace 

a schopnost pacienta fungovat ve společnosti (20). 

 Short Form 36 – zjišťuje kvalitu zdravotní péče a zdravotního stavu pacienta 

pomocí 36 otázek z osmi okruhů zájmu – omezení fyzických aktivit, omezení sociálních 

aktivit, omezení obvyklých činností, bolest mentální a psychické poruchy, emocionální 

problémy, vitalitu, obecné hodnocení zdravotního stavu (20, 24) 

Mini-Mental State Examination (MMSE) – ačkoliv byl MMSE původně vyvinut 

jako screeningové vyšetření pro demenci, mnoho odborníků jej využívá jako screeningový 

nástroj pro kognitivní poruchu u hospitalizovaných pacientů po CMP (viz příloha č. 8). 

MMSE zahrnuje několik druhů úkolů - testování paměti, orientace, psaní, pozornosti 

a pojmenování (18). 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 

 Bakalářskou odbornou praxi, na kterou se speciální část bakalářské práce váže, 

jsem absolvovala v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. v období od 5. 1. 2015 do 30. 1. 2015. 

Zde jsem nastoupila na Neurologické oddělení, kde jsem měla možnost výběru pacienta 

pro svou bakalářskou práci. Spolupracovala jsem s pacientkou po prodělané ischemické 

CMP a SAK s levostrannou hemiparézou, která byla na oddělení hospitalizována 

od 27. 12. 2014. S pacientkou jsem pracovala již od prvního dne mé praxe, terapie 

probíhaly od pondělí do pátku 2x denně. Dopolední terapii jsem měla možnost vést já, 

odpolední pak tamější ergoterapeutka. Terapie trvaly přibližně 45 – 60 minut 

dle aktuálního stavu pacientky. Během prvního lednového týdne nastaly komplikace, 

pacientka musela být 10. 1. 2015 převezena do Nemocnice Na Homolce na oddělení cévní 

chirurgie a v terapii tak nastala týdenní pauza. Překlad zpět do Oblastní nemocnice Kladno 

(neurologické oddělení) proběhl 19. 1. 2015 a od 20. 1. 2015 jsme mohly pokračovat 

v zavedených terapiích. Od 27. 1. 2015 jsem za pacientkou docházela na lůžkové 

rehabilitační oddělení, kde jsme pokračovaly v předchozím režimu, tedy terapie 2x denně. 

Součástí pobytu na lůžkovém rehabilitačním oddělení byla opět odpolední ergoterapie, 

která se zaměřovala na jemnou motoriku ruky, cílené pohyby a celkové zlepšení 

soběstačnosti pacientky. 

Vyšetřovací postupy a pomůcky 

 Při vyšetřování pacientky bylo užito neinvazivních vyšetřovacích metod a postupů, 

které jsem získala v průběhu svého bakalářského studia. Při vyšetření bylo použito 

následujících pomůcek – krejčovský metr, goniometr, polohovací lehátko, neurologické 

kladívko. 

Využívané terapeutické metody, techniky, koncepty a pomůcky 

 V terapii jsem využívala techniky a metody, které jsem měla možnost získat 

během školní výuky a odborných praxí. Využívala jsem Techniky měkkých tkání dle 

Lewita, Kloubní mobilizace dle Lewita, Míčkování dle Jebavé, prvky Exteroceptivní 

facilitace dle Lewitové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle Kabata, 

Postizometrickou svalovou relaxaci (PIR) dle Lewita, prvky z Bobath konceptu, metodu 

Senzomotorické stimulace, prvky respirační fyzioterapie, analytické a syntetické LTV – 

protažení, strečink, nácvik jemné motoriky, Antigravitační relaxaci dle Zbojana, nácvik 

chůze. V průběhu terapií jsem využívala tyto pomůcky – terapeutické lehátko, vysoké 
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a nízké chodítko, „kozička“, tříbodová hůl, francouzská hůl, overball, gymball, měkké 

míčky, labilní plochy, žebřiny. 

Pacientka byla seznámena s průběhem vyšetření a terapie, svůj souhlas s terapií 

a použitím získaných dat v bakalářské práci potvrdila vlastnoručním podpisem 

Informovaného souhlasu (viz příloha č. 2). Bakalářská práce byla na základě tohoto 

souhlasu schválena Etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 1). 
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3.2 Anamnéza 

(odebrána přímo od pacientky) 

 

Osobní data: 

Vyšetřovaná osoba: M. K., žena 

Ročník narození: 1965 

Dominantní strana: pravá 

 

Diagnóza: 

I63.9 Mozkový infarkt NS 

I60.1 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny 

 

Rodinná anamnéza: 

Otec zemřel na infarkt myokardu (+60), matka – má DM II. typu a léčí se se 

srdcem (blíže nespecifikováno), v rodině z matčiny strany častý výskyt srdečních vad 

(insuficience chlopní, infarkty myokardu). Má 1 sestru – zdráva, 3 děti (2 dcery, 1 syn) -

 zdrávi. Jiné choroby se dle slov pacientky nevyskytují. 

 

Osobní anamnéza: 

Předchorobí: BDN, v dětském věku časté protrahované angíny, od 25 let – má 

sezónně ekzém na rukou i nohou (nezjištěna příčina či vyvolávající faktor), cca od 37 let –

 dyspnoe, tachykardie a hypertenze v klidu a při pohybu – lékařem nastavena 

farmakoterapie, dále nesledována (pouze při potížích), asi ve 40 letech – operace pravého 

menisku po pádu ze schodů, jiné úrazy a operace – 0. 

Nynější onemocnění: Dne 15. 12. 2014 ji ve 3:00 ráno vzbudila prudká bolest 

hlavy, zimnice provázená zvracením, průjmem, celkový malátný stav. Později (9:00) došlo 

k progresi stavu (neschopnost otočit hlavou, necitlivost prstů HKK oboustranně, vertigo) 

a navštívila pohotovost v kladenské nemocnici. Zde ošetřena pro akutní blokádu krční 

páteře, bolesti hlavy zmizely, odeslána na další vyšetření na neurologii, kde při čekání 

vznik těžké levostranné symptomatologie. Na CT mozku bez známek hemorhagie, 

indikována IVT, během které se stav levostranné symptomatologie zlepšoval. V 50. minutě 

IVT zastavena pro prudké bolesti hlavy a třísel, náhlá subfebrilie 37,2˚, akcentace arteriální 

hypertenze (ze 130/80 na 200/100), křeče v LHK, zhoršování levostranné 
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symptomatologie. Provedeno kontrolní CT mozku, kde bylo prokázáno subarachnoidální 

krvácení (zdroj nenalezen). Ihned přeložena na NCH JIP do ÚVN Praha, kde opakovaně 

provedena DSA. Za největší potíže v časné fázi považovala ztrátu schopnosti mluvit 

a neschopnost volního pohybu levostrannými končetinami. 

Od 18. 12 – 27. 12. 2014 na Neurologii JIP v kladenské nemocnici, zde plegie 

LHK, paréza LDK, znovuobnovení schopnosti řeči s mírnou dysartrií. 

Od 27. 12. 2014 na standardním lůžkovém oddělení Neurologie. Pacientku limituje 

omezení volní hybnosti a slabosti levostranných končetin. Stěžuje si na dvojité vidění 

a setřelou řeč.  

 

Pomůcky: 

Vysoké chodítko. 

 

Farmakologická anamnéza: 

Od 37 let pravidelně užívá léky na hypertenzi, hormony dle ordinace ošetřujícího 

lékaře. 

 

Alergická anamnéza:  

ATB, přesně neví jaké (penicilin to není). 

 

Gynekologická anamnéza: 

Menses od 10 let, poslední rok oligomenorea (řešeno hormonální léčbou), 

těhotenství bez komplikací, 3 porody spontánní cestou. 

 

Abusus: 

Cigarety – 1 krabičku denně cca od 18 let, káva – 5-6 denně, alkohol – 0. 

Od 15. 12. 2014 bez kávy a cigaret. 

 

Pracovní anamnéza: 

Dělnice – kompletace součástek. 

 

Sociální anamnéza: 

Bydlí v bytě v 1. poschodí se synem a dcerou, rozvedená. 
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Sportovní anamnéza: 

Denně chůze 5-6 km do práce, občas kolo, jinak žádné sportovní činnosti. 

 

Předchozí rehabilitace: 

Předchozí RHB na JIP Neurologie Kladno – analytické LTV, LTV na NF podkladě 

– na lůžku. 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

Souhrn diagnóz: 

I60.1 St.p. po kmenové ischemii, CMP s levostrannou symptomatologií etiologie 

v.s. embolizační při P-L zkratu a st.p. SAK jako komplikace IVT (bez prokázaného zdroje 

dle DSA). Vstupně těžká sin. flekční hemiparéza na LHK, lehce na LDK, dysartrie, 

meningeální syndrom 

I51.0 Významný P-L zkrat dle bubble testu 

M53.91 Chronický VAS Cp, dle RTG 2003 – spondylóza 

E039 Hypotyreóza – nyní bez substituce 

R00 sin. tachykardie 

Farmaka: 

Novalgin inj x-1-1-1 

Nimotop S 2-2-2-2-2-2 

Neodolpase á 24 hod. 

Paracetamol x-1-1 

Controloc 40 mg x-0-1 

Rosucard 40 mg x-0-1 

Baclofen x-0-1 

Fraxiparin inj 1-0-1 

Provedená vyšetření: 

CT mozku z 15. 12. 2014 9:46 

Zúžení basálních cisteren bilaterálně, chabá náplň a. basilaris – možné nástěnné 

trombotické změny, suspektní patologické změny žilních splavů v zadní jámě lební. 

CT mozku z 15. 12. 2014 11:31 

V porovnání s dnešním vyšetřením z 9:46 přibyly hyperdensity v basálních 

cisternách a krvácení v SA prostorech, komorový systém je zúžen, ložiskové změny nejsou 

patrny. Závěr: SA krvácení, symetrické, s maximem v cist. a. basilaris. 
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Magnetická rezonance ze 17. 12. 2014 

Drobné čerstvé vícečetné ischémie infra- a supratentoriálně, čerstvá ischemie 

v pontu vpravo. 

Echokardiografie 

Stopová mitrální a trikuspidální regurgitace, porucha diastolického plnění 

LK I. typu, pravé oddíly menší než levé, nejsou přítomny známky klidové plicní 

hypertenze. 

 

Indikace k RHB:  

Pacientka přijata ke standardní rehabilitaci po iCMP a SAK na neurologické 

oddělení a následně pak na rehabilitační oddělení Oblastní nemocnice Kladno s cílem 

navrátit pacientku do běžného denního života. Vzhledem k SAK je omezená vertikalizace 

pacientky – možno po konzultaci s lékařem min. 2 týdny po příhodě. Nutná zvýšená 

poloha hlavy 30˚. 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 5. – 6. 1. 2015 

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, neudává bolest ani únavu. 

 

Objektivní: Spolupracuje, pacientka orientovaná osobou, místem i časem, lehká dysartrie. 

Výška: 160 cm  

Hmotnost: 67 kg 

BMI: 26,17 

 

Aspekce 

Celkový pohled: 

 Pacientka střední postavy, leží na zádech na lůžku, mírná asymetrie obličeje, levá 

horní končetina leží v pronačním postavení podél těla, pravá horní končetina leží 

v pronačním postavení na břiše, dolní končetiny extendované, pravé akrum zevně 

rotované, levé akrum v plantární flexi a inverzi, hypotrofie svalstva není patrná. Mělké 

dýchání, největší dechové pohyby v horní hrudní části. U pacientky zaveden močový 

katetr.   

 

Vleže na zádech na lůžku: 

 Hlava ve středním postavení, mírná asymetrie obličeje – mírný pokles ústního 

koutku vlevo, vyhlazená nasolabiální rýha vlevo. Nádechové postavení hrudníku, mírná 

protrakce ramenních kloubů bilaterálně, umbiculus tažen lehce na pravou stranu. Levá 

horní končetina leží podél těla ve vnitřně rotačním a pronačním postavení, akrum je 

v semiflekčním postavení, zejména prsty. Pravá horní končetina v pronačním postavení 

na břiše pacientky. Dolní končetiny extendované a v abdukci. Levé akrum v plantární flexi 

s inverzí. Na pravém koleni, laterálně od spodního okraje pately klidná jizva velikosti asi 

1 cm. 

 

Vsedě na lůžku: 

 Do sedu se dostane sama bez dopomoci přes zdravý bok. Hrudník v anteflekčním 

postavení, hlava v předsunutí, protrakce obou ramenních kloubů, celý trup lehce ukloněn 
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doprava, nedostatečné zatížení levé hýždě. Chodidla spočívají na zemi, kolenní klouby 

jsou nad hlezenními. 

 

Stoj: 

 Vertikalizace do stoje s dopomocí dvou osob. Stabilní stoj ve vysokém chodítku 

vydrží po dobu několika sekund, poté se objevují oscilace trupu a nestabilita.  

 Vyhlazené křivky bederní lordózy a hrudní kyfózy, hyperlordóza krční páteře. Stoj 

o rozšířené stojné bázi, prstce přitisknuty k podložce, dolní končetiny semiflektované, 

náklon trupu dopředu.  

 

Chůze: 

 Chůze ve vysokém chodítku s dopomocí 2 fyzioterapeutů. Pacientka je schopna ujít 

asi 25 metrů po pokoji a chodbě, poté nastupuje únava a zvyšuje se nestabilita. 

Chůze nejistá, krátké kroky, nemožná dorsální flexe levého chodidla - kompenzuje 

to zvýšenou flexí v kyčelním kloubu, tzv. proximální typ chůze dle Jandy. Po provedení 

cca 5-6 kroků přichází únava a zakopává o levou špičku. Celé tělo se uchyluje při chůzi 

do stran, více zatěžuje pravou dolní končetinu, došlap na celou plochu chodidla, 

při došlapu na levou dolní končetinu mírné prolomení levého kolene. Chůze bez synkinézy 

hrudníku – rigidní postavení trupu, pohyby pánve nejsou zřetelné. 

 

Palpace 

 Palpačně vyšetřován svalový tonus na levé i pravé polovině těla. Nalezen převážně 

hypotonus na levostranných končetinách, centrálně podmíněné zvýšené napětí u flexorové 

skupiny levého předloktí, na trupovém svalstvu výrazný svalový hypotonus nenalezen. 

Hypertonus zjištěn u paravertebrálních svalů v úseku bederní páteře bilat., u horních 

fixátorů lopatek bilat. Svalstvo pravostranných končetin v normotonu. 

 

SVAL PRAVÁ LEVÁ 

m. sternocleidomastoideus Normotonus Hypertonus 

mm. scaleni Normotonus Normotonus 

m. trapezius horní vlákna Hypertonus Hypertonus 
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m. levator scapulae Hypertonus Hypertonus 

m. deltoideus Normotonus Hypotonus 

m. biceps brachii Normotonus Hypotonus 

m. triceps brachii Normotonus Hypotonus 

flexory ruky a prstů Normotonus 
Centrálně podmíněný 

hypertonus 

extenzory ruky a prstů Normotonus Hypotonus 

m. pectoralis major Normotonus Hypertonus 

m. rectus abdominis Normotonus Normotonus 

paravertebrální svaly Hypertonus Hypertonus 

ischiokrurální svaly Normotonus Hypotonus 

adduktory kyčelního kloubu Normotonus Hypotonus 

m. tensor fasciae latae Normotonus Hypotonus 

m. quadriceps femoris Normotonus Hypotonus 

m. triceps surae Normotonus Hypotonus 

Tabulka č. 1 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 5. 1. 2015  

 

Antropometrie 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Paže (relaxovaná) 29,5 30,5 

Předloktí (maximální obvod) 25 25 

Předloktí (minimální obvod) 18,5 18,5 

Zápěstí 15,5 17 

Hlavičky metakarpů 18,5 19 

Tabulka č. 2 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 
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HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Acromion - daktylion 71 71 

Paže 31 31 

Předloktí 24 24 

Ruka 16 16 

Tabulka č. 3 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Stehno (15 cm nad patelou) 50 47 

Nad kolenem 40,5 40,5 

Koleno 39,5 39,5 

Přes tuberositas tibiae 33,5 34,5 

Lýtko 36,5 36,5 

Nad kotníky 21 21 

Nárt 30,5 30,5 

Metatarsy 

 
23 23 

Tabulka č. 4 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Funkční délka 83 83 

Anatomická délka 80 80 

Femur 41 41 

Bérec 39 39 

Chodidlo 22 22 

Tabulka č. 5 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 
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TRUP  

Hrudník přes mezosternale 104 

Hrudník při inspiriu 107 

Hrudník při exspiriu 101 

Přes umbiculus 94 

Tabulka č. 6 Obvodové rozměry – trup (cm) z 5. 1. 2015  

 

Goniometrie 

Hodnoty měření zaznamenány metodou SFTR. Měření rozsahu pohybu v kloubech 

provedeno aktivně i pasivně. 

