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 Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě je komplexním procesem 

vyžadující multidisciplinární péči. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda lze ovlivnit 

nestabilitu kolenního kloubu u hemiparetických pacientů pomocí fyzioterapie. 

Objektivizace byla provedena pomocí standardizovaných testů – Rivermeadský vizuální 

test pro posouzení chůze a Timed up and go test. 

 Teoretická část se věnuje problematice cévních mozkových příhod, funkční 

anatomii kolenního kloubu, krokovému cyklu a jeho analýze, patologickému stereotypu 

chůze u hemiparetických pacientů, možnosti terapie nestabilního kolenního kloubu u 

hemiparetických pacientů.  

 V praktické části je popsána metodologie, použité metody, cíl bakalářské práce a 

výzkumný vzorek. Součástí jsou dvě kazuistiky a průběh terapií u dvou 

hemiparetických pacientů. Pomocí standardizovaného testu a rozboru videozáznamu 

chůze byla zhodnocena stabilita kolenního kloubu před a po terapii. Na základě jejich 

výsledků byla zodpovězena základní otázka bakalářské práce. 
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Abstract: 

 

Physiotherapy with patients after a vascular brain stroke is a complex process which 

requires multidiscplinary care. The aim of this Bachelor thesis is to find out whether it 

is possible to influence instability of the knee joint with the hemiparetic patiens by 

means of physiotherapy. The objectivity of results has been ensured by the 

implementation of standardized tests: the Rivermead visual gait assessment and the 

Timed Up and Go Test.  

 The theoretical part focuses on the issue of vascular brain strokes, functional 

anatomy of the knee joint, the gait cycle and its analysis, the pathological gait 

stereotype with hemiparetic patients and the possibility of the unstable knee joint 

therapy with these patiens.  

 In the practical section I described the methodology, the methods used during 

the research, the aim of this thesis and the research sample. A part of this section are 

two case studies and the description of their therapy development. By means of a 

standardized test and a video recording of the patients’gait I compared the stability of 

the knee joint before and after the therapy. The results have answered the basic 

questions asked in this thesis.  
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Teoretická část 

 

Úvod 

 

 Z psychologicko-sociologického hlediska ji stabilní chůze jednou z pevných 

jistot a aspektů plnohodnotného života. Bipedální a koordinovaná chůze může být 

indikátorem zdravého a sebevědomého jedince. Jakkoliv může být styl chůze a 

motorické schopnosti individuální, v homogenním davu poutají lidé s poruchou stability 

a chůze pozornost. 

 Z lékařského, respektive fyzioterapeutického hlediska můžeme pohlížet na 

stabilitu těla jako na důkaz motorické (ne)schopnosti pacienta. Obzvlášť pacienti po 

cévní mozkové příhodě (dále CMP) vykazují specifické držení těla. Společným 

jmenovatelem a důvodem stálého nárůstu případů CMP je špatný životní styl, stres, 

nesprávné stravovací návyky, nedostatečná pohybová aktivita, kouření, alkohol a 

mnoho dalších vnějších faktorů. Nemoc, která v různých podobách postihla například i 

americkou herečku Sharon Stone, zpěváka Václava Neckáře nebo spisovatele Michala 

Viewegha, významně ovlivňuje každodenní fungování pacienta. Ve všech případech 

jsou odkázáni na pomoc svého okolí a intenzivní odbornou péči. 

 Tato práce se věnuje možnostem cvlivnění nestabilního kolenního kloubu u 

pacientů po CMP při chůzi. Tento poměrně častý problém je obtížně řešitelný. 

 Mezi metody používané ve fyzioterapii u pacientů po CMP patří např. Vojtova 

metoda, Bobath koncept a PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace). Pro 

praktickou část této bakalářské práce byla zvolena terapie kombinující prvky 

modernějších metod: cvičení využívající balanční plochy, metodu dle prof. Gracies a 

vituální zpětnou vazbu pomocí zrcadel a videozáznamu. 

 



2 

1 Cévní mozková příhoda 

 

1.1 Definice 

 

 Podle WHO (World Health Organization) jsou cévní mozkové příhody (CMP) 

definovány jako ,,rychle se rozvíjející ložiskové, občas i celkové příznaky poruchy 

mozkové funkce trvající déle než 24 hodin nebo končící smrtí nemocného, bez 

přítomnosti jiné zjevné příčiny než cévního původu“ (Nevšímalová, 2002).  

 Jedná se o náhle vzniklou mozkovou poruchu, která bývá nejčastěji ložiskového 

původu. Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena poruchou cerebrální cirkulace, 

dle mechanismu vzniku popisujeme ischemické a hemoragické ikty. Tato nemoc 

poškozuje oblasti řídící motorické, senzitivní, kognitivní a behaviorální funkce 

(Ambler, 2011). 

 

1.2 CMP obecně 

 

 CMP, veřejnosti známá spíše jako mrtvice, je v České republice 2. nejčastější 

příčinou kardiovaskulárních (KV) úmrtí. V roce 2008 zemřelo na cévní onemocnění 

mozku 4 618 mužů a 7 070 žen (Cífková et al., 2010). 

 Incidence v České republice je 3,5 nemocných na 1000 obyvatel za rok. To 

znamená, že je ročně postiženo cca 35 000 osob. To je zhruba dvakrát vyšší než např. ve 

Velké Británii (Sudlow, Warlow, 1997). 

 Počet případů bude v blízké budoucnosti stoupat, ať už kvůli tomu, že riziko 

mozkového iktu roste s věkem – a naše populace progresivně stárne – nebo kvůli 

špatným stravovacím návykům a sedavému životnímu stylu, které jsou velmi typické 

pro obyvatelstvo ekonomicky vyspělých států (Feigin, 2004). 

 CMP je také jednou z hlavních příčin invalidizace v ČR. Okolo 40 % 

nemocných v důsledku reziduálního neurologického deficitu dochází k trvalé 

invalidizaci. A to znamená, že 14 000 lidí je částečně nebo úplně závislé na pomoci 

druhé osoby při běžných denních aktivitách. Proto je důležité aktivně vyhledávat 

rizikové osoby a preventivně ovlivňovat všechny zjištěné rizikové faktory (Cévní 



3 

mozkové příhody, 2007). CMP představuje obrovskou výzvu pro dnešní a budoucí 

společnost. 

1.2.1 Mozková ischemie 

 

 Až 80 % cévních mozkových příhod je ischemického charakteru. Za normálních 

okolností je mozková perfúze v rozmezích 50-60 ml/100 g mozkové tkáně. Nicméně 

pokud se průtok krve mozkem sníží pod hladinu 20 ml/100 g mozkové tkáně, dojde 

k poruše funkce neuronů a k rozvoji klinických příznaků vznikajících z ischemické léze 

(Kolář et al., 2009). 

 Při dlouhotrvající nedostatečné mozkové perfúzi vznikají strukturální změny 

mozkové tkáně a rozvíjí se iktus (Ambler, 2011). 

Příčinou vzniku může být blokáda krevní sraženinou, zúžením (ucpáním) přívodné 

tepny nebo tepen, anebo emboly (vmetky) uvolněnými ze srdce či z extrakraniálních 

tepen (Feigin, 2007). 

 Ischemické CMP může být bezpříznakové nebo může způsobovat lehkou 

poruchu paměti, koncentrace a jemné motoriky, velmi záleží na rychlosti vzniku, 

rozsahu léze a umístění. Pokud jsou ikty opakované nebo mnohočetné vedou k vážné 

disabilitě a těžkému porušení kognitivních funkcí (Cévní mozkové příhody, 2007). 

 

 

Obrázek č. 1 Ischemické CMP ( převzato 26. 3. 2016 z http://1url.cz/DtKLq) 

 

http://1url.cz/DtKLq
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1.2.1.1 Topická diagnóza u ischemického CMP 

 

Ischémie v karotickém povodí: 

 Jedná se o typickou hemisferální lézi, tzn., že dochází k hemiparéze, hemiplegii, 

poruše čití, afázii, paréze pohledu s konjugovanou deviací, někdy i k epileptickým 

paroxysmům (Ambler, 2011). 

 Ischémii v tomto povodí postihuje jak a. carotis interna, tak i její větve a na 

základě lokalizace postižení se pak projevuje klinická symptomatika, která je velmi 

variabilní.  

 Nejčastější postižení bývá na a. cerebri media a projevuje se charakteristickým 

klinickým obrazem: 

 poruchy zraku (homonymní hemianopsie nebo komplexní poruchy jako jsou 

alexie a zraková agnózie) 

 kontralaterální poruchou hybnosti, která je hlavně vyjádřena na horní 

končetině, a to především akrálním směrem, a v oblasti mimického svalstva 

 porucha symbolických funkcí (zejména při postižení dominantní hemisféry), 

neglect syndrom - dochází k němu u postižení nedominantní hemisféry 

 přítomné tzv. Wernickeovo – Mannovo držení s typickým spastickým 

držením těla (Kolář et al., 2009) 

 

Ischémie ve vertebrobazilárním povodí: 

 Při postižení tohoto povodí (zadní cirkulace) je typická kmenová a cerebelární 

symptomatika (závratě, zvracení, porucha rovnováhy, nystagmus, ataxie, diplopie, 

dysartrie, parestézie v obličeji a na končetinách, poruchy vědomí) (Ambler, 2011). 

 Nejčastěji bývá postižena a. vertebralis, a. basilaris, mozečkové a kmenové 

tepny. Klinické příznaky jsou velmi variabilní a jsou vyjádřeny postižením 

mozečkových a kmenových struktur, okcipitálního laloku, baze temporálního laloku, 

zadní části thalamu nebo postižením vestibulárního a sluchového receptoru (Kolář et al., 

2009). 
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1.2.2 Mozková hemoragie 

 

 Hemoragický iktus je způsoben krvácením do mozkové tkáně nebo do 

subarachnoidálního prostoru. Podíl krvácivých příhod je vyšší u černošské a mladší 

populace a u pacientů, kteří jsou pro CMP hospitalizováni. Pouze 40 % lidí po 

hemoragickém iktu přežije první rok (Cévní mozkové příhody, 2007). 

 Hemoragický iktus je způsoben krvácením do mozkové tkáně nebo do prostoru 

pod pavučnicí (tzv. subarachnoidální krvácení, SAK). Tyto druhy iktu tvoří 15 % ze 

všech CMP, ale mají vyšší mortalitu nežli ischemické CMP (Feigin, 2007). 

 Mozkový iktus vzniká v důsledku arteriální hypertenze nebo ruptury malých 

perforujících arterií. Nejčastěji dochází k ruptuře jedné arterie a jedná se buď o 

jednorázový děj, nebo může krvácení pokračovat hodiny a dny. Méně častými příčinami 

jsou arteriovenózní malformace, hemofilie, leukémie či jaterní choroby (Ambler, 2011). 

Zhruba 5 % všech CMP tvoří subarachnoidální krvácení, které vzniká rupturou 

aneurysmatu z některé tepny Willisova okruhu nebo při odstupu hlavním mozkových 

tepen (Kolář et al., 2009). 

 

Obrázek č. 2. Hemoragické CMP (převzato 26. 3. 2016 z http://1url.cz/UtKhs) 

 

 

 

http://1url.cz/UtKhs
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1.3 Rizikové faktory CMP 

 

Nejčastěji vzniká CMP jako důsledek kombinace medicínských příčin (např. krevní 

tlak) a návykových příčin (např. kouření a alkohol). Pravděpodobnost vzniku iktu se 

zvyšuje s počtem kombinovaných rizikových faktorů. Nicméně většině rizikových 

faktorů lze předcházet anebo je alespoň efektivně kontrolovat. Jsou to takzvané 

ovlivnitelné a neovlivnitelné rizikové faktory (Epidemiologie a prognóza cévních 

mozkových příhod, 2009). 

 Studie dokazují, že preventivním sledováním ovlivnitelných rizikových faktorů 

lze předejít vzniku této nemoci (Cévní mozkové příhody, 2007). 

 

K medicínským rizikovým faktorům se řadí: 

 hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 vysoká hladina tuků, např. cholesterol 

 ateroskleróza (tvrdnutí tepen) 

 různé srdeční poruchy 

 diabetes mellitus 

 výskyt iktu v rodině 

 migrény 

 nikotinismus (velmi nebezpečná kombinace s hypertenzí) 

 nadměrné užívání alkoholu, sedavý způsob života 

 

 Existují také faktory, které s použitím poznatků současné medicíny změnitelné 

nejsou. Mezi tyto neovlivnitelné faktory patří především stárnutí, dědičné predispozice 

a rasový původ (Feigin, 2007). 
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2 Funkční anatomie kolenního kloubu 

 

 Tato kapitola se věnuje anatomickému složení kolenního kloubu, který je 

složený ze tří artikulujících kostí: femuru, tibie a pately. Femur je nejdelší kost v těle. 

Spolu s tibií tvoří dvouramennou páku. Mezi kondyly tibie a femuru jsou vloženy disky 

– mediální a laterální meniskus (viz níže). Kolenní kloub je nejsložitějším a zároveň 

nejvíce namáhaným kloubem v lidském těle. Kvůli velkému funkčnímu zatížení je 

koleno náchylné k úrazům, jejichž léčba je zdlouhavá a v některých případech dochází 

k jeho trvalému poškození (Kolář et al., 2009). 

 

 

2.1 Stabilita kolenního kloubu 

 

 Funkce kolenního kloubu je závislá na jeho vlastní stabilitě (Čech et al., 1986).  

Hlavní stabilizační složka kolenního kloubu není závislá na tvaru a rozložení kloubních 

ploch (Gallo, 2011), nýbrž na vazivovém a svalovém aparátu (Ditnar, 1995).  

Stabilizační aparát vyrovnává nároky na kolenní kloub, na který působí zevní vlivy. 

Pokud dojde k poškození svalového nebo vazivového aparátu, dochází k poškození 

stabilizačního aparátu (Čech et al., 1986). 

 Při námaze dochází k mechanickému poškozování kolena, proto je nezbytná 

adekvátní stabilita. Ta je zajištěna vazivovou stabilitou, svalovou sílou svalů a aferentní 

zpětnou vazbou do CNS (Pollet et al., 2011).  

Mezi nejdůležitější stabilizující struktury patří LCA, LCP a oba postranní vazy kolena 

(Gallo, 2011). 

 Pro udržení aktivní funkce a pohybu v kolenním kloubu je nezbytná souhra 

všech uvedených stabilizačních složek (Pollet et al., 2011). 

 

2.1.1 Vazivový aparát 

 

 Kolenní kloubu má nejmohutnější a nejkomplikovanější vazivový aparát ze 

všech končetinových kloubů (Bartoníček, 2004). 
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2.1.2 Kloubní pouzdro 

 

 Kloubní pouzdro ohraničuje dutinu kolenního kloubu a vytváří největší 

synoviální prostor v lidském těle. Je tvořeno vnitřní synoviální výstelku a vnější 

fibrózní vrstvou (Dylevský, 2009). 

 Fibrózní část pouzdra srůstá s bází obou menisků. Pouzdro se na bocích 

rozděluje na větší část femoromeniskální a menší část meniskotibiální. Přední část 

pouzdra je velmi slabá (Bartoníček, 2004). 

