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Abstrakt 

 

KAZUISTIKA FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE O PACIENTA PO CÉVNÍ 

MOZKOVÉ PŘÍHODĚ S LEVOSTRANNOU HEMIPARÉZOU 

 

Cíle:  Cílem této bakalářské práce bylo získání teoretických poznatků 

o cévní mozkové příhodě a vypracování kazuistiky pacientky 

po ischemické cévní mozkové příhodě s levostrannou hemiparézou.. 

 

Souhrn:  Tato bakalářská práce se zabývá cévní mozkovou příhodou. Práce se 

skládá ze dvou částí. V obecné části je popsána definice cévní 

mozkové příhody, anatomie cévního zásobení mozku a klasifikace 

cévních mozkových příhod, jejich diagnostika a léčba. Následující 

kapitoly se věnují komplexní rehabilitační péči o pacienta po CMP 

včetně popisu vhodných speciálních fyzioterapeutických metod. Ve 

speciální části je zpracována kazuistika fyzioterapeutické péče o 

pacienta po CMP s levostrannou hemiparézou. Tato část obsahuje 

kompletní kineziologický rozbor, průběh terapií a závěrečné 

zhodnocení. Podklady pro zpracování speciální části byly získány v 

období 5. 1. – 5. 2. 2015 v rámci praxe v zařízení Vršovický zdravotní 

a.s. pod vedením magistra Tomáše Hrdého. 

 

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

příhodě, levostranná hemiparéza. 

  



Abstract 

 

CASE STUDY OF THE PHYSIOTHERAPY TREATMENT OF A PATIENT 

AFTER STROKE WITH LEFT HEMIPARESIS 

 

Aims:  The aim of this thesis was to gain theoretical knowledge about 

stroke and the development of case study of a patient after 

ischemic stroke with left hemiparesis. 

 

Summary:  This bachelor thesis deals with the stroke. The thesis consists of 

two parts. In the general section is described the definition of 

stroke, anatomy of the blood supply of the brain and classification 

of the stroke, its methods of diagnostic and treatment. The 

following chapters solve the comprehensive rehabilitative care for 

patients after stroke, including a description of special appropriate 

physiotherapy techniques. The special part is about a case study 

of the physiotherapy care of the patient after stroke with left 

hemiparesis. This part contains a complete kinesiology analysis, 

course of treatment and final evaluation. Data for processing the 

special part were obtained in the term 5. 1. – 5. 2. 2015 during the 

clinical practise in Vršovická zdravotní a.s. under supervision of 

Mgr. Tomáš Hrdý. 

 

Keywords:   ischemic stroke, rehabilitation after stroke, left hemiparesis. 
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1 Úvod 

 Cévní mozková příhoda (zkráceně CMP) je náhle vzniklá mozková porucha, 

při které se přeruší zásobení mozkové tkáně, a to z 80% z důvodu ischémie, z 20% 

z důvodu hemoragie.  

 Četnost cévních mozkových příhod v České republice je kolem 350 onemocnění 

na 100 000 obyvatel za rok a je příčinou těžkého postižení zdravotního stavu. Postižení 

se však již nevztahuje pouze na starší populaci. Čím dál častěji jsou postihováni lidé 

mladšího věku, kdy se vyvolávajícím faktorem stává zejména stres a nevhodný životní 

styl, ke kterému patří nezdravá strava, kouření a vypjaté pracovní tempo, což často vede 

k obezitě, cukrovce či vysokému krevnímu tlaku.  

Mezi rizikové faktory vzniku CMP se řadí ateroskleróza, hypertenze, přítomnost 

ischemické choroby srdeční, diabetes, ale dále také alkohol ve větší míře v kombinaci 

s kouřením, který výrazně zvyšuje riziko hemoragických i ischemických příhod.  

Klinická symptomatika CMP je vysoce variabilní, od velmi lehkých přes těžké 

až po smrtelné stavy. 
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2 Část obecná 

2.1 Cévní zásobení mozku 

 Krevní zásobení mozku je tvořeno soustavou čtyř navzájem propojených tepen. 

Ty tvoří karotický a vertebrobazilární systém.  

 Karotický systém začíná odstupem a. carotis communis sinistra z aortálního 

oblouku a rozdělením truncus brachiocephalicus na a. subclavia dextra a a. carotis 

communis dextra. Obě karodity probíhají po stranách krku a v úrovni horního okraje 

štítné chrupavky se dělí na vnitřní a zevní karotidu. Vnitřní karotida vstupuje do dutiny 

lební skrze canalis caroticus. 

 Vertebrobazilární systém je tvořen dvojicí tepen (aa. vertebralis) vstupující 

do foramen processus transversi 6. krčního obratle, které se po vstupu do lebky skrze 

foramen magnum spojují a vytvářejí jednu bazilární tepnu (a. basilaris). Tato bazilární 

tepna vysílá větve, které se spojují s větvemi vnitřní krkavice a vytvářejí tzv. Willisův 

okruh. Z Willisova okruhu pak odstupují tepny zásobující vlastní tkáň mozku a 

mozečku. 

Konkrétně se Willisův okruh na kraniálním konci pontu dělí na aa. cerebri 

posteriores dx. et sin., které jdou do hemisféry koncového mozku na mediální plochu 

týlního a spánkového laloku. Dále se aa. carotides internae dx. et sin. dělí na a. cerebreri 

anterior, media a posterior - tyto tři tepny jsou hlavními korovými tepnami a zajišťují 

tak zásobení mozkové kůry. (Čihák, 2004; Dylevský, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Cévní zásobení mozku (Blumenfeld, 2010). 
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2.2 Epidemiologie  

 Každý rok cévní mozková příhoda usmrtí statisíce lidí. V České republice je 

druhou nejčastější kardiovaskulární příčinou úmrtí hned po ischemické chorobě srdeční 

(včetně infarktu myokardu) s incidencí 300 příhod na 100 000 obyvatel. Cévní mozková 

příhoda se také výrazně se podílí na invalidizaci populace, a to nejen postižením 

hybnosti, ale i poruchami senzorických funkcí či kontinence. V roce 2010 bylo 

pro cévní mozkovou příhodu hospitalizováno celkem 30 993 lidí (15 380 mužů, 15 613 

žen). Průměrná ošetřovací doba činila 13,6 dne. Celkový počet úmrtí pacientů s CMP 

diagnózou v ČR bylo v roce 2010 celkem 8020, z toho 3219 mužů a 4801 žen (Zvolský, 

2012; Bauer, 2010). 

2.3 Dělení CMP 

 Cévní mozkové příhody se dělí na ty, které vznikají v důsledku ischémie, a 

na příhody vznikající krvácením do mozkové tkáně či subarachnoidálního prostoru. 

Ischemické mozkové příhody tvoří 80 – 85% všech iktů a jsou tak nejčastějším typem 

postižení mozku. Oproti tomu hemoragické příhody jsou méně časté (10 – 15% iktů), 

avšak úmrtnost je výrazně vyšší. Do šesti měsíců umírají dvě třetiny nemocných 

s intracerebrálním krvácením, a 50% nemocných s subarachnoidálním krvácením umírá 

do tří měsíců (Bauer, 2010). 

2.3.1 Ischemické cévní mozkové příhody 

 O ischemickou mozkovou příhodu (iCMP) se jedná při poklesu z normální 

hodnoty mozkové perfúze, která se pohybuje v rozmezí mezi 50 - 60ml/100g mozkové 

tkáně za minutu, pod kritickou hodnotu 20ml/100g mozkové tkáně/min. V tento 

okamžik již nestačí kompenzační mechanismy zajistit pokrytí energetických nároků 

neuronů, zastavuje se syntéza bílkovin v buňkách a dochází k poruše funkce zasažené 

části mozku při zachované struktuře tkáně. Postižená oblast se nazývá zona penumbra 

(ischemický polostín). Zde je stav ještě do jisté míry vratný a je možné odeznění 

klinických příznaků, pokud se hodnota perfúze včas upraví (Nevšímalová, 2005; 

Pfeiffer, 2007). 
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 Pokud však hodnota perfúze klesne pod 10ml, dojde k úplnému selhání 

regulačních mechanismů. V tomto případě se rozvíjí ischemická biochemická kaskáda, 

kdy lipidová peroxidace a volné radikály způsobí nevratné strukturální změny mozkové 

tkáně a buněčnou smrt. Tento stav se označuje jako mozkový infarkt (Nevšímalová, 

2005). 

