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Abstrakt  

 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zánětlivé 

polyneuropatie. 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je získání teoretických poznatků o 

polyneuropatii, jejich shrnutí a následné zpracování kazuistiky pacienta 

s diagnózou zánětlivé polyneuropatie. 

 

Metody: Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. 

Obecná část charakterizuje polyneuropatii a obecně popisuje její dělení, 

klinický obraz, léčbu a fyzioterapii. Speciální část se věnuje kazuistice 

pacienta, vstupnímu kineziologickému rozboru, terapiím, výstupnímu 

kineziologickému rozboru a zhodnocení efektu terapie. Podklady pro 

zpracování speciální části bakalářské práce byly získány v Oblastní 

nemocnici Kladno v termínu od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017.  

 

Klíčová slova: Polyneuropatie, fyzioterapie, kazuistika, neuropatická bolest 



 

 

Abstract  

 

Title:   Case study of physiotherapy care of patient with inflammatory 

polyneuropathy 

 

Objectives: Summary of theoretical knowledge and processing of study reports of 

patients diagnosed with inflammatory polyneropathy. 

 

Methods:  Thesis is divided into two parts – general and specific section. The 

general section includes professional information about polyneuropathy, 

dividing of polyneuropathy, clinical picture of patients, treatment a 

physiotherapy. Specific part of the thesis contain case study and 

rehabilitation plan. The case study was prepared at the time of practise 

from January 2  to January 27 , 2017 at the rehabilitation department in 

the Hospital of Kladno. 

 

Keywords: Polyneuropathy, physiotherapy, case study, neuropathic pain 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta se 

zánětlivou polyneuropatií a informací o tomto onemocnění.  

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to teoretické a speciální. 

Teoretická část se zabývá informacemi o polyneuropatii a část speciální se zabývá 

vstupním kineziologickým rozborem, terapiemi, výstupním kineziologickým rozborem 

a zhodnocením efektu terapie. 

Speciální část obsahuje vstupní kineziologický rozbor, podrobně zaznamenané 

terapeutické jednotky, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. 

Hlavním cílem terapií bylo posílit dolní končetiny pacienta a vrátit ho tak do běžného 

každodenního zařazení, na které byl zvyklý před onemocněním. 

Praktická část bakalářské práce byla zpracována v Oblastní nemocnici Kladno 

v době souvislé bakalářské praxe od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017. 
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2 Obecná část  

2.1 Definice, charakteristika onemocnění 

Polyneuropatie představují rozsáhlou skupinu poškození periferních nervů bez 

traumatické etiologie (Rokyta, 2015). Jedná se o poškození periferního nervového 

systému a příznaky mohou být autonomní, motorické, senzitivní, ale také smíšené 

(Kolář, 2009). 

Polyneuropatie je vícečetné nebo difuzní systémové postižení periferních nervů, 

které je zapříčiněno působením různých endogenních nebo exogenních vlivů. Postiženy 

jsou hlavně dlouhé nervy a klinické příznaky se projevují hlavně na distálních částech 

končetin (Ambler, 2011).  

Toto onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1984 doktorem Boltonem S.J. 

a jeho spolupracovníky (Schorl, 2013). 

 

Obrázek č. 1Periferní nervový systém (Hudák,2013) 

 

2.2 Epidemiologie 

Prevalence polyneuropatie je 2 -8 % s tím, že vyšší počet výskytu je u osob 

starších 55 let. Nejčastěji se polyneuropatie vyskytuje u osob s onemocněním diabetes 

mellitus. Následně se neuropatie vyskytuje u osob s endokrinním a metabolickým 

onemocněním ve formě toxické, autoimunitní nebo hereditární neuropatie (Ehler, 2012).  
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Incidence neuromuskulární poruchy u kritických onemocnění je vysoký a čítá 

rozmezí mezi 9-87% což je závislé na studované populaci, diagnostických metodách, 

času vyšetření/studie a na kritériích diagnózy polyneuropatie. Průměr incidence je 46% 

a roste až k 100% u pacientů se sepsí, systémovým zánětem a víceorgánovým selháním 

(Schorl, 2013). 

Jedná se o onemocnění, které může vážně snížit kvalitu života. Toto tvrzení je 

užíváno i přesto, že není dostatek studií, které by se této tématice věnovaly. Ve studii 

z roku 2015 se pokoušeli toto tvrzení potvrdit/ vyvrátit a to tím způsobem, že 

porovnávali aspekty kvality života a klinických parametrů poškození motorických, 

senzitivních a autonomních nervů u polyneuropatie. V této studii přišli na to, že lidé 

postižení polyneuropatií mají nižší kvalitu života než stejně staří jedinci bez 

polyneuropatie. Také ale zjistili, že polyneuropatie postihující slabá vlákna má na 

kvalitu života dopad, na rozdíl od polyneuropatie postihující vlákna silná, která na 

kvalitu života nemá vliv žádný. 

 

2.3 Etiologie 

Původ % 

 Alkohol 

 Diabetes mellitus 

 Guillainův-Barrého syndrom a varianty 

 Borelióza 

 Hereditární neuropatie 

 Paraneoplastický 

 Malabsorpce 

 Parainfekční geneze 

 Toxické látky 

 Vaskulitida 

 Nefrogenní 

 20-40 

 15-30 

 6-13 

 Do 10 

 Do 5 

 Do 4 

 Do 3 

 Do 3 

 Do 3 

 Do 2 

 Do 2 

Multifaktoriální nebo nejasně klasifikované 10-30% 

Tabulka č. 1 Etiologie polyneuropatií u neurologických pacientů (Berlit, 2007) 
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Metabolické a endokrinní vlivy, 

orgánové selhání 

 diabetes mellitus 

 urémie, hepatální poruchy 

 porfyrie 

 polyneuropatie kritických stavů 

 hypotyreóza 

Zánětlivé – dysimunitní příčiny  syndrom Guillainův – Barrého 

 chronická zánětlivá demyelinizační neuropatie 

 lymská borelióza 

 gamapatie, dysproteinémie 

 vaskulitidy 

 autoimunitní systémové choroby 

 sarkoidóza 

 HIV 

Nutriční deficience  deficience vitamínu B1, B12, alkohol 

 malnutrice, malabsorpce 

Hereditární příčiny  choroba Charcot – Marie – Tooth 

 hereditární neuropatie se sklonem k tlakovým 

parézám 

Toxické vlivy  alkohol 

 léky 

 organické průmyslové látky 

 kovy: olovo rtuť 

Maligní procesy  přímá infiltrace tumorem 

 paraneoplastické příčiny 

 lymfoproliferativní poruchy 

 myelom 

Idiopatické – kryptogenní příčiny  

Tabulka č. 2 Přehled příčin polyneuropatií (Ambler, 2011) 
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2.4 Druhy polyneuropatie 

Klasifikace polyneuropatií dle průběhu 

1. Akutní polyneuropatie se projevuje velmi rychle nastupující parézou, areflexií 

a poruchami čití. Typickým zástupcem je polyradikuloneuritida (Ehler, 2009). 

2. Chronická polyneuropatie se vyskytuje častěji a její vývoj je dlouhý řadu 

měsíců až několik let. Mezi zástupce řadíme hereditární neuropatie (Ehler, 

2009). 

 

Polyneuropatie rozdělujeme dle typu poruchy: 

1. Axonální neuropatie je způsobena toxickými vlivy, nutriční deficiencí 

nebo některými systémovými metabolickými chorobami. U axonální 

neuropatie dochází k poruše axoplasmatického transportu. Tento typ 

postižení se projevuje pozitivními senzitivními příznaky, které jsou 

typicky distálně lokalizované, stejně jako motorické příznaky. Axonální 

neuropatie vznikají akutně u některých intoxikací nebo u systémových 

chorob, subakutně vznikají u chorob metabolických a některých 

intoxikací a chronicky vznikají u heredodegenerativních chorob 

a určitých systémových chorob. Jedná se o vícečetné nebo difuzní 

systémové postižení periferních nervů, které je zapříčiněno působením 

různých endogenních nebo exogenních vlivů. Postiženy jsou hlavně 

dlouhé nervy a klinické příznaky se projevují hlavně na distálních 

částech končetin (Ambler, 2011). Dochází k deformitě myelinové 

pochvy a jejímu rozpadu. (Ehler, 2009). 

2. Demyelinizační neuropatie zahrnují hlavně autoimunitní a zánětlivé 

poruchy. U demyelinizační neuropatie nacházíme hlavně motorické 

projevy, které mohou být lokalizovány distálně, ale i proximálně. Rozvoj 

je akutní, subakutní i chronický. Jedná se o vícečetné nebo difuzní 

systémové postižení periferních nervů, které je zapříčiněno působením 

různých endogenních nebo exogenních vlivů. Postiženy jsou hlavně 

dlouhé nervy a klinické příznaky se projevují hlavně na distálních 

částech končetin (Ambler, 2011). 
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3. Neuronální polyneuropatie vzniká na podkladě léze těla neuronu 

(Ehler, 2009). 

Neuropatie motorické či senzitivní  Toxické neuropatie 

 Sjorgenův syndrom 

 Herpes zoster 

 Paraneoplastická senzitivní gangliopatie 

Axonální neuropatie  Diabetes 

 Urémie 

 Alkohol 

 Amyloidóza 

 Toxické neuropatie 

 Vaskulitis 

 Hereditární axonální neuropatie 

 Lepra 

Demyelinizační neuropatie  Autoimunitní demyelinizační polyneropatie 

 Hereditární demyelinizační polyneuropatie 

 Paraproteinemická neuropatie 

Tabulka č. 3 Rozdělení periferních neuropatií podle typu léze (Ehler, 2012) 

 

2.4.1 Syndrom Guillain – Barré 

Jedná se o nejčastější formu akutní získané autoimunitní periferní neuropatie. 

Dochází k autoimunitní reakci proti periferním nervům a zapojují se buněčné 

i protilátkou imunologické abnormality. Neurologickým příznakům, které se rozvíjejí 

v průběhu průměrně 14 dní, mohou předcházet infekce dýchacích cest, gastroenteritidy 

nebo jiné infekční choroby nebo operace. Jedná se o vícečetné nebo difuzní systémové 

postižení periferních nervů, které je zapříčiněno působením různých endogenních nebo 

exogenních vlivů. Postiženy jsou hlavně dlouhé nervy a klinické příznaky se projevují 

hlavně na distálních částech končetin (Ambler, 2011). 

Příčinou onemocnění může být infekce dýchacích cest, nebo trávicího traktu. 

Tato infekce může generovat imunitní odpověď, což vede k rozpadu krevní a nervové 

bariéry a to může vést k destrukci myelinových pochev nebo axonů (Helmar, 2009). 
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Dalšími příčinami onemocnění může být vzácněji vakcinace nebo operační 

výkon nebo jiné akutní onemocnění (Bednařík, 2001). 

Začátek onemocnění je charakteristický velmi rychlým, často symetrickým, 

rozvojem slabosti dolních končetin, často také s myalgiemi nebo paresteziemi. Při 

vzestupné tendenci onemocnění dochází k postižení také horních končetin, svalů trupu, 

šíje i hlavových nervů. Nervus facialis bývá postižen až v 50% případů. Postižení 

distálních hlavových nervů prokáže přítomný bulbární syndrom. U postižení dýchacích 

svalů se projevuje dechová nedostatečnost. Progrese onemocnění většinou trvá dva 

týdny, podle kritérií maximálně čtyři (Ehler, 2009). 

Formy onemocnění jsou velmi variabilní. Postižení může být od lehké formy, 

která se projeví lehkou slabostí dolních končetin, až k formě těžké, u které může při 

ascendentní formě progrese vzniknout až kvadruplegie, bulbární syndrom, oboustranná 

léze nervus facialis i dalších hlavových nervů. Pro pacienta je nebezpečná ventilační 

insuficience a další autonomní dysfunkce, které se objevují zejména u pacientů 

s těžkým motorickým deficitem.. Mezi autonomní dysfunkce patří tachykardie, arytmie, 

hypertenze, posturální hypotenze. Poruchy sfinkterů nebývá obvyklá. Průběh 

onemocnění je afebrilní (Ambler, 2011). 

Nejčastějším typem je akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie. Jedná se 

o  multifokální zánětlivé demyelinizační onemocnění periferních nervů, míšních kořenů. 

Charakteristická pro tuto formu onemocnění je segmentální demyelinizace, u těžších 

forem dochází k sekundární axonální degeneraci (Ambler, 2006).  

Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie se od akutní formy odlišuje 

hlavně průběhem, chronická forma se rozvíjí v řádech týdnů až měsíců. Klinický obraz 

je víceméně stejný. Postižení může být lehce asymetrické, dochází zde častěji 

k postižení hlavových nervů (včetně okohybných), ale nejedná se o postižení těžké. 

Průběh onemocnění bývá zvolna progresivní nebo recidivující, a proto je prognóza 

chronické formy vážnější než u formy akutní ( Ambler, 2011). 

Epidemiologie tohoto syndromu je 2 případy na 100 000 obyvatel za rok 

a narůstá s věkem. Avšak zánětlivá polyneuropatie se vyskytuje v každém věku 

a postihuje jak muže, tak ženy (Bednařík, 2001). 

Prognóza syndromu Guillain-Barré je různorodá. Ale více než 13% pacientů 

zemře a dalších 20% zůstane signifikantně postiženo. Výborná intenzivní péče je 
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hlavním bodem léčby k detekování a odhalení selhávání a komplikací dechu, 

kardiálních obtíží, arytmií a nestabilního krevního oběhu (Hughes, 1990). 

Diagnóza bývá potvrzena po klinickém vyšetření odběrem mozkomíšního moku 

a vyšetřením EMG. Mozkomíšní mok při syndromu Guillain – Barré obsahuje zvýšené 

hodnoty bílkovin a normální hodnoty zánětlivých buněk (Tvarohová, 2006). 

 

2.4.2 Diabetická polyneuropatie 

Jedná se o jedno z nejčastějších postižení periferního neuronu z metabolických 

příčin. U diabetické polyneuropatie jsou postiženy somatické nebo autonomní periferní 

nervy, což je přisuzované diabetu. Tento druh polyneuropatie je řazen mezi pozdní 

komplikace diabetu. Patogeneze není dosud přesně vyjasněná, ale hlavní roli v tomto 

onemocnění hraje chronická hyperglykémie. Podle typu postižení dělíme onemocnění 

na formy symetrické a fokální, postižení může být axonální i demyelinizační. Důležité 

je vědět, že diabetická polyneuropatie může být první známkou diabetu (Ambler, 2011) 

Diabetická polyneuropatie se může vyskytovat až u 50% diabetiků (Keller, 

2010). 

Symetrické formy  chronická distální převážně senzitivní (senzitivní – 

motorická) 

 autonomní 

 proximální a distální motorická 

 akutní bolestivá – diabetická neuropatická kachexie 

Fokální – multifokální 

formy 

 kraniální 

 trupová 

 končetinová 

Smíšené formy  

Tabulka č. 4 Klasifikace a formy diabetické neuropatie (Ambler, 2011) 

 

Symetrické diabetické polyneuropatie 

Chronická distální symetrická, převážně senzitivní neuropatie je nejčastější. 

Příznaky, které převažují, jsou senzitivní postižení dolních končetin a později i horních 

končetin. První příznaky jsou zhoršená citlivost akrálně u dolních končetin, která 
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postupně zasahuje i horní končetiny. Parestezie, dysestezie a bolesti nejsou výjimkou. 

U vyšetření čití zjistíme punčochovitý nebo rukavicovitý charakter poruchy čití. 

Porucha polohocitu, pohybocitu a vibračního čití značí převažující postižení silných 

vláken. Bolesti, porucha čití bolesti a tepla jsou charakteristické pro převažující 

postižení tenkých vláken. Rozvoj tohoto postižení bývá přímo úměrný době, kdy je 

pacient postižen diabetem. Forma motorická se projevuje motorickým deficitem hlavně 

distálně, a to omezením dorzální flexe nohy, což značí postižení peroneální skupiny 

(Ambler, 2011). 

Autonomní neuropatie se vyznačuje poruchami kardiovaskulárními, 

gastrointestinálními, urogenitálními, termoregulačními a možnými hypoglykemickými 

stavy, poruchami reakce zornic a slzných žláz. To vše z důvodu postižení autonomních 

periferních nervů (Ambler, 2011). 

Mezi méně časté neuropatie se řadí chronická symetrická forma 

s převažujícím motorickým postižením. Postižení se projevuje na proximálních, ale 

i distálních částech končetin, přičemž distální postižení je méně časté. Mohou být 

přítomné bolesti, ale mezi hlavní příznaky řadím svalovou slabost a atrofii svalstva, 

které je nejvíce patrné u paží a stehen (Ambler, 2011).  

Akutní bolestivá neuropatie, kterou můžeme také znát pod názvem diabetická 

neuropatická kachexie, se rozvíjí především u nekompenzovaného diabetu. Mezi 

příznaky řadíme pokles váhy, bolesti, které jsou různě lokalizovány nebo jsou difuzního 

charakteru. Při léčbě inzulinem se jedná o postižení reverzibilní (Ambler, 2011). 

Fokální asymetrické neuropatie 

Kraniální neuropatie postihuje okohybné nervy. Projevovat se může zevní 

oftalmoplegií s normální zornicí, doprovázena může být bolestmi. U diferenciální 

diagnostiky je stěžejní vyloučení intrakraniální léze. U kraniální neuropatie může 

vznikat postižení nervus facialis (Ambler, 2011) 

Interkostální nebo abdominální lokalizace obtíží je typická pro trupovou 

neuropatii. Je přítomen lokální senzitivní i motorický deficit (Ambler, 2011) 

Končetinová neuropatie má podobné projevy jako proximální diabetická 

amyotrofie, která nemá souvislost s trváním délky diabetu a nejčastěji se vyskytuje ve 

věku 50 let a výše. Projevy jsou jednostranné nebo oboustranné postižení asymetrické 



18 

 

formy postihující stehenní svalstvo. Postižení začíná bolestmi a dále pokračuje až 

k parézám a atrofiím svalstva (Ambler, 2011). 