 

2.1.3 Vazy kolenního kloubu 

 

 Stabilita kolenního kloubu je tvořena celou řadou silných vazů, které lze rozdělit 

do dvou hlavních skupin: nitrokloubní vazy a kapsulární vazy. Nitrokloubní vazy jsou 

tzv. intraartikulární stabilizátory kolenního kloubu. Povrch je kryt synoviální blánou a 

spojuje femur s tibií. Ligamenta kloubního pouzdra, čili kapsulární vazy zesilují povrch 

kloubního pouzdra (Bartoníček 2004; Dylevský, 2009). 

. 

2.1.3.1 Nitrokloubní vazy 

 

 Zkřížené vazy, ligamenta cruciata genus - patří mezi nejmohutnější stabilizátory 

kolenního kloubu, denně odolávají tlaku, až 800 N. Takto silné vazy se vyskytují jen 

v kolenním kloubu. Funkce zkřížených vazů je stabilita kolenního kloubu při jeho 

ohnutí, kdy se vazy napínají. Omezují též vnitřní rotaci v kolenním kloubu a to tak, že 

se na sebe navzájem navíjejí (Čihák, 2004). 

 

 Přední zkřížený vaz, lig. cruciatum anterius, začíná na vnitřní ploše laterálního 

kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris posteriori. Omezuje posun tibie 

dopředu, což zásadně snižuje pohyb do vnitřní rotace (Bartoníček, 2004). 
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 Zadní zkřížený vaz, lig.cruciatum posterius, začíná na zevní ploše vnitřního 

kondylu femuru a upíná se do area intercondylaris posteriori. Na zadní straně se kříží 

s předním zkříženým vazem a působí na něj, jako protisíla, tzn. omezení vnitřní rotace a 

dorzálního pohybu tibie (Dylevský, 2009). 

 Drobné vazy menisku mají variabilní výskyt a jejich hlavní funkcí je fixovat 

menisky k sobě a k okolním strukturám. Lig.transversum genus, je uložen v  kloubním 

pouzdře v tukovém plica alaris, tento vaz propojuje menisky napříč. Lig. 

meniskofemorale anterius et posterius, tyto vazy jsou slabší a nekonstantní, fixují zadní 

cíp laterálního menisku k vnitřnímu kondylu femuru (Bartoníček, 2004; Čihák 2004). 

2.1.3.2 Kapsulární vazy 

 

 Ligamenta kloubního pouzdra zesilují povrch pouzdra. Obklopují pouzdro ze 

všech stran: 

 

Přední strana 

 Na přední straně je šlacha m. quadriceps femoris, která se upíná na patelu. 

Z pately vede čéškový vaz, lig.patellae, který se upíná na tuberositas tibiae. 

 Retinaculum patellae jsou šikmé pruhy jdoucí od m.quadriceps femoris a 

upínající se poblíž lig. patellae. Funkce tohoto vazu je fixovat čéšku k okolním 

strukturám (Dylevský, 2009). 

 

Po stranách pouzdra 

 Postranní vazy, lig.collaterale tibiale et fibulare. Lig.collaretale tibiale, je 

široký, plochý vaz trojúhelníkovitého tvaru, začíná na mediálním epikodylu femuru a 

končí na mediálním kondylu tibie. Je to hlavní stabilizátor na mediální straně kloubu. 

Při extenzi kolenního kloubu je zcela napjatý, při větší flexi ochabuje. Lig.collaterale 

fibulare, je paprsčitý vaz, který je hmatatelný při extenzi kolenního kloubu. Začíná na 

laterární straně epikotylu femuru a upíná se na hlavičku fibuly (Čihák, 2004). 

 

Dorzální strana 

 Patří sem šikmý zákolenní vaz, lig. popliteum obliquum, tento vaz je spíše 

pokračováním úponové šlachy m. semimembranosus. Tvarem a pevností zesiluje 

kloubní pouzdro a tah svalu m. semimembranosus brání uskřinutí pouzdra. Dalším 
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vazem na dorzální straně je obloukovitý zákolenní vaz, lig. popliteum arcuatum, který 

začíná na hlavičce fibuly a poté se dělí na dvě části raménka: obloukovitou část a svislé 

raménko, které vede k fibule (Bartoníček, 2004). 

 

2.2 Svaly kolem kolenního kloubu 

 

 Hlavními stabilizátory kolenního kloubu jsou svaly, které začínají nebo se 

upínají v oblasti kolenního kloubu. Podle funkce můžeme svaly rozdělit do určitých 

skupin: Dorsální skupina svalů (flexory kolenního kloubu) a ventrální skupinu svalů 

(extensory kolenního kloubu) (Bartoníček, 2004). 

 

2.2.1 Ventrální skupina 

 

 Čtyřhlavý sval stehenní, m. quadriceps femoris, je nejmohutnější sval v těle, je 

inervovaný z nervus (později jen n.) femoralis. Skládá se z dvoukloubového svalu m. 

rectus femoris, a z jednohlavých svalů: m. vastus intemedius, m. vastus medialis, m 

vastus lateralis. Všechny čtyři hlavy se spojují nad patelou a vytvářejí společnou 

šlachu, která se jako lig. patellae upíná na tuberositas tibiae (Dylevský, 2009). 

 M. vastus intemedius, je ze všech hlav nejmohutnější a je nejhlouběji uložen. 

Začátek je na přední a laterální části těla femuru a silnou šlachou se upíná na bazi 

pately. 

 M. vastus medialis, začátek je na labium mediale linelae. Jeho funkce je 

neobvyklá, dle některých studií ho můžeme rozdělit do dvou funkčně rozdílných částí. 

Přední část, proximální vlákna pracují jako extenzor, zato distální vlákna mají funkci 

stabilizační. Stabilizují čéšku v sulcus femoralis a zabraňuje lateralizaci pately při 

pohybu. M.rectus femoris je dvouhlavý, partikulární sval. Začíná na spina iliaca 

anterior et inferior. M. vastus lateralis, začíná na labium mediale linelae. Funkce tohoto 

svalu je obdobná jako u m.vastus medialis, jedna část působí jako extensor, kdežto 

druhá část má za funkci stabilizovat patelu (Bartoníček, 2004). 
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2.2.2 Dorzální skupina 

 Do dorzální skupiny patří flexory kolenního kloubu, takzvané hamstringy. Svaly 

dorzální skupiny jsou: m.biceps femoris, m. semimembranosus a m. semitendinosus. 

Všechny tři svaly začínají na tuber ischiadicum a upínají se pod kolenním kloubem. 

Tyto svaly patří mezi dvoukloubové svaly a jsou inervovány z n. ischiadicus. 

Dvouhlavý sval stehenní, m.biceps femoris, dělíme ho na dvě hlavy, a to na caput 

longum, který začíná na tuber ischiadicum, a  krátkou hlavu, caput breve, začínající na 

labium laterale lineae asperae. 

 Obě tyto hlavy se poté spojí v jeden celek a spolu s úponovou šlachou se upínají 

na hlavičku fibuly. Funkce tohoto svalu je flexe v kolenním kloubu a zevní rotace 

v bérci při flektovaném kolenu (Čihák, 2004). 

 Mezi další flexory kolenního kloubu patří: m.gracilis, m.sartorius a svaly bérce 

m.gastrocnemius a m.popliteus. Sval pološlašitý, m. semitendinosus, začíná na tuber 

ischiadicum a upíná se na mediální stranu kolenního kloubu. Uprostřed tohoto svalu je 

vložena šlašitá vložka. 

 Sval krejčovský, m. sartorius, je dlouhý štíhlý sval jdoucí od spina iliaca 

anterior superior přes přední stranu stehna, odtud na vnitřní stranu kolenního kloubu až 

do úponové šlachy, pes anserinus, přes kterou se upíná na vnitřní plochu tibie. Funkce 

tohoto svalu je flexe v kolenním a kyčelním kloubu. Mimo flexi dělá i vnitřní rotaci 

v bérci při flektovaném kolenu. 

 Štíhlý sval stehenní, m.gracilis, začíná na os pubis. Jedná se o povrchový sval 

jdoucí na vnitřní straně stehna. 

 Svaly m.gracilis, m.sartorius a m. semitendinosus mají společnou úponovou 

šlachu, pes anserinus (husí nožka). Tato úponová šlacha jde pod kolenním kloubem až 

na mediální stranu tibie. 

 Sval poloblanitý, m. semimembranosus, má začátek na tuber ischiadicum a do 

poloviny plochy svalu je tvořen šlachou. Tento sval má velmi mohutné tělo a dosti 

složitý úpon. 

 Zákolenní sval, m. popliteus, začíná v jamce na zevním okraji laterálního 

kondylu femuru a upíná se mediálně k tibii. Jeho tělo je tvořeno mohutnou šlachou. 

Funkce tohoto svalu je vnitřní rotace v kolenním kloubu. 
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 Trojhlavý sval lýtkový, m. triceps surae, je soubor složený ze tří svalů, a to z m. 

soleus, který se nachází nejhlouběji a dále z m. gastrocnemius mediale et laterale – 

které dále dělíme na: 

 caput mediale – začíná na okraji mediálního kondylu femuru 

 caput laterale – začíná na okraji laterálního kondylu femuru 

 Obě hlavy se spojují v mohutnou šlachu – Achillovu šlachu, tendo calcaneus 

(tendo Achillis). Šlacha se upíná na tuber calcanei (Čihák, 2004; Dylevský, 2009; 

Bartoníček, 2004). 

 

2.3 Pohyby v kolenním kloubu 

 

 Základní postavení kolenního kloubu je plná extenze. Při plné extenzi jsou 

napjaty kolaterální vazy a všechny vazivové útvary na zadní straně kloubu. Femur, 

menisky a tibie jsou pevně ukotveny vedle sebe. Tento stav označujeme jako 

„uzamknuté“ koleno. 

 Mezi základní pohyby v kolenním kloubu patří flexe a zpětná extenze. Mezi 

další pohyby vznikající v kolenním kloubu jsou vnitřní a vnější rotace v bérci. Zbylé 

pohyby jsou pouze jen pasivní a mají velice malý rozsah. Flexe a zpětná extenze má tři, 

potažmo čtyři fáze-pohyby: 

1. Fáze: Počáteční rotace: na začátku flexe jdou kondyly femuru do zevní rotace a 

tibie do rotace vnitřní. Při počáteční rotaci se uvolňují postranní vazy a přední 

zkříženy vaz. Tuto fázi pohybu označujeme jako ,,odemknutí“ kolena. Největší 

rotační pohyb v kolenním kloubu vzniká mezi 45° – 90° flexe. 

2. Fáze: Valivý pohyb probíhá v meniskofemorálním skloubení a uskutečňuje flexi. 

Femur se valí po plochách tvořených tibií a menisky. 

3. Fáze: Posuvný pohyb: dokončuje flexi. V konečné fázi flexe menisky femuru 

mění svůj tvar a spolu s kondyly femuru se posunují po tibii dozadu (Kolář et 

al., 2009). 

4. Při extenzi probíhá celý pohyb v opačném pořadí. Extenze začíná posuvným 

pohybem dopředu a pokračuje valivým pohybem femuru po kondylech a končí 

závěrečnou rotací tibie laterálně, čímž dojde k uzamknutí kolenního kloubu 

(Kolář et al., 2009). 
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 Při flexi jsou hlavními stabilizátory zkřížení vazy, které zabraňují posuvným 

pohybům. Rozsah flexe v kolenním kloubu je 130° – 160°, z toho aktivní pohyb lze 

provést jen do 140° a zbylých 20° provedeme pasivně, např. při nízkém dřepu, kde nám 

váha a gravitace stlačí svalovou hmotnost (Čihák, 2004). 

 Extenze v kolenním kloubu je nulová. Když je kolenní kloub v základním 

postavení lze u zdravého jedince provést mírnou hyperextenzi, kolem 5° – 10° (Kolář et 

al., 2009). 

 Samotná rotace v kolenním kloubu závisí na stupni flexe, a zda je kloub 

,,odemknutý“. Při extendovaném kolenním kloubu je rotace díky napětí zkřížených vazů 

téměř nemožná. Maximální rozsah rotačních pohybů je zhruba mezi 5° až 50°. Rozsah 

rotací se zvětšuje s rostoucí flexí a nejvyšších hodnot dosahuje při flexi 45° – 90°. 

Maximální vnitřní rotace je okolo 5° – 10°, zevní rotace se pohybuje kolem 30° – 50°, 

nicméně vše závisí na stupni flexe kolena (Čihák, 2004). 

 

  

 

Obrázek č. 3. Anatomie kolenního kloubu ( převzato 26. 3. 2016 z http://1url.cz/ptK02) 

 

http://1url.cz/ptK02
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3 Chůze 

 

 Vzpřímená bipední chůze je pohyb s optimální rychlostí a minimální 

energetickou ztrátou. Chůze je velice specifická a jedinečná pro každého jedince. Podle 

způsobu našlapování a rytmu chůze jsme schopni určit pohlaví, dokonce i věk jedince. 

Stereotyp chůze je jako otisk prstu - je naprosto jedinečný a díky jeho specifickým 

vlastnostem dokážeme identifikovat daného člověka (Cunado, 1997). 

 Při chůzi se svaly rytmicky zkracují a napínají, čímž mění vzdálenost mezi 

začátky, origo, a úpony, insertio, svalů. Touto souhrou vzniká tah, který působí na 

pohyblivý kostěný aparát opírající se v kloubu o pevný oporný segment, punctum fixum. 

Druhý segment je tvořen pohybující se částí, punctum mobile (Dylevský, 2007). 

 Chůze člověka může připomínat pohyb kyvadla; rytmická, cyklická a pohybuje 

se po části oblouku (Whittle, 2007). Pohyb začíná ve výchozí poloze, poté se dostává 

přes nulové postavení až do jedné z krajních poloh a nakonec pokračuje do druhé. Jak 

víme, kyvadlo se vrací zpět, ale pohyb člověka nikterak. Pohyb se posouvá vpřed, a to 

jen díky změně upevnění, které se mezitím posunulo a tím se i celý systém rytmicky 

postoupil kupředu (Véle, 2006). 

 Pohyby při lokomoci se řídí podle druhově specifických programů. Tyto 

programy jsou zděděny a uloženy v centrální nervové soustavě, která vše řídí. Každý 

specifický detail lokomočního pohybu vzniká na základě učení a přizpůsobování se 

endogenním a exogenním vlivům. To znamená, že na pohyb působí různé patogenní 

vlivy. Tato adaptace na okolí vysvětluje individualitu a specifičnost chůze každého 

člověka (Vařeka, Dvořák, 1999). 

 Díky rozboru chůze můžeme zjistit informace o řídících pochodech centrální 

nervové soustavy, která nám pomůže stanovit terapii při poruchách motoriky. Z pohledu 

laika nám chůze připadá jako jednoduchý základní pohyb, nicméně při bližším 

zkoumání zjistíme, že jde o velmi složitý rozfázovaný pohyb, probíhající cyklicky podle 

určité časové posloupnosti, timing. Analýza pohybu nám tedy odtajňuje, jak je tento 

pohybový úkon složitý a jak moc zasahuje do celého motorického aparátu. Na pohybu 

se podílí celý pohybový aparát, od dolních končetin přes trup až k horním končetinám a 

hlavě. Tělo se díky dokonale spolupracujícímu systému dokáže vypořádat s jakoukoliv 

nerovností a překážkou v terénu (Véle, 2006). 