Při pasivních pohybech levého ramenního kloubu popisována pacientkou mírná 

bolest v krajních polohách (zejm. flexe, zevní rotace a abdukce). 

 

 PHK aktivně PHK pasivně LHK aktivně LHK pasivně 

Ramenní kloub 

S 20-0-170 S 20-0-170 S 0-0-0 S 20-0-100 

F 130-0-0 F 130-0-0 F 10-0-0 F 90-0-0 

T 10-0-100 T 10-0-110 T 0-0-0 T 0-0-100 

R (F 90) 80-0-50 R (F 90) 80-0-60 R (F 90) 0-0-0 
R (F 90) 20-0-

50 

Loketní kloub S 0-0-120 S 0-0-120 S 0-20-90 S 0-0-120 

Zápěstí S 70-0-50 S 70-0-60 S 0-20-20 S 40-0-60 

MCP klouby S 0-0-80 S 0-0-90 S 0-20-20 S 0-0-90 

Tabulka č. 7 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 6. 1. 2015  
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 PDK aktivně PDK pasivně LDK aktivně LDK pasivně 

Kyčelní kloub 

S (koleno S 90) 

10-0-100 

S (koleno S 90) 

10-0-110 

S (koleno S 90) 

0-0-80 

S (koleno S 90) 

10-0-100 

F 40-0-0 F 40-0-10 F 20-0-0 F 40-0-10 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-20 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-20 

R (S 90, koleno 

S 90) 

20-0-10 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-10 

Kolenní kloub S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-90 S 0-0-100 

Hlezenní kloub S 10-0-30 S 10-0-40 S 0-10-20 S 0-10-30 

Tabulka č. 8 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

 

 Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 45-0-30 S 45-0-30 

 F 30-0-20 F30-0-20 

 T 40-0-30 T 40-0-30 

Tabulka č. 9 Vyšetření kloubního rozsahu krční páteře z 6. 1. 2015  

 

Vyšetření svalové síly 

Orientační vyšetření svalové síly bylo provedeno v modifikovaných polohách 

na lůžku vzhledem ke stavu a možnostem pacientky. Polohy svalového testu dle Jandy 

nebylo možno zaujmout kvůli omezenému pohybu pacientky na lůžku a neschopností tyto 

polohy udržet. Dále také nebyla dodržena zásada opakování pohybu při vyšetření. 

Hodnoceno stupnicí 0-5 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 – 

velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/-.  

Svalová síla ruky zjištěna orientačně současným stiskem rukou terapeuta. Svalová 

síla asymetrická – vlevo žádná svalová aktivita. 
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Pohyby v ramenním 

kloubu 
PHK LHK 

Flexe 5 1 

Extenze 4 1 

Elevace 5 2 

Abdukce 4+ 1 

Addukce 4+ 1 

Pohyby v loketním kloubu PHK LHK 

Flexe 5 2 

Extenze 4+ 2 

Pronace 4+ 2- 

Supinace 4+ 1 

Pohyby v zápěstí PHK LHK 

Flexe s radiální dukcí 4 1 

Flexe s ulnární dukcí 4 1 

Extenze s radiální dukcí 4 0 

Extenze s ulnární dukcí 4 0 

Tabulka č. 10 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 6. 1. 2015  
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Pohyby kyčelního kloubu PDK LDK 

Flexe 5 2+ 

Extenze 4 2 

Abdukce 4+ 2+ 

Addukce 5 2+ 

Pohyby kolenního kloubu PDK LDK 

Flexe 5 2+ 

Extenze 5 2+ 

Pohyby v hlezenním 

kloubu 
PDK LDK 

Dorsální flexe 4 1 

Plantární flexe 5 2 

Tabulka č. 11 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

 

Vyšetření úchopu dle Nováka: 

Jemný (precizní) úchop PRAVÁ LEVÁ 

Štipec Svede Nesvede 

Špetka Svede Nesvede 

Klíčový Svede Nesvede 

Silový úchop PRAVÁ LEVÁ 

Kulový Svede Nesvede 

Válcový Svede Nesvede 

Háček Svede Nesvede 

Tabulka č. 12 Vyšetření úchopu dle Nováka z 6. 1. 2015  
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 Hodnoceno stupnicí 0 – 2, kdy 0 – nejde o svalové zkrácení, 1 – malé svalové 

zkrácení, 2 – velké svalové zkrácení.  

TESTOVANÝ SVAL VPRAVO VLEVO 

m. levator scapulae 1 1 

m. trapezius 1 1 

m. erector spinae 1 1 

m. rectus femoris 1 1 

m. tensor fascie latae 0 0 

m. iliopsoas 0 1 

Flexory kolenního klouby 0 0 

Krátké adduktory kyčelního 

kloubu 
0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního 

kloubu 
0 0 

m. gastrocnemius 0 1 

m. soleus 0 1 

Tabulka č. 13 – Vyšetření zkrácených svalů z 5. 1. 2015 

 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologie, rozpozná všechny vůně a pachy. 

II. n. opticus – patologie, po příhodě udává dvojité vidění, jak vzdálených, tak blízkých 

předmětů. 

III. n. oculomotorius – bez patologie, pohyby bulbů symetrické, bez nystagmu. 

IV. n. trochlearis – bez patologie, podívá se na špičku nosu. 

V. n. trigeminus – bez patologie, čití a citlivost obličeje je symetrické, pohyby dolní čelisti 

symetrické. 

VI. n. abducens – bez patologie, pohyby bulbů symetrické. 
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VII. n. facialis – patologie, mírná asymetrie vlevo – vyhlazená nasolabiální rýha, pokleslý 

ústní koutek. 

VIII. n. vestibulocochlearis – sluch bez patologie, vertigo není. 

IX. n. glossopharyngeus – polykání bez patologie, mírně setřelá řeč. 

X. n. vagus – bez patologie. 

XI. n. accessorius – elevace ramen asymetrická (vlevo menší svalová síla), pohyby šíje lze, 

ale jsou bolestivé. 

XII. n. hypoglossus – jazyk plazí lehce doleva. 

 

Vyšetření čití: 

Čití vyšetřeno ve všech dermatomech. 

Povrchové 

Taktilní – ve všech dermatomech bez patologie. 

Termické – chladové a tepelné podněty vyšetřeny na celém těle bez patologie. 

Algické – bolestivé podněty na celém těle bez patologie. 

Hluboké 

Polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie. 

Pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie. 

Stereognózie – předmět (plastové víčko) a jeho vlastnosti bez problému rozezná. 

Vibrační čití – nevyšetřováno. 

Vyšetření šlacho-okosticových reflexů: 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Bicipitový reflex (C5-6) Normoreflexie Hyperreflexie 

Tricipitový reflex (C7) Normoreflexie Hyperreflexie 

Flexorový reflex (C8) Normoreflexie Hyperreflexie 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Patelární reflex (L2-4) Normoreflexie Hyperreflexie 

Reflex AŠ (L5-S2) Normoreflexie Hyperreflexie 

Medioplantární reflex (L5-

S2) 
Normoreflexie Hyperreflexie 

Tabulka č. 14 Vyšetření ŠOR z 5. 1. 2015  
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Vyšetření kožních reflexů: 

 VPRAVO VLEVO 

Epigastrický (Th7-8) Nevýbavný Nevýbavný 

Mezogastrický (Th9-10) Nevýbavný Nevýbavný 

Hypogastrický (Th11-12) Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 15 Vyšetření kožních reflexů z 5. 1. 2015  

 

Pyramidové jevy: 

Pyramidové jevy iritační 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Juster Negativní Negativní 

Trömmer Negativní Pozitivní 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Babinski Negativní Pozitivní 

Vítkův sumační Negativní Pozitivní 

Chadock Negativní Pozitivní 

Oppenheim Negativní Negativní 

Tabulka č. 16 Vyšetření PJI z 5. 1. 2015  
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Pyramidové jevy zánikové 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Mingazzini Negativní Pozitivní 

Dufour Negativní Pozitivní 

Barré Negativní Pozitivní 

Fenomén retardace Negativní Nelze 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Mingazzini Negativní Pozitivní 

Fenomén retardace Negativní Pozitivní 

Tabulka č. 17 Vyšetření PJZ z 5. 1. 2015  

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe (ukazováček-špička nosu) - vpravo bez patologie, vlevo nesvede 

kvůli nedostatku síly a omezenému volnímu pohybu. 

Taxe (pata-koleno-sun po tibii) – vpravo bez patologie, vlevo hypermetrie, 

na druhý pokus cílený pohyb již bez patologie, sun po tibii dolů bez patologie. 

Diadochokinéza (pronace-supinace) – nesvede.  

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže: 

Vyšetření protažitelnosti a posunlivosti kůže ve všech segmentech těla. Snížená 

posunlivost a protažitelnost kůže nalezena v úseku bederních vzpřimovačů páteře bilat., 

v oblasti horních fixátorů lopatek bilat.  

 

Podkoží: 

Vyšetření pomocí Kiblerovy řasy na zádech, zvýšený odpor je kladen v úseku 

bederních vzpřimovačů páteře bilaterálně. Hrudní oblast bez patologie. 
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Fascie: 

Vyšetření fascií proběhlo na trupu i končetinách. Na končetinách protažitelnost 

fascií laterolaterálně bez omezení, protažitelnost fascie na přední straně hrudníku omezená 

bilaterálně kraniálně, fascie CThp omezena laterolaterálně, zádová thorakolumbální fascie 

omezena kraniokaudálně bilaterálně v úseku bederních vzpřimovačů páteře. 

 

Svaly: 

 Palpační vyšetření svalového tonu viz „Palpace“. Při vyšetření nebyly nalezeny 

v těchto svalech (viz tabulka „Palpace“) spoušťové body. 

 

Periost: 

 Bolestivá hlavička fibuly vlevo, jinak bez patologických nálezů. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 Kloubní vůle byla vyšetřovaná na horních a dolních končetinách, zejména 

na akrálních částech, kde z důvodu dysfunkce očekáváme omezení kloubní vůle.  

Na horních končetinách vyšetřována kloubní vůle drobných kloubů ruky všemi 

směry, kloubní vůle zápěstí všemi směry, lokte laterolaterálně a pohyblivost hlavičky radia 

dorzoventrálně.  

 Na dolních končetinách vyšetřována kloubní vůle v Lisfrankově kloubu 

dorzoplantárně, os calcaneus všemi směry, talokrurálním kloubu dorsálně, pohyblivost 

hlavičky fibuly. 

 Kloubní vůle omezená: 

Horní končetina – levé zápěstí všemi směry, levá hlavička radia dorzoventrálně.  

Dolní končetina – levý Lisfrankův kloub všemi směry, levá hlavička fibuly dorzoventrálně. 

 

Speciální testy 

Barthel Index: 

Vyšetření Barthelova testu základních všedních činností viz příloha č. 6. 

Z vyšetření z 5. 1. 2015 vyšlo 55 bodů ze 100, tj. závislost středního stupně. 

 

 

 

 



46 

 

Ashworthova škála spasticity: 

 Vyšetření centrálně podmíněného svalového tonu vlevo pomocí Modifikované 

Ashworthovy škály – stupnice 0 – 4. 

 

Stupeň Klinický nález 

0 Svalový tonus nezvýšen 

1 
Mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci 

rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny 

1+ 
Mírné zvýšení svalového tonu patrné po přibližně polovinu 

doby rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny 

2 
Výraznější zvýšení svalového tonu patrné v celém rozsahu 

pohybu, pasivní pohyb je však snadný 

3 Zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

4 
Postižená část je v trvalém abnormálním postavení (flexi či 

extenzi), pasivní pohyby obtížné do všech směrů 

Tabulka č. 18 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

 

Segment Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 0 1 

Zápěstí 0 1+ 

MCP klouby 0 1+ 

Kyčelní kloub 0 0 

Kolenní kloub 0 0 

Hlezenní kloub 0 0 

Tabulka č. 19 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály 

levostranných končetin z 5. 1. 2015  
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Hodnocení funkčního indexu soběstačnosti (FIM): 

 Pacientka dosáhla při vyšetření Funkčního indexu soběstačnosti z 5. 1. 2015 (viz 

příloha č. 7) 92 bodů. 

 

 Hodnocení Mini – Mental State Examination – MMSE: 

Při hodnocení psychického stavu pacientka dosáhla plného počtu bodů, tj. 30 bodů, 

nachází se tedy ve stupnici 25 – 30, tedy norma. Vyšetření a tabulka hodnocení viz příloha 

č. 8. 

 

Závěr vstupního kineziologického rozboru:  

 49-tiletá pacientka po iCMP a SAK, pravačka, střední postavy. Na první pohled 

viditelná asymetrie obličeje – pokles levého ústního koutku a vyhlazení nasolabiální rýhy, 

vleže na zádech LHK ve vnitřně rotačním a pronačním postavení, loket a akrum LHK 

v semiflexi, akrum LDK v plantární flexi s inverzí. Mělký horní hrudní typ dýchání. 

Na pravém koleni přítomna malá jizva po menisektomii. 

 Do sedu se dostane sama přes zdravý bok, sed nestabilní, asymetrické zatížení 

hýždí, úklon doprava, protrakce obou ramen, výrazný předsun hlavy. Vertikalizace do stoje 

s dopomocí 2 osob, krátký stoj možný ve vysokém chodítku, stoj nestabilní s oscilací 

trupu. Chůze ve vysokém chodítku se 2 osobami, chůze nejistá, nestabilní, deviace trupu, 

proximální typ chůze dle Jandy – zvýšená flexe levého kyčelního kloubu v důsledku 

omezené dorzální flexe levého hlezenního kloubu, nesprávné odvíjení a došlap nohy.  

 Palpačně zjištěn hypotonus svalů levostranných končetin, vpravo normotonus, 

centrálně podmíněné zvýšené napětí flexorové skupiny levého předloktí. Hypertonus 

vzpřimovačů bederní páteře bilat. a oblasti horních fixátorů lopatek bilat.   

 Antropometrie obvodových rozměrů ukázala asymetrie pravé a levé strany těla – 

na LHK větší obvodové rozměry paže a akra než na straně pravé, pravděpodobně otok 

z inaktivity. Naopak obvodové rozměry LDK jsou menší než na straně pravé – hypotrofie 

L stehna. 

 Rozsahy v kloubech levé a pravé poloviny těla odlišné. Vpravo kloubní rozsahy 

v normě, vlevo omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu. Aktivní rozsahy v kloubech 

LHK – kořenově náznak pohybu, akrum nelze, flekční postavení zápěstí a MCP kloubů. 

Výrazné omezení pasivního rozsahu levého ramenního kloubu do zevní rotace, flexe 

a abdukce oproti pravému ramennímu kloubu. Pasivně lze v akrálních kloubech LHK 

dosáhnout nulového postavení. Asymetrie kloubních rozsahů DKK méně výrazná 
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než na HKK. Aktivní pohyb LDK lze, výrazně omezená dorzální flexe hlezenního kloubu, 

který je v plantární flexi s inverzí. Oproti normě jsou omezené rozsahy krční páteře 

do všech směrů. 

 Nalezena počínající spasticita na LHK, dle Aschworthovy škály mírné zvýšení 

svalového tonu patrné přibližně polovinu doby rozsahu pohybu do dorzální flexe v levém 

zápěstí a MCP kloubech (stupeň 1+), mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci 

rozsahu pohybu levého loketního kloubu do extenze (stupeň 1). 

 Výrazné oslabená levá polovina těla. Vpravo svalová síla v normě. LHK výrazně 

oslabena, lehká aktivní hybnost zachována pouze v ramenním a loketním kloubu, akrálně 

pohyb nemožný, pouze svalový záškub při pokusu o flexi v zápěstí. LDK oslabena, ne 

však tak výrazně jako LHK. Aktivní pohyb v kyčelním a kolenním kloubu lze 

i bez dopomoci, v hlezenním kloubu neprovede dorsální flexi. Všechny jemné a silové 

úchopy vpravo svede, vlevo je nesvede.        

 Vyšetření zkrácených svalů objevilo zkrácené svaly na levé i pravé polovině těla. 

Zkrácení objeveno u m. levator scapulae bilat., m. trapezius bilat., m. erector spinae bilat., 

m. rectus femoris bilat., m. iliopsoas vlevo, m. gastrocnemius a m. soleus vlevo. 