Základní podmínkou léčby diabetické polyneuropatie je kompenzace diabetu 

a normalizace glykémie. 

 

2.4.3 Alkoholová polyneuropatie 

Výskyt alkoholové polyneuropatie je velmi častý, vykytuje se až u 20% 

chronických alkoholiků. Mezi hlavní příčiny je řazena hlavně nutriční a vitaminová 

deficience, toxický vliv na periferní nervy. Rozvoj postižení bývá z důvodu alkoholismu 

trvajícímu několik let. Klinický obraz je typicky symetrické smíšené senzitivní 

a motorické postižení dolních končetin akrálně. Častá je přítomnost bolestí a pozitivních 

senzitivních příznaků. Alkoholová neuropatie je porucha axonálního typu. V léčbě je 

vyžadována absolutní alkoholová abstinence, správná výživa a vyšší dávky vitamínů B1 

a B12 (Ambler, 2011). 

 

2.4.4 Toxické polyneuropatie 

Vznik toxických polyneuropatií je zapříčiněn přímým toxickým vlivem na axon 

a axoplasmatický transport. Postižení postihuje hlavně dolní končetiny a bývá zpravidla 

symetrické. Toxické polyneuropatie se mohou objevit po intoxikaci některými kovy 

nebo po expozici organickým průmyslovým látkám, a to jak u akutních expozic, tak 

i u chronických (Ambler, 2011).  

 

2.4.5 Neuropatie u maligních procesů 

Vznik je zapříčiněn přímou infiltrací periferních nervů, nebo se jedná 

o paraneoplastický projev hlavně u karcinomu plic, žaludku, střeva a prsu. 

Paraneoplastické neuropatie mohou předcházet manifestaci maligních procesů až o 

měsíce, dokonce i léta (Ambler, 2011). 
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2.5 Diagnostika 

2.5.1 Subjektivní příznaky 

Vyplývají z postižení vláken, které převažuje. V některých případech jsou více 

postižená silná vlákna zjišťující motoriku a propriocepci, jindy naopak převažuje 

postižení tenkých vláken, která zajišťují senzitivní modalitu pro bolest, teplotu 

a autonomní funkce. Subjektivní příznaky mohou být pozitivní – parestézie, dysestezie, 

pocit stažení nebo různé druhy bolesti – které začínají na ploskách nohou a šíří se 

směrem proximálně. Negativní příznaky jsou zastoupeny snížením citlivosti, slabostí 

a zvýšenou únavností končetin a nejistotou při chůzi (Ambler, 2011). 

 

2.5.2 Klinický obraz 

Pacienti přicházejí do ordinace s různými obtížemi, které trvají různou dobu 

a rozvíjejí se v určitém časovém úseku. U akutních polyneuropatií je průběh a rozvoj 

příznaků v průběhu dní až do 4 týdnů, u subakutních polyneuropatií bývá rozvoj 

příznaků do dvou měsíců a u chronických polyneuropatií se postižení rozvíjí po dobu 

dvou měsíců a déle. (Ehler, 2013). 

Objektivní nález je charakteristický periferní symptomatickou. Typicky 

nacházíme snížené šlachookosticové reflexy, kdy se jedná především o reflexy L5/S1. 

Dále nacházíme poruchu čití, která je charakteristická punčochovitým nebo 

rukavicovitým charakterem, senzitivní ataxii, sníženou svalovou sílu, která je dále 

ověřena dle svalového testu. Svalová slabost může mít distální převahu, která se projeví 

oslabením dorzální flexe akra nohy. Někdy má svalová slabost převahu proximální, 

která se projeví oslabením stehenních svalů. Postižena mohou být i vlákna autonomní, 

což se projeví poruchami vazomotorickými, sudomotorickými, dysautonomií nebo 

například poruchami kardiovaskulárními nebo gastrointestinálními. Charakter postižení 

u polyneuropatie může být symetrický, ale i asymetrický. Může mít i charakter jako 

vícečetné postižení jednotlivých periferních nervů. (Ambler, 2011). 

Nejčastějším jevem u polyneuropatie je bilaterální a symetrické přerušení 

funkce. Termíny polyradikulopatie a polyradikuloneuropatie jsou používány, pokud je 

přítomno vážné zasažení kořene spinálního nervu a je přiřazeno ke kořenu periferního 

nervu (Dyck, 2005). 
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U klinického vyšetření hodnotíme výbavnost reflexů, svalovou sílu, distribuci 

paréz, rozvoj atrofií a taxi. Svalová síle je hodnocena Svalovým testem dle Jandy 

a u horních končetin můžeme použít sílu stisku ruky. U vyšetření čití hodnotíme jemný 

dotyk, bolest a vibrace (Ehler, 2012). 

Porucha stoje a chůze se může projevit až u vyřazení zrakové kontroly, kterou si 

pacient kompenzuje postižení proprioceptivní kontroly pohybu (Ehler,2013). 

Navzdory technologickým pokrokům je neurologické vyšetření v diagnostice na 

prvním místě. Anamnéza a neurologické vyšetření hrají důležitou roli v diagnostice 

různých neurologických onemocnění. Krystalizace přesného klinického obrazu, pokud 

jde o lokalizaci, je jedinečná právě pro oblast neurologie a nevyskytuje se ve stejné míře 

ve všech ostatních odvětvích medicíny (Abraham, 2017). 

Hlavové nervy a obličejové svaly nebývají postiženy, ale jejich vyšetření může 

být užitečné v diagnostice. Protože právě hlavové nervy mohou být postiženy 

u syndromu Guillain-Barré nebo u myastenia gravis, což se projevuje jako slabost 

mimických svalů a svalů očí (Confer, 2012).  

 

Obrázek č. 2 Dermatomy podle Heada (Pfeifer, 2007) 
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2.5.3 Elektrodiagnostika 

Slouží k odhalení poruchy vedení vzruchu u demyelinizacích onemocnění. 

U axonální degenerace sice není vedení vzruchu porušeno, ale EMG je schopno odhalit 

denervační projevy. Často se můžeme setkat s různým poměrem kombinací základních 

typů lézí. 

 

Axonální Demyelinizační 

nízká amplituda CMAP i SNAP zpomalení rychlosti vedení (pod 70%) 

spontánní aktivita ++ 

fibrilace, pozitivní ostré vlny 

prodloužené distální motorické latence, prodloužené 

latence F vln 

reinervační změny MUP 

zvýšená amplituda, prodloužené trvání, 

polyfázie 

časové disperze, blok vedení 

Tabulka č. 5 EMG kritéria axonální a demyelinizační neuropatie (Ehler, 1999) 

 Hodnotí se rychlost vedení jednotlivými vlákny, poruchy vedení a míra 

odpovědi a dochází k porovnání nálezů na různých nervech. Pomocí EMG můžeme 

zjistit, zda jde o poruchu axonálního typu, kdy je postižen neuron. EMG také odhalí lézi 

myelinové pochvy díky snížení rychlosti vedení v motorických a senzitivních vláknech, 

může také odhalit desynchronizaci signálu. Smíšený typ poruchy se skládá jak z léze 

demyelinizační, tak z léze axonální (Ehler, 2012). 

 

2.5.4 Laboratorní vyšetření 

Po klinickém vyšetření a EMG se provádí podrobné vyšetření moči a krve pro 

zjištění původu polyneuropatie. Mezi základní vyšetření patří krevní obraz, 

sedimentace, C-reaktivní protein, metabolické parametry, testy na funkci štítné žlázy, 

hladina alkoholu. Při podezření na infekční příčinu onemocnění pacienta jsou 

prováděny další testy na boreliózu a virové infekce. Dále mohou být prováděna 

vyšetření genetická při podezření na hereditární příčinu onemocnění a u podezření na 

autoimunitní příčinu onemocnění jsou testovány autoprotilátky (Ehler, 2012). 
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2.6 Terapie, Léčba  

Komplexní péče u nemocných s autoimunitními polyneuropatiemi 

 Ošetřovatelská péče dle stupně postižení pacienta 

 Pozorování pacientů s ohroženými vitálními funkcemi – spirometrie a saturace 

 Sledování poruch polykání 

 Spolupráce sestry s fyzioterapeutem a rodinou (Ehler, 2009) 

 

2.6.1 Rehabilitace u polyneuropatií 

Rehabilitační péče se rozděluje do dvou kategorií – na akutní fázi, kdy je pacient 

na oddělení JIP nebo ARO během akutní fáze onemocnění a je odkázán na dýchací 

přístroje, a na fázi, kdy je pacient schopen dýchat samostatně a začínají se obnovovat 

ztracené funkce (Kačinetzová, 2010). 

2.6.1.1 Péče v akutním stavu 

U pacientů v akutním stádiu se věnuje pozornost hlavně na udržení dostatečné 

plicní ventilace, prevenci infektu dýchacích cest, udržení rozsahu pohybu v kloubech, 

minimalizaci vzniku kontraktur a deformit, prevenci dekubitů, prevenci 

tromboembolické nemoci a udržení dostatečné cirkulace krve, psychologickou podporu 

pacienta (Kačinetzová, 2010). 

Metody, které jsou využívány u pacientů v akutním stavu, jsou: 

 Posturální plicní drenáž doplněná o manuální techniky 

 Reflexní terapie dle Vojty – RO I 

 Šetrné pasivní pohyby v plném rozsahu pohybu pro udržení kloubního 

rozsahu - nejméně 3x denně – vícekloubové svaly musí být protaženy do 

jejich fyziologické délky 

 Kabatova metoda pasivní formou pro pasivní pohyby v kloubech ve 

všech směrech 

 Využití lehkých plastových dlah k podpoře funkčního postavení kloubů 

během chabé parézy 

 Polohování k prevenci dekubitů – polohování alespoň jednou za 2 hodiny 
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 Pasivní pohyby k prevenci tromboembolické nemoci, udržení periferní 

cirkulace a zvýšenému návratu krve z dolních končetin   

 (Kačinetzová, 2010). 

  

2.6.1.2 Péče v období obnovování ztracených funkcí 

V momentě, kdy je pacient schopen sám dýchat a začíná obnova ztracených 

funkcí nervového systému, musíme si zhodnotit pacientův stav pro správný postup další 

léčby. Pro zhodnocení aktuálního stavu pacienta musíme znát: úroveň klidového 

dýchání a dechový stereotyp, rozsah aktivní i pasivní kloubní pohyblivosti, hybnost 

a svalovou sílu dle svalového testu, povrchové a hluboké čití, soběstačnost, současný 

psychický stav pacienta a jeho motivaci k léčbě (Kačinetzová, 2010). 

 

2.6.1.3 Fyzioterapeutické principy 

U periferních kloubů jsou voleny dlahy, které předcházejí vzniku kontraktur 

a následných deformit, a nezbytnou součástí jsou pasivní pohyby v kloubech. 

Pro urychlení návratu motorických funkcí jsou používány facilitační techniky, 

které mají za cíl podráždit proprioceptory a exteroceptory. Voleny jsou následující 

metody: kartáčování, poklepávání, míčkování, tření, metoda dle sestry Kenny, pasivní 

protažení svalů, pasivní pohyby s uvědoměním a v představě, verbální stimulace, 

kloubní mobilizace, rytmická stabilizace (Kačinetzová, 2010).  

Pro zvýšení svalové síly oslabených svalů u svalové síly 0  – 2   používáme jako 

facilitační podnět ruční stimulaci a reedukaci dle sestry Kenny. Díky chvějivým 

pohybům v přesně dané dráze dle průběhu svalu napomáháme k obnovení přerušeného 

reflexního oblouku a zvyšujeme svalové napětí. Pokud dosáhneme svalové síly 2 dle 

svalového testu, pak cvičíme aktivně v odlehčených pozicích – horizontální polohy. 

Doporučeno může být i cvičení ve vodě nebo v závěsu. Při dosažení svalové síly číslo 

3 cvičí nemocný sám do mírné únavy. Součástí terapií by měla být i autoterapie – cviky, 

které je pacient schopen si zacvičit sám několikrát během dne (Kačinetzová, 2010). 

Důležitou součástí rehabilitace pacienta je vertikalizace pacienta do sedu, stoje 

a následně dochází k nácviku chůze. V těžkých případech lze nácvik stoje provádět 

v leže na zádech, kdy je pacient dolními končetinami opřen o čelo postele a snaží se vší 
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silou do čela tlačit. U těžkých případů zkoušíme stát na vertikalizačním stole a u lehčích 

přecházíme rovnou do stoje. V sedu probíhá terapeutická jednotka zaměřená na posílení 

svalů trupu a horních končetin, které bude pacient využívat u nácviku chůze za pomoci 

francouzských berlí. Posílení svalů trupu můžeme provádět pomocí Kabatovy metody 

nebo dle prvků ontogeneze pro trénink vzpěrných reakcí na horních končetinách. 

Kabathovu metodu využíváme také pro centraci kloubů dolních i horních končetin, dále 

také můžeme využít Vojtovu metodu nebo Bobath koncept. Postupně prodlužujeme 

výdrž ve stoji a soustředíme se na symetrické rozložení váhy těla na dolní končetiny 

a tříbodovou oporu chodidla. Po zvládnutí těchto úkon může pacient přenášet váhu těla 

ventro-dorzálně, ale také latero-laterálně. Při chůzi pacient provádí první krok vždy 

méně postiženou dolní končetinou. Nejprve pacienta a učíme chůzi čtyřdobou 

s francouzskými holemi, když si pacient osvojí tento mechanismus, přecházíme k chůzi 

dvoudobé s francouzskými holemi. Chůze po schodech závisí na svalové síle dolních 

končetin a schopnosti kontroly postavení těla (Kačinetzová, 2010).  

Při postižení propriocepce je doporučováno cvičení dle Frenkela. Cvičení 

probíhá vždy pod zrakovou kontrolou pacienta a využívá se zbytků hlubokého 

i senzitivního čití. Pohybový nácvik je rozdělený na složky. Začátek, směr a cíl pohybu 

jsou přesně zadány a po zvládnutí jednotlivých složek se přechází ke složitějším 

cvikům. Cviky pacient provádí nejprve v leže na zádech, poté v sedě a nakonec ve stoji. 

V této metodě je využíváno sluchu k rytmizování pohybu a cvičení je prováděno na 

povely (Kačinetzová, 2010). 

Každý rehabilitační postup závisí na stupni postižení každého jednotlivého 

pacienta a na úrovni postižení motorických, senzitivních a proprioceptivních funkcí. 

Dále jsou důležitými body motivace pacienta ke spolupráci a jeho psychický stav. 

Pokud je to možné, je doporučeno využití techniky senzomotorické stimulace a 

Kabathovy metody. Od počátku péče je důležité se věnovat nácviku soběstačnosti 

pacienta (Kačinetzová, 2010).  

Důležitým bodem je pracovní rehabilitace, která si klade za cíl pracovní 

začlenění pacienta, zajištění zbylého pracovního potenciálu a nácvik kompenzačních 

a substitučních mechanismů. V určitých případech zajišťuje vybavení pacienta 

potřebnými kompenzačními pomůckami pro návrat do pracovního procesu 

(Kačinetzová, 2010). 
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Metoda dle sestry Kenny 

Metoda dle sestry Kenny je analytická metoda. Využívá se zde stimulace 

proprioceptorů, indikace a reedukace, ale také slovního podnětu (Haladová, 2003). Tato 

metoda se využívá u periferních paréz a některých traumatických úrazů. 

Terapie se skládá z: 

 Aplikace klidu – u akutních onemocnění 

 Aplikace dlah – u akutního stádia onemocnění 

 Horké zábaly - aplikace vlhkého tepla k tlumení svalové bolesti a uvolňování 

svalových spazmů a kontraktur  

 Manuální protahování – z důvodu protažení periferních tkání  

 Polohování – zajištění fyziologické polohy segmentů těla a jako prevence 

zkrácení svalů 

 Stimulace – příprava nervosvalového systému pro nácvik pohybu oslabených 

svalů, skládá se z pasivního natažení svalů, přibližování úponu svalu chvěním, 

pasivní natažení svalu  

 Indikace a slovní instrukce – poučení pacienta o úponu svalu a směru kontrakce  

 Reedukace – nácvik pohybu podle síly svalu, provádí se buď pohyb pasivně, 

nebo aktivně, pokud se stimulací nepodaří vyvolat náznak funkce svalu, je 

reedukace bezvýznamná  

(Pavlů, 2002) 

 

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Komplexní facilitační metoda. Metoda usnadňující reakci nervosvalového 

mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. (svalová vřetýnka, kloubní a kožní 

receptory). Pohyby jsou uspořádány do sdružených pohybových vzorců. Pohyb se děje 

v několika kloubech a rovinách najednou za účasti celých svalových komplexů. Celá 

metoda vychází z běžných denních pohybů. Pohybové vzorce mají diagonální a spirální 

charakter odpovídající topografickému uspořádání svalů. Spirální složku zajišťují rotace 

a diagonální složku flexe nebo extenze s abdukcí/addukcí. Pohybové vzorce se mohou 

provádět jak pasivně, tak aktivně s dopomocí, nebo aktivně proti odporu. Provedení 
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diagonál může být v celém rozsahu, nebo jen v malých úsecích vzorců (Holubářová, 

2011). 