 



15 

3.1 Krokový cyklus a jeho analýza 

 

 Krokový cyklus popisuje charakteristické prvky chůze v jednotlivých fázích, 

které se mohou průběžně měnit vlivem vnějších podmínek, změny rychlosti nebo směru 

chůze (Gage, 1991). 

 Během chůze je vzpřímená postura střídavě zajištěna oporou jedné nebo druhé 

dolní končetiny. Při pohybu vpřed přes stojnou dolní končetinu (DK) je druhá dolní 

končetina ve fázi švihové, mimo kontakt s opěrnou plochou. Během střídání stojné fáze 

mezi pravou a levou DK se objevuje fáze tzv. dvojí opory, kdy jsou obě končetiny ještě 

v kontaktu s opěrnou plochou. Při narůstající rychlosti se doba dvojí opory zkracuje, až 

vymizí. Objevuje se tzv. letová fáze charakteristická pro běh. Celý krokový cyklus (KC) 

je definován výskytem stojné a švihové fáze jedné končetiny následujících po sobě. Tak 

zvaným dvojkrokem (Whittle, 2007). 

 Pro každou dolní končetinu existují tři jasně oddělené pohybové fáze: 

1. Fáze: Oporná fáze se liší od švihové tím, že je končetina celou dobu v kontaktu 

s opornou bází bází. 

2. Fáze: Fáze dvojí opory: v tuto chvíli jsou obě končetiny ve styku s opornou bází.  

3. Fáze:Švihová fáze se vyznačuje pohybem končetiny vpřed, bez kontaktu 

s opornou. 

 

 

Obrázek č. 4. Krokový cyklus pravé dolní končetiny: 1 - oporná fáze (A-D), 2 - fáze 

dvojí opory (E), 3 - švihová fáze(E-F) (převzato 26. 3. 2016 z http://1url.cz/ItKhZ) 

 

 

http://1url.cz/ItKhZ
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3.1.1 Oporná fáze 

 

 Oporná fáze zaujímá 60 % z krokového cyklu. V této fázi je chodidlo ve styku 

s podložkou. Začátkem oporné (nebo také stojné) fáze je kontakt paty švihové nohy s 

opornou plochou, která je postupně rozšiřována z paty na plantu a nožní klenbou je 

dynamicky uchopována členitá plocha oporné báze, aby byla vytvořena pevná, 

spolehlivá opora pro působení reakční síly (Véle, 2006). 

 Ze stojné nohy se po odvinutí paty stává noha odrazová, která má dostatečnou 

sílu zvednout tělo mírně vzhůru, směrem dopředu. Tato fáze je zakončena odvinutím 

palce od podložky a z končetiny oporné (stojné) se stane končetina švihová (Véle, 

2006). 

 Při průměrné rychlosti chůze tvoří 60 % stojná fáze a švihová zaujímá 40 % 

krokového cyklu. Při pomalé chůzi může stojná fáze dosahovat více než 70 % a fáze 

švihová méně než 30 % (Trew, Everett, 1997). 

 

Pohyb v kyčelním kloubu 

 V kyčli dochází k extenzi, a to po celou dobu této oporné fáze, od kontaktu paty 

až k odvinutí palce. Kyčel nejdřív rotuje do zevní rotace, poté přechází do rotace 

vnitřní, díky správné koordinaci všech struktur nedochází k poklesu pánve k protější 

straně (Vařeka,Vařeková, 2009). 

 Svaly pracující při pohybu v kyčelním kloubu jsou: svaly gluteální a svaly 

flektující kolenní kloub. Všechny tyto svaly se aktivují při počátečním dotyku nohy 

s podložkou. Ke konci pohybu se aktivují adduktory stehna. Při rychlejší chůzi se 

aktivita gluteálních svalů zvyšuje (Véle, 2006). 

 

Pohyb v kolenním kloubu 

 Pohyb v kolenním kloubu můžeme rozdělit na dvě fáze: v první fázi dochází 

k mírné flexi, poté nastává druhá fáze, kdy dochází k extenzi, která je spojena se zevní 

rotací bérce s abdukcí talu (Vařeka,Vařeková, 2009). 

 V první fázi dochází k mírné flexi od dotyku paty až po dotyk celé planty. 

Následně nastává druhá fáze, kdy se extenduje koleno až do odvinutí paty, kdy opět 

začíná mírná flexe. Touto flexí se chůze ekonomizuje, a to díky oploštěnému zdvihu 
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těžiště. Svaly pracující při pohybu: v první fázi je nejvíce aktivní m. quadriceps femoris, 

tento sval postupně relaxuje a při dotyku paty se zemí dělá mírnou flexi.  

 V druhé fázi se aktivuje m. vastus intermedius. V momentě, kdy se končetina 

dostane do vertikální polohy, dochází k uzamknutí kolenního kloubu a funkce extenzorů 

je nadále zbytečná. Na úplném konci pohybu se aktivují flexory kolena. Aby byl člověk 

schopen rychlejší chůze, je nutné zvýšit aktivitu svalů, a to zejména když je koleno 

v extenzi. Svaly musí být natolik silné, aby byly schopné kolenní kloub při extenzi 

udržet (Véle, 2006). 

 

Pohyb v hlezenním kloubu 

 V kotníku a noze dochází k plantární flexi, která aktivuje propulzi a potom 

následuje mírná dorzoflexe. Ve fázi opory chodidlo přilne k podložce, kterou ,,uchopí“, 

aby byla schopná rozlišit spolehlivost opory podložky pro působení reaktivní síly 

(Vařeka,Vařeková, 2009). 

 V hlezenním kloubu dochází ke střídavé pronaci a supinaci nohy. Při velkých 

nerovnostech podložky může dojít k vymknutí, subluxaci v kotníku, což vede k 

poškozením ligament a kloubního pouzdra. Svaly, které se aktivují při pohybu: m. 

tibialis anterior a mm. peronei jsou svaly zabraňující padání špičky do plantární flexe. 

Po přesunutí těžiště aktivita svalů ustupuje a znovu se aktivuje při odvíjení prstců 

(Kolář et al., 2009). 

 Velice podobnou práci vykonávají i m. extensor hallucis longus a m. extensor 

digitorum longus. Při stabilizaci stoje se aktivuje i m. soleus. Sval m.triceps surae 

pracuje excentricky, vytváří takovou sílu, která přesáhne váhu těla a tím posunuje tělo 

vzhůru a vpřed. Když chceme zrychlit chůzi, je aktivita těchto svalů nezbytná. Nicméně 

nejaktivnějším svalem ve střední části opěrné fáze je m. tibialis posteriori (brání everzi 

a pronaci nohy). V této fázi je koleno stabilizováno lýtkovým svalem, a to jak přední 

částí, tak i jeho zadní částí. Svaly palce na noze se aktivují podle velikosti tlaku na nohu 

(Véle, 2006). 

 Aktivitu v hlezenním kloubu můžeme zvýšit při rychlejší chůzi nebo při chůzi ve 

složitém terénu, jako je třeba písek (Levitová, Hošková, 2016). 
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3.1.2 Fáze dvojí opory 

 

 V této fázi jsou obě končetiny v kontaktu s podložkou. Tato fáze tvoří přechod 

mezi švihovou a opornou fází. Z hlediska procentuálního rozdělení cyklu, tvoří tato 

10% z fáze oporné. Při fázi dvojí opory je těžiště těla na nejnižší úrovni a představuje 

nulovou polohu kyvadla, na kterou postupně navazuje jak propulzní, tak švihová a 

brzdící fáze chůze. Při rychlejší chůzi se fáze dvojí opory vytrácí a při běhu se již nadále 

nevyskytuje (Krivošíková, 2011). 

 

3.1.3 Švihová fáze 

 

 Z hlediska časového rozvržení timingu, zaujímá švihová fáze 38-40 % 

z krokového cyklu (Dungl, 2014). 

 Švihová končetina se chová jako složené kyvadlo. Na začátku dochází ke 

zrychlení dolní končetiny a po přenesení těžiště těla před bázi opory dojde ke zpomalení 

(Gage, 1991). 

 Můžeme ji rozdělit do subfází: počáteční švih (akcelerace-zrychlení), středová 

fáze švihu (mezišvih) a konečná fáze švihu (decelerace-zpomalení). Akcelerace začíná 

zvednutím končetiny od podložky, poté se mění na mezišvihovou fázi. Ta nastává, když 

je zrychlující končetina v rovině se stojnou končetinou a konečný švih začíná poté, co 

se zpomalující končetina připravuje na kontakt s podložkou (Krivošiková, 2011). 

 

Pohyb v kyčelním kloubu 

 V kyčelním kloubu dochází k flexi a zevní rotaci. Po počáteční zevní rotaci 

femuru a pánve na stejné straně dochází ke změně rotace na vnitřní v okamžiku, kdy 

začne kontralaterální polovina pánve a femur stojné dolní končetiny rotovat zevně. 

Svaly, které se aktivují jsou m.iliopsoas (při flexi v kyčli), m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae, m. pectineus, m.biceps femoris (caput breve) a m. sartorius (Bartoníček, 

2004; Vařeka, Vařeková, 2009). 

  

Pohyb v kolenním kloubu 

 Pohyb v kolenním kloubu můžeme rozdělit na dvě fáze. V první fázi dochází 

k flexi v kolenním kloubu a v druhé fázi k extenzi. V okamžiku kontaktu paty s 
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podložkou je koleno téměř v plné extenzi (Vařeka, Vařeková, 2009). Při rychlejší chůzi 

se zvyšuje aktivita flexorů kolena. Při extenzi pracují svaly m. quadriceps femoris, m. 

sartorius a mediální část flexorů kolena (Čihák, 2004; Véle, 2006). 

 

Pohyb v hlezenním kloubu 

 Při švihové fázi v hlezenním kloubu dochází k plantární flexi, která postupně 

přechází do dorziflexe, a v mezišvihové fázi dosáhne hlezno zhruba nulového postavení 

a je tak připraveno na kontakt s podložkou. Svaly aktivní ve švihové fázi jsou m. tibialis 

anterior, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus( Krivošiková, 2011; 

Bartoníček, 2004). 

 

3.2 Stereotyp chůze u hemiparatického pacienta 

 

 Normální průběh chůze závisí na integrované aktivitě všech regulačních okruhů. 

Jedná se o složitý regulační mechanismus, který je tvořen míchou, mozkovým kmenem, 

mozečkem, bazálními ganglii, thalamem a mozkovou kůrou. Proprioreceptory a 

exteroreceptory vytváří zpětnou vazbu pro pohybový systém. Stěžejní význam na řízení 

chůze mají regulační okruhy mozečku a bazální ganglia. Pokud dojde k narušení 

regulačních okruhů, dochází k patologickému stereotypu chůze (Kolář et al., 2009). 

 Při hemiparetické chůzi jsou přítomny abnormality zahrnující spastickou a 

paretickou komponentu, poškození senzorické kontroly a mechanické změny ve svalech 

a kloubech (Schroeder et al., 1995). 

 

Patologické mechanismy hemiparetické chůze dle Gage (Whittle, 2007): 

 ztráta selektivní kontroly 

 závislost na primitivních pohybových vzorech 

 abnormální svalový tonus 

 relativní nerovnováha mezi agonisty a antagonisty 

 ztráta obranných reakcí 

 

 Typickou hemiparetickou chůzi nelze globálně popsat z důvodu individuální 

kombinace patologických komponent zastoupených u každého jednotlivého pacienta. 

Hemiparetická chůze je charakteristická pomalejšími, energeticky náročnějšími pohyby, 
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opožděnými rovnovážnými reakcemi, nedokonalým přenosem váhy na paretickou 

končetinu a poškozenou motorikou (Yavuzer et al., 2006). 

 U pacientů po iktu můžeme vidět kompenzační pohyby na horní i dolní 

končetině, které jim pomáhají vyrovnávat se s neurologickými a funkčními deficity 

(Sangole, 2007). 

 Výsledný vzorec chůze je tvořen kombinací odchylek způsobených primární 

dysfunkci, kompenzačními pohyby a zachovalou funkci (Harris, 2005). 

 Projevem časové asymetričnosti u hemiparetických pacientů je nižší průměrná 

rychlost chůze, která se v závislosti na poškození, časovém intervalu po CMP a na věku 

osoby mění. Průměrná rychlost u hemiparetiků je v rozmezí 0,23 – 0,73 m/s v 

porovnání s přibližně 1,3 m/s u zdravých jedinců. Perry klasifikovala jako nelimitující 

sociální lokomoci při rychlosti 0,8 m/s a vyšší (Roberts, 2010). 

 Ve stojné fázi dochází k nedostatečné přípravě hybnosti těla vpřed. Kompenzací 

těchto změn je prodloužení stojné fáze na neparetické dolní končetině a na paretické 

dolní končetině je pak stojná fáze a délka kroku kratší (Roerdink et al., 2007). 

 V důsledku narušené motorické koordinace na paretické končetině dochází při 

volním pohybu ke stereotypním koaktivacím některých svalů, tyto koaktivace dále 

označujeme jako abnormální svalové synergie. Na dolní končetině můžeme vidět 

extenzorovou synergii. Ta je charakterizována abnormální stereotypní koaktivaci 

extenzorů hlezenního kloubu a většinou bývá přítomna po celou dobu stojné fáze (Dyer, 

2014). 

 Ve švihové fázi se u pacienta objevuje cirkumdukce, či elevace pánve ve 

švihové fázi v důsledku omezené flexe v kyčli a v kolenním kloubu a snížené síly 

dorzálních flexorů kotníku (Mazuquin et al., 2014). 

 Následkem těchto patologických změn je nárůst energetického výdeje, pády, 

přetěžování kloubů, deformity a bolesti (Verma et al., 2012). 

 

3.3 Problematika kolenního kloubu u hemiparetiků 

 

 U pacientů po CPM dochází k hyperextenzi v kolenním kloubu, což je běžný 

kinematický problém. Definice hyperextenze je známá jako extenze kolenního kloubu 

za neutrální anatomickou pozicí během stojné fáze. Stupeň hyperextenze záleží na 

mobilitě kolenního kloubu. Studie říkají, že hyperextenze u pacientů po CMP může 
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dosahovat až 22°. Stěžejní problém spočívá v poškozování kapsulárního a 

ligamentózního aparátu kloubu. Můžeme předpokládat, že je způsobena svalovou 

slabostí, a to převážně m. quadriceps femoris, dále hamstringů a také m. gastrocnemius. 

Nicméně příčina zatím nebyla jasně prokázána (Cooper, 2012). 
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4 Vyšetření chůze 

 Pro analýzu chůze používáme dva typy testů. První způsob analyzuje funkční 

úroveň chůze, tzn. vzdálenost, čas a funkční mobilitu pacienta. Testy, které byly použity 

v této práci: Timed up and go, 10 metrů chůze a 2 minutový test chůze. Druhým 

způsobem jsme schopni analyzovat kvalitu chůze. Pozorování je nejčastější metoda pro 

vyšetření chůze. Další metodou, pro posouzení kvality chůze byl Rivermeadský vizuální 

test. 

