
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické cévní mozkové 

příhodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:     Zpracovala: 

Mgr. Irena Novotná      Vendula Nechvátalová 

 

 

 

Praha 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem 

uvedla všechny použité informační a literární zdroje. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze dne:     ………………………………………. 

Vendula Nechvátalová 

 

 

 



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení: Fakulta / katedra: Datum vypůjčení: Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí mé práce paní Mgr. Ireně 

Novotné za cenné rady, odborné vedení, připomínky a ochotu při zpracování této 

bakalářské práce. Také bych chtěla poděkovat všem pracovníkům rehabilitačního 

oddělení v Oblastní nemocnici v Kladně za velice příjemné pracovní prostředí a jejich 

snahu kdykoli poradit. Děkuji paní J.S. za příjemnou spolupráci v průběhu 

fyzioterapeutické péče. 

 



 

Abstrakt: 

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO CÉVNÍ 

MOZKOVÉ PŘÍHODĚ 

 

Cíle:  Teoretické zpracování diagnózy status post cévní mozkové příhodě a 

vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s touto 

diagnózou formou kazuistiky. 

 

Metody:  Tato bakalářská práce vznikla za souhlasu pacienta v rámci konání 

souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno na rehabilitačním 

oddělení od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014. Práce je rozdělena na dvě hlavní 

části – část obecnou a část speciální. V obecné části jsou zpracovány 

teoretická východiska pro diagnózu status post cévní mozkové příhodě. 

Tato část obsahuje kromě základní charakteristiky onemocnění ještě 

etiopatogenezi, incidenci, diagnostiku, léčbu a typy fyzioterapeutických 

postupů, vztahujících se k cévní mozkové příhodě. Speciální část 

obsahuje kazuistiku pacientky po prodělané ischemické cévní mozkové 

příhodě, návrh a průběh terapie a také zhodnocení efektu terapie. 

 

Výsledky:  U pacientky došlo během terapie ke zlepšení zvládání běžných denních 

činností, zlepšení pohybu a koordinace v prostoru, dále ke zvýšení 

svalové síly a celkově ke zvýšení fyzické kondice. 

 

Klíčová slova:  Ischemická cévní mozková příhoda, rehabilitace po cévní mozkové 

příhodě, hemiparéza, spasticita, fyzioterapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

CASE STUDY OF PHYSIOTHERAPY TREATMENT OF A PATIENT AFTER 

STROKE 

 

Objectives: Theoretical analysis of after stroke anamnesis and elaboration of 

physiotherapy procedures. 

Methods:  This bachelor thesis was done with the patient´s consent within practice 

at Regional hospital Kladno at the Rehabilitation Department from 

January 6
th

 to January 31
st 

2014. The thesis is divided into two main 

parts – theoretical and special part. The theoretical part includes basic 

characteristics of the illness, ethiopathogenesis, incidence, diagnostics, 

treatment and options of physiotherapy methods. The special part 

contains the after stroke patient´s case concept, processes and the 

effects of his therapy. 

Results:  Patient´s condition, daily activities, movements, spatial orientation, 

muscular strength and physical condition have improved after the 

therapy. 

Keywords: Ischemic stroke, rehabilitation after stroke, hemiparesis, spasticity, 

physiotherapy.
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1 ÚVOD 

V této bakalářské práci je zpracována kazuistika pacientky po ischemické cévní 

mozkové příhodě, jejímž cílem bylo jak zpracování této problematiky v rovině 

teoretické, tak i vypracování fyzioterapeutického postupu formou kazuistiky. Práce je 

rozdělena na dvě hlavní části a to část obecnou a část speciální. 

V obecné části jsou zpracována teoretická východiska pro diagnózu status post 

ischemické cévní mozkové příhodě. Tato část obsahuje základní charakteristiku 

problematiky cévních mozkových příhod a ischemických cévních mozkových příhod, 

etiologii, incidenci, diagnostiku, léčbu a možnosti fyzioterapeutických postupů, které se 

vztahují k tomuto onemocnění. 

Část speciální je tvořena kazuistikou pacienta po ischemické cévní mozkové 

příhodě. Je zde uveden vstupní a výstupní kineziologický rozbor, dále pak popis 

jednotlivých terapeutických jednotek. Součástí je také zhodnocení efektu terapie. 

Tato bakalářská práce vznikla díky spolupráci s pacientem na základě konání 

souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno na Rehabilitačním oddělení 

v termínu od 6. ledna do 31. ledna 2014. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 Charakteristika cévní mozkové příhody 

Cévní mozková příhoda, jindy nazývána také iktus, mozková mrtvice nebo 

stroke, je definována jako „rychle progredující porucha mozkové funkce s celkovými 

nebo lokálními příznaky trvajícími více než 24 hodin nebo také končící smrtí bez jiné 

zjevné příčiny než cévní“ (WHO, 2004). 

Cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou akutních onemocnění nervového 

systému. Vznikají z poruchy prokrvení, nebo jako následek krvácení do struktur 

nervového systému. Často je jejich příčina i chronická při celkové ateroskleróze 

mozkových cév nebo při selhávání kardiovaskulárního systému, popřípadě při 

onemocnění krve (Pfeiffer, 2007). 

 

2.2 Anatomie cévního zásobení mozku 

Tepny mozku 

Mozek je zásobován čtyřmi velkými tepnami. Levá a. carotis communis 

odstupuje přímo z aortálního oblouku, zatímco pravá je větví truncus brachiocephalicus 

(Abmler, 2011). Pravá i levá a. carotis communis prochází na krku směrem vzhůru a ve 

výši tyreoidální chrupavky se dělí na a. carotis interna a a. carotis externa. A. carotis 

externa zajišťuje zásobení obličeje, lebky a mozkových plen (Káš, 1997). A. carotis 

interna vstupuje na lební bázi skrz canalis caroticus a končí bifurkací v a.cerebri 

anterior et media (Ambler, 2011). 

Před bifurkací odstupuje z a. carotis interna a. communicans posterior, která se 

spojuje s a. cerebri posteior a vytváří tak spojení s vertebrobazilárním řečištěm a s 

dorzální částí Wilisova arteriálního okruhu. Ventrální část Wilisova okruhu je tvořená 

spojkou mezi aa. cerebri anteriores – a. communicans anterior (Ambler, 2011). 

Skrze foramen magnum přicházejí dvě aa. vertebrales (Čihák, 2004), odstupující 

z aa. subclavieae (Abmler, 2011), které se po několika centimetrech spojují v nepárovou 

a. basilaris, uloženou na ventrální části prodloužené míchy a celého pontu. Na 

kraniálním konci pontu se a. basilaris znovu rozdělí ve dvě aa. cerebri posteriores 

(Čihák, 2004). 
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A. cerebri anterior jde dopředu a mediálně před chiasma opticum a zásobují 

mediální plochu čelního a temenního laloku koncového mozku (Čihák, 2004), mimo 

jiné i část motorické a senzitivní korové oblasti pro dolní končetiny (Káš, 1997). 

A. cerebri media vede na obou stranách jakoby v prodloužení a. carotis interna 

laterálně, do fossa cerebri lateralis a do insuly odkud pokračuje na zevní plochu 

hemisféry (Čihák, 2004) a zásobuje laterální části čelního laloku, většinu temenního 

laloku a přední část laloku spánkového, tedy motorické i senzitivní oblasti kůry pro 

horní končetiny, sluchovou korovou oblast a limbický systém (Káš, 1997). 

A cerebri posterior zásobuje především týlní lalok a zadní části laloku 

spánkového, to znamená hlavně zrakovou oblast kůry (Káš, 1997). 

A. baislaris zásobuje mozkový kmen, mozeček a část diencefalu (Ambler, 2011). 

Aa. chorioideae, odstupující přední z a. carotis interna, se podílí na zásobení 

capsula inetrna a zadní, vycházející z a. cerebri posterior, se podílejí na zásobení kmene. 

Drobné větévky – rami perforantes a rami centrales (odstupující z Willisova okruhu) 

zásobují bazální ganglia, thalamus a část mozkového kmene (Abmler, 2011). 

Tepenné zásobení mozku je zobrazeno na obrázku č. 1. 

 

Venózní systém 

Venózní systém mozku lze rozdělit na infratentoriální (mozeček a kmen), který 

zhruba sleduje arteriální systém těchto struktur a supratentoriální, který je odlišný. 

Nachází se zde systém povrchových a hlubokých žil a durální siny, které zajišťují odvod 

krve do v. jugularis interna (Ambler, 2011). 
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Obrázek č. 1 - Tepny na bázi mozkové s circulus arteriorsus cerebri (Čihák, 2004). 
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2.3 Fyziologie mozkového prokrvení 

Normální spotřeba kyslíku celého mozku je asi 50ml za minutu, spotřeba 

glukózy je 75mg za minutu. Přísun krve do mozku zajišťuje stálý mozkový průtok – 

CBF (cerebral blood flow), který je dán vztahem CBF = perfúzní tlak / mozková 

rezistence. Perfúzní tlak je rozdíl mezi středním arteriálním tlakem a intracerebrálním 

tlakem a mozková rezistence je závislá na viskozitě krve a na průsvitu cévního řečiště. 

Z normálního minutového srdečního objemu (cca 4200 ml) mozek spotřebuje asi pětinu 

až šestinu (cca 750-800 ml). Stálost CBF zajišťují autoregulační mechanismy, 

především elasticita arteriol a chemicko-metabolická regulace (Káš, 1997). 

 

2.4 Rozdělení cévních mozkových příhod 

Akutní mozkové příhody dělíme na tři typy. Nejčastější jsou ischemické CMP 

(iCMP), vyskytující se zhruba u 80% případů. Hemoragické CMP (hCMP), tvořící 

přibližně 20% případů, dále dělíme na intracerebrální hemoragii (ICH) a 

subarachnoidální hemoragii (SAH) (Kalita, 2006). Do syndromu však nezahrnujeme 

ischémii a krvácení vzniklé na podkladě úrazu, infekce nebo malignity (Bruthans, 

2010). 

 

2.5 Mortalita a incidence CMP 

Cévní mozkové příhody jsou po ischemické chorobě srdeční druhou nejčastější 

příčinou úmrtí kardiovaskulárního původu (Bruthans, 2010). Jako příčina smrti se ikty 

celosvětově posunuly z 3. místa na 2. místo a jsou vedoucí příčinou fyzické invalidity u 

dospělých nad 65 let (Kalvach, 2010). 

Incidence CMP se v posledních desetiletích spíše snižovala v ekonomicky 

rozvinutých zemích, naopak v zemích rozvojových výrazně narůstala. V České 

republice dochází ke třem čtvrtinám CMP u osob ve věku 65 a více let, incidence je zde 

větší u žen, pravděpodobně důsledkem toho, že se dožívají vyššího věku než muži a 

mají nižší incidenci a úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční. V České republice je 

předpokládaná incidence 300 příhod na 100 000 obyvatel, ročně onemocní až 30 000 

obyvatel, z toho 17 000 CMP končí smrtí (Bruthans, 2010). Celosvětově je iktem 

postiženo více než 15 milionů osob ročně, z toho 5 milionů osob zemře a 5 milionů 

osob žije s dlouhotrvajícím postižením (Bendok et al., 2011). 
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Jedna čtvrtina CMP jsou příhody opakované. Největší riziko recidivy je 

v prvních týdnech po prodělané příhodě. Dalším rizikovým faktorem recidivy je 

nekontrolovaná arteriální hypertenze, diabetes mellitus a fibrilace síní (Bruthans, 2010). 

 

2.6 Ischemická CMP 

2.6.1 Rozdělení ischemických CMP 

Dělení iktu podle lokalizace (Kalita, 2006): 

a. Totální přední cirkulační infarkt (kortikální ikty v povodí střední mozkové tepny 

nebo přední mozkové tepny) zahrnuje kombinaci dysfunkce vyšší nervové 

soustavy, jako je fatická porucha, dyskalkulie, porucha časoprostorové orientace, 

dále homonymní hemianopsii, stejnostranný motorický nebo senzitivní deficit 

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

b. Parciální přední cirkulační infarkt zahrnuje sdružení dvou ze tří výše uvedených 

syndromů. 

c. Lakunární infarkt (subkortikální ikty vnikající postižením malých mozkových 

cév) tvoří například čistý motorický iktus, čistý senzitivní iktus, senzitivně 

motorický iktus nebo ataktickou hemiparézu. 

d. Zadní cirkulační infarkt je stejnostranná léze mozkového nervu 

s kontralaterálním nebo senzitivním deficitem, dále oboustranný motorický nebo 

senzitivní deficit, narušení konjugovaných pohybů bulbů, cerebelární dysfunkce 

a izolovaná homonymní hemianopsie. 

Dělení iktu dle průběhu (Bauer, 2010): 

a. Tranzitorní mozková příhoda je epizoda fokální poruchy mozkové funkce nebo 

jednostranná porucha zraku původu vaskulárního bez rozvoje mozkového 

infarktu. Klinická symptomatologie odezní do jedné hodiny, většinou však 

během několika minut bez způsobení morfologických patologických změn. 

b. Reverzibilní mozková příhoda je ischémie se vzniklou klinickou 

symptomatologií, která zpravidla vymizí do 14 dnů. 

c. Dokončená mozková příhoda je ischémie s náhle vzniklou vážnou klinickou 

symptomatologií, která přetrvává a funkční postižení je trvalé. 

d. Progredující mozková příhoda je taková ischémie, u níž dochází k postupné 

progresi klinických příznaků. 
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Dělení iktu dle příčiny (Bauer, 2010): 

a. Onemocnění velkých tepen (mikroangiopatie) nejčastěji aterotrobosklerotickým 

procesem způsobuje 50% všech iktů. 

b. Onemocnění malých tepen (mikroangiopatie) tvoří 25% ischemických iktů, 

způsobené lipohyalinózou, firbrinoidní nekrózou a aterosklerózou. 

c. Embolizace ze srdce (kardioembolické ikty) představují 20% ischemických iktů, 

jejichž příčinou jsou srdeční onemocnění provázená tvorbou trombů v levé 

srdeční síni či komoře. 

d. Ostatní a blíže neurčité příčiny iktu. 

Tabulka č. 1 – Klasifikace ischemických CMP (Bauer, 2010) 

Klasifikace podle průběhu iktu Tranzitorní mozková příhoda 

Reverzibilní mozková příhoda 

Dokončená mozková příhoda 

Progredující mozková příhoda 

Klasifikace podle příčiny iktu Onemocnění velkých tepen 

Onemocnění malých tepen 

embolizace ze srdce 

ostatní a blíže neurčité příčiny 

Klasifikace podle rozsahu ischemické léze Malý iktus 

Velký iktus 

Lokální postižení mozku 

Globální postižení mozku 

Klasifikace podle lokalizace uzavřené tepny Karotické povodí 

Vertebrobazilární povodí 
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2.6.2 Etiopatogeneze a patofyziologie ischemické CMP 

Ischémie představují 70% všech náhlých mozkových příhod. Dochází při nich 

k poruše perfúze mozkové tkáně okysličenou krví, nejčastěji se jedná o uzávěr mozkové 

tepny trombotickým vmetkem (Pfeiffer, 2007). Pokles lokálního perfúzního tlaku 

k dolní hranici autoregulace (kolem 60torrů) je zpočátku lokální vazodilatací 

kompenzován. Dojde-li však k dalšímu poklesu perfúzního tlaku, sníží se lokální CBF a 

vzniká stav, který je mozek schopen ještě zvýšením extrakce kyslíku kompenzovat 

z protékající krve téměř k maximu. Tento stav se nazývá nouzová perfúze. Klesá-li tlak 

dále, klesá i přísun kyslíku a vzniká skutečná ischémie, která nastává, když hodnota 

CBF klesne asi o 50%. V tuto chvíli dochází k funkčním poruchám neuronů se stále 

ještě zachovalou strukturální integritou, jde o tzv. ischemický polostín. V této fázi jsou 

ložiskové změny reverzibilní, jedná se zejména o prvních 12 hodin po vzniku CMP. 

Poté ischémie přechází v infarkt (Káš, 1997). 

Přítomnost poruchy regionální perfúze a zejména ischemického polostínu 

přestavuje období, ve kterém je možné ovlivňovat a zachránit velkou část mozkové 

tkáně. Tento časový úsek se označuje termínem terapeutické okno, které trvá asi 3-6 

hodin od vzniku poruchy perfúze. Terapeutické okno určuje délku akutního stadia a 

končí změnou polostínu v ischemickou nekrózu, nebo návratem funkce v tomto regionu 

mozkové tkáně. Jedná se tedy o úsek pro bezprostřední léčbu akutní fáze CMP, při 

kterém usilujeme o neuroprotekci a trombolýzu (Pfeiffer, 2007). 

Příčiny: 

Příčiny vzniku iCMP je možné dělit z různého pohledu. Níže jsou popsány 

příčiny dle Kaliny 2008 (viz tabulka 2) a dle Bauera (viz tabulka 3). 

Tabulka č. 2 – Dělení základních příčin ischemického iktu (Kalina, 2008) 

Příčina Procentuální výskyt 

Aterotrombotické 40-50% 

Intrakraniální mikroangiopatie 20-25% 

Kardioembolické 25-30% 

Low-fleow infarkty 1-2% 

Neobvyklé 5-7% 
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Tabulka č. 3 – Dělení nejčastějších příčin ischemického iktu (Bauer, 2010) 

Lokální příčiny Angiopatie Ateroskleróza 

Small vessel disease 

Amyloidní angiopatie 

Zánětlivé angiopatie 

Arteriální disekce 

Fibromuskulární dysplazie 

Postradiační angiopatie 

Onemocnění moyamoya 

Geneticky podmíněné angiopatie 

Cévní spasmy při migréně 

Embolizace Embolizace z oblouku aorty, karotických a 

vertebrálních tepen 

Karidoembolizace – fibrilace/flutter síní, 

stavy po infarktu myokardu… 

Globální příčiny Hypoxie hypoxická Obstrukce dýchacích cest 

Aspirace 

Bronchopneumonie 

Hypoxie anemická Těžká anémie 

Hypoxie z reologických 

příčin 
Dehydratace 
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2.6.3 Klinický obraz ischemické CMP a uzávěru a. cerebri media 

Příznaky ischemické cévní mozkové příhody mohou zahrnovat poruchy 

v různých oblastech (Kalina, 2008): 

Poruchy vědomí 

Při poruše vědomí může vzniknout buď kvantitativní porucha vědomí na úrovni 

somnolence, soporu až kómatu nebo kvalitativní porucha vědomí na úrovní zmatenosti 

nebo deliria. 

Poruchy vyšších mozkových funkcí 

Nejčastěji pozorujeme poruchy pozornosti a koncentrace, projevující se 

zmateností a dezorientací. Dále poruchy paměti především krátkodobé. Léze 

dominantní hemisféry vede obvykle k poruše verbální paměti, zatímco léze 

nedominantní hemisféry k poruše paměti nonverbální. Fatické funkce jsou narušeny u 

35-40% pacientů po CMP. Rozlišujeme zde afázii (porucha porozumění a tvorby řeči, 

často léze dominantní hemisféry) a dysartrie (porucha artikulace při zachovalém 

porozumění, vycházející nejčastěji z poruchy mozkového kmene). Dále mezi fatické 

poruchy patří anomie (neschopnost pojmenovat určitý objekt), řečová apraxie (chyby 

v artikulaci), alexie (neschopnost čtení), agrafie (neschopnost psaní), akalkulie 

(neschopnost počítat). Mezi poruchy vyšších mozkových funkcí řadíme i vizuospeciální 

poruchy, kdy se jedná o poruchy vnímání vlastního těla, souhrnně označované jako 

neglect syndrom (nejtěžší poruchy bývají při postižení zadní části parietálního laloku 

nedominantní hemisféry).  Další velmi častou poruchou je apraxie, kdy nemocný není 

schopen provést běžné komplexní akce (např. používání klíčů, držení příboru). 

Poruchy hybnosti 

Poruchy hybnosti jsou způsobeny lézí v oblasti kortikospinálního traktu a 

kortikobulbárního traktu. Jedná se o poruchu hybnosti na polovině těla. Z distribuce 

postižení hybnosti lze do značné míry určit lokalizaci CMP. Léze omezené na oblast 

capsula interna jsou charakteristické stejnou mírou postižení horní a dolní končetiny, 

absencí dalších příznaků a spasticitou. Pokud je postižena zejména ruka a obličej, jedná 

se o lézi v koritikosubkortikální oblasti motorického kortexu. Pokud dominuje postižení 

dolní končetiny, jedná se o poruchu v povodí a. cerebri anterior. Častou obtíží v akutní 

fázi CMP je dysfagie, extrapyramidové příznaky jsou málo časté. 
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Somatosenzorické poruchy 

Jsou velmi časté a týkají se zejména propriocepce a povrchového čití. Nejčastěji 

se jedná o hypestezii či parestezii. 

Zrakové poruchy 

Mezi časté zrakové poruchy u pacientů po CMP patří tranzitorní monokulární 

slepota (ztráta vidění na jedno oko, odpovídá poruše v povodí karotickém), homonymní 

hemianopie (postižení v oblasti okcipitální ve vertebrobazilárním povodí), zraková 

agnosie (pacient není schopen rozeznat objekty zrakem). Z poruch zrakového pole je 

velmi častá korová slepota (vzniká při oboustranné ischémii v a. cerebri posterior), 

zrakové pseudohalucinace, porucha přímé a nepřímé fotoreakce. Z poruch okohybných 

sem patří poruchy typu konjugované deviace bulbů na stranu léze, diplopie binokulární 

(značí kmenovou poruchu), nystagmus či jednostranná mydriáza. 

Poruchy rovnováhy 

Nejčastěji se setkáváme s pocitem nejistoty, který je často provázen nauzeou a 

zvracením. Pocit nestability je vázaný na chůzi, stoj, sed a jeho příčinou je pohybová 

dyskoordinace v důsledku postižení mozečku nebo mozečkových drah. 

Průvodní poruchy 

Častým průvodním projevem CMP je úzkost až panický stav, zvracení, bolest 

hlavy, škytavka či epileptický záchvat. 

 

2.6.4 Klinické příznaky uzávěru a. cerebri media 

Akutní uzávěr a. cerebri media vede k rozsáhlému teritoriálnímu infarktu 

s malou možností pro uplatnění kolaterálního oběhu. K takovému uzávěru vedou 

nejčastěji embolie, způsobené zdrojem kardiálním, aortálním a karotickým (Kalina, 

2000). 

Hlavním příznakem uzávěru a. cerebri media je centrální hemiplegii tzv. 

kapsulárního typu, která se projevuje těžkým postižením horní končetiny, především 

drobných svalů ruky. Na horní končetině je tendence k flekční kontraktuře v lokti a 

v ruce, k addukci v kloubu ramenním, k extenzní kontraktuře dolní končetiny 

s ekvivarózním postavením nohy. Při chůzi dochází k cirkumdukci postižené dolní 

končetiny. Takovéto rozložení svalového tonu se nazývá Wernickeovo-Mannovo držení 

- obrázek č. 2. Pokud je ložisko nad vnitřním pouzdrem v centrum semiovale, porucha 
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je menší. Pokud se však ložisko dostává ke korovým partiím mozku, obrna může mít 

spastický charakter. Pokud je porucha v dominantní hemisféře, je velká 

pravděpodobnost postižení fatických funkcí, při poruše v nedominantní hemisféře se 

objevuje neglect syndrom viz níže. Na dolní končetině bývá rychlejší úprava hybnosti 

než na horní, překážkou zde bývá chůze a podklesávání nohy do varozity při zatížení. 

