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odborným vedením PhDr. Lenky Satrapové, Ph.D. a že jsem všechny použité informační 

zdroje a literaturu uvedla v seznamu citační literatuty. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

V Praze, dne ..............................                                                            Eliška Řezníčková 



 

 

Evidenční list  
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Abstrakt 

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s levostrannou 

hemiparézou 

 

Cíle: Hlavním cílem mojí bakalářské práce bylo získání nových teoretických poznatků o 

diagnóze cévní mozkové příhody a zároveň zpracování kazuistiky o pacientovi po 

prodělané ischemické CMP s levostrannou hemiparézou. 

 

Metodika práce: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnózy cévní 

mozkové příhody. Je rozdělena na dvě hlavní části, část obecnou a speciální. V části 

obecné nalezneme základní anatomii cévního zásobení mozku, teoretické poznatky z 

hlediska etiologie, klinických příznaků, rozdělení cévních mozkových příhod a hlavně 

diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění. V části speciální pak nalezneme zpracovanou 

kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta, se kterým jsem spolupracovala na souvislé 

odborné praxi v Oblastní nemocnici Kladno v termínu 2.1. – 27.1. 2017, na oddělení 

lůžkové rehabilitace. Součástí kazuistiky je zpracování anamnézy, vstupního 

kineziologického rozboru, jednotlivých terapií včetně zhodnocení jejich efektu a také 

vypracování kineziologického rozboru výstupního. 

 

Výsledky: Z efektu terapie na konci speciální části je patrné, že se podařilo dosáhnout 

hlavních cílů které jsme si stanovili před zahájením terapie a to zejména ve věci zlepšení 

sebeobslužnosti pacienta a také nácviku sedu, stoje a chůze, která se během terapie 

postupně výrazně zlepšovala. 

 

Klíčová slova: ischemická cévní mozková příhoda s levostrannou hemiparézou, 

rehabilitace po cévní mozkové příhodě 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Casuistry of fysiotherapeutic patient care after Ischemic CMP with leftsided 

hemiparesis. 

Goals: The main goal of my Bachelor thesis was to obtain new theoretical knowledge 

about diagnoses of strokes, while simultaneously processing the causistry of patients who 

underwent an Ischemic stroke with a leftsided hemiparesis. 

Work Methodology: This Bachelor thesis deals with the issues of diagnozing strokes. It 

is split into two main parts; the general section, and the specialized section. In the general 

section you may find the basic anatomy of the brain, theoretical knowledge from an 

etiological point of view, clinical symptoms, categories of strokes, and most importantly 

diagnoses and treatments of this condition. In the specialized section you may then find 

a processed causistry of the physiotherapeutic care for the patient, with whom I 

cooperated in a continuous professional practice at the regional hospital in Kladno 

throughout the period of 02.01.-27.01.2017, in the inpatient rehabilitation department. A 

part of the causistry is analysis of the anamnesis, initial kinesiology analysis, individual 

therapies including the evaluation of their effects, and finally the development of a final 

kinesiology analysis. 

Results: From the effects of the therapy at the end of the special section, we can safely 

conclude that we have reached the goals that were set out before beginning therapy, 

especially in regards to improving the ability of patients to take care of themselves as well 

as sitting, standing, and walking exercises; all of which significantly improved over the 

course of the therapy. 

Key Words: ischemic stroke with leftsided hemiparesis, rehabilitation after a stroke. 
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1 ÚVOD 

 

Cévní mozková příhoda se dá stručně charakterizovat jako mozková porucha, při 

které je přerušeno zásobení mozkové tkáně. K tomu dochází, když se tepna přivádějící 

krev do mozku ucpe nebo praskne. Mozkové buňky, které ztratily přívod kyslíku a živin 

přestanou přechodně fungovat nebo odumřou, a to z 80 % případů z důvodu ischémie, a 

z 20 % z důvodu hemoragie (Carrero, 2004).  

Mozkové ikty jsou akutní stavy, které vyžadují neprodlenou hospitalizaci 

postiženého. Čím je kratší časový interval od vzniku prvních příznaků k podání účinné 

terapie, tím lepší je terapeutický účinek (Fiksa, 2015). V závislosti na době trvání 

cerebrovaskulární poruchy, mohou cévní mozkové příhody způsobit trvalé neurologické 

poškození, zdravotní postižení, nebo smrt (Maas, 2009). 

Zkráceně nazývané CMP, ikty nebo laicky řečeno mrtvice, jsou ve světě jedním 

z nejčastějších příčin invalidity, a po ischemické chorobě srdeční druhou nejčastější 

příčinou úmrtí (Fiksa, 2015). 

V posledních letech se zvyšuje výskyt cévních mozkových příhod, a to nejen u 

seniorů, ale také u osob v produktivním věku. K vyvolávajícím faktorům tohoto 

onemocnění patří především životní styl 21.století, který obnáší časté pracovní vypětí a 

každodenní stres. Díky nezdravému stravování, kouření a nedostatku pohybu, je stále 

častější výskyt onemocnění jako obezita, vysoký krevní tlak či diabetes, které velmi 

přispívají právě ke vzniku cévních mozkových příhod. Udává se, že počet osob s tímto 

onemocněním je v České republice zhruba 35 000 - 40 000 ročně, čímž se v Evropě 

řadíme mezi státy s nejvetším výskytem tohoto onemocnění. Nejméně polovina z těchto 

případů je pak nadále těžce handicapována (Kolář, 2009).  

Hlavním cílem rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě je redukovat 

následky způsobené onemocněním v co největší možné míře a pomoci takto postiženým 

osobám vrátit se do běžného stylu života. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

 

2.1  Definice onemocnění 

Cévní mozkové příhody (CMP) neboli ikty jsou onemocnění cévního původu s 

rychle se rozvíjejícími ložiskovými, občas i celkovými příznaky poruchy mozkové funk-

ce. Příčinou je nejčastěji porucha prokrvení části nebo celého mozku (ischemické cévní 

mozkové příhody – iCMP), méně často krvácení do mozkové tkáně (intracerebrální 

krvácení, intracerebrální hemoragie – ICH) nebo krvácení do subarachnoidálního 

prostoru (subarachnoidální krvácení – SAK) (Bauer, 2010). 

 

2.2  Historie onemocnění 

Cévní mozkové příhody byly známým onemocněním již od nejstarších dob. 

Dodnes je možné v literatuře nalézt termín apoplexie, který pochází pravděpodobně již 

od Hippokrata. Příčina tohoto onemocnění však až do začátku novověku zůstávala 

neznámá. Podstata cévních mozkových příhod byla pochopena teprve v polovině 17. 

století téměř současně lékaři Johannem Jakobem Wepfrem a Thomasem Willisem.  

Významný přínos pro léčbu cévních mozkových příhod byl zaznamenán až na konci 20. 

století, po schválení použití trombolytika - tkáňového aktivátoru plasminogenu v této 

indikaci, který se používá dodnes a má za úkol rozpustit již vzniklý trombus a tím 

zprůchodnit ucpanou cévu (Herzig, 2008).  

V posledních letech díky četnosti výskytu toho onemocnění, vznikla řada 

specializovaných tzv. Iktových center a problematika cévních mozkových příhod je stále 

více v povědomí. Dnes si péči o iktové pacienty nedokážeme představit bez mezioborové 

spolupráce internistů, logopedů. psychologů, oborů fyzioterapie a radiodiagnostiky 

(Kalina, 2006). 

 

2.3  Cévní zásobení mozku v závislosti na klinických projevech CMP 

Přívod a průtok krve mozkem jsou důležité funkční komponenty pro správnou 

činnost centrálního nervstva. Právě to je velmi citlivé na přísun kyslíku a tedy na poruchy 

tepenného zásobení, takže po náhlém snížení průtoku krve nebo po zástavě cirkulace 

nastává bezvědomí zpravidla do 10 sekund (Čihák, 2004). 
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Cévní zásobení mozku je zajišťováno dvěma páry velkých tepen aa. vertebrales a 

aa. Carotis internae. Tyto dva systémy jsou navzájem propojeny. Vedle karotického 

řečiště, které se podílí na zásobení mozku asi z 85%, je řečiště vertebrobazilární (Ambler, 

2011).  

Při postižení karotického povodí je typickým projevem hemisferální léze, zjevná 

jako hemiparéza či hemiplegie. Dále jsou časté poruchy čití hemicharakteru, afázie, 

epileptické projevy a u těžkých iktů i poruchy vědomí. Při postižení v oblasti povodí a. 

cerebri media, což se stává asi v 50% všech mozkových infarktů, je větší postižení na 

horních končetinách. Naopak je tomu při postižení povodí a. cerebri anterior (jen asi ve 

3% mozkových infarktů), kdy je větší postižení na dolních končetinách s často 

přidruženými psychickými poruchami. Při lézi v a. cerebri posterior, vyskytující se asi ve 

12% jsou typické poruchy zraku (Ambler, 2011). 

Při postižení vertebrobazilárního povodí je typickým obrazem cerebelární a 

kmenová symptomatika, jako např. závratě, zvracení, porucha rovnováhy, nystagmus, 

ztráta vědomí, nebo parestézie v obličeji a končetinách. 

Psychické poruchy a stavy zmatenosti vznikají nejčastěji při cirkulačních 

poruchách jednak v povodí a. cerebri posterior, jednak v povodí a. cerebri anterior 

(Ambler, 2011). 

 

2.4  Epidemiologie 

Cévní mozkové příhody zaujímají ve vyspělých zemích přední místo mezi 

příčinami úmrtí. (Herzig, 2008). V České republice jsou druhou nejčastější příčinou 

kardiovaskulárních úmrtí, hned po ischemické chodobě srdeční. Toto onemocnění u nás 

dosahuje každoročně vysokých čísel. Různé zdroje uvádějí, že činí kolem 400/100 000 

obyvatel (Říha, 2014). V poslední době představují ikty zhruba 6% příčin všech úmrtí. 

Celosvětově se incidence toho onemocnění odhaduje na 4 miliony, z toho více než 500 

000 v Evropě (Ambler, 2011).  

Například ve Spojených státech v roce 2005 byl odhadován počet případů s 

prvním nebo opakovaným výskytem CMP kolem 700 000, z toho čtvrtina těchto pacientů 

podlehla následkům onemocnění a zbylá polovina byla méně či závažněji invalidizována. 

V USA je toto onemocnění považováno za pátý nejčastější případ úmrtí (Anderson, 

2012). Magazín Archives of Physical Medicine and Rehabilitation uvádí, že v populaci 
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je přibližně 4,8 milionů lidí po prodělané CMP a okolo 1 milionu má vážné zdravotní 

potíže. Z ekonomického hlediska jsou ve Spojených Státech každoroční náklady na léčbu 

kolem 60 miliard amerických dolarů ročně. (Kenneth, 2005). 

Statistiky také ukazují, že v roce 2002 bylo na území ČR hospitaloziváno celkem 

65 174 pacientů s CMP, což představuje průměrně 639 pacientů na 100 000 obyvatel 

(Herzig, 2008). V roce 2007 pak bylo pro CMP v ČR hospitalizováno 41 646 pacientů 

(Bruthans, 2009), a v roce 2010 bylo pro cévní mozkovou příhodu hospitalizováno 

celkem 30 993 lidí (Bauer, 2010). 

Jiné zdroje ukazují, že například v Německu je pak každoročně hospitalizováno 

kolem 200 000 případů, kteří prodělali první iktus a dalších 60 000 případů pacientů, kteří 

již prodělali druhou nebo třetí CMP (Knecht, Hesse, Oster, 2011). 

 

2.5  Dělení cévních mozkových příhod 

Cévní mozkové příhody se na prvním místě dělí podle typu. Základním dělením 

CMP je tedy dělení na příhody ischemické (80%), které vznikají v důsledku ischémie a 

hemoragické (20%), které jsou sice méně časté, avšak s výrazně vyšší úmrtností (Bauer, 

2010). Hemoragické cévní mozkové příhody můžeme dále dělit na intracerebelární 

hemoragii (ICH) a subarachnoidální hemoragii (SAH) s výskytem pouze 5% (Kalita, 

2006). 

 

2.5.1   Ischemické cévní mozkové příhody 

Ischemické cévní mozkové příhody (mozkové infarkty) jsou nejčastějším typem 

cévního postižení mozku a tvoří 80–85 % všech iktů. Dle Bauera vznikají ischemické 

cévní mozkové příhody následkem kritického poklesu prokrvení části nebo celého 

mozku, kdy mozková perfuze klesá pod hodnoty 20 ml/100 g mozkové tkáně/min.  

Příčiny ischemických cévních mozkových příhod jsou velmi pestré a často se 

kombinují. Lze je dělit na častější příčiny lokální a na příčiny globální. Lokální i globální 

příčiny se často vzájemně kombinují. Mezi nejčastější lokální příčiny ischemických 

cévních mozkových příhod patří například angiopatie, ateroskleróza nebo embolizace 

(embolizace z oblouku aorty, kardioembolizace). Mezi globální příčiny pak řadíme 

hlavně hypoxii hypoxickou – obstrukce dýchacích cest, hypoxii stagnační – arteriální 
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hypotenze, kardiální selhávání, hypoxii způsobenou dehydratací (Mehrholz, 2012, Bauer, 

2010). 

Ischemická trombotická CMP vzniká častěji v klidu, ve spánku, kdy krevní tlak 

fyziologicky klesá, dále též po jídle, kdy dochází k přesunu krve do splanchnické oblasti 

(spánek po obědě). Rozvoj příznaků může být i pozvolnější, vědomí je většinou 

zachováno, a to i při těžkém postižení hybnosti (Bauer, 2010). 

Ischemická embolická CMP překvapí nemocného v klidu i při fyzické nebo 

duševní aktivitě, často s dramatickým klinickým obrazem, někdy i s doprovodnou bolestí 

hlavy a zvracením (Bauer, 2010). 

 

2.5.1.1  Klasifikace ischemických cévních mozkových příhod 

Klasifikace iCMP je rozdělena podle průběhu iktu, jeho příčiny, podle rozsahu 

ischemické léze nebo podle lokalizace ischemických tepen. 

Podle průběhu iktu:  

 Transitorní mozková příhoda (TIA – transient ischemic attack) – fokální 

porucha mozkové fce trvající v řádu několika sekund, minut až hodin, bez vývoje 

mozkového infarktu. Odezní zpravidla do jedné hodiny, kompletně nejpozději však 

do 24 hodin. Nezpůsobuje prokazatelné morfologické změny mozku. 

 Reverzibilní mozková příhoda (RIND – reversible ischemic neurological deficit) 

– náhle vzniklá závažná symptomatologie, odeznívá obvykle do 14 dnů. Někdy s 

trvalým deficitem. Zobrazovací metody již obvykle prokáží drobný mozkový infarkt. 

 Progradující mozková příhoda (ES –evolving stroke, progressing stroke)– 

postupná progrese klinických příznaků. 

 Dokončená mozková příhoda (CS – completed stroke) – funkční postižení již 

trvalé. Chronický stav bez vývoje v posledních 24 hodinách. 

  (Herzig, 2008) 

Podle příčiny iktu: 

 Onemocnění velkých tepen (makroangiopatie) – příčina 50% všech 

ischemických iktů. Postižení hlavních tepen. 
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 Onemocnění malých tepen (mikroangiopatie) – příčina 25% iCMP. Postižení 

drobných tepen. 