 

4.1 Testy pro vyšetření funkce chůze  

 

4.1.1 Timed up and go test 

 

Timed up and go test byl původně vyvinut pro posouzení mobility a rizika pádů u 

starších pacientů. Dnes ho využíváme i pro jiné skupiny lidí (s vetigem, po CMP, u 

chirurgických pacientů a u mnoha dalších…) Při provedení testu pacient sedí, na pokyn 

terapeuta se zvedne ze židle, a co nejrychleji dojde ke značce umístěné tři metry od 

židle, kde se otočí, a jde zpátky k židli a sedne si. (Schadler et al., 2009). 

 Výsledný čas je tvořen aritmetickým průměrem obou hodnot. Čas, který 

získáme, je indikátorem pro mobilitu pacientů. Pacienti, kteří zvládnou test pod deset 

vteřin, jsou klasifikování jako „normální“. Pacienti, kteří zvládnou test pod dvacet 

vteřin, mají dobrou mobilitu. A pacienti, kteří potřebují třicet a více vteřin, jsou jedinci 

s poruchami mobility a vyžadují kompenzační pomůcky při chůzi. Originální znění a 

překlad je uveden v příloze č. 1 (Shumway-Cook A. et Woollacott M., 2007; Shumway-

Cook A et al., 2000). 

 Studie Ng a Hui-Chang (2005) prokázala, že TUG dokáže rozlišit jedince po 

CMP od zdravých starších jedinců. U zdravých pacientů byl průměrný čas TUG 9,1 s; a 

u pacientů po CMP se průměrný čas pohyboval okolo 22,6 s. 

 Výsledek TUG testu u hemiparetických pacientů závisí na funkci paretické dolní 

končetiny, zejména při stojné fázi (Bonnyaud et al., 2015). 
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Obrázek č. 5. TUG test (převzato 25. 3. 2016 z http://1url.cz/AtKLy) 

 

4.1.2 Test 10 metrů chůze 

 

 Tento kvantitativní test slouží k hodnocení rychlosti chůze. Pro provedení testu 

je třeba úsek dlouhý 14 metrů. Čas měříme od druhého k dvanáctému metru. První dva 

metry slouží k nabrání rychlosti a poslední dva k zpomalení. Celková vzdálenost se liší 

(Bohanone, 2006). 

 

4.1.3 Test 2 minutové chůze 

 

 Testem lze zhodnotit výkonnost vyšetřovaného pacienta. Pro provedení testu je 

potřeba změřit vzdálenost, nejméně 30 metrů a vytvořit značky po jednom metru.  

Pacienta instruujeme, a to k nejvyšší možné rychlosti chůze, kterou je schopen udržet po 

dobu dvou minut (Leung et al., 2006). 

 

4.2 Test pro vyšetření kvality chůze 

 

 ,,Rivermead visual gait assessment“ neboli Rivermeadské vizuální posouzení 

chůze je test, který byl vypracován oxfordským rehabilitačním centrem (Rivermead 

http://1url.cz/AtKLy
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Rehabilitation Center in Oxford) pro pacienty s neurologickým onemocněním. Test byl 

vytvořen pro klinické použití z důvodu usnadnění a zjednodušení práce, není příliš 

dlouhý a snadno se používá (Lord S. et al., 1998). 

 Můžeme ho rozdělit do tří částí. První se zabývá postavením horní končetiny, 

následně stojnou a švihovou fází na dolní končetině. Testem hodnotíme vždy jen jednu 

polovinu těla. Na základě pozorování chůze hodnotíme 20 různých položek. K 

hodnocení daných položek je vytvořena čtyřbodová stupnice, kde 0 = norma, 1 = mírně 

závažná odchylka, 2 = středně závažná odchylka a 3 = závažná odchylka. Výsledkem 

testu je skóre z daných 20ti položek, které vzniká součtem všech udělených bodů. Škála 

hodnot se pohybuje v rozmezí od 0-59, kdy 0 znamená normální chůzi a hodnota 59 

značí závažnou poruchu chůze. Originální test a jeho překlad je uveden v příloze č. 2 

(Shumway-Cook A. et Woollacott M., 2007; Kolářová, 2012). 
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5 Možnosti terapie nestabilního kolenního kloubu u 

hemiaretických pacientů 

 

 Prof. Jean Michel Gracies navrhuje strategie klinického hodnocení spasticity. 

Gracies (2010) následuje a rozšiřuje Tardieuho návrhy a postupy, čímž přispívá k 

objektivnímu vyšetření a hodnocení spasticity. Toto vyšetření se skládá z pěti po sobě 

jdoucích kroků od pasivní protažitelnosti měkkých tkání v každé svalové skupině až po 

globální funkce celé končetiny. Klinického hodnocení spastické parézy hodnotí aktivní 

funkci končetin (Gracies et al., 2010). 

 K objektivnímu hodnocení aktivní funkce dolní končetiny se používají 

rychlostní testy chůze. Ty jsou často prováděny na vzdálenost 10 metrů nebo po dobu 2 

minut. Vytrvalostní test probíhá 6 minut. Během testu chůze může být měřena také 

délka kroku a kadence (rytmus). Velmi užitečné mohou být také testy chůze do schodů 

nebo po nerovném terénu. Ty jsou vhodné zvláště k odhalení nebo upřesnění 

kvalitativních abnormalit chůze, které mohou být na rovném povrchu částečně 

„maskovány“ (Gracies et al., 2010). Mezi subjektivní hodnocení patří zejména škály, 

které cílí na hodnocení nezávislosti chůze v běžném denním životě. Patří sem například 

FAC (Functional Ambulation Classification) (Gracies et al., 2010). 

 Přístup dle prof. Gracies je novým trendem v terapii spasticity. Je zde zdůrazněn 

aktivní přístup pacienta. Léčba spasticity by měla obsahovat prolongované protažení 

spastické- ho svalu (trvající ideálně 30 minut denně), provádění rychlých alternujících 

pohybů pro snížení kokontrakce (frekvence 3× 30 sec. denně) a aplikaci botulotoxinu 

do klíčových svalů, vše na základě podrobného kineziologického rozboru (Gracies et 

al., 2010; Fleuren et al., 2006). 

 Zkracování spastického svalu je velkým problémem při spastické paréze. Dle 

histologických poznatků totiž zkracování začíná již několik hodin po vzniku parézy. 

Proto by rehabilitační péče se strečinkem měla být zahájena co nejdříve, ideálně již 

první den vzniku motorického deficitu (Thibaut et al., 2013). Cílem protahování je 

zlepšit viskoelastické vlastnosti svalů a šlach, a tím zvýšit jejich protažlivost. 

Protahování také vyvolává prodloužení svalového stahu a tím ovlivňuje svalovou 
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hyperaktivitu (spasticitu)( Bovend’Eerdt et al., 2008; Harvey et al., 2002; Katalinic et 

al., 2011). 

  

5.1 Balanční cvičení 

 

 Balanční cvičení, má pozitivní vliv na svalovou koordinaci, odstraňuje svalovou 

nerovnováhu, podporuje uvědomění si polohy těla a v neposlední řadě stabilizuje tělo 

(Jebavý, Zumr, 2009).  

 Pacienti po CMP trpí poruchou regulačního mechanismu (Kolář et al., 2009). Při 

porušení tohoto mechanismu dochází ke ztrátě selektivní kontroly, abnormálnímu 

svalovému tonu, nerovnováze mezi agonisty a antagonisty, ke ztrátě obranných reakcí 

(Whittle, 2007). 

 Pomocí cviků v labilních polohách pozitivně působíme na nervosvalovou 

koordinaci a díky tomu můžeme zlepšit i stereotyp chůze (Hálková et al., 2006). 

 Hlavním principem balančních technik je zmenšení plochy opory, a v důsledku 

toho navození stavu ,,balancování“, což můžeme vnímat jako koordinované zapojování 

svalových smyček, abychom přiměřenou silou dosáhli cílených poloh nebo setrvali v 

relativně labilní poloze. Balancování podporuje rozvoj statických i dynamických 

rovnovážných funkcí a lze ho vnímat i jako specifické posilování s vlastní vahou. 

Dochází tedy jak k vyvažování polohy při statické fázi, tak i k rychlému pohybu 

určitého tělesného segmentu, který je poté prudce zastaven při fázi dynamické (Jebavý, 

Zumr, 2009). 

 

5.1.1 Balanční pomůcky 

 

 Balanční pomůcky využíváme pro jejich pozitivní vliv na svalový tonus, 

funkčnost kloubních struktur, držení těla, centraci kloubů, koordinaci a koncentraci. 

Velký vliv mají na nervový systém, kde dochází k zvýšené propriorecepci a 

exterorecepci, a to vede k dokonalejšímu citu pro rovnováhu. Můžeme je využívat nejen 

v rámci fyzioterapie, ale také v tělocvičnách, fitcentrech nebo doma (Muchová, 2009).

 Jedním z prvních ortopedů, který je začal využívat jako rehabilitační pomůcku u 

poranění v oblasti hlezenního kloubu, byl anglický ortoped Freeman (Freeman, 1965).
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 Později byla úseč používána pro obnovu funkčnosti svalů v oblasti kolene a dnes 

se její využití neustále rozšiřuje (Muchová, 2009). 

 

 Mezi balanční pomůcky patří balanční čočky a plastové úseče různých velikostí 

a materiálů, kladiny, závěsné lávky, plné míče, nafukovací míče, masážní míčky, vodní 

válce, pěnové válce, podložky, trampolíny a mnoho dalších. Balanční úseče vznikly 

v padesátých letech 20. století v USA pod názvem ,,wobble board“ a neustále se vyvíjejí 

(Jebavý, Zumr 2009). V současné době se vyrábějí v různých tvarech, velikostech a 

v různé cenové relaci. Nejčastějším materiálem je dřevo, ale dnes se uplatňují úseče 

z měkčeného PVC, vinylu či pryže. Mezi základní typy patří kulová, válcová a 

vzduchová úseč. Kulová úseč se původně používala v rámci rekonvalescence 

poúrazových stavů. Později byla úseč používána pro obnovu funkčnosti svalů v oblasti 

kolene a dnes se její využití neustále rozšiřuje. Vyrábějí se z rozličných materiálů 

s různým poloměrem polokoule. Válcová úseč (rocket boards) umožňuje pohyb ve 

směru anteroposteriorním a laterolaterálním. Je stabilnější než kulová a je vhodnější pro 

pacienty, kteří nemají s balančními plošinami žádné zkušenosti (Jebavý, Zumr 2009). 

Vzduchové úseče mají různé tvary a můžou být naplněné vzduchem nebo měkkým 

materiálem. Úseče jsou různě tuhé a na svrchní části je protiskluzový povrch (Muchová, 

2009). 

 

 

 

Obrázek č. 6. - kulová úseč (převzato 26. 3. 2016 z: http://1url.cz/PtKhX) 

 

http://1url.cz/PtKhX
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Obrázek č. 6.1. - válcová úseč (převzato 26. 3. 2016 z: http://1url.cz/PtKhv) 

 

 

Obrázek č. 6.2. - vzduchová úseč (převzato 26. 3. 2016 z http://1url.cz/PtKhX) 

 

5.2 Vizuální zpětná vazba 

 

 Pojem zpětná vazba byl přejat z technických oborů a využívá se při nácviku 

terapeutické jednotky prostřednictvím PC, kamery či mobilního telefonu pro zobrazení 

pohybu pacienta.  Jedná se o proces, při kterém výstup daného systému ovlivňuje jeho 

vstup. V oblasti motorického učení je zpětná vazba přijatá jako informace o proběhlém 

výkonu. Systémem se stává pacient, výstup je jeho pohybový projev při terapii a vstup 

je informace o tom, jak může pohybový projev upravit. Pacient po dokončení terapie 

může vidět videozáznam, kde zhodnotí svůj výkon (Schmidt, 2005). 

 Je prokázáno, že využitím vizuální zpětné vazby zvýšíme efektivitu rehabilitační 

terapie. Zpětná vazba umožňuje částečně nahradit insuficientní informace z 

proprioreceptorů a dalších senzorů pohybu, které byly narušeny cévní mozkovou 

příhodou (Barcala et al., 2013). 

http://1url.cz/PtKhv
http://1url.cz/PtKhX
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 Vizuální zpětná vazba usnadňuje pacientovi přenos váhy ze zdravé na paretickou 

dolní končetinu, zvyšuje se stabilita stoje i chůze, zlepšuje se kontrola a koordinace 

prováděných pohybů (Burget, 2015). 

 Pohled na sama sebe zvnějšku dává pacientovi možnost provést korekci na 

základě vlastního úsudku. Jedná se o styl sebehodnocení, který je nezbytnou součástí 

terapie (Česká obec sokolská, 2015). 
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Praktická část 

 

6 Metodologie 

 

 Pro realizaci cíle své bakalářské práce jsem zvolila metodu případové studie. Pro 

sběr dat využiji následující techniky: pozorování, dokumenty, interview, foto a 

videozáznamy (Hendl, 2008). 

 Pacienti museli splňovat následující kritéria. Pacient prodělal CMP, je schopen 

stabilního stoje a chůze (bez pomůcky), při stojné fázi je na paretické straně přítomen 

nestabilní kolenní kloub. Byli vybráni dva muži ve věku 66 a 65 let. U obou pacientů 

byla diagnostikována ischemická CMP s hemiparézou vpravo. Jeden pacient prodělal 

příhodu před dvěma lety a druhý před 20ti lety. 

 Fyzioterapie probíhala v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství VFN 

v Praze (dále KRL) po dobu 6ti týdnů. Na začátku a na konci 6ti týdenního programu 

bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření. Kvalita chůze byla objektivně zhodnocena 

aspekcí a pomocí standardizovaného testu Rivermead visual gait assessment, funkce 

chůze byla hodnocena pomocí Timed Up and Go testu, testu 10 m chůze a 2 min. testu 

chůze. Dle vyšetření bylo zvoleno cvičení pro konkrétního pacienta. Cvičení probíhalo 

2x týdně po 75ti minutách na KRL, dále měli pacienti cvičit každý den v domácím 

prostředí. Cvičební jednotka na doma obsahovala cviky, které byly prováděny v terapii. 

Tyto cviky byly pro každého pacienta natočeny. 

 Při fyzioterapii bylo využito cvičení na balančních plochách, protahování 

spastických svalů dle prof. Gracies a cvičení pomocí vizuální zpětné vazby. Pacienti 

byli seznámeni s průběhem a cílem terapie. Při práci byl dodržen Etický kodex 

fyzioterapeuta i mlčenlivost ve vztahu ke všem informacím týkajících se pacientů. Oba 

pacienti souhlasili s pořízením audiovizuálního záznamu o průběhu terapie. 