 Výsledky provedeného neurologického vyšetření odpovídají centrálnímu postižení 

NS. ŠOR vlevo jsou zvýšené (hyperreflexie), vpravo normoreflexie, břišní reflexy 

nevýbavné bilat. Pyramidové iritační a zánikové jevy na HK i DK jsou pozitivní vlevo, 

vpravo negativní, fenomén retardace na HK nelze provést, na DK pozitivní. Vyšetření 

taktilního i hlubokého čití na celém těle neobjevilo patologické nálezy. Hlavové nervy jsou 

téměř bez patologie, postižení II. n. opticus – dvojité vidění, VII. n. facialis – asymetrie 

obličeje, IX. n. glossopharyngeus – setřelá řeč, XII. n. hypoglossus – jazyk plazí lehce 

doleva. Vyšetření taxe na HKK – vpravo bpn, vlevo nelze vzhledem k omezení aktivního 

pohybu, na DKK – vpravo i vlevo lze. Diadochokinéza HKK (supinace-pronace) nelze 

provést.  

 Reflexní změny na kůži, podkoží, fasciích – změny především v oblasti bederní 

páteře a horních fixátorů lopatek. Bolestivý periostový bod – levá hlavička fibuly. 

Omezení kloubní vůle vlevo – zápěstí všemi směry, hlavička radia a fibuly dorzoventrálně, 

Lisfrankův kloub všemi směry.  

 Výsledky speciálních testů hodnotící soběstačnost a kognitivní funkce pacientky – 

Barthel Index – střední stupeň závislosti (55 bodů ze 100), Mini Mental State Examination 

– norma (30 bodů ze 30), Funkční index soběstačnosti – částečná závislost (92 bodů 

ze 126).  
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý plán 

 Krátkodobým plánem je dosažení co největší možné soběstačnosti a sebeobsluhy 

pacientky při její hospitalizaci v nemocnici, plán obsahuje následující cíle: 

 Prevence komplikací CMP (kontraktur, respirační obtíže aj.). 

 Zmírnění otoku na předloktí a ruce LHK. 

 Zvýšení rozsahu pohybu v kloubech levostranných končetin. 

 Dosáhnout volního aktivního pohybu LHK, jemné motoriky ruky. 

 Vyrovnání svalových dysbalancí (zkrácené vs. oslabené svaly). 

 Facilitace svalů levostranných končetin. 

 Zvýšení svalové síly levostranných končetin, aktivace svalových skupin na trupu. 

 Nácvik vertikalizace a asistované, později samostatné chůze s pomůckou. 

 Zlepšení stability ve stoji a vsedě. 

3.4.2 Dlouhodobý plán 

 Dlouhodobým plánem je dosažení úplné soběstačnosti a sebeobsluhy pacientky 

v domácím i venkovním prostředí při úkonech běžných denních aktivit, cílem je: 

 Samostatná chůze bez pomůcek. 

 Dosažení plné stability při různorodých podmínkách. 

 Nácvik složitější jemné motoriky a úkonů ADL. 

 Udržení kloubního rozsahu pohyblivosti. 

 Další zvyšování svalové síly. 

 Návrat do stavu před nemocí. 
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3.5 Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka 5. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, mírně unavená, ale spala dobře, jakékoliv 

bolesti neguje. 

Objektivní: Pacientka orientovaná, spolupracuje, mírná dysartrie, vypadá sklesle 

a unaveně. 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Odebrat anamnézu. 

 Provést vstupní kineziologický rozbor. 

 Posílit svaly dolních a horních končetin. 

 Zlepšit stereotyp chůze s vysokým chodítkem. 

Návrh terapie: 

 Vstupní kineziologický rozbor. 

 Vertikalizace do stoje. 

 Nácvik správného stereotypu chůze. 

 LTV na přístrojích - cvičení dolních končetin na motomedu. 

Provedená terapie: 

 Vstupní kineziologický rozbor – viz výše. 

 Vertikalizace do stoje s dopomocí dvou terapeutů. 

 Nácvik správného stereotypu chůze ve vysokém chodítku s doprovodem dvou 

terapeutů – chůze po pokoji. 

 Motomed – 20 minut, bez navolené zátěže. 

Autoterapie: 

 Polohovat levostranné končetiny do antispastické polohy. 

 Při sebeobsluze zapojovat do činnosti co nejvíce levou horní končetinu. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Vstupní kineziologický nebyl dokončen. Vyšetření byla zdlouhavá, pacientka byla 

postupem času mírně rozladěná a unavená, proto bude vstupní kineziologický rozbor 

doplněn následující den. Vertikalizace do stoje s mírnou dopomocí dvou terapeutů, 

pacientka se cítí ve stoji nejistě, chůze po pokoji s vysokým chodítkem. Chůze 
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pro pacientku náročná, zadýchává se, při chůzi zakopává o levou špičku, vázne úchop 

madla chodítka levou rukou. Při jízdě na motomedu bez subjektivních obtíží, dle přístroje 

silová asymetrie dolních končetin - převaha pravé dolní končetiny cca 70%. Při korekci se 

snaží tuto asymetrii vyrovnat. Poučena o autoterapii. 

 

2. terapeutická jednotka 6. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Dnes se cítí lépe než včera, únavu a bolesti neguje.  

Objektivní: Pacientka orientovaná, spolupracuje, na pohled vypadá daleko vitálněji 

než předchozí den.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Dokončit vstupní kineziologický rozbor. 

 Uvolnit měkké tkáně hrudníku. 

 Zlepšit dechový stereotyp.  

 Facilitace hypotonických svalových skupin. 

 Obnovit kloubní vůli v zablokovaných segmentech. 

 Udržet stávající kloubní rozsah kloubů pravé i levé poloviny těla. 

 Prevence kontraktur. 

 Zvýšit soběstačnost při vertikalizaci do sedu. 

 Zlepšit a urychlit vertikalizaci do stoje. 

 Zlepšit stereotyp chůze. 

 Posílit svaly dolních a horních končetin. 

Návrh terapie: 

 Vstupní kineziologický rozbor. 

 Techniky měkkých tkání na hrudníku. 

 Respirační fyzioterapie. 

 Facilitace hypotonických svalů. 

 Mobilizace kloubů LHK a LDK. 

 Aktivní a pasivní pohyby levostrannými končetinami. 

 Vertikalizace do sedu a stoje. 

 Nácvik chůze. 

 LTV na přístrojích - cvičení dolních končetin na motomedu. 
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Provedená terapie: 

 Vstupní kineziologický rozbor – viz výše. 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku – uvolnění hrudní fascie 

kraniálním směrem bilat. 

 Respirační fyzioterapie – nácvik břišního dýchání, lokalizovaného dýchání vleže 

na zádech s pokrčenými dolními končetinami. Lokalizované dýchání zejména 

s důrazem na levou polovinu hrudníku, terapeut klade manuální tlak do oblasti 

dolní hrudní a poté do oblasti střední hrudní, pacientka se snaží dechem odtlačit 

terapeutovy ruce. 

 Míčkování LHK dle Jebavé - na dorzální ploše ruky a předloktí, ventrální 

a dorzální ploše paže, m. deltoideus disto – proximálním směrem rychlými pohyby. 

Míčkování LDK dle Jebavé – na ventro – laterální ploše bérce disto – proximálním 

směrem rychlými facilitačními pohyby. 

 Mobilizace LHK dle Lewita - drobných kloubů ruky a zápěstí všemi směry, 

nespecifická mobilizace ruky – palmární a dorzální vějíř, hlavičky radia 

dorzoventrálně. 

Mobilizace LDK dle Lewita – drobných kloubů nohy všemi směry, nespecifická 

mobilizace nohy – plantární a dorzální vějíř, hlavičky fibuly dorzoventrálně. 

 Pasivní pohyby LHK vleže na zádech prováděné pomalým plynulým pohybem 

s výdrží v krajní poloze – extenze v IP1, IP2 a MCP kloubech, dorzální a palmární 

flexe zápěstí, flexe a extenze v loketním kloubu; flexe do 90˚, abdukce, 

horizontální addukce, vnitřní a zevní rotace v ramenním kloubu. 

Aktivní pohyby LHK s dopomocí – snaha o aktivní pohyby s dopomocí terapeuta, 

pacientka naznačuje pohyb do palmární flexe zápěstí, flexe loketního kloubu 

a elevace ramenního kloubu. 

Pasivní pohyby LDK  vleže na zádech prováděné pomalým plynulým pohybem 

s výdrží v krajní poloze – plantární a dorzální flexe v hlezenním kloubu; flexe 

a extenze kolenního kloubu; flexe, abdukce, vnitřní a zevní rotace kyčelního 

kloubu. 

Aktivní pohyby LDK – flexe v kolenním a kyčelním kloubu sunutím paty po lůžku, 

abdukce v kyčelním kloubu sunutím po lůžku. 

 Nácvik přetáčení na postižený i zdravý bok a na břicho. 
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 Nácvik samostatné vertikalizace do sedu, vertikalizace do stoje s dopomocí jedné 

osoby. 

 Nácvik správného stereotypu chůze ve vysokém chodítku – chůze po chodbě, cca 

25 metrů. Nácvik stereotypu chůze v nízkém chodítku – po pokoji. 

 Motomed – 20 min, bez zátěže. 

Autoterapie: 

 Nácvik břišního a lokalizovaného dýchání, zaměřeno především na levou polovinu 

hrudníku. 

 Snaha o aktivní pohyby levostranných končetin na lůžku, cvičení v představě 

a uvědomění si pohybu. 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Dokončen vstupní kineziologický rozbor. Nácvik břišního dýchání je pro pacientku 

obtížný, rozsahy v L kyčelním kloubu po několika opakováních zvětšeny, pohyb 

v hlezenním kloubu stále omezen – zejména do dorzální flexe. Vertikalizace do stoje 

s dopomocí jedné osoby lze provést snadněji a rychleji než předchozí den. Nácvik chůze 

ve vysokém chodítku po chodbě, pacientka se cítí již jistěji, tak proveden nácvik chůze 

v nízkém chodítku po pokoji. Chůze pomalá s krátkými kroky, aby pacientka nezakopávala 

o levou špičku, zvyšuje flexi v kyčelním kloubu, po provedení několika takových kroků je 

unavená a dochází opět k zakopávání.  

 

3. terapeutická jednotka 7. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bez bolesti a únavy. 

Objektivní: Spolupracuje, je usměvavá, těší se na terapii. Sedí na lůžku v polosedě, 

s horními končetinami podél těla, prsty levé ruky ve flekčním držení. Protažení prstů je 

obtížnější než předchozí den.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Facilitace hypotonických svalů. 

 Uvolnit hypertonické svaly. 

 Protáhnout zkrácené svaly. 

 Zabránit rozvoji kontraktur a udržet kloubní rozsahy kloubů pravé i levé poloviny 

těla. 
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 Posílit oslabené svaly levé horní končetiny. 

 Zvýšit stabilitu pánve a trupu.  

 Posílit svaly dolních končetin. 

 Zlepšit stereotyp chůze. 

Návrh terapie: 

 Facilitace hypotonických svalů. 

 Techniky měkkých tkání na oblast předloktí LHK. 

 PIR s protažením pro zkrácené svaly. 

 Aktivní, pasivní pohyby, izometrická cvičení LHK, LDK. 

 LTV na NF podkladě – PNF pro LHK dle Kabata. 

 LTV na přístrojích - cvičení dolních končetin na motomedu. 

 Vertikalizace a nácvik chůze s vysokým a nízkým chodítkem. 

Provedená terapie: 

 Exteroceptivní facilitace LHK hlazením dle Lewitové – dorzální plocha ruky 

a předloktí, paže. 

 Míčkování LHK dle Jebavé – ventrální plocha dlaně a předloktí disto – 

proximálním směrem pomalým krouživým pohybem.  

 PIR s protažením dle Lewita – m. rectus femoris bilat. vleže na břiše. 

 LTV vleže na lůžku – podsazování a elevace pánve do mostu s výdrží, v krajní 

poloze překlápění pánve ze strany na stranu. Pasivní pohyby LHK stejné jako 

v předchozí terapii.  

Izometrická cvičení pro svaly trupu – pacientka leží na zdravém boku, terapeut se 

snaží svými dlaněmi, které jsou položené na levé cristě a na laterální ploše levých 

žeber, oddálit tyto dva body, pacientka má povel držet na místě a nenechat si tyto 

dva body oddálit.  

Izometrie svalů horních a dolních končetin s využitím overballu vleže na zádech. 

Pro HK – overball leží pod zápěstím a pacientka vykonává tlak nataženou horní 

končetinou do míčku; overball mezi trupem a ventrální plochou zápěstí, tlak 

nataženou horní končetinou do míčku. Pro DK – overball pod kolenem, protlačení 

kolene proti míčku; overball mezi koleny nebo kotníky a současně tlačí do míčku. 

 PNF pro LHK dle Kabata vleže na zádech – I. diagonála LHK flekční i extenční 

vzorec, nejprve pohyb veden pasivně s výdrží v krajních polohách pro maximální 
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protažení a nafacilitování všech svalových skupin LHK a pro naučení diagonálního 

pohybu, poté provedeno posilovací technikou pomalý zvrat – výdrž s cílem 

zlepšení funkce akra iradiací ze silnějších proximálních svalů LHK (1. diagonála 

flekční vzorec - m. serratus anterior, 1. diagonála extenční vzorec - m. levator 

scapulae, mm. rhomboidei).  

II. diagonála LHK flekční i extenční vzorec, pohyb v obou diagonálách veden opět 

pasivně pro naučení diagonálního pohybu a pro protažení všech svalových skupin 

LHK (II. diagonála flekční vzorec jako antispastický vzorec) a výdrž v konečné 

poloze cca 60 sekund, pohyb proveden v omezeném rozsahu vzhledem ke snížené 

zevní rotaci a abdukci levého ramenního kloubu. Nakonec aktivní provedení 

II. diagonály flekčního vzorce posilovací technikou výdrž – relaxace – aktivní 

pohyb.                                           

 Cvičení dolních končetin na motomedu – 20 min, bez zátěže. 

 Nácvik stereotypu chůze s vysokým chodítkem – celá chodba, s nízkým chodítkem 

po pokoji. 

Autoterapie: 

 Provádět izometrická cvičení horních i dolních končetin s využitím overballu. 

 Nadále nacvičovat břišní a lokalizované dýchání. 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Po míčkování relaxační technikou došlo k uvolnění flekčního držení prstů levé 

ruky, při snaze o jakýkoliv pohyb opět přechod k tomuto držení. Elevace pánve do mostu 

bez obtíží, výdrž v této poloze schopna pouze po krátkou dobu, nedostatečné zatížení levé 

dolní končetiny. Došlo k protažení m. rectus femoris bilat. Oba vzorce I. a II. diagonály 

LHK vedeny téměř celé pasivně, pacientka zvládne zapojit některé svaly levého ramenního 

pletence (1. diagonála flekční vzorec - m. serratus anterior, 1. diagonála extenční vzorec - 

m. levator scapulae, mm. rhomboidei) při izometrické kontrakci v technice pomalý zvrat – 

výdrž. Aktivní hybnost levé horní končetiny stále omezena. Chůze je jistější a pacientka 

ujde bez větší námahy delší vzdálenost. Po terapii je dle jejích slov mírně unavena, ale nic 

ji nebolí. 

 

 

 

 



56 

 

4. terapeutická jednotka 8. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Cítí se celkově dobře, má radost z toho, že jí byl odpojen močový 

katetr a je tak soběstačnější, těší se na lůžkové rehabilitační oddělení, na které má být 

přeložena v sobotu 10. 1.  

Objektivní: Pacientka spolupracuje a komunikuje, je namotivovaná na další cvičení 

a chůzi. Sedí v polosedě na lůžku s výrazně ochablým držením těla - hlava v předsunutí, 

anteflekční držení trupu.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Uvolnit měkké tkáně hrudníku a zad. 

 Protáhnout zkrácené svaly v okolí krku a horní části zad. 

 Udržet stávající kloubní rozsahy. 

 Zvýšit stabilitu trupu a pánve. 

 Zlepšit izolovaný pohyb pánve. 

 Zvýšit svalovou sílu oslabených svalů LHK. 

 Zvýšit svalovou sílu dolních končetin. 

 Aktivovat stabilizátory kolenního a kyčelního kloubu LDK. 

 Zvýšit pohyblivost krční páteře. 

 Docílit napřímení páteře. 

 Zlepšit držení těla vsedě. 

 Zlepšit stereotyp chůze s nízkým chodítkem. 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání na hrudník a záda. 

 PIR s protažením pro m. levator scapulae bilat. a m. trapezius bilat. 

 LTV -  izometrické cvičení pánve a trupového svalstva, analytické pohyby krční 

páteře. 

 LTV na NF podkladě – PNF dle Kabata pro LHK. 

