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ABSTRAKT 

Název práce:  

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus 

facialis 

Cíle práce:  

Hlavním cílem této bakalářské práce a náplní její speciální části je podrobné zpracování 

kazuistiky pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis. Podklady pro ni 

vznikaly v průběhu mé souvislé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a. s., kam 

jsem docházela v časovém rozmezí 23. 1 – 17. 2 2017. Kazuistika obnáší vstupní 

kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý plán fyzioterapeutické péče, záznam 

průběhu terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu použitých metod. 

Dalším cílem, neméně podstatným, a náplní teoretické části práce, bylo ucelené rešeršní 

zpracování tématu periferní parézy nervu facialis. 

Shrnutí práce:  

Pro své terapie jsem zvolila následující fyzioterapeutické metody, konkrétně z technik 

měkkých tkání: postizometrickou relaxaci (PIR) dle Lewita a antigravitační metodu dle 

Zbojana na hypertonické svaly, protažení fascií a mobilizace dle Lewita a PIR 

s protažením. V terapii periferní parézy n. facialis masáž obličeje, míčkovou facilitaci 

dle Jebavé a kinesiotaping. Hlavní část terapie spočívala v ruční stimulaci a reedukaci 

paretických svalů dle sestry Kenny. Mimo jiné jsem využila i metody PNF dle Kabata 

s cílem posílit mimické svaly fenoménem iradiace. 

Klíčová slova: 

Bellova obrna, periferní paréza, nervus facialis, lícní nerv, mimické svaly, metoda dle 

sestry Kenny, kazuistika, fyzioterapie 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Thesis title:  

Casuistry of physiotherapy care for a patient diagnosed with peripheral facial palsy 

Aim of thesis:  

The main aim of this thesis, as well as of its specialised part, is a detailed casuistry of 

physiotherapy care of a patient diagnosed with peripheral facial palsy. Firstly, resource 

materials were collected during my practical training in Regional Hospital Kladno, in 

time period January 23 – February 17, 2017. Casuistry consists of a clinical 

examination, short – term and long – term plan of physiotherapy care, therapy sessions’ 

records and evaluation of used methods. Another aim was to elaborate on the topic of 

peripheral facial palsy in the theoretical part of the thesis. 

Thesis summary:  

For my therapies I used the following physiotherapy methods and techniques, in 

particular the Soft Tissue Mobilization: Postisometric Relaxation by Lewit (PIR) and 

antigravity method by Zbojan (AGR) to relax hypertonic muscles, Fascial Stretch 

Therapy and Joint Mobilization by Lewit and PIR with stretching. Peripheral facial 

palsy was treated by facial massage, Jebavá’s foam ball massage therapy and 

kinesiotaping. Main part of the therapy consisted of practising the Kenny Method. 

Moreover, proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) by Kabat was applied to 

strengthen the facial muscles. 

Keywords: 

Bell´s palsy, peripheral palsy, nervus facialis, facial muscles, Kenny Method, casuistry, 

physiotherapy 
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1. Úvod 

Periferní paréza lícního nervu je častým onemocněním, které může postihnout 

široké spektrum populace. Pro správné stanovení diferenciální diagnostiky je zapotřebí 

mezioborové spolupráce, neboť ne vždy se jedná o idiopatickou Bellovu obrnu. 

A pokud přesto dojdou praktičtí lékaři či neurologové k této diagnóze, tradičně je 

Bellově obrně přisuzován triviální kontext, že se jedná pouze o malicherné spontánně se 

hojící onemocnění. Za cíl své práce jsem si dala tento poměrně častý mýtus vyvrátit 

a poukázat na to, že prognóza obnovy plné funkce mimických svalů není vždy 

jednoznačná a že v symptomatické léčbě a péči o pacienta má právě fyzioterapie svoji 

nezastupitelnou roli. 

Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a speciální. První, 

teoretická část, v sobě zahrnuje čtyři podkapitoly. V kapitole o funkční anatomii je 

stručně, ale do detailu popsána stavba, složení, průběh a větvení lícního nervu 

a topografie mimických svalů. Druhá kapitola se věnuje obecným informacím 

o periferních parézách, jak se hodnotí stupeň postižení nervu, jaká je jeho regenerace 

a jaké rozdíly panují mezi centrální a periferní etiologií. Ve třetí kapitole je už 

konkrétně vylíčena periferní paréza n. facialis, její etiologie, epidemiologie, klinický 

obraz, diagnostika a prognóza. Poslední kapitola pojednává o její léčbě. Zahrnuje jak 

chirurgické řešení tak konzervativní, v podobě farmakoterapie a fyzioterapie. Část 

věnovaná metodám a postupům používaným ve fyzioterapii se dále rozděluje na 

vyšetření, která v rámci své práce provádí fyzioterapeut, a na terapie, které tvoří léčebný 

základ či jsou vhodně zvoleným doplňkem. Cílem speciální části je vypracovat 

kazuistiku jednoho pacienta s touto diagnózou. Tvoří ji anamnéza, vstupní 

kineziologický rozbor, záznam průběhu šesti terapií, výstupní kineziologický rozbor 

a zhodnocení efektu použitých metod.  
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2. ČÁST TEORETICKÁ 

2.1 Funkční anatomie 

2.1.1 Nervus facialis 
Typologie a inervace: 

Lícní nerv je v pořadí sedmým hlavovým nervem, s jádrem uloženým v kaudální 

části Varolova mostu.  Jak už bývá u hlavových nervů zvykem, jedná se o nerv smíšený. 

Tvoří ho přibližně deset tisíc neuronů. Podle Amblera by bylo správné označovat tento 

nerv jako n. intermediofacialis (3). Sedmý hlavový nerv totiž obsahuje dva funkčně 

odlišné systémy s příslušnými vlákny rozdělenými do čistě motorického n. facialis a 

smíšeného n. intermediofacialis. Tvoří ho tedy vlákna somatomotorická, 

visceromotorická neboli parasympatická, somatosenzitivní a viscerosenzitivní neboli 

senzorická. To je důvodem, proč bývá klinický obraz postižení tohoto nervu tak 

rozmanitý. Největší procentuální zastoupení mají vlákna somatomotorická, která 

inervují svaly mimické, a mimo to ještě jmenovitě m. platysma, m. occipitalis a m. 

temporoparietalis, které společně s m. frontalis vytváří m. epicranius, tedy měkkou 

pokrývku lebeční. Dále inervuje ze suprahyoidálních svalů m. digastricus venter 

posterior a m. stylohyoideus, a kromě toho i rudimentální zevní a vlastní svaly boltce. 

Parasympatická vlákna zásobují glandula sublingualis, glandula submandibulare, žlázky 

patra, zadní části dutiny nosní a glandula lacrimalis. Díky vzájemnému propojení 

parasympatických vláken se spojkami z n. vagus a n. glossopharyngeus je při postižení 

n. facialis zajištěna variabilní inervace žláz. Nejmenší část tvoří vlákna 

somatosenzitivní a senzorická. Senzorická, chuťová vlákna inervují přibližně přední dvě 

třetiny jazyka (35, 12, 3). 

Průběh a větvení: 

Jakmile lícní nerv opouští  Varolův most, vede jeho cesta  mostomozečkovým 

koutem, dále přes canalis nervi facialis Fallopii ve skalní kosti, kde dochází k jeho 

mírnému ohybu v místě nazývaném geniculus a kde dochází ke spojení s n. intermedius. 

Tento úzký kanálek je kritickým místem ke kompresi nervu (46). V průběhu skalní kosti 

se od lícního nervu odděluje řada nervových větví.  Např. n. petrosus superficialis major 

zásobující cestou n. vagus částečně glandula lacrimalis. Dále n. stapedius, který inervuje 

m. stapedius a chorda tympani, která obsahuje jak senzorická vlákna chuti, tak vlákna 
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parasympatická pro glandula sublingualis a glandula submandibulare. N. facialis 

opouští skalní kost a z lebky vystupuje v místě foramen  stylomastoideum. Pod glandula 

parotis se rozpadá na vějíř koncových nervových větví, které následně inervují mimické 

svaly. Koncové větve se učebnicově rozdělují do dvou hlavních kmenů. Horní větev 

inervuje m. frontalis, m. corrugator supercilii, m. procerus, m. orbicularis oculi, m. 

nasalis a m. levator alaeque nasi. Dolní větev motoricky ovládá m. orbicularis oris, m. 

mentalis, m. depressor labi inferioris, m. depressor anguli oris, m.  platysma m. 

buccinator, m. levator anguli oris, m. levator labii superioris, m. risorius, m. 

zygomaticus major a minor. Nervové větve vchází do jednotlivých mimických svalů 

z jejich vnitřní strany, jedinou výjimku tvoří svaly m. buccinator, m. mentalis a m. 

levator anguli oris, které jsou uložené v hloubce (35, 12, 3, 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –ggl. geniculi; 2 –n. petrosus major; 3 –chorda tympani; 4 –n. auricularis 
posteriori; 5 –r. digastricus et r. stylohyoideus; 6 –pl. parotideus  s větvemi: 
rr. temporales, rr. zygomatici, rr. bucales, r. marginalis mandibulae; 7 –r. colli  

Obrázek 1 – Průběh a větvení n. facialis (34 – upraveno) 
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2.1.2 Mimické svaly 
Mimické svaly řadíme topograficky mezi skupinu svalů hlavy. Některé svaly 

mají svůj začátek na kostech a jiné na vazivových okrajích ostatních mimických svalů. 

Leží zpravidla blízko povrchu, v podkoží, a proto nemají fascie. Výjimku tvoří hluboko 

uložený m. buccinator. Upínají se většinou do kůže, na které vytvářejí rozličné kožní 

řasy a rýhy. Mimické svaly se rozprostírají buďto cirkulárně, anebo radiálně kolem 

otvorů hlavy. Velmi diferencovanou a rafinovanou změnou tvaru těchto štěrbin tak 

měníme výraz našeho obličeje. Obličejové svaly jsou schopny velmi jemné pohybové 

koordinace. Tím se dostáváme k nejdůležitější funkci mimických svalů, a tou je 

komunikace. Proto pro většinu pacientů znamená obrna lícního nervu velmi těžkou 

psychickou zátěž. Podílí se také na artikulaci řeči, přijímání potravy a ochraně očí. 

Mimo jiné z funkce mimických svalů můžeme usuzovat i na typ osobnosti člověka 

a jeho momentální psychické ladění (15, 44).  

Mimické svaly rozdělujeme podle jejich topografického uložení do několika 

funčních skupin (11):  

a) Svaly na klenbě lebeční 

b) Svaly kolem oční štěrbiny 

c) Svaly na nose 

d) Svaly kolem ústní štěrbiny 

e) Svaly ušního boltce  

f) Ostatní: m. buccinator, m. platysma  
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Obrázek 2 – Mimické svaly obličeje (41) 
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a) Svaly na klenbě lebeční: 

 M. occipitofrontalis: 

Je svalem párovým. Je složen ze dvou částí m. frontalis a m. occipitalis, které 

uprostřed spojuje vazivový pruh galea aponeurotica. Ta je od periostu lebky oddělena 

velmi elastickou tkání, díky které může lehce klouzat po povrchu lebky (11). 

- M. occipitalis: 

Začíná na laterálních dvou třetinách linea nuchae superior a processus 

mastoideus. Jeho vlákna směřují nahoru a dopředu. Upíná se na zadní okraj galea 

aponeurotica.  

Funkce: táhne galea aponeurotica a okolní tkáň dozadu dolů. Napomáhá 

m. frontalis při tažení horního víčka vzhůru (11).  

- M. frontalis: 

Záčíná na předním okraji galea aponeurotica, dále na kůži a podkoží oblasti 

glabely a obočí. Vlákna svalu směřují dopředu dolů a zasahují do vláken m. orbicularis 

oculi a m. procerus. 

Funkce: zdvihá obočí, rovněž napomáhá zdvihání horního víčka při údivu 

a pozornosti. Tvoří horizontální vrásky na čele a táhne galea aponeurotica dopředu (11). 

b) Svaly kolem oční štěrbiny: 

 M. orbicularis oculi: 

Jedná se o sval kruhový, složený z několika částí. Vějířovitě propojuje oblast 

vnitřního a vnějšího koutku, kde se střetává horní a dolní část svalu.  Funkčně zužuje 

a zavírá oční štěrbinu (9). 

- Pars orbitalis: 

Tato zevní část svalu je připevněna u kostěného okraje očnice na processus 

frontalis maxillae, na crista lacrimalis anterior a na vnitřní vazy víček. 

Funkce: podílí se na pevném sevření víček. 
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- Pars palapebralis: 

Tato vnitřní část svalu je součástí očních víček. 

Funkce: Má na svědomí pohyb víček, zřetelné například při reflexním mrknutí. 

- Pars lacrimalis: 

Tato část se poutá ke crista lacrimalis posteriori a obklopuje slzný vak 

u vnitřního koutku oka. 

Funkce: má kompresní a dilatační vliv na slzný vak, stlačuje jej a rozšiřuje (11). 

 M. procerus: 

Začíná na hřbetu nosu, vede směrem nahoru a upíná se v oblasti čela. 

Funkce: táhne kůži čela dolů ke kořenu nosu a vytváří zde horizontální rýhu 

(11). 

 M. corrugator supercilii: 

Začíná u kořene nosu. Proniká do svalů m. frontalis, m. orbicularis oculi a vede 

nahoru laterálním směrem k vnějšímu konci obočí. 

Funkce: vytváří vertikální vrásky mezi obočím a táhne kůži obočí 

mediokaudálním směrem (11). 

c) Svaly na nose: 

 M. nasalis: 

Je složen ze dvou částí: pars transversa a pars alaris. Začíná v místě alveol mezi 

řezákem a špičákem a zasahuje do nosních křídel. Pars transversa je rozložen na hřbetu 

nosu a je v kontaktu s protilehlou stranou pomocí ploché šlachy. Pars alaris se napojuje 

až do oblasti nosních křídel (9). 

Funkce: zmenšuje průsvit nozder (11). 

 

 



 

17 
 

 m. levator labii superioris alaeque nasi: 

Začíná na zevní části processus frontalis maxillae. Vnitřní krátká vlákna se 

upínají v zadní části nosního křídla. Vlákna vnější vzařují do oblasti střední části 

horního rtu a prochází vlákny m. orbicularis oris. 

Funkce: rozšiřuje nosní křídla a táhne vzhůru střední část horního rtu (9). 

d) Svaly kolem ústní štěrbiny: 

 M. orbicularis oris: 

Jedná se o kruhový sval kolem dutiny ústní. Tvoří ho dvě části, pars labialis 

a pars marginalis. Vnitřní část pars labialis vyplňuje rty. Vnitřní a vnější část se 

setkávají v oblasti ústního koutku. Laterálně od ústního koutku na zevním kraji 

m. orbicularis oris se nachází vazivový uzel nazývaný modiolus. Je to místo, kde kůže 

je pevně spojena s vazivem, a proto jsou zde na první pohled patrné dolíčky ve tvářích. 

Je to také místo, kam se upíná část dalších svalů z oblasti kolem ústní štěrbiny a mimo 

jiné z hlubší vrstvy i m. buccinator.  

Funkce: sevření rtů během mírné kontrakce převážně pars labialis a špulení rtů 

dopředu při silnější kontrakci pars marginalis (11). 

 M. levator labii superioris: 

Začíná od kraje očnice, vede směrem mediokaudálním a upíná se v hloubce do  

svalů horního rtu. 

Funkce: zdvihá horní ret (11). 

 M. levator anguli oris: 

Začíná níže pod okrají očnice než m. levator labii superioris a vede 

laterokaudálně k ústnímu koutku.  

Funkce: zdvihá ústní koutek (11). 

 M. zygomaticus major: 

Začíná na vnější straně os zygomaticum a vede směrem kaudomediálním, kde se 

upíná jak do ústního koutku tak částečně do m. depressor anguli oris.  
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Funkce: zdvihá ústní koutek vzhůru a laterálně (9). 

 M. zygomaticus minor: 

Začíná rovněž na vnější straně os zygomaticum, ale na jeho dolní části. Vlákna 

vedou mediokaudálně k nosoretní rýze. 

Funkce: stejná jako u m. zygomaticus major (9). 

 M. risorius: 

Začíná na povázce m. masseter a vede poté mediálně k ústnímu koutku. 

Funkce: táhne ústní koutek laterálně (9). 

 M. depressor anguli oris: 

Začíná na linea obliqua vnější strany dolní čelisti. Vlákna vedou poté 

mediokraniálně k ústnímu koutku. 

Funkce: stahuje ústní koutek dolů (9). 

 M. depressor labii inferioris: 

Začíná na stejném místě jako m. depressor anguli oris, ale níže. Vlákna vedou 

mediokraniálně do dolního rtu a cestou prostupují m. orbicularis oris.  

Funkce: stahuje dolní ret dolů (9). 

 M. mentalis: 

Začíná na dolní čelisti přibližně v místě alveol laterálních řezáků. Vede směrem 

kaudomediálním a upíná se do kůže brady.  

Funkce: vysouvá dolní ret vzhůru a dopředu (9).  

e) Svaly ušního boltce: 

Začínají a upínají se na chrupavce boltce. Jedná se o malé rudimentální svaly, 

které u člověka ztratily svůj význam. Původně měnily tvar a nastavení ušního boltce 

v prostoru (15). 
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f) Ostatní: 

 M. buccinator: 

Vytváří svalový podklad tváří. Rámcují ho boční stěny dutiny ústní.  Začíná 

u processus alveolaris horní a dolní čelisti v oblasti od 1. a 2. stoličky a také od raphe 

pterygomandibularis, tuhého vaziva. Vlákna jdou dopředu k ústnímu koutku a proplétají 

se s vlákny m. orbicularis oris.  

Funkce: přitlačuje tváře k zubům, udržuje potravu mezi zuby a brání tomu, aby 

během žvýkání klesla potrava do ústní předsíně. Má proto velmi zásadní roli při 

žvýkacím mechanismu. Táhne ústní koutek dozadu (11, 9). 

 M. platysma: 

Je podkožním svalem krku. Začíná na linea obliqua externa dolní čelisti, 

proplétá se do svalů dolního rtu a sahá až k oblasti klíčních kostí a povrchu 

m. deltoidem.  