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace využívá principu iradiace 

svalové aktivity a tím se výrazně liší od metody sestry Kenny. Metoda dle sestry Kenny 

se totiž zásadně vyhýbala synergiím (Kolář, 2009). 

 

Metoda senzomotorické stimulace 

Metoda vychází z koncepce dvou stupňů motorického učení. Jejím hlavním 

cílem je dosáhnout reflexní a automatické aktivace svalů, které chceme oslovit, a to 

v takovém stupni, aby pohyby nebo jiné úkony nevyžadovaly výraznější kortikální 

kontrolu. Aktivaci svalů v potřebném množství a ve správném čase ta, jak je optimální 

a nejvíce ekonomické pro provedení pohybu zajišťuje pouze dosažení subkortikální 

kontroly aktivace nejdůležitějších svalů. Touto metodou můžeme ovlivnit základní 

pohybové vzory, ale také dosáhnout automatizované svalové aktivity, kterou 

potřebujeme pro odstranění svalové nerovnováhy. V této metodě je využívána facilitace 

proprioceptorů. Ovlivňujeme kožní receptory, plosku nohy a šíjové svaly. Uvedená 

metoda je použitelná pro nestabilní kotník a koleno, chronické vertebrogenní syndromy, 

vadné držení těla, idiopatickou skoliózu, mozečkové a vestibulární poruchy, poruchy 

hlubokého čití a stavy, které vyžadují funkční stabilizaci páteře (Pavlů, 2002). 

 

2.6.1.4 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie působní na několika úrovních. Ovlivňuje prokrvení, trofiku, 

zmenšuje útlak, který je způsobený otokem, nebo může ovlivnit patologickou úroveň 

dráždivosti (Kačinetzová, 2010). 

Fyzikální terapie je u periferních paréz velmi důležitou součástí fyzioterapie 

a ergoterapie. Můžeme používat lokální aplikaci tepla, jako například vlhké horké 

obklady, solux, parafínové zábaly. U poruch citlivosti je však nutno dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nevznikly popáleniny. Je možná aplikace koupelí pro hyperemický 

účinek. Vířivé vany podporují prokrvení končetin, lokální metabolismus a aktivují 

kožní receptory. U svalových atrofií je vhodná aplikace podvodní masáže (Kolář, 2009).  
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Trofotropní účinek 

  Trofotropní účinek má za cíl zlepšit prokrvení v určité oblasti. Trofotropní 

účinek může být lokální, nepřímý nebo sympatikolytický (Poděbradský, 2009). 

 

Klidová galvanizace je metoda, při níž využíváme protékání stejnosměrného proudu 

po celou dobu aplikace v nastavené intenzitě proudu, nedochází ke změně polarity. Tato 

metoda je indikovaná u posttraumatických stavů do 24 hodin po úrazu, poruchy 

periferního krevního oběhu, akrální hypestezie, lokální ischemie z příčiny dysfunkce 

nekapilárních svěračů (Poděbradský, 2009).  

 Podélná klidová galvanizace DK 

Může být jednostranná nebo oboustranná. Dělená katoda je aplikována na lýtka 

nebo na plosky, anoda v lumbální oblasti ve střední čáře.  Intenzita je prahově 

senzitivní. Doporučená doba aplikace je 30-60 minut, step 5 minut. První tři procedury 

jsou aplikovány denně, poté je aplikace obden, celkem 9x (Kačinetzová, 2010). 

 Podélná klidová galvanizace HK 

Může být jednostranná nebo oboustranná. Dělená katoda je na předloktí nebo dlani, 

anoda je na oblasti C-Th páteřního přechodu, ve střední čáře.  Intenzita aplikace je 

prahově senzitivní, doba aplikace je doporučená na 30-60 minut, step 5 minut. První 3 

procedury probíhají denně, poté obden, celkem 9x (Kačinetzová, 2010). 

Podélnou galvanizaci užíváme pro funkční poruchy prokrvení, neuralgie, neuritidy 

a neuropatie v oblasti dolních končetin (Poděbradský, 2009).  

 

 Čtyřkomorová galvanizace  

Polarita podle více postižených končetin, které jsou zapojeny jako katody. Intenzita 

je prahově senzitivní, teplota vody mezi 36-37 ⁰ C. Doporučená doba aplikace je 30-60 

minut, step 5 minut. Prvních 5 procedur je aplikováno denně, poté obden, celkem 11x 

(Kačinetzová, 2010).  

Účinek čtyřkomorové galvanizace se nijak neliší od účinku klidové galvanizace, 

proud je přiváděn do končetin, které jsou ponořeny (Poděbradský, 2009).  
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 Diadynamické proudy 20 až 25 minut CP (Amosovy proudy) 

Obvykle jsou aplikovány na dolní končetin, je možná aplikace i na horní končetiny. 

Polarita elektrod je stejná jako u předchozích terapií. Je nutné použít ochranné roztoky 

a standardní elektrodové podložky. Step 1 minuta ob dvě procedury, intenzita je 

nadprahově senzitivní po celou dobu procedury. První tři procedury jsou aplikovány 

denně, poté obden, celkem 7x (Kačinetzová, 2010). 

Diadynamické proudy působí v nadprahově senzitivní intenzitě analgeticky, 

v nadprahově motorické intenzitě způsobují svalovou kontrakci. Indikovány jsou pro 

účinek analgetický, antiedematozní, trofotropní účinek, myorelaxační nepřímý účinek 

a myostimulační nepřímý účinek. Účinky diadynamických proudů závisí na subjektivní 

intenzitě více než na druhu pulzní složky (Poděbradský, 2009).  

 

Účinek antiedematozní 

 Vakuum-kompresivní terapie 

Přetlak 4 – 8 kPa, 40 – 60 s, nejnižší parametry, které ještě vyvolávají typickou 

změnu barvy. Celková doba aplikace je 20-30 minut, step 2 minuty. Prvních 5 aplikací 

je denně, poté obden, celkem 15x. Konec procedury je vždy na konci podtlakové fáze 

(Kačinetzová, 2010). 

 Tato terapie se řadí v posledním desetiletí mezi nejvýznamnější. Princip této 

terapie spočívá ve střídání přetlaku a podtlaku ve válci, ve kterém je končetina 

upevněna. Metoda má trofotropní a antiedematozní účinek. Střídání tlaku ve válci je 

významné pro zvětšení objemu a nasávání krve ve fázi podtlaku a zmenšení objemu 

a stimulace toku žilní krve a lymfy ve fázi přetlaku. Vakuum–kompresivní terapie je 

indikována u poruch arteriálního prokrvení, polyneuropatie, poruchy žilní a lymfatické 

drenáže, chronické posttraumatické stavy s otokem a algodystrofický syndrom 

(Poděbradský, 2009). 
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Ovlivnění patologické dráždivosti 

 Čtyřkomorová galvanizace 

Končetiny, které jsou postiženy sníženou citlivostí, zapojujeme jako katodu, 

končetiny se zvýšenou akrální dráždivostí jako anodu. Teplota vody 36-37 ⁰ C, 

intenzita je prahově senzitivní, doba aplikace 30-60 minut, step 5 minut. Aplikace je 

obden, celkově 9x (Kačinetzová, 2010). 

 Podélná galvanizace HK nebo DK 

Používáme za podmínek, kdy je změna dráždivosti na všech končetinách stejná. 

  

 Pro účinek myorelaxační, vazomotorický, spasmolytický a analgetický účinek je 

využívána také termoterapie. A to hlavně jako podvodní masáž nebo vířivá koupel. Při 

aplikaci tepelných procedur je důležitá opatrnost u poruch citlivosti z důvodu 

předcházení vzniku popálenin pokožky. Běžné je i využití šlapacích střídavých 

vzestupných koupelí. Tímto sledujeme zlepšení prokrvení v dané oblasti. 

 

2.6.1.5 Lázeňská léčba 

Lázně jsou pro pacienty s polyneuropatií velmi přínosné. Doporučuje se 

pravidelný aerobní trénink přiměřené intenzity a další aktivity, ale je potřeba dbát na to, 

aby nedocházelo k přetěžování oslabených svalů. Doporučuje se cvičení v odlehčení, 

jako například v bazénech, hypertermií koupele atd. Vhodné jsou také peloidové zábaly. 

Lázeňská péče je poskytována jednou za dva roky a je navrhována neurologem a dále 

se k vhodnosti doporučení lázní vyjadřuje kardiolog. Lázeňská péče není vhodná pro 

jedince s kardiální insuficiencí nebo nedostatečnou plicní ventilací.  

 

2.6.2 Farmakoterapie 

Terapii dělíme na kauzální a symptomatickou. Kauzální léčba je aplikovaná 

pouze u neuoropatií, u kterých známe příčinu vzniku onemocnění. Například u pacientů 

postižených diabetes mellitus je nutné kompenzovat diabetes. U autoimunitních 

neuropatií lze odstranit protilátky z vazby a potlačit jejich vytváření na určitou dobu 

nebo dlouhodobě potlačit jejich tvorbu pomocí imunosupresiv nebo kortikoidů. 
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Například u neuropatií idiopatických nebo hereditárních a dalších nemusíme znát 

příčinu onemocnění a kauzální léčbu nemůžeme použít (Ehler, 2012).  

Symptomatická léčba je zaměřena na příznaky a obtíže onemocnění, a má za cíl 

je eliminovat. Nejčastější obtíží je neuropatická bolest (Ehler, 2012). Léky, které jsou 

doporučovány u neuropatické bolesti, jsou antidepresiva, antiepileptiky, opioidy a léky 

aplikované na kůži formou náplastí jako lokální léčba (Bednařík, 2011).  

Neuropatická bolest je následek léze nebo onemocnění, které postihuje 

somatosenzorický systém. Tento typ bolesti není považován za fyziologický 

a komplikovaná patofyziologie této bolesti stále není objasněna. Bolest bývá trvalá, 

pálivá nebo intermitentní, vystřelující (Lejčko, 2012). 

Tricyklická antidepresiva pozitivně ovlivňují neuropatickou bolest i přidružené 

komorbidity. Jejich nevýhodou je však množství nežádoucích účinků, mezi které patří 

hlavně kardiovaskulární a anticholinergní poruchy poruchy. Předepisování antidepresiv 

je v co nejnižším, ale zároveň účinném množství. Lépe tolerovaná jsou antidepresiva, 

která působí inhibici zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu, ale antidepresiva 

inhibující zpětné vychytávání serotoninu nejsou vhodná k léčbě neuropatické bolesti 

(Bednařík, 2011). 

Nejčastěji využívaným lékem k léčbě neuropatické bolesti mezi antidepresivy 

jsou Gabapentin a Pregabalin. Riziko nežádoucích účinků u antiepileptik je závrať, 

útlum, somnolence a ataxie (Bednařík, 2011). 

Opioidy jsou většinou odporučovány jako léky druhé volby více méně u všech 

forem periferní i centrální neuropatické bolesti. Nejprve jsou aplikovány mírné opioidy, 

jako jsou kodein nebo tramadol a až poté silní antagonisté µ receptorů, např. morfin, 

fentanyl, oxykodon. Podle nejnovějších studií má nejlepší účinek pro snížení bolesti 

oxykodon. Léčba opioidy se zahajuje na nejnižších dávkách a pokračuje, dokud se 

nedosáhne požadovaného analgetického účinku (Bednařík, 2011). 

Lokální léčba je aplikována na kůži formou náplastí. Jedná se o lokální 

anestetikum – lidokain 5%, kapsaicin 8%. Náplasti se používájí u lokálních forem 

neuropatických bolestí. Pacienti náplasti dobře snášejí, a proto jsou alternativou u 

starších a polymorbidních lidí (Bednařík,2001). 
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Obrázek č. 3 Klasifikace neuropatické bolesti (Treede, 2008) 

 

2.6.3 Ergoterapie 

Ergoterapie u polyneuropatie je důležitá pro zlepšení jemné motoriky pacienta. 

Její hlavní cíl je zdokonalit, udržet nebo alespoň kompenzovat narušenou funkci 

končetiny. A to takovým způsobem, aby pacient zvládl osobní hygienu a sebeobsluhu. 

Časté využití v ergoterapii mají dlahy, ortézy a jiné kompenzační pomůcky, a to 

k zajištění správné pozice končetiny, kloubu nebo jiného segmentu. Zařazení 

ergoterapie závisí na stupni postižení pacienta, u těžkých paréz a plegií se doporučuje 

co nejintenzivnější zařazení ergoterapie (Kolář, 2009). 

Pokud pacient trpí parézou v oblasti horní končetiny, je důležité, aby si druhou 

horní končetinou stimuloval paretické svaly. U dolních končetin si pacient oběma 

rukama facilituje paretické svaly dolní končetiny.  

 

2.7 Prognóza  

Pacienti s diagnózou polyneuropatie bývají často hospitalizování nejprve na JIP, 

jelikož se jedná o závažné onemocnění, které je spojeno s vyšší úmrtností. Často 

dochází ke spontánnímu obnovení postižených funkcí, jako jsou poruchy dýchacího 

systému, ledvin a kardiovaskulárního systému. Avšak u závažnějších případů obnovení 
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neuromuskulárního postižení může trvat déle a obnova může být i neúplná. Dokonce 

6 měsíců až 1 rok po hospitalizaci pacienti udávají slabost, únavu nebo i kognitivní 

změny. Obnova funkční zdatnosti může trvat různě dlouho. Běžné omezení činností je 

normální a může přetrvávat dokonce i několik let po propuštění z hospitalizace 

(Nordon, 2012). 
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3 Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Tato bakalářská práce vznikla na základě čtyřtýdenní souvislé bakalářské praxe 

v Oblastní nemocnici Kladno ve dnech 2. 1. 2017 – 27. 1. 2017. Po podepsání 

informovaného souhlasu pacientem a schválení žádosti Etickou komisí UK FTVS bylo 

provedeno vstupní kineziologické vyšetření pacienta 11. 1. 2017 a následovalo 

9 terapeutických jednotek. Všechny terapeutické jednotky probíhaly v dopoledních 

hodinách a trvaly 60 minut. V době vstupního vyšetření a terapií byl pacient 

hospitalizován na rehabilitačním po prodělání akutní zánětlivé polyneuropatie 

autoimunitní etiologie. Po konzultaci s fyzioterapeuty na rehabilitačním oddělení jsem 

si stanovila terapeutický plán. Obecná část mé bakalářské práce se zabývá teoretickými 

znalostmi o diagnóze polyneuropatie. V případové části je podrobně rozpracován 

vstupní kineziologický rozbor, každodenní plán terapeutických jednotek a výstupní 

kineziologický rozbor. Hlavním cílem terapií bylo ovlivnění otoku levé dolní končet iny, 

uvolnění fascií, zlepšení posunlivosti kůže, obnovení kloubní vůle na dolních 

končetinách, protažení zkrácených svalů, zvýšení svalové síly dolních končetin, 

ovlivnění proprioceptivního vnímání, zvýšení celkové kondice pacienta, nácvik chůze. 

Ve vyšetření jsem použila tyto metody: vyšetření aspekcí, vyšetření palpací, 

antropometrické vyšetření, vyšetření dechového stereotypu, vyšetření kůže, podkoží 

a fascií dle Lewita, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů dle 

Jandy, neurologické vyšetření, vyšetření kloubní vůle dle Lewita, vyšetření reflexních 

změn dle Lewita, vyšetření úchopů dle Véleho, vyšetření ADL, vyšetření hypermobility 

dle Jandy, goniometrické vyšetření dle Jandy. 

U terapií jsem použila: postizometrickou relaxaci dle Lewita, terapii měkkých 

tkání dle Lewita, mobilizace dle Lewita, senzomotorickou stimulaci dle Jandy 

a Vávrové, proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle Holubářové, míčkování, 

metodu dle sestry Kenny, analytické posilování dolních končetin v závěsu. 

U terapií jsem využívala: míčky, závěs pro posílení dolních končetin, overball, 

žebřiny, rotoped. 

Vzor informovaného souhlasu pacienta a žádost o vyjádření etické komise UK 

FTVS, která byla schválena pod jednacím číslem 021/2017, jsou přiloženy. 
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3.2 Anamnéza 

Osobní údaje: 

Pohlaví: muž 

Věk: 72 let 

Ročník: 1944 

Výška: 192 cm 

Váha: 120 kg 

BMI: 32,6 

Hlavní diagnóza: Z509 Rehabilitace při polyneuropatii 

 

Status praesens: 

objektivní: Pacient je při vědomí, orientován časem, místem i prostorem. 

Ochotně spolupracuje. Na lůžku je schopen se sám posadit, do stoje je nutná pomoc 

fyzioterapeuta. Z nízké židle se nepostaví, musí se stavět z vyvýšené pozice. 

subjektivní: Pacient se cítí dobře. Stěžuje si na sníženou citlivost a svalovou 

slabost dolních končetin. Od přijetí na lůžkové rehabilitační oddělení však cítí zlepšení 

citlivosti dolních končetin. 

 

Nynější onemocnění: 

Stav po akutní zánětlivé polyneuropatii. Do nemocnice přijel 19. 11. 2016 

s pocitem špatné citlivosti dolních končetin a jejich slabostí, která se zhoršovala. Byla 

mu diagnostikována akutní zánětlivá polyneuropatie autoimunitní etiologie. Od 

19. 11. 2016 do 1. 12. 2016 hospitalizován na JIP, poté přeložen na lůžkovou 

neurologii. Při příjmu na lůžkovou neurologii pacient pouze ležel na posteli, nebyl 

schopen samostatné vertikalizace do stoje a do sedu, nebyl sám schopen přesunů. 

Pacient cvičil na lůžku pasivně, Kabatovu metodu a jízdu na motomedu do únavy. 