Na postižené straně bývá často hemihypestezie pro všechny kvality čití a častá je také 

paréza lícního nervu centrálního typu. Ojediněle bývá postižena frontální okohybná 

dráha a vzniká deviace hlavy a očí ke straně postižené hemisféry (Pfeiffer, 2007). 

Mezi další možné příznaky uzávěru a. cerebri media patří porucha vědomí, která 

se může objevit s latencí jednoho až více dnů po vzniku v závislosti na expanzivním 

chování ischemického ložiska (Kalina, 2008), a bolest ramene která může negativně 

ovlivnit kvalitu života pacienta. Původ této bolesti není doposud dostatečně objasněn, 

předpokládá se, že klinicky souvisí se zhoršením motoriky během hemiplegie 

(Braddom, 2007). 

 

Obrázek č. 2 - Wernickeovo – Mannovo držení (Pfeiffer, 2007) 
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Neglect syndrom 

Prvky neglect syndromu nalezneme až u 80% nemocných po CMP. Definice 

označuje neglect jako neschopnost vnímat, odpovídat nebo se orientovat v nových nebo 

významných podnětech (kontralaterálně k lézi). Tento deficit nelze připsat senzorické 

nebo motorické poruše. Neglect zahrnuje deficit orientace, pozornosti, percepce, 

imaginace, kognice, integrace a deficit plánu pohybového úkolu. Zobrazovací metody 

ukazují, že podkladem neglectu je kontralaterální poškození zadního a bazálního 

parietálního a parietooccipitálního kortexu, nucleus caudatus a putament. Bilaterálně i 

homolaterálně bývají postiženy frantobazální kortex, g. cinguli, striatum a talamus. 

Mezi klinické aspekty patří vizuospeciální aspekt neboli zrakověprostorová orientace 

projevující se například vrážením do předmětů na „neglektované“ straně, nemocný se 

umývá a jí jídlo z talíře jen z poloviny apod. Další je aspekt pozornosti, při čemž 

dochází u pacientů k tzv. magnetickému efektu tj. k senzorickému, kognitivnímu a 

motorickému přetěžování zdravé strany. Aspekty somatosenzorické se nejvíce projevují 

na ruce, kdy dotyk a diskriminace jsou relativně zachovány, ale vázne integrace 

senzorických vjemů a steroagnosie. K zachování funkce ruky je nutná vizuální, 

exteroceptivní, senzomotorická a proprioceptivní zpětná vazba, která již po několika 

minutách výpadku způsobuje vymizení ruky z uvědomovaného schématu. Se 

somatosenzorickými aspekty neglectu souvisí také vnímání bolesti, které se může 

projevit zejména v „neglektovaném“ rameni (Mayer, 2003). 

 

2.6.5 Jednotlivá stádia po CMP dle WHO (2004) 

Období po CMP můžeme rozdělit na stádium počáteční tzv. období mozkového 

šoku a zotavovací fázi. Období mozkového šoku následuje ihned po mozkovém 

infarktu. Toto období může být různě dlouhé, od několika dní po několik týdnů. Během 

něj je svalový tonus člověka hypotonický, velmi obtížný nebo téměř nemožný je pohyb 

na postižené straně. Týká se to pohybů svalů trupu, končetin, jazyka a svalů obličeje. 

Fáze zotavování nastává po období mozkového šoku.  Nejčastěji začíná mezi 

druhým a šestým týdnem po cévní mozkové příhodě. Tato fáze může postupovat ve 

třech různých stadiích a doba trvání každého stadia je u pacientů odlišná, přesný začátek 

a konec není možné pozorovat. Může přetrvávat stadium ochablosti (přetrvávání 

hypotonu), stadium zotavování (vývoj k normálnímu tonu) a spastické stadium (vývoj 
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směrem k hypertonu). 

Stadium ochablosti může u některých lidí trvat velmi dlouho. Toto období 

vyznačující se motorickou ztrátou, obvykle doprovází i silná ztráta senzorická. Paže 

pacienta je chabá, volně visící a není možné kvůli svalové slabosti a nízkému tonu ji 

udržet v prostoru. I přes to, že paže se zdá být úplně ochablá, obvykle vykazuje „flekční 

spasmus“ u prstů při provedení silného protažení. U nohy i přes ochablost dochází 

k rezistenci při pasivním ohýbání kyčelním a kolenním kloubu vleže na zádech. 

V zotavovacím stadiu se končetiny začínají znovu hýbat. K obnovení pohybu, 

podle fyziologického vzorce, dochází nejprve u horních končetin, od distálních částí 

k proximálním. 

Ve stadiu spastickém dochází k obnovení motorické funkce s vývojem ke 

spasticitě viz níže. Z počátku dochází k obnovení proximálních pohybů končetin, dříve 

u dolní končetiny. Pohyb se vyvíjí v typickém spastickém vzorci. Zvýšený tonus 

pozorujeme hlavně u silnějších svalů těla tzv. antigravitačních svalů. Spasticita, 

společně s neschopností iniciovat pohyb na postižené straně, způsobuje asymetrii, ztrátu 

rotace, absenci adaptace těla na gravitaci, absenci změny pohybu a absenci obrané 

extenze paže. 

Následkem hemiplegie může u pacientů docházet k ataxii, neboli 

k nekontrolovatelným a nepřiměřeným pohybům paže. 

Spasticita 

Z fyzioterapeutického pohledu je nutné spatřovat spasticitu jako jeden 

z největších problémů pacienta. Spasticitu vhledem k její různorodosti je velmi obtížené 

definovat. „Jedná se o motorickou poruchu, projevující se zesílením tonických 

napínacích reflexů, respektive proprioceptivních šlachových reflexů, v závislosti na 

rychlosti protažení svalu a je podmíněna zvýšenou excitabilitou těchto reflexů, která je 

součástí centrální parézy“ (Pavlů, 1999). Spasticita je jedním z nejznámějších projevů 

poškození centrálního nervového systému. Může prohlubovat disabilitu a handicap 

nemocných, kteří mají jinak minimální parézu, bývá doprovázena bolestmi a 

predisponuje ke vzniku kontraktur.  Zvýšené jsou šlachookosticové reflexy, vznikají 

změny na vazivovém aparátu svalu a změny ve svalových vláknech, jejichž 

vystupňovaným projevem jsou kontraktury. Další nežádoucí projevy jsou deliberace 

vývojově starších pohybových vzorů a reflexů a kokontrakce různých svalových skupin, 
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což znamená, že sval u centrální parézy bývá pro jeden pohyb paretický a pro druhý 

nikoliv. Pozitivní jsou iritační pyramidové jevy.  Vyskytuje se autonomní hyperreflexie, 

ztráta spontaneity iniciace pohybu a obratnosti, narušení praxe, exterocepce, 

propriocepce a vnímání tělového schématu a zvýšená únavnost, daná neefektivními 

pohybovými vzorci (Mayer, 1997). 

 

2.6.6 Diagnostika 

Diagnózu ischémie mozku lze stanovit na základě anamnézy, klinického obrazu 

a dále na základě přístrojových a laboratorních vyšetření. Je nutné zodpovědět otázky, 

zda jde skutečně o CMP, zda se jedná o ischemii či hemoragii, zda jde o tranzitorní 

ischemickou ataku či o ischémii ložiskovou a kde se léze nachází (Vestenická, 2002). 

Z přístrojových metod hraje klíčovou roli v diagnostice CMP počítačová 

tomografie, neboli CT. U ischemických iktů je však často nativní CT vyšetření 

v prvních hodinách normální a diagnostika ischémie je při jasných klinických známkách 

dána vyloučením krvácení. Další metodou je magnetická rezonance, neboli MR, která je 

v současné době nejcitlivější technikou v detekci ischémie a to jak z časového hlediska, 

tak z prostorového rozlišení. Mezi další přístrojové metody řadíme digitální substrakční 

angiografii a neurosonologické vyšetření (Kalina, 2008). 

 

2.6.7 Rizikové faktory ischemické CMP 

Identifikace a popis rizikových faktorů ischemického iktu může být zásadní pro 

určení příčiny. Rizikové faktory můžeme dělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné (Barnet, 

2003).   

Mezi faktory neovlivnitelné řadíme věk nad 55 let, mužské pohlaví, kdy je 

prevalence vyšší, úmrtnost je však častější u žen, genetické dispozice a rasovou 

skupinu, při čemž mortalita je vyšší u černochů než u bělochů (Kalita, 2006).  

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří hypertenze, kouření, diabetes, obezita, 

špatná strava a nedostatek tělesné aktivity, dále sem řadíme fibrilace síní a vysoký 

cholesterol (Barnet, 2003). Mezi další rizikové faktory patří užívání drog a alkoholu, 

hormonální antikoncepce, nedostatek spánku a migrény (Larry, 2006). 
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2.6.8 Léčba 

Léčbu CMP je nutné zaměřit několika směry a každý z nich má svůj 

nezastupitelný význam. K základním postupům patří neuroprotektivní léčba, 

diagnostika a léčba mozkových i obecných medicínských komplikací. Dále při léčbě 

hraje rozhodující úlohu včasná indikace k operačním nebo endovaksulárních výkonům, 

prevence a včasná rehabilitace. U ischemické CMP využíváme léčbu agregační, 

antikoagulační, intravenózní trombolýzu atd. (Kalina, 2008). 

 

2.6.9 Rehabilitace a fyzioterapie 

Hlavním cílem rehabilitace je obnova nezávislého, plnohodnotného tělesného a 

duševního života osob po úrazu a nemoci nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo 

úrazu pro život a práci člověka. Strategie rehabilitačního programu po CMP je závislá 

na charakteru postižení, závažnosti klinických příznaků nemoci a na možnostech 

pracovišť. Pro rehabilitační program není důležitý rozdíl mezi iktem ischemickým a 

hemoragickým, protože se vždy zabývá jednotlivým příznakem onemocnění (Papoušek, 

2010). 

Rehabilitace má být zajišťována rehabilitačním týmem, který je tvořen lékařem, 

fyzioterapeutem, ergoterapeutem, logopedem a psychologem, popřípadě sociálním 

pracovníkem (Votava, 2001).  Léčebné aktivity jednotlivých členů týmu musí být 

propojené a na stanovených cílech je nutná spolupráce celého týmu (DeLisa, 1998). 

Cíle rehabilitace se mění v průběhu nemoci a podle stupně a typu postižení. 

Cílem je převážně úprava funkčních nebo estetických změn v pohybovém vzorci a 

v držení těla (Davidson, Waters, 2000). Obvykle jsou prostředky užívané v rehabilitaci 

zaměřené na podporu spontánního návratu mozkových funkcí, zabránění vzniku 

sekundárních poruch, nácvik ADL a soběstačnosti, nácvik substitučních mechanismů, 

rehabilitace řeči a kognitivních poruch a vytvoření podmínek pro plné životní začlenění 

(Votava, 2001). 

Fyzioterapie v akutním stadiu: 

U pacienta, jak již bylo uvedeno výše, nacházíme svalovou slabost, snížený 

svalový tonus a ztrátu stability. V tomto stadiu má zásadní význam rehabilitační 

ošetřovatelství, které se stará o trofiku kůže, brání rozvoji dekubitů a řeší poruchy 
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sfinkterů. Nejdůležitější součásti této fáze je tedy polohování, které slouží jako prevence 

rozvoje muskuloskeletálních deformit, prevence dekubitů, prevence rozvoje oběhových 

problémů, zdroj fyziologických informací pro CNS a podpora poznávání a 

uvědomování si postižené strany (Kolář, 2012). Při polohování preferujeme 

fyziologickou polohu a postavení jednotlivých segmentů s funkčně centrovaným 

postavením kloubů a s respektováním antispastického principu. Polohování aplikujeme 

po 2-3 hodinách s využitím polohovacích pomůcek, kdy každá poloha musí být stabilní, 

protože nestabilní poloha vyvolává spasticitu (Adamčová, 2003). Vedle polohování se 

v akutní fázi osvědčuje užívání pneumatické dlahy na paretickou horní i dolní končetinu 

(Kolář, 2012). Dále provádíme nácvik posturálních reflexních mechanismů 

(uplatňujeme Vojtovu reflexní lokomoci, kloubní aproximaci, poklepávání, aktivní 

asistovaný pohyb, nácvik držení těla a pohyb aktivní), otáčení na lůžku, zvedání a 

přetáčení pánve do stran (pro pozdější zvládnutí chůze) a respirační fyzioterapii 

(Papoušek, 2010). 

 

Polohování 

Polohování na zdravé straně (Klusoňová, Pittnerová, 2005): 

Trup i hlava pacienta jsou v ose páteře, hlava je podložena menším polštářem. 

Postižená horní končetina je v předpažení, s lopatkou a ramenem povytažena dopředu, 

podložena podélně složeným polštářem. Loket se nachází v extenzi, ruka v prodloužené 

ose předloktí dlaní dolů. Prsty jsou volně extendovány a abdukovány. Postižená dolní 

končetina je uložená ve flexi v kyčelním kloubu a kolenním kloubu, celá podložena tak, 

aby nepřepadávala do addukce a vnitřní rotace. 

 

Obrázek č. 3 – Poloha na zdravém boku (Adamčová, 2003) 

 

 



27 

 

Polohování na paretické straně (Klusoňová, Pittnerová, 2005): 

Tato poloha inhibuje flekční spasticitu a tlak z podložky stimuluje čití. Pacientův 

trup a hlava se nacházejí v ose páteře, hlava je podložena malým polštářkem, trup je 

lehce rotován a nepatrně stočen směrem na záda, která jsou založena podélně složeným 

polštářem. Paretická horní končetina je s ramenem a lopatkou povytažena do 

předpažení, loket v neúplné extenzi, supinace předloktí a ruka dlaní nahoru s mírně 

extendovaným zápěstím a prsty volně otevřenými. Postižená dolní končetina je 

extendovaná v kloubu kyčelním, v lehké flexi kolenního kloubu, noha je volně v 

90°postavení. Zdravá dolní končetina je flektována v kolenním a kyčelním kloubu 

podložena polštářem. 

 

Obrázek č. 4 – Poloha na hemiparetické straně (Adamčová, 2003) 

 

Poloha na zádech (Klusoňová, Pittnerová, 2005): 

Při dlouhodobém užívání tato poloha zvyšuje extenční spasticitu DK. Hlava a 

trup v ose páteře. Horní končetina leží na složeném polštáři, lopatka a rameno jsou 

staženy dolů a podloženy malým plochým polštářem. Paže je v mírné nebo úplné 

abdukci a v zevní rotaci v kloubu ramenním. Loket je v mírné flexi se supinovaným 

předloktím. Dlaň míří vzhůru, prsty jsou volně v extenzi, palec v abdukci. Dolní 

končetina podložena v oblasti kyčle a horní části stehna polštářkem, v podkolenní jamce 

je malý váleček, zajišťující mírnou flexi kolenního kloubu. Noha je v 90° postavení. 

 

Obrázek č. 5 – Poloha na zádech (Adamčová, 2003) 
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Poloha na břiše (Pfeiffer, 2012): 

Tato poloha přináší nejmenší nebezpečí z hlediska ohrožení dekubity, avšak 

starší pacienti ji mohou hůře snášet. Hlava je rotována směrem ke zdravé straně, 

plegická horní i dolní končetina extendovány ve všech kloubech. Pod nohu klademe 

polštář, aby nedocházelo k ekvinóznímu postavení. Zdravá dolní končetina se nachází 

v mírné flexi v kolenním kloubu. 

 

Fyzioterapie v subakutním stádiu: 

V subakutním období se začíná rozvíjet spasticita, při cvičení se tedy snažíme 

potlačovat spasticitu flexorů na horní končetině a extenzorů na končetině dolní 

(Papoušek, 2010). Při rehabilitaci se klade důraz na aktivní hybnost a vertikalizaci, 

počínající posazováním na lůžku, přes přemístění na židli a stoj u lůžka. Při ovlivňování 

spasticity nejprve začínáme cvičit v poloze na zádech, poté se přechází do polohy vleže 

na břiše s oporou o předloktí, dále do polohy v kleče s oporou o předloktí a následuje 

podpor klečmo, při kterém procvičujeme stabilitu. Dále přecházíme do vzpřímeného 

kleku, následuje chůze po kolenou a na ní navazuje vstávání ze židle a stabilizace vsedě. 

Důležitou roli hraje nácvik stability kolene a izolované dorzální flexe nohy. Nakonec 

učíme vstávání ze sedu do stoje, sedání a chůzi. Nácvik chůze začínáme přenášením 

váhy ze strany na stranu (kvůli narušení rovnováhy), správným kladením nohy, 

nácvikem chůze vpřed a vzad. Cílem fyzioterapie v tomto období je inhibice 

patologických pohybových vzorů a zaměřujeme se na nácvik jemných a izolovaných 

pohybů (Kolář, 2012). 

 

Spasticita a její ovlivňování 

K základním terapeutickým elementům používaných ve fyzioterapii k ovlivnění 

spasticity patří pomalé setrvalé manuální protahování spastických svalů, polohování 

v pozicích s protažením, aplikace dlah a ortéz, protrahovaná aplikace chladových 

stimulů, dlouhodobý účinek tepla, vibrace o nízké frekvenci, rychlé střídání 

recipročních pohybů, pomalu opakované dotyky, setrvalý velkoplošný dotyk, 

elektrostimulace antagonistů a vazivová masáž. K ovlivnění spasticity využíváme 

Koncept manželů Bobathových, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, Vojtovu 

metodu, metodu dle Pferfettiho, Metoda dle M. Johnstone, Motor relearning program 

dle Carr a Shepherd. Jednotlivé metody jsou popsány níže (Pavlů, 1999). 
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Fyzioterapie v chronickém stádiu 

Chronické stádium se vyznačuje již zafixovanými patologickými pohybovými a 

posturálními stereotypy. U některých pacientů v chronickém stadiu, kteří nemají 

vypracované pohyby na postižené straně, je vhodné zahájit metodickou rehabilitaci od 

úplného začátku, kdy se při reedukaci hybnosti vracíme do nižších poloh. Při výrazné 

přetrvávající spasticitě upřednostníme ergoterapii, díky níž se snažíme o zlepšení 

sebeobsluhy pacienta a věnujeme se nácviku běžných denních aktivit (Kolář, 2012). 

 

2.6.10 Fyzioterapeutické metody 

Bobathova metoda 

Metoda manželů Bobathových patří mezi nejužívanější rehabilitační postupy 

využívané u hemiparetických pacientů po CMP (Paci, 2003). Tento koncept je 

indikovaný převážně u centrálně podmíněných poruch hybnosti. Pomocí vypracovaných 

postupů příznivě ovlivňuje vypozorované centrálně podmíněné poruchy motoriky, jako 

jsou abnormální svalový tonus, přítomnost vývojově nižších pohybových reflexů, 

patologické pohybové vzorce, poruchy reciproční inervace a výskyt asociovaných 

reakcí při volních pohybech. Postupy této techniky využívají inhibice patologických 

posturálních a hybných vzorů, polohování do antispastických poloh, facilitaci 

normálních pohybových a posturálních vzorů a stimulaci ke zlepšení vnímání polohy 

(Pavlů, 2003). 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

PNF je metoda, usnadňující reakci nervosvalového mechanismu za pomoci 

proprioceptivních orgánů (Holubářová, Pavlů, 2011), jejímž cílem je ovlivnění aktivity 

motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulsů ze 

svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů (Pavlů, 1999). Tento koncept 

využívá pohybů uspořádaných do sdružených pohybových vzorců, kdy se pohybu 

účastní celé svalové komplexy a pohyb se děje v několika kloubech a rovinách 

současně. Tato metoda vychází z pohybů užívaných v běžném lidském životě. 

Facilitační pohybové vzorce mají diagonální a spirální charakter (Holubářová, Pavlů, 

2011). 
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Vojtova metoda 

Metoda Vojtovy reflexní lokomoce má za podstatu facilitaci aktivních 

koordinovaných pohybů a spočívá v reflexním vybavování geneticky zakódovaných 

pohybových vzorů (Pavlů, 1999). Metoda využívá dvou reflexních vzorů a to reflexního 

plazení a reflexního otáčení. Pomocí této metody dochází k aktivaci příčně pruhované 

svaloviny na celém těle v určitých svalových souhrách a centrální nervový systém se 

uplatňuje na všech jeho úrovních. Aktivace těchto globálních vzorů vyvolává u pacienta 

vždy stejnou motorickou odpověď a lze jej kdykoli opakovat stimulací reflexních zón. 

Výbavné jsou v poloze na zádech, na břiše a na boku. Reflexní vzory vycházejí 

z motorické ontogeneze a můžeme identifikovat komponenty pohybu jako je napřímení 

a pohyb vpřed. Tato metoda je velmi prospěšná u dospělých pacientů s centrální parézou 

proto, že aktivuje svalové souhry, které kvůli centrálnímu poškození přestaly existovat. 

Nezávisle na síle pohybu touto metodou ovlivňujeme svalové funkce se zřetelem na 

koordinaci a ekonomiku (Vojta, 1995). 

Koncept Brunkow 

Koncept Brunkow je založen na aktivaci diagonálních svalových řetězců, což 

zlepšuje funkci oslabeného svalstva, trénuje stabilitu a reedukuje správné pohyby bez 

nežádoucích patologií. Základem této metody jsou tzv. vzpěrná cvičení, kterými 

usilujeme o dosažení maximální dorzální flexe rukou a nohou proti pomyslnému odporu 

nebo proti pevné ploše. Dorzální flexe poté aktivuje svalové řetězce od distálních částí 

k proximálním a izometrické vzpírání naopak aktivuje řetězce jdoucí z proximálních 

oblastí distálně (Pavlů, 2003). 

Forced-use 

Hlavním cílem této metody je znovu zapojit paretickou končetinu do funkce, 

pomocí potlačení kompenzačních pohybů zdravé končetiny, kterou mají pacienti 

s hemiparézou tendenci využívat k běžným denním aktivitám a paretickou končetinu 

vůbec nepoužívat (Pavlů, 2003). 

Metoda dle Perfettiho 

Tato metoda, založená na vnímání senzomotorických informací, se využívá 

primárně k ovlivnění spasticity na horních končetinách. Základem metody je snaha o 

vytvoření nových pohybových programů v CNS. (Belda-Lois, et al., 2011). Perfetti se 
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snaží potlačit původní pohybové programy, které bere za patologické (Pavlů, 2003). 

Metoda dle M. Johnstone 

Cílem je co nejvíce dokonalá obnova posturálních, hybných a senzomotorických 

funkcí, které jsou potřebné ke zvládnutí návyků běžného denního života, obnova 

duševní kompetence a sociální integrace. Spočívá v polohování, stimulaci a pohybové 

reedukaci napodobující ontogenetický vývoj, využívá nafukovacích dlah, houpacích 

židlí apod. (Pavlů, 1999). 

Motor relearning program dle Carr a Shepherd 

Tato metodika vychází z ovládání motorických funkcí, které jsou klíčové pro 

obnovu funkčních schopností. Koncept se zaměřuje na vybavování již existujících 

motorických programů, které již byly vypracovány a uloženy v centrálním nervovém 

systému. Důraz je kladen na aktivní účast pacienta (Sparkers, 2000). K hlavním 

zásadám patří eliminace zbytečné svalové aktivity, zpětná informace o zvládnutí 

motorických úkolů a četné procvičování. Prvořadým cílem je zde diferencované 

ovládání svalové aktivity a tím i snížení spasticity (Pavlů, 1999). 