Funkce: zastává roli pomocného svalu při otevírání čelistí a je synergistou 

mimických svalů dolního rtu (11, 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A –m. levator labii superioris alaeque nasi; B –m. levator labii superioris; C –
m. levator anguli oris; D –m. zygomaticus major/minor; E –m. risorius; F –m. depressor 
anguli oris; G –m. depressor labii inferioris; H –m. mentalis. Šipky ukazují směry 
kontrakcí jednotlivých svalů k Punctum fixum. 

Obrázek 3 – Svalstvo v oblasti úst (9 – upraveno) 
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2.2 Obecné informace o periferních parézách 

2.2.1 Definice parézy 
Podle Amblera označujeme parézou stav, kdy dojde k částečné poruše hybnosti 

a aktivní pohyb postižené oblasti je do jisté míry možný (3). Naproti tomu plegie je 

vnímána jako kompletní porucha hybnosti, kde je aktivní pohyb zcela nemožný. 

Parézou tedy označujeme lehčí poruchu hybnosti, která může být buďto centrálního, 

mluvíme o spastické paréze, nebo periferního původu, mluvíme o chabé paréze. 

Vyčleňuje se ještě termín pseudochabá paréza, o které hovoříme v akutním začátku 

centrální plegie, kdy je svalstvo na přechodný čas hypotonické (35). Méně využívaná 

česká synonyma jsou obrna či ochrnutí (3). 

2.2.2 Stupně postižení periferního nervu 
Níže uvedené 3 stupně, neurapraxie, axonotmeze a neurotmeze, jsou obsahem 

klasifikačního systému dle Seddona. Existuje však i jiný systém, neméně používaný, 

podle Sunderlanda. Ten je oproti Seddonovi rozpracován s větším detailem do 5 stupňů. 

Jeho první stupeň odpovídá neurapraxii, druhý stupeň axonotmezi a třetí až pátý 

neurotmezi, kde podrobněji rozlišuje přerušení jednotlivých obalů axonu (43). 

-  Neurapraxie: 

Jedná se o nejlehčí stupeň postižení, které je reverzibilní. Dojde k dočasné 

poruše nervové funkce, především myelinové pochvy, aniž by se porušila anatomická 

kontinuita nervu (3).  Vzniká díky přechodnému tlaku a hypoxii. Příčinou může být 

i fyzické postižení, např. chladem, anebo chemické látky, jako je tomu např. u svodné 

anestezie. Postižená oblast je jistý čas necitlivá a paretická. Během spontánní obnovy 

hybnosti, která nastává v řádech několika hodin, dnů či nejpozději do 6 týdnů (27), 

člověk pociťuje parestezie neboli známé mravenčení, což dokládá postižení 

i aferentního neuronu. Příkladem této parézy může být spánková obrna n. radialis, nebo 

i vertebrogenní onemocnění při kořenovém dráždění (35). 

- Axonotmeze: 

Toto poškození je částečně reverzibilní. Vzniká při déletrvajícím tlaku nebo 

tahu. Dojde k přerušení axonů, ale kontinuita nervu jako celku je zachována díky 

Schwannovým pochvám. Proto může axon regenerovat. Obnovit funkci lze dvěma 
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způsoby. Za prvé dorůstáním vlastního přerušeného axonu, které je ale pozastaveno 

během prvních třech týdnů díky tzv. Wallerově degeneraci, ke které dochází na 

distálnějším úseku přerušeného axonu. Po této době začne dorůstat proximálnější úsek 

v linii Schwannovy pochvy rychlostí přibližně 1 – 2 mm za den, což odpovídá rychlosti 

3 cm za měsíc. Pokud známe rychlost a určíme si vzdálenost mezi místem poranění 

a motorickým bodem svalu, můžeme stanovit časový horizont, kdy by mělo dojít 

k obnovení funkce.  Za druhé se do obnovy funkce může zapojit sousední neuron, který 

převezme inervaci svalových vláken prostřednictvím vyslaných kolaterál ze svého 

axonu. Na rozdíl od vlastní axonální regenerace je tento způsob rychlejší, ale obnova 

funkce nebude nikdy tak precizní (35). Zpravidla do 6 měsíců dochází k úpravě poruchy 

(27). 

- Neurotmeze: 

Dojde k úplnému přerušení nervu, jehož obnova není spontánně možná nebo 

plně funkční bez chirurgického zákroku. Přerušen je axon i se svými obaly. 

Na distálnějším úseku poškozeného axonu probíhá opět Wallerova degenerace, neboť 

buněčné tělo představuje pro neuron výživné a řídící centrum (35).  

- Zničení buněčného těla neuronu: 

Pokud dojde k postižení buněčného těla, znamená to zničení celé buňky. Může 

k tomu dojít např. při vytržení nervových kořenů během úrazu brachiálního plexu. 

Dalším příkladem je transverzální míšní léze, kde v místě přerušení kořenů vzniká obraz 

periferní obrny a pod místem léze obraz centrální obrny. Do této kategorie spadá 

i onemocnění poliomyelitis anterior acuta, které postihuje konkrétně přední rohy míšní, 

stejně jako u degenerativního onemocnění Aranovy – Duchenneovy nemoci (35). 

2.2.3 Regenerace poranění 
Regenerace poškozeného neuronu závisí na těle buňky. Buněčné tělo reaguje na 

přerušení celistvosti výraznou proteosyntézou, snaží se opět dosáhnout spojení 

s efektorem či receptorem. To je principem Wallerovy regenerace. Díky tomu, že často 

nedojde k přesnému napojení motorických axonů na efektor a senzitivních dendritů na 

receptor jako tomu bylo v době před poškozením, dochází po regeneraci periferního 

neuronu k částečné přestavbě i v oblasti CNS. Toto období se nazývá funkční 

regenerací, během níž dochází ke zdokonalování opětovně získané funkce částečně 
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právě díky již zmíněné kortikální reorganizaci. Jako latentní periodou se označuje 

časový úsek od vzniku úrazu až do doby prvních projevů návratu funkce. Její časové 

rozpětí závisí na stupni poranění neuronu, na výšce poranění (čím výše je axon 

poškozen, tím pomaleji dorůstá) a druhu zasaženého nervu. Obecně platí, že obnova 

motorických axonů trvá déle než u senzitivních dendritů, a že nejhorších regeneračních 

výsledků po chirurgickém zákroku dosahují nervy smíšené. Svůj význam má i věk 

pacienta, u těch mladších je průběh snazší. Přitom zásadní roli na poli regenerace 

periferních neuronů hraje čas. Pokud nenastane včasná reinervace, po uplynutí kritické 

periody dojde k nevratným degenerativním změnám efektorů či receptorů. Konečný 

stav regenerace se obecně u periferních paréz obvykle vyhodnocuje po 3 letech od jejich 

vzniku (24, 30, 47).  

2.2.4 Rozdíl mezi centrální a periferní parézou obecně 
1. Svalový tonus: 

Podle Amblera je svalový tonus reflexně udržované svalové napětí a hraje 

důležitou roli v koordinaci pohybů (3). Podstatou svalového tonu jsou tonické napínací 

reflexy, které udržují nastavení polohy těla (38).  Svalový tonus ovlivňují všechny 

regulační dráhy pohybového systému, spinální motorický okruh, retikulární formace, 

mozeček, extrapyramidový i pyramidový systém. Definuje se jako stupeň odporu, který 

sval klade při pasivním pohybu (3). U periferní parézy dojde ke snížení svalového 

tonu, hypotonii až atonii. Naproti tomu u centrální parézy se tonus zvyšuje. Objevuje se 

hypertonus a může vzniknout spasticita. Tento jev se objevuje při větších lézích, kdy 

jsou ve větším poměru zasaženy dráhy extrapyramidové, než dráhy pyramidové. 

Vzniklá nerovnováha mezi těmito dráhami, která je podpořena výpadkem inhibičního 

vlivu extrapyramidové dráhy a dochází tak ke zvýšené tonické aktivaci gama – 

motoneuronů. Spasticita je tedy hypertonus, jehož příčinou je zvýšení tonických 

napínacích reflexů a projevuje se pérovitým zvětšováním odporu během rychlého 

pasivního natahování svalu. Na závěr pohybu odpor rychle klesne. Druhým typem 

centrálního hypertonu je rigidita, která na rozdíl od spasticity zasahuje jak agonistu, tak 

antagonistu a v průběhu rychlého pasivního natahování klade vždy stejnosměrný 

zvýšený odpor (35). Vzniká při poškození bazálních ganglií (3). 
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2. Šlachookosticové napínací reflexy 

U centrální parézy jsou zvýšené kvůli hyperexcitabilitě napínacího reflexu 

a u periferní léze naopak snížené až nevýbavné (3). 

3. Kožní reflexy 

U centrální parézy dochází ke snížení až nevýbavnosti kremasterových 

a břišních reflexů. U periferní parézy záleží na místě obrny. Pokud jsou svaly pod kůží 

paretické, tyto reflexy se nevybaví (35). 

4. Pyramidové jevy 

Iritační pyramidové jevy jsou pozitivní pouze u lézí centrálního původu. 

Pyramidové jevy zánikové jsou typicky pozitivní pro periferní parézu, ale lze je vybavit 

i u centrální parézy (35). 

5. Trofika svalu 

U periferní parézy vlivem poškození motorické jednotky a přerušeného 

transportu výživné axoplazmy ke svalovým vláknům nedochází k trofické úloze 

motoneuronů. Svalstvo atrofuje a vzniká hypotrofie. U centrálních paréz k tomu 

nedochází nebo jsou jen nepatrné z důvodu inaktivity (3). Avšak existuje i zvláštní druh 

hypotonie při poškození mozečku. Ale na rozdíl od periferní parézy nejsou zasaženy jen 

menší počty svalů (35).   

6. Mimovolní pohyby 

Typickým projevem u periferních paréz jsou okem viditelné fascikulace, kdy se 

samovolně kontrahují skupiny svalových vláken celé motorické jednotky nebo jen její 

části. Tyto záškuby nikdy nevyvinou takovou sílu, aby došlo k lokomoci. Známkou 

denervace a periferní léze jsou i fibrilace. Tyto samovolné kontrakce se týkají jen 

jednoho svalového vlákna a jsou proto pouhým okem neviditelné.  Dají se prokázat 

pomocí zobrazovací metody EMG (3). U centrálních paréz se mohou objevit při 

vyšetření šlachookosticových napínacích reflexů klonické pohyby, tedy trvale se 

opakující kontrakce a uvolnění vyšetřovaného svalu. Pokud tento pohyb po chvíli 

ustává, označuje se jako pseudoklonus (35). 
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7. Celková hybnost  

U periferních paréz je porušená hybnost v konkrétní oblasti, která je inervovaná 

příslušným nervem. U centrální parézy dojde k postižení hybnosti ve větším rozsahu 

u více svalových skupin, které se mohou lišit svojí inervací. Nikdy nedojde k lokálnímu 

postižení jednoho svalu (3).  

8. Vyšetření svalové síly: 

U periferní parézy jí hodnotíme podle Funkčního svalového testu dle Jandy. 

U lézí centrálních ho ale nelze využít, a proto se svalová sílu hodnotí nejlépe jako 

funkční schopnost podle Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti WHO (35). 

2.2.5 Rozdíl mezi centrální a periferní parézou n. facialis 
Na rozdíl od periferní parézy, která v různé míře zasáhne celou polovinu 

obličeje, horní i dolní větev na ipsilaterální straně postiženého nervu, je pro centrální 

parézu typické postižení jen dolní poloviny obličeje na kontralaterální straně vůči 

poškozeným  kortikonukleárním vláknům. Centrální paréza postihuje pouze dolní 

polovinu obličeje kvůli průběhu kortikonukleárních drah. Zatímco motoneurony pro 

horní část obličeje jsou zásobeny vlákny z obou hemisfér, motoneurony pro dolní část 

obličeje jen z hemisféry kontralaterální. U centrální parézy nikdy nedojde k lagoftalmu 

a často je přidružená k hemiparéze, jelikož cévní mozková příhoda bývá nejčastější 

příčinou (3).  

2.3 Periferní paréza nervus facialis 

2.3.1 Etiologie 
Dle Koláře rozlišujeme parézy primární a sekundární. U symptomatických 

sekundárních paréz je známa příčina poškození nervu (27). Paréza může vzniknout 

u meningitidy, nádorů mostomozečkového koutu, u polyradikuloneuritid nebo při 

zánětlivém procesu ve středouší. Také při úrazu spodiny lební, kosti skalní a výjimečně 

i čelistní kosti, může dojít k traumatické lézi, edému a možnému útlaku lícního nervu 

hematomem (6).  

Vůbec nejčastějším typem postižení je ale Bellova idiopatická obrna, primární 

paréza. Vzniká náhle po předchozím prochladnutí nebo infekci, kdy dochází k útlaku 

vláken většinou v úzkém kostěném Fallopiově kanálku kvůli otoku nervu. Dnes je snaha 



 

25 
 

vyčleňovat z řad etiologicky různorodých Bellových obrn zánětlivé druhy paréz 

způsobené známými infekcemi jako např. virem herpes simplex anebo virem herpes 

zoster. V druhém případě, u virové afekce herpes – zoster je průběh onemocnění těžší 

než u běžné Bellovy obrny. Mimika může být postižena trvale. Vir způsobuje 

i přidruženou poruchu sluchu a vestibulárního aparátu. Mimo jiné si lze všimnout 

rovněž otoku boltce a herpetického výsevu v oblasti zevního zvukovodu. Pacient mívá 

též silnější bolesti kolem zevního zvukovodu (6, 2, 10).   

2.3.2 Epidemiologie 
Výskyt parézy je ovlivněn sezónním počasím. Na podzim a v létě bývá často na 

vinně lymeská borelióza postihující zejména děti. Celkově ale riziko obrny stoupá 

s věkem kvůli sklonu k přidruženým onemocněním. Lidi trpící diabetem mellitus 

postihne paréza 5x častěji a těhotné ženy zhruba 3x častěji. Běžný je také vzestup 

incidence parézy v obdobích chřipkových epidemií. V České Republice jsou údaje o 

výskytu parézy neúplné, protože hlášeny jsou pouze případy s infekční anebo 

nádorovou etiologií. Uváděné rozpětí výskytu se pohybuje mezi 10 – 40 /100 000 os/ 

rok až 150 /100 000 os / rok. Zajímavé číslo přinesla Campbellova studie, která 

zkoumala přítomnost parézy u amerického válečného letectva. Vyčíslila přesný výskyt 

Bellovy parézy na 42,8/100 000 os/rok (6, 7, 13, 4). 

2.3.3 Diagnostika, stručný přehled 
Radiologické vyšetření je běžnou součástí při stanovení diferenciální 

diagnostiky. Při typických klinických projevech Bellovy parézy nebo afekce virem 

herpes – zoster, které navíc potvrdí i další vyšetřovací metody, se od radiologického 

vyšetření opouští.  Magnetická rezonance (MR) a počítačová tomografie (CT) jsou dnes 

základními metodami. Na základě MR dokážeme zhodnotit změny měkkých tkání, 

i u lícního nervu. Zatímco CT se využívá k posouzení kostěných struktur. Od klasických 

rentgenových projekcí se pomalu opouští. Pokud panuje podezření na lézi dalších 

hlavových nervů, mozkového kmene, nebo syndromu nitrolební hypertenze, 

meningeálního syndromu či demyelinizačních a zánětlivých onemocnění mozku 

a míchy, provádí se vyšetření magnetickou rezonancí (2, 6). 

Vyšetření mozkomíšního moku nám může potvrdit probíhající neuroinfekci, 

podezření na lymeskou boreliózu, či jinou zánětlivou etiologii. Přesto na řadě 

neurologických pracovišť převládá názor, že u zdánlivě nekomplikovaných obrn lícního 
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nervu v akutním stádiu není potřeba provádět vyšetření moku. Proto není lumbální 

punkce součástí standardního diagnostického postupu a možné zánětlivé postižení nervu 

je označováno jako idiopatické (6, 33). 

Laboratorní vyšetření biochemické a hematologické patří mezi základní 

vyšetření, na jejichž podkladě můžeme vyloučit zánětlivé či infekční onemocnění, 

diabetes a postižení nejdůležitějších orgánů (6). 

Elektromyografické vyšetření (EMG) se běžně používá pro posouzení 

a zhodnocení stupně postižení zasaženého nervu (6). 

Hojně využívané jsou i speciální testy na vyšetření sluchu, tzv. kmenové 

sluchové evokované potenciály, které posuzují celou sluchovou dráhu a kvalitu sluchu 

při podezření na lézi n. vestibulocochlearis (6, 28). 

2.3.4 Klinický obraz 
Symptomy závisí na tom, v jaké části, výši, došlo k lézi lícního nervu a jaký je 

jeho stupeň postižení. Obecně dochází ze dne na den k náhlé paréze mimických svalů 

celé poloviny obličeje na homolaterální straně postiženého nervu a k vyhlazení vrásek. 

Dalším viditelným rysem je neschopnost dovřít oční víčko. Pozorujeme lagoftalmus, 

který měříme na milimetry vsedě i vleže. Při pokusu o zavření oka dochází reflexně ke 

stáčení bulbu směrem vzhůru, což se odborně nazývá Bellovým příznakem. Všímáme si 

rovněž svěšeného ústního koutku z důvodu vzniklé hypotonie. Reflex korneální 

a nasopalpebrální je snížený až nevybavitelný. Pokud dojde k lézi lícního nervu pod 

odstupem větve n. petrosus superficialis major projeví se to zvýšenou lakrimací a jestli 

léze tuto větev zasáhne, pacient trpí na sníženou produkci slz a oko mu vysychá. Při lézi 

n. stapedius, a tedy obrně m. stapedius, může dojít k zvýšené sluchové dráždivosti, 

hyperakuzii. A v neposlední řadě při lézi chorda tympani trpí pacient poruchou chuti 

a je porušená sekrece jeho slin (35, 3, 6, 31). 

2.3.5 Prognóza  
Závisí na výšce, místě, stupni a příčině postižení lícního nervu. V neposlední 

řadě také na včasně zahájené rehabilitaci. U virové afekce herpes – zoster mívá 

rehabilitace komplikovanější průběh. Naproti tomu prognóza Bellovy obrny je u většiny 

pacientů příznivá a v časovém horizontu 6 týdnů až 3 měsíců dochází k plné obnově 

ztracené funkce zhruba u 70 – 90 %. Pozitivním znakem je v akutním stádiu 
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nekompletní porucha hybnosti mimických svalů. Zároveň čím dříve dojde 

k prvnímu nástupu zlepšování svalové síly mimických svalů, tím lepší jsou 

prognostické vyhlídky. Ke zlepšení dochází u většiny pacientů po odeznění akutního 

stádia, přibližně kolem 3 týdnů. Zhruba ale 20 % pacientů čeká náročná déletrvající 

rehabilitace s přetrvávajícím lagoftalmem, reziduální obrnou a patologickými 

synkinézy. Závěrem je důležité zmínit, že periferní paréza lícního nervu je potenciálně 

závažnou nemocí, jejíž prognózu během akutního stádia obrny nelze s jistotou určit (2).  