Postupně začínal cvičit izometricky s overballem a aktivně s dopomocí. 7. 12. 2016 

vertikalizace do sedu, ve kterém se sám udržel, 9. 12. 2016 začala vertikalizace do stoje 

ve vysokém chodítku, ale z důvodu slabých dolních končetin se postavil jen za pomoci 



35 

 

dvou fyzioterapeutů a vysokého chodítka a sám se ve stoji neudržel. Po vertikalizaci si 

stěžoval na křeče do levého lýtka a jeho bolestivost. Viditelný otok a hematom, 

vertikalizace byla po vyšetření lékařem zrušena z důvodu intramuskulárního hematomu 

a byl doporučen klidový režim. Následně bylo prováděno pasivní cvičení, protahování 

a postupné zvyšování zátěže dolních končetin. Na lůžkovou rehabilitaci byl pacient 

přeložen dne 28. 12. 2016, opět povolena vertikalizace. Pacient nebyl schopen 

samostatného stoje, pohyboval se na mechanickém vozíku. Postupně proběhla 

vertikalizace do stoje pomocí vysokého chodítka a pacient začal nacvičovat chůzi. 

 

Osobní anamnéza: 

Pacient prodělal běžné dětské nemoci, ve třech letech podstoupil operaci tlustého 

střeva. Před osmi lety byl účastníkem dopravní nehody, kvůli které musel podstoupit 

břišní operaci z důvodu perforace střev. Amputace posledního článku prostředníku na 

levé horní končetině. Nyní je pacient hospitalizován na lůžkovém oddělení rehabilitace 

po prodělání akutní zánětlivé polyneuropatie autoimunitní etiologie. Pacient má také 

diagnostikovanou spánkovou apnoe. 

 

Sociální anamnéza: 

Žije v rodinném domě s manželkou. V domě má 15 schodů. 

 

Rodinná anamnéza:  

Oba rodiče zemřeli stářím, v rodině se nevyskytuje žádné dědičné onemocnění. 

 

Pracovní anamnéza:  

Nyní v důchodu, dříve se živil jako veterinář. 

 

Farmakologická anamnéza: 

Escitalopram 10 mg tbl 

Sorbifen durules tbl 
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Sedacoron 200 mg tbl 

Concor 2,5 mg tbl 

Alergie: 0 

Abusus: nekouří, alkohol pije pouze příležitostně 

Předchozí rehabilitace: 0 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

 Rehabilitace při polyneuropatii 

 Akutní zánětlivá polyneuropatie autoimunitní etiologie 

 Flutter síní 

 Syndrom spánkové apnoe 

 Rozsáhlá břišní operace po perforaci střev 

 

Indikace k rehabilitaci:  

Stav po prodělané akutní zánětlivé polyneuropatie autoimunitní etiologie 

 

Diferenciální rozvaha: 

 Snížená svalová síla dolních končetin, horních končetin 

 Snížené až vyhaslé šlachookosticové reflexy 

 Snížená citlivost dolních končetin – hypestezie až anestezie 

 Snížené rozsahy aktivních pohybů dolních končetin z důvodu snížené svalové 

síly 

 Hypotrofie svalů dolních končetin 

 Změněné hybné stereotypy 

 Porucha chůze 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

Vstupní kineziologické vyšetření bylo provedeno dne 11. 1. 2017. 

 

Vyšetření sedu aspekcí 

zepředu: Pacient sedí na posteli s dolními končetinami opřenými o zem. Otok 

na levé dolní končetině v oblasti lýtka. Hlava v předsunutém držení, protrakce a elevace 

ramenních kloubů. Aspekčně viditelné zvýšení napětí m. trapezius oboustranně. Pacient 

se přidržuje horními končetinami okraje postele. Aspekčně viditelná jizva na břiše 

dlouhá asi 20 centimetrů, která vede od dolních žeber. 

zezadu: Zvýšená krční lordóza, předsunuté držení hlavy a kyfotické držení 

hrudní páteře. Protrakce a elevace ramenních kloubů, lopatky oboustranně symetrické.  

Otok na levé dolní končetině v oblasti lýtka. 

z pravého boku: Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem hlavy, zvýšená 

krční lordóza. Protrakční držení ramenních kloubů a jejich elevace. Zvýšená hrudní 

kyfóza. 

z levého boku: Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem hlavy, zvýšená 

krční lordóza. Protrakční držení ramenních kloubů a jejich elevace. Zvýšená hrudní 

kyfóza. 

 

Vyšetření stoje 

Pacient není schopen sám stát bez držení. Stojí za pomoci nízkého pevného 

chodítka. Není schopen plně zatížit levou dolní končetinu. 

 

Dynamické vyšetření: 

 Rhombergův test – neproveden 

 Stoj na špičkách / patách: pacient nezvládne stoj na špičkách ani na patách. 

Vyšetření bylo provedeno u žebřin. 
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Distance na páteři (provedeno v sedu ) 

 Čepojevův příznak – 3 cm 

 Ottův příznak – inklinační 2 cm, reklinační 2 cm 

 Thomayerův příznak – neměřen 

 Zkouška flexe krční páteře – dotkne se bradou sterna 

 Forestierova fleche – chybí 1 cm, měřeno v leže na zádech 

 Schoberův příznak – 2 cm 

 Stiborův příznak – 7 cm 

 

Vyšetření dýchání: 

Typ dýchání: Převažuje horní hrudní 

Dechová vlna v leže na zádech postupuje fyziologicky distoproximálně. 

 

Vyšetření chůze 

Pacient se pomocí nízkého pevného chodítka a fyzioterapeuta postaví a ujde asi 

50 metrů. Při chůzi je viditelné protrakční držení ramenních kloubů a jejich elevace. 

Chybí došlap na patu a odval chodidla u obou dolních končetin. Chybí švihová fáze 

kroku, extenze v kyčelním kloubu, dorzální flexe v akrech oboustranně a plné zatížení 

levé dolní končetiny. Rytmus chůze nepravidelný. 
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Neurologické vyšetření 

Pacient je orientován časem, místem i osobou. Ochotně spolupracuje a je 

emočně stabilní. 

Vyšetření hlavových nervů 

Hlavový nerv Hodnocení 

I. n. olfactorius bez patologií 

II. n. opticus bez patologií 

III. n. oculomotorius bez patologií 

IV. n. trochlearis bez patologií 

V. n. trigeminus bez patologií 

VI. n. abducens bez patologií 

VII. n.facialis bez patologií 

VIII. n. vestibulocochlearis bez patologií 

IX. n. glossopharyngeus bez patologií 

X. n. vagus bez patologií 

XI. n. accesorius bez patologií 

XII. n. hypoglossus bez patologií 

Tabulka č. 6 Vyšetření hlavových nervů 
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Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Reflexy horních končetin Levá strana Pravá strana 

Bicipitový 2 2 

Radiopronační 2 2 

Tricipitový 2 2 

Flexorový 2 2 

Reflexy dolních končetin Levá strana Pravá strana 

Patellární 0 0 

Achillový 0 0 

Medioplantární 0 0 

Břišní reflexy Levá strana Pravá strana 

Epigastrický 3 3 

Mezogastrický 3 3 

Hypogastrický 3 3 

Tabulka č. 7 Šlachookosticové reflexy 

 

Hodnocení : 

St. 0  - areflexie 

St. 1  – hyporeflexie 

St. 2  – hyporeflexie 

St. 3  - normoreflexie 

St. 4  – hyperreflexie 

St. 5  – hyperreflexie 

  



41 

 

Pyramidové jevy 

zánikové horních 

končetin 

Levá strana Pravá strana 

Mingazziniho příznak negativní negativní 

Hanzalův příznak negativní negativní 

Dufourův příznak negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

Příznak Barré negativní Negativní 

Pyramidové jevy 

zánikové dolních 

končetin 

Levá strana Pravá strana 

Mingazziniho příznak Pacient není schopen udržet 

výchozí pozici 

Pacient není schopen udržet 

výchozí pozici 

Příznak Barré Pacient není schopen udržet 

výchozí pozici, oba bérce ihned 

klesají dolů 

Pacient není schopen udržet 

výchozí pozici, oba bérce ihned 

klesají dolů 

Tabulka č. 8 Pyramidové jevy zánikové 
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Pyramidové jevy iritační 

Horních končetin 

Levá strana Pravá strana 

Justerův jev negativní negativní 

Hoffmanův jev negativní negativní 

Pyramidové jevy iritační 

dolních končetin 

Levá strana Pravá strana 

Babinsky negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Vítkův sumační fenomén negativní negativní 

Tabulka č. 9 Pyramidové jevy iritační 

 

Vyšetření čití: 

Vyšetření čití horních končetin bylo provedeno ve všech dermatomech. 

Horní končetina 

Povrchové čití Levá strana Pravá strana 

Taktilní bez poruchy čití bez poruchy čití 

Algické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Termické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Tabulka č. 10 Povrchové čití horních končetin 
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Vyšetření čití dolních končetin bylo provedeno ve všech dermatomech. 

Dolní končetina 

Povrchové 

čití 

Levá strana Pravá strana 

Taktilní hypestezie od kolenních kloubů 

distálně, v oblasti kotníků ponožkovité 

porušení čití, na akrech anestezie 

hypestezie od kolenních kloubů 

distálně, v oblasti kotníků ponožkovité 

porušení čití, na akrech anestezie 

Algické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Termické Snížené vnímání Snížené vnímání 

Tabulka č. 11 Povrchové čití dolních končetin 

 

Hluboké čití 

Horní končetiny 

 Levá strana Pravá strana 

polohocit bez patologického nálezu bez patologického nálezu 

pohybocit bez patologického nálezu bez patologického nálezu 

Tabulka č. 12 Hluboké čití horních končetin 

 

Dolní končetiny 

 Levá strana Pravá strana 

polohocit porucha polohocitu bilaterálně v oblasti kotníků, kolenní klouby v normě, porucha 

čití akra nohy, pacient  neidentifikuje správně polohu prstů na nohou 

pohybocit pacient není schopen správně identifikovat začátek ani konec pohybu, směr 

identifikuje 

Tabulka č. 13 Hluboké čití dolních končetin 
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Vyšetření mozečkových funkcí 

 Diadochokinéza horních končetin – bez patologického nálezu 

 Taxe horních končetin – bez patologického nálezu, pacient se přesně dotkne 

nosu oběma horními končetinami 

 Taxe dolních končetin – nelze vyšetřit z důvodu snížené svalové síly dolních 

končetin 

Napínací manévry: 

 Laségue – oboustranně negativní 

 Obrácený Laségue – oboustranně negativní 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže a podkoží: Vyšetření kůže metodou skin drag. Posunlivost kůže 

v oblasti levého lýtka zhoršená z dorzální strany směrem kaudokraniálně 

a laterolaterálně. Kůže načervenalá, suchá, bez opocení, palpačně nebolestivá. Zhoršená 

posunlivost kůže v oblasti horních končetin oboustranně na pažích z ventrální strany, 

bez otoku a změny zabarvení kůže a opocení. 

Vyšetření fascií: Zhoršená posunlivost fascie v oblasti hrudníku z ventrální 

strany oboustranně více vpravo, dále v oblasti bederní páteře oboustranně. Zhoršená 

posunlivost fascií v oblasti levého lýtka z dorzální a laterální strany. Fascie v oblasti 

stehen bez zhoršené posunlivosti. 

Vyšetření reflexních změn ve svalech: Reflexní změny přítomné v m. trapezius, 

m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, m. biceps brachii oboustranně, 

m. biceps femoris vpravo, m. triceps surae bilaterálně. Místo bolesti svalu je shodné 

s místem, kde měl pacient hematom. Hypotrofie stehenních svalů bilaterálně více vlevo. 

 

Vyšetření jizvy 

Jizva na břiše dlouhá asi 20 centimetrů, vede svisle dolů prostředkem břicha od 

dolních žeber. Bez začervenání, volná, posunlivá do všech směrů, nepřirostlá k podkoží. 
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Vyšetření kloubní vůle dolních končetin 

Kloubní vůle Levá strana Pravá strana 

Kolenní kloub bez omezení bez omezení 

Hlavička fibuly bez omezení bez omezení 

Talokrurální 

kloub 

bez omezení bez omezení 

Chopártův kloub bez omezení bez omezení 

Lisfrankův 

kloub 

omezen dorzo-plantárně omezen dorzo-plantárně 

MTP klouby omezená vůle prostředníku a 

prsteníku dorzálně 

omezená vůle ukazováku dorzálně 

MTP kloub 

palce 

omezená vůle dorzálně omezená vůle dorzálně 

IP I omezená vůle ukazováku dorzálně mezená vůle prostředníku a 

prsteníku dorzálně 

IP II bez omezení bez omezení 

Tabulka č. 14 Kloubní vůle dolních končetin 
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Antropometrické vyšetření 

Horní končetina Levá strana (cm) Pravá strana (cm) 

Délkové míry 

Délka horní končetiny 84 84 

Délka paže 36 36 

Délka předloktí 29 29 

Délka ruky 21 22 

Obvodové míry 

Paže  

Relaxovaná 33 33 

Při kontrakci 36 36 

Loket 30 30 

Předloktí 28,5 28 

Zápěstí 20 20 

Tabulka č. 15 Antropometrie horních končetin 

 

Délkové míry na levé horní končetině byly měřeny na prsteník z důvodu 

amputace posledního článku prostředníku. 

Rozpětí paží 184 cm 

Šířka ramen (biakromiální) 45 cm 

Obvod hrudníku (mezosternale) 127 cm 

Obvod břicha 128 cm 

Obvod boků 125 cm 

Tabulka č. 16 Antropometrie trupu 
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Dolní končetina Levá strana (cm) Pravá strana (cm) 

Délkové míry 

Anatomická délka 96 96 

Délka stehna 50 50 

Délka bérce 45 45 

Funkční délka 98 98 

Umbilikální délka 103 103 

Délka chodidla 25 25 

Obvodové míry 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 45 47 

Obvod stehna 10 cm nad patellou 43 46 

Obvod nad kolenním kloubem 44 45 

Obvod přes kolenní kloub 44 44,5 

Obvod pod kolenním kloubem 37 38,5 

Obvod lýtka 37,5 36,5 

Obvod přes patu a nárt 40,5 40 

Obvod kotníku 29 29 

Tabulka č. 17 Antropometrie dolních končetin 
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Goniometrické vyšetření 

Horní končetina – aktivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Ramenní kloub S 10  – 0  – 160  

F 140  – 0  – 0  

T 120  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 40  

S 10  – 0  – 160  

F 140  – 0  – 0  

T 120  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 40  

Loketní kloub S 0  – 0  – 140  S 0  – 0  – 140  

Radioulnární kloub T 80  – 0  - 80  T 80  – 0  – 80  

Zápěstní kloub S 70  – 0  – 80  

F 15  – 0  – 25  

S 70  – 0  – 80  

F 15  – 0  – 25  

Tabulka č. 18 Goniometrie horních končetin aktivně 

Horní končetina – pasivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Ramenní kloub S 20  – 0  – 170  

F 150  – 0  – 0  

T 125  – 0  – 25  

R 60  – 0  – 50  

S 20  – 0  – 170  

F 150  – 0  – 0  

T 125  – 0  – 25  

R 60  – 0  - 50  

Loketní kloub S 0  – 0  – 145  S 0  – 0  – 145  

Radioulnární kloub T 80  – 0  – 85  T 85  – 0  – 85  

Zápěstní kloub S 75  – 0  – 85  

F 20  – 0  – 30  

S 75  – 0  – 85  

F 20  – 0  – 30  

Tabulka č. 19 Goniometrie horních končetin pasivně 
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Dolní končetina – aktivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Kyčelní kloub 

(měřeno sunem paty po podložce – flexe)  

S 0  – 0  – 50  

F 25  – 0  – 10  

R 45  – 0  – 30  

S 0  – 0  – 50  

F 20  – 0  – 10  

R 45  – 0  – 30  

Kolenní kloub (měřeno v leže na boku vyšetřované dolní 

končetiny) 

S 0  – 0  – 125  S 0  – 0  – 125  

Hlezenní kloub 

(měřeno v leže na zádech) 

S 0  – 5  – 25  

F 10  – 0  – 30  

S 0  – 5  – 25  

F 10  – 0  – 30  

MP I S 50  – 0  – 30  

F 10  – 0  – 30  

S 50  – 0  – 30  

F 10  – 0  – 30  

MP II S 45  – 0  - 30  S 45  – 0  - 30  

MP III S 45  – 0  – 30  S 45  – 0  – 30  

MP IV S 45 – 0  – 30  S 45  – 0  – 30  

MP V S 40  – 0  – 30  S 40  – 0  – 30  

IP palce S 0  – 0  – 60  S 0  – 0  – 60  

Tabulka č. 20 Goniometrie dolních končetin aktivně 
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Dolní končetina - pasivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Kyčelní kloub S 10  – 0  – 100  

F 40  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 35  

S 10  – 0  – 100  

F 40  – 0  – 15  

R 45  – 0  – 30  

Kolenní kloub S 0  – 0  – 145  S 0  – 0  – 145  

Hlezenní kloub S 0  – 5  – 35  

F 20  – 0  – 40  

S 0  – 5  – 40  

F 20  – 0  – 40  

MP I S 70  – 0  – 45  

F 20  – 0  – 15  

S 65  – 0  – 45  

F 20  – 0  – 40  

MP II S 65  – 0  – 45  S 60  – 0  – 45  

MP III S 60  – 0  – 45  S 60  – 0  – 45  

MP IV S 60  – 0  – 40  S 60  – 0  – 40  

MP V S 55  – 0  – 40  S 55  – 0  – 45  

IP palce S 0  – 0  – 75  S 0  – 0  – 75  

Tabulka č. 21 Goniometrie dolních končetin pasivně 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkouška Levá strana Pravá strana 

Rotace hlavy není hypermobilní není hypermobilní 

Šály není hypermobilní není hypermobilní 

Zapažených paží není hypermobilní není hypermobilní 

Založených paží není hypermobilní není hypermobilní 

Extendovaných loktů není hypermobilní není hypermobilní 

Sepjatých prstů není hypermobilní není hypermobilní 

Sepjatých rukou není hypermobilní není hypermobilní 

Lateroflexe nebylo provedeno 

Posazení na paty nebylo provedeno 

Tabulka č. 22 Hypermobilita dle Jandy 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

V příloze č. 4  a č. 5  

 

Vyšetření úchopů dle Véleho 

 Úchop s terminální opozicí palce a ukazováku (štipec): svede bilaterálně 

 Úchop se subterminální opozicí palce s II. , III. , IV.  a V.  prstem 

(pinzeta):svede bilaterálně 

 Úchop laterální opozicí svede bilaterálně 

 Úchop interdigitální: svede bilaterálně 

 Úchop digitopalmární: svede bilaterálně 

 Úchop palmární s palcovým zámkem: svede bilaterálně 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu: neprovede 

Abdukce v kyčelním kloubu: neprovede 

Flexe trupu:  Pacient neprovede obloukovitou flexi trupu. Pohyb provede pouze 

po zvednutí horních úhlů lopatek. Při pokusu o posazení se do sedu elevuje dolní 

končetiny. 