 LTV na přístrojích – cvičení dolních končetin na motomedu. 

 Nácvik stability trupu vsedě. 

 Vertikalizace do stoje. 

 Nácvik chůze s nízkým chodítkem. 
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Provedená terapie: 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení hrudní fascie kranio – kaudálně, 

protažení thorakolumbální fascie kraniokaudálně, protažení fascie v oblasti CTh 

páteře latero – laterálně, Kiblerova řasa + release v oblasti bederních vzpřimovačů 

páteře. 

 PIR s protažením dle Lewita – m. levator scapulae bilat., m. trapezius bilat. vleže 

na zádech. 

 Leh na zdravém boku – aktivní izolovaný pohyb pánve vpřed a vzad, izometrie 

svalů trupu – terapeut se snaží oddálit spodní žebra od kyčelní kosti, pacientka 

vykonává pokyn „nenechte si prodloužit trup, držte na místě“, dále terapeut 

přibližuje tyto dva body a pacientka opět drží na místě „nenechte si přiblížit trup, 

držte na místě“, nakonec terapeut provádí manuální tlak na SIAS a ramenní kloub 

zepředu, poté zezadu a pokouší se zrotovat trup doprava/doleva, pacientka stále 

dodržuje pokyn „držte na místě“. 

 PNF dle Kabata pro LHK vleže na zádech – II. diagonála flekční i extenční vzorec 

– pasivní provedení s výdrží v krajních polohách, I. diagonála flekční i extenční 

vzorec - posilování technikou pomalý zvrat – výdrž a II. diagonála flekční vzorec 

posilování technikou výdrž - relaxace – aktivní pohyb s cílem posílit pletencové 

svaly viz předchozí terapie. 

 Nácvik stability vsedě – korekce sedu s napřímenou páteří, trénink rovnoměrného 

zatížení pravé a levé hýždě, pravé a levé nohy, nácvik aktivní sedu – tlak nohou 

do země. Přenášení váhy vsedě, rotace trupu s napřímenou páteří, terapeut provádí 

postrky do trupu ze stran, do rotací, pacientka se snaží udržet trup na místě. 

Manuální tlak, postrky ze stran, zespodu kolenních kloubů, pacientka dostane 

pokyn, aby si „nenechala zrotovat dolní končetiny, natáhnout kolena“. 

 Aktivní pohyby hlavou vsedě do anteflexe, retroflexe, lateroflexí, rotací, šikmých 

předklonů a výdrž v krajních polohách. 

 Vertikalizace do stoje samostatně. 

 Nácvik správného stereotypu chůze s nízkým chodítkem – chůze po celé chodbě 

v doprovodu 1 osoby. 

 Cvičení dolních končetin na motomedu – 20 minut, bez zátěže. 
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Autoterapie: 

 Pokračovat v autoterapii z minulé terapie (izometrie s overballem, břišní dýchání), 

AGR dle Zbojana pro m. trapezius bilat., aktivní pohyby krční páteře do všech směrů 

s výdrží v krajních polohách. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Po terapie došlo ke zvětšení rozsahu pohybu krční páteře do anteflexe, lateroflexe 

vlevo, rotace vlevo, k uvolnění měkkých tkání hrudníku a z části i bederní oblasti. 

Izometrická cvičení pacientka zvládá bez obtíží, poloha na zdravém boku je stabilnější 

oproti předchozím dnům. II. diagonála prováděna stále v omezeném rozsahu pohybu, 

oproti předchozí terapii došlo ke zlepšení izometrické kontrakce ve zkrácené poloze 

flekčního vzorce. Korekce sedu náročná, pacientka nezvládne udržet napřímenou páteř 

po delší dobu, při dalších činnostech v sedu zapomíná na správné držení těla a páteř se opět 

kyfotizuje. Nutné zautomatizování správného držení těla. Chůze s nízkým chodítkem 

stabilnější, zvládne projít celou chodbu s doprovodem 1 osoby. Po terapii se cítí unavená 

a těší se na odpočinek v lůžku. 

 

5. terapeutická jednotka 9. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se špatně vyspala, spolubydlící na pokoji byla v noci 

dle jejích slov „až příliš čilá“. Je mírně unavená, ale chce cvičit. Bolesti či jiné problémy 

neguje.   

Objektivní: Pacientka leží na lůžku a vypadá unaveně. Znovu se vyptává na průběh 

rehabilitace na lůžkovém rehabilitačním oddělení, podle jejích reakcí se na překlad těší. 

Zlepšení aktivního pohybu levé horní končetiny. Pacientka provede aktivně elevaci 

ramenního pletence, náznak do abdukce ramenního kloubu, zvýšení rozsahu loketního 

kloubu do flexe a malý náznak pohybu zápěstí a prstů do dorzální flexe. Napětí flexorů 

levého zápěstí a prstů stále zvýšené. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Uvolnit hypertonické svaly. 

 Posílit svaly levostranných končetin a trupu. 

 Zvýšit kondici. 
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 Zlepšit koordinaci končetin a těla v prostoru. 

 Zlepšit jemnou motoriku levé ruky. 

 Zlepšit stereotyp chůze a prodloužit ušlou vzdálenost. 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání - paravertebrální svalstvo, flexory levého zápěstí a prstů. 

 Kondiční cvičení, analytické posilování svalů levostranných končetin. 

 LTV na NF – PNF dle Kabata pro LHK, lopatku. 

 Nácvik úchopů. 

 Nácvik taxe. 

 Nácvik správného stereotypu chůze s nízkým chodítkem. 

 LTV na přístrojích – cvičení dolních končetin na motomedu. 

Provedená terapie: 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita na bederní úsek paravertebrálního svalstva – 

zaměřeno na kůži, podkoží. Hlazení dle Lewitové směrem kaudálním - flexory 

levého zápěstí a prstů. 

 LTV vleže na lůžku – posilování svalů levé horní končetiny pomocí excentrických 

kontrakcí – nastavení končetin do různých poloh, pacientka má pomalu 

a kontrolovaně vracet dané segmenty zpět do výchozí polohy. Vleže na zádech - 

ramenní kloub – z flexe 90 ˚ zpět k tělu na postel; loketní kloub – z flexe 90˚ zpět 

k tělu na postel (v pronaci i supinaci); zápěstí mimo postel – z dorzální flexe 

do palmární. Vleže na zdravém boku – ramenní kloub – z abdukce 90˚ zpět k tělu 

a před tělo. 

 LTV vleže na zádech na lůžku – ruce spojené před tělem, dolní končetiny pokrčené 

v kyčelním i kolenních kloubech. Pacientka se s výdechem snaží dostat spojenýma 

rukama k pravému, poté k levému boku v takovém rozsahu, aby došlo k odlepení 

horních okrajů lopatek. Pacientka vleže trefuje spojenýma rukama do různých 

směrů a vzdáleností terč, vytvořený terapeutovou dlaní.  

 PNF dle Kabata pro LHK vleže na zádech – I. a II. diagonála flekční i extenční 

vzorec – provedení shodné s předchozí terapií. PNF levé lopatky vleže na zdravém 

boku – anteriorní elevace, posteriorní deprese, anteriorní deprese, posteriorní 

elevace – provedeno nejprve pasivně pro naučení daného diagonálního pohybu, 
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poté provedeno posilovací technikou pomalý zvrat – výdrž s cílem posílení 

posteriorní deprese (mm. rhomboidei). 

 LTV vsedě na lůžku – stejný cvik jako vleže na lůžku. Pacientka se snaží 

spojenýma rukama trefovat terč. 

 Nácvik úchopů vsedě u stolu – jemné úchopy (špetka, štipec, klíčový), silové 

úchopy (kulový, válcový, háček). 

 Nácvik taxe vsedě – nácvik taxe bez kontroly zraku. Levá ruka – pravé rameno, 

levá ruka – pravé koleno, levá ruka – ústa, levá ruka – nos. 

 Chůze v nízkém chodítku – 2x celá chodba v doprovodu 1 osoby. 

 Cvičení dolních končetin na motomedu – 20 min, stupeň zátěže – 1. 

Autoterapie: 

 Nácvik úchopů, protahování prstů a zápěstí do dorzální flexe s dopomocí pravé 

ruky. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacientka se při terapii velmi snažila. Nácvik excentrické kontrakce jednotlivých 

svalů horní končetiny byl obtížný, pacientka zvládne kontrolovaný pohyb pouze z flexe 

loketního kloubu a částečně z abdukce ramenního kloubu zpět k tělu. Při provedení PNF 

stále zvyšování síly izometrické kontrakce ve zkrácené poloze II. flekční a I. extenční 

diagonály, zlepšení aktivního pohybu kořenově. Diagonální pohyby L lopatkou zvládá, 

posílení mm. rhomboidei. Jemná motorika stále velmi vázne, naznačen úchop do špetky, 

válcový a kulový úchop. Taxe přesná, taxe ruka – vyšší segmenty (nos, ústa) nedokončena 

vzhledem ke snížené síle. Na motomedu dosahuje pacientka téměř symetrického zatížení 

DKK.  

 

Dne 10. 1. 2015 měla být pacientka přeložena z Neurologického oddělení 

na Lůžkové rehabilitační oddělení. V noci z 9. 1. na 10. 1. došlo ke komplikaci, kdy 

pacientku začalo prudce bolet pravé tříslo. Provedeno sonografické vyšetření, které 

potvrdilo přítomnost falešného aneurysmatu v pravém třísle (viz Výpis ze zdravotní 

dokumentace). Pacientka byla převezena do Nemocnice na Homolce – oddělení cévní 

chirurgie, kde byla provedena další vyšetření a chirurgický zákrok dne 11. 1. – resekce 

falešného aneurysmatu a plastika AFC žilou, výkon v celkové anestezii a bez komplikací. 

Za příčinu vzniku falešného aneurysmatu byl lékaři stanoven postkatetrizační, infekční 
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původ po vpichu do třísla pro DSA ve Vojenské nemocnici v prosinci 2014. Pacientka je 

zpět převezena na Neurologické oddělení na Kladno 19. 1. 2015 odpoledne.  

 

6. terapeutická jednotka 20. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se po návratu z Cévní chirurgie Nemocnice na Homolce cítí 

dobře, stěžuje si na bolest pravého třísla v místě operační rány při pohybu flexe – extenze 

v kyčelním kloubu, dále ji trápí bolest, tuhost a „lupání“ v levém ramenním kloubu 

při pohybu nad horizontálu. Při pobytu v Nemocnici na Homolce došlo dle jejích slov 

k samovolnému zlepšení pohybu levého zápěstí do dorsální i palmární flexe. 

Objektivní: Pacientka spolupracuje, spokojená, že je přeložena 

zpět na Neurologické oddělení a těší se na terapii. V Nemocnici na Homolce – odd. Cévní 

chirurgie provedena resekce falešného aneurysmatu a plastika AFC žilou v celkové 

anestezii. Na pravé dolní končetině přítomny dvě sterilně kryté vertikální jizvy velikosti 

cca 10 cm – jedna na mediální ploše bérce, druhá v oblasti pravého třísla. Měkké tkáně 

v okolí operační rány v třísle mírně oteklé a teplé, operační rána na bérci klidná, 

bez známek zánětu. Pacientce podávány nitrožilně antibiotika (přítomnost bakterií – 

ve výduti St. Aureus, v moči E. colli). Od poslední terapie zjevné zlepšení v rozsahu 

pohybu levého akra – aktivně lze vykonat dorsální flexi zápěstí asi do 20 stupňů 

a naznačení pohybu do supinace. Při pasivním pohybu abdukce levého ramenního kloubu 

nad horizontálu došlo k fenoménu „lupnutí“ a pacientka popisuje bolest. Oblast levého 

ramenního pletence a CThp tuhá, omezená posunlivost a protažitelnost kůže, podkoží 

i fascie v této oblasti. Nutná úprava krátkodobého fyzioterapeutického plánu – péče o jizvy 

na PDK, odstranit otok P stehna. 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Obnovit kloubní vůli drobných kloubů levé ruky, zapěstí a přednoží.  

 Uvolnit levý ramenní pletenec, zmírnit bolest levého ramenního kloubu při pohybu, 

uvolnit měkké tkáně v okolí levého ramenního pletence, krční a hrudní páteře.  

 Facilitace svalů levostranných končetin.  

 Udržet či zvýšit stávající kloubní rozsah pravostranných i levostranných končetin.  

 Posílit oslabené svaly levostranných končetin.  

 Nácvik a korekce stereotypu chůze. 
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Návrh terapie: 

 Mobilizace drobných kloubů levé ruky, zápěstí, přednoží.  

 Techniky měkkých tkání krční a hrudní páteře, okolí levého ramenního pletence.  

 Šetrná mobilizace levé lopatky. 

 Facilitace svalů levostranných končetin.  

 Pasivní pohyby v kloubech levostranných končetin ve všech rovinách.  

 Aktivní pohyby pravostrannými končetinami.  

 LTV na NF podkladě - PNF na LHK, PNF L lopatky.  

 Vertikalizace do stoje a chůze se čtyřbodovou „kozičkou“. 

Provedená terapie: 

 Mobilizace drobných kloubů levé ruky, zápěstí a levého přednoží do všech směrů 

dle Lewita.  

 Techniky měkkých tkání dle Lewita na CThp, oblast levého ramenního pletence – 

„c“, „s“ hmaty pro uvolnění kůže, podkoží na levém trapézovém valu, posun fascie 

CThp přechodu do bariéry a čekání na fenomén release. 

 Šetrná mobilizace lopatky vleže na zádech – jedna ruka terapeuta fixuje lopatku 

zespoda, druhá ruka zespoda ramenního kloubu, předloktí podpírá abdukovanou 

paži pacienta a terapeut provádí pomalý krouživý pohyb v ramenním kloubu 

po směru hodinových ručiček, poté proti směru. Vleže na nepostiženém boku – 

jedna ruka terapeuta zespoda ramenního kloubu a předloktí podpírá flektovanou 

paži pacientky, druhá ruka na dorsální ploše lopatky, terapeut provádí pomalý 

krouživý pohyb v ramenním pletenci, největší pohyb je prováděn lopatkou. 

 Facilitace paretických svalů levostranných končetin pomocí míčků směrem 

kraniálním, hlazení směrem kraniálním dle Lewitové. 

 Pasivní pohyby vleže na zádech v levém ramenním kloubu do zevní rotace, 

abdukce a flexe do bolesti a výdrž v krajní poloze.  

 Aktivní pohyby ve všech rovinách pravou horní končetinou. 

 PNF dle Kabata pro LHK vleže na zádech - II. diagonála flekční i extenční vzorec – 

pasivní provedení pro protažení všech svalových skupin LHK, II. diagonála flekční 

vzorec - posilovací technikou výdrž – relaxace - aktivní pohyb. 

PNF pro lopatku – anteriorní elevace a posteriorní deprese, anteriorní deprese 

a posteriorní elevace – posilovací technikou výdrž – relaxace - aktivní pohyb 

s cílem posílení pletencových svalů. 
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 Samostatná vertikalizace do stoje a chůze po pokoji se čtyřbodovou „kozičkou“, 

korekce došlapu levou nohou. 

Autoterapie: 

 Zdravou rukou uchopit postiženou ruku z dorsální strany nad zápěstím 

nebo proplést prsty tak, aby zdravý palec držel palec postižené ruky. Horní 

končetiny uvést do 90 stupňové flexe a provádět horními končetinami kroužky 

po největším možném poloměru oblouku. 

 Pomocí zdravé ruky provádět pasivně nebo aktivně s dopomocí extenzi prstů 

a dorzální flexi zápěstí na levé horní končetině. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Po provedené terapii bylo možno pasivně vykonat větší rozsah pohybu v levém 

ramenním kloubu bez fenoménu „lupnutí“ – zvýšení rozsahu cca o 10-20 stupňů. 

Při provádění PNF II. diagonály flekčního vzorce výrazně lepší zapojení extenzorové 

skupiny svalů předloktí a ruky. PNF lopatky – pacientka schopna koncentrické 

i izometrické kontrakce do všech 4 směrů, zvýšení svalové síly mm. rhomboidei. Chůze 

po pokoji s korekcí došlapu levé nohy, při upozornění na správný došlap klade nohy 

správně přes patu až ke špičce. Při chůze stále nestabilní a nevěří si. Pacientka 

spolupracovala, vynaložila při terapii maximální úsilí. Po terapii se cítí mírně unavená, 

ale nic ji nebolí. 

 

7. terapeutická jednotka 21. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se po včerejších terapiích cítí unaveně, jakoby jí „ztěžkly 

ruce i nohy“. Odpoledne ještě hodně chodila s rodinou i tamější fyzioterapeutkou 

po chodbě.  