 Embolizace ze srdce (kardioembolický iktus) – příčina 20% ICMP. Příčinou je 

srdeční onemocnění provázené tvorbou trombů. 

 Ostatní příčiny 

Podle rozsahu ischemické léze: 

 Malý iktus 

 Velký iktus 

 Lokální postižení mozku 

 Globální postižení mozku 

Podle lokalizace uzavřené tepny: 

 Karotické povodí 

 Vertebrobazilární povodí 

(Bauer, 2010) 

2.5.2   Hemoragické cévní mozkové příhody 

Hemoragické cévní mozkové příhody představují jen asi 15-20% všech iktů. Dle 

místa vzniku se dají dělit na intracerebrální hemoragie (ICH) a na méně časté 

subarachnoidální hemoragie, které mají vyšší úmrtnost. (Kalita, 2006). 

Intracerebrální hemoralgie vznikají jako krvácení do mozkové tkáně prasknutím 

cévní stěny některé z mozkových artérií, daleko vzácnější jsou krvácení venózního 

původu (Bauer, 2010). Subarachnoidální krvácení se dá charakterizovat jako výtok krve 

z mozkové cévy do subarachnoidálních prostor (Kalita, 2006). 

 

2.5.2.2   Klasifikace hemoragických cévních mozkových příhod 

Intracerebelární hemoragie (ICH): 

 Typická krvácení - 80% intercerebelárních hemoragií, postihují centrální oblasti 

mozkových hemisfér, méně často mozkový kmen 

 Lobární krvácení (atypická, globózní) – více povrchově, subkortikálně.  
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Subarachnoidální hemoragie (SAH) 

(Bauer,2010) 

2.6  Klinický obraz pacienta po CMP 

Klinický obraz pacienta po CMP může být různorodý od téměř bezpříznakového 

stavu až po závažné stavy končící smrtí. Celkový stav pacienta závisí na rozsahu a 

rychlosti vzniku patologie. Je také velmi důležité v jakém zdravotním stavu se pacient 

nacházel v předchorobí (Nevšímalová, 2005).  

Klinický obraz je však obecně charakterizován těmito symptomy: slabost až 

ochrnutí nebo porucha citlivosti poloviny těla – hemiparéza až hemiplegie, nebo 

hemihypestézie i hemidysestézie, porucha symbolických funkcí jako např. fatická 

porucha, náhle vzniklá nevysvětlitelná závrať, náhlá porucha ostrosti, diplopie a další 

neurologické příznaky podle lokalizace léze (Škoda, 2010). 

 

2.6.1   Motorické poruchy 

Mezi nejčastější klinický příznak patří bezesporu motorické poruchy, které 

mohou být různého stupně a charakteru. Postižená může být například pouze jemná 

motorika se zachováním svalové síly. Závažnější je pak oslabení svalové síly – paréza, 

nebo úplné ochrnutí – plegie. Nejtypičtějším nálezem při poruchách hybnosti je 

hemiparéza, resp. hemiplegie, tedy zhoršení hybnosti končetin na polovině těla. V 

závislosti na typu ischemického iktu a lokalizaci vzniku postižení dochází k výraznějšímu 

postižení horní nebo naopak dolní končetiny nebo k postižení hybnosti pouze na jedné 

končetině. Méně časté, avšak né vyloučené jsou poruchy hybnosti končetin tzv. triparézy, 

triplegie a kvadruparézy, kvadruplegie (Herzig, 2008). 

Při postižení karotického povodí je typickým projevem hemisferální léze, zjevná 

jako hemiparéza či hemiplegie. Při postižení v oblasti povodí a. cerebri media, je asi v 

50% všech mozkových infarktů větší postižení na horních končetinách. Naopak je tomu 

při postižení povodí a. cerebri anterior (jen asi ve 3% mozkových infarktů), kdy je větší 

postižení na dolních končetinách (Ambler, 2008). 

Mozečkové a vestibulární poruchy se projevují především jako nesystematické 

závratě a poruchy koordinace hybnosti končetin a trupu (Herzig, 2008) 
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2.6.1.3   Spasticita 

Spasticita představuje jeden z nejznámějších symptomů poškození centrálního 

nervového systému. U pacientů po CMP, se jedná o spasticitu cerebelárního typu. 

Zjednodušeně se dá charakterizovat jako abnormální zvýšení svalového tonu a bývá 

častým a trvalým následkem u pacientů po CMP, který často postiženého omezuje v 

soběstačnosti a komplikuje péči o pacienta dalšími osobami. Spasticita zhoršuje 

pacientovu hybnost a jeho funkční stav, omezuje ho v běžných denních činnostech a 

limituje jeho soběstačnost (Ehler, 2009). 

U spasticity cerebelárního typu u pacientů po CMP se převážně jedná o spasticitu 

horní končetiny, která je flekčně – pronačního typu a spasticitu dolní končetiny 

extenčního typu (Ehler, 2009). 

Obecně lze spasticitu dělit na lehkou (zvýšení tonu, nejvýše jen malé omezení 

rozsahu pohybu, mírné spazmy či klonus), střední (výraznější zvýšení tonu, větší omezení 

rozsahu pohybu, možnost rozvoje kontraktur, problémy při uvolnění stisku ruky, při chůzi 

i otáčení na lůžku) a těžkou (výrazné zvýšení tonu a výrazné omezení rozsahu pohybu, 

rozvoj kontraktur, problémy s přesunem, sezením, často porucha kožního krytu) (Ehler, 

2009). 

U pacientů po CMP přechází často iniciální chabá hemiparéza do stádia 

vyvíjejícího se spastického hypertonu s typickou ztrátou schopnosti provádět selektivní 

pohyby a dochází ke vzniku synergií (typická je flekční synergie horní končetiny a 

extenční synergie dolní končetiny). Čím déle od prodělaného CMP spasticita nastoupí, 

tím je prognóza z hlediska návratu hybných funkcí horší. Různé zdroje uvádějí, že 

spasticita nastupuje zhruba do 2 - 3 měsíců od ataky (Vaňásková, 2013). 

 

2.6.2   Fatické a ostatní poruchy 

Po zmiňovaných poruchách hybnosti je dalším častým jevem porucha citlivosti, 

která může být jen změněna nebo chybět úplně. Při poruše se můžeme setkat se snížením 

citlivosti – hypestezie nebo anestezie – vyhasnutí citlivosti. Změna vnímání kvality – 

dysestezie, brnění až mravenčení – parestezie. V některých případech se setkáváme pouze 

s porušením čití povrchového a zachováním hlubokého nebo naopak (Katina, 2006). 
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Dalším problémem může být také porucha zraku, projevující se pouze na jednom 

oku, popřípadě může vzniknout výpadek zorného pole tzv. hemianopsie (Herzig, 2008). 

Poruchy vyšší nervové soustavy jsou velmi sloužitou problematikou. Mezi 

nejčastější řadíme poruchy řeči (fatické poruchy), psaní (dysgrafie, agrafie), čtení 

(dyslexie, alexie), počítání (dyskalkulie, akalkulie), prostorové orientace nebo poruchy 

vnímání části vlastního těla (asomatognozie), ale i mnoho dalších, které pacientovi 

trpícímu tímto onemocněním velmi znepříjemňují život (Herzig, 2008). 

Zvláště poruchy na úrovní komunikace jsou pro psychiku pacienta velmi 

nežádoucí. Při potížích s přemýšlením, mluvením či psaním vhodných slov, nebo v 

chápání slov, která pronášejí čí píší ostatní je na vině poškození jazykového centra v 

mozku (Carrero, 2004). Při potížích s mluvením v souvislosti s artikulací jde o postižení 

svalů zapojujících se při mluvení. Projevem je řeč pomalá, monotónní a rozmazaná. 

(Carrero, 2004). 

U závažnějších CMP se můžeme setkat také s poruchami vědomí. Poruchy 

vědomí se v souvislosti s CMP dají rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Zjednodušeně 

řečeno se kvantitativní poruchy dají dělit na somnolenci (pacient se probouzí na 

oslovení), spoor (pacient se probouzí na taktilní podněty) a kóma (pacient nereaguje nebo 

reaguje jen na algické podněty). Mezi kvalitativní poruchy patří např. stavy zmatenosti, 

halucinace nebo delirium (Herzig, 2008). 

Nemocný nemusí být po prodělané cévní mozkové příhodě postižen pouze 

motorickou nebo fatickou funkcí. Právě poiktová deprese, která může být silnějšího či 

mírného charakteru je u pacientů závažným problémem, protože může být komplikací 

pro následnou terapii. Častými symptomy jsou například podrážděnost, úzkost, poruchy 

kognitivních funkcí, sociální stažení nebo narušení péče o sebe (Kalita, 2006). 

 

2.7  Diagnostika CMP 

Před samotnou hospitalizací je důležitým prvním krokem samotné rozpoznání 

prvotních symptomů nemoci již v domácím prostředí. Po převozu do nemocnice je dalším 

krokem ke správné diagnostice odebrání anamnestických údajů a co nejpřesnějších 

informací o průběhu a symptomech iktu.  Při hospitalizaci je u pacienta zahájena 

monitorace EKG, jsou provedeny krevní odběry (Fiksa, 2015). Další nezbytnou součástí 

jsou zobrazovací vyšetření. U CMP se používají k zjištění lokace a rozsahu postižení a 
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dokáží diferenciovat zda se jedná o CMP způsobené ischémií nebo hemoragií 

(Pažourková, 2005, Fiksa, 2015).  

2.8  Nejčastěji využívané zobrazovací metody 

Moderní medicína využívá poměrně velké množství zobrazovacích metod. Mezi 

ty nejdůležitější můžeme zařadit například: RTG snímky, CT angiografie, MR 

angiografie (MRA), magnetická rezonance (MRI), digitální subtrakční angiografie 

(DSA) nebo pozitron emisní tomografie (PET) (Pažourková, 2005).  

U pacientů po CMP je nezbytné vyšetření krevního oběhu se zaměřením na oblast 

srdce, aorty a mozkových cév kvůli pozdějšímu stanovení účinné léčby. Nejlepší 

výsledek poskytuje CT – angiografické vyšetření, které u ischemických příhod dokáže 

zobrazit cévní okluzi či stenózu, u hemoragických příhod cévní anomálii jako například 

aneurysma. U CMP se také využívá vyšetření magnetické resonance, která je jedinečnou 

metodou k rozpoznání a diagnostice nízkoprůtokových anomálií u hemoragických CMP 

a k rozpoznání oblasti nekrózy u ischemických CMP (Fiksa, 2015). 

 

2.8.1   Počítačová tomografie - CT  

Právě vynález CT značně ovlivnil obor neurologie a neurochirurgie. Již v roce 

1971 byl fyzikem Geoffreym Newboldem Haunsfieldem zkonstruován první klinický 

počítačový tomograf. V té době šlo o převratnou vyšetřovací metodu, ikdyž pořízení 

jednoho řezu trvalo několik minut, což je v porovnání s dnešní přístrojovou technikou 

zcela nevyhovující. (Kalina, 2006).  

Princip počítačové tomografie je založen na měření absorbce svazku 

rentgenového záření v tenké vrstvě vyšetřované oblasti těla. CT přístroj je tvořen 

systémem rotujících rentgenek a detektorů na obvodu vyšetřovacího kruhu přístroje 

(Pažourková, 2005). 

 

2.8.2   Magnetická resonance 

Magnetickou resonanci řadíme mezi moderní přístrojové vyšetřovací metody. 

Vyniká především kvalitním kontrastním rozlišením jednotlivých tkání a vynikající 

schopností odlišit od sebe tkáně s velmi obdobnou strukturou ve všech možných rovinách. 
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Velkou výhodou magnetické resonance je rozlišit fyzikálně – chemické změny, 

které nastávájí vývojem ischemického ložiska a to podstatně dříve, než CT vyšetření. 

Magnetická resonance nezatěžuje vyšetřovaného rentgenovým zářením, což je její další 

pozitivum. (Kalvach, 2010).  

Mezi zjevné nevýhody tohoto vyšetření můžeme řadit například fakt, že se pacient 

po celou dobu vyšetření, které probíhá vleže v tunelu otevřeném na obou koncích a trvá 

okolo 30ti minut, musí vyvarovat jakýchkoli pohybů a díky stísněnosti prostoru může 

docházet ke klaustrofobickým reakcím. 

 

2.9  Rizikové faktory vzniku CMP ovlivnitelné 

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory můžeme zařadit arteriální hypertenzi, různá 

srdeční onemocnění, aterosklerózu, diabetes mellitus, obezitu, kouření a nadměrný příjem 

alkoholu nebo hormonální antikoncepci (Herzig, 2008, Hsu, 1998). 

Léčba hypertenze lze uvést jako jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů CMP. 

Uvádí se, že neléčená hypertenze zvyšuje riziko výskytu CMP až 6x. Je statisticky 

dokázáno, že léčba vysokého krevního tlaku značně snižuje riziko vzniku CMP (Vítovec, 

2003). Uvádí se, že až 80% případů pacientů s CMP má vysoký krevní tlak. Příčinou 

iCMP mohou být také různé kardiální vady a obtíže jako infarkt myokardu. Ateroskleróza 

kraniálního úseku řečiště mozkových cév může vyvolat iCMP mechanismem arterio- 

arteriální embolizace. Diabetes mellitus je řazen dle nebezpečnosti mezi rizikovými 

faktory vzniku CMP na třetí až šesté místo. Je dokázáno, že porucha glycidového 

metabolismu představuje větší riziko pro vznik cévních onemocnění mozku než 

onemocněních srdce. Hormonální antikoncepce může způsobit cévní mozkovou přihodu. 

Je tak dalším faktorem zodpovědným za nárůst počtu žen v produktivním věku s CMP 

(Herzig, 2008). I když se v posledních letech snížil obsah estrogenů natolik, že by neměl 

způsobovat CMP, je toto tvrzení minimálně diskutabilní (Kalina, 2006). 

Magazín Cerebrovaskular Diseases poukazuje na Metabolický syndrom, který je 

méně diskutovaný, avšak studie uvádějí toto onemocnění jako jeden z dalších rizikových 

faktorů pro vznik CMP. Zjednodušeně lze charakterizovat Metabolický syndrom jako 

spojení některých onemocnění a určitých rizikových faktorů. I když se definice 

metabolického syndromu v různých publikacích liší, měl by splňovat kritéria jako 

arteriální hypertenze, abnormální obezita a hyperglykémie (Exupério, 2006). 
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2.10 Rizikové faktory vzniku CMP neovlivnitelné 

Mezi rizikové faktory neovlivnitelné řadíme věk, pohlaví, genetické vlivy, ale i 

meteorologické i geografické podmínky. 

Je statisticky dokázáno, že CMP se vyskutyje nejčastěji u mužů se stářím kolem 

60-70 let. V mladším věku je častější výskyt tohoto onemocnění u mužů v poměru 3:1. Z 

genetických vlivů se uplatňuje například výskyt hypercholesterolemie nebo diabetes 

mellitus. Byla take zjištěna vyšší incidence iktů na různých místech světa, což může být 

zapříčiněno možnými socioekonomickými podmínkami a různým životním stylem 

(Herzig, 2008). 