2.4 Metody léčby periferní parézy n. facialis 
Díky komplexní diagnostice můžou dnes již praktičtí lékaři a neurologové 

zahájit včas účinnou léčbu, rozhodnout o neprodleném nasazení antibiotik či antivirotik 

a začít se symptomatickou léčbou, jejíž významnou součástí je fyzioterapie. Úspěch 

terapií závisí na navázání otevřeného psychoterapeutického vztahu mezi 

fyzioterapeutem a pacientem, na jejich vzájemné důvěře. Velmi důležitá je podpora 

pacientovy motivace, zmírnění jeho obav a úzkostí, vlídnost a empatie ze strany 

terapeuta. Pacient je v první řadě poučen o režimových opatřeních (viz str. 59). Pro 

zajištění kvalitní péče o pacienty je důležitá mezioborová spolupráce mezi neurology, 

otorinolaryngology, rehabilitačními lékaři, fyzioterapeuty, klinickými psychology 

a dalšími specialisty (46, 6).  

2.4.1 Chirurgická léčba  
Indikuje se u pacientů s kompletní plegií, ztrátou funkce lícního nervu. Zpravidla 

je první volbou léčby u pacientů s poúrazovou či nádorovou etiologií, kdy se odstraňuje 

nádor a provádí dekomprese až sutura nervu. K operaci by mělo dojít v období 

axonotmeze, a ne až v případě neurotmeze. Zásadní podíl na úspěchu má včasná 

indikace operace. Nicméně u periferní parézy Bellova typu zůstává chirurgická 

dekomprese hodně kontroverzní (5, 16, 6). Při operaci hrozí riziko vestibulárních 

dysfunkcí, poruchy sluchu, likvorových píštělí, meningitidy, kontuzí nebo otoků 

temporálního laloku mozku s přechodnou poruchou řeči, intrakraniálního krvácení 

a epileptických záchvatů. Přesto se i tak některá pracoviště uchylují k chirurgické 

dekompresi u Bellovy parézy, ovšem pouze tehdy, pokud pacient splňuje přísná 

indikační kritéria. Ta vychází ze známé studie, kterou publikoval Gantz v roce 1999. 

Podmínkou je plná plegie mimického svalstva ohodnocená na stupeň postižení HB VI, 

bez náznaku volní aktivity na EMG, 90% degenerace podle elektroneurografie (ENoG) 
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a záchyt do 14 dnů od prvních projevů onemocnění. Studie se zúčastnilo 72 vybraných 

pacientů. Polovina, 36 pacientů, podstoupila dekompresní zákrok v nejužším místě 

Fallopiova kanálku a druhá byla pro srovnání léčena konzervativně samotným 

prednisonem, kortikosteroidy. Srovnání výsledků se zhodnotilo za 7 měsíců. U 91 % 

pacientů, kteří podstoupili operaci, se dosáhlo stupně HB I a II, zatímco u druhé skupiny 

dosáhlo těchto stupňů jen 42 %. 53 % z konzervativní skupiny dosáhlo na HB III. HB 

IV se našel pouze u jednoho pacienta, který podstoupil operaci a u dvou v případě 

konzervativní léčby. HB V a VI se nevyskytl v žádné skupině. Závěrem je také dobré 

zmínit, že 54 pacientů bez 90 % degenerace na ENoG, u kterých se přistoupilo ke 

konzervativní léčbě pouze prednisonem, dosáhlo stupně HB II a v 89 % až HB I (17). 

(Význam zkratky HB je vysvětlen níže na str. 29). 

2.4.2 Farmakoterapie  
Na konci dvacátého století zaznamenala konzervativní terapie pomocí léčiv, se 

selektivním používáním antivirotik a kortikosteroidů, pokroky v úspěšné léčbě. Důležité 

je zahájit terapii nejpozději do 3 dnů od prvních známek parézy (1, 39). Při podezření na 

herpetickou infekci užívá pacient antivirotika acyklovir či valcyklovir. V případě 

boreliové neuroinfekce, tedy bakteriální etiologie, jsou předepsána širokospektrá 

antibiotika, nejčastěji cefalosporiny, doxycyklin, azitromycin (4,6). Po pečlivém 

vyloučení infekční agens se přistupuje k léčbě pomocí kortikosteroidů, nejčastěji se 

užívá prednison. Studie, které se zabývaly efektem používaných léčiv, prokázaly, že 

kombinace prednisonu a acykloviru v rámci jedné terapie, snižuje procento neúspěchu 

léčby z 23% na 7%, na rozdíl od užívání pouze prednisonu (1). Efekt samotného podání 

acykloviru je však kontroverzní (42). Pacienti s lagoftalmem zvlhčují rohovku během 

dne umělými slzami každé 1-2 hodiny. Na noc aplikují mastičky a přikrývají oko 

obvazem, aby nedošlo k jeho vyschnutí, případně rohovkovému vředu, až slepotě (2). 

2.4.3 Metody a postupy používané ve fyzioterapii 
a) VYŠETŘENÍ 

Podrobnou anamnézou zjišťujeme mechanismus vzniku onemocnění, zajímají 

nás první příznaky a rychlost jejich nástupu. Aspekcí hodnotíme symetrii obličeje 

v klidu i při pohybu, lagoftalmus vsedě i vleže, všímáme si vyhlazených vrásek. Palpace 

nám dává informaci o stavu měkkých tkání, jejich napětí a vzájemné posunlivosti. 

Zjišťujeme také případnou poruchu povrchového čití (3, 27). 
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 Funkční svalový test dle Jandy 

Pomáhá nám při zjištění lokalizace a zhodnocení rozsahu lézí periferních nervů. 

Průběžným vyšetřováním hodnotíme postup regenerace. U svalového testu obličeje se 

nehodnotí síla mimických svalů, ale rozsah pohybu v porovnání se zdravou stranou, 

tedy symetrie pohybu. Stupně 0-2 testujeme kvůli větší relaxaci svalů vleže na zádech 

(22). 

Hodnotící škála: 

St. 5 = normální stah, bez asymetrie, St. 4 = téměř normální stah, asymetrie 

nepatrná, St. 3 = poloviční symetrie pohybu, St. 2 = paretický sval dosahuje čtvrtiny 

rozsahu pohybu zdravé strany, St. 1 = při pokusu o pohyb je patrný svalový záškub, 

St. 0 = bez známek svalového záškubu 

 House – Brackmann hodnotící škála 

House – Brackmann grading system je univerzální hodnotící škála, která 

zaznamenává a popisuje symetrii obličeje, přítomnost synkinéz, motorickou funkci 

svalů, svalový tonus a přítomnost spasmů. Je hodně využívána v Evropě a USA (43).  

Tabulka 1 – House Brackmann facial nerve grading system (43) 
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 Neurologické vyšetření 

Hlavním cílem vyšetření je rozlišit od sebe centrální či periferní etilogii, 

a vyloučit zda se nejedná pouze o příznak dalších onemocnění, polyradikuloneuritid 

a polyneuropatií. Nutné je rovněž vyloučit podezření na meningeální dráždění (6). 

Provádí se důkladné vyšetření všech kvalit čití a vyšetření reflexů v postižené oblasti 

(43). Pátrá se, zda nejsou zasaženy funkce i ostatních hlavových nervů, konkrétně 

nejčastěji n. vestibulocochlearis, zda není postižený sluch, vestibulární aparát nebo zdali 

není na vině porucha funkce mozečku (28).   

b) TERAPIE 

 Fyzikální terapie: 

Pozitivní lokální termoterapie: 

Je vhodné využít těchto procedur před LTV, před protahováním zkrácených 

svalů, šlach, fascií a uvolňováním podkožního vaziva kvůli jejich myorelaxančnímu, 

antispastickému a analgetickému účinku (8). Mimo jiné by aplikace tepla měla zvýšit 

aferentní signalizaci z n. trigeminus, která by po zpracování v retikulární formaci cestou 

sestupných retikulonukleárních drah aktivizovala motoneurony n. facialis. V případě 

prokázané zánětlivé etiologie se teplo nevyužívá (36). 

- Horké zábaly: 

Sestávají ze tří vrstev. Jako spodní vrstva se přikládá napařená rouška o teplotě 

50-60 ºC. Tuto vrstvu přikryjeme igelitem, abychom nenavlhčili poslední vrstvu, 

suchou roušku. Dle Hromádkové opakujeme proceduru 2x denně na dobu jedné hodiny 

a v průběhu po 15 min měníme vychladlé roušky za nové (21).  

- Horká „rolka“: 

Ručník pevně srolujeme tím způsobem, že se na jeho jednom konci vytvoří 

nálevka. Do tohoto konce ručníku nalijeme takové množství vařící vody, abychom 

viděli, že voda prosakuje do všech vrstev. Aplikace trvá většinou 15 – 20 min, tím 

způsobem, že lehce přitlačujeme rolku na postižené místo a postupně odvíjíme 

k hlubším vrstvám, které si stále udržují své teplo (37).    
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- Parafínové zábaly: 

Nanáší se na tělo v tekutém stavu a v průběhu procedury tuhne v rozmezí teplot 

52 – 62 ºC. Využívá se odevzdávaného skupenského tepla, které je několikrát vyšší než 

běžné specifické teplo. Tento druh zábalu se volí u těžších dlouhotrvajících paréz 

lícního nervu, kde jsou již patrné kontraktury. Volí se metoda nanášení štětcem po 

vrstvách nebo metoda parafínových plástů, kdy se do plechové misky nalije přibližně 

5 – 10 mm horkého tekutého parafínu a čeká se na okamžik, až začne tuhnout. Přikládá 

se na postižené místo ještě v plastickém stavu (8). Dle Hromádkové nanášíme parafín o 

teplotě 50-55 ºC přibližně na 20 min (21). 

Elektroterapie: 

- Elektrostimulace:  

Ze všeho nejříve je třeba provést elektrodiagnostiku, zjistit vhodné parametry 

impulzů k stimulaci denervovaných svalů. K tomu využíváme následující vyšetřovací 

metody: Hoorveg – Weissovu I/t křivka v klasické nebo zkrácené formě a akomodační 

kvocient (AQ) (37).  

Akomodační kvocient znamená podíl minimální intenzity vyvolávající kontrakci 

šikmým a pravoúhlým impulsem během jedné sekundy (délka impulsu). AQ 

zdraveného svalu je v rozpětí 2 – 6, AQ částečně denervovaného svalu je mezi 1 – 2 

a AQ plně denervovaného svalu je rovno 1 (37).  

Při zjišťování klasické I/t křivky se měří minimální intenzita šikmých 

a pravoúhlých impulsů, která vyvolají palpovatelný záškub drážděného svalu. Měří se 

u 11 různých přesně stanovených délek impulzů na zdravém i denervovaném svalu. 

K nákresu I/t křivky je tedy zapotřebí 44 měření, což je z hlediska času dosti náročné. 

Proto se přistupuje spíše k její zkrácené verzi, kde probíhá pouze 6 měření. Nejprve se 

měří minimální intenzita, která vyvolá kontrakci pro šikmý i pravoúhlý impuls při délce 

impulsu 1 sekunda. Z toho vypočítáme akomodační kvocient. Následuje už jen měření 

pro šikmé impulsy o jejich délce 500 a 100 ms u zdravého i denervovaného svalu. 

Výsledky se zanášejí do grafu, z kterého se zjišťuje délka impulzu na ose x a jeho 

intenzita na ose y, parametry potřebné k elektrostimulaci (37).   
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Elektrostimulace se indikuje u pacientů, u kterých ani po jednom měsíci 

intenzivní rehabilitace není patrný náznak volní aktivity mimických svalů. Snahou je 

zabránit svalovým atrofiím a fibrotizaci (27). Z pravidla se k elektrostimulaci využívají 

šikmé impulsy s pomalým náběhem intenzity a zároveň větší délky impulsů. Právě díky 

dráždění šikmými impulzy je možná selektivní stimulace. To znamená, že vyvoláme 

kontrakci jen denervovaných vláken, protože vlákna zdravá se na postupný nárůst 

intenzity adaptují, na rozdíl od vláken denervovaných neztrácejí schopnost akomodace. 

Aplikace probíhá monopolárně. K dráždění se používá kuličková elektroda, katoda, 

která se aplikuje v místě motorického bodu. Indiferentní anoda o větší ploše se ukládá 

proximálně nebo distálně na drážděném svalu. Motorický bod je topograficky přesně 

lokalizované místo na svalu, kde lze vyvolat kontrakci nejmenší intenzitou proudu. 

Anatomicky se jedná o místo, kudy vstupuje nerv do svalu, i kde najdeme největší 

koncentraci nervosvalových plotének. Jeho lokalizace se udává přibližně v proximální 

třetině svalu. Často bývá totožný s akupunkturním bodem. V případě denervovaného 

svalu se motorický bod posouvá distálněji. Doba aplikace je čistě individuální. Snažíme 

se energeticky sval neunavit, což se případně může projevit ve změněné kvalitě 

kontrakce, anebo nutným zvýšením intenzity proudu.  Obvykle se doporučuje délka 

aplikace na jednom motorickém bodě v časovém rozmezí 1 – 3 min. S elektrostimulací 

se přestává v momentě, kdy dojde k obnově dráždivosti svalu pravoúhlými impulzy 

o délce 1 až 10 ms (37). 

Fototerapie: 

- Solux: 

Je běžně používané označení pro vysokožhavené žárovky, zdroje 

nepolarizovaného infračerveného záření. Využívají vlnové délky v rozpětí IR – A, které 

je díky svým vlastnostem nejvhodnější pro léčení. Protože tento druh záření proniká 

vodou, dostane se i do hlubších vrstev podkožního vaziva, kde způsobí jeho prohřátí 

i okolních tkání. Doba aplikace bývá většinou 10 – 15 min (37). 

- Bioptronová lampa: 

Je zdrojem polarizovaného záření, vlnění probíhající pouze v jedné rovině, 

u něhož se předpokládá největší biostimulační účinek. Na rozdíl od laseru není 

ani monochromatické ani koherentní, světlo neobsahuje pouze jednu vlnovou délku, ani 
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nekmitá v jedné fázi. Vedle termického účinku se užívá především účinku 

fotochemického, který má biostimulační dopad na tvorbu kolagenu, regeneraci 

poškozených tkání a novotvorbu cév. Doba aplikace je 4 – 6 min (37, 8). 

 Techniky měkkých tkání: 

Masáž obličeje: 

Provádí se před manuální stimulací dle sestry Kenny. V akutním stádiu volíme 

odlehčující formu masáže, zatímco u těžkých dlouhotrvajících paréz zacházíme více do 

hloubky. Masážními hmaty začínáme již v oblasti krku a končíme u čela. Postup je tedy 

kraniální, aby se vyrovnal pokles hypotonických svalů vůči gravitaci. Na straně 

paretické využíváme více tonizačních a vibračních hmatů, které provádíme jemnými 

a rychlými tahy kvůli facilitačnímu účinku, např. poklepávání konečky prstů. Na zdravé 

straně volíme tahy hlubší a pomalejší pro jejich relaxační účinek. Zvláštní pozornost se 

věnuje oblasti m. orbicularis oculi, kde je nutné pracovat jemně, bez výrazného tlaku 

(27, 21). Masáž má tři základní účinky. Nejdůležitější je účinek reflexní. Drážděním 

receptorů v kůži, podkoží i svalech zvýšíme aferentní signalizaci do CNS a následně 

poté prostřednictvím odstředivé dráhy reflexního oblouku dojde k ovlivnění tkání nebo 

orgánů vzdálených od místa původního masérského hmatu. Biochemický účinek je úzce 

svázán s účinkem reflexním. Dojde k uvolnění látek histaminového charakteru, které 

způsobí vazodilataci cév. Ta se projeví lokálním začervenáním. Principem 

mechanického účinku je podpora návratu žilní krve a lymfy z periferie do oběhového 

centra a tím urychlit regeneraci tkání (20, 40).  

Protažení zkrácených tkání: 

Provádíme v případě zjištěných kontraktur a tuhého podkoží, u kterého nelze 

vytvořit Kiblerovu řasu. Podkoží se snažíme uvolnit vytvořením kožní řasy mezi palci 

a ukazováky obou rukou. Řasu nestlačíme, ale protáhneme do předpětí ve tvaru „S“ 

nebo „C“ a čekáme na spontánní fenomén uvolnění (29). Zkrácené svaly protahujeme 

do délky v opačném směru jejich kontrakce. Dle Hromádkové bývají nejčastěji 

zkrácené tyto svaly: m. corrugator supercilii, m. levator labii superioris alaeque nasi, 

m. nasalis, m. zygomaticus major, m. risorius, m. buccinator, m. depressor anguli oris, 

m. mentalis a m. platysma. M. levator anguli oris, m. buccinator a m. mentalis se 
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nejlépe protahují z vnitřní strany úst a tváří v navlhčených gumových rukavicích 

(21, 25). 

Míčková facilitace: 

Na míčkování obličeje se používá molitanový míček malého průměru, většinou 

5,5 cm nebo 2 cm. Na každé polovině obličeje koulíme či vytíráme míčkem v přesně 

definovaných šesti drahách. Každý tah v jedné dráze opakujeme třikrát. Všechny dráhy 

mají společná začátek u ústního koutku a stejně končí, u středu ucha. Výjimku tvoří třetí 

pakování tahu v dráze č. 3 a č. 6, který bude popsán níže. Vždy se začíná na pravé 

straně. Míčkem vyvíjíme nepřetržitý mírný tlak, abychom před sebou během pohybu 

sunuli vzniklou kožní řasu. Využívá fyziologického principu, kdy po kompresi tkání 

nastává jejich relaxace. Komprese se provádí v akupresurních a akupunkturních bodech 

(23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dráha č. 1, 2, 3 mají společný průběh od ústního koutku k nosnímu křídlu 

a odtud k vnitřnímu koutku oka, kde se jednotlivé dráhy rozdělují.  

Dráha č. 1: pokračuje od vnitřního koutku oka horizontálně přes oční víčko až 

ke středu ucha. 