2.3.1.1 Příčiny mozkové ischémie 

 Příčiny mohou být buďto lokální nebo celkové. Lokální příčiny mají za následek 

ložiskovou hypoxii v důsledku ischémie v povodí postižené cévy. Celkové příčiny jsou 

zodpovědné za difúzní postižení mozku, více se projevují v hraničních oblastech 

jednotlivých povodí, kde je chudší cévní zásobení. Ostré rozlišení obou z nich však 

nelze jasně vymezit. Difúzní mozková hypoxie se může v některé oblasti projevit pouze 

ložiskovými příznaky. 

2.3.1.1.1 Ložiskové příčiny iCMP 

 Ložiskové příčiny postihují cévní stěnu s následnou stenózou až obliterací 

cévního lumen. Nejčastější důvodem uzávěru cévy je ateroskleróza či embolie 

(Nevšímalová, 2005). 

 Ateroskleróza znamená ukládání lipoproteinů v cévní stěně, což vede 

k proliferaci vaziva, kdy vzniká lipoidně-fibrózní plát tzv. aterom. Buňky hladkého 

svalstva ztrácí schopnost kontrakce. Nově vzniklý novotvar může ulcerovat, 

kalcifikovat nebo krvácet, čím se stává nestabilní, a tím i nebezpečnější pro organismus. 

 Nebezpečí je skryté v možném odtrhnutí části plátu a embolizaci cévy v jiném 

místě krevního řečiště. Embolizace je příčinou 20 – 35% všech ischemických 

mozkových příhod, velmi často v důsledku fibrilace síní nebo onemocnění srdečních 

chlopní (Nevšímalová, 2005). 

Další příčiny ložiskové ischemické mozkové příhody mohou být 

hyperkoagulační stavy, postižení cévní stěny například fibromuskulární dysplazií 

či diabetickou mikroangiopatií a dalšími druhy angiopatií (Bauer, 2010; Nevšímalová, 

2005). 
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2.3.1.1.2 Globální příčiny iCMP 

 Za globální příčiny ischemických cévních mozkových příhod považujeme 

difúzní hypoxická postižení mozku. Ta mohou nastat v důsledku hypoxie, 

která nejčastěji nastává při obstrukci dýchacích cest, zahlenění, 

aspiraci či bronchopneumonii. Dále rozlišujeme hypoxii stagnační, která je způsobena 

oběhovým selháváním, například arteriální hypotenzí či kardiálním selháváním. 

Hypoxie za stavu nedostatečné nabídky kyslíku při nedostatku jeho transportních 

krevních mechanismů je nazývána hypoxií anemickou. Další z možností globální 

příčiny iCMP je hypoxie z reologických příčin, kdy se zvyšuje viskozita krve a snižuje 

její fluidita. Tento stav nastává zejména při dehydrataci (Bauer, 2010). 

 Jednotlivé příčiny se často navzájem kombinují. Mohou do patologického 

procesu rozvoje ischemické mozkové příhody zasahovat postupně nebo naráz. 

Mohou také významně ovlivnit (akcentovat) stav pacientka ve smyslu zhoršení (Bauer, 

2010; Nevšímalová, 2005). 

2.3.1.2 Klinický obraz pacienta po iCMP 

Klinický stav pacienta po ischemické mozkové příhodě je velmi variabilní. 

V celkovém obrazu se promítne lokalizace a rozsah hypoxie, rychlost jejího vzniku a 

reakce kompenzačních mechanismů. Dále velmi záleží na celkovém zdravotním stavu 

pacienta v předchorobí a také na včasnosti a kvalitě zdravotní péče od samého začátku 

onemocnění (Nevšímalová, 2005). 

Nejčastěji se ischemická cévní mozková příhoda rozvíjí náhle. Ovšem není 

vzácností postupný rozvoj klinických příznaků při postupném uzávěru přívodné artérie 

a selhávání kompenzačních mechanismů (Nevšímalová, 2005).  

Náhlá embolická iCMP se odehraje nejčastěji při fyzické nebo psychické 

námaze (někdy však pacienta překvapí i v klidu), často se projeví dramatickým 

klinickým obrazem, může ji doprovázet bolest hlavy či zvracení (Bauer, 2010).  

Ischemická CMP vznikající postupně trombotickým uzávěrem vzniká nejčastěji 

v klidu, ve spánku, kdy krevní tlak fyziologicky klesá, ale také po jídle, kdy se krev 

přesunuju do trávicího traktu. Příznaky se rozvíjejí pozvolně, vědomí bývá zachováno, 

a to i při těžké poruše hybnosti (Bauer, 2010). 
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2.3.1.2.1 Klinický obraz v karotickém povodí 

 V karotickém povodí může být postižena a. carotis interna nebo její větve. 

Nejčastěji se vyskytující místo ischemizace je povodí a. cerebri media, které se 

projevuje kontralaterální poruchou hybnosti. Ta je více vyjádřena na horní končetině, 

zvláště pak na akru. Porucha hybnosti se však netýká pouze končetin, ale i mimického 

svalstva. Dalším častým postižením je kontralaterální porucha citlivosti a kontralaterální 

hemianopsie. Pokud pacient trpí poruchou symbolických funkcí, je to známkou léze 

dominantní hemisféry, poruchu nedominantní hemisféry pak signalizuje neglect 

syndrom. Častá je také deviace očí, někdy celé hlavy, ke straně léze či paréza pohledu 

ke straně opačné. Ischemií v povodí a. carotis media typicky vzniká Wernickeovo-

Mannovo držení (Bauer, 2010; Pfeiffer, 2007). 

 Pokud dojde k ischemizaci v povodí a. cerebri anterior, klinický obraz vypadá 

obdobně, avšak s výraznějším postižením dolní končetiny. Ischémie v tomto povodí se 

však nevyskytuje často. Proto je nutné při symptomech pro a. cerebri anterior pomýšlet 

na možnosti postižení jiné etiologie, např. nádor (Bauer, 2010; Pfeiffer, 2007). 

 Při ischémii v povodí centrálních perforujících arterií se obvykle klinický obraz 

projeví jako lakunární infarkt s motorickými a senzitivními příznaky, ataxií nebo 

dysartrií (Nevšímalová, 2005).  

 Postižení celého kmene a. carotis interna se projevuje stejnými příznaky jako 

při postižení povodí a. carotis media, avšak mohou být současně přítomny symptomy 

z povodí jiných větví. Při kombinaci kontralaterální hemiparézy a homoratelární 

poruchy visu mluvíme o syndromu hemiparesis alternans optica (Bauer, 2010). 

 V karotickém povodí se může vyskytnout vedle ložiskové léze i léze 

mnohočetná. Postižení vícečetnou hypoxií v oblasti kortikosubkortikální se může 

projevit jednak ložiskovými příznaky, ale také se může stát příčinou multiinfarktové 

demence (Bauer, 2010). 

2.3.1.2.2 Klinický obraz v povodí vertebrobazilárním 

 Při postižení vertebrobazilárního povodí se podle rozsahu a lokalizace hypoxie 

objevují symptomy postižení kmenových center, mozečku, okcipitálního laloku, 

ascendentních a descendentních drah, baze temporálního laloku, zadní části thalamu či 

postižení vestibulárního a sluchového receptoru (Nevšímalová, 2005). 
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 Charakteristickým znakem postižení a. cerebri posteriori jsou zrakové poruchy. 

Nejčastějším nálezem zrakových poruch bývá kontralaterální homonymní hemianopsie 

se zachovaným centrálním viděním. Při postižení dominantní hemisféry nacházíme 

zrakovou agnozii, alexii či agrafii. Oboustranná léze se pak projeví obrazem kortikální 

slepoty. Při postižení okcipitálního pohledového centra není pacient schopen pohledu 

ke kontralaterální straně, je možná přítomnost kontralaterální poruchy čití a tělesného 

schématu. Pokud se objeví porucha prostorové orientace, znamená to postižení zadní 

části corpus callosum (Bauer, 2010).  

 Ischemické postižení povodí mozečkových tepen je nejčastější klinický obraz 

postižení a. cerebelli posterior inferior – tzv. Wallenbergův syndrom. Wallenbergův 

syndrom se projevuje homolaterálně neocerebelární symptomatologií, Hornerovým 

syndromem a postihuje i V. hlavový nerv. Kontralaterálně pacient trpí disociovanou 

poruchou čití syringomyelického typu na trupu a končetinách. Dále v rámci tohoto 

syndromu můžeme naleznout vestibulární syndrom, poruchy polykání, chrapot, 

škytavku či bolesti hlavy (Mattle, 2001). 

 Postižení a. basilaris nebo a. vertebralis se projevují podobně jako 

při ischemickém postižení jejich jednotlivých větví nebo se jejich klinické obrazy 

mohou kombinovat (Nevšímalová, 2005).  