Metoda senzomotorické stimulace 

Cílem tohoto konceptu je dosažení reflexní a automatické aktivace žádaných 

svalů na takové úrovni, aby pohyby nevyžadovaly výraznou kortikální kontrolu. Svaly 

by tedy měly být aktivovány v potřebném stupni a časovém úseku, aby byl pohyb 

optimální a co nejméně náročný. Tato metoda ovlivňuje také pohybové vzory jako je 

například stoj a chůze. Využívá se facilitace proprioceptorů, ovlivňujících řízení stoje a 

aktivaci spino-cerebello-vestibulárních drah. Metodika je indikována u mozečkových a 

vestibulárních poruch, poruch hlubokého čití a u stavů vyžadujících stabilizaci páteře 

(Pavlů, 2003). 

Akupunktura a CMP 

Na rehabilitačních a fyzioterapeutických pracovištích jsou v dnešní době velmi 

rozšířené modifikace akupunktury a zkušenost pracovníků je vesměs příznivá. Na druhé 

straně akupunktura vzbuzuje nedůvěru tím, že terapeutické účinky nejsou ověřeny 

obvyklými postupy pro dnešní medicínskou vědu.  Bylo provedeno několik výzkumů o 

účinku akupunktury u pacientů po cévní mozkové příhodě, především její vliv na 
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hemiparézu, motorické funkce a ovlivnění kvality života jak ve fázi akutní tak i 

v subakutní. Ve většině těchto výzkumů např. skandinávští autoři Johansson et al. nebo 

čínští autoři Chen at al, tchajwanští autoři Hu et al., byly sledovány dvě skupiny 

pacientů, kdy pouze u jedné z nich byla aplikovaná akupunktura. Nemocní léčení 

akupunkturou vykazovali signifikantní zlepšení. Z výzkumů bylo zjištěno, že účinky 

akupunktury u centrálních poruch hybnosti mohou mít určitou souvislost se vztahem 

akupunkturních meridiánů k řetězení myoskeletálních syndromů a k evolučně starším 

pohybovým vzorcům (Mayer, 1997). 

Hippoterapie 

Hippoterapie je terapeutickou a edukační metodou, využívající jízdu na hřbetě 

speciálně školeného koně u pacientů s motorickým deficitem nebo speciálními 

potřebami. Jedná se o pohybovou terapii, která pacientům pomáhá zlepšit svalovou sílu, 

relaxovat, uvědomovat si vlastní tělové schéma a dále zlepšit koordinaci nezbytnou pro 

bipedální lokomoci. Adaptace na rytmus chůze zvoleného koně je základním aspektem 

hippoterapie, která svými účinky spadá mezi proprioceptivně neuromuskulárně 

facilitační metody. Při hippoterapii se namísto sedla využívá deky s madly, čímž 

dochází k lepšímu přenášení impulsů koně na pánev pacienta (Beinotti et al. 2010). 

Mezi další užívané metody u pacientů po CMP patří například metody 

elektrostimulační, biofeedback, metoda Roodové a další (Pavlů, 2003). 

 

2.6.11 Hodnotící škály u pacientů po CMP 

U pacientů po CMP se využívají hodnotící škály k posouzení kvantitativního 

rozsahu akutního neurologického postižení a k posouzení toho, jak tento deficit působí 

na každodenní život pacienta. Tyto škály umožňují srovnávat stav pacientů navzájem a 

vývoj jejich klinického stavu v čase, díky němuž můžeme dále rozhodnout o dalším 

terapeutickém a rehabilitačním postupu. V současnosti neexistuje žádná univerzální 

škála, která by zahrnula všechny oblasti postižení pacienta po mozkové příhodě. Škály 

obecně hodnotí neurologický deficit, schopnost plnění úkolů běžné denní aktivity 

fungování ve společenské roli a kvalitu života (Reif, 2011). 
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NIH Stroke Scale (The National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS) 

NIH Stroke Scale je kvantitativní patnáctipoložková škála hodnotící 

neurologický deficit u pacientů po cévní mozkové příhodě.  Jsou zde posuzovány 

jednotlivé části neurologického vyšetření, jako například stupeň vědomí, řeč, zrak, 

neglect, symetrie obličeje, svalová síla, čití a koordinace. Zkouška umožňuje rychlé 

zhodnocení aktuálního stavu pacienta. Výsledky studií dokazují, že při dodržení 

základních pravidel hodnocení je škála přesná a spolehlivá (Kasner, 2014). 

 

Barthelův Index (Barthel index, BI) 

Barthelův index je desetipoložková škála využívající hodnocení soběstačnosti 

při provádění aktivit běžných denních činností (ADL) u pacientů po CMP. Škálu 

můžeme rozdělit na skupinu sebeobslužných činností (jídlo, koupání, péče o vzhled, 

oblékání, inkontinence a používání toalety) a na skupinu aktivit, hodnotící mobilitu 

pacienta (pohyblivost, přesuny z lůžka na židli a zpět, schody). Maximum dosažených 

bodů je 100, minimum 0. Pokud se pacient pohybuje v rozmezí 96-100 bodů je plně 

soběstačný (Sulter, 1999). Čím méně bodů, tím více neurologický deficit ovlivňuje 

běžný denní život pacienta a zvyšuje závislost na pomoci okolí (Reif, 2011). 

 

Modifikovaná Rankinova škála (modified Rankin Scale) 

Tato škála hodnotí celkový stav pacienta a stejně jako BI i jeho omezení 

v životě. Stupeň postižení je hodnocen na stupnici 0 – 6 bodů (Sulter, 1999), kdy nula 

bodů znamená žádné symptomy, stupeň 5 značí bezmocnost pacienta a upoutání na 

lůžko a 6 znamená smrt (Reif, 2011). 

 

Test funkční soběstačnosti (Funtional Independence Measure, FIM) 

Test FIM vychází ze základního hodnocení BI a je doplněn o sledování 

kognitivních funkcí. V testu dokumentujeme 18 činností v šesti kategoriích, a to osobní 

péče, kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace a sociální aspekty. Jednotlivé funkce 

jsou hodnoceny sedmistupňovou škálou, kdy 1. stupeň znamená plnou dopomoc a 7. 

stupeň plnou soběstačnost. Celkové možné dosažené skóre je 126 bodů (Kolář, 2012).
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.6 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání odborné praxe v Oblastní 

nemocnici Kladno na Rehabilitačním oddělení v termínu od 6. ledna do 31. ledna 2014. 

V rámci této praxe jsem měla možnost spolupracovat s pacientkou po cévní mozkové 

příhodě, která zde byla hospitalizována od 15. ledna do 28. ledna 2014. 

Cílem této práce bylo zpracování průběhu terapie a teoretických východisek pro 

danou diagnózu. Práce zahrnuje část obecnou a část speciální, kdy v obecné části jsou 

zpracovány teoretické podklady pro diagnózu cévní mozková příhoda s důrazem na 

status post ischemické cévní mozkové příhodě. V části speciální je zpracována 

kazuistika vybrané pacientky se status post ischemické cévní mozkové příhodě. Na 

základě anamnézy a vstupního kineziologického rozboru byl sestaven krátkodobý a 

dlouhodobý fyzioterapeutický plán, na jehož podkladě probíhala terapie pacientky 

s ohledem na její aktuální zdravotní stav. Závěr a zhodnocení efektu terapie byly 

provedeny na základě výstupního kineziologického vyšetření pacientky. 

Terapie, včetně vstupního a výstupního kineziologického rozboru, probíhala 

celkem desetkrát v dopoledních hodinách po dobu přibližně 60 minut. Terapie byla 

prováděna na lůžku, na cvičebně nebo v tělocvičně v rámci oddělení. Cvičebna a 

tělocvična byla vybavena polohovacím lehátkem a dalšími fyzioterapeutickými 

pomůckami. Při vyšetření a terapii byly použity následující pomůcky: krejčovský metr, 

kovový dvouramenný goniometr, neurologické kladívko, nášlapné váhy, molitanové 

míčky s průměrem 7cm, overball, gymball, žebřiny a trampolína. 

V průběhu terapie byly aplikovány vyšetřovací metody, fyzioterapeutické 

postupy a techniky, které jsem si osvojila v průběhu bakalářského studia. Jednalo se o 

techniky měkkých tkání, míčkování, pasivní pohyby, mobilizace kloubů, respirační 

fyzioterapie, postizometrická relaxace a postizometrická relaxace s protažením, 

senzomotorická stimulace, posilování analytickými a kondičními metodami, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

Tato práce mohla být realizována díky pacientčině podpisu informovaného 

souhlasu (formulář informovaného souhlasu viz příloha č. 2) a následného schválení 

Etickou komisí FTVS UK (viz příloha č. 1). 
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3.7 Anamnéza (přímá) 

Vyšetřovaná osoba: J. S. 

Pohlaví: žena 

Ročník: 1944 

Diagnóza hlavní: I633 st. p. iCMP v povodí ACM dx. s levostrannou hemiparesou, 

neglect syndrom 

Diagnózy vedlejší: S000 Vulnus lacerum auricularis externi l. sin 

I10 Esenciální (primární) hypertenze  

E119 DM II. typu na PAD 

E785 Hyperlipidemie, obesita 

RA: 

Matka měla diabetes mellitus 2. typu a hypertenzi, zemřela ve věku 80 let na důsledky 

ischemické cévní mozkové příhody. Otec zemřel na stáří ve věku 89 let. Pacientka nemá 

sourozence, má syna (38 let) a dceru (41 let) a 2 vnoučata (4 a 7 let) – všichni jsou 

zdraví. Žádných jiných dědičných či závažných onemocnění v rodině si pacientka není 

vědoma. 

OA: 

dřívější onemocnění: 

Nemoci: 

Pacientka prodělala v dětství běžné dětské nemoci (neštovice, spalničky), v 17 letech 

prodělala mononukleózu, která byla léčena 6 měsíční dietou. 

Úrazy: 

Pacientka neudává žádné úrazy. 

Operace: 

Ve 40 letech prodělala první chirurgické odstranění polypu na sliznici dělohy, po 

histologickém vyšetření vyloučeno zhoubné bujení. Tento chirurgický zákrok se 

opakoval ještě jednou v pacientčiných 43 letech. V 50 letech provedena hysterektomie. 

Nynější onemocnění: 

Pacientka přijata na rehabilitační oddělení z neurologie po ischemické cévní mozkové 

příhodě s levostrannou symptomatologií ze dne 21. 12. 2013. Při CMP měla doma pád, 

při kterém si způsobila masivní hlubokou ránu nad pravým uchem s krvácením, 

provedena sutura a komprese chirurgem. Dle  CT distální vychudnutí arteria cerebri 
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media při průchozích hl. kmenech, obě arteriae cerebri interiores průchodné. 

Rekanalizační léčba vzhledem k poranění hlavy po konsultaci neprovedena, volen 

konzervativní postup. Na kontrolním CT mozku rozsáhlá ischemie v arteria cerebri 

media dx., edém. Sama pacientka uvádí, že se v den mozkové příhody i delší dobu před 

ní cítila normálně, nepozorovala bolesti hlavy, ani jakékoliv jiné náznaky něčeho 

podezřelého, snad jen předvánoční stres. 21. prosince si pacientka pamatuje, že stála v 

obývacím pokoji a telefonovala, najednou si prudce sedla a potom si vzpomíná, jak se 

hádala se synem, který ji našel stát v ložnici u okna zmatenou a potlučenou. Když 

přijela o pár minut později sanitka, pacientka byla při vědomí a od té doby si vše 

pamatuje.  

GA: 

Menstruace pravidelná od 13 let. Pacientka prodělala 2 porody, oba bez komplikací a 

žádný potrat. V roce 1984 poprvé kyretáž pro polyp na sliznici dělohy, podruhé v roce 

1987. V roce 1994 provedena hysterektomie.  

FA: 

Controloc (Apo-panto) 40mg tbl 0-0-1 

Prestarium neo combi tbl 1-0-0 

Prestarium neo (Apo-perindo) tbl 0-0-1 

Simvax 40mg tbl 0-0-1 

Bisoprolol 5mg tbl (concor) 0-1-0 

Glucophage 500XR tbl 0-0-1 

Lexaurin tbl. dp. 

KCI tbl 1-0-1 

Trombex (Clopidogrel) 75mg tbl 1-0-0 

Lokal. na UL Fucidin krém á 12H: 6-18 

Lactulosa d.p. při absenci stolice 

AA: 

Neguje. 

Abusus: 

Pacientka je nekuřačka, káva 1x denně, alkohol příležitostně. 

PA: 

Pacientka pracovala kolem 30 let jako učitelka na základní a poté i na střední škole, kde 



37 

 

učila matematiku a dějepis, měla tedy spíše sedavé zaměstnání. Nyní je 12 let v 

důchodu. 

SA: 

Pacientka bydlí v přízemí rodinného domku společně se synem, který bydlí v patře nad 

ní. Schody nemá doma žádné. 

 

3.8 Předchozí rehabilitace: 

Dřívější hospitalizace před aktuálním onemocněním pacientka neguje. 

Pacientka byla od 21. 12. 2013 hospitalizována na neurologickém oddělení do 15. 1. 

2014. Postupně u pacientky docházelo k regresi neglect syndromu, byla vertikalizována 

a došlo ke zlepšení hybnosti levostranných končetin do středně těžké parézy. 

 

3.9 Výpis ze zdravotní dokumentace 

67 letá pacientka cévně riziková s akutně vzniklou sin hemiparézou avizována k IVT, na 

hlavě však masivní hluboká rána s krvácením, sutura + komprese chirurgem, na CT 

distální vychudnutí media při průchozích hl. kmenech, obě ACI průchodné, rozhodnutí 

o IVT vzhledem k těžkému poranění hlavy konsultováno a zvolení konzervativního 

postupu. Na kontrolním CT mozku rozsáhlá ischemie v ACM dex, edém, substituce 

hipokalémeie. Postupně částečné zlepšení stavu.  

 

3.10 Indikace k rehabilitaci 

Pokračovat v komplexní rehabilitaci pro zlepšení funkčního stavu pacientky po iCMP 
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3.11 Vstupní kineziologický rozbor  

15.1.2014 9:00 hodin 

Status praesens: 

subjektivně: 

Pacientka se cítí poměrně dobře, udává občasné bolesti levého ramenního kloubu a 

levého kyčelního kloubu, objevující se při pohybu, někdy i v klidu a v noci. 

objektivně: 

Pacientka po ischemické cévní mozkové příhodě ze dne 21. 12. 2014. Je orientovaná 

místem, časem i osobou. Komunikuje a spolupracuje, bez fatické poruchy či dysartrie, 

tempo řeči je pomalejší. Na těle má četné hematomy bez známek zánětu a 

pohmožděniny. Je bez ikteru a cyanózy. Neglect syndrom (somatosenzorický) levé horní 

končetiny, levostranná středně těžká hemiparéza převážně horní končetiny a 

hyperkinéza levé horní končetiny, zejména akrální části. Pacientka není samostatně 

chodící, sed s minimální pomocí, mobilita na lůžku dobrá (přetáčí se samostatně). 

Pacientka má nadváhu, somatotyp dle Sheldona - endomorf. Dýchání je čisté a klidné. 

Používá brýle na blízko. Dominantní horní končetina je pravá. 

Výška: 165cm 

Váha: 78kg 

BMI: 28,65 

TF: 75 tepů/min 

DF: 16 dechů/min 

 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Při vyšetření stoje pacientka stála sama (bez opory o francouzskou hůl) vedle žebřin, 

kterých se při pocitu nejistoty a nestability přidržovala. 

Zezadu: 

Stojná báze široká, váha více na pravé dolní končetině, paty kulaté, Achillovy šlachy 

symetrické, hlezenní klouby valgózní postavení, kontura lýtek symetrická, podkolenní 

rýhy symetrické a ve stejné výšce, kolenní klouby lehce valgózní, tajle v oblasti 

adduktorů kyčelního kloubu symetrické, subgluteální rýhy symetrické, zalomení 

v oblasti Th/L přechodu, thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, pánev v nulovém 

postavení, lehce naznačena scapula alata vlevo, pravé rameno výrazně výš než levé, 

zvýšené napětí m. trapezius vpravo, hlava v nulovém postavení. 
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Zepředu:  

Stojná báze široká, váha více na pravé dolní končetině, levá příčná klenba výrazně 

propadlá, levá dolní končetina v mírné zevní rotaci, hlezenní klouby ve valgózním 

postavení, kolenní klouby lehce valgózní, levá patela v mírné zevní rotaci, prominující 

břišní stěna, umbillicus ve středu, thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, pravá 

horní končetina volně podél těla. Levá horní končetina ve spastickém držení. Addukce, 

vnitřní rotace v ramenním kloubu, semiflexe v loketním kloubu, pronace předloktí, 

palmární flexe zápěstí a flexe prstů - tzv. Wernickeovo – Mannovo držení. Pravá 

klavikula výš než levá, pravé rameno výš než levé, hlava lehce rotovaná doprava. 

Z levého boku:  

Váha těla na přední části přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, pánev v nulovém 

postavení, prominence břišní stěny, bederní páteř oploštělá, zalomení v Th/L přechodu, 

hyperkyfóza hrudní páteře (zasahující do páteře krční), ramena ve výrazné protrakci, 

hlava v předsunu, levá horní končetina ve spastickém držení (Wernickeovo – Mannovo 

držení). 

Z pravého boku: 

Váha těla na přední části přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, pánev v nulovém 

postavení, prominence břišní stěny, bederní páteř oploštělá, zalomení v Th/L přechodu, 

hyperkyfóza hrudní páteře (zasahující do páteře krční), ramena ve výrazné protrakci, 

hlava v předsunu, pravá horní končetina volně spuštěná podél těla. 

 

Vyšetření sedu aspekcí 

Pacientka sedí s oporou o přednoží, ploska v kontaktu s podložkou. Báze nohou široká, 

pro udržení rovnováhy. Levá dolní končetina má tendenci přepadávat do vnitřní rotace. 

Pacientka se snaží udržet ve vzpřímené poloze, přesto lehký úklon trupu vlevo, pravé 

rameno výš než levé. Pánev v nulovém postavení. Pravá horní končetina volně podél 

těla, opírá se dlaní o postel. Levá horní končetina v extenzi a addukce v ramenním 

kloubu (za trupem), extenze v kloubu loketním, palmární flexe zápěstí, opřená hřbetem 

ruky o postel.  
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Vyšetření pánve palpací vyšetřeno ve stoji s oporou: 

Cristae iliacae symtrické, spinae iliacae anteriores et posteriores symetrické ve stejné 

výšce.  

 

Vyšetření na dvou vahách:  

Toto vyšetření je pouze orientační, pacientka nebyla dostatečně stabilní, aby stála sama 

a proto měla možnost přidržovat se druhé osoby. 

Anatomická váha: 78kg 

Vpravo: 42kg 

Vlevo: 36kg 

Bez patologického nálezu, rozdíl hmotnosti menší než 10%. 

 

Základní modifikace stoje: 

Při vyšetření modifikovaného stoje, stála pacientka vedle žebřin, kterých se při pocitu 

nestability mohla přidržet. 

Rhombergův stoj I – stoj o široké bázi.: Pozitivní -  hra šlach a titubace, souhyby 

horních končetin pro udržení stability. 

Rhombergův stoj II – stoj o úzké bázi. Nelze vyšetřit, pacientka není schopná zaujmout 

požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Rhombergův stoj III. – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima: Nelze vyšetřit, pacientka 

není schopná zaujmout požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Véleho test: C – špatná stabilita, drápovité postavení prstů, prsty zabořené do podložky. 

Trendelenburg - Duchennova zkouška: Nelze vyšetřit, pacientka není schopná zaujmout 

požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Stoj na jedné dolní končetině: Nelze vyšetřit, pacientka není schopná zaujmout 

požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Stoj na špičkách: Pacientka se postaví na špičky s dopomocí druhé osoby (problém se 

stabilitou, svalová síla dostatečná pro stoj na špičkách). 

Stoj na patách: Pacientka se postaví na paty s dopomocí druhé osoby (problém se 

stabilitou, svalová síla dostatečná pro stoj na patách). 
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Dynamické zkoušky páteře: 

Flexe, extenze, lateroflexe páteře nelze vyšetřit, kvůli nestabilitě pacientky. 

 

Analýza chůze: 

Chůze prostá: 

Pacientka je schopná chůze o 1 francouzské holi v pravé ruce, chůze je třídobá 

(francouzská hůl  levá dolní končetina  pravá dolní končetina), s dopomocí druhé 

osoby. Chůze je celkově velmi pomalá, pacientka má tendenci zastavovat se každých 

cca 5 kroků, je tažena k levé straně a celkově je nestabilní. Typ chůze dle Jandy 

proximální, vychází tedy převážně z kyčlí. Kroky pacientky jsou krátké (cca 1 stopa) a 

šouravé, odval chodidla na pravé straně je fyziologický přes patu, zevní hranu a špičku, 

ale na levé straně nedochází k odvíjení (došlap na patu a odraz z celého chodidla). 

Cirkumdukce není přítomna. Levá horní končetina je ve spastickém držení, pokud si ji 

pacientka vědomě kontroluje, dokáže ji držet volně podél těla. Rotace trupu a souhyby 

pánve jsou minimální 

Chůze modifikovaná: 

Nevyšetřováno kvůli výrazné nestabilitě pacientky a riziku pádu. 

 

Vyšetření základních hybných stereotyp: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

Nelze vyšetřit, pacientka si nedokáže lehnout na břicho a zaujmout tedy správnou 

výchozí polohu. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Levá dolní končetina výrazný tensorový a quadrátový mechanismus, kdy dolní 

končetina jde nejprve do flexe se zevní rotací v kyčelním kloubu a až poté dochází 

k abdukci s elevací pánve. 

Pravá dolní končetinu nelze vyšetřit, protože pacientka nedokáže ležet stabilně na levém 

boku a není tedy schopna zaujmout správnou výchozí polohu. 

Flexe trupu: 

Pacientka nezvládne provést flexi trupu, dochází pouze k flexi v krční páteři po horní 

okraj lopatek s nadměrným zapojením m. sternocleidomastoideus a k flexi v kyčelních 

kloubech nadměrným zapojením m. iliopsoas. 
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Flexe šíje: 

Výrazné zapojení m. sternocleidomastoideus a inhibice hlubokých flexorů šíje. Pohyb 

se projevuje přesunem hlavy. 

Abdukce ramenního kloubu 

Pravá horní končetina fyziologické provedení pohybového vzoru. Levá horní končetina 

výrazné zapojení m. trapezius při pokusu o pohyb, ale pacientka pohyb nesvede, 

provádí úklon trupu na levou stranu s elevací ramene a flexí ramenního kloubu. 

Klik: 

Nelze vyšetřit, pacientka není schopna zaujmout výchozí polohu pro klik. 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Při nádechu se hrudník téměř nerozšiřuje. Dýchání je povrchové, není symetrické, větší 

aktivita v pravé polovině hrudníku. Postavení hrudníku je inspirační. Převažuje horní 

hrudní typ dýchání. 

 

Testy na hluboký stabilizační systém dle Koláře 

Brániční test 

Provedení testu:  

Pacientka vsedě, snaha o  výdechové postavení hrudníku, palpace dorzolaterálně pod 

dolními žebry, kdy pacientka provádí protitlak s roztažením dolní části hrudníku. 

Výsledek: 

Pacientka aktivuje velmi malou silou svaly proti našemu odporu na laterálních stranách 

břišních svalů. Laterální rozšíření hrudníku je minimální, žebra se pohybují směrem 

kraniálním. 