Zajímavá studie, která vznikla koncem 20. století v Dánsku poukazuje na 

neovlivnitelné rizikové faktory vzniku CMP při zkoumání části populace v Kodaňi. 

Výsledky studie poukazují na fakt, že výskyt iktů prudce stoupá s přibývajícím věkem. 

Studie zaznamenala větší riziko vzniku CMP u mužů nezávisle na věku. Nebyla zjištěna 

genetická vazba z rodinné historie. Stejně tak nebylo prokázáno, že lidé žijící samostatně 

nebo v rodinách mají větší šance na získání CMP. Studie dokazuje větší riziko vzniku 

onemocnění u populace nižších tříd, což může být způsobeno špatnými životními 

podmínkami a návyky. U lidí vyššího věku a současně kuřáků bylo zjištěno až třikrát 

větší riziko vzniku než u nekuřáků stejného věku. (Boysen, 1988). 

 

2.11 Prevence 

Nejvhodnější preventivní terapii lze určit jen na základě zjištění přesné příčiny 

onemocnění (Bar, 2004). Vzhledem k vysokému počtu případů CMP a také závažnosti 

klinického průběhu onemocnění, je prevence velmi důležitým a zásadním úkolem. 

Prevenci můžeme dělit na primární a sekundární. Za primární prevenci se dá považovat 

soubor opatření u dosud zdravých pacientů s rizikovými faktory, která mají předejít 

vzniku iktu. Za sekundární prevenci se pavažují opatření, která jsou doporučena pro 

pacienty po již prodělané CMP a kde je hlavním cílem zabránit redicivě tohoto 

onemocnění (Škoda, 2016). 
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2.11.1  Primární prevence 

Jak již bylo zmíněno, primární prevence se využívá u zdravých pacientů, kteří 

mají z různých důvodů vyšší riziko výskytu CMP. Tyto režimová a léčebná opatření 

zahrnují pravidelné kontroly krevního tlaku, v případě i lehké hypertenze je doporučena 

farmakologická léčba. U pacientů s diabetem je doporučena úprava životního stylu. 

Dalším sledovaným faktorem je hladina cholesterolu v krvi, kde je při nalezené 

hypercholesterolémii take doporučena úprava životního stylu. U všech pacientů se 

zvýšeným rizikem vniku CMP se nedoporučuje kouření a nadměrná konzumce alkoholu. 

Je doporučována pravidelná fyzická aktivita, dieta s omezením soli a nasycených tuků, 

která je bohatá na ovoce, zeleninu a vlákninu. U obézních pacientů je doporučována 

redukční dieta (Škoda, 2016). 

 

2.11.2  Sekundární prevence 

V sekundární prevenci se provádějí podobná opatření jako při prevenci primární, 

která jsou určena k eliminaci rizikových faktorů. Jde například o kontroly a snižování TK 

(krevního tlaku), kontroly glykémie a léčbu diabetu. Režimová a dietní opatření jsou také 

shodná s prevencí primární, ale přibývá k nim ještě léčba poruch dýchání ve spánku 

(Škoda, 2016). 

Specifickými farmakologickými postupy jsou antiagregační či antikoagulační 

terapie. Antiagreganční terapie se upřednostňuje před terapií antikoagulační u pacientů s 

nekardioembolickou iCMP. Podle European stroke organization a na základě doporučení 

pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, je pro pacienty s nekardioembolickým 

typem iCMP první volbou metoda terapie kyselinou acetylsalycilovou a dipyridamolu. 

(Cífková, 2015).   

Mezi nejdéle užívaný antikoagulační, peronálně podávaný lék patří warfarin, 

antagonista vitaminu K. Alternativou terapie warfarinem jsou v ČR například dabigatran 

jako přímý inhibitor trombinu, či rivaroxaban (Cífková, 2015). 
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2.12 Léčba CMP 

Hlavním a současným cílem léčby akutních mozkových příhod je co nejrychleji a 

nejefektivněji obnovit mozkové prokrvení a ochránit mozkovou tkáň před vznikem 

nenávratného poškození (Gallai, 1999). 

V akutním stadiu iCMP je veškeré terapeutické snažení zaměřeno na včasnou 

revaskularizaci ischemického ložiska. Protože v akutní fázi CMP hraje hlavní roli čas, je 

nejdůležitější podání účinné terapie a to v co nejkratším intervalu od vzniku prních 

příznaků. Čím rychleji je podána účinná terapie, tím lepší je terapeutický účinek.  

K léčbě iCMP se využívá trombolytikum, tzv. rekombinantní tkáňový aktivátor 

plasminogenu (rtPA). Lék se podává intravenózně nebo intraarteriálně. K 

revaskularizační léčbě musí pacient splnit časový interval od vzniku prvních příznaků, 

který nesmí přektročit učitou dobu (Fiksa, 2015). 

Uvádí se, že iktus v karotickém povodí je možné léčit aplikací rtPA do 4,5 hodiny 

od vzniku příznaků, iktus ve vertebrobazilárním povodí je možné léčit touto metodou až 

do 24 hodin od vzniku (Fiksa, 2015). 

U hemoragické CMP hodnotíme stav vědomí a celkový klinický stav a je - li třeba, 

stabilizujeme vitální funkce. Pomocí zobrazovacích metod, nejlépe CT vyšetřením se 

dobře odhalí náhlý rozvoj expanzivity ložiska při eventuální recidivě. V závažných 

případech, u velkých hematomů uložených hluboko v mozku je indikována chirurgická 

léčba. (Fiksa, 2015). 

Následná péče formou rehabilitace je zahajována již od akutní fáze. Součástí 

následné péče je i důsledná sekundární prevence (Fiksa, 2015). 

 

2.13 Rehabilitace po CMP 

Asi 2/3 nemocných po prodělané cévní mozkové příhodě je postiženo reziduálním 

deficitem. Pacienti jsou nejčastěji postiženi ve smyslu fyzickém, ale i duševním. Cílem 

rehabilitační léčby je dosáhnout co nejvyšší možné kvality života pacienta a to bez ohledu 

na závažnost poruchy. 

Poškození centrální nervové soustavy znamená širokou komplexní poruchu 

funkce například mentální, poruchy komunikace, poruchy čití, motoriky a rovnováhy, 

lézi hlavových nervů, nebo poruchy autonomní funkce (Škoda, 2010). 
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Úkolem rehabilitace je následky těchto poruch ovlivňovat a napravovat v.co 

největší možné míře. Rehabilitace usiluje o podporu návratu mozkových funkcí, nácvik 

denních činností a aktivního pohybu, motivaci pacienta k.aktivnímu přístupu, snižování 

následků kognitivních poruch, ovlivňování poruch polykání, nácvik substitučních 

mechanizmů, předcházení a ovlivňování komplikací, jako jsou například kontraktury či 

spastické postižení pohybového aparátu (Škoda, 2010).  

Velmi důležité je zahájení časné rehabilitační léčby. Při komplexně vedené 

rehabilitaci se rozsah péče rozšiřuje kromě zdravotnictví i na problematiku ekonomickou, 

technickou, pedagogickou a společensko- sociální (Vaňásková, 2013). 

Léčebná rehabilitace je zajišťována zdravotnickými službami. Po překonání 

akutní fáze nemoci se právě rehabilitace stává zásadním přístupem k řešení životní 

situace postiženého. (Vaňásková, 2013). Aktivní rehabilitace by měla v ideálním případě 

probíhat tak dlouho, dokud lze objektivně pozorovat zlepšení neurologického deficitu 

(Škoda, 2010). 

 

2.13.1  Fyzioterapie v akutním stádiu 

Léčebná rehabilitace začíná již od prvního dne v nemocnici. Měla by být 

zajišťována rehabilitačním týmem který tvoří rehabilitační lékař, fyzioterapeut a 

ergoterapeut, důležitou součástí je také psycholog (Votava, 2001). 

Hlavním úkolem v akutním období je zabránit rozvoji sekundárních změn v 

oblasti pohybového systému, kognitivních funkcí a rozvoji patologických změn v 

respiračním a kardiovaskulárním systému. Hlavním prvkem je snaha o intenzivní aktivaci 

CNS (Vaňásková, 2013). 

U pacienta v mnoha případech nacházíme svalovou slabost, snížený svalový tonus 

a ztrátu stability. Hlavní význam v této fázi zaujímá péče o trofiku kůže, předcházení 

vzniku dekubitů a řešení sfinkterových poruch (Kolář, 2008). 

S rehabilitací je vhodné začít nejpozději do 2 až 3 dnů po prodělané CMP, kdy je 

již pacientův stav stabilizován. Mezi prvky prvotní rehabilitace můžeme zařadit 

polohování a pasivní pohyby. Později, úměrně návratu vědomí a spolupráce pacienta, 

můžeme zařazovat i aktivní prvky rehabilitace. Aktivní cvičení ve smyslu 

tromboembolické prevence pacient provádí nepostiženými končetinami, ale může také 
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provádět pasivní pohyby postižené končetiny pomocí končetiny zdravé. Na lůžku se dále 

učí přetáčet na zdravou a postiženou stranu (Votava 2001). 

Polohování v akutním stádiu CMP má význam především jako prevence rozvoje 

muskuloskeletárních deformit, prevence rozvoje dekubitů, oběhových problémů, i jako 

zdroj fyziologických informací pro CNS. Polohování je vhodné zahájit co nejříve a 

provádí se po 2-3 hodinách, protože je dokázáno, že již pouhá změna polohy může 

podpořit návrat senzorických funkcí prostřednictvím senzorických stimulů. Polohy by 

měly být stabilní, aby nezpůsobovaly spasticitu a poloha končetin musí vycházet z 

antispastických vzorců (Kolář, 2008). 

V akutní fázi se významně osvědčuje Vojtova reflexní lokomoce, která má 

význam pro rozvoj stereognostických funkcí a pro ovlivnění patologického svalového 

tonu. Cvičení se provádí v antispastickém vzorci a je velmi přinosné pro výcvik 

posturálních reflexních mechanismů (Kolář, 2008). 

U hemiparéz je též typické snížení klidového dechového objemu a převaha 

břišního dýchání, což je zapříčiněno narušenou mechanikou plicní ventilace jako 

následek snížení síly hrudního a břišního svalstva a také snížením kostovertebrální 

pohyblivosti (Kolář, 2008). 

 

2.13.2  Fyzioterapie v subakutním stádiu 

V subakutním stádiu dochází k největšímu rozvoji reparačních procesů. Vedle 

krátkodobých cílu je možné vzhledem k prongóze pacienta stanovit první rysy 

dlouhodobého rehabilitačního plánu (Vaňásková, 2010).  

Studie dokazují, že u 102 zkoumaných pacientů po prodělané iCMP, bylo ve 

většině případů dokázáno největšího zlepšení kolem 4 – 6 týdne od vzniku nemoci. Jen 

málo ze sledovaných pacientů prokázalo zlepšení po 3 měsících od vzniku onemocnění a 

téměř nulová byla odezva u pacientů po 6 měsících. (Kwakkel., Kollen., Ground 2003). 

Právě při tomto období se může začínat rozvíjet spasticita. Během rehabilitace 

tedy klademe důraz hlavně na nácvik aktivní hybnosti a zahajuje se zde vertikalizace a 

chůze. Pacient se nejprve učí sedu na lůžku a nacvičuje správnou stabilitu sedu a leh na 

boku, teprve potom nastupuje proces vertikalizace. Po zvládnuté vertikalizace přichází na 

řadu chůze, která je zpočátku s využitím pomůcek jako vysoké chodítko a s oporou 
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terapeuta, později jen s francouzskými holemi neb bez pomůcek (Kolář, 2008, Votava, 

2001). 

Protože u většiny pacientů se spasticita dříve nebo později rozvine, a to ve většině 

případech s predilekcí na flexorech horní končetiny a extenzorech dolní končetiny, 

můžeme ji ovlivňovat řadou cviků, při nichž postupně procvičujeme horní a dolní 

končetiny v lehu na zádech, na zdravém boku, vleže na břiše s oporou o předloktí, vleže 

na břiše a v poloze na čtyřech (Kolář, 2008). 

V tomto období je take velmi důležitá ergoterapie, na která je stale opomíjena, 

přitom má pro ovlivnění stavu pacienta velký přínos. Ergoterapie se zaměřuje především 

na nácvik denních činností, výběr a indikaci pomůcek, na kognitivní rehabilitaci a v 

případě potřeby předpracovní připravu. (Kolář 2008, Votava 2001). U pacientů po CMP 

se ergoterapie zaměřuje především na většinou více postiženou horní končetinu 

zásobovanou pyramidovými drahami z obou hemisfér. Využívá tradičních rukodělních 

prací, kde se díky facilitačnímu účinku pracuje oběma rukama. Pacient nejprve provádí 

činnost oběma a poté jen postiženou rukou (Votava, 2001). 

U některých pacientů se stav i nadále zlepšuje, jiní dospívají do stádia, ve kterém 

již k podstatnému zlepšení nedochází (Kolář, 2008). 

 

2.13.3  Fyzioterapie v chronickém stádiu a péče v následném období 

V tomto stádiu jsou již u pacienta zafixované špatné pohybové stereotypy. Pokud 

u pacientů se spasticitou již nelze dosáhnout její inhibice, upřednostňujeme ergoterapii, 

v jejímž rámci usilujeme při trvalém postižení o zvládání běžných denních činností a 

zlepšení sebeobsluhy (Kolář, 2008). 

Při těžkém postižení pacienta je třeba zajistit po propuštění z nemocnice další 

návaznost jako rehabilitační a léčebné ústavy, nebo dostatečnou domácí péči (Horáček, 

2006). U pacientů, kde je zřejmé, že se narušené funkce zlepšují je vhodná lazeňská péče. 

Ta je kontraindikována u pacientů, kteří již CMP prodělalí více než dvakrát a také u 

pacientů s těžkou fatickou poruchou či kardiální insuficiencí (Kolář, 2008).  

Léčebný lázeňský program je volen individuálně a to na základě vstupního 

vyšetření lázeňským lékařem. Léčba by měla zhrnovat ošetřovatelskou péči, balneologii, 

léčebnou rehabilitaci, ergoterapii a některé sociální služby (Haroková, 2006). 



 

 

28 

2.14 Speciální fyzioterapeutické metody a koncepty využitelné 

v terapii po CMP 

 

2.14.1  Vojtův princip reflexní lokomoce 

V 50. letech minulého století založil základy tohoto diagnostického a 

terapeutického principu český neurolog Prof. MuDr. Václav Vojta. 

Podkladem pro tento terapeutický princip je vývojová kineziologie a jeho 

podstatou je znovu aktivovat narušenou CNS a obnovit narušené fyziologické vzory 

(Kolář, 2008).   

Tato metoda byla původně aplikována na dětských pacientech s vadným držením 

těla nebo různými hybnými poruchami. Při manipulaci s dětmi školního a předškolního 

věku se spastickými diparézami pozoroval Vojta změnu spasticity (Vojta a Annegret, 

1995, Procházková, 1997, Pavlů, 2002).  

Vzhledem k úspěšnosti léčby dětí Vojtovou metodou, se tento postup začal 

praktikovat i u centrálních paréz motoriky u dospělých. Často se přitom dařilo zlepšovat 

a obnovovat motorické funkce tam, kde byl lékařem stav již pokládán za ztracený (Vojta 

a Annegret, 1995, Procházková, 1997). 