 Při postižení bazálních částí temporálních laloků oboustranně vzniká přechodná 

porucha krátkodobé paměti (globální tranzitorní amnézie). Závažná je porucha 

oboustranného zásobení ventrálního pontu. Hypoxie v této oblasti se projevuje náhlými 

pády po krátkodobé ztrátě posturálního tonu („drop attacks“). To se děje bez ztráty 

vědomí. Trvalé těžké hypoxické postižení této oblasti je nejčastější příčinou téměř 

kompletní poruchy hybnosti při plně zachovaném vědomí, tzv. „locked in“ syndromu 

(Ambler, 2011). 

2.3.2 Hemoragické cévní mozkové příhody 

 Hemoragické mozkové příhody (hCMP) vznikají v důsledku ruptury cévní stěny 

některé z mozkových arterií. Velmi vzácně je krvácení žilního původu. Četnost 

hemoragických příhod je asi 15% z celkového množství všech CMP, avšak úmrtnost je 

mnohem větší. Rozlišujeme krvácení ohraničené a globózní.  
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Rozdělení závisí na výši krevního tlaku, velikosti ruptury cévní stěny a odporu okolní 

tkáně. Rozvoj a zhoršení klinického stavu se odvíjí od velikosti mozkového edému, 

který utlačuje okolní tkáň a způsobuje tak hypoxii příslušné oblasti mozku. 

Vliv na klinický stav má také toxické působení koagula (Nevšímalová, 2005). 

 Nejčastější příčinou vzniku ohraničeného (též tříštivého) krvácení je chronická 

arteriální hypertenze. Ta způsobí roztržení cévní stěny a následné krvácení do mozkové 

tkáně. Pro takové krvácení platí závislost mezi velikostí hematomu a jeho lokalizací. 

To znamená, že čím je krvácení blíže ke střední čáře, tím menší objem hematomu stačí 

k rozvoji velmi těžké klinické symptomatologie. Vysoká úmrtnost je způsobena 

destrukcí mozkové tkáně v důsledku působení proudu krve vylévající se z prasklé cévy 

(Bauer, 2010). 

 Globózní krvácení, též nazývaná jako atypická, jsou způsobena rupturou cévní 

anomálie, což je obvyklé zejména v mladším věku. Příčinou ruptury bývá nejčastěji 

kavernózní angiom. Ve vyšším věku pak příčinou krvácení bývá amyloidní angiopatie. 

Všechna atypická krvácení bývají lokalizována více povrchově (subkortikálně) 

(Nevšímalová, 2005). 

2.3.2.1 Klinický obraz pacienta po hCMP 

 Klinický obraz pacienta po hemoragické cévní mozkové příhodě závisí na více 

faktorech, a to lokalizaci, rozsahu krvácení, velikosti edému, příčině a rychlosti vzniku, 

na funkci kompenzačních mechanismů a také na celkovém zdravotním stavu pacienta. 

 Dle Nevšímalové (2005) rozlišujeme centrální tříštivé krvácení, subkortikální 

globózní krvácení, krvácení do mozkového kmene a mozečková krvácení.  

2.3.2.1.1 Centrální tříštivé krvácení 

 Příznaky centrálního tříštivého krvácení jsou charakterizovány ložiskovými 

projevy a příznaky akutní nitrolebeční hypertenze. Pacient si stěžuje na bolesti hlavy, 

často zvrací, bývá červený v obličeji, často subfebrilní. Časté jsou také poruchy 

kontinence. Při prostupu hematomu do komorového systému se může projevit 

meningeální syndrom. Prognóza při tomto typu krvácení je nepříznivá, s vysokou 

četností úmrtí. 

  



 

11 

 

2.3.2.1.2 Subkortikální globózní krvácení 

 Tato krvácení připomínají ischemické příhody o stejné lokalizaci a mívají méně 

dramatický průběh. Porucha vědomí většího rozsahu se objevuje zřídka, více se 

projevuje ložisková symptomatologie. Často bývá krvácení doprovázeno fokálním 

epileptickým záchvatem. Prognóza bývá příznivější, protože mozková tkáň bývá spíše 

roztlačena, než že by došlo k její destrukci. Nižší je i mortalita pacientů. 

2.3.2.1.3 Mozečková krvácení 

 Projevují se zejména náhlou bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, 

poruchou stoje a chůze, rozvojem homolaterální neoerebelární a vestibulární 

symptomatologie. Mozečková krvácení jsou vážným klinickým stavem, přesto nebývají 

často včas diagnostikována. Symptomy bývají často přičítány ischemickému postižení 

vertebrobazilárního povodí. 

2.3.2.1.4 Krvácení do mozkového kmene 

 Krvácení do mozkového kmene se projevuje kmenovou symptomatologií dle 

lokalizace krvácení. Prognóza bývá spíše nepříznivá. 

2.4 Diagnostika cévní mozkové příhody 

 Základem diagnostiky je odběr anamnestických údajů a informací o průběhu 

rozvoje klinické symptomatologie. Rozhodující roli ve stanovení diagnózy hrají však až 

výsledky vyšetření pomocí zobrazovacích metod. 

2.5 Nejčastěji využívané diagnostické zobrazovací metody 

2.5.1 Magnetická rezonance - MR 

 Na magnetické rezonanci je kvalitně vidět kontrast tkání, umožňuje rozeznat 

menší tvarové detaily a odlišnosti jednotlivých tkání. Snímek lze pořídit v libovolných 

rovinách obrazu a je prost artefaktů v blízkosti kostních reliéfů (na rozdíl od CT 

snímků). Její výhodou je také schopnost rozlišit fyzikálně-chemické změny, 

které vývojem ischemického ložiska nastávají, a to mnohem dříve než CT. 

Další výhodou je také fakt, že magnetická rezonance nezatěžuje pacienta rentgenovým 

zářením a umožňuje kvalitní zobrazování cév (Kalvach, 2010). 
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 Negativem této metody je časová náročnost a nutnost absolutního klidu pacienta, 

aby se zamezilo vzniku pohybových artefaktů. Další zjevnou nevýhodou je ohrožení 

pacientů s kovovými implantáty, a také možná klaustrofobická reakce na pobyt 

v tunelu. V neposlední řadě je zápornou vlastností cena MR vyšetření, a také nároky 

na vysokou odbornou vzdělanost lékařského pracovníka popisujícího MR snímky 

(Kalvach, 2010). 

2.5.2 Počítačová tomografie – CT 

 V diagnostice cévních mozkových příhod je počítačová tomografie první 

nasnadě při volbě zobrazovací techniky (tzv. metoda volby), a to hlavně díky její 

nepochybné výhodě, kterou je dostupnost a diagnostická výtěžnost. Například 

při diagnostikování intrakraniálního krvácení hraje počítačová tomografie prim. 

S přesností zobrazuje hemoragie a někdy dokáže určit i její příčinu. Avšak 

u ischemických lézí je diagnostika komplikovanější. CT je schopno zobrazit pouze 

strukturálně změněnou tkáň, což u ischemických lézí může trvat hodiny, někdy až dny. 

Proto v prvních dnech po vzniku ischémie jsou CT snímky většinou negativní (Kalvach, 

2010; Nevšímalová, 2005). 

2.5.3 Digitální subtrakční angiografie - DSA 

 Metoda digitální subtrakční angiografie je invazivní metodou, která umožňuje 

detailní morfologické zobrazení cévního řečiště. Na snímcích lze rozlišit stenózy, 

obliterace, aneurysmata, cévní spasmy a jiné cévní anomálie. DSA má zásadní význam 

při angiochirurgických a endovaskulárních intervencích, je totiž nejpřesnější metodou 

zobrazení cévního řečiště (Nevšímalová, 2005). 

2.5.4 Sonografické vyšetření 

 Sonografické vyšetření pomocí ultrazvuku se řadí mezi základní diagnostické 

metody cévní mozkové příhody. Jejím prostřednictvím získáváme informace o průtoku 

krve cévou (Dopplerovské průtokoměry), o morfologických změnách cévní stěny 

(duplexní sonografie) či o hemodynamických a organických změnách v oblasti srdce a 

aorty (echokardiografie).  
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 Vyšetření Dopplerovskými průtokoměry je rychlé, avšak jeho výpovědní 

hodnota je pouze orientační. Získáváme jimi informace o vydatnosti a směru krevního 

proudu v extrakraniálním úseku hlavních mozkových tepen i v hlavních intrakraniálních 

cévních kmenech.  

 Větší výpovědní hodnotu a kvalitnější informace poskytuje duplexní sonografie. 