Test nitrobřišního tlaku  

Provedení testu: 

Pacientka vsedě, palpace v oblasti krajiny tříselní mediálně od spina iliaca anterior 

superior nad hlavicí kyčelních kloubů při aktivaci břišní stěny pacientky proti našemu 

tlaku. 

Výsledek: 

Prominence m. rectus abdominis, aktivita laterálních břišních svalů je minimální, 

hrudník v inspiračním postavení. 
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Antropometrie 

Měření pomocí krejčovského centimetru. 

Obvod hlavy: 53cm 

Rozpětí paží: 144cm 

Obvod hrudníku přes mezosternale: 

- při inspiriu: 99cm 

- při expiriu: 97cm 

Obvod hrudníku přes xifosternale: 

- při inspiriu: 91cm 

- při expiriu: 90cm 

Obvod břicha: 100cm 

Obvod přes trochantery major: 105cm 

Délkové a obvodové rozměry horních končetin: viz tabulky 4 a 5. 

Délkové a obvodové rozměry dolních končetin: viz tabulky 6 a 7. 

 

Tabulka č. 4 – Délkové rozměry horních končetin (vstupní vyšetření) 

  pravá horní končetiny (cm) levá horní končetiny (cm) 

Délka horní končetiny 74 74 

Paže a předloktí 56 56 

Paže 33 33 

Předloktí 27 27 

Ruka 16 16 

 

Tabulka č. 5 – Obvodové rozměry horních končetin (vstupní vyšetření) 

 pravá horní končetina (cm) levá horní končetina (cm) 

Relaxovaná paže 35 35 

Paže při kontrakci svalů 38 38 

Loket 25 25 

Předloktí 24 24 

Zápěstí 17 17 

Přes hlavičky metakarpů 17 17 
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Tabulka č. 6 – Délkové rozměry dolních končetin (vstupní vyšetření) 

 pravá dolní končetina (cm) levá dolní končetina (cm) 

Anatomická délka 88 88 

Funkční délka 95 95 

Stehno 46 46 

Bérec 38 38 

Noha 24 24 

Tabulka č. 7 – Obvodové rozměry dolních končetin (vstupní vyšetření) 

 pravá dolní končetina (cm) levá dolní končetina (cm) 

Stehno 51 51 

Kolenní kloub přes patelu 42 42 

Přes tuberositas tibiae 37 37 

Lýtko 39 39 

Hlezenní kloub 25 25 

Přes nárt a patu 28 28 

Přes hlavičky metatarzů 21 21 

 

Rozsah kloubní pohyblivosti – Goniometrie dle Jandy 

Aktivní i pasivní pohyby vyšetřeny za použití kovového dvouramenného goniometru, 

pohyby drobných kloubů ruky a nohy za použití prstového goniometru, zápis metodou 

SFTR. Rozsahy pohybů jsou uvedeny ve stupních v tabulce č. 8, 9, 10. 

Tabulka č. 8 – Rozsahy pohybů horních končetiny zaznamenané metodou SFTR (vstupní vyšetření) 

 Pravá horní končetina Levá horní končetina 

 pasivní pohyb aktivní pohyb pasivní pohyb aktivní pohyb 

Ramenní kloub  S 30*-0-170 

F 180-0-0 

T 20-0-120 

R 85-0-80 

S 20*-0-165 

F 180-0-0 

T 20-0-120 

R 85-0-80 

S 25*-0-160 

F 170-0-0 

T 20-0-120  

R 85-0-80 

S 20*- 0-155 

F 90-0-0 

T 20-0-115 

R 70-0-70 

Loketní kloub S 0 -0-145 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

Radioulnární kloub T 85-0-90 T 85-0-90 T 85-0-85 T 80-0-85 

Zápěstí S 75-0-80 

F 15-0-30 

S 70-0-80 

F 15-0-25 

S 70-0-80 

F 15-0-30 

S 70-0-75 

F 15-0-25 



45 

 

Metakarpofalangové 

klouby prstů 

S 10-0-90 

F 30-0-30 

S 5-0-85 

F 30-0-30 

S 10-0-90 

F 30-0-30 

S 5-0-80 

F 30-0-30 

Proximální 

mezičlánkové klouby 

S 0-0-90 S 0-0-80 S 0-0-90 S 0-0-85 

Distální 

mezičlánkové klouby 

S 0-0-80 S 0-0-70 S 0-0-80 S 0-0-70 

Karpometakarpový 

kloub palce 

S 5-0-35 

F 70-0-40 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 65-0-30 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 70-0-40 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 65-0-30 

Opozice 0cm 

Matakarpofalangový 

kloub palce 

S 0-0-60 S 0-0-60 S 0-0-60 S 0-0-60 

Interfalangový kloub 

palce 

S 0-0-80 S 0-0-80 S 0-0-80 S 0-0-80 

 

Tabulka č. 9 – Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR (vstupní vyšetření) 

 Pravá dolní končetina Levá dolní končetina 

 pasivní pohyb aktivní pohyb pasivní pohyb aktivní pohyb 

Kyčelní kloub S 15*–0-80 

F 35-0-20 

R 50-0-40 

S 10*-0-70 

F 35-0-15 

R 45-0-40 

S 10*-0-75 

F 35-0-20 

R 50-0-40 

S 5*-0-65 

F 30-0-15 

R 40-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-120* S 0-0-120* S 0-0-120* S 0-0-120* 

Hlezenní kloub S 30-0-45 

T 20-0-40 

S 25-0-40 

T 20-0-30 

S 35-0-45 

T 25-0-35 

S 25-0-40 

T 25-0-30 

Metatarzofalangové 

kouby prstů nohy 

S 40-0-45 

F 20-0-20 

 

S 35-0-40  

F 20-0-20 

S 40-0-45 

F 20-0-15 

S 35-0-40 

F 20-0-15 

Interfalangový kloub 

palce nohy 

S 0-0-70 S 0-0-60 S 0-0-70 S0-0-60 
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Tabulka č. 10 – Rozsahy pohybů krční a hrudní páteře zaznamenané metodou SFTR (vstupní vyšetření) 

Krční páteř S 40-0-40 

F 30-0-30 

T 60-0-65 

Hrudní páteř F nelze vyšetřit 

T nelze vyšetřit 

Legenda: * z důvodu nemožnosti zaujmout správnou výchozí polohu, vyšetření provedeno orientačně 

v modifikovaných polohách. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0 nejde o zkrácení, 1 malé zkrácení, 2 velké zkrácení 

Hodnoty vyšetřených zkrácených svalů jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11 – Hodnoty zkrácených svalů dle Jandy (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

M. gastrocnemius 0 0 

M. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas 

- m. rectus femoris 

- m. tensor fasciae latae 

Nevyšetřeno. Pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Nevyšetřeno. Pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum Nevyšetřeno. Pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Nevyšetřeno. Pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Paravertebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major 

- horní vlákna 

- dolní vlákna 

- m. pectoralis minor 

 

0 

0 

2 

 

0 

0 

2 

M. trapezius 1 0 

M. levator scapulae 1 0 

M. sternocleidomastoideus 2 2 
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Vyšetření svalové síly orientačně 

Hodnocení:  

Stupeň 5 vyjadřuje 100% svalové síly, testován pohyb proti velkému odporu. 

Stupeň 4 vyjadřuje 75% svalové síly, testován pohyb proti odporu. 

Stupeň 3 vyjadřuje 50% svalové síly, testován pohyb provedení pohybu proti gravitaci. 

Stupeň 2 vyjadřuje 25% svalové síly, testován pohyb provedení pohybu s vyloučením 

gravitace. 

Stupeň 1 vyjadřuje 10 % svalové síly, testováno palpačně „záškub“ ve svalu. 

Stupeň 0 vyjadřuje 0% svalové síly. 

Hodnoty svalové síly vyšetřovaných svalů jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka č. 12 – Hodnoty svalové síly orientačně (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

mimické svalstvo 5 4+ 

flexe krku 4+ 4+ 

flexe trupu (i s rotací) 3 2 

elevace pánve 5 4- 

addukce lopatek 4 4 

elevace lopatek 5 4- 

abdukce lopatek 5 4 

flexe ramenního kloubu 5 3+ 

extenze ramenního kloubu 5 3+ 

abdukce ramenního kloubu 5 4- 

horizontální addukce 5 4- 

rotace (zevní, vnitřní) 5 4 

flexe loketního kloubu 5 4 

extenze loketního kloubu 5 4- 

supinace a pronace předloktí 5 4- 

palmární flexe zápěstí 5 3+ 

dorzální flexe zápěstí 5 3+ 

ulnární a radiální dukce 

zápěstí 
5 3+ 

flexe prstů ruky 5 4 

extenze prstů ruky 5 4 

flexe v kyčelním kloubu 5 4- 
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 Pravá Levá 

extenze v kyčelním kloubu 4 3 

abdukce v kyčelním kloubu 5 3+ 

addukce v kyčelním kloubu 5 4 

rotace v kyčelním kloubu 

(zevní, vnitřní) 
5 4 

flexe v kolenním klubu 5 4+ 

extenze v kolenním kloubu 5 3+ 

plantární flexe v hlezenním 

kloubu 
5 4+ 

dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 
5 4+ 

plantární pronace 4+ 4 

flexe prstů nohy 5 4+ 

extenze prstů nohy 5 5 

 

Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Spolupracuje, poruchy vědomí nejsou 

přítomné. Apraxie, alexie, akalkulie nejnou přítomné. 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologického nálezu (pacientka cítí, rozpozná kávu, čaj apod.) 

II. n. opticus – bez patologického nálezu (rozsah zorného pole v pořádku) 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – bez patologického nálezu 

(bulby ve středním postavení, pohyby očima do všech směrů a krajních poloh, zornice 

izokorické, fotoreakce přítomná a symetrická) 

V. n. trigeminus – senzitivita I., II., III. větve bez patologického nálezu 

VII. n. facialis – horní i dolní větev bez patologického nálezu 

VIII. n. vestibulocochlearis – slyší dobře, výrazné poruchy rovnováhy a nestabilita 

IX. n. glosopharynbeus, X. n. vagus, XI. accesorius – bez patologického nálezu 

(polykání bez problénu, řeč a fonace v normě, pravé i levé rameno zvedne proti odporu) 

XII. n. hypoglossus – bez patologického nálezu (plazí jazyk ve střední čáře, pohyblivý) 
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Horní končetiny: 

Povrchové čití:  

Taktilní (C5, C6, C7, C8) – bilaterálně normostezie 

Algické – bilaterálně normostezie 

Termické – bilaterálně normostezie 

Hluboké čití (testováno na akrálních částech horních končetin): 

Polohocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Pohybocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Dvoubodová diskriminace – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Stereognozie – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Myotatické reflexy – tabulka č. 13 

Tabulka č. 13 – Výbavnost myotatických reflexů na horních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá  Levá  

bicipitový reflex normoreflexie hyperreflexie 

tricipitový reflex normoreflexie hyperreflexie 

styloradiální reflex normoreflexie hyperreflexie 

reflex flexorů prstů normoreflexie hyperreflexie 

 

Pyramidové jevy zánikové a iritační – tabulka č. 14 a 15 

Tabulka č. 14 – Výbavnost pyramidových jevů zánikových na horních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Mingazziny negativní pozitivní (pokles cca o 15cm) 

Hanzal negativní negativní 

Hautant negativní pozitivní (s tahem vlevo) 

Rusecký negativní  negativní 

Dufour negativní pozitivní (přetáčení do 

pronace) 

Barré negativní negativní 

Fenoméne ratardace negativní pozitivní (opoždění o cca 

10cm) 
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Tabulka č. 15 – Výbavnost pyramidových jevů iritačních na horních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Hoffman negativní negativní 

Juster negativní pozitivní 

 

Mozečkové funkce: 

Taxe – bez patologického nálezu vpravo, výrazná hypermetrie a nepřesnost vlevo 

Diadochokinéza – bez patologického nálezu vpravo, adiadochokineze vlevo 

 

Břicho: 

Kožní reflexy: 

Kožní reflexy epigastrický, mezogastrický a hypogastrický bilaterálně nevýbavné. 

 

Dolní končetiny: 

Povrchové čití:  

Taktilní (L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2) – bilaterálně normostezie 

Algické – bilaterálně normostezie 

Termické – bilaterálně normostezie 

Hluboké čití (testováno na akrálních částech dolních končetin): 

Polohocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Pohybocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo  

Dvoubodová diskriminace – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Myotatické reflexy – tabulka č. 16 

Tabulka č. 16 – Výbavnost myotatických reflexů na dolních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá  Levá  

Patelární reflex normoreflexie hyperreflexie 

Reflex Achillovy šlachy normoreflexie hyperreflexie 

Medioplantární reflex normoreflexie hyperreflexie 
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Pyramidové jevy zánikové a iritační – tabulka č. 17 a 18 

Tabulka č. 17 – Výbavnost pyramidových jevů zánikových na dolních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Mingazziny negativní pozitivní (pokles cca o 15cm) 

Barré nelze vyšetřit (pacientka není 

schopná ležet na břiše) 

nelze vyšetřit (pacientka není 

schopná ležet na břiše) 

Fenoméne ratardace negativní pozitivní (opoždění o cca 

10cm) 

Tabulka č. 18 – Výbavnost pyramidových jevů iritačních na dolních končetinách (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

extenční   

Babinskyho příznak negativní negativní 

Chadock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Vítkův sumační fenomén negativní negativní 

flekční   

Žukovskij - Kornilov negativní negativní 

Rosolimův reflex negativní negativní 

Mozečkové funkce: 

Taxe – vpravo bez patologického nálezu, vlevo výrazná hypermetrie a nepřesnost. 

 

Vyšetření spasticity (podle Ashwortha) 

U pacienta byla zaznamenána spasticita při zevní rotaci v ramenním kloubu a při 

dorzální flexi zápěstí levé horní končetiny pouze v podobě mírného odporu ke konci 

pohybu. Dle Ashworthovi škály hodnotíme stupněm 2 - viz tabulka č. 19, tedy lehký 

vzestup svalového tonu. 

Tabulka č. 19 – Ashworthova škála spasticity (vstupní vyšetření) 

skóre klinický projev 

1 žádný vzestup svalového tonu 

2 lehký vzestup svalového tonu, klade zvýšený odpor při flexi a extenzi 

3 výraznější vzestup svalového tonu, lze ještě uvolnit 

4 výraznější vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný 

5 není možný pasivní pohyb 
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Vyšetření kloubní vůle (podle Lewita a Rychlíkové) 

Horní končetiny: 

Interfalangové  a metakarpofalangové klouby: 

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L omezení dorzo–ventrálně a latero-laterálně v metakarpofalangovém kloubu 2-5 prstu. 

Zápěstí  

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L omezení palmární a dorzální flexe, ostatní směry bez patologické bariéry. 

Hlavička radia  

Bilaterálně bez patologické bariéry. 

Loketní kloub 

Bilaterálně bez patologické bariéry všemi směry. 

Ramenní kloub  

Bilaterálně bez patologické bariéry všemi směry. 

Akromioklavikulární kloub  

Bilaterálně bez patologické bariéry všemi směry. 

Sternoklavikulární 

Bilaterálně bez patologické bariéry všemi směry. 

Scapulothorakální kloub  

P nelze vyšetřit – nestabilní leh na levém boku. 

L omezená hybnost při oddálení dolního úhlu dorzálně. 

 

Dolní končetiny: 

Interfalangové klouby  

Bilaterálně bez patologické bariéry všemi směry. 

Metatarsofalangové klouby  

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L patologická bariéra 1. - 5. prst dorzo-plantárně, ostatní směry bez patologické bariéry.  

Lisfrankův kloub  

P bez patologické bariéry všemi směry. 



53 

 

L patologická bariéra dorzo-plantárně, ostatní směry bez patologické bariéry. 

Chopartův kloub 

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L bez patologické bariéry všemi směry. 

Talokrurální kloub 

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L patologická bariéra dorzálně. 

Tibiofibulární kloub 

L bez patologické bariéry všemi směry. 

P bez patologické bariéry všemi směry. 

Patela  

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L bez patologické bariéry všemi směry. 

Kolenní kloub  

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L bez patologické bariéry všemi směry. 

Kyčelní klouby  

P bez patologické bariéry všemi směry. 

L bez patologické bariéry všemi směry. 

 

Vyšetření reflexních změn (podle Lewita) 

Aspekce:  

Pacientka má na levé polovině těla četné hematomy, způsobené pádem při iktu. 

Hematomy jsou tmavě modré barvy, nacházejí se na horní končetině v oblasti 

akromionu, laterálního epikondylu humeru a na dorzální ploše předloktí. Na dolní 

končetině jsou viditelné v oblasti levého hlezenního kloubu laterálně. 

Vyšetření kůže: 

Kůže horních končetin je bilaterálně dostatečně hydratovaná, teplota v normě, palpačně 

nebolestivá. Na pravé horní končetině je kůže volně posunlivá všemi směry a ve všech 

oblastech (rameno, paže, předloktí, ruka). Na levé horní končetině je omezená 

posunlivost v oblasti akromionu, laterálního epikondylu humeru a na dorzální ploše 
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předloktí, což je pravděpodobně způsobeno hematomy v těchto oblastech. 

Na dolních končetinách je kůže bilaterálně dostatečně hydratovaná, teplota v normě, 

palpačně nebolestivá. Kůže je zde bilaterálně volně posunlivá všemi směry ve všech 

oblastech. 

V oblasti zad došlo po dermografické zkoušce („přejetí“ nehtem přes záda 

kraniokaudálně) k začervenání v oblasti hrudní páteře. Posunlivost kůže v oblasti zad 

volná. 

Vyšetření podkoží: 

Kiblerova řasa* volná v oblasti bederní a krční páteře, posunlivost omezená v oblasti 

páteře hrudní. 

Podkoží v oblasti horních a dolních končetin palpačně volné, v oblasti hematomů jsou 

hmatné strukturální změny - „bouličky a hrbolky“ v podkoží. 

Legenda: * Kiblerova řasa prováděna vsedě, pacientka není schopna zaujmout polohu vleže na břiše. 

Vyšetření fascií: 

Vyšetření zádových fascií provedeno vsedě, pacientka není schopna zaujmout polohu 

vleže na břiše. 

Krční fascie a fascie C/Th přechodu s patologickou bariérou bilaterálně. 

Fascie v oblasti horních a dolních končetin posunlivé bez patologické bariéry 

Hrudní a bederní fascie patologická bariéra kraniálním směrem, kaudální směr bez 

patologické bariéry. 

Palpace svalů: 

U pacientky byl vyšetřen lehký vzestup svalového tonu dle Ashoworthovy škály, u 

některých svalů palpujeme snížený svalový tonus a u jiných zvýšený svalový tonus - viz 

tabulka č. 20. 

Tabulka č. 20 – Svalový tonus (vstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

m. sternocleidomastoideus hypertonus hypertonus 

mm. scaleni normotonus normotonus 

m. trapezius horní vlákna hypertonus normotonus 

m. trapezius střední a dolní 

vlákna 

normotonus normotonus 
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 Pravá Levá 

m. levator scapulae hypertonus normotonus 

mm. rhomboideii normotonus normotonus 

m. latisimus dorsi normotonus normotonus 

m. deltoideus normotonus hypotonus 

m. biceps brachii normotonus hypotonus 

m. triceps brachii normotonus hypotonus 

flexory ruky a prstů  normotonus hypertonus* 

extenzory ruky a prstů normotonus hypotonus 

m. pectoralis major  normotonus hypertonus* 

m. pectoralis minor hypertonus normotonus 

m. m. rectus abdominis hypotonus hypotonus 

mm. obliquii interni et externi hypotonus hypotonus 

paravertebrální svaly hypertonus normotonus 

quadratus lumborum hypertonus normotonus 

m. gluteus maximus nelze nelze 

m. piriformis nelze nelze 

ischiokrurální svaly nelze nelze 

adduktory kyčelního kloubu normotonus normotonus 

m. tensor fasciae latae normotonus normotonus 

m. iliopsoas normotonus normotonus 

m. quadriceps femoris normotonus normotonus 

m. triceps surae nelze nelze 

Legenda: u svalů s označením * jsem při provedení pasivního pohybu vyšetřila strukturální hypertonii – 

spasticitu vlevo. 

Vyšetření úchopu (dle Nováka) 

Pacientky dominantní končetina pravá. 

Hodnocení: 0 = neprovede, 1= provede neúplně, 2 = provede, 3= provede dobře - viz 

tabulka č. 21. 

Tabulka č. 21 – Hodnocení úchopu dle Nováka (vstupní vyšetření) 

 Pravá horní končetina Levá horní končetina 

Jemná motorika   

Štipec (bříškový úchop) 3 0 

Pinzetový úchop 3 0 
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Špetka 3 0 

Laterální úchop 3 0 

Hrubá motorika   

Silový úchop 3 2 

Kulový úchop 3 1 

Válcový úchop 3 1 

Háček 3 2 

 

Speciální testy 

a. Barthel Index (BI) základních všedních činností (ADL – Activity of daily living) 

Příjem potravy a tekutin: 10 bodů, oblékání: 5 bodů, koupání: 5 bodů, osobní hygiena: 5 

bodů, kontinence moči: 10 bodů, kontinence stolice: 10 bodů, použití WC: 5 bodů, 

přesun lůžko – židle: 10 bodů, chůze po rovině: 10 bodů, chůze po schodech: 0 bodů. 

Celkové skóre: 70 bodů – lehká závislost. 

b. Mini Mental State Examination 

Orientace: 10 bodů, zapamatování: 3 body, pozornost a počítání: 5 bodů, vybavování: 3 

body, pojmenování předmětů: 2 body, opakování 1 bod, stupňový příkaz: 3 body, čtení a 

plnění příkazu: 1 bod, psaní: 1 bod, obkreslování 1 bod. 

Celkové skóre: 30 bodů – normální stav. 

c. NIH Stroke Scale (NIHSS – The National Institute of Health Stroke Scale) 

Úroveň vědomí: 0 bodů, slovní odpovědi: 0 bodů, vyhovění výzvám: 0 bodů, 

okulomotorika: 0 bodů, zorné pole: 0 bodů, faciální paréza: 0, motorika horních 

končetin: 1 bod (pravá horní končetina 0 bodů, levá horní končetina 1 bod), motorika 

dolních končetin: 1 bod (pravá dolní končetina 0 bodů, levá dolní končetina 1 bod), 

ataxie končetin: 2 body, citlivost: 0 bodů, jazykové dovednosti: 0 bodů, dysartrie: 0 

bodů, neglect 1 bod. 

Celkové skóre: 5 bodů z celkových 63 – lehké postižení 

d. Sitting balance score 

Skóre rovnováhy v sedu hodnoceno stupněm 3 – dobrý viz tabulka 22, pacientka je 

schopna udržet statickou pozici bez obtíží, ale potřebuje pomoc při vzpřimování 

z hemiplegické strany. 
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Tabulka č. 22 – Sitting balance score (vstupní vyšetření) 

Stupeň Popis 

1 (nedostatečný) Neschopen udržet statickou pozici 

2 (nedokonalý) Schopen udržet statickou pozici bez obtíží, ale potřebuje 

asistenci při všech vzpřimovacích pohybech 

3 (dobrý) Schopen udržet statickou pozici bez obtíží, ale potřebuje pomoc 

při vzpřimování z hemiplegické strany 

4 (normální) Schopen provést test bez jakékoliv tělesné podpory. 