Dráha č. 2: od vnitřního koutku oka stoupáme výš až ke kořeni nosu. Odtud 

pokračujeme přes linii obočí až ke středu ucha. 

Obrázek 5 – Míčkování: Dráha 1-3 (23) Obrázek 4 – Míčkování: Dráha 4-6 (23) 
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Dráha č. 3: má stejný směr jako dráha č. 2 až ke kořeni nosu. Poté pokračujeme 

vzhůru přibližně do poloviny čela a přes čelo míříme ke středu ucha. Třetí tah 

protáhneme nad ucho kolem boltce přes processus mastoideus a odtud vytřeme tah přes 

m. trapezius pars cranialis, ramenní kloub a tah ukončujeme do ztracena v oblasti 

loketního kloubu. 

Dráha č. 4: má společný průběh jako dráhy č. 1, 2, 3, ale odpojuje se dříve. Pod 

okem míří přes lícní kost až ke středu ucha. 

Dráha č. 5: dojde po úroveň nosního křídla a odtud vede pod lícní kostí až ke 

středu ucha. 

Dráha č. 6: jde přímo od ústního koutku vodorovně nad dolní čelistí a poté se 

zalamuje až ke středu ucha. Třetí tah je prodloužený ve stejné trase jako u posledního 

tahu dráhy č. 3 (23). 

 Metoda dle sestry Kenny: 

Jedná se o metodu ruční stimulace paretických svalů, kterou rozpracovala 

v minulém století sestra Kenny působící v Austrálii. Podle těchto zdrojů (27, 21, 18) ji 

využíváme u svalové síly stupně 0 – 2. Avšak od zkušených fyzioterapeutů působících 

v Oblastní nemocnici Kladno (kde probíhala má odborná praxe) jsem se dozvěděla, že 

metodu využívají i u svalové síly stupně 3 a 4. A to především kvůli prevenci synkinéz. 

Výkladem funkčního svalového testu dle Jandy lze také snadno dojít ke 

stejnému závěru. Pokud u mimických svalů nehodnotíme jejich sílu, ale rozsah pohybu 

vůči zdravé straně, je např. stupeň 3 vyjádřením pouze 50 % symetrie, jejíž růst je dle 

mého názoru účinné podporovat právě touto metodou. Metoda facilituje funkčně 

oslabené svaly, snaží se obnovit přerušený reflexní oblouk. Sestává ze tří kroků, 

stimulace – indikace – reedukace. Nejlépe je prováděna za zrakové kontroly pacienta 

(32). 

1. Stimulace: 

Pasivním protažením svalu proti směru jeho kontrakce facilitujeme svalová 

vřetýnka, která zvýší dráždivost motoneuronů inervujících daný sval. Ihned po 

protažení následuje přesná stimulace drobným rychlým chvějivým pohybem ve směru 

maximální kontrakce svalu. Tímto pohybem zvýšíme činnost gama – vláken 
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paretického svalu, což se projeví ve zvýšené dráždivosti svalových vřetýnek na 

opětovné protažení svalu. V další fázi následuje opětovné pasivní protažení, které má 

maximální možný facilitací účinek na motoneurony inervující daný sval. Sčítá se tu 

facilitační efekt samotného protažení se zvýšenou dráždivostí svalových vřetýnek díky 

zvýšené činnosti gama – vláken. Stimulaci opakujeme podle aktuálního stavu pacienta, 

doporučuje se šest opakování ve 2-3 sériích (32). 

2. Indikace a slovní instrukce: 

Po šestém opakování stimulace přichází na řadu exteroceptivní stimulace, kdy 

terapeut svými prsty přejíždí ve směru kontrakce svalu od jeho začátku až k úponu. 

Tento pohyb doprovází slovní edukací pacienta, aby si uvědomil průběh daného svalu, 

a jakou funkci sval vykonává (32).  

3. Reedukace: 

Po indikaci následuje nácvik pohybu, kterému vždy předchází pasivní protažení 

(18). Podle stupně síly paretického svalu volíme reedukaci pasivními či aktivními 

pohyby. U stupně volní aktivity v rozmezí 0-1 volíme pasivní nácvik pohybu s plným 

vědomím pacienta, který si pohyb představuje ve své mysli. U stupně svalové síly 2 již 

chceme pohyb aktivní v možném rozsahu, kterému dopomáháme. Vyžadujeme po 

pacientovi pomalu prováděný pohyb se snahou o co největší míru symetrie, netrváme na 

plném rozsahu pohybu. Pokud dojde ke svalové inkoordinaci v průběhu aktivního 

pohybu, je nutné se opět vrátit k provádění pasivních pohybů, abychom nepodporovali 

nácvik patologických souhybů. Cílem reedukace je naučit pacienta s vlastním vědomím 

svalovou kontrakci, aby si znovu osvojil správný rytmický pohyb bez patologických 

inkoordinací (32).  

 Analytické cvičení s biofeedbackem: 

Tato metoda je dobrou volbou pro domácí autoterapii u parézy lícního nervu. 

Pacient nacvičuje pohyb před zrcadlem, čímž využívá principu biofeedbacku. Díky 

odrazu v zrcadle dostává zpětnou informaci o prováděném pohybu. To rozvíjí jeho 

schopnost uvědomit si pohyb, a tím tak přispívá k snazšímu motorickému učení. 

U svalové síly stupně 0, 1 cvičí pacient pasivně a v představě vleže na zádech, zároveň 

cvičení v mysli emočně doprovází pocity, které jednotlivé mimiky vyjadřují. U stupně 2 

cvičíme s vyloučením gravitace, ale již aktivně s  vlastní dopomocí. U svalů, které se 
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kontrahují kraniálně, cvičíme vleže na zádech a naopak u svalů, které konají kontrakci 

směrem dolů, cvičíme vsedě. U stupně 3 již cvičíme proti odporu gravitační síly. Od 

stupně 4 cvičíme proti mírnému manuálnímu odporu, tak abychom nevyvolali 

nežádoucí synkinézy. V každém případě chceme po pacientovi, aby pohyb prováděl 

pomalu se snahou o co největší míru symetrie, netrváme na plném rozsahu pohybu. 

Žádáme po pacientovi, aby si po aktivním stahu svalu uvědomil i jeho následnou 

relaxaci, která je velmi důležitá pro nácvik jemných koordinovaných pohybů 

mimických svalů (32, 21).  

 Proprioneuromuskulární facilitace (PNF): 

Je metoda založená na neurofyziologickém podkladě, která využívá aferentních 

signálů z kloubních, šlachových a svalových proprioreceptorů k ovlivnění alfa 

motoneuronů v předních rozích míšních. Děje se tak pomocí svalového protažení, 

využitím trakce či komprese do kloubu a adekvátním mechanickým odporem, který se 

přizpůsobuje síle pacienta. Konkrétní svaly ovlivňujeme v pohybových vzorcích, které 

mají diagonální, spirálovitý charakter. Z toho vyplývá, že každý takový pohyb sestává 

ze tří složek: flekční či extenční, addukční či abdukční a vnitřně či zevně rotační. 

Dalším důležitým facilitačním mechanismem je manuální vedení pohybu terapeutem, 

který tak skrze exteroreceptory, opět zvyšuje aferentní signalizaci. Mezi exteroceptivní 

stimulaci počítáme rovněž terapeutovy slovní povely a pacientovu zrakovou kontrolu 

(32, 19). 

V rámci terapie periferní parézy n. facialis se z konceptu PNF využívá hlavně 

léčebného efektu fenoménu iradiace. Ten spočívá v rozšíření svalové aktivity ze 

silnějších svalů na svaly oslabené v daném svalovém řetězci. U oslabených svalů se tím 

snižuje práh jejich dráždivosti. Tohoto fenoménu se u parézy lícního nervu využívá 

ve flekční diagonále hlavy a krku při pohybu proti maximálnímu odporu. Lze rovněž 

využít dalších posilovacích technik, jako např. výdrž – relaxace – aktivní pohyb, 

pomalý zvrat nebo hojně využívanou techniku v léčbě periferních paréz a to sled 

s důrazem (32, 19). 
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 Kinesiotaping: 

Je doplňkovou metodou, která se aplikuje na konci návštěvy k prodloužení 

efektu terapie. Kinesio tape má u parézy lícního nervu pozitivní vliv na snížení otoku, 

facilitují se jím denervované svaly a upravuje se jejich postavení vůči působení 

gravitace. Pacienti zaznamenávají zlepšení při příjmu potravy a tekutin a také se jim 

snáze mluví. Běžně se ovlivňují tyto svaly: m. orbicularis oris, m. risorius, m. 

zygomaticus major, m. buccinator a m. frontalis. Kinesio tape lepíme ve směru 

kontrakce svalu s lehkým facilitačním napětím 10-15 %. Oba konce kinesiotapu se lepí 

bez napětí na začátek a úpon svalu. Kromě standardních formátů existují i tzv. cross 

tapy, které lze využít k ovlivnění lokální bolesti při výstupu n. facialis z foramen 

stylomastoideum (26).   

 

 Orofaciální regulační terapie: 

Autorem této terapie je prof. Rodolf Castillo Morales, který jí nejprve využíval 

u dětí s Downovým syndromem, ale postupem času našla uplatnění i u dětí s jinými 

zdravotními komplikacemi, jako např. DMO či u dětí, které trpěly periferní parézou 

n. facialis. Periferním parézám lícního nervu a popisu patologií jejich orofaciálního 

systému věnuje Morales celou kapitolu. Dle Moralese dojde vlivem léze n. facialis 

k narušení tvářového mechanismu, který tvoří tyto tři svaly: m. orbicularis oris, 

Obrázek 7 – Taping m. orbicularis oris (26) Obrázek 6 – Taping m. 
orbicularis oris, m. risorius, m. 
zygomaticus major, m. buccinator, 
m. frontalis (26) 
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m. buccinator a m. constrictor pharyngis superior (horní sval hltanu). Přerušením tohoto 

svalového řetězce, který má mimo jiné na starosti fyziologické žvýkání, dojde k tomu, 

že z důvodu snížení tonu těchto svalů pacientům přepadává potrava do ústní předsíně. 

Proto pacienti raději přesouvají žvýkání na nepostiženou stranu. Cílená terapie 

orofaciálního systému má tři základní kameny. Zaprvé je nutné znát detailní stavbu 

a mechanismus čelistního kloubu. Zadruhé, předpokladem pro správnou funkci 

pohybových vzorů v obličejové oblasti je správné aktivní držení těla, tedy správné 

držení hlavy a mandibuly, které se snažíme u pacienta navodit, a které by si měl pacient 

trvale osvojit. Třetím základním kamenem v terapii jsou manuální techniky. Především 

dotyk, tlak, hlazení, tah a vibrace. V terapii tvářového mechanismu u periferní parézy 

lícního nervu lze využít manuální stabilizaci čelistí společně s kontrolou hlavy, která 

vychází ve svém klasickém podání z Bobathova konceptu. Držení se přizpůsobuje té 

funkci, kterou bychom chtěli navodit, podpořit nebo upravit. Terapie periferní parézy 

n. facialis v sobě zahrnuje jednak sofistikovaná aktivní cvičení ve svalových smyčkách 

za současné terapeutovy taktilní stimulace nebo se může jednat o samostatnou stimulaci 

motorických bodů neboli reakčních zón obličeje, které vyvolají reflexní motorickou 

odpověď svalu, resp. celého svalového řetězce. Stimulace se provádí na každé polovině 

obličeje v poměru dvakrát na straně paretické a jedenkrát na straně zdravé (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Motorické body obličeje 
(9) 

Obrázek 9 – Stimulace horního bodu nosu u dítěte 
s faciální parézou (9) 
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 Vojtova reflexní terapie: 

Reflexní lokomoce dle Vojty není standardní volbou terapie periferní parézy n. facialis. 

Nicméně pozitivní účinky ve smyslu snížení lagoftalmu, omezení patologických 

synkinezí a zlepšení artikulace popisuje a vyhodnocuje ve své magisterské práci Dvořák 

(14). Z Vojtovy reflexní stimulace se využívá pro ovlivnění motoriky orofaciálního 

systému především první fáze reflexního otáčení a reflexní plazení. U první fáze 

reflexního otáčení i při reflexním plazení doprovází směr plánovaného pohybu hlavy 

i pohyb mandibuly, jazyka, ústního koutku a očí v témže směru (45).  
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3. ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1 Metodika práce 
Speciální část bakalářské práce byla zpracována formou podrobné kazuistiky 

pacienta s diagnózou levostranné periferní parésy n. facialis. Podklady pro ni vznikaly 

v průběhu mé odborné praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., v termínu  23.1 - 17. 2. 

2017, kde jsem pracovala pod odborným dohledem Mgr. Petry Reckziegelové.  

Veškerá vyšetření a terapie probíhaly na ambulantním oddělení nemocnice. 

Pacient měl svým ošetřujícím lékařem předepsáno celkem 15 terapií s frekvencí 3 

terapií za týden. První týden jsem se pasivně účastnila terapií, které probíhaly v režii 

tamějšího fyzioterapeuta v časových intervalech 30 minut. Od týdne druhého, konkrétně 

od 31. 1. 2017 jsem již terapie vedla samostatně. K dispozici nám byla dána jedna 

terapeutická místnost s lehátkem a veškerým vybavením po dobu 1 hodiny.  

Kazuistika pacienta zahrnuje úvodní vstupní kineziologický rozbor, z jehož 

závěru jsem si vytyčila cíle krátkodobé fyzioterapeutické péče, kterých bych ráda 

dosáhla během mého působení v Oblastní nemocnici Kladno, a cíle dlouhodobé, kterých 

může být dosaženo až v průběhu delšího časového horizontu. Z těchto obecných cílů 

jsem si sestavila a rozvrhla plán péče pro 6 terapií, které nás čekaly. Během každé 

terapie jsem si průběžně zaznamenávala účinky zvolených fyzioterapeutických metod. 

Využívala jsem především techniky měkkých tkání, ke kterým mi pracoviště nabídlo 

krém Lenieska, molitanový míček o průměru 20 mm a kinesio tapy. Konkrétně jsem 

zvolila postizometrickou relaxaci (PIR) dle Lewita a antigravitační metodu dle Zbojana 

na hypertonické svaly, protažení fascií a mobilizace dle Lewita a PIR s protažením. V 

terapii periferní parézy n. facialis masáž obličeje, míčkovou facilitaci dle Jebavé a 

kinesiotaping. Mimo jiné jsem využila i metody PNF dle Kabata s cílem posílit 

mimické svaly fenoménem iradiace. Ovšem stěžejní část terapie zabrala  ruční 

stimulace a reedukace paretických svalů dle sestry Kenny. Na základě výstupního 

kineziologického rozboru jsem zhodnotila efekt zvolených metod. 

Práce vznikla se souhlasem Etické komise UK (příloha č. 1) a také 

s pacientovým vědomým souhlasem, který stvrdil podpisem archu Informovaného 

souhlasu (příloha č. 2). Pacient byl obeznámen se všemi metodami, náplní naší práce 

a také s faktem, že výsledky této práce budou veřejně dostupné, ač anonymní.  
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3.2 Anamnéza 
Vyšetřovaná osoba: P. J. 

Pohlaví: Muž 

Ročník: 1974 

Diagnóza: G510 Bellova obrna 

Osobní anamnéza:  

Před půl rokem podstoupil operaci zaníceného patního výrůstku na LDK, 

následovala chůze o dvou francouzských holích po období jednoho měsíce. Nyní již 

pacienta netrápí bolestivý došlap. Prodělal běžné dětské nemoci, není si vědom dalších 

operací či závažnějších onemocnění. 

Nynější onemocnění: 

21. 1. 2017 v ranních hodinách byl pacient přijat na pohotovost do neurologické 

ambulance Oblastní nemocnice Kladno kvůli podezření na periferní parésu n. facialis 

vlevo. Důvodem proto byla neschopnost volní motoriky L. ústního koutku, pocit brnění 

L. poloviny jazyka, pálení obou očí a klidově bolestivý výstup n. facialis. První 

příznaky pociťoval pacient již 20. 1. 2017 odpoledne, kdy ho začala postupně brnět 

L. strana jazyku a trápilo ho špatné polykání. K večeru téhož dne se přidal ještě 

palpačně bolestivý výstup n. facialis a pocit přeleženého krku. Na neurologické 

ambulanci byla odebrána anamnéza, podstoupil zde neurologické vyšetření a byla mu 

vysvětlena režimová opatření. Následně byl pacient vyslán na vyšetření k ORL a za 

svým obvodním lékařem pro odběry krve. 23. 1. 2017 byl pacient objednán na kontrolní 

vyšetření do neurologické ambulance, kde se na základě výsledků testů z ORL vyšetření 

a krevních testů, upřesnila diagnóza a mohla se zahájit cílená farmakoterapie. Od 

24. 1. 2017 dochází pacient na terapie ambulantně s frekvencí 3x týdně po dobu 

4 týdnů.  

Rodinná anamnéza:  

Oba rodiče již nežijí. Otec zemřel na iCMP a matka na rakovinu tlustého střeva. 

Má 4 sourozence, všichni zdraví.  
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Alergická anamnéza: 

Neguje. 

Abúzus: 

Nekouří, příležitostně pije alkohol a kávu. 

Pracovní anamnéza: 

Školitel v oblasti vývoje a výzkumu strojů pro společnost Lego Group v Kladně. 

Vnitřní prostory kanceláře jsou klimatizovány. Popírá ovšem, že by byl přímo vystaven 

průvanu. 

Sociální anamnéza: 

Pacient žije s rodinou na bytě v činžovním domě ve 2. patře.  

Sportovní anamnéza: 

Pacient se ve svém volném čase věnuje rekreačně hokeji, chodí na stadion 2-3x 

za měsíc. V mládí hrával hokej závodně, docházel na tréninky 3x  týdně.  

Předchozí rehabilitace: 

Neguje. 

Výpis ze zdravotní dokumentace: 

- Farmakologická anamnéza: 

Prednison 4-0-0; Helicid 1-0-0; Neuromultivit 1-0-1; Kalium Chloratum 

Biomedica 1-0-0; Lacrysin 4x denně; O-septonex ung + krytí L. oka na noc. 

- Indikace k rehabilitaci: 

Od ošetřujícího lékaře na neurologické ambulanci doporučena stimulační  masáž 

obličeje, cvičení dle Kenny, posílení mimických svalů dle ST, prevence synkinéz 3x 

týdně po dobu 4 týdnů. 