Díky ní získáváme důležité poznatky o struktuře cévní stěny, které nám slouží 

pro posouzení charakteru aterosklerotického plátu a stupně jeho rizika. Vedle těchto 

zásadních údajů nám duplexní sonografické vyšetření poskytuje také barevné zobrazení 

průtokových rychlostí krve cévním řečištěm. (Nevšímalová, 2005) 

2.6 Léčba cévních mozkových příhod 

 Léčba CMP je velmi v počáteční fázi velmi závislá na časovém faktoru, 

kdy lékař využívá terapeutického okna, které trvá od 3 až do 6 hodin od vzniku iktu. 

Je nezbytné, aby adekvátní léčba byla zahájena co nejrychleji. Pacientovi na iktové 

jednotce jsou monitorovány vitální a neurologické funkce, metabolismus glukózy a 

tělesná teplota. Dále je kontrolována a případně nutnosti zajišťována funkce plic a 

kardiovaskulárního systému, je regulován krevní tlak a kontroluje se nutrice s korekcí 

elektrolytů a tekutin (Škoda, 2011). 

 U iCMP je snaha o zlepšení metabolicky nepříznivé situace v ischemizované 

mozkové tkáni. Využívá se antitrombotické terapie, která ovlivňuje hemokoagulační 

mechanismy. Do této kategorie spadá trombolýza, antiagregační léčba a antikoagulační 

léčba. Dále se využívá mechanické rekanalizace nebo hemoreologické terapie, 

která optimalizuje tokové vlastnosti krve, a tím mikrocirkulaci v mozkové tkáni. 

Možné je také přistoupit k antiedematozní terapii, u které však nejsou terapeutické 

možnosti léčby příliš velké. Léčba symptomatická pak zmírňuje subjektivní potíže 

pacienta (Nevšímalová 2005; Škoda, 2011). 

 Hemoragické mozkové příhody se léčí obdobně jako ischemické s tou výjimkou, 

že antitrombotická léčba je zde kontraindikována. Krvácení lze ošetřit pouze 

chirurgicky (Nevšímalová 2005). 
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 Z dalších technik se využívá endovaskulární intervence, která je metodou 

invazivní. Uplatňuje se především u ischemických příhod s výraznou stenózou 

v kombinaci s perkutánní transluinální angioplastikou společně se zavedením stentu. 

Své místo v léčbě CMP má angioneurochirurgická intervence, a to jak 

u hemoragických, tak u ischemických mozkových příhod (Nevšímalová 2005). 

2.7 Rizikové faktory vzniku CMP 

 Vznik cévní mozkové příhody bývá většinou kombinací interních příčin a 

návyků nezdravého životního stylu. Rizikové faktory můžeme rozdělit na faktory 

ovlivnitelné a faktory neovlivnitelné (nebo jen velmi těžce ovlivnitelné). 

Neovlivnitelnými faktory jsou věk, pohlaví, rasa, genetická determinace, faktory 

socioekonomického charakteru, geografické a klimatické podmínky a vlivy. 

Ovlivnitelnými faktory pak arteriální hypertenze, onemocnění srdce a diabetes mellitus, 

kouření, hyperlipoproteinémie, vysoké hodnoty fibrinogenu v plasmě, obesita a další. 

Ovlivnitelné faktory rizika vzniku CMP je možné snížit úpravou životosprávy nebo 

vhodnou medikací (Mattle, 2001; Nevšímalová, 2005). 

2.7.1 Neovlivnitelné rizikové faktory 

 Nejvýznamnější je vliv věku a pohlaví. Po dovršení pětapadesátého roku života 

se výskyt cévních mozkových příhod zvyšuje. S každým decenniem se výskyt zhruba 

zdvojnásobuje. U mužů je výskyt CMP častější přibližně o 40%, ovšem ve vyšším věku 

se tento schodek postupně snižuje, až se vyrovná (Bauer, 2000; Boysen, 1988). 

 Genetické předpoklady, oproti věku a pohlaví, nehrají tak dramatickou roli jako 

přímá příčina iktů. Jsou však možným determinantem dalších rizikových faktorů, 

jako je například hypertenze, srdeční onemocnění či diabetes mellitus (Kalita, 2007). 

 Dle Herziga (2008) je častější výskyt CMP spojován s negroidní rasou, která trpí 

častěji na hemoragické cévní mozkové příhody. Rasa také, bohužel, může ovlivnit 

socioekonomické zázemí, a tudíž i životní styl. 

2.7.2 Ovlivnitelné rizikové faktory 

Nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem je arteriální hypertenze. Ta 

riziko vzniku cévní mozkové příhody zvyšuje až šestinásobně. Důslednou léčbou 

hypertenze lze však riziko ataky a jejích důsledků výrazně snížit.  
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 Druhým výrazným rizikem jsou onemocnění srdce, která způsobují různé stavy 

od hypoxií, kdy selhává hemodynamika krve a mozková perfúze, až po embolizace 

mozkových tepen. Například onemocnění koronárních tepen zvyšuje riziko CMP třikrát, 

fibrilace síní šestkrát a hypertrofie levé komory srdeční až devětkrát.  

 Dalším ovlivnitelným faktorem je diabetes mellitus, který se významně podílí 

na změnách v cévním řečišti a na vzniku aterosklerosy. Zvyšuje tak riziko vzniku cévní 

mozkové příhody a zhoršuje její následky.  

 K dalším rizikovým faktorům je řazena například hormonální antikoncepce, 

ateroskleróza, obezita, vysoká koncentrace cholesterolu v krvi, alkohol a jiné toxické 

látky a v neposlední řadě také fyzická inaktivita či porucha spánkového vzorce (Ambler, 

2011; Boysen, 1988; Kalita, 2007). 

2.8 Rehabilitace po CMP 

 Cílem rehabilitace je ovlivnění zejména útlumových změn a prevence rozvoje 

sekundárních změn v organismu. Při tvoření rehabilitačního plánu se řídíme aktuálním 

stavem svalového tonu pacienta a vývojovým stádiem CMP. Dle Koláře (2009) 

rozlišujeme 4 stádia vývoje CMP.  

 Akutní stádium (pseudochabé) – dominuje svalová hypotonie 

 Subakutní stádium – rozvoj a převaha spasticity 

 Stadium relativní úpravy – zlepšování stavu směrem k optimu 

 Chronické stádium – zlepšení již neprograduje 

Doba trvání jednotlivých stádií je velmi individuální a není dobře možné 

vypozorovat konec jednoho stádia a začátek druhého. Není také vzácností, že různá 

místa postižené strany se nacházejí v jiném stádiu nemoci.  

2.8.1 Fyzioterapie v akutním stádiu 

 V tomto období je nejvýraznější jednostranný motorický a senzorický deficit, 

svalová slabost, snížený svalový tonus a ztráta stability. S rehabilitací je vhodné začít co 

nejdříve, zhruba 3 dny od vzniku nemoci nebo 2 dny po stabilizaci stavu. V tomto 

stádiu se bude rehabilitace zaměřovat zejména na péči o trofiku kůže, prevenci dekubitů 

a polohování (Kolář, 2009; Votava, 2001). 
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 Polohování má v této fázi velký význam jako prevence muskulárně skeletálních 

deformit, prevence dekubitů, problémů s krevním a lymfatickým oběhem. Napomáhá 

rozpoznání a uvědomění si postižené strany, a také zlepšuje aferenci z této strany 

do mozku. Snažíme se tak o nahrazení smyslových povelů, které kvůli mozkové příhodě 

v této fázi chybí (Carrero, 2004). 

Po návratu pacienta k vědomí vedeme terapii směrem k obnově a facilitaci 

posturálních reflexních mechanismů a ochablých svalových skupin. Nejčastěji 

zařazujeme cvičení, kdy pacient zdravou rukou uchopí zápěstí postižené horní 

končetiny a provádí s ní pasivní pohyby. Dále využíváme například aproximaci 

do kloubů, poklepávání, prvky z proprioreceptivní neuromuskulární facilitace či 

Vojtovu reflexní lokomoci. Cvičení se snažíme vykonávat v antispastickém vzorci 

pro prevenci spasticity. Nacvičujeme mobilitu na lůžku, pacient se musí naučit zvednout 

pánev v lehu na zádech (most), aby byl dobře připraven na vertikalizaci do sedu a 

následně stoje a chůze. Dále procvičujeme opěrnou funkci horních i dolních končetin, 

rotace pánve, přetáčení se na boky. V neposlední řadě využíváme respirační fyzioterapie 

pro zachování dobré plicní ventilace a mobility hrudního koše. Nacvičujeme brániční 

dýchání, které mimo jiné podporuje funkci peristaltiky střev (Kolář, 2009, Votava, 

2001). 