Objektivní: Únava je na pacientce znatelná, při pohybech končetin a přesunech je 

pomalejší. Měkké tkáně v okolí obou ramenních pletenců a přechodu CTh páteře tuhé, 

hůře pohyblivé. Rozsah pohybu v levém ramenním pletenci bez fenoménu „lupnutí“ 

ve stejném rozsahu jako při včerejším závěru terapie. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

 Obnovit kloubní vůli drobných kloubů levé ruky, zapěstí a přednoží.  

 Ovlivnit měkké tkáně v okolí obou ramenních pletenců. 

 Facilitovat svaly levostranných končetin.  

 Udržet, zvýšit stávající kloubní rozsahy levostranných končetin. 

 Zabránit nástupu spasticity. 

 Zlepšit soběstačnost při přesunech na lůžku vleže i vsedě. 

 Aktivovat šikmé břišní řetězce. 

 Zlepšit stabilitu vsedě pro současné provádění různých činností ADL. 

 Zvýšit rotabilitu páteře a stabilitu při rotacích trupu. 

 Zlepšit stereotyp chůze a jistotu při chůzi. 

Návrh terapie: 

 Mobilizace drobných kloubů levé ruky, zápěstí, přednoží.  

 Techniky měkkých tkání krční a hrudní páteře, okolí levého ramenního pletence.  

 Facilitace svalů levostranných končetin.  

 Pasivní strečink flexorů levého zápěstí, flexorů levého hlezenního kloubu. 

 Nácvik přesunů vleže na lůžku, vsedě na lůžku. 

 Cvičení trupu v poloze na zádech. 

 Nácvik stability trupu vsedě. 

 Vertikalizace do stoje a chůze se čtyřbodovou „kozičkou“. 

Provedená terapie: 

 Mobilizace drobných kloubů levé ruky, zápěstí a levého přednoží do všech směrů 

dle Lewita.  

 Techniky měkkých tkání dle Lewita na CThp, oblast levého i pravého ramenního 

pletence – „c“, „s“ hmaty pro uvolnění kůže, podkoží na levém trapézovém valu, 

posun fascie CThp přechodu do bariéry a čekání na fenomén release. 

 Facilitace paretických svalů levostranných končetin pomocí míčků směrem 

kraniálním, hlazení směrem kraniálním dle Lewitové. 

 Pasivní strečink s výdrží 15-20 s (3x opakování) v krajní poloze vleže na zádech 

do dorsální flexe levého zápěstí, extenze prstů, dorsální flexe s everzí levého 

hlezenního kloubu. 
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 Aktivní cvičení přesunů vleže na zádech – pacientka zaujme polohu „most“ (DKK 

flektované, plosky opřené o postel, HKK podél těla, nadzvednutá pánev od lůžka) 

a střídavě zvedá pravý a levý bok (3x, 3 opakování), dále se snaží posunout pánev 

doleva, položit, opět nazvednout pánev a posunout ji o kus dál doleva, jakmile se 

dostane na levý okraj lůžka, pokračuje zpět k pravému okraji (2 opakování). 

 Aktivní cvičení trupu do rotace vleže na zádech. Rotace horního trupu - DKK 

flektovány, horní končetiny extendované v loketních kloubech a spojené před tělem 

(prsty horních končetin propletené tak, že palec zdravé ruky přidržuje palec 

paretické ruky), pacientka provádí rotaci horního trupu doleva až do odlepení 

pravého ramene od lůžka, hlava následuje pohyb paží, totéž na druhou stranu, DKK 

a pánev zůstávají na místě (3 opakování bez odporu, 2 opakování s mírným 

manuálním odporem). Rotace dolního trupu – DKK flektované a addukované, 

HKK v mírné abdukci vedle těla, pacientka přetáčí kolena doleva 

až do nadzvednutí pravé hýždě, totéž na druhou stranu (3 opakování bez odporu, 

2 opakování se středním manuálním odporem). 

 Nácvik stability trupu vsedě na lůžku – plosky DKK na zemi, HKK spojené před 

tělem (viz předchozí cvik), terapeut udělá ze své dlaně terč, do kterého se má 

pacientka sepjatýma rukama trefit (různé směry a vzdálenosti). 

 Nácvik přesunů vsedě na lůžku – poloha pacientky stejná jako v předchozím cviku, 

pacientka se vytahuje dopředu za spojenýma rukama a současně nadzvedává pánev 

a posouvá ji doprava, po čtyřech opakováních totéž doleva (4 opakování na každou 

stranu). 

 Samostatná vertikalizace do stoje a chůze po pokoji a chodbě se čtyřbodovou 

„kozičkou“ cca 30 metrů. 

Autoterapie: 

 Pokračovat v zavedené autoterapii z předchozího dne. 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Dnes zvolena cvičební jednotka bez přílišného zatěžování horních končetin 

z důvodu únavy pacientky a pocitu „těžkých rukou“. Při dnešní terapii došlo k uvolnění 

měkkých tkání v oblasti CThp a ramenních pletenců, ke zlepšení posunlivosti 

a protažitelnosti kůže, podkoží, fascií. Pacientka schopna samostatných přesunů vleže 

i vsedě na lůžku bez výrazné námahy. Posílení šikmých břišních řetězců. Zlepšení stability 
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vsedě na lůžku se současnou prací horních končetin, pacientka zatěžuje obě hýždě stejnou 

silou, při pohybech trupu vsedě využívá symetrické opory obou plosek. 

 

8. terapeutická jednotka 22. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Cítí se dobře, únava postupně odchází, bolesti levého ramenního 

kloubu se v klidu nevyskytují, bolest se objevuje při pohybu. 

Objektivní: Pacientka opět usměvavá a spolupracuje, měkké tkáně levého 

ramenního pletence volnější do všech směrů, pomalý pasivní pohyb v levém ramenním 

kloubu do abdukce nad horizontálu je možný až do krajní polohy bez fenoménu „lupnutí“, 

bolesti v krajní poloze žádné, cítí pouze mírný tah na přední ploše ramenního kloubu.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Obnovit kloubní vůli v omezených segmentech. 

 Uvolnit měkké tkáně Cp, Lp. 

 Facilitace svalů levé horní končetiny. 

 Udržet stávající kloubní rozsahy a předcházet rozvoji kontraktur. 

 Posílit oslabené svaly. 

 Zacentrovat levý ramenní kloub. 

 Stabilizovat klouby horních končetin. 

 Obnovit správnou svalovou ko-kontrakci v oblasti ramenních pletenců. 

 Nastavit optimální polohu levého ramenního pletence vsedě. 

 Naučit vertikalizaci přes levý bok. 

 Zlepšit držení těla. 

 Naučit správný stereotyp chůze o 1 FH. 

Návrh terapie: 

 Mobilizace levé hlavičky radia a hlavičky fibuly. 

 Techniky měkkých tkání Lp, Cp. 

 Facilitace paretických svalů levostranných končetin. 

 PNF dle Kabata pro lopatku. 

 Analytické pasivní a aktivní pohyby LHK, LDK. 

 Analytické posilování oslabených svalů LDK. 

 Aproximace levé horní končetiny vleže na zádech, vleže na břiše, vsedě na lůžku. 
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 Nácvik vertikalizace přes levý bok. 

 Korekce sedu. 

 Nácvik stereotypu chůze s 1 FH. 

Provedená terapie: 

 Mobilizace dle Lewita – mobilizace levé hlavičky radia dorzoventrálně, levé 

hlavičky fibuly dorzoventrálně. 

 Techniky měkkých tkání Lp, Cp dle Lewita – kraniokaudální protažení 

thorakodorsální fascie, laterolaterální protažení fascie Cp. 

 Facilitace paretických svalů levostranných končetin pomocí míčků směrem 

kraniálním rychlými pohyby, hlazení směrem kraniálním dle Lewitové. 

 PNF dle Kabata pro levou lopatku vleže na zdravém boku – anteriorní elevace 

a posteriorní deprese, anteriorní deprese a posteriorní elevace posilovací technikou 

výdrž – relaxace – aktivní pohyb. 

 Pasivní pohyby s výdrží 10-15 s (3x opakování) v krajní poloze vleže na zádech 

do dorsální flexe levého zápěstí, extenze prstů, flexe, abdukce, horizontální 

addukce, zevní a vnitřní rotace ramenního kloubu, dorsální flexe s everzí levého 

hlezenního kloubu. Poté provedení těchto pohybů aktivně, popř. aktivně 

s dopomocí.  

 Posilování svalů LDK proti manuálnímu odporu do extenze, abdukce a addukce 

kyčelního kloubu. 

 Manuální aproximace levého ramenního kloubu – pacientka vleže na zádech 

a levým ramenním kloubem v zevní rotaci a abdukci 90˚, loketní kloub 

extendovaný, zápěstí v dorzální flexi. Terapeut jednou rukou fixuje stálou extenzi 

loketního kloubu a druhou rukou vytváří tlak na pacientčin tenar, tento tlak 

postupuje až k ramennímu kloubu. Totéž provádíme i vsedě. Provedení 

nastudováno při samostudiu (26). 

 Nácvik vertikalizace do sedu přes levý bok. 

 Aproximace ramenních kloubů vsedě na lůžku tlakem dlaně do lehátka, loketní 

klouby extendované. Poloha horních končetin na lehátku – vedle těla, za tělem. 

Další modifikace – přenášení váhy z jedné horní končetiny na druhou. Po celou 

dobu provádění cviku se pacientka snaží udržet vzpřímené držení těla. Provedení 

nastudováno při samostudiu (26). 
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 Leh na břiše s oporou na předloktích s centrovaným postavením ramenních kloubů. 

Výdrž v optimálně nastavené poloze. 

 Nácvik chůze s 1 FH – chůze po chodbě. 

Autoterapie: 

 Aproximace kloubů horních končetin vsedě na lůžku – viz dnešní terapie. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Pohyb v levém ramenním kloubu je do všech směrů volnější, nejvíce vázne pohyb 

do zevní rotace. Zlepšení aktivního pohybu levé lopatky do všech 4 směrů. Zvýšení 

svalové síly levé dolní končetiny. Pacientka je schopna zaujmout polohu vleže na břiše 

s oporou o předloktí, centrované postavení ramenních kloubů udrží je na krátkou chvíli, 

poté „padá do ramen“, nedokonalé napřímení páteře. Chůze s 1 FH zvládá, ze začátku 

nejistota a krátké kroky, poté kroky prodlužuje. Nutná korekce držení těla a rytmicity 

chůze. 

 

9. terapeutická jednotka 26. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka je unavená, bolesti neguje. 

Objektivní: Pacientka je unavená fyzicky i psychicky, řeší sociální problémy. Dnes 

lehčí cvičební režim. 1. den jsou odkryté jizvy na PDK a vytažené stehy. Jizvy klidné. 

Jizva v pravém třísle zatvrdlá v celém rozsahu, omezená posunlivost všemi směry, 

palpačně citlivá. Jizva na pravém bérci klidná, vázne laterální posun střední části jizvy, 

nebolestivá. Na zítra naplánován překlad na Rehabilitační lůžkové oddělení. 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Uvolnit jizvy a okolní měkké tkáně. 

 Uvolnit měkké tkáně v oblasti levé ruky. 

 Facilitace svalů levé ruky. 

 Posílit svaly LHK. 

 Zlepšit jemnou motoriku a úchopy levé ruky. 

 Zlepšit stereotyp chůze s 1 FH. 

 Naučit vědomě relaxovat. 
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Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání v okolí jizev na PDK, v oblasti levé ruky. Péče o jizvy. 

 Pasivní strečink flexorů zápěstí a prstů levé ruky, levého ramene do abdukce 

a zevní rotace. 

 Exteroceptivní facilitace - oblast levé ruky. 

 PNF dle Kabata pro LHK. 

 Nácvik jemné motoriky levé ruky. 

 Nácvik úchopů. 

 Nácvik stereotypu chůze s 1 FH. 

 Autogenní trénink. 

Provedená terapie: 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita – oblast levé ruky, PDK, zaměřeno na kůži, 

podkoží, fascie. 

 Péče o jizvy – jemná tlaková masáž, uvolnění jizvy do „c“, „s“, protažení jizvy, 

instruktáž péče o jizvu. 

 Pasivní protažení flexorů prstů a zápěstí levé ruky, levého ramene do abdukce 

a zevní rotace. 

 Exteroceptivní facilitace – oblast levé ruky – hlazením, třením, vibracemi. 

 PNF dle Kabata pro LHK vleže na zádech – I. diagonála flekční i extenční vzorec 

pro zlepšení funkce ruky a posílení pletencových svalů posilovací technikou 

pomalý zvrat – výdrž.  

Následuje nácvik otevírání ruky pomocí II. diagonály flekčního vzorce - zpočátku 

vedeno pasivně, poté nácvik otevírání ruky pomocí posilovací techniky výdrž – 

relaxace - aktivní pohyb. Zavírání ruky pomocí II. diagonály extenčního vzorce 

provedeno pasivně. 

 Nácvik úchopů a jemné motoriky levé ruky vsedě u stolu. Nácvik opozice palce, 

izolovaných pohybů palce a jednotlivých prstů. Nácvik jemných i silových úchopů 

s různými předměty (molitanový míček, papír, malá kulička atp.). Nácvik úchopu 

s ručníkem – terapeut drží smotaný ručník před pacientkou, ta se snaží po ručníku 

ručkovat - nahoru a pak zpět dolů, ve vertikální poloze doprava a zpět doleva. 

 Chůze s 1 FH po chodbě s korekcí došlapu a držení těla. 
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 Autogenní trénink dle Schultze -  provedeno vleže na zádech v supinované poloze 

rukou se zavřenýma očima, navození pocitu těžkých nohou, rukou, klidného dechu, 

vyčištění mysli. 

Autoterapie: 

 Každý večer před spaním nebo při psychickém a fyzickém vypětí zkoušet vědomě 

relaxovat pomocí autogenního tréninku dle Schultze. 

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Jizva na pravém bérci uvolněna do stran, jizva v třísle hůře pohyblivá a bolestivá. 

Otevírání a zavírání ruky pro pacientku z počátku náročné na pochopení, proto vedeno 

pasivně, poté nácvik aktivního pohybu a izometrické výdrže. Jemná motorika vázne, 

pacientka svede částečně špetku a silové úchopy. Pokud ji předmět nejde aktivně uchopit, 

dopomáhá si pasivním nastavením prstů levé ruky zdravou rukou. Předmět pak udrží. 

Úchop ručníku válcovým úchopem vykoná bez problému, větší obtíže ji činí rozevření 

prstů a uvolnění úchopu. Chůze dnes pomalejší a pasivnější než včera, je na ní znatelná 

únava pacientky. Navození pocitu relaxace při autogenním tréninku se dnes zcela 

nepovedlo. Pacientku narušoval hluk z chodby a vedlejšího pokoje, proto bude relaxaci 

zkoušet večer před spaním, kdy bude na oddělení větší klid.  

 

10. terapeutická jednotka 27. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka by už šla ráda domů, cítí se natolik dobře, že by to doma 

„nějak zvládla“.  

Objektivní: Pacientka dnes ráno přeložena na Rehabilitační lůžkové oddělení. 

Na pacientce je znát únava z dlouhodobého pobytu v nemocnicích, ráda by šla domů. Otok 

akra LHK, který je lokalizovaný zejména na hřbetu ruky až k zápěstí.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Uvolnit jizvy na PDK. 

 Zmírnit otok akra LHK. 

 Připravit terén aker DKK pro senzomotoriku. 

 Zamezit rozvoji kontraktur. 

 Protáhnout zkrácené svaly. 

 Posílit oslabené svaly levostranných končetin. 



71 

 

 Zlepšit soběstačnost při přesunech. 

 Zlepšit stabilitu ve stoji i vsedě. 

 Zlepšit stereotyp chůze bez kompenzačních pomůcek, chůze po schodech. 

 Zlepšit stabilitu při chůzi. 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání na oblast akra LHK, jizev a jejich okolí na PDK. 

 Mobilizace dle Lewita – akra obou DKK. 

 Pasivní pohyby v kloubech LHK. 

 LTV na NF podkladě - senzomotorická stimulace, PNF dle Kabata pro LHK. 

 Analytické cvičení vestoje u žebřin. 

 Nácvik stability vsedě, ve stoji. 

 Nácvik chůze bez kompenzační pomůcky. 

 Nácvik chůze po schodech. 

Provedená terapie: 

 Péče o jizvy a jejich okolí – viz předchozí terapie. 

 Techniky měkkých tkání – míčkování LHK směrem kraniálním pro zmírnění otoku 

akra. 