Vojtova metoda, nebo také Vojtův princip reflexní lokomoce pracuje s reflexními 

vzory, které jsou typické pro dětský věk a s jejich pomocí aktivuje motorické funkce. Na 

končetinách a trupu se ve standardních definovaných pozicích aplikují manuální stimuly, 

čímž by mělo docházet k vyvolání změny pohybu. To je odvozeno od dvou základních 

vzorů: reflexní otáčení a reflexní plazení. Celkem bylo definováno dvacet reflexních zón 

dělících se na hlavní zóny, které se nacházejí na končetinách a na zóny vedlejší, které se 

nacházejí na trupu (Pavlů, 2002). 

 

2.14.2  Metoda manželů Bobathových (Bobath concept) 

Ve 40. letech 20. století vypracovali manželé Bobathovi tento koncept a po další 

desetiletí ho zdokonalovali. V zahraničí jinak nazývaný Neurodevelopment treatment 

(NDT) je mechanismus centrální posturální kontroly. Tato metoda byla primárně určena 

pro pacienty dětského věku s různými motorickými poruchami a pro děti s dětskou 
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mozkovou obrnou, ale dnes se běžně využívá i u dospělých pacientů s poruchami 

hybnosti způsobenými poruchami CNS (Kolář, 2008). 

„Teoretickým základem konceptu je mechanismus centrální posturální kontroly, 

které sledují společný cíl: udržet rovnováhu a přizpůsobit posturu před pohybem, při 

pohybu a po jeho dokončení”. (Kolář, 2008). 

Obecně můžeme říci, ze koncept manželů Bobathových inhibuje patologické a 

facilituje normální hybné a posturální vzorce, snižuje spasticitu, zlepšuje vnímání 

polohy těla a vytváří správný svalový tonus (Papoušek, 2010). 

Terapie je prováděna interakcí mezi fyzioterapeutem a pacientem. Dochází 

k integraci neurofyziologických, biomechanických a psychologických systémů ve vztahu 

k řízení motoriky obecně (Šidáková, 2009). 

 

2.14.3  PNF – metoda proprioceptivní neuromuskulární stimulace 

V padesátých letech 20. století vypracoval americký lékař Dr. Herman Kabat tuto, 

dnes již hojně aplikovanou metodu. Na vývoji této fyzioterapeutické techniky se také 

významně podílely fyzioterapeutky Margaret Knott a Dorothy Voss, které dále metodu 

dopňovaly. Jedná se o jednu z nejefektivnějších protahovacích a posilovacích technik, 

která je zároveň využitelná u pacientů různého věku. Technika PNF pomáhá obnovovat 

a zvyšovat svalovou sílu a výdrž, kloubní stabilitu, mobilitu, neuromuskutální kontrolu, 

kooordinaci, dále pak napomáhá odstraňovat svalový hypertonus a zvětšuje rozsahy 

pohybů v kloubech (Victoria, 2013). 

„Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování 

aktivity motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních 

impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů”. (Pavlů, 2002).  

Kabatova metoda se děje v základních pohybových vzorcích diagonálního 

charakteru, které překřižují podélnou osu těla. Každý pohyb tedy zahrnuje flexi či extenzi 

současně s abdukcí či addukcí a vždy také s rotační složkou (Votava, 2003). 

Za hlavní principy tohoto konceptu se tedy dá považovat stimulace pomocí 

svalového protažení, stimulace kloubních receptorů a přiměřený mechanický odpor. Jako 

další lze uvést princip taktilní stimulace dotykem a tlakem terapeutovy ruky nebo zrakové 
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stimulace, kdy pacient pozoruje jím prováděné pohyby a sluchové stimulace ve formě 

slovní intruktáže pacienta (Pavlů, 2002). 

 

2.14.4  Brünnstrom terapie – pohybová terapie hemiplegiků 

V roce 1951, se švédská fyzioterapeutka Signe Brünnstrom rozhodla uvést novou 

terapii, s cílem co nejdokonalejší pohybové reedukace paretických oblastí. Tato metoda 

je složena z facilitačních technik, jako je například vypracování volního ovládání 

reflexních synergií a koordinovaných pohybů (Perry, 1967, Pavlů, 2002,).  

Tato terapie je cíleně zaměřena a stavy po CMP a dá se rozdělit na celkem šest 

stádií pohybové rehabilitace hemiplegiků a žádné stadium se nesmí přeskočit.  

V prvním stadiu jde o stav chabé parézy bez volní hybnosti a rehabilitace se zde 

zaměřuje hlavně na aktivaci pohybových synergií.  

U druhého stádia je patrný globální rozvoj pohybů a spasticity. Pohyby v 

synergických vzorcích se postupně zlepšují, ale stále nedovolují provedení ucelených 

pohybových úkonů.  

Ve třetím stádiu již pacient dokáže provádět jednoduché pohyby odlišné od 

synergií. Koordinace a rychlost však stále váznou. Často dochází k ústupu spasticity. 

U čtvrtého stadia se spasticita již znatelně snižuje, dochází k rozvoji schopnosti 

provádět složitější a ucelené pohyby. Rychlost těchto pohybů je stále pomalejší.  

V pátém stádiu již spasticita téměř nulová. Stav se blíží normálnímu a v posledním 

stádiu je již pacientův stav srovnatelný s normálním stavem. Je možné provádění 

normálně koordinovaných pohybů a spasticita je nulová (Votava 2001, Pavlů, 2002). 

 

2.14.5  Metoda Rood 

Metoda americké fyzioterapeutky Margaret Rood. Ve čtyřicátých letech minulého 

století začala rozvíjet svou léčebnou metodu neuromuskulárních dysfunkcí. Cílem této 

metody je zlepšení schopnosti provádět koordinované pohyby v rámci souhry 

mobilizujících a stabilizujících sil (Šidáková, 2009, Pavlů, 2002). 
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„Metoda je založena na detailní analýze vztahů nejrůznějších senzorických 

stimlulů k motorickým reakcím, využívající vhodně volených stimulů k účelné facilitaci, 

aktivaci a inhibici příslušných motorických funkcí či dějů”. (Pavlů, 2002).  

V praxi se jedná o systém a kombinaci různých poloh, stimulací a cvičení, kteté 

musejí být v dokonalé souhře. Mezi stimulace můžeme zařadit například kartáčování 

určitých oblastí kůže a pomalé potírání kůže, silné stlačení kloubů nebo tlak na hlavu 

shora (Šidáková, 2009, Pavlů, 2002). 

 

2.14.6  Metoda senzomotorické stimulace 

Tato metoda byla vypracována českým lékařem, profesorem Vladimírem Jandou 

a rehabilitační pracovnicí Marií Vávrovou. Podstatou této metody je koncepce o dvou 

stupních motorického učení. V prvním stupni je snaha o zvládnutí nového pohybu a 

vytvoření základního funkčního pohybu prostřednictvím kortikální aktivity, jejíž řízení 

je velmi náročné a je zde snaha o přesunutí řízení na nižší úroveň. Ve druhém stupni 

probíhá řízení z podkorových regulačních center. Řízení je rychlejší a né tak náročné. Při 

vytvoření a zafixování si stereotypu na této úrovní, je velice obtížné ho změnit nebo se 

ho zbavit (Pavlů, 2002).  

Metoda se snaží přispět ke zlepšení svalové nerovnováhy. Hlavním cílem 

senzomotorické stimulace je dosáhnutí reflexní a automatické aktivace svalů v takovém 

smyslu, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální kontrolu. 

Při této metodě využíváme řadu nejrůznějších pomůcek, mezi vybrané patří 

například balanční sandály a míče, kulové úseče, bossu aj. (Pavlů, 2002). 

Pro stavy po CMP je tato metoda vhodná především jako terapie 

somatosenzorických poruch, protože během cvičení dochází k facilitaci proprioceptorů a 

kožních receptorů. Terapie je nevhodná pro pacienty s úplnou ztrátou povrchového a 

hlubokého čití (Pavlů, 2002). 

 

2.14.7  Constain induced movement therapy 

Tato poměrně nová metoda se je založena na vynuceném používání postižené 

horní končetiny. S odstupen času po prodělané CMP u většiny pacientů dochází 

k vycvičení druhé končetiny natolik, že zvládají většinu denních činností bez zapojení 
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končetiny postižené a dochází k jejímu úplnému vyřazení, a to i v momentě, je – li již 

dříve postižená končetina plně funční. Jde tak o naučený chybný stereotyp vynuceného 

nepoužívání končetiny (Lippertová-Grunerová, 2014).  

Technika zjednodušeně spočívá v každodenním opakování jednotlivých úkonů na 

paretické horní končetině. 

V posledních letech bylo vypracováno mnoho studií, které poukazují na pozitivní 

efekt této metody u pacientů s chronickým stádiem CMP. Mnou vybraná studie byla 

zprostředkována na 34 pacientech s CMP absolvujících kombinovanou terapii se 

zařazením Constain induced movement therapy a 14 pacientech po CMP s běžným 

rehabilitačním programem po CMP. Všichni vybraní se již nacházeli v chronickém stádiu 

nemoci a jejich stav se dlouhodobě nezlepšoval. Hlavním cílem sledování u těchto 

pacientů bylo testování kvality pohybu testem MAL – Motor activity log, kvantitu 

používání paretické a volní aktivitu horní končetiny testem ARAT – Action Research 

Arm Test. Při zhodnocení výsledků této studie vyšlo najevo, že u všech zkoumaných 

pacientů došlo ke zlepšení výše uvedených paramterů. Výsledky studie tedy naznačují, 

že terapie nuceného využívání paretické končetiny má pozitivní efekt na zlepšení hrubé 

a jemné motoriky, i na používání paretické končetiny (Lánská, 2016). 

 

2.14.8  Carr a Shepherd: program opětovného učení motorických funkcí 

Janet Carr a Roberta Shepherd, dvě australské fyzioterapeutky, představily 

v osmdesátých letech 20. století nový rehabilitační program zvaný Program opětovného 

motorického učení, založeným na přesvědčení, že základem pro obnovu celkových 

funkčních schopností lidského organismu je ovládání motorických funkcí (Pavlů, 2002). 

 

 

 

 

 

  



 

 

33 

3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

 

3.1  Metodika práce 

Svou bakalářskou měsíční praxi jsem absolvovala na lůžkovém rehabilitačním 

oddělení v Oblastní nemocnici Kladno v termínu od 2.1. 2017 do 27.1. 2017 pod 

odborným vedením supervizortky Mgr. Petry Reckziegelové. Předmětem pro moji 

bakalářskou práci se stal pacient po prodělané ischemické CMP s levostrannou 

hemiparézou. Pacient byl seznámen se skutečností, že společně budeme spolupracovat na 

jeho terapiích a získané informace a poznatky budou použity pro mou bakalářskou práci, 

(viz. Informovaný souhlas – příloha č. 2, který byl schválen etickou komisí FTVS UK, 

pod jednacím číslem 020/2017 – příloha č. 1). Po souhlasu pacienta byl dne 11.1. 2017 

proveden vstupní kineziologický rozbor. Při zpracování mojí bakalářské práce mi bylo 

poskytnuto odborné vedení, zprostředkované vedoucí práce PhDr. Lenkou Satrapovou 

Ph.D. Po provedení vstupního kineziologického rozboru následovalo jedenáct mnou 

vedených šedesátiminutových terapeutických jednotek prováděných jednou denně 

v dopoledních hodinách. Na závěr byl proveden výstupní kineziologický rozbor. Terapie 

probáhaly na pacientově pokoji na lůžku nebo na cvičebně vybavené několika 

polohovacími lehátky. Při vyšetření byly použity následující pomůcky: neurologické 

kladívko, krejčovský metr a plastový goniometr. Během terapií byly použity pomůcky: 

overball, terraband, pěnové míčky, hrazdička, zrdcadlo, motomed, bifázický rázový 

proud.  
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3.2  Kazuistika pacienta 

 

3.2.1 Osobní údaje 

Vyšetřovaná osoba: Z.Č. 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: st.p. iCMP s levostrannou sympt. ze dne 14.12.2016  

Kód: I69-3      

Ročník: 1956, 60 let 

Status praesens: 

subjektivní: Pacient se necítí dobře, vypovídá, že jeho stav se nezlepšuje tak, jak by si 

představoval.  

objektivní: Pacient 29 dní po prodělané iCMP s levostrannou symptomatikou. Stav celkově 

dobrý, pacient plně orientovaný místem, časem i osobou. Lehce depresivní ladění ale je 

ochotný spolupracovat. 

Váha: 79 kg 

BMI: 29 

 

3.2.2   Anamnéza 

NO: Pacient přeložen z neurologického oddělení na rehabilitační oddělení Oblastní 

nemocnice Kladno pro st.p. iCMP s levostrannou symptomatikou. Stav přibližně měsíc od 

prodělané iCMP. Dne 12.12. seděl doma u PC, náhle porucha hybnosti LHK, postupně i 

LDK. 

OA:  

I693 – st.p. iCMP s levostrannou symptomatikou 

N300 – akutní cystitida 

N459 -  orchiepididytida 

F412 – depresivní ladění 

I10 – hypertenze 
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V dětství jen běžné dětské nemoci 

operace: St. p. TEP. kyčelního kloubu dx. (2016) 

úrazy: neguje 

RA: otec - úmrtí v 53 letech pro infarkt myokardu, matka – sebevražda, otrávila se prášky, 

bratr – úmrtí v 50 letech pro rakovinu jater, 2 děti - zdrávy 

FA: Augmentin 1g á 12 hod, Anopyrin 100 0-1-0, Rosucard 40mg 0-0-1, Cipralex 10mg 1-

0-0, Prenessa 4mg 1-0-0, Baclofen 10mg 0-0-1, Helicid 20mg 1-0-0, Clexane s.c. á 24hod 

do vertikalizace 

AA: 0 

Abusus: nekuřák – kouřit přestal před 7mi lety, alkohol a káva příležitostně 

SA: bydlí s manželkou v panelovém domě s výtahem – do domu asi 12 schodů, 

v mládí hrál závodně fotbal a hokej 

PA: v důchodu od 53 let, celý život pracoval jako havíř na šachtě 

Předchozí rehabilitace: 0 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

 I693 – st.p. iCMP s levostrannou symptomatikou 

 N300 – akutní cystitida 

 N459 -  orchiepididytida 

 F412 – depresivní ladění 

 I10 – hypertenze 

 St. p. TEP. kyčelního kloubu dx. (2016) 

 

Indikace k RHB: st.p. iCMP s lehkou levostrannou hemiparesou 

 

3.2.3   Diferenciální rozvaha 

Vzhledem k diagnóze pacienta lze předpokládat: 

 Levostranná hemiparéza 
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 Změněný svalový tonus na postižených končetinách 

 Porucha koordinace LDK a LHK 

 Snížená svalová síla na postižené straně 

 Porucha až neschopnost samostatné chůze 

 Levostranná paréza mimického svalstva v dolní polovině obličeje 

 Zvýšená výbavnost fyziologických šlachookosticových reflexů na postižené straně - 

hyperreflexie 

 Přítomnost patologických pyramidových jevů zánikových a iritačních 

 

3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeno fyzioterapeutem dne 11.1. 2017.  