2.8.2 Fyzioterapie v subakutním stádiu 

 Stav pacienta se v tomto stádiu vyvíjí směrem ke spasticitě. V terapii klademe 

důraz na obnovení aktivní hybnosti a postupnou vertikalizaci. Nejdříve do sedu a 

následně do stoje. Do stoje přecházíme s pacientem až po dobrém zvládnutí stability 

v lehu na obou bocích a v sedu. Pro nácvik stability v sedu zařazujeme v terapii náklony 

pacienta do stran, vložení labilní plochy pod pacienta či použití mírných postrků 

k vyvedení pacienta z rovnovážné polohy. Nacvičujeme přesuny z lůžka na židli (vozík) 

a zdokonalujeme mobilitu na lůžku. Nejdříve trénujeme přesuny s dopomocí, následně 

samostatné přesuny (Kolář, 2009).  

Pacienta postupně učíme jednotlivým fázím kroku, které pak spojujeme 

do celku. Pro bezpečí pacienta při nácviku využíváme opory o zábradlí či o žebřiny 

na neparetické straně. Při chůzi má pacient oporu o chodítko, berli či čtyřbodovou hůl 

dle jeho stavu a kondice. Do schodů pak opět využíváme opory o zábradlí. Dokud 

pacient nezíská v chůzi plnou jistotu, poskytuje mu terapeut dopomoc. 
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Tu zpočátku provádí tak, že jednou rukou podpírá paretickou horní končetinu 

pod dlaní a zápěstím pacienta, druhou rukou pod loktem a předloktím. Poté pacienta 

spíše doprovází a poskytuje mu případnou dopomoc či záchranu při ztrátě rovnováhy 

(Votava, 2001). 

Úprava motorického deficitu se vyvíjí jinak na horních a dolních končetinách. 

Stav na dolních končetinách se upravuje k optimu rychleji. Zůstávají zde také menší 

rezidua než na horních končetinách. 

V terapii se k ovlivnění spasticity využívá facilitacích metod, které svým 

reflexním působením způsobují aktivaci volní hybnosti a současně inhibují patologické 

reflexní projevy (spasticitu). Lze je využívat jak v akutním, tak v subakutním stádiu 

nemoci. Kromě výše zmíněných metod se pro reflexní ovlivnění spasticity využívá 

facilitační metody dle S. Brunnstromové, M. S. Roodové, Bobath koncept, kartáčování 

a jiné. Společným rysem metod je reflexní působení, které vede k facilitaci volní 

hybnosti, ale současně i k inhibici patologické reflexní aktivity (spasticity). U stavů 

po CMP se mohou používat již v akutním, ale především v subakutním stádiu, 

kdy ovlivňují vracející se volní hybnost (Votava, 2001). 

 Pokud se stav vyvíjí příznivě, je důležité trénovat lokalizované pohyby 

jednotlivých segmentů postižených končetin. Zaměřujeme se na trénink izolovaných 

pohybů určité části paretické končetiny, v případě horní končetiny začínáme trénink 

jemné i hrubé motoriky ruky. Pacient se učí jak pevně uchopit, ale zároveň jak sevření 

uvolnit. Soustředíme se na rozkládání pohybových stereotypů, na protahování svalů 

s tendencí ke spasticitě, na trénink kognitivních funkcí a ADL (Kaňovský, 2004; 

Kalvach, 2010). 

2.8.3 Fyzioterapie v chronickém stádiu 

 Chronické stádium se vyznačuje zafixovanými špatnými posturálními a 

pohybovými stereotypy. Reziduální nález je výsledkem nesprávné, pozdě zahájené či 

krátce prováděné rehabilitace. Je ovšem pravdou, že i po správně a dlouhodobě vedené, 

včas zahájené rehabilitaci nemusí dojít k úplné úpravě stavu. Reziduální obraz bývá 

nejčastěji vyjádřen akcentací spasticity při chůzi na dolní i horní končetině. Při chůzi 

bývá dolní končetina využívaná spíše jako rigidní opora.  
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Pacient se opírá zdravou rukou o kompenzační pomůcku a pro uskutečnění kroku 

využívá elevace pánve a cirkumdukce dolní končetiny, rekurvace v kolenním kloubu a 

nášlapu na zevní hranu chodidla. Horní končetina je držena v addukci u těla, flexi 

v loketním kloubu, pronaci, palmární flexi v zápěstí a flexi prstů. Pacient bývá schopen 

aktivních pohybů pouze v rámci patologických stereotypů (tonických reflexních 

synergií). Často se u pacientů objevuje syndrom bolestivého ramene či subluxace 

ramenního kloubu (Horáček, 2006). 

 I přesto, že pacient nemá výrazné potíže s chůzí, avšak volní pohyby 

na postižené straně nejsou dobře vypracovány, je vhodné reedukovat pohyb a zahájit 

cvičení opět od nižších poloh (Horáček, 2006; Kolář, 2009). 

 V tomto stádiu se snažíme cílit terapii k co nejlepší adaptaci pacienta na jeho 

klinický stav. Trénujeme soběstačnost, samostatnost a aktivní hybnost pacienta. Terapie 

je i nadále multidisciplinární. Využívá se ergoterapie, ortotiky, protetiky, a je-li to 

nutné, logopedie a kognitivní rehabilitace. Vhodné je zařadit lázeňskou léčbu 

po ukončení rehabilitace s cílem udržení pohybových funkcí, zlepšení samostatnosti a 

soběstačnosti a celkové kvality života (Horáček, 2006; Kolář, 2009; Votava, 2001). 

2.9 Vybrané facilitační techniky používané po cévní mozkové příhodě 

 Díky neuroplasticitě CNS je možné intenzivní stimulací z periferie podpořit 

regeneraci poškozených neuronů a dokonce i aktivovat novotvorbu synapsí. Téměř 

všechny dále uvedené propracované techniky mají jedno společné, a to využití 

specifického manuální kontakt, který vytváří aferentní signál. Pomocí plochého tlaku 

nebo také mírným hlazením lze inhibovat bolest i svalový tonus. Naopak intenzivnější 

plochý kontakt působí facilitačně, bodový kontakt pak stimulačně. Při protrahovaném 

tlaku (až desítky minut), který působí v hloubce na periost, lze ve specifikých zónách 

(dle Vojty, 1995) vyvolat automatickou pohybovou reakci (Véle, 2006). 

2.9.1 Tradiční trénink senzitivity 

 Metoda bývala dříve využívaná téměř výhradně u pacientů s diagnostikou 

poruchy čití.  Z výzkumu však bylo prokázáno, že senzitivita a vnímání má velký vliv 

na restituci motorických poruch.  

 Při tréninku využíváme stimulace jak povrchové, tak hloubkové senzitivity, 

a to pomocí hlazení, poklepávání, vibrací, kartáčování a podobně. Volíme intenzitu 

na hranici prahu dráždivosti.  
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 Tréninkem se snažíme podpořit pacientovu pozornost a dodat mu kognitivní 

impulsy. Sestavujeme trénink z předmětů s různou i stejnou povrchovou kvalitou 

(Lippertová-Grünerová, 2005). 

2.9.2 Perfettiho metoda 

 Metoda využívá senzorických informací, kdy je pacientova paretická ruka 

vedena přes různé povrchy a objekty. Pacient má za úkol interpretovat získané 

informace. V závislosti na možnosti volního pohybu pacienta je ruka přes povrchy 

vedena buď pasivně, nebo aktivně (Lippertová-Grünerová, 2005; Kolář, 2009). 

 Facilitační mechanismus této metody primárně spočívá v obrácení pozornosti 

k paretické končetině, což stimuluje motorický kortex a také interpretace pacientových 

vjemů. Další přínos Perfettiho metody je, že naučené zaměření pozornosti pomáhá snížit 

svalový tonus pacienta (Lippertová-Grünerová, 2005). 

2.9.3 Metoda manželů Bobathových 

 Základním cílem přístupu manželů Bobathových je umožnění fyziologického 

průběhu pohybů díky omezení patologických reflexů a abnormálního svalového tonu. 

Dalšími cíli je facilitace fyziologické postury, změna senzorického vjemu, podpora 

motorického vývoje a prevence kontraktur a deformit. Metoda usiluje o redukci 

asociovaných reakcí, tedy o inhibici spastických vzorů pohybu. Podporujeme 

antagonisty spastických svalů. Úspěšnost terapie je závislá na tom, do jaké míry se zdaří 

její principy začlenit do běžných denních aktivit (Kolář, 2009; Raine, 2009). 