Flexe šíje: Pacient není schopen provést obloukovitou flexi krční páteře, pohyb 

zahajuje výrazným předsunem hlavy. 

Abdukce v ramenním kloubu: 

Pravá strana: m. trapezius kontralaterální strany, m. trapezius ipsilaterální, 

m. deltoideus, m. quadratus lumborum, mm. peronei 

Levá strana: m. trapezius kontralaterální strany, m. trapezius ipsilaterální, 

m. supraspinatus, m. deltoideus, m. quadratus lumborum, mm. peronei 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Svalová skupina Levá strana Pravá strana 

M.triceps surae 

m.gastrocnemius 

m.soleus 

 

1 1 

1 1 

Flexory kyčelního kloubu 

m.iliopsoas 

m.rectus femoris 

m.tensor fascie latae 

 

1 1 

1 1 

1 1 

Adduktory kyčelního kloubu 

krátké adduktory 

dlouhé adduktory 

 

1 1 

1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M.piriformis 1 1 

M.quadratus lumborum 0 0 

M.erector spinae 2 

M.petoralis major 

pars clavicularis a m.pectoralis minor 

pars sternocostalis 

pars abdominalis 

 

1 1 

2 2 

2 2 

M.trapezius-horní část 1 1 

M.levator scapulae 1 1 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 23 Svalové zkrácení dle Jandy 

 

Barthelův test základních a všedních činností 

V příloze č. 6  
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Závěr vyšetření 

Pacient je orientován časem, místem i prostorem a ochotně spolupracuje. 

Při vyšetření v sedu je viditelná výrazná protrakce a elevace ramen. Dále je 

viditelné předsunuté držení hlavy a zvětšená krční lordóza a zvětšená hrudní kyfóza. 

Orientační vyšetření stoje v nízkém pevném chodítku – pacient se není schopen pro 

slabost dolních končetin opřít o levou dolní končetinu. 

Na levé dolní končetině v oblasti lýtka je přítomný otok, posunlivost kůže 

zhoršená z dorzální strany směrem kraniokaudálně a laterolaterálně. Kůže je 

načervenalá, bez opocení, palpačně bez bolesti. Posunlivost fascie na levé dolní 

končetině je zhoršená dorzálně a laterálně. Palpační bolestivost m. triceps surae 

dorzálně při zvýšeném tlaku směrem do hloubky. Hypotrofie stehenních svalů 

oboustranně, více vlevo. Dále je zhoršená posunlivost kůže oboustranně na pažích na 

ventrální straně, bez změn zabarvení a opocení kůže. Zhoršená posunlivost fascie 

v oblasti hrudníku oboustranně více vpravo a dále v oblasti bederní páteře oboustranně. 

Reflexní změny ve svalech m.trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, 

m. biceps femoris oboustranně, m. triceps surae a m. biceps femoris na pravé dolní 

končetině. 

Pacient se do sedu dostane sám, do stoje je nutná pomoc fyzioterapeuta – pacient 

se nevzepře na dolních končetinách, musí vstávat z vyvýšené pozice. Vyšetření chůze 

s nízkým chodítkem – pacient ujde asi 50 metrů za pomoci jednoho fyzioterapeuta. Při 

chůzi je viditelné protrakční držení ramen a jejich elevace. Chybí došlap na patu, odval 

chodidla a extenze v kyčelním kloubu obou dolních končetin. Chybí extenze 

v hlezenním kloubu oboustranně.  

Antropometrické vyšetření – pravá dolní končetina v obvodech stehna širší, 

délkové míry jsou stejné. Zvětšené obvody levé dolní končetiny v oblasti lýtka jsou 

z důvodu otoku, který je viditelný a potvrdil se i u vyšetření reflexních změn dle Lewita. 

Horní končetiny jsou obvodově shodné, délkové míry byly měřeny u levé horní 

končetiny k prsteníku z důvodu amputace posledního článku prostředníku, u pravé horní 

končetiny byly měřeny k prostředníku. 

Goniometrické vyšetření – pasivní pohyby neodhalují žádné fyziologické 

odchylky rozsahu pohybu, aktivní pohyby mají snížený rozsah z důvodu snížené 

svalové síly. Vyšetření svalové síly – pacient má sníženou svalovou sílu dolních 
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končetin, v žádné oblasti dolních končetin není svalová síla vyšší než číslo 3  dle 

svalového testu. Nejslabší svaly jsou mm. lumbricales, m. flexor digitorum longus 

a brevis, m. extensor digitorum longus a brevis, m. flexor hallucis longus a brevis, 

m. extensor hallucis longus, m. gluteus maximus, m. gluteus minimus a m. triceps 

surae. Tyto svaly mají sníženou svalovou sílu stupně 2 až 2-.  

 Pacient není hypermobilní. Vyšetření zkrácených svalů – odhalilo zkrácení 

svalů m. triceps suarae, flexorů kyčelního kloubu, adduktorů kyčelního kloubu, flexorů 

kolenního kloubu, m. piriformis, m. quadratus lumborum, m. erector spinae, 

m. pectoralis major, m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus. 

Vyšetření úchopů dle Jandy zvládne bez problémů. 

Vyšetření kloubní vůle dolních končetin – omezená kloubní vůle v Lisfrankově 

kloubu dorzoplantárně, MTP kloubu u prostředníku a prsteníku levé dolní končetiny 

a ukazováku pravé dolní končetiny dorzálně, MTP palce omezená vůle bilaterálně 

dorzálně, IP I u prostředníku levé dolní končetiny omezená dorzálně a u prostředníku 

a prsteníku pravé dolní končetiny omezená dorzálně. 

Neurologické vyšetření – hlavové nervy bez patologie, reflexy horních končetin 

bilaterálně vybavitelné. Vyšetření reflexů dolních končetin – areflexie oboustranně 

u reflexu patelárního, medioplantárního reflexu i reflexu Achillovy šlachy. Pyramidové 

jevy zánikové – pacient není schopen udržet výchozí pozici u Mingaziniho příznaku 

a příznaku Barré u dolních končetin. Pyramidové jevy iritační negativní. Vyšetření 

povrchového čití dolních končetin prokázalo sníženou citlivost termického a algického 

čití dolních končetin oboustranně. Hypestezie taktilního čití od kolenních kloubů 

distálně, kolem kotníku cítí pacient dotyk jako přes ponožku a na akrech až po prsty je 

anestezie. Polohocit dolních končetin – porucha čití akra nohy bilaterálně, 

neidentifikuje správně polohu prstů na nohou, kolenní kloub vnímá. Pohybocit dolních 

končetin – porucha čití, pacient není schopen identifikovat začátek a konec pohybu 

prstů nohy a kotníku, směr identifikuje správně. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Cíle krátkodobého terapeutického plánu 

Ovlivnění otoku levé dolní končetiny, protažení fascií, zlepšení posunlivosti 

kůže, obnovení kloubní vůle na dolních končetinách, protažení zkrácených svalů, 

zvýšení svalové síly dolních končetin, ovlivnění proprioceptivního vnímání, zvýšení 

celkové kondice pacienta, nácvik ADL, nácvik chůze  

Návrh terapie: 

Uvolnit fascie levého lýtka, mobilizace aker dolních končetin, protažení 

zkrácených svalů dolních končetin, Terapie dle sestry Kenny na oslabené svaly dolních 

končetin do svalové síly 2+, posílení svalů dolních končetin metodou proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace, zlepšování (nácvik) propriocepce, nácvik senzomotorické 

stimulace dolních končetin, nácvik chůze s nízkým chodítkem a pokud to bude možné, 

tak o francouzských holích, zvýšení celkové kondice 

 

3.4.2 Cíle dlouhodobého terapeutického plánu: 

Nadále posilování svalů dolních končetin, zvýšení kondice, nácvik chůze 

po schodech a v terénu. Posílení svalů horních končetin do plné svalové síly. 

 

3.5 Průběh terapie 

Terapie s pacientem probíhaly každý den po dobu 1 hodiny, vždy dopoledne. 

Odpoledne za pacientem docházela ergoterapeutka, která s ním nacvičovala chůzi. 

 

3.5.1 Terapie 12. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Pacient je při vědomí, orientován časem, místem a prostorem. 

Ochotně spolupracuje. Stoj v nízkém chodítku, do stoje se dostane s pomocí terapeuta, 

pro slabost není schopen plně zatížit levou dolní končetinu. Přítomný otok v oblasti 

levého lýtka, rozdíl oproti pravé dolní končetině 1 cm – obvod lýtka měřen v nejširším 

místě. 
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Subjektivní: Pacient se cítí dobře, nestěžuje si na bolest, pouze udává slabost 

dolních končetin. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky:  

 obnovení kloubní vůle aker dolních končetin,  

 uvolnění fascie v oblasti lýtka levé dolní končetiny 

 protažení zkrácených svalů dolních končetin 

 facilitace dolních končetin 

 zvýšení svalové síly dolních končetin 

 nácvik chůze 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Mobilizace Lisfrankova kloubu bilaterálně, mobilizace MTP kloubů, MTP 

kloubu palce, IP kloubů.  

 Uvolnění fascie lýtka levé dolní končetiny 

 Protažení zkrácených svalů dolních končetin metodou PIR s protažením dle 

Jandy – m. triceps surae, flexory kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu 

a flexory kolenního kloubu.  

 Facilitace dolních končetin 

 Posílení svalů dolních končetin dle metody sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin – v odlehčení v závěsu 

 Nácvik chůze v nízkém chodítku 

 

Provedení: 

 Mobilizace Lisfrankova kloubu směrem dorzálně a do rotace, mobilizace MTP 

kloubu prostředníku a prsteníku levé nohy dorzálně, mobilizace MTP kloubu 

ukazováku pravé strany dorzálně, mobilizace MTP kloubu palce dorzálně 

bilaterálně. Mobilizace IP I kloubu ukazováku levé nohy dorzálně a prostředníku 

s prsteníkem pravé nohy dorzálně. 

 Uvolnění fascie v oblasti lýtka levé dolní končetiny – zhoršená posunlivost 

fascie dorzálně a laterálně. 
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 PIR s protažením dle Jandy dolních končetin – m. triceps surae, m. iliopsoas, 

m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, adduktory kyčelního kloubu, flexory 

kolenního kloubu 

 Facilitace aker dolních končetin míčkem s bodlinami. 

 Posílení svalů dolních končetin metodou dle sestry Kenny – m. triceps surae, 

m. flexor digitorum longus, m. flexor digitorum brevis,m. extensor digitorum 

longus a brevis, 5 opakování 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu – extenze kolenního kloubu, addukce 

v kyčelním kloubu flexe v kyčelním kloubu – se závažím 1kg, 5 opakování ve 

3 sériích 

 Nácvik chůze s pevným chodítkem – chůze ze cvičebny na pokoj – pacient ujde 

sám s kontrolou cca 50 metrů. Instrukce pacienta k napřímenému stoji, opoře 

o horní končetiny. Představa pohybu chůze přes patu, plynulého odvalu chodidla 

a odražení nohy od špičky  

 

Autoterapie:  

Facilitace aker dolních končetin míčkem s bodlinami, aktivní cvičení aker v leže 

na posteli – střídavé propínání a přitahování špiček 

 

Závěr:  

Pacient se po terapii cítí dobře, udává pocit únavy po cvičení. Neudává bolest. 

Protažení zkrácených svalů vnímal pacient jako úlevu. Uvolnění fascie v oblasti lýtka 

levé dolní končetiny.  

 

3.5.2 Terapie 13. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Stoj v nízkém chodítku, do stoje se dostane z vyvýšené pozice 

postele sám, není schopen plně zatížit levou dolní končetinu pro slabost dolní 

končetiny. Přítomný otok v oblasti levého lýtka, rozdíl oproti pravé dolní končetině 

1 cm – měřen obvod lýtka v nejširším místě. Po včerejší terapii stále přetrvává mírné 
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omezení protažitelnosti fascie levého lýtka latero–laterálně. Omezení kloubní vůle 

v Lisfrankově kloubu směrem dorzálním u obou dolních končetin 

Subjektivní: Pacient se po včerejší terapii cítil unavený, odpoledne cítil únavu 

dolních končetin. Dnes se cítí v odpočinutý. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Terapie kloubní vůle aker dolních končetin 

 Uvolnění fascie levé dolní končetiny v oblasti lýtka 

 Měkké techniky proti otoku dolní končetiny 

 Protažení zkrácených svalů dolních končetin 

 Facilitace dolních končetin 

 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin analyticky  

 Nácvik chůze 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Terapie kloubní vůle aker dolních končetin 

 Uvolnění fascie levé dolní končetiny v oblasti lýtka 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin – flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního 

kloubu, m. triceps surae 

 Facilitace dolních končetin pomocí míčku s bodlinami 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin dle svalového testu a v závěsu 

 Nácvik chůze ve vysokém chodítku 

 

Provedení: 

 Vyšetření kloubní vůle aker dolních končetin prokázalo omezení kloubní vůle 

v Lisfrankově kloubu směrem dorzálně na obou dolních končetinách. Následně 

proběhla mobilizace kloubu obou dolních končetin 



60 

 

 Uvolnění fascie levého lýtka - plochou dlaně směrem latero-laterálně 

 PIR s protažením dle Jandy – m. triceps surae, m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

m. tensor fascie latae, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. piriformis 

 Facilitace dolních končetin pomocí míčku s bodlinami a molitanovým míčkem 

 Posílení svalů dolních končeti dle sestry Kenny –m. triceps surae, m. flexor 

digitorum longus, m. flexor digitorum brevis, m. extensor digitorum longus 

a brevis, 5 opakování 

 Posílení svalů dolních končetin – m. quadriceps femoris v sedě na lehátku 

s bérci spuštěnými dolů, m. soleus v leže na břiše s pokrčeným kolenem pro 

pravou dolní končetinu a v leže na zádech pro levou dolní končetinu 

s podloženým kolenem, m. tibialis anterior v leže naboku, m. tibialis 

posteriorior – 6 opakování ve 3 sériích 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu se závažím 1 kg - extenze kolenního 

kloubu, abdukce v kyčelním kloubu, flexe v kyčelním kloubu, extenze 

v kyčelním kloubu, addukce v kyčelním kloubu – 5 opakování ve 3 sériích. 

 Nácvik chůze s pevným chodítkem – chůze ze cvičebny na pokoj  

 

Autoterapie: 

Zůstává stejná jako u předchozího dne – facilitace aker dolních končetin míčkem 

s bodlinami molitanovým míčkem, střídavé napínání a přitahování špiček Izometrické 

cvičení – pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí kolena do podložky 

a stáhne hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. 

 

Závěr: 

Manuální uvolnění fascie v oblasti levého lýtka směrem latero-laterálně bylo 

úspěšné – fascie nyní bez bariér. Protažení zkrácených svalů dolních končetin vnímá 

pacient jako příjemné – má po protažení pocit, že lépe vnímá postavení v kloubech. 

Posílení svalů dolních končetin – při poslední sérii už je mírně vidět únava svalu. 
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3.5.3 Terapie 16. 1. 2017 

Status praesens:  

Objektivní: Stoj v nízkém chodítku, do stoje se dostane z vyvýšené pozice 

postele sám – nyní zvládne z nižší pozice, než bylo doposud. Otok levé dolní končetiny 

není přítomen. 