 

3.3.1   Vyšetření stoje 

Nebylo možné vyšetřit, pacient zvládne stoj pouze s dopomocí dvou osob a 

s vysokým chodítkem. Proto budu hodnotit nejvyšší polohu které pacient dosáhne – sed 

na lůžku. 

 

3.3.2   Vyšetření sedu aspekcí 

Protože nebylo možné vyšetřit stoj, vyšetřila jsem sed na lůžku. Pacient se do sedu 

na lůžku dostane jen s dopomocí další osoby nebo pomocí hrazdičky připevněné na čele 

postele. V sedu si je pacient nejistý. Oběma HKK se musí přidržovat okraje postele, jinak 

padá zpět na postel. Není schopný se narovnat a celé tělo je natočeno na levou stranu, 

kam také přepadává. Pohled do země, při instruktáži o rovný sed je schopen srovnat 

patologii jen na několik sekund, poté se znovu stáčí na levou stranu. 
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3.3.3   Vyšetření chůze aspekcí 

Chůze možná jen s dopomocí dvou fyzioterapeutů o vysokém chodítku, a to 

v podobě několika kroků po pokoji, mobilizace na delší vzdálenosti probíhá pomocí 

mechanického vozíku. 

 

3.3.4   Neurologické vyšetření 

 pacient plně orientovaný místem, časem i osobou 

 bez fatických poruch 

 bez dysartrie 

 

Hlava: 

 fotoreakce přítomna 

 schopen otevřít ústa a vypláznout jazyk 

 pro čtení využívá dioptrických brýlí (na blízko) 

 pohyby očí bez nystagmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka 1- Vyšetření hlavových nervů 
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Tabulka 2 - Vyšetření šlachookosticových reflexů – hodnocení dle Véleho 
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Tabulka 3 - Vyšetření pyramidových jevů zánikových na HKK a DKK 

Tabulka 4 - Vyšetření pyramidových jevů iritařních na HKK a DKK 
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D) Vyšetření čití 

Vyšetření povrchového čití 

 Taktilní – bilat. nezměněno 

 Termické – bilat. nezměněno 

 Algické – bilat. nezměněno 

Vyšetření hlubokého čití  

 Polohocit – bilat. nezměněn 

 Pohybocit – bilat. nezměněn 

 

E) Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření taxe 

 HKK – bilat. negativní 

 DKK – pozitivní u LDK 

 

F) Vyšetření napínacích manévrů 

 Lassegue – bilat. negativní 

 Obrácený lassegue – bilat. negativní 

 

Speciální testy – Test dle Barthelové (test soběstačnosti) viz příloha č. 3 

                          -  Neglect test viz příloha č. 4 
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3.3.5   Vyšetření spasticity  - Ashworthova škála spasticity 

Spasticita byla vyšetřena na LHK a LDK. U LHK nebyla prokázána spasticita 

v žádném úseku. U LDK byla prokázána spasticita jen v oblasti lýtka na m. triceps surrae 

– m. gastrocnemius a m. soleus a hodnocena stupněm 2 – znatelnější zvýšení svalového 

tonu, končetinou je však možno pohybovat celkem lehce. 

Hodnocení dle Ashworthovy škály spasticity: 

0 – bez zvýšeného svalového tonu 

1 – mírné zvýšení svalového tonu s náznakem odporu (se zadržením) proti pohybu 

do flexe nebo extenze 

2 – znatelnější zvýšení svalového tonu, končetinou je však dosud možno 

pohybovat celkem lehce 

3 – zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb lze provést jen s obtížemi 

4 – končetina zůstává ztuhle jen ve flexi nebo extenzi 

 

3.3.6   Palpační vyšetření svalového tonu 

Palpačně jsem si vyšetřila pacientovi HKK a DKK. Svalový tonus jsem postupně 

vyšetřovala od proximálních částí k distálním. Při porovnání obou HKK nebyl zjištěn 

změněný svalový tonus, proto hodnotím HKK ve všech částech jako normotonie. Při 

vyšetření DKK jsem postupovala taktéž od proximálních částí k distálním. U PK nebyl 

zjištěn změněný svalový tonus. Při porovnání s LDK byl u LDK zjištěn mírný hypertonus 

v oblasti m. triceps surrae, zvláště pak m. gastrocnemius. Dále byl zjištěn palpačně znatelný 

hypertonus při horních vláknech m. trapezius vpravo. 

 

3.3.7   Vyšetření svalové síly - orientačně 

Vzhledem ke stanovené diagnóze pacienta – iCMP vyšetření svalové síly dle Jandy 

proběhlo pouze orientačně a pouze pro některé svalové skupiny, zvláště na DKK, kde je 

větší postižení. 

 Mimické svaly:  bpn 

 M. tibialis anterior: L - 2/ P- 5 
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 M. tibialis posterior: L -2/ P- 5 

 M. peroneus longus et. Brevis: L - 3-/ P-5 

 M. quadriceps femoris: L-3/ P-5 

 M. triceps surae: L- 2/ P-5 

 Hamstringy: L -3/ P-5 

 Adductory kyč. kloubu: L – 3/ P-5 

 Abduktory kyč. kloubu: L- 3/ P-5 

 

3.3.8   Hodnocení dle Australské školy 

 test dle Australské školy 

- vleže na zádech s flektovanými DKK v kolenních i kyčelních kloubech, provedení: 

pacient nadzvedává jednu flektovanou DK v kolenním i kyčelním kloubu nad podložku  

- hodnocení: Pacient není schopen aktivovat m. transversus abdomini a nedojde 

k izometrické kontrakci, kdy se břišní stěna přiblíží k páteři. 

 

3.3.9   Vyšetření úchopů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 5 - Vyšetření úchopů 
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3.3.10 Antropometrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 - Antropometrie, délkové a obvodové míry HKK 

Tabulka 7 - Antropometrie, délkové a obvodové míry DKK 

Tabulka 8 - Antropometrie, ostatná míry 
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3.3.11 Vyšetření kloubní pohyblivosti - goniometrie  

Měření provedeno plstovým goniometrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 9 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie HKK 

Tabulka 10 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie DKK 
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3.3.12  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Některé polohy pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy jsem vzhledem ke stavu 

pacienta poupravila nebo neprovedla. Vyšetření m. erector spinae, m. quadratus 

lumborum a m. sternocleidomastoideus jsem pro obtížnost vyšetřovací polohy 

nevyšetřila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení zkrácených svalů dle Jandy: 

0: nejde o zkrácení   

1: malé zkrácení   

2: velké zkrácení  

Tabulka 11 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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3.3.13  Vyšetření kloubní vůle dolních končetin dle  Lewita 

 

 

 

 

 

 

3.4  Závěr vstupního vyšetření  

Při vyšetření je pacient orientován místem, časem i osobou. Plně a ochotně 

spolupracuje po celou dobu vstupního vyšetření, i když je v lehkém depresivním ladění, 

protože jeho celkový stav se nezlepšuje tak rychle, jak by si představoval. Při vyšetření 

sedu aspekcí, do kterého se pacient dostane jen s pomocí hrazdičky nebo další osoby byla 

zjištěna mírná protrakce ramen, kdy pravé rameno je ve výrazném elevačním postavení a 

hlava přikloněna na téže stranu. Pohled očí směřuje do země a v oblasti páteře je viditelná 

zvýšená hrudní kyfóza, celé tělo je lehce nakloněné na pravou stranu. Pacient se po celou 

dobu vyšetření sedu přidržoval okraje postele protože bez držení ihned přepadává zpět na 

záda na postel.  

Řádné vyšetření stoje nebylo možno provést, neboť pacient byl schopen stoje a 

chůze v podobě několika kroků po pokoji jen o vysokém chodítku a v doprovodu dvou 

fyzioterapeutů. V chodítku si je značně nejistý a má tendenci se do něj zavěšovat, což 

způsobuje patologickou elevaci ramen. 

Při neurologickém vyšetření byla zjištěna zvýšená výbavnost – hyperreflexie 

šlachookosticových reflexů na levé horní a dolní končetině, kterou bych hodnotila 

stupněm 4 dle Véleho hodnocení výbavnosti šlachookosticových reflexů. Byla potvrzena 

výbavnost některých pyramidových jevů zánikových a iritačních - Babinského jev, 

Mingazziniho příznak a Barrého příznak u LDK a u LHK pouze Mingazziniho příznak. 

Při vyšetření spasticity byla zjištěn mírný spastický charakter pouze u m. triceps surrae 

na LDK, který bych dle Asworthovy škály spasticity hodnotila stupněm 2. Při vyšetření 

mozečkových funkcí pacient nebyl schopen dobře provést taxi na LDK.  

Tabulka 12 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
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Dále bylo zjištěno oslabení HSS, kdy při testu dle Australské školy pacient nebyl 

schopen oploštit břišní lis a nedošlo k izometrické kontrakci kdy se břišní stěna přiblíží 

páteři.  

Palpačně byl svalový tonus srovnatelný na obou DKK, jen v oblasti lýtka – m. 

triceps surrae byl znatelný změněný svalový tonus. V oblasti m. trapezius – horní vlákna 

byl nalezen znatelný hypertonus na pravé straně. Orientační vyšetření svalové síly 

prokázalo sníženou svalovou sílu celé LDK o více jak polovinu u vyšetřovaných 

svalových skupin. Antropometrie v obvodových měřeních prokázala u LHK o 1-2cm užší 

obvody a u LDK naopak  širší. Aktivní a pasivní rozsahy pohybu byly téměř ve všech 

směrech pohybů menší  o 5-15 stupňů na levých končetinách. 

Bylo provedeno vyšetření zkrácených svalů dle Jandy s výjimkou m. erector spinae, 

m. guadratus lumborum a m. sternocleidomastoideus, který byla vzhledem ke stavu a 

diagnóze pacienta vynechána. Z tohoho vyšetření vyšlo najevo, že vyšetřovaný má 

zkrácený m. gastrocnemius na stupň č. 2 vlevo a 1 vpravo, m. soleus 1 vlevo. Krátké a 

dlouhé adduktory kyčelního kloubu na stupň č. 1 bilat., m. pectoralis maior vlevo 2 ve 

všech třech částech, vpravo 1., m. trapezius na stupeň č. 1 bilat. a m. levator scapulae 

taktéž. Při vyšetření kloubní vůle u kloubů DKK byla patrná pouze omezená kloubní vůle 

dorzo-plantárně v Chopartově kloubu u LDK a v Lisfrankově kloubu bilat. 

 

3.4.1  Krátkodobý fyzioterapeutický plán  

 Nácvik samostatného sedu, později stoje a chůze 

 Přechod z chůze o vysokém chodítku na nízké chodítko, později fr. hole 

 Reflexní inhibice spasticity LDK využitím facilitačních metod 

 Zvýšení svalové síly na levé polovině těla a zapojení do komplexních pohybů 

zejména LDK 

 Zlepšení celkové kondice pacienta 

 Nácvik soběstačnosti 

 Aktivace HSSp 

 Uvolnění zkrácených svalů 

 Relaxace hypertonických svalů – m. trapezius – horní vlákna 

 Odstranění svalového zkrácení u vyšetřených svalů 

 Obnovení joint-play  
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 Udržení a zvýšení kloubní pohyblivosti s důrazem na LDK 

 Psychická podpora pacienta 

 Správná instruktáž pacienta pro autoterapii 

 

3.4.2   Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 Dosáhnout stavu, ve kterém byl pacient před onemocněním v co největším možném 

rozsahu 

 Nácvik soběstačnosti v co největší možné míře 

 Zvýšení svalové síly zvláště na LDK 

 Nácvik chůze postupně s vyřazením pomůcek 

 

3.5 Průběh terapie 

Průběh terapií v období 11.1. – 26.1. 2017 

3.5.1 Terapeutická jednotka – vstupní kineziologický rozbor (11.1.2017) 

Status preasens:  

Obj. pacient se necítí dobře, není pozitivně naladěn ale přesto ochotně spolupracuje. Jeho 

stav se nezlepšuje tak rychle jak by si přál. Nestěžuje si na bolesti.  

Subj. Pacient ochotně spolupracoval po celou dobu vyšetření.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: Odebrání anamnézy, provedení vstupního 

kineziologického rozboru, zhodnocení výsledků vyšetření, stanovení krátkodobého a 

dlouhodobého terapeutického plánu. 

Návrh terapie: vstupní kineziologický rozbor 

Provedení: odebrání anamnézy, provedení vstupního kineziologického rozboru, vyvození 

závěru a návrh krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu. 

Pomůcky: lůžko, plastový goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko. 

Závěr: byla odebrána anamnéza a proveden vstupní kineziologický rozbor. 

Kódy: 21001 Komplexní kineziologické vyšetření pro odbornost 902  
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3.5.2  Terapeutická jednotka (12.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Pacient si stěžuje, že je unavený a myslí si, že mu cvičební jednotka nepřinese žádné 

zlepšení jeho dosavadního stavu.  

Obj: Patrné lehké depresivní ladění. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Ovlivnění spaticity na LDK pomocí relaxačních metod  

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik sedu na lůžku a stoje u vysokého chodítka 

 Nácvik chůze ve vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

 Mobilizace Lisfrankova a Chopartova kloubu ventro- dorzálně dle Lewita 

 Návrh terapie:  

 TMT – Míčkování dle Jebavé pro ovlivnění spasticity 

 Nácvik sedu na lůžku a nácvik stoje a chůze o vysokém chodítku 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybů u LDK a LHK 

 Aktivace HSSp  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

Provedení:  

 TMT metodou míčkování dle Jebavé pro uvolnění spastického m. triceps surrae a pro 

uvolnění hypertonického m. trapezius – horní vlákna zvláště na pravé straně 

 Mobilizace Lisfrankova a Chopartova kloubu ventro - dorsálně dle Lewita s důrazem 

na LDK 

 Aktivní pohyby DKK v prámci tromboembolické prevence 

 Nácvik aktivace HSSp – pacient se při kašlání snaží cítit svaly HSSp – bránice, svaly 

pánevního dna a m. transverzus abdomini.  
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 PIR s protažením na protažení zkrácených svalů – m. triceps surrae pravostranně, 

adduktory kyčelního kloubu bilat., m. pectoralis maior bilat. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec HKK a DKK) na posílení 

oslabených svalových skupin LHK a LDK 

 LTV s využitím overballu – krátká výdrž, malý počet opakování (protlačování kolena 

do overballu pro posílení m. quadriceps femoris, sunutí DKK do stran po podložce 

do abdukce pro posílení abduktorů DKK nebo stlačování overballu mezi koleny 

s pokrčenými DKK). 

 Nácvik posazování se na lůžku pomocí hrazdičky, korekce sedu a instruktáž ke 

správnému postavení těla v sedu 

 Nácvik stoje a chůze o vysokém chodítku  

 Autoterapie: 

 nácvik správného stereotypu zvedání se z lůžka do sedu z využitím hrazdičky 

 trénink cviků s overballem, které jsme cvičili v průběhu terapie 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Po dnešní terapeutické jednotce se pacient cítil velmi unaveně, ale jeho psychický stav 

se zlepšil a v průběhu jednotky začal být pacient více motivován ke cvičení. Došlo k 

uvolnění spastického m. triceps surrae a k mobilizaci Lisfrankova a Chopartova kloubu 

L nohy. Pacient byl zainstruován k provedení autoterapie. 