2.9.4 Vojtova metoda 

 Doktor Václav Vojta postavil svou terapii na využití základních hybných vzorů, 

které jsou geneticky zakódovány v centrálním nervovém systému každého z nás. 

Terapie vyrůstá na půdě vývojové kineziologie a jejích jednotlivých vývojových etap.  

 Pomocí Vojtovy techniky lze vstoupit do geneticky naprogramovaného průběhu 

pohybu. Přesně definovaným zásahem do periferie je vyvolána motorická odpověď. 

V terapii Vojta pracuje s předem danými výchozími polohami. V těchto polohách pak 

tlakovým stimulem aktivuje reflexní (spoušťové) zóny na přesně určených místech těla.  
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Taková stimulace vyvolá automatický lokomoční pohyb, a to reflexní plazení nebo 

otáčení. Pomocí sumace stimulů lze vyvolat komplexní motorické reakce, které jsou 

vždy stejné a neměnné. Výbavnost motorické odpovědi je však velmi individuální 

(Kolář, 2009; Vojta, 1995). 

2.9.5 Metody dle Brunnströmové 

 Metoda Brunnströmové staví své základy na faktu, že při hemiparéze není 

možné provádět izolovaný pohyb, pokud trvá spasticita. V případě dráždění či pokusu 

o volní pohyb se jako reflexní odpověď objevuje pohyb v celkových motorických 

vzorech, což je označováno jako synergie (Perry, 1967). 

 Brunnströmová ve své terapii využívá přidružené pohyby k facilitaci volní 

hybnosti. Pacient provádí usilovný pohyb zdravou částí těla. Při takovém pohybu 

vznikají synkinéze, které facilitují volní hybnost. Facilitace se projeví jako pohyb nebo 

pouze jako zvýšené napětí v příslušných svalech. Synkinéze na paretické horní 

končetině jsou stejné jako pohyb na zdravé končetině, tj. flexe facilituje flexi. 

Na dolních končetinách jsou synkinéze protichůdné, tj. flexe facilituje extenzi (Kolář, 

2009). 

 Terapie je rozdělena do čtyř fází. V první fázi se facilituje pohyb pomocí 

primitivních synergií, k čemuž se využívá provokace subkortikálních motorických 

reflexů a asociovaných reakcí. V druhé fázi se pacient snaží samostatně vyvolávat a 

ovládat reflexní synergie. V těchto bodech se metoda Brunnströmové velmi odlišuje 

od ostatních konceptů jako je například Bobath nebo Vojta, ty se naopak snaží těmto 

synergiím a jejich fixací vyhnout a spíše je inhibovat. Ve třetí fázi se autorka snaží 

o zdokonalení volního ovládání synkinézí a začíná fázi zbavování se fixovaných 

synergií flexorů a extenzorů. V poslední fázi pacient usiluje o obnovení pohybových 

schopností paretických končetin a o vypracování volního ovládání pohybů. Mnoho 

terapeutů však metodu Brunnströmové nevyužívá. Je pravděpodobné, že se nepodaří 

přesné určení stádia vývoje onemocnění a terapií tak bude podporován abnormální 

pohybový vzorec, který si pacient následně zafixuje (Krivošíková, 2011). 
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2.9.6 Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace 

 Tato technika se snaží o obnovení synergických vzorů pohybové aktivity. 

Základem metody PNF je stimulace svalových, šlachových a kloubních 

proprioreceptorů, které aferentními impulsy aktivují a ovlivňují motorické neurony 

předních rohů míšních. Kromě stimulace proprioreceptorů PNF metoda využívá také 

stimulace taktilních, zrakových a sluchových receptorů, což aktivuje vyšší motorická 

centra, která také eferentně ovlivňují motoneurony předních rohů míšních. Stimulace se 

dosahuje pomocí kombinace hmatu a pasivních či aktivních pohybů. Využívá se také 

statické nebo dynamické práce proti vhodně zvolenému odporu (Kolář, 2009). 

Metoda proprioreceptivní neuromuskulární facilitace aktivuje a zrychluje 

odpověď neuromuskulárního systému. Podstata konceptu tkví v myšlence, že mozek 

„myslí“ na úrovni celých pohybů, nikoli jednotlivých svalů. Terapie probíhá 

v pohybových vzorcích, které jsou vždy prováděny či vedeny v diagonálním směru a 

vždy se současnou rotací. Diagonálně rotační pohyby jsou pohyby syntetického 

charakteru, a na rozdíl od pohybů analytických jsou méně ekonomicky náročné. 

Proto jsou součástí každodenních činností běžného života (Holubářová, 2014). 

Každá část těla se pohybuje ve dvou diagonálách a každá je tvořena dvěma 

pohybovými vzorci. Ty jsou sobě antagonisty. V diagonálním směru pohyby obsahují 

vždy tři pohybové složky, a to flexi nebo extenzi, addukci či abdukci, zevní či vnitřní 

rotaci. Rotační složka koreluje s topografickým umístěním začátků a úponů svalů.  

Facilitačními mechanismy PNF jsou manuální kontakt, protažení, slovní 

stimulace, maximální odpor (individuální dle pacienta), trakce a komprese. U lucidního 

pacienta se využívá také zraková kontrola pohybujícího se segmentu (Holubářová, 

2014). 

Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace ve svém základním mechanismu 

využívá spolupráce velkých svalových skupin k iradiaci aktivity do svalů oslabených. 

Sám jeden sval totiž není schopen vyvolat celý pohyb a pro dosažení cíle musí 

kooperovat se svými synergisty (Voss, 1985). 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Bakalářskou praxi jsem absolvovala na lůžkovém rehabilitačním oddělení 

Vršovické zdravotní a.s. v Praze od 5. 1. 2015 do 5. 2. 2015 pod odborným vedením 

supervizora Mgr. Tomáše Hrdého. Pacientem pro moji bakalářskou práci se stala žena 

po ischemické CMP s levostrannou hemiparézou. Pacientka byla seznámena s tím, 

že budeme společně spolupracovat na jejích terapiích a získané poznatky a informace 

budou použity pro mou bakalářskou práci (viz. Informovaný souhlas - příloha č. 2, 

který byl schválen etickou komisí FTVS UK - příloha č. 1). Po souhlasu pacientky 

s vypracováním kazuistiky byl 12. 1. a 13. 1. 2015 proveden vstupní kineziologický 

rozbor. Při zpracování bakalářské práce mi poskytovala odborné rady vedoucí práce 

Mgr. Kateřina Holubová.  

Po vstupním kineziologickém rozboru následovalo dvanáct šedesátiminutových 

terapeutických jednotek provedených jedenkrát denně v dopoledních hodinách. Terapie 

jsem z části vedla pod dohledem supervizora Mgr. Tomáše Hrdého, z části jsem vedla 

terapie samostatně. Denně doplňovala terapii vodoléčba (kromě dnů 26 – 28. 1. 2015), 

kdy se obden střídaly vířivky na kotníky s vanami pro HKK. Vodoléčby zaměřené 

na horní končetiny jsem se často zúčastňovala. Vodoléčba probíhala při teplotě vody 35 

– 38°C po dobu 15min. Každý druhý den měla pacientka doplňkovou terapii 

na motomedu Letto 2 na 20min se zátěží 3 a od 26. 1: 2015 se zátěží stupně 4. Na závěr 

byl 5. 2. 2013 proveden výstupní kineziologický rozbor. Terapie probíhaly ve dvou 

fyzioterapeutických ordinacích, jedna s polohovacím lehátkem, druhá s Vojtovým 

stolem. Při vyšetření byly použity následující pomůcky: neurologické kladívko, 

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

velký gymnastický míč, pěnový softenisový míček, gumový váleček s výběžky, pexeso, 

hladítko, zrcadlo, motomed LETTO 2, rotoped a balanční čočka. 

V rámci terapií byly využity následující metody: techniky měkkých tkání dle 

Lewita (protažení kůže, podkoží a fascií), PIR dle Lewita, PNF dle Kabata, analytické 

posilování, uvolňovací cvičení, LTV pro trénink stability a nácvik opory, metoda 

senzomotorické stimulace. Další metody byly provedeny supervizorem Mgr. Tomášem 

Hrdým, já jsem pouze asistovala: Prvky DNS konceptu dle Koláře, metoda manželů 

Bobathových, Brügger koncept.  
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Vyšetřovaná osoba: I. S. (Ž) 

Ročník: 1965 

Diagnóza hlavní: I63.3 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen – st. 

p. iCMP v povodí ACM + ACI l. dx. levostrannou hemiparesou 

Vedlejší diagnózy: Q23.1 Vrozená insuficience dvojcípé aortální chlopně 

           J45.9 Astma s pozdním začátkem 

           F33.0 Periodická depresivní porucha 

           E75.5 Porucha metabolismu lipidů 

Váha: 81kg    Výška: 165cm   BMI: 29,8 

 

Anamnéza:  

RA: Matka žije. Je léčena pro hypertenzi, trpí dnou a je sledována pro psychiatrickou 

diagnózu. Otec zemřel na četné metastázy CA tlustého střeva. 