Subjektivní: Pacient se cítí dobře, po víkendu je odpočinutý. Udává změněný 

stav aker dolních končetin, prý lépe cítí dotyk – dříve necítil. Lépe se mu vstává 

z postele do chodítka. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Vyšetření kloubní vůle aker dolní končetiny 

 Protažení svalů dolních končetin, horních končetin a krku  

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Senzomotorická stimulace 

 Posílené svalů dolních končetin analyticky 

 Nácvik chůze 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Terapie kloubní vůle aker dolních končetin 

 PIR na zkrácené svaly horní končetiny a krku 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin – flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Nácvik senzomotoriky – tříbodová opora o dolní končetinu v sedě 

 Nácvik chůze s francouzskými holemi 

 Poučení o AGR pro m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. trapezius 

a m. levator scapulae 
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Provedení: 

 Vyšetření kloubní vůle aker dolní končetiny prokázalo omezení kloubní vůle 

směrem dorzálním v Lisfrankově kloubu pravé dolní končetiny, mobilizace 

obnovila kloubní vůli směrem dorzálním 

 Fascie v oblasti lýtka levé dolní končetiny pouze mírně omezená latero-laterálně 

ve středu lýtka, provedena terapie fascie plochou dlaně směrem latero-lateráně 

 PIR na m. trapezius, m. levator scapulae 

 PIR s protažením dle Jandy – m. pectoralis major, m. pectoralis minor, 

m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin - – flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae 

 Posílení svalů dolních končeti dle sestry Kenny – m. triceps surae, m. flexor 

digitorum longus, m. flexor digitorum brevis, m. extensor digitorum longus a 

brevis, 5 opakování 

 Senzomotorická stimulace v sedě – nácvik tříbodové opory nohy 

 Nácvik chůze s francouzskými holemi – čtyřdobá chůze – pacientovi se 

s berlemi chodí lépe než s chodítkem, při chůzi je stabilní 

 Nácvik a poučení o metodě AGR pro relaxaci prsních svalů a m. trapezius, 

m. levator scapulae 

 

Autoterapie: 

Pacient byl poučen, jak si sám pomocí AGR relaxovat m. pectoralis major, 

m. pectoralis minor, m. trapezius, m. levator scapulae. Dále bude pokračovat s facilitací 

aker míčky a přitahovat a propínat špičky k tělu v leže na zádech. Izometrické cvičení – 

pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí kolena do podložky a stáhne 

hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. 

 

Závěr: 

Cítí subjektivně mírné zlepšení v citu aker dolních končetin a lépe se mu provádí 

pohyby aker. Chůze o francouzských holích jde pacientovi lépe, je schopen se lépe 
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narovnat a více se dívat před sebe. Pacient se snaží o nášlap přes patu, dělá delší kroky 

a začíná více přenášet váhu na levou dolní končetinu. Chůze s francouzskými holemi za 

dozoru fyzioterapeuta, pacient se bojí, není si jistý ve stabilitě. Po protažení zkrácených 

svalů krku cítí uvolnění v oblasti šíje. 

 

3.5.4 Terapie 17. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Zlepšená chůze, pacient je při chůzi o dvou francouzských holích 

jistější a dovolí si dělat delší kroky. Zlepšení propriocepce dolních končetin – správně 

identifikuje prsty na dolních končetinách.  

Subjektivní: Pacient se dnes cítí dobře, celou noc spal a je odpočinutý. Udává 

mírnou únavu dolních končetin. Včera odpoledne ušel s terapeutkou 50 metrů 

o francouzských holích. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Nácvik uvědomění si vlastního těla 

 Protažení svalů dolních končetin 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu 

 Metoda PNF pro posílení aker dolních končetin 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Nácvik uvědomění si polohy těla 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin – flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu 

 Metoda PNF pro posílení aker dolních končetin 
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Provedení: 

 Nácvik vnímání taktilního a hlubokého čití se zavřenýma očima 

 Nácvik I. flekční a I. extenční diagonály se zrakovou kontrolou za použití 

facilitačního kontaktu a facilitacích povelů 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin - flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae – pacient udává subjektivní pocit zlepšení rozsahu pohybu  

 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny – m. triceps surae, 

m. flexor digitorum longus, m. flexor digitorum brevis, m. extensor digitoum 

longus a brevis 5 opakování 

 Posílení svalů dolních končetin v kleci se závažím 1,5 kg - extenze kolenního 

kloubu, addukce v kyčelním kloubu, flexe v kyčelním kloubu, extenze 

v kyčelním kloubu a abdukce v kyčelním kloubu – 5 opakování ve 3 sériích. 

 Metoda PNF pro posílení aker dolních končetin – I. flekční diagonála se 

zaměřením na akra dolních končetin pro posílení extenzorů prstů technikou sled 

s důrazem, I. extenční diagonála se zaměřením na akrum pro posílení flexorů 

prstů akra dolní končetiny technikou sled s důrazem 

 

Autoterapie:  

Izometrické cvičení – pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí 

kolena do podložky a stáhne hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. AGR pro 

relaxaci prsních svalů, m. levator scapulae, m. trapezius. Dále bude pokračovat 

s facilitací aker míčky a přitahovat špičky k tělu v leže na zádech. Senzomotorická 

stimulace v sedě – nácvik tříbodové opory nohy. 

 

Závěr: 

Protažení svalů m. triceps surae ze stupně 2 na stupeň 1. PIR s protažením dle 

Jandy na zkrácené svaly dolních končetin – m. triceps surae ze stupně 2 na stupeň 1 . 

Zlepšení svalové síly dolních končetin v kořenových kloubech – přidané 0,5 kg závaží 

při cvičení v závěsu. Metoda dle sestry Kenny – pacient je schopen lépe provést pohyb 
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do plantární flexe a flexi prstů. Přidané cviky v sedě na m. quadriceps femoris a 

m. iliopsoas. 

 

3.5.5 Terapie 18. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Pacient schopen chůze o francouzských holích sám, je stabilní. 

Zvýšená svalová síla aker dolních končetin – m.  tibialis anterior 3-, mm. peronei 3+, 

m. triceps surae 2+ Zvýšená svalová síla m. extensor digitorum longus, m. extensor 

digitorum brevis – svalová síla 3 svalového testu. 

Subjektivní: Po včerejším cvičení udává únavu, ale bolest necítí. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení zkrácených svalů dolních končetin 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin synteticky 

 Metoda senzomotorické stimuace 

 Chůze o francouzských holích 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin 

 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin metodou PNF 

 Metoda senzomotorické stimulace u žebřin ve stoje 

 Chůze o francouzských holích  

 

Provedení: 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin - flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae – pacient udává subjektivní pocit zlepšení rozsahu 
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 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny – m. flexor 

digitorum longus, m. flexor digitorum brevis 5 opakování 

 Metoda PNF pro dolní končetiny – I. flekční diagonála s dopomocí se 

zaměřením na akrum obou dolních končetin pro posílení extenzorů prstů 

technikou sled s důrazem, I. extenční diagonála se zaměřením na akrum dolních 

končetin pro posílení flexorů prstů technikou sled s důrazem 

 Metoda senzomotorické stimulace v sedě- nácvik malé nohy, poté ve stoje u 

žebřin na tenké žíněnce – pacient se drží rukama žebřin, zkouší nejprve přenášet 

váhu z pravé dolní končetiny na levou, poté s držením stoj bez zrakové 

kontroly – uvědomění si zatížení obou dolních končetin a jejich polohu 

  Čtyřdobá chůze za pomoci dvou francouzských holí po chodbě, ujde vzdálenost 

cca 60 metrů 

 

Autoterapie:  

Izometrické cvičení – pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí 

kolena do podložky a stáhne hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. AGR pro 

relaxaci prsních svalů, m. levator scapulae, m. trapezius. Facilitace aker míčkem 

s bodlinami a molitanovým míčkem 

 

Závěr:  

Pacient velmi dobře spolupracoval. Po terapii se cítí hodně unavený. Subjektivně 

pro něj bylo nejtěžší cvičení u žebřin a měl strach z pádu, který ale postupně překonal. 

 

3.5.6 Terapie 19. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Na pacientovi je vidět únava po včerejší terapii. Na cvičebnu dojde 

sám za pomoci francouzských holí – při chůzi je stabilní. Zvýšená svalová síle v oblasti 

kyčelního kloubu – m. iliopsoas 3+, m. gluteus medius 2, m. gluteus minimus 2. Pacient 

si dojde na toaletu sám bez použití vozíku. 

Subjektivní: Cítí se unaven po včerejší terapii, nestěžuje si na bolest. 

Subjektivně cítí pokroky v síle dolních končetin a v jejich vnímání.  
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Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení zkrácených svalů dolních končetin 

 Posílení svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin synteticky 

 Korigovaný sed 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin 

 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny 

 Posílení svalů dolních končetin metodou PNF 

 Metoda senzomotorické stimulace 

 Nácvik korigovaného sedu 

 

Provedení: 

 PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly dolních končetin - flexory 

kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, 

m. triceps surae  

 Posílení oslabených svalů dolních končetin dle sestry Kenny - m. flexor 

digitorum longus, m. flexor digitorum brevis 5 opakování 

 Posílení svalů dolních končetin metodou PNF – cvičení I. flekční i extenční 

diagonály s cílem posílit oslabené svaly dolních končetin. Nejprve zaměřeno na 

akra dolních končetin, poté jsme cvičili celé diagonály s dopomocí. I flekční 

diagonálu cvičíme pro posílení svalů akra – extenzory prstů, a pro celkové 

zapojení svalů dolní končetiny. I. extenční diagonálu cvičíme se zaměřením na 

flexory prstů dolních končetin a svaly akra, dále se zaměřujeme na m. gluteus 

medius a minimus. Zaměření na akra dolních končetin pro posílení svalů 

probíhalo technikou sled s důrazem. 

 Metoda senzomotorické stimulace – nácvik tříbodové opory nohy, poté stoj u 

žebřin se zavřenýma očima pro uvědomění si polohy dolních končetin, ve stoje 
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potom pacient zkouší přenášet váhu z jedné nohy na druhou, nácvik nákroků na 

tenkou žíněnku 

 Nácvik korigovaného sedu  

 

Autoterapie:  

AGR pro protažení prsních svalů, m. levator scapulae, m. trapezius. Facilitace 

aker míčkem s bodlinami a molitanovým míčkem. Izometrické cvičení – pacient leží 

v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí kolena do podložky a stáhne hýždě – 

napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. 

 

Závěr: 

Metodu PNF jsem použila pro posílení dolních končetin, kde jsem se nejprve 

zaměřila na akra pro posílení svalů technikou sled s důrazem a až poté jsem přešla na 

diagonálu v celém rozsahu. Provedla jsem korekci sedu. 

 

3.5.7 Terapie 20. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Pacient z postele vstane sám z vyvýšené pozice za pomoci dvou 

francouzských holí. Zvětšil se aktivní rozsah pohybu v akrech – bilaterálně naměřen 

rozsah v kotnících S 10 – 0 – 40. Zvýšená svalová síla m. quadriceps femoris stupeň 3 , 

flexory kolenního kloubu stupeň 3. Včera s ergoterapeutkou ušel dvě chodby, cca 100 

metrů, a cítí posun v tom, že se již tolik nezadýchává a chůze pro něj subjektivně není 

již tak náročná. 

Subjektivní: Cítí se dobře. Na nic si nestěžuje. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin 

 Posílení oslabených svalů dolních končetin synteticky 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem  
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 Metoda senzomototrické stimulace  

 Jízda na rotopedu 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin metodou PNF 

 Posílení svalů dolních končetin dle metody PNF 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem 

 Metoda senzomotorické stimulace u žebřin ve stoje 

 Jízda na rotopedu 

 

Provedení: 

 Protažení svalů dolních končetin metodou PNF – formou kontrakce – relaxace 

pro m. triceps surae (I.  flekční diagonála s extenzí kolene), hamstringy (I.  

flekční diagonála), m. quadriceps femoris (I.  extenční diagonála s flexí kolene) 

a m. iliopsoas (I.  extenční diagonála s flexí kolene) 

 Posílení svalů dolních končetin dle metody PNF – jako při včerejší terapii se 

nejprve zaměříme na akra dolních končetin a poté přejdu na diagonálu v celém 

průběhu pohybu – u I. extenční diagonály zvolíme metodu pomalý zvrat – výdrž 

pro posílení m. gluteus medius a minimus 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem – míček pod patou, krčení dolní 

končetiny v koleni, protlačování kolene směrem do míčku, stlačování míčku 

mezi koleny – pacient si můžu cvičit i sám po propuštění 

 Metoda senzomotorické stimulace ve stoje u žebřin na tenké žíněnce – pacient se 

drží rukama žebřin, zkouší nejprve přenášet váhu z pravé dolní končetiny na 

levou, poté nadzvedávat střídavě pravou a levou dolní končetinu, pokus o 3 malé 

podřepy, které pacient zvládne, ale jsou pro něj hodně náročné 

 Jízda na rotopedu po dobu 5 minut, zátěž 1, ujel 600 metrů, srdeční tep 110 

 

Autoterapie:  

AGR pro relaxaci svalů šíje, m. levator scapulae a m. trapezius. Facilitace aker 

míčkem s bodlinami a molitanovým míčkem. Izometrické cvičení – pacient leží 
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v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí kolena do podložky a stáhne hýždě – 

napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. 

 

Závěr:  

V autoterapii relaxuje svaly šíje a prsní svaly, cítí uvolnění. Protažení svalů 

dolních končetin pro něj už není tak nepříjemné. Po dnešní jízdě na rotopedu jsme 

s pacientem došli na pokoj a chůzi se bude věnovat odpoledne s ergoterapeutkou. 

 

3.5.8 Terapie 23. 1. 2017  

Status praesens: 

Objektivní: O víkendu pacient s ergoterapeutkou každý den 2x denně chodil po 

chodbě, také v bradlech – bez odpočinku ujde cca 100 metrů. Zvýšená svalová síla 

v akrech u flexorů i extenzorů prstů dolních končetin – svalová síla 2+. 

Subjektivní: Cítí se dobře. Na nic si nestěžuje. Subjektivně se psychicky cítí 

lépe, má pocit větší jistoty, že se doma o sebe zvládne sám postarat. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin 

 Posílení svalů dolních končetin analyticky 

 Posílení oslabených svalů dolních končetin synteticky 

 Metoda senzomototrické stimulace  

 Jízda na rotopedu 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin metodou PNF 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem 

 Posílení svalů dolních končetin dle metody PNF 

 Metoda senzomotorické stimulace u žebřin ve stoje 
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 Jízda na rotopedu 

 

Provedení: 

 Protažení zkrácených svalů metodou PNF pro zkrácené hamstringy(I.  flekční 

diagonála), m. triceps surae (I.  flekční diagonála s extenzí kolene), m. iliopsoas 

(I. extenční diagonála s flexí kolene), m. quadriceps femoris (I.  extenční 

diagonálas flexí kolene), forma kontrakce – relaxace 

 Posílení svalů dolních končetin v závěsu se závažím 2 kg - extenze kolenního 

kloubu, addukce v kyčelním kloubu flexe v kyčelním kloubu, extenze 

v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu – 6 opakování ve 2 sériích 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem – míček pod patou, krčení dolní 

končetiny v koleni, protlačování kolene směrem do míčku, stlačování míčku 

mezi koleny – pacient si můžu cvičit i sám po propuštění 

 Metoda PNF pro posílení svalů dolních končetin – I. flekční a extenční 

diagonála pro posílení svalů dolních končetin – metoda pomalého zvratu  

 Metoda senzomotorické stimulace ve stoje u žebřin na tenké žíněnce – pacient se 

drží rukama žebřin, zkouší nejprve přenášet váhu z pravé dolní končetiny na 

levou, poté nadzvedávat střídavě pravou a levou dolní končetinu, pokus o 5 

malých podřepů 

 Jízda na rotopedu po dobu 7 minut, zátěž 1 , ujel 1 kilometr, srdeční tep 105 

 

Autoterapie:  

Izometrické cvičení – pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí 

kolena do podložky a stáhne hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. Dále 

pokračuje s facilitací aker míčky, AGR pro relaxaci svalů šíje m. levator scapulae 

a m. trapezius. 

 

Závěr:  

Jízdu na rotopedu pacient zvládne o dvě minuty déle než při poslední terapii. 

Počet opakování cviků v závěsu se závažím se zvýšil na 6 ve třech sériích a závaží nyní 

používá 2 kg. Počet podřepů u žebřin 5. 
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3.5.9 Terapie 24. 1. 2017 

Status praesens: 

Objektivní: Včera odpoledne zkoušel chůzi po schodech s ergoterapeutkou 

a vyšel 10 schodů, schody zkoušel pacient ve vedlejší budově, kam došel sám tam i 

zpět. Zlepšen v chůzi, prodlužuje vzdálenosti, v chůzi je více stabilní. 

Subjektivní: Cítí se dobře. Na nic si nestěžuje.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin  

 Posílení oslabených svalů dolních končetin  

 Posílení svalů dolních končetin synteticky 

 Metoda senzomototrické stimulace  

 Jízda na rotopedu 

 

Návrh dnešní terapeutické jednotky: 

 Protažení svalů dolních končetin metodou PNF 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem 

 Metoda senzomotorické stimulace u žebřin ve stoje 

 Jízda na rotopedu 

 

Provedení: 

 Protažení zkrácených svalů metodou PNF pro zkrácené hamstringy (I. flekční 

diagonála), m. triceps surae (I. flekční diagonála s extenzí kolene), m. iliopsoas( 

I. extenční diagonála s flexí kolene), m. quadriceps femoris (I. extenční 

diagonála s flexí kolene) 

 Posílení svalů dolních končetin s overballem – míček pod patou, krčení dolní 

končetiny v koleni, protlačování kolene směrem do míčku, stlačování míčku 

mezi koleny – pacient si můžu cvičit i sám po propuštění 

 Metoda senzomotorické stimulace ve stoje u žebřin na tenké žíněnce – pacient se 

drží rukama žebřin, zkouší nejprve přenášet váhu z pravé dolní končetiny na 
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levou, poté nadzvedávat střídavě pravou a levou dolní končetinu, pokus 

o 5 malých podřepů, nácvik nákroků na tenkou žíněnku 

 Edukace korigovaného sedu 

 Jízda na rotopedu po dobu 7 minut a 30 sekund, zátěž 1, ujel 1,1 kilometru, 

srdeční tep 105 

 

Autoterapie:  

Izometrické cvičení – pacient leží v posteli na zádech, přitáhne špičky, zatlačí 

kolena do podložky a stáhne hýždě – napočítá do 6 a povolí – opakuje 5-6x. Pokračuje 

s facilitací aker míčky a aplikuje AGR pro relaxaci svalů šíje. 