  



 

44 
 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Status praesens 
Objektivní: Pacient je orientován místem, časem i osobou, spolupracuje. Aspekcí 

vsedě na lůžku není patrný žádný otok L. poloviny obličeje.  Viditelná lehká asymetrie 

v oblasti úst, P. polovina je tažena šikmo vzhůru přes střední linii. Nasolabiální rýha 

a vrásky na čele jsou vyhlazeny. Lagoftalmus vlevo vsedě 2 mm, vleže 3 mm. 

Nenafoukne P. tvář. Celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje s větší akcentací na 

dolní kvadrant. Bellův příznak je přítomen.   

výška 174 cm, váha 102 kg, TK 140/90 mm Hg 

Subjektivní: Pacienta trápí vytékání vody z L. ústního koutku v průběhu pití. 

Udává klidově bolestivý výstup n. facialis, bolest je přechodná a většinou k večeru, 

subjektivní škála bolesti = 4.  Mimo jiné si pacient stěžuje na zhoršenou kvalitu 

mluvení, přijímání potravy a na pocit vysychajícího oka. Zvlhčené oko mastičkou 

přikrývá na noc rouškou a přes den dle potřeby užívá kapky. Chuť normální, neuvádí 

žádné dysestezie jazyka. Pacient mimo svoje primární onemocnění uvádí ještě 

bolestivost v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo. Charakter bolesti je tupý, 

subjektivní škála bolesti = 2.  

3.3.2 Funkční svalový test obličeje dle Jandy 
 

Tabulka 2 – Vyšetření svalové síly žvýkacích svalů, stav před terapií  

Žvýkací svaly P L 
m. masseter 5 5 
m.temporalis 5 5 

m. pterygoideus lateralis 5 5 
m. pterygoideus medialis 5 5 
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Tabulka 3 – Vyšetření svalové síly mimických svalů, stav před terapií 

Mimické svaly P L 
m. frontalis 5 3 

m. corrugator 
supercilii 5 (se souhybem P. m. levator anguli oris) 1 

m. procerus 5 (se souhybem P. m. nasalis + P. m. levator labii superioris) 1 
m. orbicularis oculi 5 2 

m. nasalis 5 (se souhybem P. m. corrugator supercilii + P. m. depressor 
labii inferioris) 0 

m. levator labii 
superioris 5 0 

m. zygomaticus major 5 0 
m. levator anguli oris 5 0 

m. risorius 5 0 
m. depressor anguli 

oris 5 0 

m. depressor labii 
inferioris 5 0 

m. mentalis 5 0 
m. orbicularis oris 5 2 

m. buccinator 5 0 

m. platysma nelze vyšetřit, pacient pohyb nesvede 

 

3.3.3 Vyšetření reflexních změn dle Lewita  
v oblasti hlavy + krční páteře + horní hrudní apertury 

vyšetření kůže: 

- aspekce: přirozené zabarvení kůže, bez klidové potivosti, bez otoku 

- palpace: dostatečná hydratace kůže, bez patologické teploty, kůže jemná   

vyšetření podkoží: 

- Kiblerova řasa: zhoršená posunlivost na obou stranách m. trapezius pars 

cranialis více vpravo, v oblasti obličeje zhoršená posunlivost vpravo na tváři 

a kolem štěrbiny úst 
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vyšetření fascií:  

- cervikální fascie: omezená protažitelnost vpravo 

- fascie m. trapezius (pars cranialis): omezená protažitelnost bilat. vpravo 

více 

- fascie v oblasti skalpu: bez patologické bariéry 

- fascie m.pectoralis major (pars sternalis + clavicularis): omezená 

protažitelnost bilat. více vpravo 

vyšetření tonu svalů: 

- m. sternocleidomastoideus: hypertonie bilat. + palpační citlivost vpravo 

více 

- mm. scaleni: hypertonie bilat. + palpačně bolestivý Erbův bod vpravo 

- m.trapezius (pars cranialis): hypertonie bilat. + palpační citlivost vpravo 

více 

- m.pectoralis major (pars clavicularis): hypertonie bilat. + palpační 

citlivost více vpravo 

- hluboké subocipitální svaly: hypertonie bilat. + palpační citlivost více 

vpravo 

- paravertebrální svaly Cp: eutonie bilat. 

- mimické svaly: na L. polovině hypotonie + na P. straně lehká hypertonie 

m. buccinator + m. levator labii superioris + m. zygomaticus major + m. 

levator anguli oris + m. orbicularis oris 

- žvýkací svaly: hypertonie m. masseter vpravo + m. temporalis vpravo 

- suprahyoidální svaly: vpravo hypertonie dna dutiny ústní 

vyšetření periostu:  

- palpačně bolestivá linea nuchae bilat. více vpravo + příčné výběžky 

atlasu bilat. více vpravo + mediální konec klavikuly bilat. více vpravo + 

sternokostální spojení 1. a 2. žebra bilat. více vpravo + trnový výběžek 

C2 vpravo + P. oblouk jazylky 
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3.3.4 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
flexe trupu:  

a) VP: leh na zádech + DKK nulové postavení v kyčelních a kolenních 

kloubech, v hlezenních kloubech plantární flexe + HKK podél těla 

v nulovém postavení v ramenních + loketních kloubech 

Pohyb: pomocný předsun hlavy, poté obloukovitá flexe trupu po dolní úhly 

lopatek, poté spoluúčast m. iliopsoas bilat., lehká flexe DKK v kyčelních kloubech + 

bederní páteř se nerozvíjí, pohyb končí vsedě  

b) VP: leh na zádech + DKK nulové postavení v kyčelních a kolenních 

kloubech, v hlezenních kloubech plantární flexe v izometrické kontrakci 

(terapeut dává proti tomuto pohybu odpor do dorzální flexe) + HKK 

podél těla v nulovém postavení v ramenních + loketních kloubech 

Pohyb: pomocný předsun  hlavy, pohyb končí obloukovitou flexí trupu po dolní 

úhly lopatek 

flexe šíje: na začátku aktivita m. sternocleidomastoideus bilat., poté obloukovitá 

flexe 

klik: mírná elevace ramenních pletenců bilat., dobrá fixace obou lopatek 

k hrudníku 

abdukce ramenního kloubu: 

P:  4,3,1,2 pohyb se zahajuje koncentrickou kontrakcí horních fixátorů lopatek 

 (4 = koncentrická kontrakce homolaterálního m. trapezius pars cranialis,  

 3 = izometrická kontrakce kontralaterálního m. trapezius pars cranialis,  

 1 = m. deltoideus, 2= m. supraspinatus) 

L:  1,4,3,2 
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3.3.5 Vyšetření dechového stereotypu  
v pozici lehu na zádech 

Dýchání je povrchové s převahou pohybu v horní hrudní oblasti. Horní typ 

dýchání. Sternum se pohybuje kranio-kaudálně s patrnou elevací obou ramenních 

pletenců. Zaznamenán minimální pohyb v oblasti dutiny břišní a minimální exkurze 

hrudníku směrem laterálním. 

3.3.6 Vyšetření sedu aspekcí 
Pacient sedí na konci židle s addukčním postavením v kyčelních kloubech 

a větší zátěží na LDK. Pánev je v retroverzi. Zvýraznila se hrudní kyfóza, protrakční 

postavení ramen a předsunuté držení hlavy. 

3.3.7 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
Tabulka 4 – Vyšetření svalového zkrácení, stav před terapií 

Testované svaly P L 
Flexory kyčelního kloubu   

m. iliopsoas 1 1 
m. rectus femoris 1 1 
m.tensor fascie latae 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 2 

m. pectoralis major   
pars abdominalis 0 0 
pars sternalis 0 0 
pars clavicularis + m.pecoralis 
minor 2 1 

m. trapezius pars cranialis 2 2 
m. levator scapulae 2 1 
m. sternocleidomastoideus 2 1 

3.3.8 Goniometrické vyšetření dle Jandy  
Měřeno plastovým dvouramenným goniometrem. 

Krční páteř: 

SA 40-0-30   SP 45-0-30 

FA 30-0-35   FP 30-0-35 

RA 60-0-65   RP 65-0-70 
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3.3.9 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  
v oblasti Cp 

Cp v celém rozsahu a ve všech směrech bez patologické bariéry, kromě AO 

skloubení, kde byla zjištěná omezená pohyblivost směrem dorzálním. Vyšetření 

sternocostálního kloubu 1. žebra bez patologie. 

3.3.10 Orientační vyšetření acromioclavikulárního skloubení 
 poloha vsedě na židli 

Aktivně: pacient se dotkne dlaní LHK ramene PHK bez bolesti (i na opačnou 

stranu) 

Pasivně: bez patologií 

3.3.11 Orientační vyšetření sternoclavikulárního skloubení 
  poloha vsedě na židli 

Aktivně: pacient provádí cirkumdukci současně v obou ramenních kloubech, 

v loketních kloubech přitom flexe 90° = bez patologií 

3.3.12 Neurologické vyšetření 
Pacient je lucidní, orientován osobou, místem i časem. Jeho dominantní horní 

končetina je pravá. 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius: pacient při zavřených očích rozpoznává vůni kávy, fyziologická 

funkce 

II. n. opticus: vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů, fyziologická funkce 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: vyšetření pohybů 

bulbů všemi směry, fyziologická funkce 

V. n. trigeminus – svalová síla žvýkacích svalů fyziologická, bez poruchy čití, 

výstupy nervu palpačně nebolestivé, bez známek poruchy chuti 

VII.  n. facialis: lehká klidová asymetrie obličeje, parésa mimických svalů vlevo 

s prevalencí na dolní větev nervu, pokles L. ústního koutku, lagoftalmus vlevo, 
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přítomný Bellův příznak vlevo při pokusu zavřít oči, bez známek poruchy chuti, 

vyhlazené vrásky a nasolabiální rýha vlevo,  klidově bolestivý výstup nervu vlevo, 

bolest je přechodná a většinou k večeru, VAS = 4, nasopalpebrální + korneální  reflex 

snížený vlevo, P. polovina obličeje bez patologií 

VIII. n. vestibulocochlearis: bez poruchy sluchu, vyšetření rovnováhy 

fyziologické, Hautantova zkouška negativní 

IX., X., XII. n. glossopharyngeus, n.vagus, n. hypoglossus: bez poruchy 

výslovnosti a polykání; pacient neudává změny ve vnímání chuti, fyziologická trofika 

i poloha jazyka v klidu a při plazení 

XI.  n. acessorius: funkce m.trapezius a m. sternocleidomastoideus 

fyziologická 

Vyšetření povrchového čití obličeje: 

Vyšetření taktilního čití na P. i L. polovině obličeje ve všech kvadrantech 

v normostézii. 

Vyšetření meningeálních příznaků: 

Pasivní flexe šíje, Brudzinského zkouška a Kernigův příznak jsou negativní. 

Vyšetření na HKK: 

Vyšetření povrchového čití: Vyšetřeno taktilní, diskriminační, termické, algické 

čití a grafestézie v dermatomech C5-C7. Normostézie bilat. 

Vyšetření hlubokého čití: Vyšetřen polohocit, pohybocit, stereognózie a vibrační 

čití. Normostézie bilat. 

Vyšetření napínacích reflexů (hodnocení podle Cipriano, 1997): 

Hodnotící škála: 0 = nevybavitelnost reflexu, 1 = hyporeflexie, 

2 = normoreflexie, 3 = hyperreflexie, 4 = hyperreflexie s přechodnými klonickými 

záškuby, 5 = hyperreflexie s klonem 
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Tabulka 5 – Vyšetření napínacích reflexů na HKK, stav před terapií 

Reflexy PHK LHK 
bicipitový 2 2 
tricipitový 2 2 

radiopronační 3 3 
flexorů prstů 2 2 

 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových:  

- Mingazziniho zkouška = negativní bilat. 

- Hanzalův příznak = negativní bilat. 

- Dufourova zkouška = negativní bilat. 

- Barrého zkouška = negativní bilat. 

- fenomén retardace = negativní bilat. 

Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

- Hoffmanova zkouška = negativní bilat. 

- Trömnerův příznak = negativní bilat. 

- Justerův příznak = negativní bilat. 

Vyšetření na DKK: 

Vyšetření povrchového čití: Vyšetřeno taktilní, diskriminační, termické, algické 

čití a grafestézie v dermatomech L1-S1. Normostézie bilat. 

Vyšetření hlubokého čití: Vyšetřen polohocit, pohybocit, stereognózie a vibrační 

čití. Normostézie bilat. 

Vyšetření napínacích reflexů (hodnocení podle Cipriano, 1997): 

 

Tabulka 6 – Vyšetření napínacích reflexů na DKK, stav před terapií 

Reflexy PDK LDK 
patelární 2 2 

Achillovy šlachy 2 2 
medioplantární 2 2 
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Vyšetření pyramidových jevů zánikových:  

- Mingazziniho zkouška = negativní bilat. 

- Barrého zkouška = negativní bilat. 

- fenomén retardace dle Vítka = negativní bilat. 

Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

- Babinského příznak = negativní bilat. 

- Oppenheimova zkouška = negativní bilat. 

- Chaddockova zkouška = negativní bilat. 

- Žukovskij – Kornilov = negativní bilat. 

- Rossolimova zkouška = negativní bilat. 

Vyšetření napínacích manévrů: 

- Laséguova zkouška + obrácená Laséguova zkouška = negativní bilat 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

1) Vyšetření neocerebella 

- Vyšetření taxe na HKK (zkouška prst-nos) negativní bilat. + na DKK 

(zkouška pata-koleno) negativní bilat. 

- Vyšetření diadochokinézy bez patologie 

 

2) Vyšetření paleocerebella 

Vyšetření modifikace stoje 

- Rhombergova zkouška I: bez patologie, bez titubací 

- Rhombergova zkouška II: mírné titubace v sagitální rovině 

- Rhombergova zkouška III: patrné titubace v sagitální + frontální rovině 

v rámci normy 
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3.3.13 Vyšetření stoje 
a) Statické vyšetření 

zezadu: 

- báze široká (přibližně na šíři ramen) 

- tvar pat oválný 

- symetrie Achillových šlach 

- valgózní postavení hlezenních kloubů 

- tvar lýtek symetrický  

- symetrie popliteálních rýh 

- valgózní postavení kolenních kloubů 

- L. subgluteální rýha delší + výše, vnitřně rotační postavení v kyčelních kloubech 

- mírný úklon trupu vlevo + asymetrie torakobrachiálních trojúhelníků, výraznější 

vlevo 

- posun trupu vlevo od Th/L přechodu 

- prominující paravertebrální valy, více vpravo 

- asymetrické postavení dolních úhlů lopatek, na P. straně výše  

- postavení ramen asymetrické, P. rameno výše 

- posun hlavy vpravo + rotace doleva 

- olovnice spuštěná z týlního hrbolu směřuje interglutální rýhou do středu 

spojnice pat 

zepředu:  

- příčná i podélná klenba LDK více oploštělá 

- valgózní postavení hlezenních kloubů 

- tvar lýtek symetrický  

- symetrické postavení patel 

- valgózní postavení kolenních kloubů 

- linie m. quadriceps femoris symetrické 

- LDK mírně nakročená vpřed 

- postavení umbilicu více vpravo od linie olovnice (z pohledu pacienta) 

- prominence břišní stěny 

- asymetrie torakobrachiálních trojúhelníků, výraznější vlevo 

- postavení ramen asymetrické, P. rameno výše 

- postavení klavikuly symetrické 
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- horní končetiny volně podél těla ve vnitřně rotačním postavení v ramenních 

kloubech 

- olovnice prochází středem obličeje, středem sterna, postavení umbilicu vpravo 

od olovnice a spadá do středu spojnice pat 

zboku: 

- kolenní i kyčelní klouby ve středním postavení 

- zvýšená lordóza bederní páteře  

- zalomený přechod Th/L 

- hrudní kyfóza optimální 

- C/Th přechod zalomený 

- krční lordóza oploštělá 

- protrakce ramenních pletenců bilat. více vpravo 

- předsunuté postavení hlavy 

- při pohledu zprava prochází olovnice za P. ramenním kloubem 

- při pohledu zleva prochází olovnice mírně před L. ramenním kloubem 

- trup rotovaný doleva 

- olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází mírně za kyčelním kloubem, 

mírně před kolenním kloubem a spadá před hlezenní kloub 

 

b) Vyšetření modifikace stoje 

- Véleho test: pozitivní, bilaterálně stupeň 2 = přitisknuté prstce, lehce porušená 

stabilita  

- Rhombergův stoj: viz. neurologické vyšetření  

- Trendelenburgova zkouška: bez patologie bilat. 

- Stoj na 1 noze (LDK i PDK, otevřené oči): vyvažování rovnováhy do oblasti 

koleních kloubů bilat.. 

- Stoj na 1 noze (LDK i PDK, zavřené oči): pozitivní bilat., neudrží rovnováhu 

- Stoj na špičkách a patách: svede 

- Stoj na 2 vahách: bez patologie, LDK: 55 kg ; PDK: 47 kg 
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3.3.14 Palpační vyšetření pánve 
- P. crista iliaca cca o 1 cm výše 

- P. SIAS + SIPS cca o 1 cm výše 

- zešikmení pánve doleva 

3.3.15 Vyšetření chůze 
- báze širší (na šíři pánve) 

- rytmus pravidelný 

- délka kroku symetrická  

- došlap na paty, odval jen po distální konce metatarsů, prstce v lehké extenzi 

- dynamické zatížení klenby fyziologické 

- bez souhybu trupu 

- přítomná fyziologická synkinéza pánve HKK, pohyb vychází z rameních kloubů 

- při chůzi se zvýraznila hrudní kyfóza, předsunuté držení hlavy a protrakce 

ramen 

- převaha proximálního typu chůze dle Jandy 

modifikace chůze: 

- pozadu: extenze DKK v kyčelních kloubech, bederní lordóza stabilní 

- se vzpaženými HKK: svede, nepotvrdilo se oslabení laterálního korzetu pánve 

- se zavřenýma očima: svede, došlo k rozšíření báze na šíři ramen 
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3.3.16 Závěr vyšetření 
Dlouholetý nekompenzovaný trénink ledního hokeje se u pacienta projevil 

v asymetrickém držení těla. Z vyšetření stoje je aspekcí patrné nefyziologické postavení 

páteře, na zvýšenou bederní lordózu navazuje zalomený Th/L přechod a na optimální 

hrudní kyfózu zalomený C/Th přechod s oploštělou krční lordózou, která opět končí 

zalomením v AO skloubení. Vzhledem k častému stereotypu nápřahu v ledním hokeji je 

trup rotovaný doleva a ukloněný na tutéž stranu, s větší zátěží na LDK, což se potvrdilo 

z vyšetření stoje na 2 vahách. Větší zátěž na LDK je též zřejmě důsledkem zešikmeného 

postavení pánve vlevo. Patrná je výrazná asymetrie v postavení ramenních pletenců, 

kdy dominantní horní končetinu, tedy P. rameno drží pacient výše a ve větší protrakci.  