Osobní anamnéza: 

Pacientka je levačka.  

Dřívější onemocnění: Pacientka má vrozenou vadu bicuspidální chlopně. V dětství 

byla často nemocná (až 11x do roka antibiotika), v 15 letech začala mít silné bolesti 

hlavy, které nebyly dále neřešeny. Ve 23 letech poprvé zkolabovala – ztráta vědomí 

z vyčerpání organismu (časté zvracení). Pacientka vyšetřena na kardiologickém odd., 

kde byla provedena katetrizace. V 31 letech po delších obtížích (horečky, slabost, 

omdlévání) diagnostikována borelióza. Od této doby pacientka trpí astmatem. 

V 35 letech vyhledala na podnět tchyně psychiatrického pracovníka – diagnostikována 

smíšená úzkostně depresivní porucha. Zaléčena, stále sledována. Každoročně po dobu 

11 let dojížděla do lázní, kde se stav vždy zlepšil. Pravidelně dochází do ÚVN 

na skupinové terapie. 

4/2014 st. p. pádu s bezvědomím, reziduálně polohové vertigo. 

Nynější onemocnění: Dne 10. 12. 2014 ráno pacientka nemohla vstát z postele. Křikem 

si přivolala pomoc. Byla odvezena do Nemocnice na Homolce, kde byla vyšetřena 

na CT a AG, kde potvrzena ischemie v ACM + ACI povodí. Stav řešen 

trombembolektomií a zavedením stentu Solitaire. Tímto způsobem zprůchodněna ACM, 

ACI, ACA. Následně rozvoj edému v okolí basálních ganglií s kompresí předního rohu 

postranní komory a lehkým přítlakem. 
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Dne 5. 1. 2015 přeložena do Vršovické zdravotní a.s. Zde rehabilitována 

pro levostrannou hemiparézu po iCMP. Pacientka nyní v subakutním stádiu nemoci. 

Přetrvávají sfinkterové poruchy.  

GA: Menstruace pravidelná od 11 let. Bezdětná. 

FA: Concor Cor 5mg, Digoxin 0,125mg, Furon 40mg, Pradaxa 150mg, Kalnormin 1g, 

Neuroton 100mg, Quetiaqin 50mg, Venlafaxin 150mg, Lexaurin 1,5 mg na noc ve 22h, 

Atarax 25mg při úzkosti 

AA: penicilin, prach, pyly, lokální anestetika 

Abusus: kouření, alkohol neguje, káva zřídka 

PA: Nyní v invalidním důchodě, dříve ekonomka, vystudovala gymnázium 

SA: Bydlí sama v RD, kde jsou schody, s manželem rozvedena od roku 2012. V RD 

ve vedlejším bytě bydlí matka, která se však o pacientku postarat nedokáže. 

Předchozí RHB: Bez předchozích rehabilitací. 

Indikace k RHB:Komplexní rehabilitace pro zlepšení funkčního stavu po iCMP. 

 

3.2 Vstupní kineziologický rozbor 

13. 1. 2015 

Status présens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí relativně dobře, je bez bolesti. Spala dobře.  

Objektivně: Pacientka po cévní mozkové příhodě ze dne 10. 12. 2014. Komunikuje, 

je orientovaná místem, časem i osobou. Bez známek afázie či dysartrie. Levostranná 

hemiparéza převážně horní končetiny. Pacientka leží na posteli. Levá HK leží 

na polohovacím klínu, pod dlaní má srolovaný froté ručník.  

TF: 88 tepů/min 

DF: 16 dechů/min 

 

Vyšetření stoje (s oporem o nízké chodítko tzv. „kozičku“ – dále v textu jen „kozička“) 

Zezadu:  

Stojná baze úzká, paty se dotýkají. Přednoží vytočené zevně. Váha převážně 

na pravé končetině. Levý hlezenní kloub ve valgózním postavení. Kontura lýtek 

asymetrická. Na LDK kontury setřelé. Kolenní klouby v mírném valgózním postavení. 

Popliteální rýhy, kontury stehen a pravá subgluteální rýha výše, lépe zřetelná.  



 

25 

 

Křivky bederní páteře oploštělé. Akcentovaná hrudní kyfóza. Pánev vychýlená 

vpravo. Zdá se v retroverzi. Pravé rameno výše než levé. Levé ucho níže. Hlava 

v mírném úklonu k levému ramenu, bez zřejmých rotací.  

 

Zboku pravá:  

Váha na přednoží, kolenní klouby v semiflexi. Pánev v retroverzním postavení. 

Prominence břišní stěny. Křivky bederní páteře oploštělé. Akcentovaná hrudní kyfóza 

zejména v její horní třetině. Ramena v protrakci. Pravou rukou se pacientka opírá 

o čtyřbodovou hůl. Hlava držena v předsunu, hyperlordóza v Cp. 

 

Zboku levá:  

Váha na přednoží, kolenní klouby v semiflexi. Pánev zdá se v retroverzním 

postavení. Prominence břišní stěny. Křivky bederní páteře oploštělé. Akcentovaná 

hrudní kyfóza zejména v její horní třetině. Ramena v protrakci. LHK volně spuštěna 

podél těla. Hlava držena v předsunu, hyperlordóza v Cp. 

 

Zepředu:  

Stojná baze úzká, paty se dotýkají. Přednoží směřuje zevně, váha na převážně na 

pravé končetině. Levý hlezenní kloub ve valgózním postavení. Kontura lýtek 

asymetrická. Na LDK kontury setřelé. Kolenní klouby v mírném valgózním postavení. 

Pately prominují mediálně. Křivky adduktorů výraznější vpravo. Pánev vychýlená 

vpravo. Umbillicus spíše k pravé straně. Břišní stěna vyklenuta vpřed. Pravé rameno 

v elevaci. Levé ucho níže. Hlava v mírném úklonu k levému ramenu, bez zřejmých 

rotací, držena v předsunu.  

 

Palpační vyšetření pánve: Cristae illiacae vpravo výše, stejně tak spinae iliacae 

anteriores et posteriori vpravo. Pánev ve středním postavení v sagitální rovině. 

Dynamické vyšetření stoje 

Neprováděno. 
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Modifikace stoje:  

Nelze provést. 

 

Vyšetření chůze 

Pacientka chodí s oporou o kozičku pravou rukou. Chůze třídobým rytmem 

(1. kozička, 2. levá DK, 3. pravá DK). Levá paže je podpírána fyzioterapeutem za loket 

a zápěstí. Chůze pomalá, pacientka ztrácí pozornost, často se zastavuje. Pro správný 

sled fází kroku si pacientka jednotlivé body chůzového mechanismu přeříkává nahlas. 

Pozornost je tím držena déle. Pacientka má tendenci si kozičku pokládat daleko od těla 

(směrem vpřed). Musí být neustále korigována. Kroky jsou paradoxně krátké. Pravou 

nohu pouze přisouvá k levé. Levou nohu pacientka nedokáže propnout do plné extenze 

a přenést na ni váhu. Pacientka při každém přisunutí pravé nohy mírně podklesne 

v levém koleni. Celkový dojem chůze působí houpavě. 

Pravou nohou pacientka našlapuje na patu, chodidlo odvíjí přes jeho zevní 

hranu, poslední dotyk s podložkou je na úrovni hlaviček metatarsů. Levá noha se 

přesunuje tak, že její špička se téměř neodlepí od země. 

Typ chůze proximální dle Jandy. 

 

Vyšetření některých základních hybných stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčli 

Timing pacienky: 

Pacientka nejdříve aktivovala hamstringy poté až m. gluteus maximu. Svalový nábor 

pokračuje homolaterálními extensory Lp, kontralaterálními extensory Lp, 

kontralaterálními a následně homolaterálními extensory ThL páteře. Jako poslední 

zahajují činnost svaly pletence ramennního. 

 

Abdukce v kyčelním kloubu 

Timing pacientky: 

Pacientka provádí pohyb pomocí tensorového mechanismu levou i pravou nohou. 
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Flexe šíje 

Pacientka provádí flexi spíše předsunem hlavy, do pohybu se výrazně více zapojuje 

m. sternocleidoastoideus. 