 

e. Hodnocení schopnosti udržovat rovnováhu vstoje u pacienta po CMP 

Skóre rovnováhy vestoje hodnoceno stupněm 2 – nedokonalý viz tabulka 23, pacientka 

je schopna stát s rozkročenými dolními končetinami 30 a více sekund, avšak není 

schopna stát s DKK u sebe (tj. o užší bázi). 

Tabulka č. 23 – Hodnocení schopnosti udržovat rovnováhu ve stoje (vstupní vyšetření) 

stupeň popis 

0 (neschopen) Pacientka není schopen stoje. 

1 (nedostatečný) Pacient je schopen stát s rozkročenými dolními končetinami 

(tj. o širší bázi), avšak pouze po dobu kratší než 30 sekund. 

2 (nedokonalý) Pacient je schopen stát s rozkročenými dolními končetinami 

30 a více sekund, avšak není schopen stát s DKK u sebe (tj. 

o užší bázi) 

3 (dobrý) Pacient je schopen stát nohama u sebe po dobu kratší než 30 

sekund. 

4 (normální) Pacient je schopen stát s nohama u sebe po dobu 30s a více. 
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3.12 Závěr vstupního vyšetření 

U pacientky je patrné levostranné centrální postižení hybnosti zejména levé 

horní končetiny s akcentací k periferii, levá dolní končetina je postižena méně. 

Pacientka zvládá změny polohy z lehu na zádech na pravý i levý bok, avšak na 

levém boku je nestabilní. Leh na břiše pacientka nezvládá z důvodu hemiparetických 

levých končetin a neglect syndromu levé horní končetiny. Vertikalizaci do sedu 

pacientka provede samostatně, při vertikalizaci do stoje je nutná dopomoc druhé osoby. 

Ve stoji má pacientka širokou bázi, více váhy na přední části přednoží a na pravé 

dolní končetině, avšak vyšetření na dvou vahách nepoukazuje na patologii. Na levém 

chodidle je propadlá podélná klenba, hlezenní a kolenní klouby jsou ve valgózním 

postavení bilaterálně, levá dolní končetina je v lehké zevní rotaci. Bederní páteř je 

oploštělá s výrazným zalomením v thorakolumbálním přechodu a břišní stěna výrazně 

prominuje. Hrudní páteř je v hyperkyfotickém postavení, které zasahuje až do oblasti 

páteře krční, ramena jsou tažena do protrakce a hlava je v přesunu. V důsledku 

hemiparézy pozorujeme postavení levého ramenního kloubu výrazně níž než je u 

pravého ramenního kloubu. Levá horní končetina je držena ve spastickém postavení 

s lehkou semiflexí v lokti, pronací a lehkou volární flexí v zápěstí. Stoj je celkově 

nestabilní, pozitivní Rhombergova zkouška I. 

K chůzi pacientka využívá jednu francouzskou hůl (v pravé ruce) a dopomoc 

druhé osoby, jako prevenci pádů. V chůzi je výrazně nestabilní, tažena na levou stranu. 

Chůze je bez cirkumdukce levé dolní končetiny, avšak nedochází k odvíjení levého 

chodidla. Levá horní končetina je při chůzi ve spastickém držení, se současnou 

hyperkinézou. 

U pacientky byly zjištěny zkrácené paravertebrální svaly, m. pectoralis minor 

bilaterálně a m. sternocleidomastoideus bilaterálně na stupeň 2. M. trapezius horní 

vlákna na pravé straně, m. levator scapulae na pravé straně a flexory kolenního kloubu 

jsou zkrácené bilaterálně na stupeň 1. 

V hypertonu nacházíme v m. sternocleidomastoideus bilaterálně, m. trapezius 

(horní vlákna) vpravo, m. levator scapulae vpravo a m. quadratus luborum vpravo. 

Flexory ruky a prstů vlevo a m. pectoralis major vlevo jsou ve strukturálním hypertonu 

– mírně spastické. Hypotonické je břišní svalsto - mm. obliquii externi a interni 

bilaterálně a m. rectus abdominis. Dále je patrný hypotonus u extenzorů zápěstí a prstů 
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vlevo, u m. biceps a triceps brachii vlevo a u m. deltoideus vlevo. 

Z neurologického hlediska je na levé horní končetině postižené hluboké čití se 

zachováním čití povrchového, hyperreflexie šlachookosticových reflexů, pozitvní 

zánikové jevy (Mingazziny, Hautantova zkouška, Dufour a Fenomén retardace) a 

pozitivní iritační jevy (Juster). Výrazně porušená je taxe a diadochokinéza. Na levé 

dolní končetině nacházíme také snížené hluboké čití se zachováním povrchového, 

hyperreflexii šlachookosticových reflexů, pozitivní zánikové jevy (Mingazziny a 

Fenomén retardace) a poruchu taxe. U pacientky je patrná lehká spasticita na levé horní 

končetině dle Ashwortovy škály. 

Rozsahy pohybů jsou relativně bez omezení. Omezená je pouze nepatrně flexe, 

abdukce a rotace v levém ramenním kloubu a flexe v kloubu kyčelním. Svalová síla je 

lehce oslabená na levostranných horních i dolních končetinách. Vázne provedení 

jemného i silového úchopu vlevo. 

Kloubní vůle je omezená na levé horní končetině dorzo-ventrálním a latero-

laterálním směrem v interfalangfalangových a metakarpofalangových kloubů, dorozo-

ventrálním směrem v zápěstí a v kloubu skapulothorakálním. Na levé dolní končetině je 

omezená kloubní vůle v metatarzofalangových kloubech dorzo-plantárně, v Lisfrankově 

kloubu dorzo-plantárně a v Talokrurálním kloubu dorzálně. 

Z pohybových stereotypů je patologická abdukce levého kyčelního kloubu 

s quadrátovým a tensorovým mechanismem. Abdukce v levém ramenním kloubu je 

prováděna s elevací ramene a zapojením m. trapezius jako hlavním iniciátorem pohybu. 

Flexe je možná pouze po horní okraj lopatek se zapojením sternocleidomastoideus, 

který také převažuje při provádění flexe krku, čímž dochází k předsunu hlavy. U 

pacientky převažuje horní hrudní dýchání s omezením dechových pohybů na levé straně 

těla. Pozitivní insuficience u bráničního testu a testu nitrobřišního tlaku dle Koláře. 

Dle MMSE je pacientka v normálním stavu, dle BI lehce závislá na cizí pomoci, 

NIHSS stupeň 5, test rovnováhy sedu vyšel jako dobrý a test rovnováhy stoje vyšel jako 

nedokonalý. 
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3.13 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

- Prevence tromboembolické nemoci 

- Zvýšení kloubní pohyblivosti v ramenním kloubu vpravo 

- Ovlivnění spasticity, hypertonických a zkrácených svalů 

- Ovlivnění omezené kloubní vůle kloubů LHK a LDK 

- Posílení oslabených svalů se zaměřením na levostranné části těla -  LHK, LDK a trup 

- Ovlivnění klenby nohy na LDK 

- Reedukace a ovlivnění dechového stereotypu, rozvoj levé strany hrudníku 

- Zlepšení jemné motoriky LHK 

- Reedukace stereotypu sedu a chůze 

- Nácvik stability a rovnováhy 

- Stabilizace ramenního kloubu 

- Zlepšení celkové kondice pacientky 

- Ovlivnění funkce peristaltiky 

- Nácvik ADL  

 

3.14 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

- Zapojení pacientky do ADL bez kompenzačních mechanismů 

- Eliminace spasticity 

- Posilování úchopové funkce horní končetiny s využitím PNF 

- Udržení a zlepšení hybnosti končetin, nadále zvyšovat svalovou sílu a celkovou 

kondici pacientky 

- Nadále zlepšování stability a rovnováhy 

- Korekce patologických pohybových stereotypů 

- Snížit riziko pádu vhodnou úpravou prostředí, ve kterém pacient žije 

 

3.15 Průběh terapie 

Pacientka podstoupila rehabilitační péči po cévní mozkové příhodě v lůžkové části 

Rehabilitačního oddělení Nemocnice Kladno v Kladně. Péče zahrnovala fyzioterapii 2x 

denně a ergoterapii 1x denně. Konkrétní popis činností jednotlivých oborů je popsán 

níže. 
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Fyzioterapie 

Fyzioterapie byla založena na individuálním cvičení 2x denně. Dopolední cvičení 

probíhalo pod mým vedením, odpolední cvičení pod vedením fyzioterapeutky. 

Pacientka využívala 1x denně motomed na dolní končetiny na dobu 20 minut, zátěž 

volena dle aktuální potřeby. 

Ergoterapie 

Ergoterapie zaměřena na nácvik běžných denních činností a kognitivních funkcí. 

Primárně se jednalo o nácvik jemné motoriky LHK formou nácviku úchopové funkce 

různými způsoby (práce s modelínou, sbírání kostek a korálků různé velikosti a tvaru). 

Prováděna byla facilitace extenzorů LHK (exteroceptivní stimulace ježkem, 

kartáčování). Pacientka byla seznámena s možnostmi úpravy domácího prostředí a o 

možné spolupráci s organizacemi podporujícími pacientky po CMP. 

 

3.16 Terapeutické jednotky 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 1. (15. 1. 2014) 

Status praesens: 

subj.: Pacientka se cítí dobře, spala klidně, udává lehkou bolest v ramenním kloubu (na 

stupnici 1-10 stupeň 3) v klidu i při pohybu. Pacientka souhlasí, že se stane probandem 

bakalářské práce. 

obj.: Pacientka je v dobré náladě, orientována místem, časem i osobou. Tempo řeči je 

pomalejší, v důsledku pomalejšího psychomotorického tempa, s občasnými grimasami. 

DF = 16 dechů/min, TF = 64 tepů/min. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Vstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie: 

- Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru 

Provedení: 

1. Provedení vstupního kineziologického rozboru – viz výše 

Výsledek: 

Vstupní kineziologický rozbor byl úspěšně proveden, pacientka spolupracovala a 

vyhověla všem pokynům.  
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TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 2 (16. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí dobře, ale stěžuje si na bolest ramenního kloubu, který bolel 

celou noc (stupeň bolesti na škále 1-10 udává 5). 

obj.: Pacientka je v dobré náladě, ochotná spolupracovat, plně orientovaná. Tempo řeči 

pomalé, občasné grimasy. Pacientka leží na lůžku, levou rukou nevědomky křečovitě 

svírá peřinu. Sed s minimální pomocí, stoj s pomocí o široké bázi zvládá, chůze nejistá 

o 1FH, nutná dopomoc. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Uvolnění hypertonických svalů LHK (flexorů zápěstí a prstů) 

- Facilitace extenzorů zápěstí, m. biceps a triceps brachii a m. deltoideus vlevo 

- Obnovení kloubní vůle v IP, MKP kloubech a v zápěstí 

- Zvýšení a udržení kloubní pohyblivosti LHK a LDK 

- Posílení svalů levostranných končetin 

- Úprava dechového stereotypu, zlepšení dýchání 

- Vertikalizace a nácvik chůze s 1FH 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání LHK 

- Mobilizace periferních kloubů LHK 

- Individuální LTV – prevence TEN, aktivní a pasivní pohyby 

- Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata na LHK 

- Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání, nácvik břišního dýchání 

- Vertikalzace a nácvik chůze 

Provedení terapie: 

1. Techniky měkkých tkání LHK 

Míčkování LHK v oblasti dlaně a ventrální předloktí disto-proximálním směrem 

(pomalými pohyby) pro uvolnění flexorů zápěstí a prstů 

Míčkování LHK v oblasti dorzální strany ruky a předloktí, m. biceps brachii, m. triceps 

brachii a m. deltoideus disto – proximálním směrem (rychlými pohyby) pro facilitaci 

hypotonických svalů. 

2. Mobilizace periferních kloubů LHK 

Mobilizace IP a MKP kloubů LHK dorzo-ventrálně a latero-laterálně, dorzální a 

palmární vějíř, nůžkový hmat na hlavičky metakarpů, mobilizace zápěstí dorzálně a 

ventrálně. 
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3. Individuální LTV vleže na zádech 

Prevence TEN - plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, kroužení v hlezenních 

kloubech, izometrické cvičení m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus (bilaterálně) 

Pasivní pohyby a aktivní pohyby* LHK vleže na lůžku - palmární a dorzální flexe 

v zápěstí pomalým plynulým pohybem, flexe a extenze v loketním kloubu pomalým 

plynulým pohybem, v ramenním kloubu flexe, abdukce, horizontální addukce, vnitřní a 

zevní rotace pomalým plynulým pohybem (pohyby provedeny nejprve pasivně, poté 

aktivně). LDK vleže na lůžku – flexe v kyčelním kloubu pomalým plynulým pohybem 

pasivně a poté aktivně. 

Legenda: * Pacientka drží v levé ruce po celou dobu molitanový míček, touto svalovou aktivitou 

eliminuje mimovolní hyperkinéz. Dále pak snaha o  vědomou kontrolu levé horní končetiny. 

4. Cvičení na NFP – PNF dle Kabata LHK 

Posilování technikou opakované kontrakce diagonála I. extenční s extenzí v loketním 

kloubu. Posílení m. extensor digitorum comunis, m. extenzor digiti minimi, m. abduktor 

digiti minimi, mm. interossei dorsales a mm. lubricales, dále pro posílení m. abduktor 

pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extenzor carpi ulnaris, m. pronator 

quadratus, m. triceps brachii, m. anconeus, m. teres maior, m. latissimus dorsi, m. 

deltoideus – pars posterior, m. levator scapulae a mm. rhomboidei. Posilování 

technikou opakované kontrakce diagonála II. flekční s extenzí v loketním kloubu. 

Posílení m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius, mm. interossei 

dorsales, mm. lumbricales, m. extensor pollicis longus et brevis, m. abduktor pollicis 

longus, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. brachioradialis, m. teres minor, 

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus pars medialis, m. trapezius – všechny 

části. 

5. Respirační fyzioterapie vleže na zádech 

Lokalizované dýchání do břišní oblasti, oblasti dolní a střední hrudní s důrazem na 

levou polovinu. Nejprve se pacientka snaží odtlačit dechem ruce terapeuta, poté svoje. 

6. Vertikalizace a nácvik chůze 

Nácvik sedu a vstávání s oporou o obě horní končetiny. Nácvik dvoudobé chůze s 1FH 

po oddělení (cca 50m). 

 

 



64 

 

Výsledek: 

subj.: Pacientka se cítí unavená, bolest v ramenním kloubu st. 4. 

obj.: Podařilo se zmírnit napětí ve flexorech ruky a prstů. Byla obnovena kloubní vůle 

v drobných kloubech ruky a v zápěstí na levé horní končetině. Kloubní rozsah v L 

ramenním kloubu a v L kyčelním kloubu zvětšen. Posílily jsme levostranné končetiny. 

Břišní dýchání činí pacientce problémy. Vertikalizace do sedu zvládá sama, ze sedu do 

stoje nutná malá dopomoc. Při chůzi je pacientka nestabilní, a proto je nutná 1FH v 

PHK a dopomoc druhé osoby jako prevence pádu. U pacientky jsou stále přítomny 

hyperkinézy LHK, které je schopna vůlí ovládat pokud se na tuto končetinu soustředí. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 3 (17. 1. 2014) 

Status praesens: 

subj.:  Pacientka se dnes necítí dobře, je lítostivá, udává bolest L kyčelního kloubu (st. 4 

na stupnici 1-10) při pohybu i v klidovém stavu. Bolest ramenního kloubu neguje. 

obj.: Pacientka je orientovaná místem, časem, osobou. Tempo řeči stále pomalé, 

občasné grimasy. Pacientka leží na lůžku na zádech, ruka sevřená v pěst, občasné 

mimovolní synkinéze. Opět zvýšené napětí flexorů přední strany předloktí, kloubní vůle 

v drobných kloubech ruky a v zápěstí bez patologické bariéry. Vertikalizace do stoje 

stále s malou dopomocí, chůze s 1FH a s dopomocí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Eliminace spasticity a uvolnění – LHK flexory zápěstí a prstů, m. pectoralis 

major 

- Uvolnění hypertonických svalů -  m. trapezius L a m. levator scapulae L 

- Facilitace extenzorů ruky, m. biceps a m. triceps brachii a m. deltoideus 

- Protažení zkrácených mm. pectorali minores bilaterálně 

- Obnovení kloubní vůle MTP kloubů L, Lisfrankova a talokrurálního kloubu L 

- Posílení svalů levostranných končetin  

- Úprava dechového stereotypu  

- Nácvik stabilního sedu 

- Nácvik chůze 
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Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání LHK, oblasti šíje P a mm. pectorali minores bilaterálně  

- Mobilizace periferních kloubů LDK 

- LTV kondiční – prevence TEN, pasivní pohyby, zvýšení kondice 

- Cvičení na NFP – PNF dle Kabata na LHK 

- Respirační fyzioterapie -  lokalizované dýchání, nácvik břišního dýchání 

- Vertikalizace a nácvik chůze 

Provedení: 

1. Techniky měkkých tkání 

Míčkování LHK v oblasti dlaně a ventrální ploše předloktí disto-proximálním směrem 

(pomalými pohyby) pro uvolnění hypertonických flexorů zápěstí a prstů.  

Míčkování LHK v oblasti dorzální strany ruky a předloktí, m. biceps brachii, m. triceps 

brachii a m. deltoideus disto – proximálním směrem (rychlými pohyby) pro facilitaci 

hypotonických svalů.  

Metoda PIR m. trapezius a m. levator scapulae P. 

Metoda PIR s protažením m. pectoralis minor bilaterálně. 

2. Mobilizace periferních kloubů LDK 

Mobilizace MTP kloubů dorzo – plantárním směrem, dorzální vějíř, nůžkový hmat na 

hlavičky metatarzů, mobilizace Lisfrankova kloubu dorzo – plantárně a talokrurálního 

kloubu dorzálně.  

3. LTV 

Prevence TEN - plantární a dorzální flexe v hlezenních kloubech, kroužení v hlezenních 

kloubech, izometrické cvičení m. quadriceps femoris a m. gluteus maximus. 

Pasivní pohyby LHK vleže na lůžku - dorzální flexe v zápěstí pomalým plynulým 

pohybem, extenze v loketním kloubu pomalým plynulým pohybem, v ramenním kloubu 

abdukce, vnitřní a zevní rotace pomalým plynulým pohybem. 

Flexe v kolenních a kyčelních kloubech s overballem pod patou bilaterálně, „bridging“. 

4. Cvičení na NFP – PNF dle Kabata LHK 

Posilování technikou opakované kontrakce diagonála I. extenční s extenzí v loketním 

kloubu. Posílení m. extensor digitorum comunis, m. extenzor digiti minimi, m. abduktor 

digiti minimi, mm. interossei dorsales a mm. lubricales, dále pro posílení m. abduktor 

pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extenzor carpi ulnaris, m. pronator 
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quadratus, m. triceps brachii, m. anconeus, m. teres maior, m. latissimus dorsi, m. 

deltoideus – pars posterior, m. levator scapulae a mm. rhomboidei. Posilování 

technikou opakované kontrakce diagonála II. flekční s extenzí v loketním kloubu. 

Posílení m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius, mm. interossei 

dorsales, mm. lumbricales, m. extensor pollicis longus et brevis, m. abduktor pollicis 

longus, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. brachioradialis, m. teres minor, 

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus pars medialis, m. trapezius – všechny 

části. 

5. Respirační fyzioterapie vleže na zádech 

Lokalizované dýchání do břišní oblasti, oblasti dolní a střední hrudní s důrazem na 

levou polovinu. Nejprve se pacientka snaží odtlačit dechem ruce terapeuta, poté svoje. 

6. Vertikalizace a nácvik chůze 

Vertikalizace do sedu, nácvik stabilního sedu přenášením váhy vsedě a „postrky“ 

(dynamická stabilizace), nácvik vstávání ze sedu s oporou o obě horní končetiny, nácvik 

dvoudobé chůze s 1FH po oddělení (cca 50m). 

Výsledek: 

subj.: Pacientka již v lepší náladě, bolest v kyčelním kloubu přetrvává. 

obj.: Došlo k lehkému uvolnění flexorů ruky.  M. trapezius a m. levator scapulae se 

podařilo uvolnit. Byla obnovena kloubní vůle v MTF kloubech levé nohy, a 

v Lisfrankově kloubu směrem dorzoventrálním, ale v kloubu talokrurálním se kloubní 

vůli směrem dorzálním obnovit nepodařilo. U mm. pectorali minores došlo ke zmírnění 

zkrácení na st. 1 bilaterálně. Vertikalizace do sedu samostatně, sed již stabilnější, 

vstávání ze sedu již samostatně bez dopomoci, při chůzi s 1FH neustále nutná dopomoc 

druhé osoby jako prevence pádu. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 4 (20. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí dobře, spánek byl klidný, veškeré bolesti neguje. 

obj.: Pacentka je veselá, ochotná spolupracovat, orientovaná místem, časem, osobou. Je 

po vyšetření na ORL, rána nad uchem se hojí dobře. Hematomy na levé straně těla jsou 

světlejší barvy, v podkoží neustále „bouličky a hrbolky“ v místě hematomů. Snížení 

hypertonu flexorů ruky a prstů, obnovení hypertonu m. trapezius a m. levator scapulae. 

Kloubní vůle kromě talokrurálního kloubu LDK bez patologické bariéry. Vertikalizace 



67 

 

samostatně, sed stabilnější, při chůzi nutná 1FH a dopomoc druhé osoby. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Uvolnění hyperonických svalů LHK (flexorů zápěstí a prstů), dále uvolnění m. 

trapezius a m levator scapulae P, m. sternocleidomastoideus bilaterálně, m. 

quadrratus lumborum P 

- Protažení zkrácených mm. pectorali minores 

- Obnovení kloubní vůle v L talokrurálním kloubu směrem dorzálním a v L 

skapulothorakálním kloubu 

- Úprava dechového stereotypu 

- Posílení svalů levostranných končetin 

- Zlepšení koordinace a rovnováhy, zlepšení taxe 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání LHK, m. trapezius et levator scapulae P, m. pectoralis 

minor bilaterálně a m. quadratus lumborum P 

- Mobilizace talokrurálního kloubu a skapulothorakálního kloubu L 

- Respirační fyzioterapie -  lokalizované dýchání, nácvik břišního dýchání 

- Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata LHK 

- Senzomotorická stimulace – nácvik malé nohy 

- Nácvik taxe 

- Nácvik chůze 

Provedení: 

1. Techniky měkkých tkání  

Míčkování LHK v oblasti dlaně a ventrálního předloktí disto-proximálním směrem 

(pomalými pohyby) pro uvolnění flexorů zápěstí a prstů.  

Míčkování LHK v oblasti dorzální strany ruky a předloktí, m. biceps brachii, m. triceps 

brachii a m. deltoideus disto – proximálním směrem (rychlými pohyby) pro facilitaci 

hypotonických svalů.  

Míčkování (vsedě) oblasti krční a hrudní páteře pro uvolnění podkoží a snížení napětí.  

Metoda PIR m. trapezius a m. levator scapulae P, m. sternocleidomastoideus bilaterálně, 

m. quadratus lumborum P. 

Metoda PIR s protažením m. pectoralis minor bilaterálně.  

 



68 

 

2. Mobilizace talokrurálního a skapulothorakálního kloubu 

Mobilizace L talokrurálního kloubu dorzálním směrem a mobilizace L 

skapulothorakálního kloubu odtažením lopatky od páteře vleže na boku. 