 

3.5.3   Terapeutická jednotka (13.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Pacient se dle svých slov dnes cítí dobře. Cítí se dobře vyspaný a naladěný na 

cvičební jednotku. 

Obj: Pacient ve znatelně lepším psychickém rozpoložení než předešlý den. Sám se bez 

dopomoci posadí.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Ovlivnění spaticity u LDK pomocí relaxačních metod  

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokého chodítku 
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 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:  

 TMT – Míčkování dle Jebavé pro ovlivnění spasticity 

 Tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu u LDK a LHK 

 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

Provedení:  

 TMT metodou míčkování dle Jebavé na levý m. triceps surrae a hypertonický m. 

trapezius – horní vlákna bilat. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec na HKK a DKK) na posílení 

oslabených svalových skupin LHK a LDK 

 PIR s protažením na protažení zkrácených svalů – m. triceps surrae pravostranně, 

adduktory kyčelního kloubu bilat., m. pectoralis maior bilat. 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence 

 Nácvik aktivace HSSp – pacient opět zakašle, aby si uvědomil, které svaly chce 

aktivovat. Vleže na zádech, záda rovná, přitisknutá k podložce, DKK pokrčená. 

Pacient současně palce obou HKK zatlačí mezi poslední žebra a pánevní kosti cca 1-

2cm do hloubky a zbylé prsty položí volně na břišní stěnu. Nádech – roztahujeme 

žebra od sebe, výdech – nitrobřišní tlak směřujeme směrem do oblasti pánve – palce 

a ostatní prsty jsou vytlačeny nitrobřišním tlakem. Pacient se snaží udržet nitrobřišní 

tlak při normálním klidovém dýchání. 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, malý počet opakování (5x), 

(protlačování kolena do overballu pro posílení m. quadriceps femoris,  s využitím 

terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do abdukce pro posílení abduktorů 

DKK nebo stlačování overballu mezi koleny s pokrčenými DKK, zvedání pánve 

s overballem mezi pokrčenými koleny). 
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 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě 

 Autoterapie: 

 nácvik správného stereotypu zvedání se z lůžka do sedu z využitím hrazdičky 

 trénink cviků s overballem, které jsme cvičili v průběhu terapie, zvětšit počet 

opakování 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Po dnešní cvičební jednotce se pacient cítí dobře. Po celou dobu cvičební jednotky 

spolupracoval. Chůze o vysokém chodítku byla v porovnání s předchozími dny 

výrazně lepší – stabilita  a jistota v chůzi i ušlá vzdálenost. 

 

3.5.4   Terapeutická jednotka (16.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Pacient vypovídá, že po víkendu, kdy neprobíhaly terapie, se cítí odpočatě. Těší se 

na dnešní terapii. Stěžuje si na bolest L páteře z nepřetržitého ležení na lůžku. 

Obj: při příchodu již pacient sedí na lůžku připraven na cvičení. Postavení hlavy je stále 

patologické – hlava nakloněna k pravému ramenu, pravé rameno v elevaci a protrakci. 

Pohled očí do země. Pacient se stále přidržuje okraje lůžka. V dobrém psychické kondici. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Ovlivnění spaticity u LDK pomocí relaxačních metod 

 Ovlivnění bolestí L páteře 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokého chodítka 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:   

 TMT – Míčkování dle Jebavé pro ovlivnění spasticity 

 Tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 
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 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Nácvik mobility na lůžku – změna polohy z lehu na zádech na  bok a na břicho 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

Provedení:  

 Pro pozitivní naladění pacienta jsme dnes cvičební jednotku z pacientova pokoje 

řesunuli na cvičebnu. Pacient byl po ušlé vzdálenosti cca. 25m o vysokém chodítku 

na zbytek vzdálenosti na cvičebnu přesunut pomocí mechanického vozíku.  

 TMT metodou míčkování dle Jebavé na spastický levý m. triceps surrae 

 Nácvik mobility na lůžku, instruktáž k přetočení se na bok a postupně na břicho a 

následné provedení 

 Vleže na břiše TMT s využitím míčkování dle Jebavé na ovlivnění a zmírnění bolesti 

v oblasti Lp.  

 Nácvik aktivace HSSp – pacient opět zakašle, aby si uvědomil, které svaly chceme 

aktivovat. Vleže na zádech, záda rovná, přitisknutá k podložce, DKK pokrčená. 

Pacient současně palce obou HKK zatlačí mezi poslední žebra a pánevní kosti cca 1-

2cm do hloubky a zbylé prsty položí volně na břišní stěnu. Nádech – roztahujeme 

žebra od sebe, výdech – nitrobřišní tlak směřujeme směrem do oblasti pánve – palce 

a ostatní prsty jsou vytlačeny nitrobřišním tlakem. Pacient se snaží udržet nitrobřišní 

tlak při normálním klidovém dýchání. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK 

 PIR s protažením na protažení zkrácených svalů – m. triceps surrae pravostranně, 

adduktory kyčelního kloubu bilat., m. pectoralis maior bilat. 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, zvýšení počtu opakování – 

každý cvik opakovat 8x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 8x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 8x na každou stranu, stlačování overballu mezi 
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koleny s pokrčenými DKK – 8x , zvedání pánve s overballem mezi pokrčenými 

koleny – 8x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou extenzí v koleni 

jedné DK, pak vystřídat – 8x). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 25m. 

 Autoterapie: 

 nácvik správného sedu na lůžku – hlídat správné postavení hlavy, snažit se sedět bez 

držení. 

 Nácvik mobility na lůžku – přesuny na bok, na břicho a zase zpět. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Po dnešní cvičební jednotce se pacient cítí unaveně. Bylo vidět, že měl ze změny 

místa naší terapie radost. Sed již zvládal mnohem lépe a jistěji, přesuny na posteli mu 

zpočátku dělali potíže, ale po několika pokusech se již na bok a břicho dostal bez 

problému. Při nácviku aktivace HSSp již byl vidět malý pokrok v provedení. Ušlá 

vzdálenost o vysokém chodítku byla cca 25m. 

 

3.5.5   Terapeutická jednotka (17.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Pacient se cítí dobře a těší se na dnešní cvičební jednotku. Dle pacientových slov 

se bolesti L páteře zmírnily.  

Obj: Jako v předešlém dni již při mém příchodu pacient sedí na lůžku a je připraven na 

cvičení. Pozici hlavy je po mé slovní korekci schopen okamžitě změnit do fyziologického 

postavení.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Ovlivnění spaticity u LDK pomocí relaxačních metod 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 
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Návrh terapie:   

 TMT – Míčkování dle Jebavé pro ovlivnění spasticity 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV - izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

Provedení:  

Cvičební jednotku jsme dnes pro pozitivní efekt opět přesunuli na cvičebnu. Pacient dnes 

cestou na cvičebnu ušel o vysokém chodítku o kousek větší vzdálenost než v předešlém 

dni, cca 30m. 

 TMT metodou míčkování dle Jebavé na spastický levý m. triceps surrae 

 PIR s protažením na protažení zkrácených svalů – m. triceps surrae pravostranně, 

adduktory kyčelního kloubu bilat., m. pectoralis maior bilat. 

 Nácvik mobility na lůžku, přetočení se na bok a břicho, pozice na čtyřech 

 Nácvik aktivace HSSp – pacient opět zakašle, aby si uvědomil, které svaly chce 

aktivovat. Vleže na zádech, záda rovná, přitisknutá k podložce, DKK pokrčená. 

Pacient současně palce obou HKK zatlačí mezi poslední žebra a pánevní kosti cca 1-

2cm do hloubky a zbylé prsty položí volně na břišní stěnu. Nádech – roztahujeme 

žebra od sebe, výdech – nitrobřišní tlak směřujeme směrem do oblasti pánve – palce 

a ostatní prsty jsou vytlačeny nitrobřišním tlakem. Pacient se snaží udržet nitrobřišní 

tlak při normálním klidovém dýchání. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.). 
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 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, přidání nových cviků i na břiše, 

každý cvik opakovat 8x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. quadriceps 

femoris 8x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do abdukce pro 

posílení abduktorů DKK 8x na každou stranu, stlačování overballu mezi koleny 

s pokrčenými DKK – 8x , zvedání pánve s overballem mezi pokrčenými koleny – 8x, 

zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou extenzí v koleni jedné Dk, pak 

vystřídat – 8x, současná flexe v kolenním a kyčelním kloubu, s využitím overballu, 

který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí – pata pohybuje overballem po 

podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 8x na obě strany, na břiše 

zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 8x na obě strany, zanožování celé 

DK s extenzí v kolenním kloubu). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 15 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 1,64km, průměrný výkon aktivně: 9). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 30m. 

 Autoterapie: 

 nácvik správného sedu na lůžku – hlídat správné postavení hlavy, snažit se sedět bez 

držení. 

 Nácvik stoje o vysokém chodítku – zkoušet se ze sedu stavit do stoje a zase zpět. 

 Nácvik mobility na lůžku – přesuny na bok a na břicho a zase zpět. 

 Cvičit si vybrané cviky, které jsme cvičili v průběhu jednotky. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Po dnešní cvičební jednotce se pacient cítí velmi unaveně. Dnes jsme do naší cvičební 

jednotky zařadili elektroterapii pro oslabený levý vastus. medialis a trenažér DKK – 

motomed na zvýšení svalové síly DKK. Oba tyto prvky se pacientovi líbily a po celou 

dobu cvičení byl velmi motivován.  
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3.5.6   Terapeutická jednotka (18.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Dnes se pacient cítí velmi unavený. Vypovídá, že v noci moc nespal. Na bolest si 

nestěžuje. 

Obj: Pacient jeví viditelné známky únavy, ale i přesto se těší na cvičební jednotku. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Nácvik mobility na lůžku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Aktivace HSSp 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV - izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

Provedení:  

Cvičební jednotka dnes probíhala opět na cvičebně. Ušlá vzdálenost byla dnes díky únavě 

pacienta kratší cca 20m. kvalita chůze byla dnes výrazně zhoršena – pacient táhnul LDK 

za tělem.  

 Nácvik mobility na lůžku, přetočení se na bok a břicho, pozice na čtyřech – výdrž v 

této pozici několik sekund a poté znovu zpět na břicho. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec DKK) na posílení oslabených 
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svalových skupin LHK a LDK 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.). 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech a 

břiše, každý cvik opakovat 8x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 8x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 8x na každou stranu, stlačování overballu mezi 

koleny s pokrčenými DKK – 8x , zvedání pánve s overballem mezi pokrčenými 

koleny – 8x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou extenzí v koleni 

jedné Dk, pak vystřídat – 8x, současná flexe v kolenním a kyčelním kloubu, 

s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí – pata 

pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 8x na obě 

strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 8x na obě strany, 

zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 15 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 1,55km, průměrný výkon aktivně: 8). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 20 m. 

 Autoterapie: 

 nácvik správného sedu na lůžku – hlídat správné postavení hlavy, snažit se sedět bez 

držení. 

 Nácvik stoje o vysokém chodítku – zkoušet se ze sedu stavit do stoje a zase zpět. 

 Cvičit si vybrané cviky s overballem, které jsme cvičili v průběhu cvičební jednotky. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Již před zahájením dnešní terapie se pacient cítil velmi unaveně. Proto jsem dnes 

nepřidávala nebo nemodifikovala další cvičení a nezvyšovala počet opakování 

izometrických a izotonických cviků. Ušlá vzdálenost o vysokém chodítku byla dnes 

kratší než v předešlém dni, a ujetá vzdálenost a průměrný výkon na motomedu byl o 

něco nižší než v předešlém dni. Pro fyzický stav pacienta jsme dnes nácvik aktivace 

HSSp netrénovali. 
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3.5.7   Terapeutická jednotka (19.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Dle pacientových slov se již dnes cítí méně unaven. V noci se dobře vyspal. 

Obj: Dnes v dobré náladě. Při mém příchodu již opět připraven v sedu na lůžku. Hlava 

jen v lehkém úklonu.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Provedení:  

 Cvičební jednotka dnes probíhala opět na cvičebně. Pacient ušel dnes podstatně větší 

vzdálenost cca 40m z pokoje téměř až na cvičebnu.  

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.) 

 Nácvik aktivace HSSp – ruce položeny na břiše, pacient leží na zádech, páteř rovná, 
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přitisknutá k podložce, DKK flektované v koleni a kyčli. Pacient sune po podložce 

jednu DK směrem do extenze – natažení od těla, současně nepovoluje břicho – nesmí 

dojít ke změnám v postavení páteře či břišní stěny. Přiloženými dlaněmi si kontroluje 

správnost provedení cviku. 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech a 

břiše, každý cvik opakovat 10x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 10x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 10x na každou stranu, stlačování overballu 

mezi koleny s pokrčenými DKK – 10x , zvedání pánve s overballem mezi 

pokrčenými koleny – 10x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou 

extenzí v koleni jedné Dk, pak vystřídat – 10x, současná flexe v kolenním a kyčelním 

kloubu, s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí 

– pata pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 

10x na obě strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 10x 

na obě strany, zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 15 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 1,78 km, průměrný výkon aktivně: 9). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 40 m. 

 Autoterapie: 

 Pokračovat ve vybraných cvicích s overballem, které si pacient osvojil na terapii, zvýšit 

počet opakování jednotlivých cviků cca 10x. 

 Nácvik pohybu ze sedu do stoje a zpět do sedu. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Protože se dnes pacient cítil méně unaven, zvýšili jsme počet opakování cviků LTV 

na 10x. Ušlá vzdálenost o vysokém chodítku byla dnes cca. 40m, což je znatelně více 

než v předešlém dni. Při tréninku aktivace HSSp již pacient dokáže mírně oploštit 

břišní lis a nedochází k tak viditelnému vypouknutí břicha na straně flektované DK. 

Ujetá vzdálenost na motomedu je dnes 1,78km a aktivní výkon 9. 
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3.5.8   Terapeutická jednotka (20.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Pacient se dle jeho slov cítí výborně, bez bolestí a známek únavy. 

Obj: Dnes v dobré náladě. Těší se na cvičení. Chce ujít sám o vysokém chodítku 

vzdálenost až na cvičebnu – cca 60m. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Nácvik aktivace HSSp – ruce položeny na břiše, pacient leží na zádech, páteř rovná, 

přitisknutá k podložce, DKK flektované v koleni a kyčli. Pacient sune po podložce 

jednu DK směrem do extenze – natažení od těla, současně nepovoluje břicho – nesmí 

dojít ke změnám v postavení páteře či břišní stěny. Přiloženými dlaněmi si kontroluje 

správnost provedení cviku. 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Provedení:  

 Cvičební jednotka dnes probíhala opět na cvičebně. Pacient dnes ušel vzdálenost o 

vysokém chodítku až na cvičebnu cca 60m. Posledních deset metrů všach znovu 

začal tahat LDK za tělem a bylo znatelné vyčerpání. Pacient však nechtěl zastavit a 

odpočinout si. 
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 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK – zařazení posilovací techniky opakované kontrakce 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorzální a plantární flx. DKK atd.) 

 Nácvik aktivace HSSp – metodou dle Australkské školy 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech a 

břiše, každý cvik opakovat 10x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 10x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 10x na každou stranu, stlačování overballu 

mezi koleny s pokrčenými DKK – 10x, zvedání pánve s overballem mezi 

pokrčenými koleny – 10x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou 

extenzí v koleni jedné Dk, pak vystřídat – 10x, současná flexe v kolenním a kyčelním 

kloubu, s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí 

– pata pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 

10x na obě strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 10x 

na obě strany, zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 15 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 1,82 km, průměrný výkon aktivně: 9). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 60 m. 