 

6.1 Cíle bakalářské práce 

 

 Cílem této práce je zjistit, zda lze ovlivnit nestabilitu kolenního kloubu při chůzi 

u hemiparetických pacientů pomocí fyzioterapie. 
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6.2 Základní otázka bakalářské práce 

 

 Ovlivní fyzioterapie stereotyp chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě 

s nestabilním kolenním kloubem? 

 

6.3 Cíl terapie 

 

 Terapie byla zaměřena na zlepšení kvality chůze prostřednictvím zvýšení 

stability kolenního kloubu na paretické straně. 



32 

7 Proband I. 

 

Anamnéza: 

Datum odebrání anamnézy a vstupního vyšetření: 28. 1. 2016 

Vyšetřovaná osoba: P. P 

Ročník narození: 1950 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: st. p. ischemickém CMP v povodí ACM 1. sin., v roce 2014 

RA: ženatý, matka zemřela v 93 let, měla kardiostimulátor, otec zemřel na karcinom 

kostí v 83 letech 

OA: prodělal běžná dětská onemocnění, DM neguje, se srdcem se neléčí, měl šelest na 

srdci – provedeno echo s normálním nálezem, léčí se s hypertenzí, TBC plic prodělal 

pěti letech 

Úrazy: distorze kotníku – bez následků 

Operace: 2x nosní polyp 

Abúsus: nekouří, alkohol příležitostně, drogy-neguje, káva- neguje 

Sport: před CMP hrál fotbal, pravidelně běhal, dnes chodí po horách a do posilovny 

AA: manželka pacienta lékovou alergii neguje 

FA: Godasal tbl. 0-1-0, Piracetamol tbl. 1-1-0 

PA: pracoval ve firmě AF Consul 

SA: pracoval jako elektroinženýr, nyní je v SD, žije s manželkou 

 

NO: Pacient byl večer běhat, manželka přišla po 9 hodině večer a našla ho ležet na  

zemi a kolem něj byly zvratky. Pacient byl odvezen do FTN na neurologii. Na JIP ležel 

3 dny, byla mu podána IVT - bez zlepšení klinického stavu. Dg. při přijetí byla iCMP s 

pravostrannou hemiplegií a afázií na podkladě okluze ACM l.sin. Na kontrolním CT po 

24 hodinách hypodenzita T-P vlevo a v oblasti BG vlevo. Neurologický nález se zhoršil 

do plegie PHK a až do těžké parézy PDK a těžké afázie. Pak 2 dny na standardním 

oddělení neurologie FTN. Poté byl hospitalizován na Geriatrii, na lůžkách s následnou 

péčí. Od 26. 2. 2015 šel z Geriatrie rovnou do léčebny Luže - Košumberk, kde byl do 

29. 4. 2015. Zpočátku neviděl na p. oko, nyní omezené zorné pole, na očním nebyl. 
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Předchozí rehabilitace: Fyzioterapie započala hned po CMP ve FTN na neurologii, 

poté pacient měsíc ležel na oddělení následné péče na Geriatrii. Po měsíční léčbě byl 

pacient převezen do léčebny Luže-Košumberok, kde strávil 2 měsíce. 

rehabilitace. Pacient byl opakovaně přítomen v Denním stacionáři KRL VFN, kde i 

nadále dochází ambulantně.  

Indikace k rehabilitaci: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie 

Indikace k fyzioterapii: st.p ischemické CMP 

 

Vyšetření fyzioterapeutem (vstupní) 

Vitální funkce a parametry: TK: 130/80, TF:78/min, váha: 80 kg, výška: 178 cm, 

BMI: 25,3 (mírná nadváha) 

 

Status praesens: pacient při vědomí, orientován místem, časem, osobou, 

spolupracující, chodící 

Aspekce: celkově bez vstupů a bandáží, kůže bez cyanózy a ikteru, bez známek 

tromboembolické choroby 

 

PHK - Wernicke-Mannovo držení 

ramenní kloub jde dorzokaudálně, vnitřní rotace, značná protrakce 

loketní kloub je ve flexi a ruka jde do pronace a je sevřená v pěst 

 

PDK- trup v lateroflexi doprava 

zvýšený laterální posun trupu a pánve  

kontralaterální pokles pánve 

pánev elevace, rotovaná doprava 

kyčelní kloub zvýšená extenze 

kolenní kloub v nadměrné extenzi 

perimaleolární otok v oblasti hlezenního kloubu 

hlezenní kloub v značné inverzi 

omezená plantární flexe prstců 

 

Aspekce zezadu: 

klenutí pat: mírné pronační držení 

tloušťka achillových šlach: pravá širší 
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tvar a tloušťka: pravé lýtko hypotrofičtější než levé 

postavení popliteální rýhy: symetrické 

tvar a tloušťka stehen: pravé stehno hypotrofičtější než levé 

postavení lopatek: asymetrická výška – pravá níž, scapula alata 

výška a tvar ramen: asymetrická výška – pravé rameno níže 

hlava: mírně v lateroflexi na pravou stranu 

 

Aspekce ze strany:  

Mírná flexe v kolenním kloubu a trupu, protrakce ramen a předsun hlavy 

 

Aspekce zepředu: 

příčná klenba: pokleslá 

podélná klenba: pokleslá 

kolena + postavení pately: symetrické, pravé koleno v hyperextenzi 

stehna: pravé stehno hypotrofičtější než levé 

postavení pupku: mimo střední linii, mírně vytažen vlevo  

prominence břišní stěny: ano 

 

Dýchání: 

Počet dechů za minutu: 15 

Tvar a velikost a symetrie hrudníku, jeho rozvíjení: tvar symetrický, omezené 

rozvíjení na pravé straně 

Dechová vlna: pacient se nadechuje do hrudníku a poté dechová vlna pokračuje do 

břicha, výdech jde nejprve z břicha a poté z hrudníku 

Typ dýchání: břišní 

Dušnost: negativní 

Zadýchán při chůzi: negativní 

Jakékoliv potíže s dýcháním: negativní 

 

Stabilita: 

stabilita na lůžku: soběstačný, sám se posadí a přetočí 

sed na lůžku: víc zatěžuje levou stranu, stabilní 

stabilita stoje: Romberg 2,3 s titubacemi,  

zvládne stoj na LDK 10-15 sekund bez titubací  
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stoj na PDK 2s – nohu pouze odlepí a zase mu spadne  

tandemový stoj nezvládne 

test stoje na dvou vahách: levá 44 kg, pravá 36 kg 

 

Soběstačnost:  

pacient je soběstačný, zvládá oblékání, hygienu, nakupování, cestuje jen v doprovodu 

manželky 

 

Mobilita: 

mobilita před přijetím do terapie: soběstačný 

vertikalizace do sedu: samostatná, pacient preferuje posazovaní přes pravý bok, ale  

zvládne i přes levý  

vertikalizace do stoje: pacient se zvedá opakovanými pohyby vzhůru, odráží se  

pomocí zdravé ruky a vstává hlavně přes zdravou LDK, PDK jde při vertikalizaci do 

vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

 

Chůze: 

rytmus chůze: nepravidelný 

délka kroku: krok levé nohy – 32 cm, krok pravé nohy 27 cm 

 

Timed up and go test: 15 sekund 

test 10 metrů chůze: 0,6 m/s 

2 minutový testu chůze: 71 metrů 

 

Rivermeadské vyšetření chůze: celkové skóre: 40/ 59 (celkový test viz. příloha č.3a) 

 

Rozbor stereotypu chůze: 

Na PDK se vyskytuje patologie v krokovém cyklu (LDK je bez patologií) 

 

Stojná fáze PDK: 

Trup – lateroflexe k postižené straně 

Pánev – chybí selektivní rotace pánve, laterální posun doprava, elevace postižené 

strany, kontralaterální pokles pánve k postižené straně 

Kyčel. kl. – cirkudukce, omezená extenze 
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Kol. Kl. – mírná flexe,  

Hlezen. kl. – nedostatečná dorzální flexe, inverze, omezená plantární flexe prstců, 

nášlap a odval přes malíkovou hranu 

 

Švihová fáze PDK: 

Trup – mírná flexe, trup v lateroflexi na postižené straně 

Pánev – elevace na postiženou stranu 

Kyčel. kl. – mírná flexe na postižené končetině 

Kolen. kl. – mírná flexe na postižené končetině 

Hlezen. kl. – v nadměrné plantární flexi 

 

Palpační vyšetření: 

otoky: perimaleolární otok pravého hlezenního kloubu 

jizvy: negativní 

 

Goniometrické vyšetření: 

PHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 25-0-130 140-0-0 25-0-100 30-0-10 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-130 - - 30-0-30 

Zápěstí 10-0-15 10-0-10 - - 

 

PDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 0-0-100 30-0-25 - 10-0-15 

kolenní kl. 0-0-90 - - - 

hlezenní kl. 5-0-5 - - - 

 

PHK 

(pasivně) 

S F T R 

ramenní kl. 45-0-150 165-0-0 30-0-110 60-0-60 
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loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 30-0-35 25-0-20 - - 

 

PDK 

(pasivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 20-0-135 40-0-20 - 40-0-20 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 10-0-15 - - 20-0-15 

 

Goniometrie levé strany těla měřena pouze aktivně, protože bylo dosaženo plných 

ROM. 

LHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 40-0-180 180-0-0 40-0-120 90-0-90 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 70-0-60 30-0-50 - - 

 

LDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 15-0-120 40-0-30 - 45-0-40 

kolenní kl. 0-0-120 - - - 

hlezenní kl. 25-0-30 - - 30-0-30 

 

 

Svalový test orientační: 

pravá část těla 

flexe zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

extenze zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

flexe loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 
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flexe ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

extenze ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

abdukce ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

addukce ramene: zvládne proti silnému odporu 

flexe nohy: neprovede  

extenze nohy: neprovede 

flexe kolenního kloubu: zvládne v polovičním rozsahu proti gravitaci 

extenze kolenního kloubu: zvládne proti gravitaci 

flexe kyčelního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze kyčelního kloubu: zvládne proti gravitaci 

 

levá část těla 

vše zvládne proti silnému odporu 

 

Vyšetření zkrácených svalů trupu a DKK: 

Zkrácený m. iliopsoas, m. rectus femoris, adduktory kyčelního kloubu, hamstringy, m. 

soleus, m. gastrocnemius (všechny svaly zkráceny bilaterálně, více dx.) 

 

Vyšetření páteře:   

dynamika (měřeno v cm) 

Thomayer: +20 cm 

Schober: 3 cm 

Stibor: 5 cm 

Úklon (sin/dx): 15 st./ 20 st. 

Lasegue: bilat.70° 

páteř bez bolesti ve všech segmetech 

narušena dynamika páteře: ano 

insuficience extenze trupu: ano 

 

Vyšetření pánve: 

výška SIAS a SIPS: pravá SIAS výš a SIPS výše  

torze pánve: ne 

rotace pánve: ne 

šikmá pánev: pravá krista výše 
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Neurologické vyšetření: 

hlavové nervy 

n. I: čich v pořádku 

n. II: zrak v pořádku, perimetr v normě 

n. III, IV, VI: oční štěrbiny symetrické, divergentní strabismus, bulby ve středním 

postavení, volně pohyblivé všemi směry, zornice vlevo širší, reagují na osvit i 

konvergenci 

n. V: výstupy nebolestivé, čití symetrické, nasopalpebrální, korneální a maseterový 

reflex v pořádku, trofika žvýkacího svalstva v normě 

n. VII: paréza vpravo 

n. VIII: sluch v normě 

n. IX – XI: přetrvává globální afázie  

n. XII: jazyk plazí středem 

 

HK:  

reflexy C5-6, C6, C7, C8:  

Pravá strana – hyporeflexie 

Levá strana – normoreflexie 

 

zánikové jevy: kvůli spastické dystonii PHK nelze vyšetřit 

 

patologické reflexy a mozečkové funkce:  

PHK:  

Hoffmannův – negativní 

Justerův -  negativní 

vyšetření taxe – kvůli spastické dystonii nelze vyšetřit 

diadochokineze – kvůli spastické dystonii nelze vyšetřit 

 

LHK:  

Hoffmannův – negativní 

Justerův – negativní 

vyšetření taxe – v normálu 

diadochokineze – v normálu 
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Trup:  

břišní reflexy Th7-12 

bilaterální hyporeflexie 

 

DK: 

reflexy L2-4, L5-S2, S2  

pravá strana – hyporeflexie, 

levá strana – vybavitelné reflexy 

 

zánikové jevy na PDK 

Mingazzini – pozitivní 

Barré – pozitivní 

 

zánikové jevy na LDK 

nebyly vyšetřovány 

 

patologické reflexy a mozečkové funkce:  

PDK: 

Babinsky: pozitivní 

vyšetření taxe: pacient má problém se zacílením 

LDK : 

Babinsky: negativní 

vyšetření taxe: v pořádku 

 

čití: 

povrchové: v normě 

vibrační: snížené na PDK 

polohocit: narušené od hlezna distálně 

pohybocit: narušené od hlezna distálně 

 

Vyšetření spastické dystonie svalů PDK:  

Vyšetřeny pouze svaly, které zhoršovaly stereotyp chůze (dle Gracies) – konzultace 

s vedoucí práce. 
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PDK: pasivní pohyb aktivní pohyb úhel spasticity úhel spasticity 

m. 

gastrocnemius 

90° 50° 75° 3 

m. soleus 90° 75° 85° 3 

m. rectus 

femoris 

100° 50° 30° 2 

 

Subj. největší problém pacienta: prodklesávání nebo naopak propnutí pravého kolena 

při chůzi 

 

Závěr vyšetření: 

Pacient je po ischemickém CMP se středně těžkou spastickou hemiparézou. Dle 

objektivního vyšetření pacient trpí funkční poruchou v pravém kolenním kloubu. 

Dochází v něm k patologické hyperextenzi ve stojné fázi. Hlavní příčiny způsobující 

patologický stereotyp chůze jsou flekční držení trupu, oslabená břišní stěna, 

neschopnost izolovaného pohybu pánve, oslabené laterální stabilizátory pánve a 

extenzory kyčel. kl. dx., špatný timing svalů stabilizující kolenní kloub a zkrácené 

flexory kolenního kloubu na PDK. Spastická dystonie m. triceps surae dx,. Pacient má 

oslabené dorzální a plantární flexory hlezenního kloubu dx. 