3. Respirační fyzioterapie 

Lokalizované dýchání břišní, dolní hrudní a střední hrudní, s důrazem na levou stranu. 

Nácvik bráničního dýchání. 

4. Cvičení na NFP – PNF dle Kabata LHK 

Posilování technikou opakované kontrakce diagonála I. extenční s extenzí v loketním 

kloubu. Posílení m. extensor digitorum comunis, m. extenzor digiti minimi, m. abduktor 

digiti minimi, mm. interossei dorsales a mm. lubricales, dále pro posílení m. abduktor 

pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extenzor carpi ulnaris, m. pronator 

quadratus, m. triceps brachii, m. anconeus, m. teres maior, m. latissimus dorsi, m. 

deltoideus – pars posterior, m. levator scapulae a mm. rhomboidei. Posilování 

technikou opakované kontrakce diagonála II. flekční s extenzí v loketním kloubu. 

Posílení m. extensor digitorum communis, m. extensor indicis proprius, mm. interossei 

dorsales, mm. lumbricales, m. extensor pollicis longus et brevis, m. abduktor pollicis 

longus, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. brachioradialis, m. teres minor, 

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus pars medialis, m. trapezius – všechny 

části. 

5. Senzomotorická stimulace 

Mobilizace nohy bilaterálně - plantární a dorzální vějíř jako „příprava terénu“.  

Nácvik malé nohy bilaterálně – pacientka sedí, nejprve pasivní provedení, poté fixace 

za patu a aktivní pohyb s dopomocí, poté s fixací za patu aktivní pohyb bez dopomoci, 

nakonec aktivní pohyb bez fixace paty. 

6. Nácvik taxe 

Nácvik přesného a cíleného pohybu bez kontroly zraku levou horní končetinou (vsedě). 

Pohyby ruka – nos, ruka – ucho, ruka – ústa. Nácvik přesného a cíleného pohybu bez 

kontroly zraku levou dolní končetinou (vleže na zádech). Pohyby pata – koleno, pata – 

nárt druhé nohy. 

7. Vertikalizace a nácvik chůze 

Nácvik stabilního sedu – přenášení váhy, dynamická stabilizace, nácvik vstávání ze 

sedu do stoje s oporou o obě horní končetiny, dvoudobá chůze s 1FH po oddělení. 
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Výsledek: 

subj.:Pacientka se cítí silnější a v lepší kondici. 

obj.: Došlo k uvolnění hypertonu flexorů prstů a zápěstí LHK. M. trapezius a m. levator 

scapulae P uvolněné. Podařilo se uvolnit částečně napětí m. sternocleidomstoideus 

bilaterálně, a m. quadratus lumborum P. Protažení mm. pectoralis minores bilaterálně a 

uvolnění oblasti hrudní páteře míčkováním se podařilo. Kloubní vůle obnovena 

v talokrurálním kloubu dorzálním směrem a v kloubu skapulothorakálním. Při nácviku 

malé nohy si pacientka vedla dobře a pochopila, jaké pohyby má provádět. Sed se zdá 

být stabilnější, vstávání do stoje zvládá již bez pomoci druhé osoby, při chůzi však 

dopomoc stále nutná jako prevence pádu. Pacientka již zvládá delší vzdálenosti cca 

70m. Při chůzi jsou stále výrazné mimovolní souhyby levé horní končetiny, převážně 

ruky, která se rytmicky s kroky uzavírá v pěst (prsty se flektují) a otevírá (prsty se 

extendují). Při chůzi stále spastické držení LHK. Pokud pacientka horní končetinu 

vědomě kontroluje, dokáže ji držet volně podél těla. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 5 (21. 2. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí dobře, spala klidně, bolesti neguje. 

obj.: Pacientka je ochotná spolupracovat, je orientovaná místem, časem i osobou. 

Funkční schopnost LHK zlepšena, hyperkinézy se vyskytují v delších intervalech, chůze 

o 1FH zlepšena, zlepšena i koordinace DKK při chůzi. Kloubní vůle akrálních kloubů 

horních i dolních končetin bez patologické bariéry, napětí flexorů zápěstí a prstů L 

neustále lehce zvýšené, normotonus m. trapezius a m. levator scapulae P. Přetrvává 

hypertonus m. quadratus lumborum P, m. sternocleidomastoideus bilaterálně a m. 

pectoralis major L. MM. pectorali minores bilaterálně bez zkrácení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Uvolnění hypertonických svalů – m. quadratus lumborum P, m. 

stranocleidomastoideus bilaterálně 

- Posílení levostranných končetin a trupu a zvýšení kondice 

- Zlepšení úchopů, jemné motoriky a funkčnosti ruky 

- Zlepšení taxe a přesných cílených pohybů 

- Zlepšení koordinace a pohybu v prostoru 
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Návrh terapie.: 

- Techniky měkkých tkání – m. quadratus lumborum P, m. stranocleidomastoideus 

bilaterálně 

- LTV – posilování levostranných končetin a trupu, kondiční cvičení 

- Nácvik úchopů 

- Nácvik taxe 

- Senzomotorická stimulace 

Průběh terapie: 

1. Techniky měkkých tkání  

Metoda PIR m. quadratus lumborum P, m. sternocleidomastoideus bilaterálně. 

2. LTV – posilování levostranných končetin a trupu 

Posilování vleže na zádech – overball pod kolením kloubem  izometrie m. quadriceps 

femoris, overball mezi koleny  izometrie adduktorů kyčelního kloubu, „bridging“ 

s overballem mezi flektovanými kolenními klouby. 

Posilování vsedě – overball pod chodidlem tlak dolní končetiny do overballu kolmo 

do země bilaterálně (izometrie svalů DKK), extendování kolenního kloubu pro posílení 

m. quadriceps femoris proti odporu terapeuta (bilaterálně), odporové cvičení (izometrie) 

tlak rukou do overballu  před tělem pro posílení m. pectoralis major, overball pod dlaní 

na lehátku a „zatlačování“ (izometrie HKK) overbalu kolmo do lehátka (bilaterálně). 

Posilování DKK ve stoje (pacientka stojí čelem k žebřinám, kterých se přidržuje) - 

střídání stoje na špičkách a na patách, přenášení váhy z levé nohy na pravou, mírné 

podřepy. Zanožování ve velmi malém rozsahu (extenze v kyčelním kloubu) pro posílení 

m. gluteus maximus. 

Posilování HKK ve stoje (pacientka stojí čelem ke zdi) – klik u stěny (dlaně se opírají o 

stěnu) pro stabilizaci ramenních kloubů, „odtlačování stěny“ pro posílení svalů v oblasti 

ramenního kloubu a prsních svalů. 

3. Nácvik jemné motoriky (úchopů) a zlepšení funkčnosti ruky 

Pacientka sedí na lehátku, střídavě zkouší špetku, pinzetový úchop, štipec a laterální 

úchop.  

4. Nácvik taxe  

Nácvik přesného a cíleného pohybu bez kontroly zraku levou horní končetinou (vsedě). 
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Pohyby ruka – nos, ruka – ucho, ruka – ústa. Nácvik přesného a cíleného pohybu bez 

kontroly zraku levou dolní končetinou (vleže na zádech). Pohyby pata – koleno, pata – 

nárt druhé nohy. 

5. Senzomotorická stimulace 

Nácvik korigovaného stoje s oporou o žebřiny. Nácvik korigovaného stoje na 

molitanové balanční podložce s oporou o žebřiny. 

Výsledeik: 

subj.: Pacientka se cítí již daleko lépe, připadá si silnější a stabilnější při pohybu. 

obj.: Při terapii došlo k uvolnění m. quadratus lumborum P, m. pectoralis major L a m. 

sternocleidomastoideus bilaterálně. Špetka a štipec naznačeny. Taxe stále výrazně 

nepřesná. Pacientka již méně opomíná levou horní končetinu, opora o levou horní 

končetinu také zlepšena. Zlepšena koordinace a síla dolních končetin. Při cvičení u 

žebřin se pacientka snaží přidržovat i levou horní končetinou, ale po přenesení 

soustředění jinam dochází ke ztrátě funkčního úchopu žebřin.  

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 6 (22. 2. 2014) 

subj.:  Pacientka se cítí dobře, spánek byl klidný, bolesti v ramenním a kyčelním kloubu 

se již neobjevují a na cvičení se těší.  

obj.: Pacientka je ochotná spolupracovat, je orientovaná místem, časem i osobou. 

Hyperkinézy se již téměř neobjevují, spastické držení přítomné pouze při chůzi. 

Celkově se zdá být v lepší kondici a v lepším psychickém rozpoložení. M. quadratus 

lumborum P, m. pectoralis major L a m. sternocleidomastoideus bilaterálně normotonus. 

Koordinace dolních končetin zlepšena. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Uvolnění krčních fascií a fascií C/Th přechodu 

- Zlepšení koordinace a rovnováhy 

- Zlepšení cílených pohybů LHK 

- Posílení svalů HKK a DKK, svalstva trupu a zvýšení kondice 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání – protažení krčních fascií a fascií C/Th 

- Senzomotorická stimulace 

- Nácvik taxe a cílených pohybů levostranných končetin 
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- LTV – kondiční, posilovací 

Provedení: 

1. Techniky měkkých tkání 

Uvolnění fascií v oblasti krku a C/Th přechodu dle Lewita. 

2. Senzomotorická stimulace  

Korigovaný stoj na molitanové balanční ploše s oporou o žebřiny – terapeut provádí 

nepatrné „postrky“. Dále nácvik mírných podřepů. 

Nácvik předního a zadního půlkroku na zemi (pacientka stojí pravým bokem 

k žebřinám, kterých se může přidržet při ztrátě rovnováhy). 

3. Nácvik taxe a cílených pohybů 

Nácvik přesného a cíleného pohybu bez kontroly zraku levou horní končetinou (vsedě). 

Pohyby ruka – nos, ruka – ucho, ruka – ústa. Nácvik přesného a cíleného pohybu bez 

kontroly zraku levou dolní končetinou (vleže na zádech). Pohyby pata – koleno, pata – 

nárt druhé nohy. 

4. LTV 

Posilování HKK ve stoje (pacientka stojí čelem ke zdi) – klik ve stoje u stěny pro 

stabilizaci ramenních kloubů, posílení zádových a prsních svalů, „odtlačování stěny“ 

pro posílení svalů v oblasti ramenního kloubu a prsních svalů. 

Posilování DKK ve stoje (pacientka stojí čelem k žebřinám, kterých se přidržuje) - 

střídání stoje na špičkách a na patách, přenášení váhy z levé nohy na pravou, unožování, 

výstupy na bedýnku cca 10cm vysokou. 

Kondiční posilování vsedě na lehátku – HKK ve „svícnu“  stahování loktů k tělu a 

následné vzpažování pro posílení mezilopatkových svalů, elevace ramen proti odporu 

terapeuta pro posílení m. trapezius, abdukce v ramenním kloubu (s flexí v kloubu 

loketním) proti odporu terapeuta bilaterálně, zevní rotace v ramenním kloubu proti 

odporu therabandu (na předloktí) bilaterálně. 

Cvičení na gymballu (s dopomocí druhé osoby jako prevence pádu) - nácvik stabilního 

sedu na gymballu, pohyby pánve do anteverze a retroverze, laterální pohyby pánve. 

Výsledek: 

subj.: Pacientka je unavená, ale cítí se dobře. Při pohybu se cítí jistější a stabilnější. 

obj.: Podařilo se uvolnit krční fascii a fascii C/Th přechodu. U pacientky došlo 
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k velkému zlepšení koordinace dolních končetin a ke zvýšení svalové síly dolních 

končetin i končetin horních. Spastické držení levé horní končetiny se objevuje neustále 

při chůzi. Při taxi neustále výrazná hypermetrie. Cvičení vsedě na gymballu bylo 

úspěšné, nutná dopomoc druhé osoby jako prevence pádu. Při chůzi s 1FH také stále 

nutná dopomoc. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 7 (23. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí dobře, chtěla by už být propuštěna domů. Bolesti neguje. Udává 

větší stabilitu při chůzi a větší jistotu při uchopování předmětů levou horní končetinou. 

obj.: Pacientka v dobrém psychickém stavu, ochotná spolupracovat, orientovaná 

místem, časem osobou. Přesuny na lůžku, sed a vstávání zvládá samostatně. Při chůzi 

potřeba dopomoc druhé osoby – riziko pádu. Krční a C/Th fascie volné. Koordinace 

DKK při pohybu v prostoru zlepšená, taxe neustále s výraznou hypermetrií, zlepšená 

svalová síla levostranných končetin. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- nácvik chůze do schodů a ze schodů 

- zlepšení koordinace, rovnováhy a pohybu v prostoru 

- nácvik lehu na břiše a kleku na čtyřech  

- zlepšení funkčního úchopu  

- posílení břišního a gluteálního svalstva 

Návrh terapie: 

- nácvik chůze do schodů a ze schodů 

- senzomotorická stimulace 

- nácvik úchopu a cíleného pohybu 

- LTV posilování břišního a gluteálního svalstva 

Provedení: 

1. Nácvik chůze do schodů a ze schodů 

Chůze do schodů a ze schodů s 1FH v pravé ruce a s oporou o zábradlí levou horní 

končetinou za asistence dvou osob (cca 5 schodů nahoru a 5 schodů dolu). 

2. Senzomotorická stimulace 

Korigovaný stoj s oporou o žebřiny na molitanové balanční ploše – terapeut provádí 

mírné „postrky“. Nácvik mírného podřepu. 
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Nácvik předního a zadního půlkroku na zemi (pacientka stojí pravým bokem 

k žebřinám, kterých se může přidržet při ztrátě rovnováhy). 

3. Nácvik funkčního úchopu  

Pacientka stojí čelem k žebřinám „ručkování“ LHK a PHK nahoru a dolů po 

žebřinách. S cílem zvětšit kloubní rozsah HKK, s nácvikem taxe a nácvikem 

úchopových funkcí. Nácvik špetky, štipce, laterálního a pinzetového úchopu. 

4. LTV posilování břišního a gluteálního svalstva 

Pacientka leží na zádech  přitahování (flektování v kolenním a kyčelním kloubu) 

dolních končetin k trupu, střídavě pravá a levá s výdechem. 

Pacientka leží na zádech  flexe trupu po horní okraj lopatek s výdechem při 

flektovaných DKK v kyčelních a kolenních kloubech. 

„Bridging“ s izometrií m. gluteus maximus v nejvyšší poloze. 

 Z polohy ve stoje nácvik lehu na břiše na lehátku, dále pak transfer do kleku na čtyřech 

na lehátku. 

Výsledek: 

subj.: Pacientka se cítí stabilněji ve stoji, udává bolesti ramenního kloubu (st. 6 na 

stupinici 1-10) při pokusu o lehnutí na břicho nebo klek. 

obj.: Chůze po schodech velice nestabilní, nutná dopomoc dvou osob – levá ruka, která 

se má držet zábradlí „utíká“ (zřejmě moc věcí na které se pacientka musí soustředit), 

pacientka nezvládá koordinovat pohyby rukou a nohou. Při „ručkování“ po žebřinách 

výrazně vázne pohyb LHK, pacientka má problém cíleně uchopit žebřiny. Pacientka 

nezvládá polohu leh na břiše - LDK ve vnitřní rotaci v kyčelním kloubu a LHK 

„zkroucená“ pod tělem. Při pokusu o klek na čtyřech se objevuje výrazná bolest v levém 

ramenním kloubu a pacientka není schopná udržet extendované horní končetiny 

v loketních kloubech.  
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TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 8 (24. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí unaveně, stěžuje si na bolesti zad v oblasti hrudní páteře. 

obj.: Pacientka orientovaná místem, časem i osobou. Zvýšené napětí svalstva v oblasti 

krční páteře. Viditelně zlepšená funkčnost LHK, hyperkinézy stále přítomny, ale už jen 

zřídka. Spastické držení LHK při chůzi přetrvává. Svalová síla levostranných končetin 

zlepšena. Chůze po schodech nestabilní, při chůzi po rovině nutná 1FH a dopomoc 

druhé osoby (prevence pádu). 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Odstranění bolesti zad 

- Posílení LDK pro zvládnutí chůze po schodech 

- Zdokonalení chůze do schodů a ze schodů 

- Zlepšení koordinace a rovnováhy 

- Stabilizace ramenního kloubu 

- Zlepšení dechového stereotypu 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání v oblasti hrudní a krční páteře 

- Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata LDK 

- Nácvik chůze po schodech 

- Senzomotorická stimulace 

- Stabilizace ramenního kloubu 

- Respirační fyzioterapie 

Provedení: 

1. Techniky měkkých tkání v oblasti hrudní a krční páteře 

Míčkování v oblasti hrudní a krční páteře, techniky měkkých tkání dle Lewita – 

Kiblerova řasa, uvolnění kůže a podkoží v této oblasti. 

2. Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata LHK 

PNF prováděno za účelem posílení LDK a jako příprava pro nácvik chůze po schodech. 

Posilování technikou výdrž – relaxace – aktivní pohyb diagonála I. flekční s extenzí 

kolenního kloubu. Posílení m. extenzor digitorum longus et brevis, m. extenzor hallucis 

longus et brevis, m. abduktor hallucis, mm. interossei dorsales, mm. lubricales, m. 

tibialis anterior, m. rectus femoris pars medialis, m. vastus medalis, m. iliopsoas, m. 

obturatorius externus, m. pectineus, m. gracilis, m. adduktor longus et brevis, m. 



76 

 

sartorius, m. rectus femoris. 

Posílení technikou výdrž relaxace- aktivní pohyb diagonála I. extenční s flexí kolenního 

kloubu. Posílení m. flexor digitorum longus et brevis, m. flexor hallucis brevis, m. 

adduktor hallucis, m. flexor digiti minimi, m. quadratus plantae, mm. interossei 

plantares, mm. lubricales, m. gastrocnaemius et soleus pars lateralis, m. peroneus 

longus, m. biceps femoris, m. popliterus, m. gluteus medius et minimus. 

3. Nácvik chůze po schodech 

Chůze do schodů a ze schodů s 1FH v pravé ruce a s oporou o zábradlí levou horní 

končetinou za asistence dvou osob (cca 5 schodů nahoru a 5 schodů dolu). 

4. Senzomotorická stimulace 

Korigovaný stoj na molitanové balanční ploše s oporou o žebřiny – terapeut provádí 

„postrky“, nácvik mírných podřepů. 

Nácvik předního a zadního půlkroku a na molitanovou balanční plochu (pacientka stojí 

pravým bokem k žebřinám, kterých se může přidržet při ztrátě rovnováhy). 

Stoj na trampolíně – „pohupování“ s držením hrazdičky, přenášení váhy s držením 

hrazdičky. 

5. Stabilizace pletence ramenního a ramenního kloubu 

Pacientka stojí čelem ke zdi  klik ve stoje u stěny pro stabilizaci pletence ramenního, 

posílení zádových a prsních svalů; „odtlačování stěny“ pro posílení svalů v oblasti 

ramenního kloubu a prsních svalů. 

Pacientka stojí vedle lehátka, pod dlaní má vložený overball  tlak dlaní do overballu. 

6. Respirační fyzioterapie 

Lokalizované dýchání břišní, dolní hrudní a střední hrudní, s důrazem na levou stranu. 

Nácvik bráničního dýchání. 

Výsledek: 

subj.: Pacientka je unavená a ospalá, bolesti a napětí v oblasti hrudní páteře ustoupily. 

obj.: Podařilo se uvolnit napětí v měkkých tkáních v oblasti hrudní a krční páteře. Došlo 

k posílení svalů LDK jako příprava pro nácvik chůze po schodech. Chůze do schodů je 

stále velmi nestabilní a je nutná dopomoc dvou osob. Ramenní kloub je stabilnější. 

Koordinace dolních končetin zlepšena. Cvičení na trampolíně nečiní pacientce 

problémy, problémem je samotný výstup a sestup z trampolíny – velké riziko pádu. 
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TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 9 (27. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí lépe, spánek byl klidný, celkově se cítí jistější při chůzi. 

obj.: Pacientka je v dobré náladě, orientovaná místem, časem i osobou. Napětí v oblasti 

hrudní a krční páteře se znovu neobjevilo. Chůze po schodech velmi nestabilní, nutná 

dopomoc dvou osob, Pohyby v prostoru a koordinace končetin zlepšená, stoj je 

stabilnější, při chůzi nutná stále dopomoc druhé osoby (prevence pádu). 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Posílení svalstva LDK pro zvládnutí chůze po schodech 

- Nácvik chůze s uvolněnou levou horní končetinou, nácvik chůze po schodech 

- Zlepšení koordinace a rovnováhy 

- Zlepšení síly svalstva horních a dolních končetin a trupu 

Návrh terapie: 

- Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata LDK 

- Nácvik chůze 

- Nácvik chůze po schodech 

- Senzomotorická stimulace 

- LTV – posilování oslabených svalů 

Provedení: 

1. Cvičení na NFP – metoda PNF dle Kabata LDK 

PNF prováděno za účelem posílit LDK a jako příprava pro chůzi po schodech. 

Posilování technikou výdrž – relaxace – aktivní pohyb diagonála II. flekční s flexí 

kolenního kloubu. Posílení m. extenzor digitorum longus et brevis, m. extenzor hallucis 

longus, m. abduktor digiti minimi, mm. interossei dorzales, m. lubricales, m. peroneus 

brevis et tertius, m. biceps femoris, m. popliteus, m. tensor fasciae latae, m. rectus 

femoris – pars lateralis. 

Posilování technikou výdrž – relaxace – aktivní pohyb diagonála II. extenční s extenzí 

kolenního kloubu. Posílení m. flexor digitorum longus et brevis, m. flexor hallucis 

longus et brevis, mm. interossei plantares, mm. lubricales, m. quadratus plantae, m. 

plantaris, m. gastrocnemius et soleus pars medialis, m. tibialis posterior, vastus 

medialis, m. gluteus maximus, m. piriformis, m. gemellus superior et inferior, m. 

obturatorius internus, m. quadratus femoris, m. adduktor magnus, m. semitendinosus et 

semimembranosus. 
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2. Nácvik chůze 

Nácvik chůze s 1 francouzskou holí v pravé ruce a s uvědomováním si levé horní 

končetiny, pacientka se jí snaží držet volně podél těla, poté nést v ruce míček. 

3. Nácvik chůze po schodech 

Chůze do schodů a ze schodů s 1FH v pravé ruce a s oporou o zábradlí levou horní 

končetinou za asistence dvou osob (cca 5 schodů nahoru a 5 schodů dolu). 

4. Senzomotorická stimulace 

Korigovaný stoj na molitanové balanční ploše s oporou o žebřiny – terapeut provádí 

malé „postrky“. Nácvik mírných podřepů. 

Korigovaný stoj na balanční čočce s oporou o žebřiny. 

Nácvik předního a zadního půlkroku na molitanovou balanční plochu (pacientka stojí 

pravým bokem k žebřinám, kterých se může přidržet při ztrátě rovnováhy). 

5. LTV – posilování oslabených svalů 

Cvičení na gymballu – korigovaný sed na gymballu s dopomocí druhé osoby jako 

prevence pádu, pohyby pánví do anteverze a retroverze, pohyby pánví do stran, 

kroužení. 

Posilování DKK s terhabandem ve stoje s oporou o žebřiny – abdukce v kyčelních 

kloubech. 

Posilování DKK ve stoje s oporou o žebřiny - střídání stoje na špičkách a na patách, 

přenášení váhy z levé nohy na pravou, unožování, výstupy na bedýnku cca 10cm 

vysokou. 