 

Závěr:  

Pacient se po terapii cítí lehce unavený, ale na nic si nestěžuje, je v pořádku. Cítí 

se více stabilní ve stoji u žebřin, lépe přenáší váhu z pravé dolní končetiny na levou. 

Odpoledne půjde s ergoterapeutkou do vedlejší budovy vyzkoušet chůzi po schodech. 
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Výstupní kineziologické vyšetření bylo provedeno dne 25. 1. 2017. 

Status praesens: 

Objektivní: Pacient je orientován časem, místem i prostorem. Ochotně 

spolupracuje.  

Subjektivní: Cítí se dobře, nestěžuje si na bolest. 

 

Vyšetření stoje 

Při vyšetření stoje měl pacient dvě francouzské hole. 

zepředu: Pacient stojí za pomoci dvou francouzských holí bez pomoci 

fyzioterapeuta. Ve stoji mírně předsunuté držení hlavy, protrakce ramenních kloubů. 

Pacient se o francouzské hole opírá, je schopen stát bez nich při držení se o žebřiny 

nebo o pelest postele. Šířka stojné baze širší. Aspekčně viditelná jizva na břiše dlouhá 

asi 20 centimetrů, která vede od dolních žeber svisle dolů. 

zezadu: Zvýšená krční lordóza, předsunuté držení hlavy a kyfotické držení 

hrudní páteře. Mírná protrakce a elevace ramenních kloubů, lopatky oboustranně 

symetrické. 

z pravého boku: Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem hlavy, zvýšená 

krční lordóza. Protrakční držení ramenních kloubů a jejich elevace. Zvýšená hrudní 

kyfóza. 

z levého boku: Předsunuté držení hlavy s mírným záklonem hlavy, zvýšená 

krční lordóza. Protrakční držení ramenních kloubů a jejich elevace. Zvýšená hrudní 

kyfóza. 

 

Dynamické vyšetření: 

 Rhombergův test – neproveden 

 Stoj na špičkách / patách - vyšetření bylo provedeno ve stoji u žebřin, kdy se 

pacient držel. Nezvládne provést stoj na špičkách ani patách 
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Distance na páteři (provedeno v sedu) 

 Čepojevův příznak – 3 cm 

 Ottův příznak – inklinační 2,5 cm, reklinační 2,5 cm 

 Thomayerův příznak – neměřen 

 Zkouška flexe krční páteře – dotkne se bradou sterna 

 Forestierova fleche – chybí  cm 

 Stiborův příznak – 7 cm 

 

Vyšetření dýchání: 

Typ dýchání: Převažuje hrudní dýchání 

Dechová vlna v leže na zádech postupuje fyziologicky distoproximálně. 

 

Vyšetření chůze 

 

Pacient se z postele zvedne sám a postaví se z vyvýšené pozice za pomoci 

francouzských holí. Pohybuje se pomocí dvou francouzských holí., se kterými ujde 

odhadem 100 metrů. Při chůzi je viditelné protrakční držení ramen. Délka kroku kratší, 

rytmus chůze nepravidelný. Došlap na patu, mírná dorzální flexe aker, vázne plynulý 

odval chodidla obou dolních končetin,- není odraz ze špičky. Švihová fáze kroku 

naznačena. Náznak extenze v kyčelním klubu. Čtyřdobý typ chůze. 
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Neurologické vyšetření 

Pacient je orientován časem, místem i osobou. Ochotně spolupracuje a je emočně 

stabilní. 

Vyšetření šlachookosticových reflexů 

Reflexy horních končetin Levá strana Pravá strana 

Bicipitový 2 2 

Radiopronační 2 2 

Tricipitový 2 2 

Flexorový 2 2 

Reflexy dolních končetin Levá strana Pravá strana 

Patellární 1 1 

Achillový 1 1 

Medioplantární 1 1 

Břišní reflexy Levá strana Pravá strana 

Epigastrický 3 3 

Mezogastrický 3 3 

Hypogastrický 3 3 

Tabulka č. 24 Šlachookosticové reflexy - výstupní vyšetření 

Hodnocení : 

St. 0  - areflexie 

St. 1  – hyporeflexie 

St. 2  – hyporeflexie 

St. 3  - normoreflexie 

St. 4  – hyperreflexie 

St. 5  – hyperreflexie 
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Pyramidové jevy zánikové 

horních končetin 

Levá strana Pravá 

strana 

Mingazziniho příznak negativní negativní 

Hanzalův příznak negativní negativní 

Dufourův příznak negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

Příznak Barré negativní Negativní 

Pyramidové jevy zánikové 

dolních končetin 

Levá strana Pravá 

strana 

Mingazziniho příznak negativní negativní 

Příznak Barré Pacient není schopen udržet výchozí pozici, levá 

dolní končetina klesá dolů – pokles 15 centimetrů 

negativní 

Tabulka č. 25 Pyramidové jevy zánikové - výstupní vyšetření 

Pyramidové jevy iritační 

horních končetin 

Levá strana Pravá strana 

Justerův jev negativní negativní 

Hoffmanův jev negativní negativní 

Pyramidové jevy iritační 

Dolních končetin 

Levá strana Pravá strana 

Babinsky negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Vítkův sumační fenomén negativní negativní 

Tabulka č. 26 Pyramidové jevy iritační - výstupní vyšetření 
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Vyšetření čití: 

Vyšetření čití horních končetin bylo provedeno v dermatomech C5 – C8 v celém 

průběhu až ke konečkům prstů. 

 

Horní končetina 

Povrchové čití Levá strana Pravá strana 

Taktilní bez poruchy čití bez poruchy čití 

Algické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Termické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Tabulka č. 27 Povrchové čití horních končetin - výstupní vyšetření 

Vyšetření čití dolních končetin bylo provedeno ve všech dermatomech. 

Dolní končetina 

Povrchové 

čití 

Levá strana Pravá strana 

Taktilní hypestezie od kolenních kloubů 

distálně, v oblasi kotníků ponožkovité 

porušení čití, na akrech hypestezie – 

pacient cítí dotyk, identifikuje správně 

prsty u nohou 

hypestezie od kolenních kloubů 

distálně, v oblasti  kotníků ponožkovité 

porušení čití, na akrech hypestezie – 

pacient cítí dotyk, identifikuje správně 

prsty u nohou 

Algické bez poruchy čití bez poruchy čití 

Termické Snížené vnímání – subjektivně pacient 

udává, že lépe cítí teplo rukou 

fyzioterapeuta 

Snížené vnímání – subjektivně pacient 

udává, že lépe cítí teplo rukou 

fyzioterapeuta 

Tabulka č. 28 Povrchové čití dolních končetin - výstupní vyšetření 

Pacient u taktilního čití v oblasti kotníků uvádí, že cítí dotyk jako přes ponožky. 
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Hluboké čití 

Horní končetiny 

 Levá strana Pravá strana 

polohocit bez patologického nálezu bez patologického nálezu 

pohybocit bez patologického nálezu bez patologického nálezu 

Tabulka č. 29 Hluboké čití horních končetin - výstupní vyšetření 

Dolní končetiny 

 Levá strana Pravá strana 

polohocit porucha polohocitu bilaterálně v oblasti kotníků, kolenní klouby v normě, 

porucha čití akra nohy – hypestezie , pacient identifikuje správně polohu 

prstů na nohou 

pohybocit pacient identifikuje začátek a konec pohybu s mírným zpožděním, směr 

identifikuje správně 

Tabulka č. 30 Hluboké čití dolních končetin - výstupní vyšetření 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

 

 Diadochokinéza horních končetin – bez patologického nálezu 

 Taxe horních končetin – bez patologického nálezu, pacient se přesně dotkne 

nosu oběma horními končetinami  

 Taxe dolních končetin – bez patologického nálezu, levou nohou se vždy trefí 

mírně pod pravé, poté se patou dotkne kolena a sjede po holeni 

 

Napínací manévry: 

 Laségue – oboustranně negativní 

 Obrácený Laségue – oboustranně negativní 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže a podkoží: Vyšetření kůže metodou skin drag. Otok na levé dolní 

končetině v oblasti lýtka nepřítomný. Posunlivost kůže bez omezení. Kůže bez změny 

zbarvení, suchá, bez opocení, palpačně bez bolesti. Zhoršená posunlivost kůže v oblasti 

horních končetin oboustranně na pažích z ventrální strany, bez otoku a změny zabarvení 

kůže a opocení. 

Vyšetření fascií: Zhoršená posunlivost fascie v oblasti bederní páteře 

oboustranně. Posunlivost fascií v oblasti levého lýtka bez omezení. Fascie v oblasti 

stehen bez změn posunlivosti. 

Vyšetření reflexních změn ve svalech: Reflexní změny přítomné v m. trapezius, 

m. sternocleidomastoideus, m. biceps brachii oboustranně. 

 

Vyšetření jizvy 

Jizva na břiše dlouhá asi 20 centimetrů, vede svisle dolů prostředkem břicha od 

dolních žeber. Bez začervenání, volná, posunlivá do všech směrů, nepřirostlá k podkoží. 

 

Vyšetření kloubní vůle dolních končetin 

Kloubní vůle Levá strana Pravá strana 

Kolenní kloub bez omezení bez omezení 

Hlavička fibuly bez omezení bez omezení 

Talokrurální kloub bez omezení bez omezení 

Chopártův kloub bez omezení bez omezení 

Lisfrankův kloub bez omezení bez omezení 

MTP klouby bez omezení bez omezení 

MTP kloub palce bez omezení bez omezení 

IP I bez omezení bez omezení 

IP II bez omezení bez omezení 

Tabulka č. 31 Kloubní vůle dolních končetin - výstupní vyšetření 
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Antropometrické vyšetření 

Horní končetina Levá strana (cm) Pravá strana (cm) 

Délkové míry 

Délka horní končetiny 84 84 

Délka paže 36 36 

Délka předloktí 29 29 

Délka ruky 21 22 

Obvodové míry 

Paže  

Relaxovaná 33 34 

Při kontrakci 35,5 36 

Loket 31 31 

Předloktí 29 30 

Zápěstí 20 20 

Tabulka č. 32 Antropometrie horních končetin - výstupní vyšetření 

Délkové míry na levé horní končetině byly měřeny na prsteník z důvodu 

amputace posledního článku prostředníku. 

 

Rozpětí paží 184  cm 

Šířka ramen (biakromiální) 45  cm 

Obvod hrudníku (mezosternale) 127  cm 

Obvod břicha 128  cm 

Obvod boků 125  cm 

Tabulka č. 33 Antropometrie trupu - výstupní vyšetření 
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Dolní končetina Levá strana (cm) Pravá strana (cm) 

Délkové míry 

Anatomická délka 96 96 

Délka stehna 50 50 

Délka bérce 45 45 

Funkční délka 98 98 

Umbilikální délka 103 103 

Délka chodidla 25 25 

Obvodové míry 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 46 48 

Obvod stehna 10 cm nad patellou 45 48 

Obvod nad kolenním kloubem 45 46 

Obvod přes kolenní kloub 45 46 

Obvod pod kolenním kloubem 38 39 

Obvod lýtka 37,5 37,5 

Obvod přes patu a nárt 40 40 

Obvod kotníku 29 29 

Tabulka č. 34 Antropometrie dolních končetin - výstupní vyšetření 
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Goniometrické vyšetření 

Horní končetina – aktivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Ramenní kloub S 10  – 0  – 170 

F 140  – 0  – 0 

T 120  – 0  – 15 

R 50  – 0  – 40 

S 10  – 0  – 170  

F 140  – 0  – 0  

T 120  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 40  

Loketní kloub S 0  – 0  – 140 S 0  – 0  – 140  

Radioulnární kloub T 80  – 0  - 80 T 80  – 0  – 80  

Zápěstní kloub S 70  – 0  – 80 

F 15  – 0  – 25 

S 70  – 0  – 80  

F 15  – 0  – 25  

Tabulka č. 35 Goniometrie horních končetin aktivně - výstupní vyšetření 

Horní končetina – pasivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Ramenní kloub S 20  – 0  – 175  

F 150  – 0  – 0  

T 125  – 0  – 25  

R 60  – 0  – 50  

S 20  – 0  – 175  

F 150  – 0  – 0  

T 125  – 0  – 25  

R 60  – 0  – 50  

Loketní kloub S 0  – 0  – 145  S 0  – 0  – 145  

Radioulnární kloub T 80  – 0  – 85  T 85  – 0  – 85  

Zápěstní kloub S 75  – 0  – 85  

F 20  – 0  – 30  

S 75  – 0  – 85  

F 20  – 0  – 30  

Tabulka č. 36 Goniometrie horních končetin pasivně - výstupní vyšetření 
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Dolní končetina – aktivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Kyčelní kloub 

 

S 10  – 0  – 70  

F 30  – 0  – 10  

R 45  – 0  – 30  

S 10  – 0  – 70  

F 30  – 0  – 10  

R 45  – 0  – 30  

Kolenní kloub S 0  – 0  – 125  S 0  – 0  – 125  

Hlezenní kloub 

 

S 10  – 0  – 40  

F 20  – 0  – 35  

S 10  – 0  – 40  

F 20  – 0  – 35  

MP I S 55  – 0  – 40  

F 10  – 0  – 30  

S 55  – 0  – 40  

F 10  – 0  – 30  

MP II S 50  – 0  - 35  S 50  – 0  - 35  

MP III S 50  – 0  – 35  S 50  – 0  – 35  

MP IV S 50 – 0  – 35  S 50  – 0  – 35  

MP V S 45  – 0  – 30  S 45  – 0  – 30  

IP palce S 0  – 0  – 60  S 0  – 0  – 60  

Tabulka č. 37 Goniometrie dolních končetin aktivně - výstupní vyšetření 
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Dolní končetina – pasivně 

Kloub Levá strana Pravá strana 

Kyčelní kloub S 15  – 0  – 110  

F 40  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 35  

S 15  – 0  – 110  

F 40  – 0  – 15  

R 50  – 0  – 35  

Kolenní kloub S 0  – 0  – 145  S 0  – 0  – 145  

Hlezenní kloub S 15  – 0  – 45  

F 25  – 0  – 45  

S 15  – 0  – 45  

F 25  – 0  – 45  

MP I S 70  – 0  – 45  

F 20  – 0  – 15  

S 65  – 0  – 45  

F 20  – 0  – 40  

MP II S 65  – 0  – 45  S 60  – 0  – 45  

MP III S 60  – 0  – 45  S 60  – 0  – 45  

MP IV S 60  – 0  – 40  S 60  – 0  – 40  

MP V S 55  – 0  – 40  S 55  – 0  – 45  

IP palce S 0  – 0  – 75  S 0  – 0  – 75  

Tabulka č. 38 Goniometrie dolních končetin pasivně - výstupní vyšetření 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy 

Zkouška Levá strana Pravá strana 

Rotace hlavy není hypermobilní není hypermobilní 

Šály není hypermobilní není hypermobilní 

Zapažených paží není hypermobilní není hypermobilní 

Založených paží není hypermobilní není hypermobilní 

Extendovaných loktů není hypermobilní není hypermobilní 

Sepjatých prstů není hypermobilní není hypermobilní 

Sepjatých rukou není hypermobilní není hypermobilní 

Lateroflexe nebylo provedeno 

Posazení na paty nebylo provedeno 

Tabulka č. 39 Hypermobilita dle Jandy - výstupní vyšetření 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

V příloze č. 4 a č. 5  

 

Vyšetření úchopů dle Véleho 

 Úchop s terminální opozicí palce a ukazováku (štipec): svede bilaterálně 

 Úchop se subterminální opozicí palce s II. , III. , IV.  a V.  prstem (pinzeta): 

svede bilaterálně 

 Úchop laterální opozicí: svede bilaterálně 

 Úchop interdigitální: svede bilaterálně 

 Úchop digitopalmární: svede bilaterálně 

 Úchop palmární s palcovým zámkem: svede bilaterálně 
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Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

Extenze v kyčelním kloubu:  

Pravá strana: extenzory bederní páteře kontralaterální, extenzory bederní páteře 

homolaterální, hamstringy, m. gluteus maximus, extenzory páteře Th-L kontralaterální, 

extenzory páteře Th-L homolaterální 

Levá strana: extenzory bederní páteře kontralaterální, extenzory bederní páteře 

homolaterální, m. gluteus maximus, hamstringy, extenzory páteře Th-L kontralaterální, 

extenzory páteře  Th-L homolaterální 

 

Abdukce v kyčelním kloubu:  

Pravá strana: m. quadratus lumborum, m. tensor fascie latae, m. gluteus medius 

a minimus, břišní svalstvo 

Levá strana: m. tensor fascie latae, m. gluteus medius a minimus, m. quadratus 

lumborum, břišní svalstvo 

Flexe trupu:  

Pacient neprovede obloukovitou flexi trupu. Pohyb provede pouze po zvednutí 

horních úhlů lopatek. Při pokusu o posazení se do sedu elevuje dolní končetiny. 

Flexe šíje:  

Pacient není schopen provést obloukovitou flexi krční páteře, pohyb zahajuje 

výrazným předsunem hlavy. 