Aspekcí pozorovatelná prominence paravertebrálních svalů, se ve vyšetření zkrácených 

svalů dle Jandy projevila svalovým zkrácením na stupeň číslo 2 bilaterálně. Z rozšířené 

báze při stoji a chůzi lze usuzovat na zhoršenou stabilitu, což se potvrdilo při vyšetření 

stoje na 1 DK, kdy pacient s vyloučením zrakové kontroly neudržel výchozí postavení 

a při Véleho testu s hodnocením na stupeň 2 (lehce porušená stabilita). 

Patologické protrakční postavení ramen a předsunuté držení hlavy se ještě více 

zdůraznilo při vyšetření chůze, kde nedocházelo rovněž k fyziologickému souhybu 

trupu a správnému odvalu chodidel.  

Z palpačního vyšetření reflexních změn dle Lewita lze usuzovat na patologické 

přetížení horních fixátorů lopatek více vpravo díky PHK v roli dominantní končetiny. 

To se ozřejmilo z vyšetření pohybového stereotypu abdukce v ramením kloubu dle 

Jandy, kdy pohyb na PHK zahajuje koncentrická kontrakce homolaterálního 

m. trapezius pars cranialis.  Konečným potvrzením hypotézy poté bylo vyšetření 

zkrácených svalů dle Jandy, kdy m. trapezius pars cranialis vyšel zkrácený na stupeň 

číslo 2 bilaterálně a m. levator scapulae na P. straně rovněž na stupeň číslo 2 a vlevo na 

stupeň číslo 1.   

Aspekcí pozorovatelné předsunuté držení hlavy ve stoji i vsedě se projevilo při 

vyšetření reflexních změn dle Lewita oboustrannou hypertonií suboccipitálních svalů 

více vpravo, m. SCM rovněž bilaterálně v hypertonii více vpravo a dle Jandy hodnocen 

na svalové zkrácení stupeň číslo 2 vpravo a stupeň číslo 1 vlevo. Z vyšetření kloubní 

vůle dle Lewita byla zjištěna s tím související blokáda AO skloubení dorzálním 

směrem. 
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Z vyšetření dechového stereotypu a stereotypu flexe šíje můžeme rovněž 

usuzovat na patologické přetížení pomocných dechových svalů.  Do této svalové 

skupiny patří mimo jiné m. SCM, mm. scaleni, m. pectoralis major a minor, u kterých 

bylo na základě palpačního vyšetření reflexních změn dle Lewita zjištěna hypertonie 

bilat. více vpravo.  Dle Jandy byly m. pectoralis major pars clavicularis a m. pectoralis 

minor vpravo ohodnoceny na svalové zkrácení stupeň 2 a vlevo na stupeň 1. 

Z funkčního svalového testu mimických svalů dle Jandy dosahuje v porovnání 

s P. stranou alespoň 50% symetrie m.frontalis. Na 25 % symetrii byl ohodnocen 

m. orbicularis oris a m. orbicularis oculi, kde je patrný lagoftalmus vleže 3 mm a vsedě 

2 mm. Záškub byl patrný ve svalech m. corrugator supercilii, kde při pokusu o pohyb 

docházelo na P. straně k souhybu s m. levator anguli oris, a ve svalu m. procerus, kde 

byl rovněž na P. straně zjevný souhyb s m. levator labii superioris a m. nasalis. Všechny 

ostatní svaly (m. nasalis, m. levator labii superioris, m. zygomaticus major, m. levator 

anguli oris, m. risorius, m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris, 

m. mentalis, m. buccinator) nejevily známky žádného pohybu. Z palpačního vyšetření 

reflexních změn dle Lewita byla zjištěna hypotonie L. poloviny obličeje a na P. straně 

hypertonie m. buccinator, m. levator labii superioris + m. zygomaticus major 

+ m. levator anguli oris + m. orbicularis oris a s tím související zhoršená posunlivost 

podkoží vpravo na tváři a kolem štěrbiny úst. Vpravo se nachází ještě hypertonie 

žvýkacích svalů m. masseter, m.temporalis a dna dutiny ústní, kde je dokonce palpačně 

citlivý P. okraj jazylky. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý plán fyzioterapie 

3.4.1 Krátkodobý plán 
- Informovat pacienta o režimových opatřeních 

- Relaxovat hypertonické svaly P. poloviny obličeje  

- Stimulovat svaly hypotonické L. poloviny obličeje 

- Naučit pacienta koordinaci jemných pohybů mimických svalů 

- Edukovat pacienta o autoterapii v léčbě parésy n. facialis 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti krční páteře, hlavy a horní hrudní apertury a 

s tím související zvýšení rozsahu pohybu v krční páteři 

- Obnovit kloubní vůli v AO skloubení dorzálním směrem 

- Změna dechového stereotypu na brániční typ 

- Nácvik korigovaného sedu 

3.4.2 Dlouhodobý plán 
- Zabránit vzniku kontraktur na P. polovině obličeje 

- Prevence patologických synkinéz mimických svalů 

- Plná obnova funkční síly mimických svalů 

- Korekce dodržování režimových opatření a správné autoterapie 

- Edukovat pacienta o fyziologickém odvalu chodidla při chůzi 

- Zaměřit se na nácvik správného stereotypu flexe šíje a abdukce v P.  ramenním 

kloubu 

- Úmyslně zapojovat do všech nenáročných denních činností více LHK 
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3.5 Průběh terapie 

3.5.1 1. Terapie, 31. 1. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní:  

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha a vrásky na čele jsou vyhlazeny. 

Lagoftalmus vlevo vsedě 2 mm, vleže 3 mm. Nenafoukne P. tvář.  

- Subjektivní: 

Pacienta trápí vytékání vody z L. ústního koutku v průběhu pití. Udává klidově 

bolestivý výstup n. facialis, bolest je přechodná a většinou k večeru, subjektivní škála 

bolesti = 4.  Mimo jiné si pacient stěžuje na zhoršenou kvalitu mluvení, jezení a na pocit 

vysychajícího oka. Pacient mimo svoje primární onemocnění uvádí ještě bolestivost 

v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo. Charakter bolesti je tupý, subjektivní škála 

bolesti = 2. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Vstupní kineziologický rozbor 

- Odebrání anamnézy 

- Informovat pacienta o režimových opatřeních 

Provedení: 

- Vstupní kineziologický rozbor: viz výše na str. 44 

- Režimová opatření:  

Prvních deset dní dodržovat klidový režim a omezit stresové situace na 

minimum. Vyhýbat se průvanům, klimatizovaným místnostem a prudkým výkyvům 

teplot. Udržovat obličej i krk v teple, nosit čepice přes ucho a šálu kolem krku. Omezit 

mluvení, smích a výraznou mimiku na minimum. Při mluvení si přidržovat stranu 

zdravou. Nežvýkat a nedávat si při jídle do úst velká sousta. Vysychání oka ještě více 

nezatěžovat soustavným a dlouho trvajícím sledováním televize, pracováním na počítači 

a při čtení. Oko přes den zvlhčovat kapkami, na noc mazat mastičkou a poté přikrýt 
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rouškou. V rámci polohování myslet na vsunování jídla do postižené poloviny obličeje a 

při spaní ležet nejlépe na zádech, či na zdravé straně. Jako podpora zlepšení trofiky 

postiženého nervu se doporučuje dostatečný pitný režim, omezení alkoholu a kouření, 

zvýšit příjem vitamínu C a dalších antioxidantů (30).  

Závěr jednotky: 

Pacient při vyšetření spolupracoval a rozuměl vyloženým režimovým opatřením, 

kterých by se měl držet při léčbě periferní parésy n. facialis. 

3.5.2 2. Terapie, 2. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha a vrásky na čele jsou vyhlazeny. 

Lagoftalmus vlevo vsedě 2 mm, vleže 3 mm. Nenafoukne P. tvář.  

- Subjektivní: 

Pacienta trápí vytékání vody z L. ústního koutku v průběhu pití. Udává klidově 

bolestivý výstup n. facialis, bolest je přechodná a většinou k večeru, subjektivní škála 

bolesti = 4.  Mimo jiné si pacient stěžuje na zhoršenou kvalitu mluvení, jezení a na pocit 

vysychajícího oka. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo. Je stále 

stejného charakteru.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

- Instruktáž pacienta o autoterapii v rámci léčby levostranné periferní parésy 

n. facialis 

- Edukace správného držení těla při sezení 
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Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Izolovaný nácvik jednotlivých druhů dýchání 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

- Aktivní cvičení s biofeedbackem v rámci autoterapie léčby levostranné periferní 

parésy n. facialis 

- Edukace správného sedu dle Brüggera 

Provedení: 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- Po chvilkovém nekorigovaném plynulém dýchání nosem pro uvědomění si 

svého dechového stereotypu zahajuji lokalizované dolní hrudní dýchání vleže na 

zádech, kolena pokrčená s oporou o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže na 

zádech 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 

- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- Ruční stimulace – indikace – reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

- Pacient je instruován k tomu, aby měl při sezení vždy kontakt ploskami nohou 

se zemí. Aby si nastavil výšku sedací plochy tak, aby kyčelní klouby byly ve 

vyšší úrovni než klouby kolenní. Aby přes sebe nekřížil dolní končetiny a vždy 

je měl mírně od sebe, tak aby se cítil stabilně. Poté jsem pacienta instruovala o 

napřímení páteře přes svůj manuální kontakt na SIAS, aby se narovnal a vyrostl 

do výšky. 
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Autoterapie: 

Pacient se bude snažit vleže na zádech s přidržovaným zrcátkem před obličejem 

o nácvik pohybů v představě s pasivní dopomocí své HK u svalů o síle 0, 1 dle Jandy. U 

svalů o síle 2 se bude jednat již o aktivní cvičení s vlastní dopomocí a vyloučením 

gravitace. U svalů, které se kontrahují kraniálně, cvičíme vleže na zádech a naopak u 

svalů, které konají kontrakci směrem dolů, cvičíme vsedě. U stupně 3 již cvičíme proti 

odporu gravitační síly. Od stupně 4 cvičíme proti mírnému manuálnímu odporu, tak 

abychom nevyvolali nežádoucí synkinézy. Velký důraz je kladen na pomalu prováděné 

izolované pohyby jednotlivých svalů se snahou o co největší míru symetrie, ale 

netrváme na plném rozsahu pohybu. Žádáme po pacientovi, aby si po aktivním stahu 

svalu uvědomil i jeho následnou relaxaci, která je velmi důležitá pro nácvik jemných 

koordinovaných pohybů mimických svalů. Respektujeme pocit únavy. Ráno i večer si 

bude pacient provádět vlastní masáž obličeje, na L. straně jemnými a rychlými tahy, na 

straně druhé hlubšími a pomalejšími tahy. Před každým jídlem doporučuji pacientovi 

vnitřní masáž svým jazykem na L. straně tváře.  

Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje. Nedošlo ke zlepšení protažitelnosti fascií m. pectoralis major bilat. 

Došlo k uvolnění mm. scaleni bilat. a protažení m. SCM bilat., ale palpačně zůstává  

hypertonus. Žvýkací svaly se uvolnily, ale palpačně přetrvává hypertonus. Při 

lokalizovaném dolním hrudním dýchání se rozvíjí žebra pouze směrem anteriorním a 

nepatrně laterálním, chybí posteriorní směr. Pacient si dokáže již sám zkorigovat 

naučený vadný stereotyp sezení. Po pokusu o napřímení páteře přes můj manuální 

kontakt na SIAS došlo k automatickému zmírnění předsunu hlavy a protrakci ramen, 

pozorované aspekcí. Pacient porozuměl významu autoterapie. 

3.5.3 3. Terapie, 3. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha a vrásky na čele jsou vyhlazeny. 

Lagoftalmus vlevo vsedě 2 mm, vleže 3 mm. Nenafoukne P. tvář.  
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- Subjektivní: 

Pacienta trápí vytékání vody z L. ústního koutku v průběhu pití. Bolest výstupu 

n. facialis se snižuje. Mimo jiné si pacient stěžuje na zhoršenou kvalitu mluvení, jezení 

a na pocit vysychajícího oka. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo 

přetrvává. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

- Zvýšení svalové síly levostranného m. frontalis 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Instruktáž pacienta o autoterapii v rámci léčby bolesti dolní krční páteře 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Izolovaný nácvik jednotlivých druhů dýchání 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

- Aplikace kinesio tapu na vybrané paretické svaly na L. straně obličeje 

- Techniky měkkých tkání v oblasti krční páteře v rámci autoterapie 

Provedení: 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- Po chvilkovém nekorigovaném plynulém dýchání nosem pro uvědomění si 

svého dechového stereotypu zahajuji lokalizované dolní hrudní dýchání vleže na 

zádech, kolena pokrčená s oporou o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 



 

64 
 

- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- Ruční stimulace – indikace – reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

- Aplikace kinesio tapu na levostranný m. frontalis, m. orbicularis oris, 

m. zygomaticus major, m. risorius a m. buccinator s facilitačním napětím 10% 

Autoterapie: 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje. Ihned po aplikaci kinesio tapu si pacient pochvaluje zlepšenou  

kvalitu mluvení. Nedošlo ke zlepšení protažitelnosti fascií m. pectoralis major bilat. 

Došlo k uvolnění mm. scaleni bilat. a protažení m. SCM bilat. a k palpačnímu snížení 

jejich tonu. Žvýkací svaly se uvolnily, ale palpačně přetrvává hypertonus. Při 

lokalizovaném dolním hrudním dýchání se rozvíjí žebra směrem anteriorním, v plném 

laterálním a dokonce i za účasti posteriorního směru. Pacient vyložené autoterapii 

rozumí. 

3.5.4 4. Terapie, 6. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha je vyhlazena a vrásky na čele ale 

méně. Síla m. frontalis se zvětšila na 4 dle hodnocení Jandy. Došlo ke snížení 

lagoftalmu vlevo vsedě je patrný 1 mm, vleže 2 mm. Nyní již nafoukne P. tvář, ale 

vzduch mu z ní lehce uniká. 

- Subjektivní: 

Po aplikaci kinesio tapu pacient cítí zlepšený komfort při mluvení, při příjmu 

potravy a tekutin. Bolest výstupu n. facialis odezněla. Ale stále si pacient stěžuje na 
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pocit vysychajícího oka. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo 

přetrvává, ale je menší intenzity. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Izolovaný nácvik jednotlivých druhů dýchání 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

Provedení: 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- Po chvilkovém nekorigovaném plynulém dýchání nosem pro uvědomění si 

svého dechového stereotypu zahajuji lokalizované dolní hrudní a nově břišní 

dýchání vleže na zádech, kolena pokrčená s oporou o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 

- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- Ruční stimulace – indikace – reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje.  Během ruční stimulace dle sestry Kenny se nově objevily záškuby ve 
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svalech m. nasalis, m. levator labii superioris, m. zygomaticus major a m. levator anguli 

oris. Nedošlo ke zlepšení protažitelnosti fascií m. pectoralis major bilat. Došlo 

k uvolnění mm. scaleni bilat. a protažení m. SCM bilat. a opět k palpačnímu poklesu 

napětí. Žvýkací svaly se uvolnily, a palpačně došlo ke snížení napětí. Při lokalizovaném 

dolním hrudním dýchání se rozvíjí žebra plně ve všech třech směrech a při 

lokalizovaném břišním dýchání dochází k pozvolnému nadzvedávání břišní stěny. 

3.5.5 5. Terapie, 8. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha je vyhlazena a vrásky na čele ale 

méně. Lagoftalmus vlevo vsedě je patrný 1 mm, vleže 2 mm. Nafoukne P. tvář, ale 

vzduch mu z ní stále lehce uniká. 

- Subjektivní: 

Pacient cítí zlepšený komfort při mluvení, při příjmu potravy a tekutin. Ale stále 

si pacient stěžuje na pocit vysychajícího oka. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře 

dorzálně vpravo přetrvává, ale ubývá na své intenzitě.  

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti dorzální strany krční páteře 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

- Instruktáž pacienta o autoterapii v rámci léčby bolesti dolní krční páteře 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické svaly v oblasti dorzální strany krční 

páteře (z vyšetření) 
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- Izolovaný nácvik jednotlivých druhů dýchání 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- PNF na flexory hlavy a krku dle Kabata 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

- Techniky měkkých tkání v oblasti krční páteře v rámci autoterapie 

Provedení: 

- Protažení cervikální fascie vpravo a fascie m. trapezius pars cranialis bilat. dle 

Lewita vsedě 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- PIR s protažením dle Jandy na m. trapezius pars cranialis bilat. + m. levator 

scapulae bilat. vleže na zádech 

- PIR dle Lewita na hluboké subocipitální svaly vleže na zádech 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- PIR s protažením dle Jandy na m. pectoralis major pars clavicularis bilat. vleže 

na zádech 

- PIR s protažením dle Jandy na m. pectoralis minor bilat. vleže na břiše 

- Po chvilkovém nekorigovaném plynulém dýchání nosem pro uvědomění si 

svého dechového stereotypu zahajuji lokalizované dolní hrudní, poté břišní 

dýchání a nově dýchání podklíčkové vleže na zádech, kolena pokrčená s oporou 

o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 

- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- PNF hlavy a krku s rotací vlevo proti maximálnímu odporu dle Kabata 

- Ruční stimulace – indikace – reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

Autoterapie: 

- AGR dle Zbojana na m. trapezius pars cranialis a m. levator scalupae vsedě 

- PIR dle Lewita na hluboké subocipitální svaly vsedě 
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Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje. Nedošlo ke zlepšení protažitelnosti cervikální fascie vpravo, ale u 

m. trapezius pars cranialis bilat a m. pectoralis major bilat. se protažitelnost zvětšila. 