 Mobilizace obou nohou dle Lewita – jako „příprava terénu“ pro senzomotoriku - 

nespecifická mobilizace planty (plantární a dorzální vějíř), mobilizace Lisfrankova 

kloubu ventrodorzálně, do rotací, mobilizace os calcaneus všemi směry, mobilizace 

drobných kloubů nohy všemi směry. 

 Pasivní pohyby v kloubech LHK do všech směrů s výdrží v krajních polohách 

vsedě na lehátku. 

 PNF dle Kabata pro LHK – II. diagonála flekční i extenční vzorec, otevírání 

a zavírání ruky v II. diagonále – provedení viz předchozí terapie. 

 Analytické cvičení ve stoji u žebřin. Posilování svalů LDK – do abdukce, extenze, 

extenze s flektovaným kolenním kloubem, mírné podřepy, krátká výdrž v podřepu. 

Po celou dobu posilování korekce postavení trupu a hlavy. Protažení m. triceps 

surae  a m. quadriceps femoris ve stoji u žebřin. 

 Senzomotorika vsedě na lehátku – nácvik „malé nohy“ (nejdříve pasivně, poté 

s přidržením paty, nakonec samostatně). Pacientka drží „malou nohu“ pevně 
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přitisknutou k zemi, nenechá si terapeutovým manuálním tlakem nadzvednout patu 

ani hlavičku I. metatarsu. 

Senzomotorika vestoje – nácvik korigovaného stoje, dynamická stabilizace ve stoji, 

přední půl krok na pěnovou podložku, nácvik korigovaného stoje na pěnové 

podložce, dynamická stabilizace ve stoji na pěnové podložce, aktivní pohyby 

hlavou a horními končetinami při zastabilizovaném trupu. 

 Cvičení na gymballu – korigovaný sed, nácvik aktivního sedu se symetrickým 

zatížením obou DKK, manuální tlak ze stran s pokynem „držte na místě“. 

 Nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek – pacientka přidržována zezadu 

za pánev, nácvik rytmicity chůze, došlapu chodidla a souhybů horních končetin. 

 Nácvik chůze po schodech s přidržením se zábradlí. 

Autoterapie: 

 Vědomá relaxace – autogenní trénink. Analytické posilování svalů DKK s využitím 

overballu nebo bez něj vsedě na lůžku, ve stoje u lůžka s přidržením se bočnice lůžka. 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Pacientka cvičením s novými cvičebními pomůckami zaujata, dobře spolupracovala 

a snažila se. Zlepšení stability vsedě i ve stoji, na změnu posturálních podmínek (otočení 

hlavy, pěnová podložka, postrky) dokáže adekvátně zareagovat. Velká snaha při nácviku 

samostatné chůze, při chůzi rigidní trup, minimální souhyby horních končetin, narušený 

rytmus chůze, asymetrická délka kroku – levou spíše přisunuje, neprovádí úplný krok. 

Stabilita při chůzi dobrá, ale stejně je pacientce doporučeno při delší chůzi po chodbě 

chodit poblíž stěny pro případ nestability. Zlepšení pohybu LHK do pronace – supinace, 

abdukce a flexe ramenního kloubu, lepší fixace lopatky. 

 

11. terapeutická jednotka 28. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Cítí se dobře, nic ji nebolí, stěžuje si na únavu celé LHK, zejména ruky 

po naší včerejší terapii a po nácviku jemné motoriky s ergoterapeutkou, popisuje ji 

jako „gumovou“. Upozorňuje znovu na otok levého akra, trvající již asi od víkendu 

(3 dny). Je spokojená, že už zvládá sama oblékání kalhot, které jí doposud při oblékání 

činily problémy. 
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Objektivní: Pacientka spolupracuje, na rehabilitačním oddělení po dohodě s tamější 

primářkou zůstává další 2 týdny. Stále patrný otok akra LHK – lokalizovaný na hřbetu 

ruky až k zápěstí.  

Cíl terapeutické jednotky: 

 Snížit otok akra LHK. 

 Uvolnit jizvy na PDK. 

 Uvolnit měkké tkáně obou nohou. 

 Obnovit kloubní vůli kloubů obou nohou. 

 Facilitovat paretické svaly LHK a LDK. 

 Zamezit kontrakturám aker LHK a LDK. 

 Protáhnout zkrácené svaly dolních končetin. 

 Aktivovat svaly planty. 

 Zlepšit práci nohy při chůzi. 

 Zvýšit aferenci z plosek nohou. 

 Zlepšit zatížení a nesení váhy na postižené DK. 

 Zvýšit stabilitu levého kolenního a kyčelního kloubu vestoje. 

 Zlepšit stabilitu vsedě i vestoje.  

 Zlepšit stereotyp chůze a chůze po schodech. 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání akra LHK a LDK, jizev a jejich okolí na PDK. 

 Mobilizace dle Lewita – akra obou DK. 

 PIR s protažením zkrácených svalů dolních končetin dle Lewita. 

 Kineziotaping mm. peronei. 

 LTV na NF podkladě – senzomotorická stimulace. 

 Cvičení u žebřin, s pomůckami, analytické cvičení – aktivní, pasivní pohyby LHK, 

LDK. 

 Korekce správného stereotypu chůze. 

 Nácvik správného stereotypu chůze po schodech. 

Provedená terapie: 

 Míčkování LHK dle Jebavé - na dorzální ploše ruky a předloktí disto – 

proximálním směrem pomalými pohyby. 
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Míčkování LDK dle Jebavé – na ventro – laterální ploše bérce disto – proximálním 

směrem rychlými pohyby. 

 Péče o jizvy na PDK – viz předchozí terapie. 

 Mobilizace obou nohou dle Lewita – jako „příprava terénu“ pro senzomotoriku - 

nespecifická mobilizace planty (plantární a dorzální vějíř), mobilizace Lisfrankova 

kloubu ventrodorzálně, do rotací, mobilizace os calcaneus všemi směry, mobilizace 

drobných kloubů nohy všemi směry. 

 PIR s protažením dle Lewita na zkrácené svaly dolních končetin – m. triceps surae 

sin. vleže na zádech, m. iliopsoas sin. a m. rectus femoris bilat. vleže na boku. 

 Kineziotaping mm. peronei sin. – facilitační technikou, páska vedena od začátku 

k úponu s napětím cca 35%. Provedení viz Foto č. 1 níže. 

 Pasivní pohyby v kloubech levostranných končetin do všech směrů s výdrží 

v krajní poloze (viz předchozí terapie). 

 Aktivní pohyby levostranných končetin do všech směrů vleže na zádech, vsedě 

na lehátku (viz předchozí terapie). 

 Senzomotorika vsedě na lehátku – nácvik „malé nohy“ (nejdříve pasivně, poté 

s přidržením paty, nakonec samostatně). Pacientka drží „malou nohu“ pevně 

přitisknutou k zemi, nenechá si terapeutovým manuálním tlakem nadzvednout patu 

ani hlavičku I. metatarsu. 

Senzomotorika vestoje – nácvik korigovaného stoje, postrky ze stran, aktivní 

pohyby hlavou, stoj se zavřenýma očima, přední půl krok. Korigovaný stoj 

napěnové podložce, přední půl kroky na pěnovou podložku. Zaměřeno především 

na zatížení LDK. 

 Cvičení u žebřin (jako opora při nestabilitě) – výstupy na nízkou bedničku střídavě 

pravou a levou nohou, přenášení váhy v sagitální (LDK vykročena vpředu 

před PDK) i frontální (DKK paralelně vedle sebe na šířku boků) rovině. 

 Cvičení na gymballu – korigovaný sed, nácvik aktivního sedu se symetrickým 

zatížením obou DKK, manuální tlak ze stran s pokynem „držte na místě“, nácvik 

anteverze, retroverze a laterálních pohybů pánve. 

 Korekce chůze – korekce postavení a pohybu pánve při chůzi, trénink symetrického 

zatěžování DKK a přenášení váhy, korekce správného došlapu přes patu. 

 Nácvik chůze po schodech – s přidržením se zábradlí. 
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Autoterapie: 

Izometrické a analytické cvičení pro posílení DKK a HKK s využitím overballu. 

Nácvik symetrického zatěžování HKK (extendované vedle nebo za tělem) a DKK vsedě 

na lůžku.  

 

Závěr terapeutické jednotky: 

 Terapie dnes zaměřena hlavně na DKK, kvůli velké únavě LHK a L ruky. 

Pacientka dělá každý den pokroky. Dnes zlepšen aktivní pohyb do dorzální flexe v levém 

hlezenním kloubu a extenze palce. Zlepšena stabilita vestoje i se zavřenýma očima, dále 

zlepšena stabilita sedu na gymballu. Pacientka zvládne na pokyn symetricky zatížit DKK. 

Výstupy na bedničku činí potíže vzhledem k nestabilitě pacientky při fázi, kdy stojí 

na jedné dolní končetině. Vázne správný došlap levou nohou přes patu, vzhledem 

k omezené dorzální flexi nohy, narušená rytmicita chůze, při chůzi již dokáže zcela uvolnit 

levou horní končetinu. 

 

12. terapeutická jednotka 29. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolesti na přední ploše pravého stehna až třísla 

v klidu a bolesti v levém lýtku ve stoje a při chůzi. Tyto bolesti trvají od odpoledne 

Foto č. 1 Kineziotaping mm. peronei l.sin. (archiv autora) 
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předchozí dne, kdy cvičila svaly horních i dolních končetin na přístroji motomed 

s nastavenou zátěží - 2. Udává i bolest a „lupání“ v levém ramenním kloubu v krajních 

polohách nad hlavou a při lehu na levém boku. Jinak se cítí dobře, je soběstačnější. 

Objektivní: Oteklá, palpačně tuhá a citlivá proximální třetina přední plochy pravého 

stehna až do pravého třísla. Levé lýtko palpačně nebolestivé, bolest při pasivním pohybu 

do dorzální flexe (stupeň zkrácení 1). Primářkou nařízen lehčí cvičební režim bez výrazné 

zátěže dolních končetin. Kineziotape na levém bérci drží a pacientku nijak nedráždí 

ani nesvědí. Jizvy na pravé dolní končetině tuhé, zejména jizva v třísle. Aktivní hybnost 

v levém ramenním pletenci se stále zlepšuje, pohyb do abdukce a flexe je iniciován elevací 

ramenního pletence. 

 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Uvolnit jizvy na PDK. 

 Urychlit vstřebání otoku P stehna a třísla. 

 Uvolnit měkké tkáně v okolí ramenních pletenců. 

 Zlepšit aktivní i pasivní hybnost kloubů LHK. 

 Zlepšit pohybové stereotypy v levém ramenním kloubu do abdukce a flexe. 

 Aktivovat stabilizátory levého ramenního pletence. 

 Protáhnout zkrácené svaly dolních končetin. 

Návrh terapie: 

 Techniky měkkých tkání v okolí jizev na PDK. 

 Techniky měkkých tkání na PDK, obou ramenních pletenců. 

 Mobilizace levé lopatky. 

 Aktivní, pasivní pohyby LHK. 

 LTV na NF podkladě – PNF pro LHK a L lopatku dle Kabata. 

 Aproximace levého ramenního pletence.  

Provedená terapie: 

 Péče o jizvy na PDK – viz předchozí terapie. 

 Lymfatická masáž PDK pro urychlení vstřebání otoku – provedeno supervizorem. 

 Míčkování PDK dle Jebavé – kraniálním směrem pomalým krouživým pohybem. 

 Techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast ramenních pletenců – zaměřeno 

na kůži, podkoží, fascie. 
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 Mobilizace levé lopatky vleže na břiše s ramenním kloubem v 90˚ abdukci a flexi 

loketního kloubu. 

 Pasivní strečink levého m. triceps surae vleže na zádech. 

 Pasivní pohyby v levém ramenním kloubu s výdrží v krajních polohách vleže 

na zádech – abdukce, flexe, horizontální addukce, zevní a vnitřní rotace. 

 Působení tlaku a vibrace do levého ramenního kloubu pro zlepšení propriocepce. 

 PNF pro LHK dle Kabata vleže na zádech – II. diagonála flekční vzorec posilovací 

technikou výdrž – relaxace - aktivní pohyb, PNF pro L lopatku vleže na zdravém 

boku – obě diagonály posilovací technikou výdrž – relaxace - aktivní pohyb s cílem 

posílení pletencových svalů (provedení viz předchozí terapie). 

 Aktivní pohyby vsedě na lůžku v levém ramenním pletenci do abdukce, flexe 

a extenze s korekcí pohybového stereotypu, tedy vyloučením elevace při startování 

pohybu, exteroceptivní facilitace svalů ramenních pletenců. 

 Manuální aproximace levého ramenního kloubu vsedě na lůžku tlakem 

do extendované dlaně, loketní kloub v extenzi, ramenní kloub v 90˚ abdukci a zevní 

rotaci. Provedení nastudováno při samostudiu (26). 

 Aproximace ramenních kloubů vsedě na lůžku tlakem dlaně do lehátka, loketní 

klouby extendované. Poloha horních končetin na lehátku – vedle těla, za tělem. 

Provedení nastudováno při samostudiu (26). 

 Cvičení u žebřin – pacientka stojí před žebřinami a ručkuje po nich nahoru a dolů. 

 Strečink levého m. triceps surae ve stoje u žebřin. Pravá dolní končetina před tělem, 

chodidlo na zemi, mírně flektovaná, levá dolní končetina extendována v zanožení 

s patou na zemi.  

Autoterapie: 

 Nácvik symetrického zatěžování HKK – viz předchozí autoterapie. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Mírné odeznění bolesti v lýtku, stehno je volnější, ale stále bolí. Volnější provedení 

pasivního pohybu v levém ramenním kloubu, zlepšení také aktivního pohybu (flexe, 

abdukce, addukce ramenního kloubu). Po terapii pacientka unavená a těší se na odpočinek 

v lůžku. 
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13. terapeutická jednotka 30. 1. 2015  

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se již cítí dobře, bolesti stále přetrvávají, ale jsou menší 

než včera. 

Objektivní: Pravé stehno a tříslo stále dost tuhé, palpačně citlivé, znatelný otok 

proximální třetiny pravého stehna. 

Cíl terapeutické jednotky: 

 Provést výstupní kineziologický rozbor. 

 Uvolnit měkké tkáně PDK. 

 Uvolnit jizvy na PDK. 

 Urychlit vstřebání otoku pravého stehna. 

Návrh terapie: 

 Výstupní kineziologický rozbor. 

 Techniky měkkých tkání – oblast PDK, jizvy na PDK. 

Provedená terapie: 

 Výstupní kineziologický rozbor. 

 Péče o jizvy – tlaková masáž, „c“, „s“, kraniokaudální a latarolaterální protažení. 

 Míčkování dle Jebavé – míčkování celé PDK kraniálním směrem. 

 Lymfatická masáž PDK – provedeno supervizorem. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Vzhledem k provedení výstupního kineziologického rozboru byla cvičební jednotka 

zkrácena a provedena spíše pasivní terapie pro uvolnění bolesti a otoku PDK. Techniky 

měkkých tkání na PDK jsou pro pacientku velmi příjemné, po terapii cítí uvolnění, stehno 

podle jejích slov „už není tak sevřené“. Uvolnění jizev laterolaterálním směrem. Proveden 

celý výstupní kineziologický rozbor. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Datum provedení: 30. 1. 2015 

Status présens: 

Subjektivní: Pacientka se cítí dobře, mírné bolesti levého lýtka, pravého stehna a třísla. Cítí 

únavu celého těla, která je dle jejích slov i příjemná. 

 

Objektivní: Spolupracuje, pacientka orientovaná osobou, místem i časem. 

Výška: 160 cm  

Hmotnost: 69 kg 

BMI: 26,29 

 

Aspekce 

Celkový pohled: 

 Pacientka střední postavy, stále přetrvává mírná asymetrie obličeje, vleže na zádech 

na lůžku s horními končetinami na břiše, dolní končetiny extendované, akra dolních 

končetin ve středním postavení. Mělké dýchání, největší dechové pohyby v horní hrudní 

části. 

 

Vleže na zádech na lůžku: 

 Hlava ve středním postavení, stále mírná asymetrie obličeje – mírný pokles ústního 

koutku vlevo. Uvolněné postavení hrudníku, nepatrná protrakce ramenních kloubů 

bilaterálně, umbiculus ve středním postavení. Obě horní končetiny leží v pronačním 

postavení na břiše pacientky. Dolní končetiny extendované, akra dolních končetin 

ve středním postavení, bez deviace do stran, mírná plantární flexe levého hlezenního 

kloubu, na PDK přítomny dvě jizvy – v P třísle a na distální mediální ploše bérce. 