 Autoterapie: 

 Pokračovat ve vybraných cvicích s overballem, které si pacient osvojil na terapii, zvýšit 

počet opakování jednotlivých cviků cca. 10x. 

 Nácvik přesunů na lůžku – leh na zádech – leh na boku – leh na břiše a zpět 

 Nácvik pohybu ze sedu do stoje a zpět do sedu. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Dnes pacient došel sám o vysokém chodítku až na cvičebnu. Posledních 10m byla 

technika chůze značně horší díky vyčerpání pacienta, který ovšem nechtěl zastavit a 

došel až k terap. lehátku. Vzhledem k tomu, že si již pacient osvojit metodu PNF dle 
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Kabata, vyzkoušeli jsme dnes modifikovanou posilovací techniku PNF – techniku 

opakované kontrakce se střídáním izotonické a izometrické konktrakce. Toto 

techniku jsme vyzkoušeli u LHK na m. biceps a m. triceps a m. supinator a u LDK 

pro m. tibialis anterior. 

 

3.5.9   Terapeutická jednotka (23.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: pacient se po víkendu cítí odpočatě a vyspale. Je překvapen rychlostí, kterou se 

zlepšuje jeho zdravotní stav. 

Obj: Pacient v dobré náladě. Bez bolestí. Plně orientován. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV - ziometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

Provedení:  

Pacient dnes o vysokém chodítku došel sám až na cvičebnu, vzdálenost cca 60m. 

Provedení bylo dnes znatelně lepší než v předešlé cvičební jednotce a bylo vidět, že je 



 

 

64 

pacient odpočatý. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK se zařazením posilovacích technik – technika 

opakované kontrakce a technika výdrž – relaxace – aktivní pohyb. 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.) 

 Nácvik aktivace HSSp dle Australské školy – vleže na zádech, DKK flektované v 

kolenou, HKK volně podél těla. Pacient přizvedává jednu DK, fyziologicky by dojít 

k oploštění břišního lisu a k přiblížení břišní stěny k páteři, tzn. Nesmí dojít k 

vypoulení břišní stěny na straně přizvednuté DK. 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech a 

břiše, každý cvik opakovat 12x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 12x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 12x na každou stranu, stlačování overballu 

mezi koleny s pokrčenými DKK – 12x , zvedání pánve s overballem mezi 

pokrčenými koleny – 12x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou 

extenzí v koleni jedné Dk, pak vystřídat – 12x, současná flexe v kolenním a kyčelním 

kloubu, s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí – 

pata pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 12x 

na obě strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 12x na obě 

strany, zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 20 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 2,10 km, průměrný výkon aktivně: 8). 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 60 m. 

 Autoterapie: 

 Pokračovat ve vybraných cvicích s overballem, které si pacient osvojil na terapii, zvýšit 

počet opakování jednotlivých cviků cca 12x. 

 Nácvik pohybu ze sedu do stoje a zpět do sedu. 
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 Závěr terapeutické jednotky:  

 Pacient dnes bez dopomoci ušel o vysokém chodítku vzdálenost cca 60m. Celkové 

provedení bylo znatelně lepší než v předešlé terapii. Protože byl pacient velmi 

motivovaný do cvičení, zvýšili jsme počet opakování cviků na 12x a délku užití 

motomedu na 20min. Průměrný výkon na motomedu byl o stupeň nižší než v 

předešlém dni, což mohlo být dáno prodloužením jízdy na 20 min. Při technice PNF 

jsme přidali další modifikovanou metodu, kterou jsme zkoušeli posiloval na DKK 

adduktory kyčelního kloubu. 

 

3.5.10 Terapeutická jednotka (24.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Dle pacientových slov se dnes cítí unavenější. Na cvičení se však moc těší, a je 

motivován. 

Obj: Bez bolestí. Plně orientován. V dobém psychickém rozpoložení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Nácvik aktivace HSSp dle Australské školy – vleže na zádech, DKK flektované v 

kolenou, HKK volně podél těla. Pacient přizvedává jednu DK, fyziologicky by dojít 

k oploštění břišního lisu a k přiblížení břišní stěny k páteři, tzn. nesmí dojít k 

vypoulení břišní stěny na straně přizvednuté DK. 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  

 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 
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 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o nízkém chodítku 

Provedení:  

Dnes jsem vysoké chodítko vyměnili za nízké chodítko. Pacient poprvé zkoušel chůzi o 

nízkém chodítku a ušel vzdálenost cca 40m. 

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK se zařazením posilovacích technik – technika 

opakované kontrakce a technika výdrž – relaxace – aktivní pohyb. 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.) 

 Nácvik aktivace HSSp – metodou dle Australksé školy 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech, břiše 

a poloze na čtyřech, každý cvik opakovat 12x, (protlačování kolena do overballu pro 

posílení m. quadriceps femoris 12x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po 

podložce do abdukce pro posílení abduktorů DKK 12x na každou stranu, stlačování 

overballu mezi koleny s pokrčenými DKK – 12x , zvedání pánve s overballem mezi 

pokrčenými koleny – 12x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou 

extenzí v koleni jedné Dk, pak vystřídat – 12x, současná flexe v kolenním a kyčelním 

kloubu, s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí – 

pata pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 12x 

na obě strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 12x na obě 

strany, zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu, v poloze na čtyřech nejdříve 

stabilizovat, poté předpažovat nejdříve jednu HK, poté druhou HK 12x). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  

 Motomed – trenažér DKK (čas: 20 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 2,15 km, průměrný výkon aktivně: 9). 

 Nácvik chůze o nízkém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 40 m. 
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Autoterapie: 

 Pokračovat ve vybraných cvicích s overballem, které si pacient osvojil na terapii, počet 

opakování jednotlivých cviků cca 12x. 

 Nácvik stoje v nízkém chodítku. 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Dnes jsme pro nácvik chůze využili nízké chodítko. Pacient si poprvé zkoušel stoj a 

chůzi v nízkém chodítku. Provedení bylo znatelně lepší než ve vysokém chodítku. 

Pacient neměl tendence se rameny ¨zavěšovat¨ do chodítka. Při cvičení jsme přidali 

polohu na čtyřech. V poloze na čtyřech musel pacient nejdříve stabilizovat trup, poté 

přerpažovat HKK střídavě. Cvik mu dělal problém zvláště při předpažení PHK, 

protože LHK byl schopen udržet trup jen několik sekund. Ujetá dráha na motomedu 

byla dnes o něco vyšší než v předešlém dnu. Výkon aktivně 9. 

 

3.5.11 Terapeutická jednotka (25.1.2017) 

Status praesens: 

Subj: Dle pacientových slov se cítí výborně. Má radost z pokroku v chůzi o nízkém 

chodítku. 

Obj: Pacient v dobrém psychickém rozpoložení. Bez bolestí. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

 Tromboembolická prevence 

 Nácvik chůze o vysokém chodítku 

 Posílení oslabených svalů na  LDK a LHK  

 Protažení zkrácených svalů 

 Aktivace HSSp 

 Návrh terapie:   

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolická prevence 

 Metoda PNF dle Kabata pro posílení svalů a zvětšení rozsahu pohybu na LDK a LHK 

 Aktivace HSSp – metodou dle Australské školy 

 Metoda PIR s protažením na protažení zkrácených svalů  
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 LTV -  izometrické a izotonické posilování na udržení a zvětšení svalové síly 

oslabených svalových skupin 

 Motomed – trenažér DKK pro kondiční posilování svalů DKK 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na oslabený m. quadriceps femoris – vastus 

medialis 

 Nácvik chůze o nízkém chodítku 

 Provedení:  

 Pacient dnes o nízkém chodítku došel sám až na cvičebnu, vzdálenost cca 60m.  

 Metoda PNF dle Kabata (I. flekční a I. extenční vzorec a II. flekční a II. extenční 

vzorec na HKK a I. flekční a I. extenční vzorec na DKK) na posílení oslabených 

svalových skupin LHK a LDK se zařazením posilovacích technik – technika 

opakované kontrakce a technika výdrž – relaxace – aktivní pohyb. 

 Aktivní pohyby DKK v rámci tromboembolické prevence (kroužení v hlezenních 

kloubech oběma směry, dorsální a plantární flx. DKK atd.) 

 Nácvik aktivace HSSp dle Australské školy – vleže na zádech, DKK flektované v 

kolenou, HKK volně podél těla. Pacient přizvedává jednu DK, fyziologicky by dojít 

k oploštění břišního lisu a k přiblížení břišní stěny k páteři, tzn. nesmí dojít k 

vypoulení břišní stěny na straně přizvednuté DK. 

 LTV s využitím overballu a terrabandu– krátká výdrž, cviky v poloze na zádech a 

břiše, každý cvik opakovat 12x, (protlačování kolena do overballu pro posílení m. 

quadriceps femoris 12x,  s využitím terrabandu sunutí DKK do stran po podložce do 

abdukce pro posílení abduktorů DKK 12x na každou stranu, stlačování overballu 

mezi koleny s pokrčenými DKK – 12x , zvedání pánve s overballem mezi 

pokrčenými koleny – 12x, zvedání pánve s overballem mezi koleny a současnou 

extenzí v koleni jedné Dk, pak vystřídat – 12x, současná flexe v kolenním a kyčelním 

kloubu, s využitím overballu, který je umístěný pod patou DK, která pohyb provádí – 

pata pohybuje overballem po podložce v pohybu do flexe a zpět do extenze DK 12x 

na obě strany, na břiše zanožování celé DK flektovaní v kolenním kloubu 12x na obě 

strany, zanožování celé DK s extenzí v kolenním kloubu, v poloze na čtyřech nejdříve 

stabilizovat, poté předpažit nejdříve jednu HK, poté druhou HK 12x). 

 Elektroterapie – bifázický rázový proud na levý m. quadriceps femoris – vastus 

medialis (délka programu: 10 min, šířka impulzu: 300ms, frekvence: 50 Hz, doba 

stimulace: 5s, doba pauzy: 25s).  
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 Motomed – trenažér DKK (čas: 20 min, počet otáček: 5/min, celková absolvovaná 

dráha: 2,15 km, průměrný výkon aktivně: 9). 

 Nácvik chůze o nízkém chodítku – chůze po chodbě –  ušlá vzdálenost cca 60 m. 

 Autoterapie: 

 Pokračovat ve vybraných cvicích s overballem, které si pacient osvojil na terapii, počet 

opakování jednotlivých cviků cca 12x. 

 Nácvik stoje a chůze o nízkém chodítku. 

 

 Závěr terapeutické jednotky:  

 Pacient dnes o nízkém chodítku ušel vzdálenost cca 60m. Bylo vidět, že má ze svého 

výkonu velkou radost. Dále jsme pokračovali ve cvičení, které již pacient zná a které 

si cvičí v rámci autoterapie. Ujetá vzdálenost na motomedu byla stejná jako v 

předešlém dni. 

 

3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetřeno fyzioterapeutem dne 26.1. 2017.  

 

3.6.1  Vyšetření stoje 

Nebylo možné vyšetřit. Pacient se sám dokáže postavit do nízkého chodítka a bez 

dopomoci v něm vydržet několik sekund. Stejně jako u vstupního kin. rozboru budu 

hodnotit sed. 

 

3.6.2  Vyšetření sedu aspekcí 

Pacient se dokáže bez dopomoci posadit, obout si boty a vstát do nízkého chodítka. 

Stále si však pro lepší stabilitu dopomáhá přidržování postele HKK. Dokáže však sedět i 

bez držení se, ale sed je značně nejistý a nestabilní. Dokáže se již v sedu sám srovnat, 

uvolnit ramena a narovnat hlavu, která je stále nepatrně přikloněna k pravému ramenu, 

které již není v elevačním postavení. Pohled očí stale směřuje do země.  
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3.6.3  Vyšetření chůze aspekcí 

Pacient zvládne cházi o nízkém chodítku cca 70m. Na delší vzdálenosti se přesouvá 

pomocí mechanického vozíku. Chůze i přesuny na vozík jsou vždy v doprovodu jedné 

osoby.  

 

3.6.4   Neurologické vyšetření 

 pacient plně orientovaný místem, časem i osobou 

 bez fatických poruch 

 bez dysartrie 

Hlava: 

 fotoreakce přítomna 

 schopen otevřít ústa a vypláznout jazyk 

 pro čtení využívá dioptrických brýlí (na blízko) 

 pohyby očí bez nystagmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 13 - Vyšetření hlavových nervů 
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Tabulka 14 - Vyšetření šlachookosticových reflexů HKK, DKK 
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D) Vyšetření čití 

Vyšetření povrchového čití 

 Taktilní – bilat. nezměněno 

 Termické – bilat. nezměněno 

 Algické – bilat. nezměněno 

Vyšetření hlubokého čití  

 Polohocit – bilat. nezměněn 

 Pohybocit – bilat. Nezměněn 

 

E) Vyšetření mozečkových funkcí 

Vyšetření taxe 

 HKK – bilat. negativní 

 DKK – bilat. Negativní 

Tabulka 15 - Vyšetření pyramidových jevů zánikových a iritačních HKK, DKK 
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F) Vyšetření napínacích manévrů 

 Lassegue – bilat. negativní 

 Obrácený lassegue – bilat. Negativní  

Speciální testy –Test dle Barthelové (test soběstačnosti) viz příloha č. 5 

                         - Neglect test viz příloha č. 6 

 

3.6.5   Vyšetření spasticity - Ashworthova škála spasticity 

Spasticita byla vyšetřena na LHK a LDK. U LHK nebyla prokázána spasticita 

v žádném úseku. U LDK byla prokázána spasticita jen v oblasti lýtka na m. triceps surrae 

– m. gastrocnemius a m. soleus a hodnocena stupněm 1 – mírné zvýšení svalového tonu 

s náznakem odporu (se zadržením) proti pohybu do flexe nebo extenze 

Hodnocení dle Ashworthovy škály spasticity: 

0 – bez zvýšeného svalového tonu 

1 – mírné zvýšení svalového tonu s náznakem odporu (se zadržením) proti pohybu 

do flexe nebo extenze 

2 – znatelnější zvýšení svalového tonu, končetinou je však dosud možno 

pohybovat celkem lehce 

3 – zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb lze provést jen s obtížemi 

4 – končetina zůstává ztuhle jen ve flexi nebo extenzi 

 

3.6.6   Palpační vyšetření svalového tonu 

Palpačně jsem si vyšetřila pacientovi HKK a DKK. Svalový tonus jsem postupně 

vyšetřovala od proximálních částí k distálním. Při porovnání obou HKK nebyl zjištěn 

změněný svalový tonus, proto hodnotím HKK ve všech částech jako normotonie. Při 

vyšetření DKK jsem postupovala taktéž od proximálních částí k distálním. U PK nebyl 

zjištěn změněný svalový tonus. Při porovnání s LDK byl u LDK zjištěn ještě mírný 

hypertonus v oblasti m. triceps surrae, který byl však znatelně nižší než při hodnocení ve 

vstupním vyšetžení. Při palpačním vyšetření m. trapezius již nebyl znatelný změněný tonus 

bilat.  
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3.6.7  Vyšetření svalové síly - orientačně 

Vzhledem ke stanovené diagnóze pacienta – iCMP vyšetření svalové síly dle Jandy 

proběhlo pouze orientačně a pouze pro některé svalové skupiny, zvláště na DKK, kde je 

větší postižení. 