Abdukce v ramenním kloubu: 

Pravá strana: m. trapezius kontralaterální strany, m. trapezius ipsilaterální, 

m. supraspinatus, m. deltoideus, m. quadratus lumborum, mm. peronei 

Levá strana: m. trapezius kontralaterální strany, m. trapezius ipsilaterální, 

m. supraspinatus, m. deltoideus, m. quadratus lumborum, mm. peronei 

  



88 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Svalová skupina Levá strana Pravá strana 

M.triceps surae 

m.gastrocnemius 

m.soleus 

 

0 0 

0 0 

Flexory kyčelního kloubu 

m.iliopsoas 

m.rectus femoris 

m.tensor fascie latae 

 

1 1 

0 0 

0 0 

Adduktory kyčelního kloubu 

krátké adduktory 

dlouhé adduktory 

 

0 0 

0 0 

Flexory kolenního kloubu 1 1 

M.piriformis 1 1 

M.quadratus lumborum 0 0 

M.erector spinae 2 

M.petoralis major 

pars clavicularis a m.pectoralis minor 

pars sternocostalis 

pars abdominalis 

 

1 1 

1 1 

1 1 

M.trapezius-horní část 1 1 

M.levator scapulae 1 1 

M.sternocleidomastoideus 1 1 

Tabulka č. 40 Svalové zkrácení dle Jandy - výstupní vyšetření 

Barthelův test základních a všedních činností 

V příloze č. 6  
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Závěr vyšetření 

Pacient je orientován časem, místem i prostorem a ochotně spolupracuje. 

Při vyšetření v sedu je viditelná mírná protrakce ramenních kloubů a jejich elevace. 

Dále je viditelné předsunuté držení hlavy a zvětšená krční lordóza a zvětšená hrudní 

kyfóza. Vyšetření stoje s francouzskými holemi – pacient je schopen stát s berlemi nebo 

se přidržovat pelesti postele nebo žebřin. Při stoji je viditelné předsunuté držení hlavy 

a zvýšená krční lordóza, zvětšená hrudní kyfóza. Pacient je schopen ujít přes 50 metrů 

pomocí holí za dozoru fyzioterapeuta. Délka kroku kratší rytmus chůze nepravidelný. 

Došlap na patu, mírná dorzální flexe aker, vázne plynulý odval chodidla obou dolních 

končetin. Švihová fáze kroku naznačena. Extenze v kyčelním kloubu není v plném 

rozsahu, ale oproti vstupnímu vyšetření je přítomná. Pacient schopen zatížit levou dolní 

končetinu, kterou podvědomě odlehčoval. 

Posunlivost kůže omezena na horních končetinách. Kůže není palpačně citlivá, 

bez změny barvy, bez opocení. Zhoršená posunlivost fascie v oblasti bederní páteře 

oboustranně. Fascie v oblasti stehen bez změn posunlivosti. Reflexní změny ve svalech 

přítomny v m. trapezius, m. sternocleidomastoideus,  m. biceps brachii oboustranně. 

Antropometrické vyšetření – pravá dolní končetina v obvodech stehna širší, 

délkové míry jsou stejné. Horní končetiny jsou obvodově shodné, délkové míry byly 

měřeny u levé horní končetiny k prsteníku z důvodu amputace posledního článku 

prostředníku, u pravé horní končetiny byly měřeny k prostředníku.  

Goniometrické vyšetření – pasivní pohyby neodhalují žádné fyziologické 

odchylky rozsahu pohybu. Vyšetření svalové síly – pacient má sníženou svalovou sílu 

dolních končetin, ale všechny svaly mají nejméně sílu č.3 kromě m. rectus abdominis. 

Pacient není hypermobilní. Vyšetření zkrácených svalů – zkrácené flexory kyčelního 

kloubu, flexory kolenního kloubu, m. erector spinae, m. pectoralis major a minor, 

m. levator scapulae, m. trapezius a m. sternocleidomastoideus. Vyšetření úchopů dle 

Jandy zvládne bez problémů. 

Vyšetření kloubní vůle dolních končetin – bez omezení. 

Neurologické vyšetření – hlavové nervy bez patologie, reflexy horních končetin 

bilaterálně vybavitelné. Vyšetření reflexů dolních končetin – areflexie oboustranně 

u reflexu patelárního, medioplantárního i reflexu Achillovy šlachy. Pyramidové jevy 



90 

 

zánikové – pacient není schopen udržet pravou dolní končetinu ve výchozí pozici 

u příznaku Barrého, dolní končetina klesá. Pyramidové jevy iritační negativní. 

Vyšetření povrchového čití dolních končetin prokázalo sníženou citlivost termického 

čití dolních končetin oboustranně. Hypestezie taktilního čití od kolenních kloubů 

distálně, kolem kotníku cítí pacient dotyk jako přes ponožku a na akrech až po prsty je 

hyporeflexie. Polohocit dolních končetin – porucha čití bilaterálně v oblasti kotníků, 

kolenní klouby v normě, porucha čití akra nohy. Pohybocit dolních končetin – pacient 

identifikuje začátek a konec pohybu s mírným zpožděním, směr identifikuje správně. 

U vyšetření extenze v kyčelním kloubu pacient neprovede extenzi v plném 

rozsahu, dolní končetinu pouze nadzvedne nad lehátko. Ihned u něj pohyb začínají 

extenzory páteře. U abdukce v kyčelním kloubu má u pravé dolní končetiny quadrátový 

mechanismus a u levé dolní končetiny tensorový mechanismus. 

 

3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Závěrem bych ráda zhodnotila celkový stav pacienta a změny, které nastaly po 

absolvování fyzioterapeutických jednotek. Změny jsou detailně zaznamenány 

v tabulkách. Na začátku vstupního vyšetření si pacient nejvíce stěžoval na slabost 

a zhoršenou citlivost dolních končetin. Po absolvování všech jednotek pacient udává 

subjektivní zlepšení síly dolních končetin i citlivosti. 

 Všechny terapeutické jednotky byly zaměřeny na posílení svalů dolních 

končetin, protažení zkrácených svalů a nácvik chůze za pomocí nízkého chodítka a poté 

za pomoci francouzských holí dle krátkodobého cíle.  

V následujících tabulkách jsou zaznamenány změny ze vstupního a výstupního 

kineziologického rozboru. 
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Neurologické vyšetření:  

Pyramidové 

jevy zánikové 

dolních 

končetin 

Levá dolní končetina Pravá dolní končetina 

11. 1. 2017 25. 1. 2017 11. 1. 2017 25. 1. 2017 

Mingazzini Pacient není 

schopen udržet 

výchozí pozici 

negativní Pacient není 

schopen udržet 

výchozí pozici 

negativní 

Barré Pacient není 

schopen udržet 

výchozí pozici, 

oba bérce ihned 

klesají dolů 

Pacient není schopen 

udržet výchozí 

pozici, levá dolní 

končetina klesá, 

pokles 15 centimetrů 

Pacient není 

schopen udržet 

výchozí pozici, 

oba bérce ihned 

klesají dolů 

negativní 

Tabulka č. 41 Pyramidové jevy zánikové u dolních končetin - zhodnocení efektu terapie 
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Vyšetření čití: 

Povrchové 

čití  

Levá dolní končetina Pravá dolní končetina 

 11. 1. 2017 25. 1. 2017 11. 1. 2017 25. 1. 2017 

Taktilní hypestezie od 

kolenních 

kloubů distálně, 

v oblasti 

kotníků 

ponožkovité 

porušení čití, na 

akrech areflexie 

hypestezie od 

kolenních kloubů 

distálně, v oblasti 

kotníků ponožkovité 

porušení čití, na 

akrech hypestezie – 

pacient cítí dotyk, 

identifikuje správně 

prsty u nohou 

hypestezie od 

kolenních 

kloubů distálně, 

v oblasti 

kotníků 

ponožkovité 

porušení čití, na 

akrech areflexie 

hypestezie od 

kolenních kloubů 

distálně, v oblasti 

kotníků ponožkovité 

porušení čití, na 

akrech hypestezie – 

pacient cítí dotyk, 

identifikuje správně 

prsty u nohou 

Algické bez poruchy čití bez poruchy čití bez poruchy čití bez poruchy čití 

Termické  snížené vnímání Snížené vnímání – 

subjektivně pacient 

udává, že lépe cítí 

teplo rukou 

fyzioterapeuta 

snížené vnímání Snížené vnímání – 

subjektivně pacient 

udává, že lépe cítí 

teplo rukou 

fyzioterapeuta 

Tabulka č. 42 Povrchové čití dolních končetin - zhodnocení efektu terapie 

Hluboké 

čití 

11. 1. 2017 25. 1. 2017 

Polohocit porucha polohocitu bilaterálně v oblasti 

kotníků, kolenní klouby v normě, 

porucha čití akra nohy, pacient 

neidentifikuje správně prsty na nohou 

porucha polohocitu bilaterálně v oblasti 

kotníků, kolenní klouby v normě, 

porucha čití akra nohy – hypestezie , 

pacient identifikuje správně prsty na 

nohou 

Pohybocit pacient není schopen správně 

identifikovat začátek a konec pohybu, 

směr identifikuje 

pacient identifikuje začátek a konec 

pohybu s mírným zpožděním, směr 

identifikuje správně 

Tabulka č. 43 Vyšetření hlubokého čití dolních končetin - zhodnocení efektu terapie 
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Vyšetření mozečkových funkcí 

U vyšetření mozečkových funkcí zůstává vše bez patologického nálezu. Po 

terapiích jsme mohli provést vyšetření taxe dolních končetin, které dříve nemohlo být 

provedeno z důvodu nízké svalové síly. 

 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

V průběhu terapií se podařilo odstranit otok levé dolní končetiny a zhoršenou 

posunlivost fascie a kůže v oblasti levého lýtka. Fascie v oblasti stehen bez změny, 

zhoršená posunlivost fascií v oblasti bederní páteře přetrvává. Reflexní změny přítomné 

v m.trapezius, m. sternocleidomastoideus, m. biceps brachii oboustranně. 

 

Vyšetření chůze 

Při vstupním vyšetření nebyl pacient schopen stát sám, stál za pomoci nízkého 

pevného chodítka, které používal i k chůzi. Za dohledu fyzioterapeuta a dvou 

francouzských holí se postaví z vyvýšené pozice. Nebyl schopen plně zatížit levou dolní 

končetinu z důvodu svalové slabosti., což mu nyní již problém nedělá. Za pomoci dvou 

francouzských holí ujde nyní sám více než 50 metrů. Při chůzi chybí plný rozsah 

extenze v kyčelním kloubu, došlap na patu, plynulý odval chodidla vázne u obou 

dolních končetin, švihová fáze kroku chybí, dorzální flexe v akrech bilaterálně. Rytmus 

chůze nepravidelný, délka kroku kratší. U chůze je viditelné protrakční držení ramen 

a jejich elevace. 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

V příloze č. 4 a č. 5  

Svalová síla horních končetin nezměněna z důvodu zaměření terapií na dolní končetiny. 
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Barthelův test základních a všedních činností 

 Prokazatelně se zlepšilo oblékání kalhot, pacient již nepotřebuje dopomoc. 

Největší rozdíl je však patrný při chůzi, u vstupního vyšetření nebyl pacient schopen ujít 

více než 50 metrů a k chůzi používal pevné chodítko. U výstupního vyšetření je pacient 

schopen ujít více než 50 metrů s dvěma francouzskými holemi. Také přesun z lůžka na 

židli již zvládá bez dopomoci. Chůzi po schodech zvládá s dopomocí. Celkové bodové 

ohodnocení se zvýšilo ze 70 bodů na 95. 

 V příloze č. 6  

 

Goniometrické vyšetření 

 U goniometrického vyšetření dolních končetin se změnil pasivní rozsah 

v kotníku bilaterálně z důvodu protažení zkráceného m. triceps surae, zvětšený rozsah 

pohybu do flexe a extenze v kyčelním kloubu z důvodu protažení hamstringů a flexorů 

kyčelního kloubu. 

 Aktivní rozsahy pohybu jsou změněny ve všech kloubech z důvodu zvýšení 

svalové síly, čehož bylo docíleno cvičením metody PNF, metodou dle sestry Kenny a 

analytickým posilováním se závažím v závěsu. Měření také již neprobíhalo 

v upravených výchozích pozicích jako u vstupního kineziologického rozboru. 
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Dolní končetina – aktivně 11.1.2017 25.1.2017 

Kloub Levá strana Pravá strana Levá strana Pravá strana 

Kyčelní kloub 

 

S 0 – 0 – 50 

F 25 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

S 0 – 0 – 50 

F 20 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

S 10 – 0 – 70 

F 30 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

S 10 – 0 – 70 

F 30 – 0 – 10 

R 45 – 0 – 30 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 125 S 0 – 0 – 125 S 0 – 0 – 125 S 0 – 0 – 125 

Hlezenní kloub 

 

S 0 – 5 – 25 

F 10 – 0 – 30 

S 0 – 5 – 25 

F 10 – 0 – 30 

S 10 – 0 – 40 

F 20 – 0 – 35 

S 10 – 0 – 40 

F 20 – 0 – 35 

MP I S 50 – 0 – 30 

F 10 – 0 – 30 

S 50 – 0 – 30 

F 10 – 0 – 30 

S 55 – 0 – 40 

F 10 – 0 – 30 

S 55 – 0 – 40 

F 10 – 0 – 30 

MP II S 45 – 0 – 30 S 45 – 0 – 30 S 50 – 0 - 35 S 50 – 0 - 35 

MP III S 45 – 0 – 30 S 45 – 0 – 30 S 50 – 0 – 35 S 50 – 0 – 35 

MP IV S 45 – 0 – 30 S 45 – 0 – 30 S 50- 0 – 35 S 50 – 0 – 35 

MP V S 40 – 0 – 30 S 40 – 0 – 30 S 45 – 0 – 30 S 45 – 0 – 30 

IP palce S 0 – 0 – 60 S 0 – 0 – 60 S 0 – 0 – 60 S 0 – 0 – 60 

Tabulka č. 44 Goniometrie dolních končetin aktivně - efekt terapie 
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Zkrácené svaly 

 Levá strana Pravá strana 

Svalová skupina 11.1.2017 25.1.2017 11.1.2017 25.1.2017 

M.triceps surae 

m.gastrocnemius 

m.soleus 

 

1 1 1 0 

1 1 1 0 

Flexory kyčelního kloubu 

m.iliopsoas 

m.rectus femoris 

m.tensor fascie latae 

 

1 1 1 1 

1 0 1 0 

1 0 1 0 

Adduktory kyčelního kloubu 

krátké adduktory 

dlouhé adduktory 

 

1 0 1 0 

1 0 1 0 

Flexory kolenního kloubu 2 1 2 1 

M.piriformis 1 1 1 1 

M.quadratus lumborum 0 0 0 0 

M.erector spinae 2 2 

M.petoralis major 

pars clavicularis a m.pectoralis minor 

pars sternocostalis 

pars abdominalis 

 

1 1 1 1 

2 1 2 1 

2 1 2 1 

M.trapezius-horní část 1 1 1 1 

M.levator scapulae 1 1 1 1 

M.sternocleidomastoideus 1 1 1 1 

Tabulka č. 45 Svalové zkrácení dle Jandy - zhodnocení efektu terapie 
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4 Závěr 

V teoretické části této bakalářské práce jsem se zabývala neurologickou diagnózou 

polyneuropatie, jejím dělením, klinickým obrazem, léčbou a fyzioterapií. Součástí této 

bakalářské práce byla část praktická, ve které jsem se zabývala kazuistikou pacienta 

po prodělání zánětlivé polyneuropatie autoimunitní etiologie, kterého jsem si vybrala 

na mé souvislé odborné praxi. Tato praxe probíhala od 2. 1. 2017 do 27. 1.2017 

v Oblastní nemocnici Kladno. Osobně jsem se s takovou diagnózou nikdy nesetkala, 

a proto mě překvapilo, v jaké míře může být pacient postižen. Nástup onemocnění je 

velmi rychlý, avšak léčba je dlouhá a výsledek předem nikdy není jasný. Hlavním cílem 

terapie bylo navrátit pacienta do každodenního zařazení, na které byl zvyklý před 

onemocněním a to  v co nejvyšší možné míře. Primárním cílem pro nás bylo posílit 

svaly dolních končetin a  zlepšit jejich propriocepci. Pacient ochotně spolupracoval 

a dodržoval rady. Výsledky kapie jsou pro mě uspokojivé, svalová síla dolních končetin 

se zlepšila a pacient je schopen chodit sám za pomoci dvou francouzských holí a je 

schopen chodit po schodech. V průběhu rehabilitace pacienta jsem využila veškerých 

svých znalostí nabytých za dobu mého tříletého bakalářského studia fyzioterapie, 

ale také získala spoustu cenných rad a zkušeností od vedoucí mé souvislé odborné praxe 

Mgr. Petry Reckziegelové a dalších fyzioterapeutů z rehabilitačního oddělení Oblastní 

nemocnice Kladno. 
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise 

 

  



 

 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas pacienta 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků 

vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v …………, kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem……………. 

Cílem této bakalářské práce je ověřit efektivitu řešitelem zvolených 

fyzioterapeutických postupů u pacienta se zánětlivou polyneuropatií. 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele...................... Podpis:........................  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ..................... Podpis:........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu 

terapie ve výše uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně 

vše podrobně vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout 

prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo 



 

 

svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta ......................................... Podpis pacienta:............................. 

  



 

 

Příloha č. 3 Seznam zkratek 

 

m. musculus 

mm. musculi 

ADL aktivity of daily life 

RO I reflexní otáčení I 

HK horní končetina 

DK dolní končetina 

n. nervus 

PIR postizometrická relaxace 

AGR antigravitační relaxace 

LTV léčebná tělesná výchova 

Th-L přechod hrudní a bederní páteře 

MTP metatarzophalangový 

IP interphalangeální 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

JIP jednotka intenzivní péče 

BMI  body mass index 
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