 

Využívané techniky: 

cvičení na balanční desce 

protahování zkrácených svalů (m. gastrocnemius, m. soleus) dle profesora Gracies 

vizuální kontrola pomocí zrcadla 

 

Zadané cvičení na doma: 

protahování zkrácených svalů dle profesora Gracies 

autokorekce pomocí natočených videí na terapii 

cvičení podle vytvořeného instruktážního videa 
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Průběh terapií 

1. terapie 2. 2. 2016 

 protahování spastických svalů, m. soleus, m. gastrocnemius medialis et lateralis 

(jen pravá noha) Doba protažení je nejméně10 minut 

 stoj a stabilizace na balanční ploše o široké bazi 

 mírné podřepy na balanční plošině 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou nohu 

 autoterapie pro pacienta: protahování svalů na pravé dolní končetině, m. soleus a 

m. gastrocnemius (jen pravá noha) 

 

2. terapie 4. 2. 2012 

 protahování svalů, m. soleus, m. gastrocnemius (jen pravá noha), doba protažení 

je 10 minut 

 přenášení váhy z jedné na druhou nohu s mírným odlepením paty 

 dřep do svého maxima (tzn. do takové flexe, kdy je schopen se zas postavit) 

 kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie: ponechána z minulé terapie, ale obohacena o zvýšení složitosti 

cviku  

3. terapie 9. 2. 2016 

 protahování svalů, m. soleus, mm. gastrocnemius (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 nácvik kroku - zvedání kolenvzhůru 

  kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie pro pacienta: pacientovi byl zapůjčen dřevěný trojhran 

 

4. terapie 11. 2. 2016. 

 protahování svalů, m. soleus, mm. gastrocnemius (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  
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 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 balanční reakce ve stoji pro  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 nácvik kroku - flxe a extenze v kolenním kloubu 

 kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie pro pacienta: protahování zkrácených svalů, m. triceps surae  

 pacient si pořídil balanční plošinu 

 

5.-7. terapie 16. 2. 2016, 18. 2. 2016, 19. 2. 2016 

 protahování svalů, m. soleus, mm. gastrocnemius (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 balanční reakce ve stoji pro  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v pravém úhlu s druhou nohou 

 nácvik kroku - došlap, umisťování nohy na podložku 

 kontrola autoterapie: pacient byl unavený  

 autoterapie pro pacienta: odpočinek, necvičit do příští terapie 

 

 

8.-10. terapie 24. 2. 2016, 25. 2016, 1. 3. 2016 

 protahování svalů, m. soleus, mm. gastrocnemius (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  
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 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 balanční reakce ve stoji pro  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v pravém úhlu s druhou nohou  

 výšlapy na desku 

 nácvik kroku – přenášení váhy, stabilizace kolenního kloubu 

 nácvik kroku – přenesení váhy, extenze v kolenním kloubu na stojené noze 

 kontrola autoterapie: pacient byl cviči správně 

 autoterapie pro pacienta: protahování zkrácených svalů, m. triceps surae 

 

11.-12. terapie 3. 3. 2016, 9. 3. 2016 

 stejné cvičení jako u předešlích terapií 

 nácvik kroku – krok zpátky 

 

Nácvik krokového cyklu: 

 nácvik kroku - zvedání kolenvzhůru 

 nácvik kroku - flxe a extenze v kolenním kloubu 

 nácvik kroku - došlap, umisťování nohy na podložku 

 nácvik kroku – přenášení váhy, stabilizace kolenního kloubu 

 nácvik kroku – přenesení váhy, extenze v kolenním kloubu na stojené noze 

 nácvik kroku – krok zpátky 

 

Výstupní Vyšetření 

 

Datum: 9. 3. 2016 
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Status praesens: pacient při vědomí, orientován místem, časem, osobou, 

spolupracující, chodící 

 

Mobilita: 

Stabilita stoje: Romberg 2 s titubacemi, zvládne stoj na LDK 15-20 s bez titubacemi, 

stoj na PDK 3 sekundy, tandemový stoj nezvládne, test stoje na dvou vahách: levá 42 

kg, pravá 38 kg 

 

Chůze: 

Rytmus chůze: nepravidelný 

Délka kroku: krok levé nohy – 35 cm, krok pravé nohy 30 cm 

 

Timed up and go test: 13 sekund 

test 10 metrů chůze: 0,6 m/s 

2 minutový testu chůze: 78 metrů 

Rivermeadské vyšetření chůze: celkové skóre: 33/ 59 (celkový test viz. příloha č.3b) 

 

Goniometrické vyšetření: 

PHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 25-0-135 1150-0-0 25-0-100 30-0-15 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-140 - - 30-0-30 

Zápěstí 10-0-15 10-0-10 - - 

 

PDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 15-0-120 30-0-25 - 10-0-15 

kolenní kl. 0-0-100 - - - 

hlezenní kl. 5-0-5 - - - 

 

PHK S F T R 
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(pasivně) 

ramenní kl. 45-0-160 170-0-0 30-0-110 60-0-60 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 30-0-35 25-0-20 - - 

 

PDK 

(pasivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 25-0-145 40-0-20 - 40-0-20 

kolenní kl. 0-0-150 - - - 

hlezenní kl. 20-0-25 - - 25-0-20 

 

Goniometrie levé strany těla měřena pouze aktivně, protože bylo dosaženo plných 

ROM. 

LHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 40-0-180 180-0-0 40-0-120 90-0-90 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 70-0-60 30-0-50 - - 

 

LDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 20-0-130 40-0-30 - 45-0-40 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 25-0-40 - - 30-0-30 

 

Svalový test orientační: 

pravá část těla 

flexe zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

extenze zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

flexe loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 
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extenze loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

flexe ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

extenze ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

abdukce ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

addukce ramene: zvládne proti silnému odporu 

flexe nohy: neprovede  

extenze nohy: neprovede 

flexe kolenního kloubu: zvládne proti gravitaci 

extenze kolenního kloubu: zvládne proti gravitaci 

flexe kyčelního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze kyčelního kloubu: zvládne proti gravitaci 

 

levá část těla 

vše zvládne proti silnému odporu 

 

Vyšetření zkrácených svalů trupu a DKK: 

Zkrácený m. rectus femoris, adduktory kyčelního kloubu, hamstringy, m. soleus, mm. 

gastrocnemii (všechny svaly zkráceny bilaterálně, více dx.) 

 

Vyšetření páteře: 

dynamika (měřeno v cm) 

Thomayer: +15 cm 

Schober: 3 cm 

Stibor: 5 cm 

Úklon (sin/dx): 20 st./ 20 st. 

Lasegue: negativní 

páteř bez bolesti ve všech segmetech 

narušena dynamika páteře: ano 

insuficience extenze trupu: ano 

 

Vyšetření pánve: 

výška SIAS a SIPS: pravá SIAS mírně výš  

torze pánve: ne 

rotace pánve: ne 
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šikmá pánev: pravá krista výše 

 

Kontrolní vyšetření spastické dystonie svalů PDK:  

PDK: pasivní pohyb aktivní pohyb úhel spasticity úhel spasticity 

m. 

gastrocnemius 

90° 50° 75° 3 

m. soleus 90° 75° 75° 2 

m. rectus 

femoris 

100° 50° 30° 2 

 

Výsledky a závěr terapie 

 Pacient P. P absolvoval dvanáct 75ti minutových terapii, na kterých aktivně 

spolupracoval, byl motivovaný a jevil zájem o terapii. Spolu s pacientem na terapie 

docházela i manželka, která terapii sledovala a natáčela. 

 Cílem bylo stabilizace kolenního kloubu a zlepšení stereotypu chůze. 

Protahováním spastických svalů došlo k mírnému zlepšení m. soleus, ze stupně 3 na 

stupeň 2. Došlo k zvýšení aktivních rozsahů a to zejména flexe kolenního kloubu z 90° 

na 100°, flexe kyčelním kloubu z 100° na 110°. Zvýšila se svalová síla na DK a to 

zejména u flexorů kolenního kloubu z ,,provede proti gravitaci“ na ,,zvládne proti 

gravitaci“. Díky posilování tělesného jádra došlo k spevnění trupu a k snížení 

prominence břišní stěny. Pozitivní výsledek byl zaznamenán ve funkčních testech Testy 

up and go (o 2 sekundy lepší), 10 metrů chůze (zrychlení o 0,2 m/s), tak i u 2 

minutového testu chůze (o 9 metrů). Co se týče Rivermeadského vyšetření chůze, došlo 

ke zlepšení z původních 40 odchylek z 59 možných na 33, což je o 7 ochylek méně.  

 Suběktivně pacient udává, že se mu lépe chodí, že získal větší jistotu při chůzi. 

 Objektivně u pacienta došlo k lepší stabilizaci kolenního kloubu a díky snížení 

hyperextenze došlo k zlepšení krokového cyklu. Stále však přetrvává patologické 

postavní v kolenním kloubu a ke korekci chůze dochází jen pod volní kontrolou a silnou 

koncentrací pacienta. 
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8 Proband II. 

 

Anamnéza: 

 

Datum odebrání anamnézy a vstupního vyšetření: 26. 1. 2016 

Vyšetřovaná osoba: R.N. 

Ročník narození: 1950 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: st. p. ischemickém CMP v povodí ACM I. Sin., v roce 1996 

 

RA: ženatý, matka zemřela na rakovinu, otec trpěl hypertenzí  

OA: prodělal běžná dětská onemocnění, léčí se s hypertenzí 

Úrazy: neguje 

Operace: neguje 

Abúsus: kouří asi 7 cigaret denně, alkohol příležitostně, drogy-neguje, káva- ano 

Sport: nikdy moc nesportoval, měl sedavé zaměstnání a dnes chodí na procházky 

AA: negativní 

 FA: Lokren 20 mg tbl 1-0-0, Lozap tbl 0-0-1 (sílu neví), Lusopress tbl. 0-0-1 (sílu 

neví), Acylpyrin 100mg tbl 0-0-1, Statin neví jaký tbl. na noc. 

PA: pracoval jako soudce 20 let 

SA: pracoval jako soudce, nyní 19 let ve starobním důchodu, žije s manželkou 

 

NO: Pacient je 19 let po iktu, byl hospitalizován ve FN Bulovka, poté ve VFN na 

neurologické klinice, dále rehabilitace na RK FNKV. Opakované pobyty v RÚ 

Kladruby, opakovaná ambulantní rehabilitace včetně logopedie na Klinice 

rehabilitačního lékařství VFN. Pacient s reziduální pravostrannou hemiparezou a s 

přetrvávající středně těžkou expresivní afázie. Na PDK pro výraznou extenční spasticitu 

nosí dlahu. Přetrvává nestabilita pravého kolene. Při stressu dochází k výraznému 

zhoršení spasticity PDK, která velmi silně ovlivňuje chůzi i stoj. 

 

Předchozí rehabilitace: Fyzioterapie započala hned po iktu v roce 1996, 

hospitalizován ve FN Bulovka, poté ve VFN- neurol. klinika, poté rehabilitace na RK 
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FNKV. Opakované pobyty v RÚ Kladruby, opakovaná ambulantní rehabilitace včetně 

logopedie. 

Indikace k rehabilitaci: fyzioterapie, ergoterapie, logopedie 

Indikace k fyzioterapii: st.p ischemické CMP 

 

Vyšetření fyzioterapeutem (vstupní) 

Vitální funkce a parametry: TK: 160/90, TF: 90/min, váha: 88 kg, výška: 178 cm, 

BMI: 27,8 (nadváha) 

 

Status praesens: pacient při vědomí, orientován místem, časem, osobou, 

spolupracující, chodící 

 

Aspekce: celkově bez vstupů a bandáží, kůže bez cyanózy a ikteru, bez známek 

tromboembolické choroby 

  

PHK - Wernicke-Mannovo držení 

deprese ramenního kloubu 

hypotrofie svalstva pletence ramenního 

úchop nesvede 

 

PDK-  hypotrofie svalstva 

trup ve flexi 

kontralaterální pokles pánve 

pánev elevace, rotovaná doprava 

koleno v nadměrné extenzi 

perimaleolární otok v oblasti hlezenního kloubu 

 kotník v značné inverzi 

omezená plantární flexe prstců 

 

Aspekce zezadu: 

klenutí pat: mírné ptonační držení 

tloušťka achillových šlach: asymetrická 

postavení popliteální rýhy: levá výše 

tvar a tloušťka stehen: pravostranná hypotrofie 
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postavení lopatek: asymetrické 

výška a tvar ramen: levé rameno výše 

hlava: protravce 

 

Aspekce ze strany: 

značná flexe trupu, protrakce ramen a hlavy  

 

Aspekce zepředu: 

příčná klenba: ochablá 

podélná klenba: ochablá 

kolena + postavení pately: asymetrické, pravá patela výše 

stehna: hypotrofie na levém stehnu 

postavení pupku: asymetrické doprava 

prominence břišní stěny: značná 

 

Dýchání: 

Počet dechů za minutu: 17 

Tvar a velikost a symetrii hrudníku, jeho rozvíjení: tvar symetrický, omezené 

rozvíjení na pravé straně 

Dechová vlna: pacient se nadechuje do břicha a poté dechová vlna pokračuje do 

hrudníku, výdech jde nejprve z břicha a poté z hrudníku 

Typ dýchání: dolní břišní 

Dušnost: negativní 

Zadýchán při chůzi: ano 

Jakékoliv potíže s dýcháním: občas je zahleněný 

 

Stabilita: 

stabilita na lůžku: soběstačný, sám se posadí a přetočí 

sed na lůžku: víc zatěžuje levou stranu, stabilní 

stabilita stoje: Romberg 2 s titubacemi,  

zvládne stoj na LDK 10-15 sekund bez titubací  

stoj na PDK – nohu pouze odlepí a zase mu spadne  

tandemový stoj nezvládne 

test stoje na dvou vahách: levá 47 kg, pravá 41 kg 
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Soběstačnost:  

pacient je soběstačný, zvládá oblíkání, hygienu, nakupování, cestuje jen v doprovodu 

manželky, samostaný pohyb po Prahe v MHD nelze 

 

Mobilita: 

mobilita před přijetím do terapie: soběstačný 

vertikalizace do sedu: samostatná  

vertikalizace do stoje: pacient se zvedá opakovanými pohyby vzhůru (3-4x než se 

vyhoupne do stoje, odráží se pomocí zdravé ruky a vstává hlavně přes zdravou LDK, 

PDK jde při vertikalizaci do vnitřní rotace v kyčelním kloubu  

 

Chůze:  

Používá vycházkovou hůl, drží ji v levé ruce. Má hemiparetický styl chůze s výrazně 

patologickým stereotypem. Chodí s peroneální dlahou, bez ortézy PDK zakopává o 

špičku, cirkumdukuje, podklesává pravý kolenní kloub. Trup je na postižené straně 

laterálně zkrácen. U pacienta chybí odval plosky. 

 

rytmus chůze: nepravidelný 

délka kroku: krok levé nohy – 35 cm, krok pravé nohy 25 cm 

 

Timed up and go test: 15 sekund 

test 10 metrů chůze: 0,6 m/s 

2 minutový testu chůze: 81 metrů 

 

Rivermeadské vyšetření chůze: celkové skóre: 41/ 59 (celkový test viz. příloha č.4a) 

 

rozbor stereotypu chůze: 

Na PDK se vyskytuje patologie v krokovém cyklu (LDK je bez patologií) 

 

Stojná fáze: 

Trup – flexe trupu, úklon trupu na pravou stranu 

Pánev – chybí selektivní rotace pánve, sešikmení pánve doprava, elevace postižené 

strany 
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Kyčel. kl. – omezená extenze 

Kol. Kl. – hyperextenze na DPK 

Hlezen. kl. – pronační postavení 

 

Švihová fáze: 

Trup – výrazná flexe, bez kontrarotace trupu 

Pánev – elevace na postiženou stranu 

Kyčel. kl. – nedostatečná extenze 

Kolen. kl. – zvýšená flexe na PDK 

Hlezen. kl. – nedostatečná dorzální flexe, inverze, nášlap přes špičku 

 

Palpační vyšetření: 

otoky: perimaleolární otok pravého hlezenního kloubu 

jizvy: negativní 

 

Goniometrické vyšetření: 

PHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 30-0-120 80-0-0 25-0-100 70-0-10 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-0 - - 30-0-30 

Zápěstí 0-0-20 10-0-10 - - 

 

PDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 0-0-120 30-0-40 - 40-0-40 

kolenní kl. 0-0-100 - - - 

hlezenní kl. 0-0-0 - - - 
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PHK 

(pasivně) 

S F T R 

ramenní kl. 40-0-140 140-0-0 30-0-110 60-0-610 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-130 - - 90-0-90 

Zápěstí 60-0-30 20-0-40 - - 

 

PDK 

(pasivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 15-0-130 40-0-40 - 40-0-40 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 0-0-0 - - 0-0-0 

 

Goniometrie levé strany těla měřena pouze aktivně, protože bylo dosaženo plných 

ROM. 

LHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 40-0-180 180-0-0 40-0-120 70-0-60 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 70-0-60 30-0-50 - - 

 

LDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 20-0-120 40-0-30 - 45-0-40 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 25-0-40 - - 30-0-30 

 

Svalový test orientační: 

pravá část těla 

flexe zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

extenze zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 
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flexe loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

flexe ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

extenze ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

abdukce ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

addukce ramene: zvládne proti silnému odporu 

flexe nohy: neprovede ramenního kloubu 

extenze nohy: neprovede 

flexe kolenního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze kolenního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

flexe kyčelního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze kyčelního kloubu: zvládne proti gravitaci 

 

levá část těla 

vše zvládne proti silnému odporu 

 

Vyšetření zkrácených svalů trupu a DKK: 

Zkrácený m. iliopsoas, m. rectus femoris, adduktory kyčelního kloubu, hamstringy, m. 

soleus, m, triceps sure (všechny svaly zkráceny bilaterálně, více dx.) 

 

Vyšetření páteře:   

dynamika (měřeno v cm) 

Thomayer: +40 cm 

Schober: 2 cm 

Stibor: 4 cm 

Úklon (sin/dx): 20 st./ 10 st. 

Lasegue: neprovede 

páteř bez bolesti ve všech segmetech 

narušena dynamika páteře: ano 

insuficience extenze trupu: ano 

 

Vyšetření pánve: 

výška SIAS a SIPS: pravá SIAS výš a SIPS výš  

torze pánve: ne 
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rotace pánve: ne 

šikmá pánev: pravá krista výše 

 

Neurologické vyšetření: 

hlavové nervy 

n. I: čich v pořádku 

n. II: zrak v pořádku, perimetr v normě 

n. III, IV, VI: oční štěrbiny symetrické, divergentní strabismus, bulby ve středním 

postavení, volně pohyblivé všemi směry, zornice vlevo širší, reagují na osvit i 

konvergenci 

n. V: výstupy nebolestivé, čití symetrické, nasopalpebrální, korneální a maseterový 

reflex v pořádku, trofika žvýkacího svalstva v normě 

n. VII: paréza vpravo 

n. VIII: sluch v normě 

n. IX – XI: přetrvává globální afázie  

n. XII: jazyk plazí středem 

 

HK:  

reflexy C5-6, C6, C7, C8:  

Pravá strana – hyporeflexie 

Levá strana – normoreflexie 

 

zánikové jevy: kvůli spastické dystonii PHK nelze vyšetřit 

 

patologické reflexy a mozečkové funkce:  

 

PHK:  

Hoffmannův – negativní 

Justerův -  negativní 

vyšetření taxe – kvůli spastické dystonii nelze vyšetřit 

diadochokineze – kvůli spastické dystonii nelze vyšetřit 

 

LHK:  

Hoffmannův – negativní 
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Justerův – negativní 

vyšetření taxe – v normálu 

diadochokineze – v normálu 

 

 

Trup: 

břišní reflexy Th7-12 

bilaterální hyporeflexie 

 

DK: 

reflexy L2-4, L5-S2, S2  

pravá strana – hyporeflexie, 

levá strana – vybavitelné reflexy  

 

zánikové jevy na PDK 

Mingazzini – pozitivní 

Barré – pozitivní 

 

zánikové jevy na LDK  

nebyly vyšetřovány 

 

Patologické reflexy a mozečkové funkce:  

PDK : 

Babinsky: pozitivní 

vyšetření taxe: nelze 

LDK: 

Babinsky: negativní 

vyšetření taxe: v pořádku 

 

čití: 

povrchové: hypestezie, parestezie, dysestezie dx. 

vibrační: snížené na PDK 

polohocit: narušené od hlezna distálně 

pohybocit: narušené od hlezna distálně 



58 

 

Vyšetření spastické dystonie svalů PDK:  

Vyšetřeny pouze svaly, které zhoršovaly stereotyp chůze (dle Gracies) – konzultace 

s vedoucí práce. 

PDK: pasivní pohyb aktivní pohyb úhel spasticity úhel spasticity 

m. 

gastrocnemius 

90° 50° 75° 3 

m. soleus 90° 70° 80° 2 

m. rectus 

femoris 

100° 40° 30° 3 

 

 

Závěr vyšetření:  

 Pacient po ischemickém CMP se středně těžkou spastickou hemiparézou. 

subj. největší problém pacienta: špatně se mu chodí, zakopává o spičku nohy.  

objektivní problém pacienta: přichází s funkční poruchou v pravém kolenním kloubu. 

Dochází v něm k patologické hyperextenzi ve stojné fázi. 

 Hlavní příčiny způsobující patologický stereotyp chůze jsou flekční držení trupu, 

oslabená břišní stěna, neschopnost izolovaného pohybu pánve, oslabené laterální 

stabilizátory pánve a extenzory kyčel. kl. dx., špatný timing svalů stabilizující kolenní 

kloub a zkrácené flexory kolenního kloubu na PDK. Spastická dystonie m. triceps surae 

dx, oslabené dorzální a plantární flexory hlezenního kloubu dx. 

 

Využívané techniky: 

cvičení na balanční desce 

protahování zkrácených svalů (m. rectus femoris, m. triceps sure) dle profesora Gracies 

viscerální kontrola pomocí zrcadla 

 

Zadané cvičení na doma: 

protahování zkrácených svalů dle profesora Gracies 

autokorekce pomocí natočených videí na terapii 

cvičení podle vytvořeného instruktážního videa 
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Průběh terapií 

 

1. terapie 2. 2. 2016 

 protahování spastických svalů, m. rectus femoris, m. triceps sure (jen pravá 

noha), doba protažení je nejméně10 minut 

 stoj a stabilizace na balanční ploše o široké bazi 

 mírné podřepy na balanční plošině 

 autoterapie pro pacienta: protahování svalů na pravé dolní končetině, m. rectus 

femoris a m. triceps sure(jen pravá noha) 

 

2. terapie 5. 2. 2012 

 protahování svalů, m. rectus femoris, m. triceps sure (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 přenášení váhy z jedné na druhou nohu s mírným odlepením paty 

 dřep do svého maxima (tzn. do takové flexe, kdy je schopen se zas postavit) 

 kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie: ponechána z minulé terapie, ale obohacena o zvýšení složitosti 

cviku  

3. terapie 9. 2. 2016 

 protahování svalů, m. rectus femoris, m. triceps sure (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 nácvik kroku - zvedání kolenvzhůru 

  kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie pro pacienta: pacientovi byl zapůjčen dřevěný trojhran 

 

4. terapie 11. 2. 2016. 

 protahování svalů, m. rectus femoris, m. triceps sure (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  



60 

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 nácvik kroku - flxe a extenze v kolenním kloubu 

 kontrola autoterapie: pacient cvičí správně 

 autoterapie pro pacienta: protahování zkrácených svalů, m. triceps surae  

 

5.-7. terapie 15. 2. 2016, 18. 2. 2016, 19. 2. 2016 

 protahování svalů, m. soleus, mm. gastrocnemius (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 

  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 balanční reakce ve stoji pro  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v pravém úhlu s druhou nohou 

 nácvik kroku - došlap, umisťování nohy na podložku 

 kontrola autoterapie: pacient byl unavený  

 autoterapie pro pacienta: odpočinek, necvičit do příští terapie 

 

 

8.-10. terapie 22. 2. 2016, 25. 2. 2016, 1. 3. 2016 

 protahování svalů, m. rectus femoris, m. triceps sure (jen pravá noha), doba 

protažení je 10 minut 

 pacient si pořídil balanční plošinu 

 znovu opakujeme předešlé cvičení: dřepy a přenášení váhy  

 dřepu ve výdrži (2-3 vteřiny) 
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  přenášení váhy z jedné nohy na druhou do krajních poloh  

 balanční reakce ve stoji pro  

 aktivace plosky a hlezenního kloubu  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v rovnoběžném směru  

 pozice šermíř, pacient má jednu nohu na desce a druhou se opírá o podlahu 

v pravém úhlu s druhou nohou  

 výšlapy na desku 

 nácvik kroku – přenášení váhy, stabilizace kolenního kloubu 

 nácvik kroku – přenesení váhy, extenze v kolenním kloubu na stojené noze 

 kontrola autoterapie: pacient byl cviči správně 

 autoterapie pro pacienta: protahování zkrácených svalů, m. triceps surae 

 pacient si pořídil balanční plošinu 

 

 

11.-12. terapie 4. 3. 2016, 10. 3. 2016 

 stejné cvičení jako u předešlích terapií 

 nácvik kroku – krok zpátky 

 

Nácvik krokového cyklu: 

 nácvik kroku - zvedání kolenvzhůru 

 nácvik kroku - flxe a extenze v kolenním kloubu 

 nácvik kroku - došlap, umisťování nohy na podložku 

 nácvik kroku – přenášení váhy, stabilizace kolenního kloubu 

 nácvik kroku – přenesení váhy, extenze v kolenním kloubu na stojené noze 

 nácvik kroku – krok zpátky 
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Výstupní Vyšetření 

 

Datum: 10. 3. 2016 

Status praesens: pacient při vědomí, orientován místem, časem, osobou, 

spolupracující, chodící 

 

Mobilita: 

Stabilita stoje: Romberg 3 s titubacemi 

zvládne stoj na LDK 20-22 sekund  

stoj na PDK 2-4sekundy, nohu pouze odlepí a zase mu spadne  

tandemový stoj nezvládne 

test stoje na dvou vahách: levá 46 kg, pravá 42 kg 

 

 

Chůze: 

Rytmus chůze: nepravidelný 

Délka kroku: krok levé nohy – 35 cm, krok pravé nohy 29 cm  

 

Timed up and go test: 13 sekund 

test 10 metrů chůze: 0,6 m/s 

2 minutový testu chůze: 90 metrů  

Rivermeadské vyšetření chůze: celkové skóre: 36/ 59 (celkový test viz. příloha č.4b) 

 

Goniometrické vyšetření: 

PHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 30-0-125 80-0-0 25-0-100 70-0-10 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-0 - - 30-0-30 

Zápěstí 10-0-25 10-0-10 - - 

 

PDK 

(aktivně) 

S F T R 
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kyčelní kl. 10-0-125 30-0-25 - 10-0-15 

kolenní kl. 0-0-115 - - - 

hlezenní kl. 5-0-5 - - - 

 

PHK 

(pasivně) 

S F T R 

ramenní kl. 45-0-160 180-0-0 30-0-110 60-0-60 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 30-0-35 25-0-20 - - 

 

PDK 

(pasivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 20-0-135 40-0-20 - 40-0-20 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 10-0-15 - - 20-0-20 

 

Goniometrie levé strany těla měřena pouze aktivně, protože bylo dosaženo plných 

ROM. 

 

LHK 

(aktivně) 

S F T R 

ramenní kl. 40-0-180 180-0-0 40-0-120 90-0-90 

loketní kl. a 

předloktí 

0-0-150 - - 90-0-90 

Zápěstí 70-0-60 30-0-50 - - 

 

LDK 

(aktivně) 

S F T R 

kyčelní kl. 20-0-120 40-0-30 - 45-0-40 

kolenní kl. 0-0-130 - - - 

hlezenní kl. 25-0-40 - - 30-0-30 
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Svalový test orientační: 

 

pravá část těla 

flexe zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

extenze zápěstí: zvládne proti lehkému odporu 

flexe loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze loketního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

flexe ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

extenze ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

abdukce ramenního kloubu: zvládne proti silnému odporu 

addukce ramene: zvládne proti silnému odporu 

flexe nohy: neprovede  

extenze nohy: neprovede 

flexe kolenního kloubu: zvládne proti gravitaci 

extenze kolenního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

flexe kyčelního kloubu: zvládne proti lehkému odporu 

extenze kyčelního kloubu: zvládne proti gravitaci 

 

levá část těla 

 

vše zvládne proti silnému odporu 

 

 

Vyšetření zkrácených svalů trupu a DKK: 

Zkrácený m. rectus femoris, adduktory kyčelního kloubu, hamstringy, m. soleus, mm. 

gastrocnemii (všechny svaly zkráceny bilaterálně, více dx.) 

 

Vyšetření páteře:   

 

dynamika (měřeno v cm) 

Thomayer: +32 cm 

Schober: 3 cm 

Stibor: 5 cm 



65 

Úklon (sin/dx): 20 st./ 15 st. 

Lasegue: neprovede 

páteř bez bolesti ve všech segmetech 

narušena dynamika páteře: ano 

insuficience extenze trupu: ano 

 

Vyšetření pánve: 

výška SIAS a SIPS: pravá SIAS výš a SIPS výš  

torze pánve: ne 

rotace pánve: ne 

šikmá pánev: pravá krista výše 

 

Kontrolní vyšetření spastické dystonie svalů PDK:  

PDK: pasivní pohyb aktivní pohyb úhel spasticity úhel spasticity 

m. 

gastrocnemius 

85° 0 75° 3 

m. soleus 90° 85° 85° 2 

m. rectus 

femoris 

115°            75° 30° 2 

 

Výsledky a závěr terapie 

 Pacient R. N absolvoval dvanáct 75ti minutových terapii, na kterých aktivně 

spolupracoval, byl motivovaný a jevil zájem o terapii. Spolu s pacientem na terapie 

docházela i manželka, která terapii sledovala a natáčela. 

 Cílem terapie byla stabilizace kolenního kloubu a zlepšení stereotypu chůze. 

Protahováním spastických svalů došlo k mírnému zlepšení m.rectus femoris, ze stupně 3 

na stupeň 2. Došlo k zvýšení aktivních rozsahů a to zejména flexe kolenního kloubu 

z 100° na 115°, flexe kyčelním kloubu z 120° na 125°. Zvýšila se svalová síla na DK a 

to zejména u flexorů a extenzorů kyčlelního kloubu z ,,provede proti gravitaci“ na 

,,zvládne proti mírnému odporu“. Pozitivní výsledek byl zaznamenán ve funkčních 

testech Testy up and go (o 2 sekundy lepší), 10 metru chůze (byl rychlejší o 0,2 m/s) a 

nakonec u 2 minutového testu chůze (o 12 metrů). Co se týče Rivermeadského vyšetření 
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chůze, došlo ke zlepšení z původních 41 odchylek z 59 možných na 36, což je o 5 

ochylek méně.  