Došlo k protažení svalů m. pectoralis major pars clavicularis bilat. a m. pectoralis minor 

bilat., ale palpačně zůstává hypertonus bilat.. Došlo k uvolnění mm. scaleni bilat. a 

protažení m. SCM bilat., palpačně není bolestivý Erbův bod vpravo, ale je patrné lehce 

zvýšené napětí jak u mm.scaleni, tak u m. SCM bilat. Došlo k protažení m. trapezius 

pars cranialis bilat., m. levator scapulae bilat. a uvolnění hlubokých subocipitálních 

svalů, a současně ke snížení jejich napětí. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře 

dorzálně vpravo pacient nevnímá.  Žvýkací svaly se uvolnily, a palpačně došlo opět 

k poklesu napětí. Při lokalizovaném dolním hrudním dýchání se rozvíjí žebra plně ve 

všech třech směrech, při lokalizovaném břišním dýchání dochází k viditelnému 

zlepšení, palpačně se zvyšuje odpor. Podklíčkové dýchání pacient ovládá. Pacient 

vyložené autoterapii rozumí. 

3.5.6 6. Terapie, 10. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha je vyhlazena a vrásky na čele ale 

méně. Lagoftalmus vlevo vsedě je patrný 1 mm, vleže 2 mm. Nafoukne P. tvář, ale 

vzduch mu z ní stále lehce uniká. 

- Subjektivní: 

Pacient cítí zlepšený komfort při mluvení, při příjmu potravy a tekutin. Ale stále 

si pacient stěžuje na pocit vysychajícího oka. Bolestivost v oblasti dolní krční páteře 

dorzálně vpravo odezněla. Po předešlé pozitivní zkušenosti se těší na aplikaci kinesio 

tapu. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti dorzální strany krční páteře 
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- Obnova kloubní vůle v AO skloubení 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické svaly v oblasti dorzální strany krční 

páteře (z vyšetření) 

- Mobilizace dle Lewita na AO skloubení 

- Nácvik plynulé dechové vlny 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- PNF na flexory hlavy a krku dle Kabata 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

Provedení: 

- Protažení cervikální fascie vpravo a fascie m. trapezius pars cranialis bilat. dle 

Lewita vsedě 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- PIR s protažením na m. trapezius pars cranialis bilat. + m. levator scapulae bilat. 

vleže na zádech 

- PIR dle Lewita na hluboké subocipitální svaly vleže na zádech 

- Mobilizace dle Lewita na AO skloubení dorzálním směrem vsedě 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- PIR s protažením na m. pectoralis major pars clavicularis bilat. vleže na zádech 

- PIR s protažením na m. pectoralis minor bilat. vleže na břiše 

- Nácvik spojení břišního, hrudního a podklíčkového dýchání vleže na zádech, 

kolena pokrčená s oporou o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 
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- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- PNF hlavy a krku s rotací vlevo proti maximálnímu odporu dle Kabata 

- Ruční stimulace –indikace –reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje. Došlo ke zvýšené protažitelnosti cervikální fascie vpravo, ale je zde 

patrné omezení. U m. trapezius pars cranialis bilat. a m. pectoralis major bilat. se 

protažitelnost opět zlepšila, ale stále je patrná jistá bariéra. Došlo k protažení svalů 

m. pectoralis major pars clavicularis bilat. a m. pectoralis minor bilat. a současně došlo 

palpačně ke snížení tonu těchto svalů. Došlo k uvolnění mm. scaleni bilat. a protažení 

m. SCM bilat., palpačně jsou nebolestivá sternokostální spojení 1. a 2. žebra, mediální 

konec klavikuly bilat., příčné výběžky atlasu bilat. a napětí těchto svalů je normotonní. 

Došlo k protažení m. trapezius pars cranialis bilat., m. levator scapulae bilat. a uvolnění 

hlubokých subocipitálních svalů, a opět ke snížení jejich napětí. Žvýkací svaly se 

uvolnily, a palpačně je patrné jen lehce zvýšené napětí.  Spojení břišního, hrudního a 

podklíčkového dýchání se pacientovi dařilo z části, nebylo plynulé. 

3.5.7 7. Terapie, 13. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Aspekcí vsedě na lůžku viditelná celkově omezená hybnost L. poloviny obličeje 

s větší akcentací na dolní kvadrant. Nasolabiální rýha je vyhlazena a vrásky na čele ale 

méně. Síla m. orbicularis oculi se zvětšila na 3 dle hodnocení Jandy.  Došlo ke snížení 

lagoftalmu vlevo vsedě na 0 mm, vleže stále patrný 1 mm. Nyní již nafoukne P. tvář, 

aniž by mu vzduch z ní unikal. 

- Subjektivní: 

Po aplikaci kinesio tapu cítí pacient opět o stupeň zlepšený komfort při mluvení, 

při příjmu potravy a tekutin. Je nadšený, že nafoukne P. tvář a vzduch v ní udrží. Ale 

stále ho trápí pocit vysychajícího oka.  
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Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Uvolnění měkkých tkání pomocných nádechových svalů 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti dorzální strany krční páteře 

- Nácvik správného dechového stereotypu 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti P. poloviny obličeje 

- Stimulace paretických svalů v oblasti L. poloviny obličeje 

Návrh terapie: 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické pomocné nádechové svaly 

(z vyšetření) 

- Techniky měkkých tkání na hypertonické svaly v oblasti dorzální strany krční 

páteře (z vyšetření) 

- Nácvik plynulé dechové vlny 

- Techniky měkkých tkání na oblast obličeje 

- PNF na flexory hlavy a krku dle Kabata 

- Ruční stimulace dle sestry Kenny na levostrannou periferní parézu n. facialis 

- Aplikace kinesio tapu na vybrané paretické svaly na L. straně obličeje 

Provedení: 

- Protažení cervikální fascie vpravo a fascie m. trapezius pars cranialis bilat. dle 

Lewita vsedě 

- PIR dle Lewita na mm. scaleni bilat. vsedě 

- PIR s protažením na m. trapezius pars cranialis bilat. + m. levator scapulae bilat. 

vleže na zádech 

- PIR dle Lewita na hluboké subocipitální svaly vleže na zádech 

- AGR dle Zbojana na m. SCM bilat. vleže na zádech 

- Protažení fascie m. pectoralis major dle Lewita bilat. vleže na zádech 

- PIR s protažením na m. pectoralis major pars clavicularis bilat. vleže na zádech 

- PIR s protažením na m. pectoralis minor bilat. vleže na břiše 
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- Nácvik spojení břišního, hrudního a podklíčkového dýchání vleže na zádech, 

kolena pokrčená s oporou o plosky nohou 

- PIR dle Lewita na hypertonické žvýkací svaly na P. straně obličeje vleže 

- Míčkování obličeje dle Zdeny Jebavé v šesti definovaných drahách 

molitanovým míčkem o průměru 20 mm 

- Masáž obličeje kaudo-kraniálním směrem s relaxačními tahy na P. straně 

obličeje a stimulačními tahy na L. straně 

- PNF hlavy a krku s rotací vlevo proti maximálnímu odporu dle Kabata 

- Ruční stimulace –indikace –reedukace paretických svalů L. strany obličeje, 

každý pohyb u jednotlivých svalů opakuji 6x po 6ti sériích 

- Aplikace kinesio tapu na levostranný m. frontalis, m. orbicularis oris, 

m. zygomaticus major, m. risorius a m. buccinator s facilitačním napětím 10% 

Závěr jednotky: 

Došlo k zvýšené hyperémii obličeje a pacient cítí subjektivně pokles napětí 

v oblasti obličeje. Během ruční stimulace dle sestry Kenny se nově objevily záškuby ve 

svalech m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris a m. mentalis.  Ihned po 

aplikaci kinesio tapu si pacient pochvaluje zlepšenou kvalitu mluvení.  Protažitelnost 

cervikální fascie vpravo fyziologická, stejně tak jako u m. trapezius pars cranialis bilat, 

ale u m. pectoralis major bilat. je stále patrná jistá bariéra. Došlo k protažení svalu 

m. pectoralis major pars clavicularis bilat. a m. pectoralis minor bilat., ale stále je 

palpačně přítomný lehce zvýšený tonus bilat. Došlo k uvolnění mm. scaleni bilat. a 

protažení m. SCM bilat, palpačně jsou nebolestivá sternokostální spojení 1. a 2. žebra, 

mediální konec klavikuly bilat., příčné výběžky atlasu bilat. a napětí těchto svalů je 

normotonní. Došlo k protažení m. trapezius pars cranialis bilat., m. levator scapulae 

bilat. a uvolnění hlubokých subocipitálních svalů, není bolestivý trnový výběžek C2 

vpravo, je méně bolestivá linea nuchae bilat. ale palpačně je patrný lehce zvýšený tonus 

bilat. u těchto svalů. Žvýkací svaly se uvolnily a jejich napětí je normotonní. Spojení 

břišního, hrudního a podklíčkového dýchání se pacientovi zdařilo, došlo 

k synchronizaci pohybů.  

 

 



 

73 
 

3.5.8 8. Terapie, 15. 2. 2017 
Status praesens: 

- Objektivní: 

Viditelná lehká asymetrie v oblasti úst, P. polovina je tažena šikmo vzhůru přes 

střední linii. Ovšem ve srovnání se vstupním vyšetřením lze pozorovat nepatrné změny. 

Nasolabiální rýha a vrásky na čele jsou méně vyhlazeny. Podařilo se snížit lagoftalmus 

vlevo vsedě na 0 mm, vleže na 1 mm. Pacient nafoukne P. tvář a vzduch mu přitom 

neuniká z úst. Celkově ale zůstává omezená hybnost L. poloviny obličeje s větší 

akcentací na dolní kvadrant.  

- Subjektivní: 

Pacienta již netrápí vytékání vody z L. ústního koutku, přizpůsobil se svému 

prozatímnímu handicapu. Bolest výstupu n. facialis odezněla. Během mluvení a jezení 

zaznamenal zlepšení pohybů. Stále ho ovšem trápí pocit vysychajícího oka. Zvlhčené 

oko mastičkou přikrývá na noc rouškou a přes den dle potřeby užívá kapky. Bolestivost 

v oblasti dolní krční páteře vpravo odezněla. 

Cíl dnešní fyzioterapeutické jednotky: 

- Výstupní kineziologický rozbor 

- Znovu informovat pacienta o důležitosti režimových opatřeních, autoterapiích a 

korigovaném sedu dle Brüggera 

Provedení: 

Pacientovi byla znovu zopakována režimová opatření, autoterapie jak v rámci 

léčby periferní parésy n. facialis tak v rámci prevence bolestí krční páteře a důležitost 

korigovaného sedu dle Brüggera. 

Závěr jednotky: 

Pacient opět plně spolupracoval při výstupním kineziologickém vyšetření, 

porozuměl významu a důležitosti všech zopakovaných opatřeních a terapiích. Vyjádřil 

jisté zklamání, že jeho následující rehabilitaci povede již jiný terapeut. 
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3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

3.6.1 Status praesens 
Objektivní: Pacient je orientován místem, časem i osobou, spolupracuje. Aspekcí 

vsedě na lůžku není patrný žádný otok L. poloviny obličeje.  Viditelná lehká asymetrie 

v oblasti úst, P. polovina je tažena šikmo vzhůru přes střední linii. Ovšem ve srovnání 

se vstupním vyšetřením lze pozorovat nepatrné změny. Nasolabiální rýha a vrásky na 

čele jsou méně vyhlazeny. Podařilo se snížit lagoftalmus vlevo vsedě na 0 mm, vleže na 

1 mm. Pacient nafoukne P. tvář a vzduch mu přitom neuniká z úst. Celkově ale zůstává 

omezená hybnost L. poloviny obličeje s větší akcentací na dolní kvadrant.  

výška 174 cm, váha 102 kg, TK 140/90 mm Hg 

Subjektivní: Pacienta již netrápí vytékání vody z L. ústního koutku, přizpůsobil 

se svému prozatímnímu handicapu. Bolest výstupu n. facialis odezněla. Během mluvení 

a jezení zaznamenal zlepšení pohybů.  Stále ho ovšem trápí pocit vysychajícího oka. 

Zvlhčené oko mastičkou přikrývá na noc rouškou a přes den dle potřeby užívá kapky. 

Bolestivost v oblasti dolní krční páteře dorzálně vpravo odezněla.  

3.6.2 Funkční svalový test obličeje dle Jandy 
 

Tabulka 7– Vyšetření svalové síly žvýkacích svalů, stav po terapii 

Žvýkací svaly P L 
m. masseter 5 5 
m.temporalis 5 5 

m. pterygoideus lateralis 5 5 
m. pterygoideus medialis 5 5 
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Tabulka 8 – Vyšetření svalové síly mimických svalů, stav po terapii 

Mimické svaly P L 
m. frontalis 5 4 

m. corrugator supercilii 5 (bez souhybu) 2 
m. procerus 5 (bez souhybu) 2 

m. orbicularis oculi 5 3 
m. nasalis 5 (bez souhybu) 1 

m. levator labii superioris 5 1 
m. zygomaticus major 5 1 
m. levator anguli oris 5 1 

m. risorius 5 0 
m. depressor anguli oris 5 1 

m. depressor labii inferioris 5 1 
m. mentalis 5 1 

m. orbicularis oris 5 3 
m. buccinator 5 3 
m. platysma nelze vyšetřit, pacient pohyb nesvede 

 

3.6.3 Vyšetření reflexních změn dle Lewita  
v oblasti hlavy + krční páteře + horní hrudní apertury 

vyšetření kůže: 

- aspekce: přirozené zabarvení kůže, bez klidové potivosti, bez otoku 

- palpace: dostatečná hydratace kůže, bez patologické teploty, kůže jemná   

vyšetření podkoží: 

- Kiblerova řasa: mírně snížená posunlivost m. trapezius pars cranialis bilat, 

v oblasti obličeje posunlivost vpravo na tváři v normě, ale kolem štěrbiny úst 

patrné mírné snížení posunlivosti. Ve srovnání s úvodním vyšetřením, došlo 

ovšem ke zlepšení. 

vyšetření fascií:  

- cervikální fascie: protažitelnost fyziologická bilat. 

- fascie m. trapezius (pars cranialis): protažitelnost fyziologická bilat. 

- fascie v oblasti skalpu: bez patologické bariéry 
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- fascie m.pectoralis major (pars sternalis + clavicularis): stále omezená 

protažitelnost bilat. více vpravo, ale od úvodního vyšetření došlo ke 

zlepšení 

vyšetření tonu svalů: 

- m. sternocleidomastoideus: normotonie bilat. 

- mm. scaleni: normotonie bilat. 

- m.trapezius (pars cranialis): lehce zvýšený tonus bilat. 

- m.pectoralis major (pars clavicularis): lehce zvýšený tonus bilat. + 

palpační citlivost více vpravo 

- hluboké subocipitální svaly: lehce zvýšené napětí bilat. 

- paravertebrální svaly Cp: eutonie bilat. 

- mimické svaly: na L. polovině hypotonie + na P. straně zvýšený tonus m. 

buccinator + m. levator labii superioris + m. zygomaticus major + m. 

levator anguli oris + m. orbicularis oris 

- žvýkací svaly: normotonie m. masseter vpravo + m. temporalis vpravo 

normotonie 

- suprahyoidální svaly: vpravo normotonie dna dutiny ústní 

vyšetření periostu:  

- palpačně méně bolestivá linea nuchae bilat. více vpravo 
- odezněla bolestivost příčných výběžků atlasu bilat. + mediálních konců 

klavikul + sternokostálních  spojení 1. a 2. žebra + trnového výběžku C2 

vpravo + P. oblouku jazylky 

3.6.4 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
flexe trupu:  

a) VP: leh na zádech + DKK nulové postavení v kyčelních a kolenních 

kloubech, v hlezenních kloubech plantární flexe + HKK podél těla 

v nulovém postavení v ramenních + loketních kloubech 

Pohyb: pomocný předsun hlavy, poté obloukovitá flexe trupu po dolní úhly 

lopatek, poté spoluúčast m.iliopsoas bilat., lehká flexe DKK v kyčelních kloubech + 

bederní páteř se nerozvíjí, pohyb končí vsedě  
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b) VP: leh na zádech + DKK nulové postavení v kyčelních a kolenních 

kloubech, v hlezenních kloubech plantární flexe v izometrické kontrakci 

(terapeut dává proti tomuto pohybu odpor do dorzální flexe) + HKK 

podél těla v nulovém postavení v ramenních + loketních kloubech 

Pohyb: pomocný předsun  hlavy, pohyb končí obloukovitou flexí trupu po dolní 

úhly lopatek 

flexe šíje: na začátku aktivita m.sternocleidomastoideus bilat., poté obloukovitá 

flexe 

klik: mírná elevace ramenních pletenců bilat., dobrá fixace obou lopatek 

k hrudníku 

abdukce ramenního kloubu: 

P:  4,3,1,2 pohyb se zahajuje koncentrickou kontrakcí horních fixátorů lopatek 

 (4 = koncentrická kontrakce homolaterálního m. trapezius pars cranialis,  

 3 = izometrická kontrakce kontralaterálního m. trapezius pars cranialis,  

 1 = m. deltoideus, 2= m. supraspinatus) 

L:  1,4,3,2 

3.6.5 Vyšetření dechového stereotypu  
v pozici lehu na zádech 

Dýchání je prohloubené. Plynulá kranio-kaudální vlna, pohyb začíná v oblasti 

dutiny břišní, následně se rozvírá hrudní koš směrem laterálním, ventro-dorzálním a 

lehce kaudo-kraniálním. Bez patrného souhybu elevace obou ramenních pletenců.  
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3.6.6 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
Tabulka 9 – Vyšetření svalového zkrácení, stav po terapii 

Testované svaly P L 
Flexory kyčelního kloubu 

  m. iliopsoas 1 1 
m. rectus femoris 1 1 
m.tensor fascie latae 1 1 
paravertebrální zádové svaly 2 2 

m. pectoralis major   
pars abdominalis 0 0 
pars sternalis 0 0 
pars clavicularis + m.pecoralis 
minor 1 0 

m. trapezius pars cranialis 1 1 
m. levator scapulae 1 0 
m. sternocleidomastoideus 1 0 

 

3.6.7 Goniometrické vyšetření dle Jandy  
Měřeno plastovým dvouramenným goniometrem. 

Krční páteř: 

SA 65-0-40   SP 70-0-40 

FA 40-0-40   FP 40-0-40 

RA 70-0-75   RP 75-0-80 

 

3.6.8 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita  
v oblasti Cp 

Cp v celém rozsahu a ve všech směrech bez patologické bariéry, AO skloubení 

ve směru dorzálním bez bariéry. Vyšetření sternocostálního kloubu 1. žebra bez 

patologie. 
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3.6.9 Orientační vyšetření acromioclavikulárního skloubení 
poloha vsedě na židli 

Aktivně: pacient se dotkne dlaní LHK ramene PHK bez bolesti (i na opačnou 

stranu) 

Pasivně: bez patologií 

3.6.10 Orientační vyšetření sternoclavikulárního skloubení   
poloha vsedě na židli 

Aktivně: pacient provádí cirkumdukci současně v obou ramenních kloubech, 

v loketních kloubech přitom flexe 90° = bez patologií 

3.6.11 Neurologické vyšetření 
Pacient je lucidní, orientován osobou, místem i časem. Jeho dominantní horní 

končetina je pravá. 