 Mimické svaly – bpn 

 M. tibialis anterior: L - 3 plus / P - 5 

 M. tibialis posterior: L- 3 plus / P - 5 

 M. peroneus longus et. brevis: L 4 / P-5 

 M. quadriceps femoris: L – 4 / P-5 

 M. triceps surae: L- 3 / P-5 

 Hamstringy: L -  3 plus / P - 5 

 Adductory kyč. kloubu: L- 4 / P-5 

 Abduktory kyč. kloubu: L -4/ P-5 

 

3.6.8   Hodnocení dle Australské školy 

 test dle Australské školy 

o vleže na zádech s flektovanými DKK v kolenních i kyčelních kloubech, provedení: 

pacient nadzvedává jednu flektovanou DK v kolenním i kyčelním kloubu nad 

podložku  

o hodnocení: Pacient již je schopen aktivace HSSp, kdy je schopen zapojit m. 

transversus abdomini a dochází k izometrické kontrkci, kdy se břišní stěna přiblíží 

páteři. 
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3.6.9   Vyšetření úchopů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.10 Antropometrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 16 - Vyšetření úchopů 

Tabulka 17 - Antropometrie, délkové a obvodové míry HKK 
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Tabulka 18 - Antropometrie, délkové a obvodové míry DKK 

Tabulka 19 - Antropometrie, ostatní míry 
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3.6.11 Vyšetření kloubní pohyblivosti - goniometrie  

Měření provedeno plstovým goniometrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 20 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie HKK 

Tabulka 21 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie DKK 
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3.6.12 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Některé polohy pro vyšetření zkrácených svalů dle Jandy jsem vzhledem ke stavu 

pacienta poupravila nebo neprovedla. Vyšetření m. erector spinae, m. guadratus 

lumborum a m. sternocleidomastoideus jsem pro obtížnost vyšetřovací polohy 

nevyšetřila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení zkrácených svalů dle Jandy: 

 0: nejde o zkrácení   

1: malé zkrácení   

2: velké zkrácení  

Tabulka 22 - Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
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3.6.13  Vyšetření kloubní vůle dolních končetin dle  Lewita 

 

 

 

 

 

 

3.7  Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Pacient byl po celou dobu vyšetření orientován místem, časem i osobou. Po celou 

dobu výstupního kineziologického rozboru ochotně spolupracoval a byl ve velmi dobrém 

psychickém rozpoložení. Vyšetřovaný si již dokáže stoupnout do nízkého chodítka a 

udržet se v něm několik sekund.  

Při vyšetření sedu aspekcí bylo zřejmé zlepšení. Pacient se již do sedu dokáže 

dostat bez pomoci hrazdičky. V sedu je ještě patrná mírná instabilita a pacient se stále 

přidržuje okraje postele pomocí HKK, i když na můj pokyn dokáže sedět i bez držení. 

Ramena jsou stále v mírném protrakčním držení, ale již bez elevačního postavení. Úklon 

hlavy je stále patrný k pravé straně, pacient však dokáže samostatně provést korekci a 

hlavu přesunout do fyziologického postvení. Pohled očí chvílemi směřuje do země, 

chvílemi před fyz. před sebe. Zvýšená hrudní kyfóza je stále viditelná. 

Vyšetření stoje nebylo možné provést, pacient byl schopn několikasekundového 

stoje o nízkém chodítku bez dopomoci. V chodítku si je značně nejistý, stoj je neklidný. 

S tímto chodítkem je pak schopen ujít vzdálenost cca 70m po chodbě s doprovodem. 

Neurologické vyšetření prokázalo zvýšenou výbavnost šlachookosticových reflexů 

– hyperreflexii na levé horní a dolní končetině, hodnocenou stupněm 4 dle Véleho. 

Přetrvává výbavnost některých pyramidových zánikových a iritačních jevů - Babinského 

jev, Mingazziniho příznak a Barrého příznak u LDK a u LHK pouze Mingazziniho 

příznak. I když byl Mingazziniho příznak DK pozitivní, je patrné zlepšení provedení. Při 

vstupním vyšetření pacient nebyl schopen trojflexe LDK, nyní je pacient schopen provést 

současnou flexi v kyčli a koleni obou DKK, avšak po několika sekundách LDK klesá.  

Tabulka 23 - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 
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Při vyšetření spasticity byla zjištěn mírný spastický charakter pouze u m. triceps 

surrae na LDK, který bych dle Asworthovy škály spasticity hodnotila stupněm 1. Při 

vyšetření mozečkových funkcí pacient pacient bez problému provedl vyšetžení taxe na 

DKK a HKK.  

Vyšetžení HSSp dle Australské školy prokázalo zlepšení v aktivaci HSSp. Pacient je 

již schopen zapojit m. trnsversus abdomini a dochází k izometrické kontrakci kdy se 

břišní stěna přiblíží páteři. Palpačně přetrvává mírně zvýšený tonus pouze na m. triceps 

surrae.  

Je stále patrná snížená svalová síla celé LDK, ale během terapií došlo ke zvýšení síly 

vyšetřovaných svalů minimálně o jeden stupeň, vyšetření probíhalo orientačně, polohy 

pro vyšeření byly modifikovány, avšak byla použita škála stupňů dle Jandova hodnocení. 

Goniometrické měření prokázalo zvětšení rozsahů pohybů v některých kloubech 

zvláště při aktivních pohybech u LDK a LHK. Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

ukázalo zlepšení o jeden stupeň u svalů m. gastrocnemius bilat., m. piriformis dextra, m. 

pectoralis bilat. a m. trapezius – horní vlákna bilat. Byla omezená kloubní vůle dorzo – 

plantárně v Chopartově kloubu u LDK a Lisfrankově kloubu bilat. 

 

3.8  Zhodnocení efektu terapie 

Z mého pohledu byla terapie pro pacienta velice přínosná a došlo ke zlepšení jak 

fyzického, tak psychického stavu pacienta. Celkem jsme společně měli 13 terapií, z toho 

v první a poslední jsme pracovali na vstupním a výstupním kineziologickém rozboru. 

Mnou vedené terapeutické jednotky byly zaměřeny především na posílení svalů levé DK 

a HK, celkové zlepšení mobility na lůžku a sebeobsluhy, nácvik sedu, stoje a chůze, 

posílení HSSp a zlepšení psychického stavu pacienta.  

 

Objektivně: 

Pacient se do sedu dokáže dostat sám, bez využití hrazdičky, sed je celkově lepší 

a stabilnější a pacient si sám umí stoupnout do nízkého chodítka a udržet se v něm několik 

sekund. S chodítkem je schopen dojít vzdálenost cca 70m po chodbě. Spasticita na LDK 

hodnocena dle Asworthovy škály spasticity stupněm 1, což je o stupeň méně než před 

zahájením terapie. Pacient již nemá problém s taxí na DK a bez problému ji předvede. Je 
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viditelné značné posílení HSSp, které jsem si ověřila ve výstupním kin. rozboru 

vyšetžením HSSp dle Australské školy. 

Během terapií došlo ke zvětšení svalové síly u vyšetřovaných svalů vždy 

minimálně o jeden stupeň při využití Jandova hodnocení svalové síly. Rozsahy pohybů 

se u některých kloubů zvětšily, zvláště pak při aktivních pohybech, což je dáno i 

zvětšením svalové sály okolních svalů. U zkrácení svalů m. gastrocnemius bilat. , m. 

piriformis dextra, m. pectoralis bilat. a m. trapezius horní vlákna bilat. došlo taktéž ke 

zlepšení o jeden stupeň z původních dvou na jeden při hodnocení dle Jandy. Podrobný 

přehled naměřených hodnot pacienta při vstupním kineziologickém rozboru před 

zahájením terapií a  při výstupním kin. rozboru po ukončení terapií nalezneme 

v tabulkách pod textem.Celkový psychický stav se v průběhu terapie postupně zlepšoval 

a poté, co pacient začal pociťovat zlepšení jeho stavu, byl velmi motivován ke cvičení a 

poctivě prováděl autoterapii. 

Na závěr bych chtěla zdůraznit důležitost fyzioterapeutické péče o pacienty 

s touto diagnózou. Při prvním kontaktu s mým pacientem byl téměř odkázaný na lůžko a 

pomoc okolí a jevil známky deprese, zatímco při mém odchodu z pracoviště dokázal 

pacient měnit polohy na posteli, sedět, stát a chodit o nízkém chodítku a to vše v dobrém 

psychickém rozpoložení, což dokazuje nezbytnost péče, která byla poskytnuta. 
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Tabulka 24 - Zhodnocení efektu terapie 
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Zhodnocení rozsahu pohybů aktivních a pasivních: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 25 - Zhodnocení efektu terapie – rozsahy pohybů aktivně, pasivně 
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4 ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěla říci, že díky psaní mé bakalářské práce jsem nabyla nových 

zkušeností a měla možnost nahlédnout blíže do problematiky CMP. Je důležité 

podotknout, že toto onemocnění je jedno z nejrozšířenějších neurologických diagnóz 

způsobující smrt nebo těžkou invaliditu, a je proto nezbytné maximální snahy o eliminaci 

počtu případů v České republice. Díky obrovské incidenci tohoto onemocnění je vcelku 

běžné setkávat se s touto diagnźou na odděleních následné rehabilitace. Právě tam hraje 

fyzioterapie významnou roli, protože právě ona je stěžejní pro budoucí pacientův stav a 

to nejen z hlediska obnovení hybnosti končetin nebo zlepšení pacientovi kondice, ale také 

z hlediska psychosociálního. 

Musím konstatovat, že jsem při absolvování mé čtyřtýdenní klinické praxe 

v oblastní nemocnici Kladno měla obrovské štěstí. Na spolupráci s mým pacientem budu 

nadále ráda vzpomínat, protože po celou dobu našich terapií ochotně spolupracoval, 

dodržoval stanovenou autoterapii a každým dnem bylo vidět pacientovo zlepšení po 

fyzické i psychické stránce. Přínosem mi bylo i odborné vedení Mgr. Ilony Kučerové, 

která mi ve volných chvílích byla vždy ochotna vysvětlit a ukázat vše, co jsem 

potřebovala. Sebrané poznatky a dovednosti budu moci v budoucnu využívat u dalších 

pacientů postižených tímto onemocněním. 
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NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J., a kol. Neurologie. Praha: Galén, 2005. 

ISBN 80-7262-160-2. 

PAPOUŠEK, J. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Kapitoly z kardiologie. [online] 
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Příloha č. 1 Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně 

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................................................ Získané údaje, fotodokumentace, 

průběh a výsledky terapie budou uveřejněny v bakalářské práci v anonymizované 

podobě. Ostatní 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, s 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: ................................. 

Jmného a příjmení zákonného zástupce – pacient je plnoletý 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ...............................Podpis: ................................. 



Příloha č. 3 Test dle Barthelové (vstupní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 Neglect test (vstupní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 Test dle Barthelové (výstupní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6 Neglect test (výstupní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 7 Seznam zkratek 

  

a – arteria  

AA – alergie  

ABD – abdukce  

ARAT – action research arm test 

Atd – a tak dále 

BMI - body mass index  

CMP - cévní mozková příhoda  

CNS - centrální nervová soustava  

CT - computed tomography  

č - číslo  

DK - dolní končetina  

DKK - dolní končetiny  

DSA - digitální subtrakční angiografie  

ext - extenční   

FA – farmakologická anamnéza  

flx - flekční  

HK - horní končetina  

HKK - horní končetiny  

HSSP - hluboký stabilizační systém 

páteře  

iCMP - ischemická cévní mozková 

příhoda   

L - levá  

LDK – levá dolní končetina 

LHK – levá horní končetina  

L páteř – bederní páteř  

LTV – léčebná tělovýchova 

m - musculus  

mm - musculi  

MAL – motor activity log 

MDCT – multidetektorová výpočetní 

tomografie  

MR – magnetická resonance  

MRA – magnetic resonance 

angiography  

MRI - magnetic resonance imaging  

n – nervus  

např – například  

NDT – neurodevelopment treatment 

neg - negativní  

OA – osobní anamnéza  

Obj – objektivní  

P – pravá  

PA – pracovní anamnéza  

PC - počítač 

PDK – pravá dolní končetina   

PHK – pravá horní končetina  

PIR – postizometrická relaxace  

PNF - proprioceptivní nervosvalová 

facilitace  

R – rotace   

RA – rodinná anamnéza 

RTG – rentgen  

rtPA – rekombinantní tkáňový aktivátor 

plasminogenu 

S – sagitální rovina  

SA – sociální anamnéza   

St – stupeň  



 

St.p – status praesens  

Subj – subjektivní  

T – transverzální rovina   

TK – krevní tlak  

tbl - tableta Th – hrudní 

Th/L- přechod hrudní a bederní 

TMT – techniky měkkých tkání 

tzv – takzvaně 

USA – Spojené státy americké  

VR – vnitřní rotace  

ZR – zevní rotace  

WHO – World health organization 

 

 

 

  



 

Příloha č. 8 Seznam Tabulek 

 

Tabulka č. 1 – Vyšetření hlavových nervů (vstupní vyšetření) 

Tabulka č. 2 – Vyšetření šlachookosticových reflexů HKK, DKK (vstupní) 

Tabulka č. 3 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových HKK, DKK (vstupní) 

Tabulka č. 4 – Vyšetření iritačních jevů zánikových HKK, DKK (vstupní) 

Tabulka č. 5 – Vyšetření úchopů (vstupní) 

Tabulka č. 6 – Antropometrie, délkové a obvodové míry HKK (vstupní) 

Tabulka č. 7 - Antropometrie, délkové a obvodové míry DKK (vstupní) 

Tabulka č. 8 – Antropometrie, ostatná míry (vstupní) 

Tabulka č. 9 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie HKK (vstupní) 

Tabulka č. 10 – Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie DKK (vstupní) 

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

Tabulka č. 12 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní) 

Tabulka č. 13 – Vyšetření hlavových nervů (výstupní vyšetření) 

Tabulka č. 14 – Vyšetření šlachookosticových reflexů HKK, DKK (výstupní) 

Tabulka č. 15 – Vyšetření pyramidových jevů zánikových a iritačních HKK, DKK 

(výstupní) 

Tabulka č. 16 - Vyšetření úchopů (výstupní) 

Tabulka č. 17 – Antropometrie, délkové a obvodové míry HKK (výstupní) 

Tabulka č. 18 - Antropometrie, délkové a obvodové míry DKK (výstupní) 

Tabulka č. 19 – Antropometrie, ostatní míry (výstupní) 

Tabulka č. 20 - Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie HKK (výstupní) 

Tabulka č. 21 – Vyšetření kloubní pohyblivosti – goniometrie DKK (výstupní) 

Tabulka č. 22 – Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (výstupní) 

Tabulka č. 23 – Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní) 

Tabulka č. 24 – Zhodnocení efektu terapie  

Tabulka č. 25 – Zhodnocení efektu terapie – rozsahy pohybů aktivně, pasivně 



 

 