 

Vsedě na lůžku: 

 Do sedu se dostane sama bez dopomoci přes postižený bok. Zlepšení napřímení 

trupu vsedě, stále mírně kyfotizuje Th oblast. Hlava ve flexi a předsunu. Chodidla 

spočívají na zemi na šířku pánve, kolenní klouby jsou nad hlezenními. Sed s rovnoměrným 

zatížením obou hýždí, trup ve středním postavení bez deviace do stran. 
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Stoj: 

 Vertikalizace do stoje bez dopomoci. Stabilní stoj bez nutnosti opory.  

 Vyhlazené křivky bederní lordózy a hrudní kyfózy, hyperlordóza krční páteře. Stoj 

o širší stojné bázi, trup bez deviace do stran, levá horní končetina není zcela uvolněná, 

mírná flexe v loketním kloubu. 

 

Chůze: 

 Chůze samostatná bez kompenzačních pomůcek. Pacientka se při chůzi cítí stabilní. 

Porušená rytmicita chůze, asymetrická délka kroků - krok LDK kratší, stále nedostatečná 

dorzální flexe levé nohy, ale je již alespoň v minimálním rozsahu prováděna, došlap 

na celou plochu chodidla. Minimální souhyby horních končetin, levá horní končetina 

semiflektovaná v loketním kloubu, mírné synkinézní rotace trupu, hlava v předklonu 

a sleduje pohyb nohou. Při chůzi dochází k zatížení obou dolních končetin, ale váha je 

převážně na pravé straně, trup bez deviace do stran. 

 

Palpace 

 Palpačně vyšetřován svalový tonus na levé i pravé polovině těla. Úprava svalového 

tonu některých svalů levostranných končetin – viz tabulka níže.  

SVAL PRAVÁ LEVÁ 

m. sternocleidomastoideus Normotonus Hypertonus 

mm. scaleni Normotonus Normotonus 

m. trapezius horní vlákna Normotonus Normotonus 

m. levator scapulae Normotonus Normotonus 

m. deltoideus Normotonus Normotonus 

m. biceps brachii Normotonus Hypotonus 

m. triceps brachii Normotonus Hypotonus 

flexory ruky a prstů Normotonus 
Centrálně podmíněný 

hypertonus 

extenzory ruky a prstů Normotonus Normotonus 
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m. pectoralis major Normotonus Normotonus 

m. rectus abdominis Normotonus Normotonus 

paravertebrální svaly Hypertonus Hypertonus 

ischiokrurální svaly Normotonus Normotonus 

adduktory kyčelního kloubu Normotonus Normotonus 

m. tensor fasciae latae Normotonus Normotonus 

m. quadriceps femoris Normotonus Normotonus 

m. triceps surae Normotonus Hypertonus 

Tabulka č. 20 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 30. 1. 2015  

 

Antropometrie 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Paže (relaxovaná) 32 31 

Předloktí (maximální obvod) 25 25 

Předloktí (minimální obvod) 18,5 18,5 

Zápěstí 15,5 17 

Hlavičky metakarpů 17,5 18,5 

Tabulka č. 21 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Acromion - daktylion 71 71 

Paže 31 31 

Předloktí 24 24 

Ruka 16 16 

Tabulka č. 22 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 
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DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Stehno (15 cm nad patelou) 53 49 

Nad kolenem 41 40 

Koleno 39,5 39,5 

Přes tuberositas tibiae 33,5 34,5 

Lýtko 37 36 

Nad kotníky 21 20 

Nárt 30,5 31 

Metatarsy 

 
21 21 

Tabulka č. 23 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Funkční délka 83 83 

Anatomická délka 80 80 

Femur 41 41 

Bérec 39 39 

Chodidlo 22 22 

Tabulka č. 24 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

 

TRUP  

Hrudník přes mezosternale 103 

Hrudník při inspiriu 106 

Hrudník při exspiriu 102 

Přes umbiculus 92 

Tabulka č. 25 Obvodové rozměry – trup (cm) z 30. 1. 2015  
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Goniometrie 

Hodnoty měření zaznamenány metodou SFTR. Měření rozsahu pohybu v kloubech 

provedeno aktivně i pasivně.  

 

 PHK aktivně PHK pasivně LHK aktivně LHK pasivně 

Ramenní kloub 

S 20-0-170 S 20-0-170 S 10-0-80 S 20-0-120 

F 180-0-0 F 180-0-0 F 70-0-0 F 120-0-0 

T 10-0-100 T 10-0-110 T 10-0-90 T 10-0-100 

R (F 90) 90-0-90 R (F 90) 90-0-90 R (F 90) 10-0-30 R (F 90) 40-0-80 

Loketní kloub S 0-0-120 S 0-0-120 S 0-10-120 S 0-0-120 

Zápěstí S 70-0-50 S 70-0-60 S 30-10-40 S 40-0-60 

MCP klouby S 0-0-80 S 0-0-90 S 0-10-30 S 0-0-90 

Tabulka č. 26 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 30. 1. 2015  

 

 PDK aktivně PDK pasivně LDK aktivně LDK pasivně 

Kyčelní kloub 

S (koleno S 90) 

10-0-100 

S (koleno S 90) 

10-0-110 

S (koleno S 90) 

10-0-100 

S (koleno S 90) 

20-0-110 

F 40-0-0 F 40-0-10 F 40-0-10 F 40-0-10 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-20 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-20 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-30 

R (S 90, koleno 

S 90) 

40-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-110 S 0-0-110 S 0-0-100 S 0-0-100 

Hlezenní kloub S 10-0-30 S 10-0-40 S 10-5-30 S 10-0-40 

Tabulka č. 27 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  
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 Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 60-0-45 S 60-0-45 

 F 40-0-30 F 40-0-30 

 T 40-0-30 T 40-0-30 

Tabulka č. 28 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

 

Vyšetření svalové síly 

Orientační vyšetření svalové síly bylo provedeno v modifikovaných polohách 

na lůžku vzhledem ke stavu a možnostem pacientky. 

Hodnoceno stupnicí 0-5 (5 – normální 100%, 4 – dobrý 75%, 3 – slabý 50%, 2 – 

velmi slabý 25%, 1 – svalový záškub, 0 – žádná aktivita) s použitím znamének +/-.  

Svalová síla ruky zjištěna orientačně současným stiskem rukou terapeuta. Svalová 

síla asymetrická – vlevo slabší stisk. 

 

Pohyby v ramenním 

kloubu 
PHK LHK 

Flexe 5 3+ 

Extenze 4 3 

Elevace 5 3 

Abdukce 4+ 3+ 

Addukce 4+ 3 

Pohyby v loketním kloubu PHK LHK 

Flexe 5 3+ 

Extenze 5 3+ 

Pronace 4+ 3+ 

Supinace 4+ 2- 
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Pohyby v zápěstí PHK LHK 

Flexe s radiální dukcí 4+ 3 

Flexe s ulnární dukcí 4+ 3 

Extenze s radiální dukcí 4+ 3- 

Extenze s ulnární dukcí 4+ 3- 

Tabulka č. 29 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 30. 1. 2015  

 

Pohyby kyčelního kloubu PDK LDK 

Flexe 5 4 

Extenze 4 3+ 

Abdukce 4+ 4- 

Addukce 5 4- 

Pohyby kolenního kloubu PDK LDK 

Flexe 5 4 

Extenze 5 4 

Pohyby v hlezenním 

kloubu 
PDK LDK 

Dorsální flexe 4+ 3- 

Plantární flexe 5 3 

Tabulka č. 30 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 30. 1. 2015  
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Vyšetření úchopu dle Nováka: 

Jemný (precizní) úchop PRAVÁ LEVÁ 

Štipec Svede Nesvede 

Špetka Svede Svede 

Klíčový Svede Nesvede 

Silový úchop PRAVÁ LEVÁ 

Kulový Svede Svede 

Válcový Svede Svede 

Háček Svede Nesvede 

Tabulka č. 31 Vyšetření úchopu dle Nováka z 30. 1. 2015  

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnoceno stupnicí 0 – 2, kdy 0 – nejde o svalové zkrácení, 1 – malé svalové 

zkrácení, 2 – velké svalové zkrácení.  

TESTOVANÝ SVAL VPRAVO VLEVO 

M. levator scapulae 1 1 

M. trapezius 1 1 

M. erector spinae 1 1 

M. piriformis 0 0 

M. rectus femoris 0 0 

M. tensor fascie latae 0 0 

M. iliopsoas 0 0 

Flexory kolenního klouby 0 0 

Krátké adduktory kyčelního 

kloubu 
0 0 

Dlouhé adduktory kyčelního 

kloubu 
0 0 
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M. gastrocnemius 0 1 

M. soleus 0 1 

Tabulka č. 32 Vyšetření zkrácených svalů z 30. 1. 2015 

 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologie, rozpozná všechny vůně a pachy. 

II. n. opticus – bez patologie, samovolná úprava dvojitého vidění. 

III. n. oculomotorius – bez patologie, pohyby bulbu symetrické, bez nystagmu. 

IV. n. trochlearis – bez patologie, podívá se na špičku nosu. 

V. n. trigeminus – bez patologie, čití a citlivost obličeje je symetrické, pohyby dolní čelisti 

symetrické. 

VI. n. abducens – bez patologie, pohyby bulbu symetrické. 

VII. n. facialis – patologie, mírná asymetrie vlevo – pokleslý ústní koutek. 

VIII. n. vestibulocochlearis – sluch bez patologie, vertigo není. 

IX. n. glossopharyngeus – polykání bez patologie, řeč stále setřelá, ale došlo ke zlepšení 

řeči subjektivně i objektivně. 

X. n. vagus – bez patologie. 

XI. n. accessorius – elevace ramen lze, pohyby šíje nebolestivé. 

XII. n. hypoglossus – jazyk plazí středem. 

 

Vyšetření čití: 

Čití vyšetřeno ve všech dermatomech. 

Povrchové 

Taktilní – ve všech dermatomech bez patologie. 

Termické – chladové a tepelné podněty vyšetřeny na celém těle bez patologie. 

Algické – bolestivé podněty na celém těle bez patologie. 

Hluboké 

Polohocit – na horních i dolních končetinách bez patologie. 

Pohybocit – na horních i dolních končetinách bez patologie. 

Stereognózie – předmět (plastové víčko) a jeho vlastnosti bez problému rozezná. 

Vibrační čití – nevyšetřováno. 
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Vyšetření šlacho-okosticových reflexů: 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Bicipitový reflex (C5-6) Normoreflexie Hyperreflexie 

Tricipitový reflex (C7) Normoreflexie Hyperreflexie 

Flexorový reflex (C8) Normoreflexie Hyperreflexie 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Patelární reflex (L2-4) Normoreflexie Hyperreflexie 

Reflex AŠ (L5-S2) Normoreflexie Hyperreflexie 

Medioplantární reflex (L5-

S2) 
Normoreflexie Hyperreflexie 

Tabulka č. 33 Vyšetření ŠOR z 30. 1. 2015  

 

Vyšetření kožních reflexů: 

 VPRAVO VLEVO 

Epigastrický (Th7-8) Nevýbavný Nevýbavný 

Mezogastrický (Th9-10) Nevýbavný Nevýbavný 

Hypogastrický (Th11-12) Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 34 Vyšetření kožních reflexů z 30. 1. 2015  

 

Pyramidové jevy: 

Pyramidové jevy iritační 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Juster Negativní Negativní 

Trömmer Negativní Pozitivní 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Babinski Negativní Pozitivní 

Vítkův sumační Negativní Pozitivní 
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Chadock Negativní Pozitivní 

Oppenheim Negativní Negativní 

Tabulka č. 35 Vyšetření PJI z 30. 1. 2015  

 

Pyramidové jevy zánikové 

HORNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Mingazzini Negativní Negativní 

Dufour Negativní Pozitivní 

Barré Negativní Pozitivní 

Fenomén retardace Negativní Pozitivní 

DOLNÍ KONČETINA PRAVÁ LEVÁ 

Mingazzini Negativní Negativní 

Fenomén retardace Negativní Negativní 

Tabulka č. 36 Vyšetření PJZ z 30. 1. 2015  

 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

Taxe (ukazováček-špička nosu) - vpravo i vlevo bez patologie. 

Taxe (pata-koleno-sun po tibii) – vpravo i vlevo bez patologie. 

Diadochokinéza (pronace-supinace) – provede, omezení rytmicity pohybu vlevo.  

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Kůže: 

Vyšetření protažitelnosti a posunlivosti kůže ve všech segmentech těla. Snížená 

posunlivost a protažitelnost kůže nalezena v úseku bederních vzpřimovačů páteře bilat., 

oblast horních fixátorů lopatek bez patologického nálezu.  

Vyšetření jizev na PDK – jizva v P třísle tuhá, zarudlá, palpačně citlivá, omezená 

posunlivost a protažitelnost jizvy do všech směrů, v P třísle přítomný otok. Jizva 

na distální mediální ploše P bérce – nebolestivá, pohyblivá všemi směry, bez zarudnutí 

a otoku. 

 



90 

 

Podkoží: 

Vyšetření pomocí Kiblerovy řasy na zádech, zvýšený odpor je stále kladen v úseku 

bederních vzpřimovačů páteře bilaterálně, více vpravo. Hrudní oblast bez patologie. 

 

Fascie: 

Vyšetření fascií proběhlo na trupu i končetinách. Na končetinách protažitelnost 

fascií laterolaterálně bez omezení, protažitelnost fascie na přední straně hrudníku 

bez omezení, fascie CThp také bez omezení, zádová thorakolumbální fascie stále omezena 

kraniokaudálně bilaterálně v úseku bederních vzpřimovačů páteře. 

 

Svaly: 

 Palpační vyšetření svalového tonu viz Palpace. Při vyšetření nenalezeny spoušťové 

body. 

 

Periost: 

 Bolestivá hlavička fibuly vlevo, jinak bez patologických nálezů. 

 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 Kloubní vůle vyšetřována na horních a dolních končetinách.  

Na horních končetinách vyšetřována kloubní vůle drobných kloubů ruky všemi 

směry, kloubní vůle zápěstí všemi směry, lokte laterolaterálně a pohyblivost hlavičky radia 

dorzoventrálně.  

 Na dolních končetinách vyšetřována kloubní vůle v Lisfrankově kloubu 

dorzoplantárně, os calcaneus všemi směry, talokrurálním kloubu dorsálně, pohyblivost 

hlavičky fibuly. 

 Kloubní vůle omezená: 

Horní končetina – kloubní vůle bez omezení.  

Dolní končetina – levý Lisfrankův kloub dorzoplantárně, do rotací. 

 

Speciální testy 

Barthel Index:  

Vyšetření Barthelova testu základních všedních činností viz příloha č. 6. 

Z vyšetření z 30. 1. 2015 vyšel plný počet bodů, tedy 100 bodů, tj. nezávislost. 
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Ashworthova škála spasticity: 

 Vyšetření centrálně podmíněného svalového tonu vlevo pomocí Modifikované 

Ashworthovy škály – stupnice 0 – 4. 

 

Stupeň Klinický nález 

0 Svalový tonus nezvýšen 

1 
Mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci 

rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny 

1+ 
Mírné zvýšení svalového tonu patrné po přibližně polovinu 

doby rozsahu pohybu vyšetřované části končetiny 

2 
Výraznější zvýšení svalového tonu patrné v celém rozsahu 

pohybu, pasivní pohyb je však snadný 

3 Zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

4 
Postižená část je v trvalém abnormálním postavení (flexi či 

extenzi), pasivní pohyby obtížné do všech směrů 

Tabulka č. 37 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

 

Segment Flexe Extenze 

Ramenní kloub 0 0 

Loketní kloub 0 0 

Zápěstí 0 1 

MP klouby 0 1 

Kyčelní kloub 0 0 

Kolenní kloub 0 0 

Hlezenní kloub 0 0 

Tabulka č. 38 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály 

levostranných končetin z 30. 1. 2015  
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Hodnocení funkčního indexu soběstačnosti (FIM): 

 Pacientka dosáhla při vyšetření Funkčního indexu soběstačnosti z 30. 1. 2015 (viz 

příloha č. 7) 123 bodů z maximálního počtu bodů 126. 

 

 Hodnocení Mini – Mental State Examination – MMSE: 

Při hodnocení psychického stavu pacientka dosáhla plného počtu bodů, tj. 30 bodů. 

Vyšetření a tabulka hodnocení viz příloha č. 8. 

 

Závěr výstupního kineziologického rozboru:  

 Hodnocení aspekcí vleže na zádech poukazuje na změny v postavení některých 

segmentů těla. Levý hlezenní kloub je ve středním postavení s mírnou plantární flexí, dolní 

končetiny mírně abdukované. Přetrvává mírná asymetrie v obličeji. Mělké horní hrudní 

dýchání. 