Vyšetření hlavových nervů: 

I. n. olfactorius: pacient při zavřených očích rozpoznává vůni kávy, fyziologická 

funkce 

II. n. opticus: vyšetření zorného pole pomocí pohybů prstů, fyziologická funkce 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: vyšetření pohybů 

bulbů všemi směry, fyziologická funkce 

V. n. trigeminus – svalová síla žvýkacích svalů fyziologická, bez poruchy čití, 

výstupy nervu palpačně nebolestivé, bez známek poruchy chuti 

VII. n. facialis: lehká klidová asymetrie obličeje, parésa mimických svalů vlevo 

s prevalencí na dolní větev nervu, pokles L. ústního koutku, lagoftalmus vlevo pouze 

vleže 1 mm, bez známek poruchy chuti, vyhlazené vrásky a nazolabiální rýha vlevo, 

bolest výstupu nervu vlevo odezněla, nasopalpebrální + korneální  reflex snížený vlevo, 

P. polovina obličeje bez patologií 

VIII. n. vestibulocochlearis: bez poruchy sluchu, vyšetření rovnováhy 

fyziologické, Hautantova zkouška negativní 
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IX., X., XII. n. glossopharyngeus, n.vagus, n. hypoglossus: bez poruchy 

výslovnosti a polykání; pacient neudává změny ve vnímání chuti, fyziologická trofika i 

poloha jazyka v klidu a při plazení 

XI.  n. acessorius: funkce m.trapezius a m. sternocleidomastoideus 

fyziologická 

Vyšetření povrchového čití obličeje: 

Vyšetření taktilního čití na P. i L. polovině obličeje ve všech kvadrantech 

v normostézii. 

Vyšetření meningeálních příznaků: 

Pasivní flexe šíje, Brudzinského zkouška a Kernigův příznak jsou negativní. 

Vyšetření na HKK: 

Vyšetření povrchového čití: Vyšetřeno taktilní, diskriminační, termické, algické 

čití a grafestézie v dermatomech C5-C7. Normostézie bilat. 

Vyšetření hlubokého čití: Vyšetřen polohocit, pohybocit, stereognózie a vibrační 

čití. Normostézie bilat. 

Vyšetření napínacích reflexů (hodnocení podle Cipriano, 1997): 

Hodnotící škála: 0 = nevybavitelnost reflexu, 1 = hyporeflexie, 2 = 

normoreflexie, 3 = hyperreflexie, 4 = hyperreflexie s přechodnými klonickými záškuby, 

5 = hyperreflexie s klonem 

 

Tabulka 10 – Vyšetření napínacích reflexů na HKK, stav po terapii 

Reflexy PHK LHK 
bicipitový 2 2 
tricipitový 2 2 

radiopronační 3 3 
flexorů prstů 2 2 
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Vyšetření pyramidových jevů zánikových:  

- Mingazziniho zkouška = negativní bilat. 

- Hanzalův příznak = negativní bilat. 

- Dufourova zkouška = negativní bilat. 

- Barrého zkouška = negativní bilat. 

- fenomén retardace = negativní bilat. 

Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

- Hoffmanova zkouška = negativní bilat. 

- Trömnerův příznak = negativní bilat. 

- Justerův příznak = negativní bilat. 

Vyšetření na DKK: 

Vyšetření povrchového čití: Vyšetřeno taktilní, diskriminační, termické, algické 

čití a grafestézie v dermatomech L1-S1. Normostézie bilat. 

Vyšetření hlubokého čití: Vyšetřen polohocit, pohybocit, stereognózie a vibrační 

čití. Normostézie bilat. 

Vyšetření napínacích reflexů (hodnocení podle Cipriano, 1997): 

 

Tabulka 11 – Vyšetření napínacích reflexů na DKK, stav po terapii 

Reflexy PDK LDK 
patelární 2 2 

Achillovy šlachy 2 2 
medioplantární 2 2 

 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových:  

- Mingazziniho zkouška = negativní bilat. 

- Barrého zkouška = negativní bilat. 

- fenomén retardace dle Vítka = negativní bilat. 
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Vyšetření pyramidových jevů iritačních: 

- Babinského příznak = negativní bilat. 

- Oppenheimova zkouška = negativní bilat. 

- Chaddockova zkouška = negativní bilat. 

-  Žukovskij – Kornilov = negativní bilat. 

- Rossolimova zkouška = negativní bilat. 

Vyšetření napínacích manévrů: 

- Laséguova zkouška + obrácená Laséguova zkouška = negativní bilat 

Vyšetření mozečkových funkcí: 

3) Vyšetření neocerebella 

- Vyšetření taxe na HKK (zkouška prst-nos) negativní bilat. + na DKK 

(zkouška pata-koleno) negativní bilat. 

- Vyšetření diadochokinézy bez patologie 

 

4) Vyšetření paleocerebella 

Vyšetření modifikace stoje 

- Rhombergova zkouška I: bez patologie, bez titubací 

- Rhombergova zkouška II: mírné titubace v sagitální rovině 

- Rhombergova zkouška III: patrné titubace v sagitální + frontální rovině 

v rámci normy 

3.6.12 Vyšetření stoje 
a) Statické vyšetření 

zezadu: 

- báze široká (přibližně na šíři ramen) 

- tvar pat oválný 

- symetrie Achillových šlach 

- valgózní postavení hlezenních kloubů 

- tvar lýtek symetrický  

- symetrie popliteálních rýh 

- valgózní postavení kolenních kloubů 
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- L. subgluteální rýha delší + výše, vnitřně rotační postavení v kyčelních kloubech 

- mírný úklon trupu vlevo + asymetrie torakobrachiálních trojúhelníků, výraznější 

vlevo 

- posun trupu vlevo od Th/L přechodu 

- prominující paravertebrální valy, více vpravo 

- asymetrické postavení dolních úhlů lopatek, na P. straně výše  

- postavení ramen asymetrické, P. rameno výše 

- posun hlavy vpravo + rotace doleva 

- olovnice spuštěná z týlního hrbolu směřuje interglutální rýhou do středu 

spojnice pat 

 

zepředu:  

- příčná i podélná klenba LDK více oploštělá 

- valgózní postavení hlezenních kloubů 

- tvar lýtek symetrický  

- symetrické postavení patel 

- valgózní postavení kolenních kloubů 

- linie m. quadriceps femoris symetrické 

- LDK mírně nakročená vpřed 

- postavení umbilicu více vpravo od linie olovnice (z pohledu pacienta) 

- prominence břišní stěny 

- asymetrie torakobrachiálních trojúhelníků, výraznější vlevo 

- postavení ramen asymetrické, P. rameno výše 

- postavení klavikuly symetrické 

- horní končetiny volně podél těla ve vnitřně rotačním postavení v ramenních 

kloubech 

- olovnice prochází středem obličeje, středem sterna, postavení umbilicu vpravo 

od olovnice a spadá do středu spojnice pat 

zboku: 

- kolenní i kyčelní klouby ve středním postavení 

- zvýšená lordóza bederní páteře  

- zalomený přechod Th/L 

- hrudní kyfóza optimální 
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- C/Th přechod zalomený 

- krční lordóza oploštělá 

- protrakce ramenních pletenců bilat. více vpravo 

- předsunuté postavení hlavy 

- při pohledu zprava prochází olovnice za P. ramenním kloubem 

- při pohledu zleva prochází olovnice mírně před L. ramenním kloubem 

- trup rotovaný doleva 

- olovnice spuštěná od zevního zvukovodu prochází mírně za kyčelním kloubem, 

mírně před kolenním kloubem a spadá před hlezenní kloub 

 

b) Vyšetření modifikace stoje 

Véleho test: pozitivní, bilaterálně stupeň 2 = přitisknuté prstce, lehce porušená 

stabilita  

Rhombergův stoj: viz. neurologické vyšetření  

Trendelenburgova zkouška: bez patologie bilat. 

Stoj na 1 noze (LDK i PDK, otevřené oči): vyvažování rovnováhy do oblasti 

koleních kloubů bilat.. 

Stoj na 1 noze (LDK i PDK, zavřené oči): pozitivní bilat., neudrží rovnováhu 

Stoj na špičkách a patách: svede 

Stoj na 2 vahách: bez patologie, LDK: 53 kg ; PDK: 49 kg 

3.6.13 Palpační vyšetření pánve 
- P. crista iliaca cca o 1 cm výše 

- P. SIAS + SIPS cca o 1 cm výše 

- zešikmení pánve doleva 
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3.6.14 Vyšetření chůze 
- báze širší (na šíři pánve) 

- rytmus pravidelný 

- délka kroku symetrická  

- došlap na paty, odval jen po distální konce metatarsů, prstce v lehké extenzi 

- dynamické zatížení klenby fyziologické 

- bez souhybu trupu 

- přítomná fyziologická synkinéza pánve a HKK, pohyb vychází z rameních 

kloubů 

- při chůzi se zvýraznila hrudní kyfóza, předsunuté držení hlavy a protrakce 

ramen 

- převaha proximálního typu chůze dle Jandy 

modifikace chůze: 

- pozadu: extenze DKK v kyčelních kloubech, bederní lordóza stabilní 

- se vzpaženými HKK: svede, nepotvrdilo se oslabení laterálního korzetu pánve 

- se zavřenýma očima: svede, došlo k rozšíření báze na šíři ramen 

  



 

86 
 

3.6.15 Závěr vyšetření 
Svalové zkrácení m. trapezius pars cranialis, m. levator scapulae, m. SCM, 

m. pectoralis major clavicularis a m. pectoralis minor se podařilo snížit o 1 stupeň dle 

Jandy bilaterálně pomocí technik měkkých tkání. Také došlo ke snížení hypertonu 

u svalů mm. scaleni a hlubokých subocipitálních svalů bilaterálně, u žvýkacích svalů na 

P. straně obličeje a suprahyoidálních svalů vpravo. S tím souvisí vymizení palpační 

bolesti periostu u příčných výběžků bilat., mediálních konců klavikul, sternokostálních 

spojení 1. a 2. žebra bilat., trnového výběžku C2 vpravo a P. oblouku jazylky. Dosáhli 

jsme fyziologické protažitelnosti cervikální fascie vpravo a fascie m. trapezius 

bilaterálně. Při vyšetření kloubní vůle dle Lewita v oblasti krční páteře nebylo zjištěno 

žádné omezení v kloubní vůli. Všechny výše uvedené změny mají svůj významný podíl 

na vymizení tupé bolesti v oblasti dolní Cp dorzálně vpravo a na zvýšení aktivní i 

pasivní hybnosti krční páteře, která byla měřena dle Jandy. 

V rámci dechového stereotypu došlo ke změně na brániční typ dýchání, který již 

nebude tolik zatěžovat oblast krční páteře, jako tomu dosud bylo s horním typem 

dýchání. 

Z vyšetření funkčního svalového testu mimických svalů dle Jandy vyplývá, že 

došlo u většiny ke zvětšení svalové síly o 1 stupeň. Jediný m. risorius zůstal vůči 

terapiím imunní a nebyl u něj zaznamenán ani svalový záškub. Naopak tomu bylo 

s m. buccinator, který zvětšil svoji svalovou sílu o 3 stupně a pacient tak oproti 

vstupnímu vyšetření dokázal nafouknout P. tvář, aniž by mu přitom unikal vzduch z úst. 

Během terapie dle sestry Kenny si pacient uvědomil izolovanou funkci jednotlivých 

mimických svalů a naučil se sám odstranit nežádoucí synkinézy na P. straně obličeje. 

V neposlední řadě je též důležitým faktem skutečnost, že se podařilo snížit lagoftalmus 

vlevo na 0 mm vsedě a na 1 mm vleže.  
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 
Ve stěžejní části terapii, v léčbě periferní parésy n. facialis, musím kladně 

zhodnotit metodu dle sestry Kenny. Jejím velkým přínosem byla edukace pacienta, 

který si tak skrze tuto metodu uvědomoval pozici a funkci všech svalů, které byly 

zasaženy funkční parézou. Před touto terapií se osvědčila masáž obličeje, díky které 

došlo k zvýšené hyperémii v této oblasti a ihned po ní i k vnímatelnému poklesu napětí 

a uvolnění, což pokládám za důležitý výchozí stav pro ruční stimulaci a reedukaci 

paretických svalů dle sestry Kenny. Při využití metodiky PNF dle Kabata jsem 

bezprostředně po terapii nezaznamenala žádných výsledků. Za zmínku ovšem stojí 

využití kinesio tapu, kdy jsme po první aplikaci na svalech m. frontalis, m. orbicularis 

oris, m. risorius, m. zygomaticus major a m. buccinator zaznamenali u většiny těchto 

svalů s výjimkou m. risorius zvětšení svalové síly o 1 stupeň. M. buccinator byl nejvíce 

ovlivnitelným svalem, po první aplikaci kinesio tapu pacient dovedl nafouknout P. tváři, 

i když s lehčím únikem vzduchu a po aplikaci druhé již vzduch v ústech udržel. Po 

druhé aplikaci došlo též ke zvýšení svalové síly u m. depressor anguli oris, m. depressor 

labii inferioris, m. mentalis a m. orbicularis oris o 1 stupeň, což by potvrdilo pozitivní 

účinek této terapie i na svaly, které v této terapii nebyly primárně zahrnuty.  

V rámci zlepšení dechového stereotypu, který pokládám za jeden 

z nejdůležitějších pohybových stereotypů, konkrétně v přestavbě horního typu dýchání 

na typ brániční, se osvědčila technika lokalizovaného dýchání. Tato technika pomohla 

pacientovi v nácviku plynulé dechové vlny a uvědomění si všech jejích tří složek. 

Dechová rehabilitace měla i výborný vliv na uvolnění svalového a psychického napětí, 

které jsme se v rámci efektivní léčby periferní parésy n. facialis snažili eliminovat.  

Při léčbě bolestivé dolní krční páteře vymizela bolest úplně 5. terapii, kdy jsme 

se zaměřili na protažení hypertonických a zkrácených svalů na dorzální straně krční 

páteře, konkrétně m. trapezius pars cranialis, m. levator scapulae a na hluboké 

subocipitální svaly. V předešlých terapiích se ale intenzita bolesti snižovala, když jsme 

se věnovali uvolňování hypertonických pomocných  nádechových svalů a snaze o 

nácvik správného dechového stereotypu, který by nepřetěžoval již tak silně namáhanou 

oblast krční páteře. 
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4. Závěr 

Úvodem stanovené cíle a úkoly byly splněny: 

Cílem obecné části bylo podat čtenáři ucelený obraz o teoretickém kontextu 

periferní parézy lícního nervu. Podstatný úsek zaujímá konzervativní léčba tohoto 

onemocnění, se zřetelem na metody používané v rámci fyzioterapeutické péče. Zaměřila 

jsem se na v praxi běžně používané metody, na objasnění jejich důležitosti. Zároveň 

jsem se snažila nastínit i metody v praxi méně využívané, avšak neméně účinné, 

a ukázat jejich přínos. 

Ve speciální části se podařilo naplnit cíle z krátkodobého plánu 

fyzioterapeutické péče. Vzhledem k pomalému průběhu zlepšování funkční síly 

mimických svalů lze předpokládat, že plné funkční obnovy mimických svalů se dosáhne 

až v delším časovém horizontu, možná do šesti měsíců od vzniku onemocnění. Stanovit 

ovšem přesnou a neomylnou prognózu není v tuto chvíli možné. 

Závěrem bych ráda shrnula, že si vážím možnosti absolvovat tří – týdenní 

odbornou praxi právě v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. Praxe obohatila a rozšířila mé 

dosavadní praktické znalosti v léčbě periferní parézy lícního nervu. Rovněž bych se také 

ráda zmínila, že při zpracovávání teoretické části jsem byla velmi překvapena, kolik 

existuje nejasných a kontroverzních témat na poli léčby periferní parézy lícního nervu. 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                         
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 
deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 
pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a 
průběhu terapie prováděné v rámci praxe v Oblastní nemocnici Kladno, kde Vás 
příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  
Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 
práce na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s periferní 
parésou n. facialis. 

Cílem této bakalářské práce je ověřit efektivitu zvolených fyzioterapeutických postupů u 
pacienta s periferní parésou n. facialis. Součástí kazuistiky bude zevrubné 
kineziologické vyšetření, záznam průběhu terapie, výstupní vyšetření a zhodnocení 
efektu použité terapie. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 
v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 
uchována v anonymní podobě. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 
V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení řešitele:      Podpis: ..................................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:   Podpis: ..................................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 
souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 
uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 
vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 
relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 
odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 
uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 
následně informovat řešitele. 

Místo, datum:  

Jméno a příjmení pacienta:   Podpis pacienta:  .......................................... 
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AGR – antigravitační relaxace 

AO – atlantooccipitální 

AQ – akomodační kvocient 

bilat. – bilaterální  

Cp. – krční páteř 

CNS – centrální nervový systém 

CT – výpočetní tomografie 

C/Th – cerviko – thorakální  

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

EMG – elektromyografie  

ENoG – elektroneurografie  

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

ggl. – ganglion 

HB – House – Brackmann  

HKK – horní končetiny 

IR – infračervené záření 

L – levý 

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina 

LTV – léčebná tělesná výchova 

m. – musculus  

m. SCM – musculus sternocleidomastoideus 

MR – magnetická rezonance  

n. – nervus  



 

 
 

P – pravý  

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postisometrická relaxace 

PNF – proprio-neuro-muskulární  

pl. – plexus  

r. – ramus  

rr. – rami  

SIAS – spina iliaca anterior superior 

SIPS – spina iliaca posterior superior  

St. – stupeň  

TK – krevní tlak  

Th/L – thoraco – lumbální  

UK – Univerzita Karlova 

VP – výchozí poloha  

WHO – Světová zdravotnická organizace  
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