Posilování horních končetin s expandery – expandery zavázané za žebřiny, flexe a 

extenze v loketním kloubu bilaterálně (m. biceps brachii, m. triceps brachii), abdukce 

v ramenním kloubu (m. deltoideus), extenze v ramenním kloubu (m. deltoideus). 

Výsledek: 

subj.: Pacientka se cítí dobře, je v dobrém psychickém rozpoložení, cítí se 

samostatnější. 

obj.: Celková kondice pacientky velmi zlepšena, velká unavitelnost ustupuje. Zlepšení 

funkčních pohybů v prostoru, zlepšení koordinace a rovnováhy. Funkční úchop LHK 

zlepšen, ale stále dochází při zaměstnání více částí těla k hyperkinézám. Spastické 

držení LHK při chůzi je stále přítomné, pokud se pacientka nekontroluje. Podařilo se 

posílit svalstvo LDK jako příprava pro nácvik chůze po schodech. Při chůzi neustále 
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nutná 1 FH dopomoc druhé osoby jako prevence pádu. Chůze do schodů velmi 

nestabilní. 

 

TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 10 (28. 1. 2014) 

subj.: Pacientka se cítí dobře, spánek byl klidný, celkově pociťuje větší stabilitu při 

pohybu v prostoru. 

obj.: Pacientka je v dobré náladě, orientovaná místem, časem i osobou. Chůze po 

schodech velmi nestabilní, nutná dopomoc dvou osob, Pohyby v prostoru a koordinace 

končetin zlepšená, stoj je stabilnější, při chůzi nutná stále dopomoc druhé osoby 

(prevence pádu). Celková kondice a svalová síla zlepšeny. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- Výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie: 

- Provedení výstupního kineziologického rozboru 

Provedení: 

1. Provedení výstupního kineziologického rozboru – viz níže 

Výsledek: 

Výstupní kineziologický rozbor byl úspěšně proveden, pacientka spolupracovala a 

vyhověla všem pokynům.  
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3.17 Výstupní kineziologický rozbor  

28.1.2014 9:00 hodin 

Status praesens: 

subjektivně: 

Pacientka se cítí dobře, v dobré náladě, veškeré bolesti neguje. Při pohybu v prostoru se 

cítí jistější, pochvaluje si zlepšení funkce levé ruky. 

objektivně: 

Pacientka po ischemické cévní mozkové příhodě ze dne 21. 12. 2014. Je orientovaná 

místem, časem i osobou. Komunikuje a spolupracuje, bez fatické poruchy či dysartrie, 

tempo řeči normální. Na těle má pozůstatky hematomů tmavě žluté barvy, bez známek 

zánětu. Neglect syndrom - somatosenzorický u levé horní končetiny, hemiparéza levé 

horní končetiny, občasná hyperkinéza levé horní končetiny, zejména její akrální části. 

Pacientka je schopná chůze s 1 francouzskou holí a s dopomocí druhé osoby jako 

prevence pádu. Trpí nadváhou, somatotyp dle Sheldona - endomorf. Dýchání je čisté a 

klidné. Používá brýle na blízko. Dominantní horní končetina je pravá. 

Výška: 165cm 

Váha: 78kg 

BMI: 28,65 

TF: 70 tepů/min 

DF: 15 dechů/min 

 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Při vyšetření stoje pacientka stála sama (bez opory o francouzskou hůl) vedle žebřin, 

kterých se při pocitu nejistoty a nestability přidržovala. 

Zezadu: 

Stojná báze široká, váha symetricky rozložená na obě dolní končetiny, paty kulaté, 

Achillovy šlachy symetrické, hlezenní klouby valgózní postavení, kontura lýtek 

symetrická, podkolenní rýhy symetrické a ve stejné výšce, kolenní klouby lehce 

valgózní, tajle v oblasti adduktorů kyčelního kloubu symetrické, subgluteální rýhy 

symetrické, zalomení v oblasti Th/L přechodu, thorakobrachiální trojúhelníky 

symetrické, pánev v nulovém postavení, lopatky symetrické ve stejné výšce, pravé 

rameno výš než levé, hlava v protrakci. 
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Zepředu:  

Stojná báze široká, váha symetricky rozložená na obě dolní končetiny, L příčná klenba 

lehce propadlá, hlezenní klouby ve valgózním postavení, kolenní klouby lehce valgózní, 

levá patela v mírné zevní rotaci, prominující břišní stěna, umbillicus ve středu, 

thorakobrachiální trojúhelníky symetrické, pravá i levá horní končetina volně podél těla, 

pravá klavikula výš než levá, pravé rameno výš než levé, hlava ve středním postavení. 

Z levého boku:  

Váha těla na přední části přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, pánev v nulovém 

postavení, prominence břišní stěny, bederní páteř oploštělá, zalomení v Th/L přechodu, 

hyperkyfóza hrudní páteře (zasahující do páteře krční), ramena v protrakci, hlava v 

předsunu, LHK volně spuštěná podél těla. 

Z pravého boku: 

Váha těla na přední části přednoží, kolenní klouby v hyperextenzi, pánev v nulovém 

postavení, prominence břišní stěny, bederní páteř oploštělá, zalomení v Th/L přechodu, 

hyperkyfóza hrudní páteře (zasahující do páteře krční), ramena v protrakci, hlava v 

předsunu, PHK volně spuštěná podél těla. 

 

Vyšetření sedu aspekcí 

Pacientka sedí s oporou o plosky nohou, které jsou celou plochou na zemi. Báze nohou 

široká, pro udržení rovnováhy. Pacientka se snaží udržet ve vzpřímené poloze, přesto je 

těžiště lehce posunuté doprava. Pánev v nulovém postavení. HKK volně podél těla, 

opírají se dlaněmi o postel. Lehký úklon trupu vlevo, pravé rameno výš než levé.  

 

Vyšetření pánve: 

Cristae iliacae symtrické, spinae iliacae anteriores et posteriores symetrické ve stejné 

výšce.  

 

Vyšetření na dvou vahách:  

Toto vyšetření je pouze orientační, protože pacientka nebyla dostatečně stabilní, aby 

stála sama, měla možnost se přidržovat druhé osoby při pocitu nestability. 

Anatomická váha: 78kg 

Vpravo: 43kg 
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Vlevo: 35kg 

Bez patologického nálezu, rozdíl hmotnosti menší než 10%. 

 

Základní modifikace stoje: 

Při vyšetření modifikovaného stoje, stála pacientka vedle žebřin, kterých se při pocitu 

nestability mohla přidržet, nebo měla u sebe druhou osobu, která jí pomohla udržet 

rovnováhu. 

Rhombergův stoj I – stoj o široké bazi: Pozitivní – hra šlach, titubace, riziko pádu. 

Rhombergův stoj II – stoj o úzké bazi: Pozitivní – výrazná hra šlach, titubace, riziko 

pádu. 

Rhombergův stoj II – stoj o úzké bazi se zavřenýma očima.: Nelze vyšetřit, pacientka 

není schopná zaujmout požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Véleho test: B – lehce porušená stabilita, prsty přitisknuty podložce. 

Trendelenburg - Duchennova zkouška: Nelze vyšetřit, pacientka není schopna provést 

zkoušku, kvůli velmi špatné stabilitě. 

Stoj na jedné dolní končetině: Nelze vyšetřit, pacientka není schopná zaujmout 

požadovanou polohu kvůli nestabilitě. 

Stoj na špičkách: Pacientka se postaví na špičky s dopomocí druhé osoby (problém se 

stabilitou, svalová síla dostatečná pro stoj na špičkách). 

Stoj na patách: Pacientka se postaví na paty s dopomocí druhé osoby (problém se 

stabilitou, svalová síla dostatečná pro stoj na patách). 

 

Dynamické zkoušky páteře: 

Dynamické zkoušky páteře byly prováděny vsedě. 

Flexe – omezené rozvíjení páteře v Th/L přechodu a v hrudní oblasti páteře. 

Extenze – zalomení v Th/L přechodu, jinak bez rozvíjení páteře. 

Lateroflexe – omezené rozvíjení páteře v Th/L přechodu a v oblasti hrudní páteře 

bilaterálně, rozsah pohybu bilaterálně symetrický. 
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Analýza chůze: 

Chůze prostá: 

Pacientka je schopná chůze o 1 francouzské holi v pravé ruce, chůze je dvoudobá 

(francouzská hůl a levá dolní končetina  pravá dolní končetina), s dopomocí druhé 

osoby. Chůze je pomalejšího tempa, pacientka není dostatečně stabilní. Typ chůze dle 

Jandy proximální, vychází tedy převážně z kyčlí. Kroky pacientky jsou kratší, odval 

chodidla na pravé straně je fyziologický, na levé straně je odval přes patu, zevní hranu, 

ale nedochází z odrazu ze špičky, ale z hlaviček metatarzofalangových kloubů. Levá 

horní končetina má tendenci přecházet ve spastické držení. Pokud si pacientka horní 

končetinu vědomě kontroluje, dokáže ji držet volně podél těla. Rotace trupu a souhyby 

pánve jsou minimální. 

Chůze modifikovaná: 

Nevyšetřováno kvůli výrazné nestabilitě pacientky a riziku pádu. 

 

Vyšetření základních hybných stereotyp: 

Extenze v kyčelním kloubu: 

Nelze vyšetřit, pacientka si nedokáže lehnout na břicho a zaujmout tedy správnou 

výchozí polohu. 

Abdukce v kyčelním kloubu: 

Levá dolní končetina výrazný tensorový a quadrátový mechanismus, kdy dolní 

končetina jde nejprve do flexe se zevní rotací v kyčelním kloubu a až poté dochází 

k abdukci s elevací pánve. 

Pravá dolní končetina quadrátový mechanismus pohybu, pohyb je prováděn za elevace 

pánve. 

Flexe trupu: 

Pacientka provede flexi trupu po horní okraj lopatek, s výrazným zapojením m. 

sternocleidomastoideus a m. iliopsoas. 

Flexe šíje: 

Dominuje zapojení m. sternocleidomastoideus a inhibice hlubokých flexorů šíje. Pohyb 

je proveden přesunem hlavy. 
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Abdukce ramenního kloubu 

Pravá horní končetina fyziologické provedení pohybového vzoru. Levá horní končetina 

zapojení m. trapezius při pohybu, dochází k elevaci ramene. 

Klik: 

Nelze vyšetřit, pacientka není schopna zaujmout výchozí polohu pro klik. 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Při nádechu se hrudník téměř nerozšiřuje. Dýchání je povrchové, symetrické v obou 

polovinách hrudníku. Postavení hrudníku je inspirační. Převažuje horní hrudní typ 

dýchání. 

 

Test na hluboký stabilizační systém dle Koláře 

Brániční test 

Provedení testu:  

Pacientka vsedě, snaha o  výdechové postavení hrudníku, palpace dorzolaterálně pod 

dolními žebry, kdy pacientka provádí protitlak s roztažením dolní části hrudníku. 

Výsledek: 

Pacientka aktivuje velmi malou silou svaly proti našemu odporu na laterálních stranách 

břišních svalů. Laterální rozšíření hrudníku je minimální, žebra se pohybují směrem 

kraniálním. 

Test nitrobřišního tlaku  

Provedení testu: 

Pacientka vsedě, palpace v oblasti krajiny tříselní mediálně od spina iliaca anterior 

superior nad hlavicí kyčelních kloubů při aktivaci břišní stěny pacientky proti našemu 

tlaku. 

Výsledek: 

Prominence m. rectus abdominis, aktivita laterálních břišních svalů je minimální, 

hrudník v inspiračním postavení. 
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Antropometrie 

Měření pomocí krejčovského centimetru. 

Obvod hlavy: 53cm 

Rozpětí paží: 144cm 

Obvod hrudníku přes mezosternale: 

- při inspiriu: 99cm 

- při expiriu: 97cm 

obvod hrudníku přes xifosternale: 

- při inspiriu: 91cm 

- při expiriu: 90cm 

obvod břicha: 100cm 

obvod přes trochantery major: 105cm 

Délkové a obvodové rozměry horních končetin viz tabulky č. 24 a č. 25. 

Délkové a obvodové rozměry dolních končetin viz tabulky č. 26 a č. 27. 

Tabulka č. 24 – Délkové rozměry horních končetin (výstupní vyšetření) 

 pravá horní končetiny (cm) levá horní končetiny (cm) 

Délka horní končetiny 74 74 

Paže a předloktí 56 56 

Paže 33 33 

Předloktí 27 27 

Ruka 16 16 

 

Tabulka č. 25 – Obvodové rozměry horních končetin (výstupní vyšetření) 

 pravá horní končetina (cm) levá horní končetina (cm) 

Relaxovaná paže 35 35 

Paže při kontrakci svalů 38 37 

Loket 25 25 

Předloktí 24 24 

Zápěstí 17 17 

Přes hlavičky metakarpů 17 17 
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Tabulka č. 26 – Délkové rozměry dolních končetin (výstupní vyšetření) 

 pravá dolní končetina (cm) levá dolní končetina (cm) 

Anatomická délka 88 88 

Funkční délka 95 95 

Stehno 46 46 

Bérec 38 38 

Noha 24 24 

 

Tabulka č. 27 – Obvodové rozměry dolních končetin (výstupní vyšetření) 

 pravá dolní končetina (cm) levá dolní končetina (cm) 

Stehno 51 51 

Kolenní kloub přes patelu 42 42 

Přes tuberositas tibiae 37 37 

Lýtko 39 39 

Hlezenní kloub 25 25 

Přes nárt a patu 28 28 

Přes hlavičky metatarzů 21 21 

 

Rozsah kloubní pohyblivosti – Goniometrie dle Jandy 

Aktivní i pasivní pohyby vyšetřeny za použití kovového dvouramenného goniometru, 

pohyby drobných kloubů ruky a nohy za použití prstového goniometru viz tabulka č. 28, 

29 a 30. Zápis metodou SFTR. 

Tabulka č. 28 – Rozsahy pohybů horních končetin zaznamenané metodou SFTR (výstupní vyšetření) 

 Pravá horní končetina Levá horní končetina 

 pasivní pohyb aktivní pohyb pasivní pohyb aktivní pohyb 

Ramenní kloub S 30*-0-170 

F 180-0-0 

T 20-0-120 

R 85-0-80 

S 20*-0-165 

F 180-0-0 

T 20-0-120 

R 85-0-80 

S 25*-0-170 

F 170-0-0 

T 20-0-120  

R 85-0-80 

S 25*-0-165 

F 160-0-0 

T 20-0-115 

R 80-0-80 

Loketní kloub S 5-0-145 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

Radioulnární kloub T 85-0-90 T 85-0-90 T 85-0-85 T 80-0-85 

Zápěstí S 75-0-80 

F 15-0-30 

S 70-0-80 

F 15-0-25 

S 70-0-80 

F 15-0-30 

S 70-0-75 

F 15-0-25 
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Metakarpofalangové 

klouby prstů 

S 10-0-90 

F 30-0-30 

S 5-0-85 

F 30-0-30 

S 10-0-90 

F 30-0-30 

S 5-0-80 

F 30-0-30 

Proximální 

mezičlánkové klouby 

S 0-0-90 S 0-0-80 S 0-0-90 S 0-0-85 

Distální mezičlánkové 

klouby 

S 0-0-80 S 0-0-70 S 0-0-80 S 0-0-70 

Karpometakarpový 

kloub palce 

S 5-0-35 

F 70-0-40 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 65-0-30 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 70-0-40 

Opozice 0cm 

S 5-0-30 

F 65-0-30 

Opozice 0cm 

Matakarpofalangový 

kloub palce 

S 0-0-60 S 0-0-60 S 0-0-60 S 0-0-60 

Interfalangový kloub 

palce 

S 0-0-80 S 0-0-80 S 0-0-80 S 0-0-80 

 

Tabulka č. 29 – Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR (výstupní vyšetření) 

 Pravá dolní končetina Levá dolní končetina 

 pasivní pohyb aktivní pohyb pasivní pohyb aktivní pohyb 

Kyčelní kloub S 15*-0-80  

F 35-0-20 

R 50-0-40 

S 10*-0-70 

F 35-0-15 

R 45-0-40 

S 10*-0-75 

F 35-0-20 

R 50-0-40 

S 10*-0-75 

F 30-0-15 

R 40-0-30 

Kolenní kloub S 0-0-120*  S 0-0-120* S 0-0-120* S 0-0-120* 

Hlezenní kloub S 30-0-45 

T 20-0-40 

S 25-0-40 

T 20-0-30 

S 35-0-45 

T 25-0-35 

S 25-0-40 

T 25-0-30 

Metatarzofalangové 

kouby prstů nohy 

S 40-0-45 

 

S 35-0-40 S 40-0-45 S 35-0-40 

 F 20-0-20 

 

F 20-0-20 F 20-0-15 F 20-0-15 

Interfalangový kloub 

palce nohy 

S 0-0-70 S 0-0-60 S 0-0-70 S0-0-60 

Legenda: * z důvodu nemožnosti zaujmout správnou výchozí polohu, vyšetření provedeno orientačně 

v modifikovaných polohách. 
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Tabulka č. 30 – Rozsahy pohybů krční a hrudní páteře zaznamenané metodou SFTR (výstupní vyšetření) 

Krční páteř S 55-0-40 

 F 30-0-30 

 T 50-0-55 

Hrudní páteř F nelze vyšetřit 

 T nelze vyšetřit 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0 nejde o zkrácení, 1 malé zkrácení, 2 velké zkrácení 

Hodnoty vyšetřených svalů jsou uvedeny v tabulce č. 31. 

Tabulka č. 31 – Hodnoty zkrácených svalů dle Jandy (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

M. gastrocnemius 0 0 

M. soleus 0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

- m. iliopsoas 

- m. rectus femoris 

- m. tensor fasciae latae 

Nevyšetřeno – pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Nevyšetřeno – pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

Adduktory kyčelního 

kloubu 

0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum Nevyšetřeno – pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Nevyšetřeno – pacientka není 

schopná zaujmout správnou 

výchozí polohu. 

Paravertebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major 

- horní vlákna 

- dolnní vlákna 

- m. pectoralis minor 

 

0 

0 

1 

 

0 

0 

1 

M. trapezus 1 0 

M. levator scapulae 1 0 

M. sternocleidomastoideus 1 1 
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Vyšetření svalové síly orientačně 

Hodnocení:  

Stupeň 5 vyjadřuje 100% svalové síly, testováno proti velkému odporu. 

Stupeň 4 vyjadřuje 75% svalové síly, testováno proti odporu. 

Stupeň 3 vyjadřuje 50% svalové síly, testováno provedení pohybu proti gravitaci. 

Stupeň 2 vyjadřuje 25% svalové síly, testováno provedení pohybu s vyloučením 

gravitace. 

Stupeň 1 vyjadřuje 10 % svalové síly, testováno palpačně „záškub“ ve svalu. 

Stupeň 0 vyjadřuje 0% svalové síly. 

Hodnoty svalové síly vyšetřovaných svalů jsou uvedeny v tabulce č. 32. 

Tabulka č. 32 – Svalová síla orientačně (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

mimické svalstvo 5 5 

flexe krku 4+ 4+ 

flexe trupu (i s rotací) 3 3 

elevace pánve 5 4+ 

addukce lopatek 4 4+ 

elevace lopatek 5 4+ 

abdukce lopatek 5 4 

flexe ramenního kloubu 5 4+ 

extenze ramenního kloubu 5 4+ 

abdukce ramenního kloubu 5 4 

horizontální addukce 5 4 

rotace (zevní, vnitřní) 5 4+ 

flexe loketního kloubu 5 4+ 

extenze loketního kloubu 5 4 

supinace a pronace 

předloktí 

5 4 

palmární flexe zápěstí 5 4+ 

dorzální flexe zápěstí 5 4 

ulnární a radiální dukce 

zápěstí 

5 4+ 

flexe prstů ruky 5 4+ 

extenze prstů ruky 5 4+ 

flexe v kyčelním kloubu 5 5 
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 Pravá Levá 

extenze v kyčelním kloubu 4 4 

abdukce a addukce 

v kyčelním kloubu 

5 4 

addukce v kyčelním kloubu 5 4+ 

rotace v kyčelním kloubu 

(zevní, vnitřní) 

5 4+ 

flexe v kolenním klubu 5 5 

extenze v kolenním kloubu 5 5 

plantární flexe v hlezenním 

kloubu 

5 5 

dorzální flexe v hlezenním 

kloubu 

5 5 

plantární pronace 5 5 

flexe a prstů nohy 5 5 

extenze prstů nohy 5 5 

 

Neurologické vyšetření 

Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Spolupracuje, poruchy vědomí nejsou 

přítomné. Apraxie, alexie, akalkulie nejsou přítomné. 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius – bez patologického nálezu (pacientka cítí, rozpozná kávu, čaj apod.) 

II. n. opticus – bez patologického nálezu (rozsah zorného pole v pořádku) 

III. n. oculomotorius, IV. n. trochlearis, VI. n. abducens – bez patologického nálezu 

(bulby ve středním postavení, pohyby očima do všech směrů a krajních poloh, zornice 

izokorické, fotoreakce přítomná a symetrická) 

V. n. trigeminus – senzitivita I., II., III. větve bez patologického nálezu 

VII. n. facialis – horní i dolní větev bez patologického nálezu 

VIII. n. vestibulocochlearis – slyší dobře, výrazné poruchy rovnováhy a nestabilita 

IX. n. glosopharynbeus, X. n. vagus, XI. accesorius – bez patologického nálezu 

(polykání bez problénu, řeč a fonace v normě, pravé i levé rameno zvedne proti odporu) 

XII. n. hypoglossus – bez patologického nálezu (plazí jazyk ve stření čáře, pohyblivý) 
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Horní končetiny: 

Povrchové čití:  

Taktilní (C5, C6, C7, C8) – bilaterálně normostezie 

Algické – bilaterálně normostezie 

Termické – bilaterálně normostezie 

Hluboké čití (testováno na akrálních částech horních končetin): 

Polohocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Pohybocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo  

Dvoubodová diskriminace – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Stereognozie – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Myotatické reflexy – tabulka č. 33  

Tabulka č. 33 – Výbavnost myotatických reflexů na horní kočetině (výstupní vyšetření) 

 Pravá  Levá  

bicipitový reflex normoreflexie hyperreflexie 

tricipitový reflex normoreflexie normorefelxie 

styloradiální reflex normoreflexie normoreflexie 

reflex flexorů prstů normoreflexie hyperreflexie 

 

Pyramidové jevy zánikové a iritační – tabulka č. 34 a 35 

Tabulka č. 34 – Výbavnost pyramidových zánikových jevů na horní končetině (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Mingazziny negativní pozitivní (pokles cca o 10cm) 

Hanzal negativní negativní 

Hautant negativní pozitivní (s tahem vlevo) 

Rusecký negativní  negativní 

Dufour negativní pozitivní (přetáčení do 

pronace) 

Barré negativní negativní 

Fenoméne retardace negativní negativní 
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Tabulka č. 35 – Výbavnost pyramidových jevů iritačních na horní končetině (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Hoffman negativní negativní 

Juster negativní negativní 

 

Mozečkové funkce: 

Taxe – bez patologického nálezu vpravo, hypermetrie a nepřesnost vlevo. 

Diadochokinéza – bez patologického nálezu vpravo, adiadochokineze vlevo. 