 Suběktivně pacient udává, že se mu jde líp. Vnímá, že je krok plynulejší a 

rychlejší. 

 Objektivně u pacienta došlo k stabilizaci kolenního kloubu, snížení hyperextenze 

a došlo k zlepšení krokového cyklu. Při švihové fázi se objevuje mírně flexe v kolenním 

kloubu, což způsobuje anteverzi pánve.  

 U Probanda II. došlo k zlepšení funkce i kvality chůze a bylo dosaženo 

pacientova cíle. 
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9 Diskuze 

 

 Nestabilní kolenní kloub je jednou z poruch vznikajících u pacientů po CMP. 

Bylo vytvořeno velké množství prací, které diskutují o vhodné léčbě tohoto problému, 

avšak v mnohých názorech se liší. V jednom se všechny shodují, a to že je u této 

problematiky nutný interdisciplinární přístup (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, 

zdravotní sestry a pečovatel) (Yelnik et al., 2010). 

 V teoretické části práce jsem se snažila podat informace, které popisují danou 

problematiku. Příčina vzniku rekurvace v kolenním kloubu není dosud plně objasněna, a 

proto není jednoduché zvolit vhodnou terapii. Při volbě vhodného terapeutického 

postupu u pacientů jsem se ve své práci inspirovala prací doktora Watanabe (2004), 

který zmiňuje, že kombinací více metod můžeme dosáhnout efektivnějších výsledků 

v terapii. 

 Metody, které byly využity pro terapii pacientů v této práci, byly vybrány na 

základě zkušeností z pracovišť, na kterých probíhala praxe během studia. Pro ovlivnění 

stereotypu chůze u pacientů s nestabilním kolenním kloubem byla nakonec zvolena 

terapie kombinující prvky metody dle profesora Gracies, stabilizační cvičení na 

balanční úseči a cvičení s vizuální zpětnou vazbou. Výsledky, které jsem získala, budou 

rozebrány v diskuzi. 

 Při zkoumání prací profesora Gracies jsem se rozhodla použít jeho nový přístup 

k terapii spasticity. Dle vyšetření chůze byly zvoleny svaly, jejichž spasticita či zkrácení 

negativně ovlivňovaly stabilitu kolenního kloubu. Tyto svaly byly pak prolongovaně 

protahovány dle principu metody. Je dokázáno, že protahování spastických svalů má 

pozitivní vliv na snížení spasticity (Gracies et al., 2010), i na další struktury jako jsou 

šlachy, pojiva, cévní, dermální a nervové tkáně, které byli v napětí ( Bovend’Eerdt et 

al., 2008; Harvey et al., 2002). Jedním z úskalí této terapie je fakt, že dosud nebyl 

vytvořen žádný standardizovaný koncept, který by nám řekl, jaká je optimální 

frekvence, intenzita, rychlost a délka protažení (Sunnerhagen et al., 2013).  

 V terapii bylo dále využito cvičení na balančních plošinách. Vzhledem k 

balančním schopnostem pacientů byla zvolena úseč bamusta cuatro, která využila jejich 

maximální potenciál. Náročnější pomůcky, jako je třeba bossu, se zatím ukázaly jako 

nevhodné. Otázkou je, zda se balanční schopnosti pacientů budou zlepšovat natolik, že 
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k využití těchto pomůcek dojde, nebo vzhledem k patologii CNS bude progrese 

omezena. 

 Při získávání informací o balančním cvičení jsem narazila na fakt, že poruchy 

CNS s projevy zvýšené spasticity (Jebavý, Zumr, 2014) patří mezi kontraindikace. 

Nicméně dle Hálkové et al., (2006) lze pomocí cvičení v labilních polohách pozitivně 

působit na nervosvalovou koordinaci a díky tomu můžeme zlepšit stereotyp chůze i u 

pacientů po CMP. 

 Pro vizuální zpětnou vazbu a kontrolu jsem zvolila dostupné a jednoduché 

metody – pozorování v zrcadle a videozáznam (Schmidt, 2005). Průměrný věk pacientů, 

kteří tvoří hlavní skupinu postižených CMP, jsou lidé nad 60 let (Feigin, 2004). Z velké 

většiny jsou tito pacienti počítačově negramotní (Šindelář, 2005), proto se vyplatí 

využívat pro vizuální zpětou vazbu pro ně pochopitelné metody namísto např. virtuální 

reality (da Silva Ribeiro et al., 2015). 

 Objektivizace základní otázky bakalářské práce (Ovlivní fyzioterapie stereotyp 

chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě s nestabilním kolenním kloubem?) byla 

provedena za použití standardizovaných testů pro vyšetření funkce a kvality chůze a 

pořízením videozáznamu. Proband I. a Proband II. absolvovali dvanáct terapií po 75ti 

minutách na pracovišti rehabilitačního lékařství VFN, poté pokračovala terapie i 

v domácím prostředí dle instruktážního videa vytvořeného na terapii. Celková doba 

spolupráce byla 6 týdnů. 

 Pro posouzení kvality chůze byl při vstupním vyšetření u pacientů použit 

Rivermeadský test vyšetření chůze. Celkové skóre u Probanda I. bylo 40 odchylek z 59 

možných. Po absolvování terapie klesla výsledná hodnota odchylek na 33. Snížené 

množství odchylek zobrazuje zlepšení stereotypu chůze, hlavně v důsledku snížení 

hyperextenze v kolenním kloubu, zvýšením extenze v kyčelním kloubu, snížením 

laterálního posunu pánve a lateroflexe trupu ve stojné fázi paretické strany. Ve švihové 

fázi paretické strany došlo ke zlepšení odvalu plosky.  

 Pro vyšetření funkce chůze byl použit Timed up and go test, test 10 metrů chůze 

a 2 minutový test chůze. Proband I. splnil Timed up and go test za 15 sekund, což dle 

klasifikace Shumway-Cook A. et Woollacott M., (2007) znamená, že pacient spadá do 

skupiny s dobrou mobilitou. K posouzení rychlosti chůze byl použit test 10 m chůze, 

který vyhodnotil rychlost pacienta při rychlé chůzi na 0,6 m/s. K posouzení výkonnosti 

byl použit 2 minutový test chůze, v jehož průběhu pacient ušel 71 metrů. Na poslední 
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terapii byl získaný čas 13 sekund u testu Timed up and go, u testu 10 metrů chůze došlo 

ke zrychlení chůze na 0,8 m/s a v testu 2 minutové chůze ušel Proband I. 80 metrů. 

 Při porovnání videozáznamu byl vidět rozdíl v kvalitě provedení stereotypu 

chůze na počátku a na konci terapie. Pacient přestal při stojné fázi rekurvovat koleno, 

snažil se jej udržet v mírné FX, což vedlo k lepšímu nastavení celého těla při stojné i 

švihové fázi a tudíž ke zlepšení stereotypu chůze, což se pravděpodobně projevilo i na 

zlepšení hodnot výše zmíněných testů. Subjektivní názor pacienta zlepšení chůze 

potvrzuje. 

 Celkové skóre v Rivermeadském testu vyšetření chůze u Probanda II bylo 41 

odchylek z 59 možných. Po absolvování terapie, klesla výsledná hodnota odchylek na 

36. Ve stojné fázi paretické strany došlo ke snížení nadměrné flexe trupu, laterálního 

posunu pánve a nadměrné flexe v kolenním kloubu. Při švihové fázi paretické strany 

došlo k snížení nadměrné flexe trupu. Timed up and go test splnil pacient za 15 sekund, 

v testu 10 metrů chůze získal rychlost za 0,6 m/s, v 2 minutovém testu chůze pacient 

ušel 78 metrů. Po dokončení terapie byl test proveden znovu. Získaný čas ve výstupním 

vyšetření byl 13 sekund u testu Timed up and go, v testu 10 metrů chůze byla rychlost 

0,8 m/s a v testu 2 minutové chůze Proband II. ušel 90 metrů. Při zhodnocení 

videozáznamu bylo vidět zlepšení v kvalitě provedení stereotypu chůze. Pacient se 

snažil udržet koleno v mírné flexi, čím bylo zabráněno hyperextenzi v kolenním kloubu. 

Lepší stabilita podpořila nastavení celého těla, snížila se flexe trupu, což vedlo 

k zlepšení stereotypu chůze. Subjektivní názor pacienta potvrzuje zlepšení chůze. 

 Rozdíly v testech na počátku a na konci terapie nejsou velké, avšak úspěch u 

obou pacientů je patrný. Kombinací výše zmíněných terapií se podařilo ovlivnit v různé 

míře nejen instabilitu kolenního kloubu paretické strany při stojné fázi, ale i celý 

stereotyp chůze. U Probanda I. byl úspěch terapie pravděpodobně ovlivněn snížením 

spasticity m. soleus (ze stupně 3 na stupeň 2 dle vyšetření prof. Gracies), posílením 

stabilizačních svalů v oblasti kolenního kloubu a posílením hlubokého stabilizačního 

systému (došlo k lepšímu napřímení trupu). Nepříliš výrazné výsledky přikládám faktu, 

že pacient je dva roky po CMP, v této době absolvoval intenzivní lůžkovou fyzioterapii, 

opakovanou fyzioterapii v Denním stacionáři KRL i ambulantní fyzioterapii na téže 

místě – jeho funkční potenciál může být tedy vyčerpán. U Probanda II. byl úspěch 

terapie patrně ovlivněn snížením spasticity m. rectus femoris (ze stupně 3 na stupeň 2 

dle vyšetření prof. Gracies) a posílením stabilizačních svalů v oblasti kolenního kloubu 

paretické DK. Méně výrazný výsledek terapie v porovnání s Probandem II. souvisí 
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pravděpodobně s faktem, že pacient je již více než 20 let po CMP a tudíž je šance pro 

ovlivnění tkání snížena. Je také možné, že by k výraznějšímu zlepšení u obou pacientů 

došlo po delší době cvičení (Allen et al., 2014). 

 Je nutné zmínit, že ke zlepšení stereotypu chůze a instability kolenního kloubu 

paretické DK při stojné fázi dochází jen při volní korekci a velké koncentraci pacientů. 

Dle Tugenda (2008) vede ztráta koncentrace, stres nebo multitasking i ke snížení 

výkonnosti pacienta – v našem případě k navrácení patologického stereotypu chůze. 

Vzhledem k tomu, že prostředí mimo domov pacienta je plné stresových vlivů, není 

možné se plně soustředit na chůzi. Pro získání lepších výsledků je vhodné pokračovat 

v domácím intenzivním cvičení. 

 Dále je nutno podotknout, že mohlo dojít ke zkreslení výsledků vlivem 

nedostatečné klinické praxe hodnotícího a vlivem bezpřístrojového hodnocení chůze. 
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Závěr 

 Závěrem bych ráda shrnula poznatky získané při vytváření bakalářské práce. 

Nestabilní kolenní kloub při stojné fázi paretické dolní končetiny je častým problémem 

pacientů po CMP, terapie této poruchy však často nepřináší pozitivní výsledky. Cílem 

této práce bylo zjistit, zda lze ovlivnit nestabilitu kolenního kloubu při chůzi u 

hemiparetických pacientů pomocí fyzioterapie. Na základě výsledků vyplývá, že lze, 

avšak pod volní kontrolou a silnou koncentrací pacienta. Kombinací prvků zvolených 

metod bylo dosaženo nejen zlepšení kontroly nestabilního kolenního kloubu, ale i 

dalších faktorů jako např. napřímení a symetrizaci trupu, které napomohly zlepšení 

stereotypu chůze. 

 Vytvořením této práce jsem si ujasnila, že je přínosné kombinovat různé metody 

pro ovlivnění poruch pacientů po CMP, že využitím videozáznamu a  zrcadla dáme 

pacientům důležitou zpětnou vazbu, která pozitivně ovliňuje výsledky terapie, a že je 

důležité nebát se u neurologických pacientů využívat i přístupy, které jsou prvotně 

určeny pro pacienty s ortopedickou diagnózou, avšak vždy s ohledem na jejich 

neurologické limity a patologické souhyby. Podpořila bych i vytváření videí pro domácí 

cvičení, díky čemuž dojde k odlehčení od chronických pacientů na ambulantních 

pracovištích fyzioterapie. 

 Práce přinesla pozitivní výsledky, avšak vzhledem k nízkému počtu pacientů 

nelze udělat závěr, že kombinací vybraných metod lze zlepšit instabilní kolenní kloub u 

všech pacientů. Bylo by nutné vytvořit studii s větším počtem účastníků a specifičtějším 

vytvořením skupin, kde se zohlední např. uplynutá doba od vzniku CMP. 
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11 Seznam použitých zkratek 

 

a.  Arterie 

ACM  Arterie cerebri media 

      ABD   Abdukce 

            ADD   Addukce 

ADL   Activities of daily living  

BG   Bazální ganglia  

BMI   Body mass index  

C   Cervikální  

CMP  Cévní mozková příhoda  

CNS   Centrální nervový systém  

DF   Dorzální flexe  

DK   Dolní končetina  

DKK  Dolní končetiny  

DM  Diabetes mellitus 

dx.   Pravý  

EX   Extenze  

F   Frontální  

FH   Francouská hůl  

FX   Flexe  

GVLP   Generátor vzorce lokomočního pohybu  

HK   Horní končetina  

HKK  Horní končetiny  

HSSP   Hluboký stabilizační systém páteře  

kl.   Kloub  

L   Lumbální  

LDK   Levá dolní končetina  

LHK   Levá horní končetina  

Lp   Bederní páteř  

m.    muskulus 

MAS    Modifikovaná Ashworthova škála  
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MKN  Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních 

problémů  

 

n.   Nervus  

neg.   Negativní  

PF   Plantární flexe  

PHK   Pravá horní končetina  

PDK   Pravá dolní končetina  

poz.   Pozitivní  

R   Rotace  

ROM  Range of motion 

RÚ  Rehabilitační ústav 

S   Sagitální  

SAK  Subarachnoidální krvácení 

SIAS   Spina iliaca anterior superior  

sin.   Levý  

SIPS   Spina iliaca posteriori superior  

st.p.   Status post  

SUP   Supinace  

T   Transverzální  

TBC  Tuberkulóza 

TF   Tepová frekvence  

Th   Thorakální  

TK   Krevní tlak  

TUG   Time up and go test  

UKŘ   Uzavřený kinematický řetězec  

VFN   Všeobecná fakultní nemocnice  

VR   Vnitřní rotace 

ZR   Zevní rotace 
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12 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1  1a) Originál testu Timed Up and Go 

1b) Překlad testu 

 

Příloha č. 2 

2a) Originál testu The Rivermead Gait Assessment form 

2b) Překlad testu  

 

Příloha č. 3 

3a) Proband I - vstupní Rivermeadské vizuální posouzení chůze 

3b) Proband I - výstupní Rivermeadské vizuální posouzení chůze 

 

Příloha č. 4 

4a) Proband II - vstupní Rivermeadské vizuální posouzení chůze 

4b) Proband I - výstupní Rivermeadské vizuální posouzení chůze 
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