 Vertikalizace do sedu zvládá sama před postižený bok, zlepšení napřímení páteře, 

ramena stále v mírné protrakci, předsunuté držení hlavy, sed je stabilní s rovnoměrným 

zatížením obou hýždí. Vertikalizace do stoje bez pomoci. Stoj samostatný bez pomůcek 

či jiné opory, širší stojná báze, trup bez deviace do stran, předsunuté držení hlavy, 

semiflekční držení LHK. Chůze samostatná bez kompenzačních pomůcek, porušená 

rytmicita chůze, asymetrická délka kroků, nedostatečná dorzální flexe nohy, rigidní trup, 

při chůzi minimální synkinézní pohyby horních končetin a trupu, trvalé předsunuté 

a anteflekční držení hlavy. Zvládá i chůzi po schodech s přidržením se zábradlí. 

 Úprava svalového tonu na levostranných končetinách, hypotonus přetrvává 

na m. triceps brachii a m. biceps brachii vlevo, hypertonus nalezen u paravertebrálního 

svalstva bilat., vlevo pak u m. SCM, m. triceps surae a centrálně podmíněný hypertonus 

flexorové skupiny levého předloktí. 

 Antropometrické vyšetření ukázalo stále přetrvávající mírný otok akra LHK, 

proximálně otok upraven. Oproti vstupnímu vyšetření došlo ke zvýšení obvodu levého 

stehna o 2 cm, stále je zde ale asymetrie s pravým stehnem.   

 Změny nastaly v aktivním i pasivním kloubním rozsahu levé poloviny těla. Aktivní 

rozsahy LHK jsou možné v kořenových i akrálních kloubech, oproti pravé polovině těla 

jsou rozsahy snížené. Aktivně i pasivně nejvíce omezena zevní rotace levého ramenního 

kloubu. Nulové postavení loketního kloubu, zápěstí a MCP kloubů lze dosáhnout pasivně, 

výchozí postavení těchto kloubů je asi 10˚ flexe. Zvýšení kloubních rozsahů i na LDK, 

změna výchozího postavení levého hlezenního kloubu – kloub ve středním osovém 
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postavení s přetrvávající mírnou plantární flexí, zvýšení aktivního rozsahu do dorzální 

flexe. Zvýšení rozsahu pohybu krční páteře do flexe, extenze a lateroflexí. 

 Výrazné zlepšení svalové síly levostranných končetin. LHK – kořenově 3 až 3+ 

dle ST, loketní kloub 3+, supinace slabší a lze dosáhnout asi jen do 2/3 fyziologické 

rozsahu, zápěstí 3 až 3-. Zvýšení svalové síly LDK – kyčelní a kolenní kloub 4 dle ST, 

hlezenní kloub dle stupně 3, dorzální flexe slabší. Vyšetření úchopů – vpravo bpn, vlevo 

svede špetku, kulový a válcový úchop, ostatní nesvede. 

 Svalové zkrácení dle stupně 1 nalezeno u m. levator scapulae bilat., m. trapezius 

a m. erector spinae bilat., vlevo u m. gastrocnemius a m. soleus. 

 Neurologické vyšetření – ŠOR na horních i dolních končetinách vlevo stále 

v hypereflexii, břišní reflexy bilat. nevýbavné. Pyramidové jevy iritační na LHK a LDK 

stále pozitivní. Pyramidové jevy zánikové – na HK pozitivní, vyjma Mingazinniho 

příznaku, který je negativní, na DK také negativní. Taxe na horních i dolních končetinách 

bez patologického nálezu, diadochokinéza (pronace-supinace) s porušenou rytmicitou 

a omezením pohybu LHK, zejména do supinace. Povrchové a hluboké čití bez patologie. 

Hlavové nervy téměř bez patologického nálezu – II. n. opticus – dle pacientky samovolná 

úprava dvojitého vidění, VII. n. facialis – přetrvává asymetrie obličeje, 

IX. n. glossopharyngeus – stále mírně setřelá řeč, ale postupně se řeč subj. i obj. lepší, 

XII. n. hypoglossus – jazyk plazí středem.  

 Reflexní změny na kůži, podkoží a fasciích – reflexní změny stále v určité míře 

v oblasti bederní páteře a přechodu ThL, mírná úprava terénu v oblasti horních fixátorů 

lopatek, hrudníku, přechodu CTh. Bolestivý periostový bod L hlavička fibuly. Omezení 

joint play v levém Lisfrankově kloubu do rotace a dorzoplantárního posunu, joint play 

LHK obnovena. 

 Ve speciálních testech dosáhla pacientka plného nebo téměř plného počtu bodů, je 

tedy hodnocena jako nezávislá na cizí pomoci. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 Terapii a spolupráci pacientky hodnotím velmi kladně. Díky její velké snaze 

a aktivnímu zapojení do procesu rehabilitace bylo dosaženo mnoha stanovených cílů. Naše 

terapie byla přerušena více jak týdenním pobytem pacientky v Nemocnici Na Homolce, 

kde podstoupila chirurgický zákrok na cévách. Kvůli této skutečnosti jsem byla nucena 

poupravit rehabilitační plán. Zařazeny byly techniky měkkých tkání na oblast jizev 

na PDK, několik dní jsme dodržovaly šetřící režim pro DKK. Tato pauza však neměla 

výrazný vliv na efekt terapie.   

 Celkově došlo ke zlepšení držení těla v různých posturálních podmínkách, zejména 

k napřímení páteře, lepší postavení ramenních pletenců, i když ne zcela centrované 

postavení. Výrazná změna nastala v postavení levého hlezenního kloubu, viz níže - Foto 

č. 2, 3. Bylo dosaženo zvýšení stability v sedu, ve stoji i při chůzi. Zvýšení stability je 

zaznamenáno objektivně i subjektivně, pacientka je při přesunech a lokomoci jistější. 

Za největší výsledek terapie považuji výrazné zlepšení chůze, kdy se na začátku našeho 

měsíčního snažení pacientka pohybovala s pomocí vysokého chodítka a 2 terapeutů, nyní 

se pohybuje bez kompenzačních pomůcek s dohledem jedné osoby, stereotyp chůze je však 

stále narušen a je nutné na jeho úpravě dále pracovat. Další významnou změnou je 

dosažení aktivní hybnosti LHK, které přispěla také ergoterapie a zapojování LHK do všech 

denních činností. Spolu s hrubou motorikou se začíná postupně zlepšovat i jemná motorika 

a obnovuje se úchopová funkce levé ruky – zvládá silové úchopy (válcový, kulový) 

a špetku. Svalová síla levé poloviny těla zvýšena na horní i dolní končetině, více kořenově. 

Došlo k navýšení hodnocení speciálních testů, pacientka se dostala z hodnocení „střední 

stupeň závislosti“ na „stupeň nezávislost“. Nejdůležitější funkční změny viz tabulka níže. 

 Každou terapii jsme začínaly uvolněním měkkých tkání, toto se osvědčilo pro další 

nácvik aktivní hybnosti a techniky byly pacientkou vnímány jako velmi příjemné. 

Za účinnou terapeutickou metodu v průběhu našich terapií považuji PNF dle Kabata, 

na kterou pacientka reagovala velmi dobře, zejm. při izometrických kontrakcích v technice 

pomalý zvrat – výdrž a výdrž - relaxace - aktivní pohyb nám začaly fungovat některé 

svalové skupiny levé horní končetiny.  Zajímavou metodou byla pro pacientku i cvičení 

na labilních plochách, při kterých trénovala stabilitu v různých polohách trupu.  

 Dalšími vhodnou metodou by vzhledem k dobré reaktibilitě pacientky byla zajisté 

Reflexní lokomoce dle Vojty a posilování dolních končetin a trupu v diagonálách dle PNF, 

které jsme bohužel v době souvislé bakalářské praxe ještě neměly ve výuce probrané.  
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Foto č. 2 Postavení levého hlezenního kloubu 5. 1. 2015 

(archiv autora) 

Foto č. 3 Postavení levého hlezenního kloubu 30. 1. 2015 

 (archiv autora) 
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HODNOCENÁ OBLAST VSTUPNÍ KR 5. – 6. 1. VÝSTUPNÍ KR 30. 1. 

Chůze 
Chůze ve VCH se 2 osobami, 

nestabilní, deviace trupu. 

Chůze bez pomůcek 

s dohledem 1 osoby, 

porušen správný 

stereotyp chůze, stabilní. 

Svalový tonus 
Převážně hypotonus 

levostranných končetin. 

Upraven tonus téměř 

všech svalů 

levostranných končetin – 

normotonus. 

Goniometrie LHK aktivně 

Ramenní kloub 

S 0-0-0 S 10-0-80 

F 10-0-0 F 70-0-0 

T 0-0-0 T 10-0-90 

R (F 90) 0-0-0 R (F 90) 10-0-30 

Loketní kloub S 0-20-90 S 0-10-120 

Zápěstí S 0-20-20 S 30-10-40 

MCP klouby S 0-20-20 S 0-10-30 

Goniometrie LHK pasivně 

Ramenní kloub 

S 20-0-100 S 20-0-120 

F 90-0-0 F 120-0-0 

T 0-0-100 T 10-0-100 

R (F 90) 20-0-50 R (F 90) 40-0-80 

Loketní kloub S 0-0-120 S 0-0-120 

Zápěstí S 40-0-60 S 40-0-60 

MCP klouby S 0-0-90 S 0-0-90 

Svalová síla LHK  

Ramenní kloub 
Stupeň 1 až 2 dle ST Stupeň 2 až 3+ dle ST 

Loketní kloub Stupeň 2 dle ST Stupeň 2- až 3+ dle ST 

Zápěstí Stupeň 0 až 1 dle ST Stupeň 3- až 3 dle ST 
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Svalová síla LDK 

Kyčelní kloub 
Stupeň 2 až 2+ dle ST Stupeň 3+ až 4 dle ST 

Kolenní kloub Stupeň 2+ dle ST Stupeň 4 dle ST 

Hlezenní kloub Stupeň 1 až 2 dle ST Stupeň 3- až 3 dle ST 

Taxe HK Nesvede Svede 

Úchopy LHK Nesvede 
Svede (špetka, kulový, 

válcový) 

Aschworthova škála 

spasticity – zápěstí, MP 

klouby do dorzální flexe 

1+ 1 

Aschworthova škála 

spasticity – loketní kloub 

do extenze 

1 0 

    Tabulka č. 39 Nejdůležitější funkční změny po terapii 
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4 ZÁVĚR 

Cévní mozková příhoda je diagnózou s velmi širokým spektrem klinických projevů 

a problémů v psychosociální oblasti. Vzhledem k tomu je i přístup k nemocnému 

po prodělané cévní mozkové příhodě komplexní, to znamená, že na jeho léčbě se podílí 

široký tým odborníků, což jsem si mohla potvrdit i při mé měsíční praxi a práci 

s pacientkou, se kterou pracovali nejen lékaři, fyzioterapeuti a ergoterapeuti, ale během 

pobytu v nemocnici byla navštívena i logopedem a sociálními pracovníky. Tento 

komplexní přístup zajišťuje největší možnost návratu nemocného do plnohodnotného 

života a stavu před nemocí.  

Vzhledem k tomu, že je cévní mozková příhoda jednou z nejčastějších příčin 

mortality v České republice, jsou znalosti naší populace o této nemoci, jejich klinických 

projevech a především prevenci velmi nízké. Lidé jsou ke svému tělu a zdraví bezohlední, 

přitom zdravý životní styl je tou nejúčinnější metodou prevence různých vaskulárních 

a metabolických onemocnění, tedy i cévní mozkové příhody.  

Cíle, které jsem si na začátku terapií stanovila, se nám po společné měsíční práci 

s pacientkou podařilo dosáhnout. Během našich terapií došlo k několika komplikacím, 

které ovšem nijak negativně neovlivnily stav pacientky. Spolupráce s ní byla velmi dobrá, 

nikdy neodmítla cvičení a většinou byla během terapeutických jednotek pozitivně 

naladěna. Díky její velké snaze bylo dosaženo samostatnosti při vertikalizaci a lokomoci, 

což bylo naším hlavním cílem. Prostor pro zlepšování jejího funkčního stavu je vzhledem 

k rozmanitosti diagnózy ovšem stále dost velký.  
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Příloha č. 1 Vyjádření Etické komise FTVS UK 
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Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1, zákona č. 372/2011 

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. Naše spolupráce 

bude probíhat během Vaší hospitalizace každý den v předem stanovený čas. Osobní data 

v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření 

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

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

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

mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

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

výsledků terapie v rámci studie. 

Datum:……………………………………………………………………………………. 

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

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

Jméno pacienta:…………………………………………………………………………... 

Datum narození pacienta:………………………………………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta:……………………………………………………………. 
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Příloha č. 3 Seznam zkratek 

ADL – Activity of daily Living 

AFC – arteria femoralis communis 

AGR – antigravitační relaxace 

atp. – a tak podobně 

BDN – běžné dětské onemocnění 

bpn – bez patologických nálezů 

CMP – cévní mozková příhoda 

Cp – cervicální páteř 

č. - číslo 

DKK – dolní končetiny 

DM – diabetes mellitus 

DSA – digitální subtrakční angiografie 

FH – francouzská hole 

HKK – horní končetiny 

iCMP – ischemická CMP 

IP - interphalangeální 

IVT – intravenózní terapie 

JIP – jednotka intenzivní péče 

L - levá  

l.dx. – locus dexter 

l.sin. – locus sinister 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LK – levá komora 

Lp – lumbální páteř 

LS – levá síň 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. - musculus 

MCP - metakarpophalangeální 

min. - minuta 

mm. - musculi 

n. - nervus 

NF – neurofyziologický podklad 

NCH - neurochirurgie 

NS – nervový systém 

P - pravá 

PDK – pravá dolní končetina 

PFO - patent foramen ovale 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PJI – pyramidové jevy iritační 

PJZ – pyramidové jevy zánikové 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace 

RHB - rehabilitace 

SAK – subarachnoideální krvácení 

SCM - sternocleidomastoideus 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

ST – svalový test 

St. - status 

ŠOR – šlachookosticové reflexy 

TEE – transesofageální echokardiografie 

tj. – to je 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

VAS – vertebroalgický syndrom 

vč. - včetně 

vs. - versus 

zejm. – zejména 
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Příloha č. 4 Seznam obrázků a fotografií 

Obrázek č. 1 Přívodné mozkové cévy (7)  

Obrázek č. 2 Typický spastický vzorec 

(26)  

 

Foto č. 2 Kineziotaping mm. peronei l. sin. 

(archiv autora) 

Foto č. 2 Postavení levého hlezenního 

kloubu 5. 1. 2015 (archiv autora) 

Foto č. 3 Postavení levého hlezenního 

kloubu 30. 1. 2015 (archiv autora) 
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Příloha č. 5 Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 2 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 3 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 4 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 5 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 6 Obvodové rozměry – trup (cm) z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 7 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 8 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 9 Vyšetření kloubního rozsahu krční páteře z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 10 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 11 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 12 Vyšetření zkrácených svalů z 5. 1. 2015 

Tabulka č. 13 Vyšetření ŠOR z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 14 Vyšetření kožních reflexů z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 15 Vyšetření PJI z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 16 Vyšetření PJZ z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 17 Vyšetření úchopu dle Nováka z 6. 1. 2015  

Tabulka č. 18 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

Tabulka č. 19 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály levostranných 

končetin z 5. 1. 2015  

Tabulka č. 20 Vyšetření svalového tonu jednotlivých svalů z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 21 Obvodové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 22 Délkové rozměry – horní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 23 Obvodové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 24 Délkové rozměry – dolní končetina (cm) z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 25 Obvodové rozměry – trup (cm) z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 26 Vyšetření kloubního rozsahu na horních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 27 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 28 Vyšetření kloubního rozsahu na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 29 Vyšetření svalové síly na horních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 30 Vyšetření svalové síly na dolních končetinách z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 31 Vyšetření zkrácených svalů z 30. 1. 2015 

Tabulka č. 32 Vyšetření ŠOR z 30. 1. 2015  
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Tabulka č. 33 Vyšetření kožních reflexů z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 34 Vyšetření PJI z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 35 Vyšetření PJZ z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 36 Vyšetření úchopu dle Nováka z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 37 Modifikovaná Ashworthova škala (9) 

Tabulka č. 38 Vyšetření spasticity dle Modifikované Ashworthovy škály levostranných 

končetin z 30. 1. 2015  

Tabulka č. 39 Nejdůležitější funkční změny po terapii 
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Příloha č. 6 Barthel Index (10) 
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Příloha č. 7 Funkční index soběstačnosti (23) 
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Příloha č. 8 Mini-Mental State Examination (23) 
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