 

Břicho: 

Kožní reflexy: 

Kožní reflexy epigastrický, mezogastrický a hypogastrický bilaterálně nevýbavné 

 

Dolní končetiny: 

Povrchové čití:  

Taktilní (L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2) – bilaterálně normostezie 

Algické – bilaterálně normostezie 

Termické – bilaterálně normostezie 

Hluboké čití (testováno na akrálních částech dolních končetin): 

Polohocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Pohybocit – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Dvoubodová diskriminace – bez patologického nálezu vpravo, patologický nález vlevo 

Myotatické reflexy – viz tabulka č. 36 

Tabulka č. 36 – Výbavnost myotatických reflexy na dolních končetinách (výstupní vyšetření) 

 Pravá  Levá  

Patelární reflex normoreflexie normoreflexie 

Reflex Achillovy šlachy normoreflexie hyperreflexie 

Medioplantární reflex normoreflexie hyperreflexie 
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Pyramidové jevy zánikové a iritační – viz tabulka č. 37 a 38. 

Tabulka č. 37 – Výbavnost pyramidových jevů zánikových na dolních končetinách (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

Mingazziny negativní negativní 

Barré nelze vyšetřit (pacientka není 

schopná ležet na břiše) 

nelze vyšetřit (pacientka není 

schopná ležet na břiše) 

Fenoméne ratardace negativní negativní 

 

Tabulka č. 38 – Výbavnost pyramidových jevů iritačních na dolních končetinách (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

extenční   

Babinskyho příznak negativní negativní 

Chadock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Vítkův sumační negativní negativní 

flekční   

Žukovskij - Kornilov negativní negativní 

Rosolimův reflex negativní negativní 

 

Mozečkové funkce: 

Taxe – vpravo bez patologického nálezu, vlevo hypermetrie a nepřesnost. 

Vyšetření spasticity (podle Ashwortha) 

U pacienta byla zaznamenána spasticita při zevní rotaci v ramenním kloubu a dorzální 

flexi zápěstí levé horní končetiny pouze v podobě mírného odporu ke konci pohybu. 

Dle Ashworthovi škály hodnotíme stupněm 2, tedy lehký vzestup svalového tonu viz 

tabulka č. 39. 

Tabulka č. 39 – Ashworthova škála spasticity (výstupní vyšetření) 

skóre klinický projev 

1 žádný vzestup svalového tonu 

2 lehký vzestup svalového tonu, klade zvýšený odpor při flexi a extenzi 

3 výraznější vzestup svalového tonu, lze ještě uvolnit 

4 výraznější vzestup svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný 

5 není možný pasivní pohyb 
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Vyšetření kloubní vůle (podle Rychlíkové a Lewita) 

Horní končetiny: 

Interfalangové  a metakarpofalangové klouby  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Zápěstí  

Bez patologické bariéry bilaterálně 

Hlavička radia  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Loketní kloub 

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Ramenní kloub  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Akromioklavikulární kloub  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Sternoklavikulární  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Scapulothorakální kloub  

Bez patologické bariéry bilaterálně 

 

Dolní končetiny: 

Interfalangové klouby  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Metakarpofalangové klouby  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Lisfrankův kloub  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Talokrurální kloub  

Bilaterálně bez patologické bariéry. 

Hlavička fibuly. 

Bilaterálně bez patologické bariéry. 
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Patela  

Bilaterálně bez patologické bariéry bilaterálně. 

Kolenní kloub  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

Kyčelní klouby  

Bez patologické bariéry bilaterálně. 

 

Vyšetření reflexních změn (podle Lewita) 

Aspekce:  

Pacientka má na levé polovině těla pozůstatky hematomů, způsobené pádem při iktu. 

Hematomy jsou tmavě žluté barvy, patrné na horní končetině v oblasti laterálního 

epikondylu humeru a na dolní končetině v oblasti hlezenního kloubu laterálně. 

Vyšetření kůže: 

Kůže horních končetin je bilaterálně dostatečně hydratovaná, teplota v normě, palpačně 

nebolestivá, volně posunlivá všemi směry a ve všech oblastech (rameno, paže předloktí, 

ruka). Na dolních končetinách je kůže bilaterálně dostatečně hydratovaná, teplota 

v normě, palpačně nebolestivá, volně posunlivá všemi směry ve všech oblastech 

(stehno, bérec, noha). Po dermografické zkoušce v oblasti zad dochází k začervenání 

v oblasti hrudní páteře, posunlivost kůže na zádech volná. 

Vyšetření podkoží: 

Kiblerova řasa* volná v oblasti bederní a krční páteře, posunlivost omezená v oblasti 

páteře hrudní. 

Podkoží v oblasti horních a dolních končetin volně posunlivé bez patologické bariéry 

všemi směry. Strukturální změny po hematomech již nejsou přítomny. 

Legenda: * Kiblerova řasa prováděna vsedě, pacientka není schopna položit na břicho. 

Vyšetření fascií: 

Vyšetření zádových fascií prováděno vsedě, pacientka není schopna zaujmout polohu 

vleže na břiše. 

Krční fascie a fascie C/Th přechodu bilaterálně bez patologické bariéry. 

Fascie v oblasti horních a dolních končetin bilaterálně bez patologické bariéry. 

Hrudní a lumbální fascie posunlivé bilaterálně bez patologické bariéry. 
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Palpace svalů: 

U pacientky byl vyšetřen lehký vzestup svalového tonu dle Ashoworthovy škály, u 

některých svalů palpujeme snížený svalový tonu a u jiných zvýšený svalový tonus - viz 

tabulka č. 40. 

Tabulka č. 40 – Svalový tonus (výstupní vyšetření) 

 Pravá Levá 

m. sternocleidomastoideus hypertonus hypertonus 

mm. scaleni normotonus normotonus 

m. trapezius horní vlákna normotonus normotonus 

m. trapezius střední a dolní 

vlákna 

normotonus normotonus 

m. levator scapulae normotonus normotonus 

mm. rhomboideii normotonus normotonus 

m. latisimus dorsi normotonus normotonus 

m. deltoideus normotonus normotonus 

m. biceps brachii normotonus normotonus 

m. triceps brachii normotonus normotonus 

flexory ruky a prstů normotonus normotonus 

extenzory ruky a prstů normotonus normotonus 

m. pectoralis major normotonus normotonus 

m. pectoralis minor normotonus normotonus 

m. m. rectus abdominis hypotonus hypotonus 

mm. obliquii interni et externi hypotonus hypotonus 

paravertebrální svaly hypertonus hypertonus 

quadratus lumborum normotonus normotonus 

m. gluteus maximus nelze nelze 

m. piriformis nelze nelze 

ischiokrurální svaly nelze nelze 

adduktory kyčelního kloubu normotonus normotonus 

m. tensor fasciae latae normotonus normotonus 

m. iliopsoas normotonus normotonus 

m. quadriceps femoris normotonus normotonus 

m. triceps surae nelze nelze 
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Vyšetření úchopu (dle Nováka) 

Dominantní končetina pravá. 

Hodnocení: 0 = neprovede, 1= provede neúplně, 2 = provede, 3= provede dobře 

Hodnocení úchopů viz tabulka č. 41. 

Tabulka č. 41 – Hodnocení úchopů dle Nováka (výstupní vyšetření) 

 Pravá horní končetina Levá horní končetina 

Jemná motorika   

Štipec (bříškový úchop) 3 1 

Pinzetový úchop 3 1 

Špetka 3 1 

Laterální úchop 3 1 

Hrubá motorika   

Silový úchop 3 2 

Kulový úchop 3 2 

Válcový úchop 3 2 

Háček 3 2 

 

Speciální testy 

a. Barthel Index (BI) základních všedních činností (ADL – Activity of daily living) 

Příjem potravy a tekutin: 10 bodů, oblékání: 5 bodů, koupání: 5 bodů, osobní hygiena: 5 

bodů, kontinence moči: 10 bodů, kontinence stolice: 10 bodů, použití WC: 5 bodů, 

přesun lůžko – židle: 10 bodů, chůze po rovině: 10 bodů, chůze po schodech: 5 bodů. 

Celkové skóre: 75 bodů – lehká závislost. 

b. Mini Mental State Examination 

Orientace: 10 bodů, zapamatování: 3 body, pozornost a počítání: 5 bodů, vybavování: 3 

body, pojmenování předmětů: 2 body, opakování 1 bod, stupňový příkaz: 3 body, čtení a 

plnění příkazu: 1 bod, psaní: 1 bod, obkreslování 1 bod. 

Celkové skóre: 30 bodů – normální stav. 

c. NIH Stroke Scale (NIHSS – The National Institute of Health Stroke Scale) 

Úroveň vědomí: 0 bodů, slovní odpovědi: 0 bodů, vyhovění výzvám: 0 bodů, 

okulomotorika: 0 bodů, zorné pole: 0 bodů, faciální paréza: 0, motorika horních 

končetin: 1 bod (pravá horní končetina 0 bodů, levá horní končetina 1 bod), motorika 

dolních končetin: 1 bod (pravá dolní končetina 0 bodů, levá dolní končetina 1 bod), 
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ataxie končetin: 2 body, citlivost: 0 bodů, jazykové dovednosti: 0 bodů, dysartrie: 0 

bodů, neglect 1 bod. 

Celkové skóre: 5 bodů z celkových 63 – lehké postižení. 

d. Sitting balance score 

Skóre rovnováhy v sedu hodnoceno stupněm 4 – normální viz tabulka č. 42, pacientka 

je schopna provést test bez jakkoliv tělesné opory. 

Tabulka č. 42 – Sitting balance score (výstupní vyšetření) 

Stupeň Popis 

1 (nedostatečný) Neschopen udržet statickou pozici 

2 (nedokonalý) Schopen udržet statickou pozici bez obtíží, ale potřebuje 

asistenci při všech vzpřimovacích pohybech 

3 (dobrý) Schopen udržet statickou pozici bez obtíží, ale potřebuje pomoc 

při vzpřimování z hemiplegické strany 

4 (normální) Schopen provést test bez jakékoliv tělesné podpory. 

 

e. Hodnocení schopnosti udržovat rovnováhu ve stoje u pacienta po CMP 

Skóre rovnováhy vestoje hodnoceno stupněm 3 – dobrý viz tabulka č. 43, pacientka je 

schopna stát nohama u sebe po dobu kratší než 30 sekund. 

Tabulka č. 43 – Hodnocení schopnosti udržovat rovnováhu ve stoje (výstupní vyšetření) 

stupeň popis 

0 (neschopen) Pacient není schopen stoje. 

1 (nedostatečný) Pacient je schopen stát s rozkročenými dolními končetinami 

(tj. o širší bázi), avšak pouze po dobu kratší než 30 sekund. 

2 (nedokonalý) Pacient je schopen stát s rozkročenými dolními končetinami 

30 a více sekund, avšak není schopen stát s DKK u sebe (tj. 

o užší bázi) 

3 (dobrý) Pacient je schopen stát nohama u sebe po dobu kratší než 30 

sekund. 

4 (normální) Pacient je schopen stát s nohama u sebe po dobu 30s a více. 
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3.18 Závěr  

U pacientky je patrné levostranné centrální postižení hybnosti levé horní 

končetiny s akcentací k periferii, na levé dolní končetině již hemiparéza není patrná. 

Pacientka zvládá změny polohy z lehu na zádech na pravý i levý bok. Na břiše 

pacientka ležet stále nezvládá z důvodu neglect syndromu a hemiparéza levé horní 

končetiny. Vertikalizaci do sedu a do stoje zvládá bez dopomoci, sed je stabilní. 

Ve stoji má pacientka širokou bázi. Na levém chodidle je lehce propadlá podélná 

klenba, hlezenní a kolenní klouby jsou ve valgózním postavení bilaterálně. Pánev 

pacientky je v nulovém postavení, bederní páteř je oploštělá s výrazným zalomením 

v Th/L přechodu a břišní stěna výrazně prominuje. Hrudní páteř je v hyperkyfotickém 

postavení, které zasahuje až do oblasti páteře krční, ramena jsou tažena do mírné 

protrakce a hlava je v přesunu. V důsledku hemiparézy pozorujeme pokles ramenního 

kloubu vlevo, který je níž než pravý. Pravá i levá horní končetina jsou volně spuštěné 

podél těla. Při flexi a lateroflexi trupu je omezený rozvoj hrudní páteře, při extenzi 

dochází k zalomení v oblasti Th/L přechodu. Stoj je výrazně stabilnější, pozitivní 

Rhombergova zkouška I a II., Véleho test ohodnocen stupněm B. Pacientka s dopomocí 

druhé osoby (jako prevence pádu) zvládá stoj na špičkách a na patách. 

K chůzi využívá jednu francouzskou hůl v pravé ruce a dopomoc druhé osoby, 

obojí jako prevenci pádů. V chůzi stále není dostatečně stabilní. Chůze je bez 

cirkumdukce levé dolní končetiny, avšak nedochází k fyziologickému odvíjení levého 

chodidla, na levé horní končetině je patrné lehké spastické držení. 

U pacientky byly zjištěny zkrácené zejména paravertebrální svaly na stupeň 2, 

m. pectoralis minor bilaterálně, m. sternocleidomastoideus, m. trapezius horní vlákna P 

a m. levator scapulae vpravo a flexory kolenního kloubu na stupeň jedna. Palpačně 

hypertonus nacházíme v m. sternocleidomastoideus bilaterálně. Hypotonické je břišní 

svalstvo mm. obliquii externi a interni bilaterálně, m. rectus abdominis. 

Z neurologického hlediska je na levé horní končetině postižené hluboké čití se 

zachováním čití povrchového, hyperreflexie šlachookosticových reflexů (bicipitový, 

reflex flexorů prstů), pozitvní zánikové jevy (Mingazziny, Dufour). Výrazně porušená je 

taxe a diadochokinźa. Na levé dolní končetině nacházíme také snížené hluboké čití se 

zachováním povrchového, hyperreflexii šlachookosticových reflexů (Achillovy šlachy a 

medioplantární) a poruchu taxe. U pacientky je patrná lehká spasticita na levé horní 



100 

 

končetině dle Ashwortovy škály. 

Rozsahy pohybů v levém ramenním a kyčelním kloubu jsou fyziologické. 

Svalová síla levostranných končetin téměř v normě. Úchopy na levé ruce zlepšeny -  

úchopy hrubé motoriky pacientka provede, úchopy jemné motoriky provede 

s omezením. Kloubní vůle je bez patologické bariéry u všech kloubů končetin. 

Z pohybových stereotypů je patologická abdukce pravého a levého kyčelního 

kloubu. Dále dochází k abdukci v levém ramenním kloubu s elevací ramene a 

zapojením m. trapezius jako hlavním iniciátorem pohybu. Flexe trupu je možná pouze 

po horní okraj lopatek se zapojením sternocleidomastoideus, který také převažuje při 

provádění flexe krku a způsobuje provedení pohybu předsunem hlavy. U pacientky 

převažuje horní hrudní dýchání s omezením dechových pohybů na levé straně těla. 

Pozitivní insuficience je stále u bráničního testu a testu nitrobřišního tlaku dle Koláře. 

Dle MMSE je pacientka v normálním stavu, dle BI lehce závislá na cizí pomoci, 

NIHSS ukazuje na lehké postižení, test rovnováhy sedu vyšel jako normální a test 

rovnováhy stoje vyšel jako dobrý. 
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3.19 Zhodnocení efektu terapie 

V rámci komplexní rehabilitační péče po cévní mozkové příhodě pacientka 

podstoupila ergoterapii a fyzioterapii. Ergoterapeutická péče byla zacílená na LHK, jak 

na zlepšení funkce ramenního kloubu, tak na periferii ke zlepšení úchopů a jemné 

motoriky. Fyzioterapeutická péče měla zpočátku odstranit pacientčiny problémy, které ji 

aktuálně nejvíce omezovaly a to omezení kloubního rozsahu v ramenním, omezení 

kloubní vůle v akrálních kloubech horních a dolních končetin vlevo, hypertonické svaly 

a nestabilita levého ramenního kloubu. Terapie byla dále zaměřena na posílení 

levostranné části těla a končetin, zlepšení celkové stability, reedukaci dechového 

stereotypu, nápravu stereotypu chůze, ovlivnění zkrácených svalů. 

Pasivní i aktivní rozsahy pohybů v L ramenním a v L kyčelním kloubu se 

zvětšily - viz tabulka č. 44. 

Tabulka č. 44 – Srovnání kloubního rozsahu před a po terapii 

 Před terapií Po terapii 

 PP  AP PP AP 

L ramenní kloub S 25-0-160 

 

S 25–0- 155  

F 90 – 0 - 0 

R 70-0-70 

S 25-0-170 S 25-0-165 

F 160-0-0 

R 80-0-80 

L kyčelní kloub  S 5-0-65  S 10-0-75 

 

 Dále se podařilo obnovit kloubní vůli na LHK v interfalangových kloubech, 

v zápěstí a v kloubu scapulothorakálním. U LDK byla obnovena kloubní vůle 

v metatarzofalangových kloubech, v Lisfrankově a talokrurálním kloubu. 

 Podařilo se nám ovlivnit napětí u některých svalů, převážně uvolnit některé 

hypertonické svaly pomocí technik měkkých tkání a pasivních pohybů, jak uvádí 

tabulka č. 45. Bylo možné také aplikovat techniku PIR a PIR s protažením (i přesto, že 

se jedná o pacientku s CMP), protože byl aplikován minimální odpor, který nevyvolal 

odpověď formou zvýšení spasticity. 
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Dále se podařilo posílit svaly oslabené technikou PNF, izometrickým a 

kondičním cvičením, tabulka č. 46. 

Tabulka č. 45 – Srovnání svalového napětí před a po terapii 

Svaly Vlevo Vpravo 

Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

m. trapezius horní 

vlákna 

normotonus normotonus hypertonus normotonus 

m. levator scapulae normotonus normotonus hypertonus normotonus 

Flexory zápěstí a 

prstů 

hypertonus normotonus normotonus normotonus 

Pectoralis major hypertonus normotonus normotonus normotonus 

pectoralis minor normotonus normotonus hypertonus  normotonus 

quadratus 

lumborum 

normotonus normotonus hypertonus  normotonus 

m. deltoideus hypotonus  normotonus normotonus normotonus 

m. biceps brachii hypotonus  normotonus normotonus normotonus 

m. triceps brachii hypotonus  normotonus normotonus normotonus 

extenzory zápěstí a 

prstů 

hypotonus  normotonus normotonus normotonus 

 

Tabulka č. 46 – Srovnání svalové síly před a po terapii 

 Vlevo Vlevo 

před terapií po terapii 

mimické svaly  4+ 5 

flexe trupu 2 3 

elevace pánve 4- 4+ 

addukce lopatky 4 4+ 

elevace lopatky 4- 4+ 

flexe ramenního kloubu 3+ 4+ 

extenze ramenního kloubu 3+ 4+ 

abdukce ramenního kloubu 4- 4 

horizontální addukce 

v ramenním kloubu 

4- 4 

rotace v ramenním kloubu 4 4+ 

flexe v loketním kloubu 4 4+ 
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extenze v loketním kloubu 4- 4 

supinace a pronace 

předloktí 

4- 4 

palmární flexe zápěstí 3+ 4+ 

dorzální flexe zápěstí 3+ 4 

ulnární a radiální dukce 

zápěstí 

3+ 4 

flexe a extenze prstů ruky 4 4+ 

flexe v kyčelním kloubu 4+ 5 

extenze v kyčelním kloubu 3 4 

abdukce v kyčelním kloubu 3+ 4+ 

addukce v kyčelním kloubu 4 4+ 

zevní a vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu 

4 4+ 

flexe v kolenním kloubu 4+ 5 

extenze v kolenním kloubu 4+ 5 

plantární a dorzální flexe 

v hlezenním kloubu 

4+ 5 

flexe prstů nohy 4 5 

 

 

Dalším cílem, kterého se nám podařilo dosáhnout, bylo uvolnění zkrácených 

svalů, jak uvádí tabulka č. 47. 

Tabulka č. 47 – Srovnání svalového zkrácení před a po terapii 

 vpravo vlevo 

 před terapií po terapii před terapií po terapii 

m. pectoralis minor 2 1 2 1 

m. sternocleidomastoideus 2 1 2 1 
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Následující tabulka č. 48 ukazuje srovnání skóre speciálních testů, které se nám 

ve většině případů, podařilo pozitivně ovlivnit. 

Tabulka č. 48 – Další změny hodnot parametrů, které hodnotí stav pacientky 

Ukazatel před terapií po terapii 

Spasticita podle Ashwortha lehký vzestup svalového tonu lehký vzestup svalového tonu 

Rhomberg I pozitivní pozitivní 

Rhomberg II nelze vyšetřit pozitivní 

Véleho test C B 

Úchopy:  

- štipec 

- pinzetový 

- špetka 

- laterální 

- kulový 

- válcový 

 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

Hyperkinézy jsou přítomny ve velké míře objevují se zřídka 

Barthel Index 70 bodů (lehká závislost) 75 bodů (lehká závislost 

MMSE 30 (normální stav) 30 (normální stav) 

NIHSS 5 bodů (lehké postižení) 5 bodů (lehké postižení) 

Sitting balance score 3 dobrý 4 normální 

Schopnost udržet 

rovnováhu ve stoje 

2 nedokonalý 3 dobrý 

 

Z neurologického vyšetření přetrvávají zvýšené šlachookosticové reflexy – 

bicipitový, flexorů prstů na LHK a patelární reflex na LDK. Pozitivní zůstávají některé 

pyramidové zánikové a iritační jevy na LHK a LDK. Hluboké čití je porušené ve všech 

kvalitách na PHK i na PDK, patologická je také stále taxe a diadochokinźa. 
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4 ZÁVĚR 

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

poznatků a zkušeností. Seznámila jsem se lépe s problematikou cévní mozkové příhody 

a poprvé jsem měla možnost pracovat po delší dobu s pacientkou s touto diagnózou. 

Obecné cíle, stanovené na začátku této práce, se podařilo úspěšně splnit. Byla 

provedena rešerše literárních zdrojů, a to především odborných článků od autorů 

domácích i zahraničních, zaměřených na diagnózu status post cévní mozkové příhodě. 

V rámci této obecné části byla popsána fyzioterapie pacienta po cévní mozkové příhodě 

nejen z hlediska fyzioterapeutických postupů, ale i používaných škál vztahujících se 

k této diagnóze. V části speciální, byla poté popsána fyzioterapeutická péče o pacienta 

po cévní mozkové příhodě. 

Podle fyzického stavu, věku a celkové kondice pacientky nebylo možné před 

terapií přesně odhadnout výsledek fyzioterapie. Během terapie však došlo k výraznému 

zlepšení jak stavu fyzického, tak i psychického a zmírnění stupně postižení. K tomuto 

zlepšení velmi přispělo vybrání fyzioterapeutických postupů, které prokazovaly 

pozitivní výsledky. Moje pacientka reagovala na terapeutické postupy s efektem. Jako 

další vhodnou terapii spatřuji ve využití terapie z konceptu PNF na lopatku a pánev, 

které jsou zařazeny do výuky v posledním semestru bakalářského typu studia. Dalším 

důležitým faktorem byl pozitivní a aktivní přístup pacientky, její motivace a podpora 

kvalitním rodinným zázemím. 

Pacientka byla po tomto rehabilitačním programu, který probíhal v rámci 

Oblastní nemocnice Kladno, propuštěna do domácí péče ke své dceři s mírným 

omezením, které vyžadovalo občasnou dopomoc druhé osoby při některých běžných 

denních činnostech. 
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Příloha 1 – Vyjádření etické komise 



 

 

Příloha 2 – Informovaný souhlas pacienta 

 

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. 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 
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