 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Pacientka má hrudník spíše ve výdechovém postavení. Dýchá povrchově, spíše 

do dolní části hrudníku a břicha. 

 

Vybrané testy na hluboký stabilizační systém dle Koláře: 

Test nitrobřišního tlaku 

Při palpaci v oblasti spina iliaca anterior superior se při aktivaci břišní stěny 

(kašli) objevily rozdíly mezi pravou a levou stranou. Vlevo pacientka vyvinula velice 

malou aktivitu oproti pravé. 

 

Antropometrie 

Pacientka má dominantní levou horní končetinu. Měření bylo prováděno pomocí 

krejčovského metru.  

Obvod hlavy: 53cm 

Rozpětí paží: 160cm 

 

OBVODY L [cm] P [cm] 

Paže relaxovaná 32 32 

Paže při kontrakci 32,5 33 

Loket 26 24,5 

Předloktí 25 24 

Zápěstí 17 16 

Přes hlavičky metakarpů 19 19 

Tabulka č. 1 Obvodové rozměry HKK 
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DÉLKY L [cm] P [cm] 

Délka HK 73 73 

Paže a předloktí 59 59 

Paže 33 33 

Předloktí 26 26 

Ruka 17 17 

Tabulka č. 2 Délkové rozměry HKK 

 

OBVODY L [cm] P [cm] 

Stehno 10cm nad kolenem 46 47 

Stehno 15cm nad kolenem 49 50 

Přes patelu 41 39 

Lýtko 36 35 

Přes nárt a patu 29 29 

Tabulka č. 3 Obvodové rozměry DKK 

 

DÉLKY L [cm] P [cm] 

Anatomická délka 87 87 

Funkční délka 90 90 

Stehno 49 50 

Bérec 41 40 

Noha 21 21 

Tabulka č. 4 Délkové rozměry DKK 
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Rozsah kloubní pohyblivosti 

 
Levá HK Pravá HK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní 

kloub 

S 5-0-10 

F 0-0-0 

T 5-0-5 

R 5-0-0 

20-0-170 

120-0-0 

120-0-10 

70-0-30 

20-0-160 

100-0-0 

20-0-90 

65-0-40 

25-0-170 

120-0-0 

30-0-90 

70-0-40 

Loketní kloub S 0-0-5 0-0-130 0-0-130 0-0-130 

Radioulnární 

kloub 
T 0-0-0 90-0-80 80-0-70 80-0-70 

Zápěstí 
S 0-0-0 

F 0-0-0 

55-0-75 

15-0-20 

75-0-50 

10-0-15 

85-0-70 

15-0-20 

MCP 
S 0-0-0 

F 0-0-0 

10-0-90 

30-0-30 

10-0-85 

20-0-30 

10-0-90 

30-0-30 

IP1 S 0-0-0 0-0-90 0-0-90 0-0-90 

IP2 S 0-0-0 0-0-80 0-0-80 0-0-80 

CMC palce 
S 0-0-0 

F 0-0-0 

35-45-35 

35-20-10 

25-45-35 

15-45-10 

35-45-35 

20-45-20 

MCP palce S 0-0-0 5-0-60 5-0-50 5-0-60 

IP palce S 0-0-0 5-0-80 5-0-80 5-0-80 

Tabulka č. 5 Rozsahy pohybů horních končetin zaznamenané metodou SFTR 

 
Levá DK  Pravá DK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 5-0-100 

F 10-0-10 

R 15-0-15 

10-0-120 

30-0-15 

40-0-40 

5-0-100 

20-0-15 

25-0-25 

15-0-120 

30-0-15 

40-0-40 

Kolenní kloub S 0-10-90 0-10-120 0-0-110 0-0-110 

Hlezenní kloub 
S 15-0-30 

R 5-0-5 

30-0-50 

15-0-25 

30-0-40 

15-0-10 

30-0-50 

15-0-25 

Tabulka č. 6 Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0 – bez zkrácení, 1 – lehké zkrácení, 2 – velké zkrácení 

 Levá Pravá 

M. gastrocnemius 0 0 

M. soleus 0 0 

M. illiopsoas 

M. rectus femoris 

M. tensor fascie latae 

Pacientka není schopna 

zaujmout správnou polohu 

Pacientka není schopná 

zaujmout správnou polohu 

Flexory kolenního kl. 2 2 

Adduktory 1 1 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 
Pacientka není schopna 

zaujmout správnou polohu 

Pacientka není schopna 

zaujmout správnou polohu 

Paravertebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major 

a) dolní vlákna 

b)střední a horní vlákna 

 

1 

1 

 

2 

1 

M. pectoralis minor 1 1 

M. trapezius 2 1 

M. levator scapulae 1 1 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Tabulka č. 7 Hodnocení vyšetření zkrácených svalů  

 

Orientační vyšetření svalové síly v modifikovaných polohách 

 Vyšetření v lehu na zádech levé horní končetiny z nulové polohy do flexe 

v ramenním kloubu pacientka nepřekonala gravitaci. Patrný byl pouze lehký svalový 

záškub, stejně tak jako do abdukce i addukce. Rotace v ramenním kloubu vyšetřena 

z výchozí polohy 90° abdukci v ramenním kl. a 90° flexi v lokti – pohyb proti gravitaci 

pacientka neprovedla v žádném směru, palpačně byl patrný pouze malý záškub do obou 

směrů. Pohyb do vnější rotace z polohy vnitřní rotace a naopak. Extenze v lokti 

z výchozí polohy horizontální addukce, pacientka překonala gravitaci.  
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Flexe v loketním kloubu z nulové polohy v ramenním i loketním kloubu, palpačně 

záškub m. biceps brachii. Supinace i pronace ve výchozí poloze v sedě, předloktí 

na stole ve středním postavení, 90° v lokti. Svalový záškub na flexorové straně 

předloktí, na straně extenzorové bez záškubu. Při pohybu do dorsální a palmární flexe, 

do ulnární a radiální dukce byl vyvolán pouze svalový záškub. Flexe i extenze prstů 

ruky – pouze svalový záškub. 

 Addukce lopatek vyšetřena v poloze vsedě pro vyšetření téhož dle Jandy, polohu 

v lehu na břiše pacientka pro zvětšenou hrudní kyfózu nedokázala zaujmout. Palpačně 

záškub adduktorů lopatky vlevo. Vpravo pohybem překonala můj odpor na mediální 

hraně lopatky. Elevace lopatek vyšetřeno v poloze dle Jandy, vpravo pacientka 

překonala menší odpor, vlevo překonala pouze gravitaci. 

 Levá dolní končetina v kyčelním kloubu ve všech pohybech pacientka překonala 

gravitaci. Flexe a rotace vyšetřovány vsedě na posteli, extenze, abdukce a addukce 

vyšetřeny v polohách dle Jandy. V kolenním kloubu dokonce i mírný odpor extenze 

testována vsedě na posteli. Distální segmenty vyšetřeny dle Jandy. 

 

 Levá Pravá  

Plantární flexe 4 4 

Supinace s dorsální flexí  3 4 

Inverze 3 4 

Everze 3 4 

Flexe prstů nohy 1 4 

Extenze prstů nohy 2 4 

Tabulka č. 8 Hodnocení svalové síly dle Jandy na distálních segmentech DKK 

 Na pravostranných končetinách vyšetřena síla orientačně v modifikovaných 

polohách jako u levostranných končetin. Pacientka překonala mnou kladený odpor 

odpovídající odporu při vyšetření svalové síly dle Jandy 5. stupně. 
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 Levá Pravá 

M. frontalis 5 5 

M. orbicularis oculi 5 5 

M. corrugator supercilii 5 5 

M. procerus 5 5 

M. nasalis 3 5 

M. orbicularis oris 3 5 

M. zygomaticus major 

M. risorius 

3 

3 

5 

5 

M. levator anguli oris 2 5 

M. depresor labii 

inferiorit 

M. depresor anguli oris 

2 

2 

5 

5 

M. mentalis 2+ 5 

M. buccinator 4 5 

M. masseter 

M. temporalis 

4 

4 

5 

5 

M. pterigoideus lateralis 

et medialis 

4 5 

Tabulka č. 9 Orientační svalový test pro obličejové svalstvo 

 

Neurologické vyšetření 

Pacientka bdělá, orientovaná časem i osobou, spolupracuje. Občasné výpadky 

pozornosti po dobu max. 10 – 15 s. 

Pacientka po CMP nyní na přechodu akutní a subakutní fáze onemocnění, 

převažuje obraz pseudochabé parézy se sníženým svalovým tonem na levé polovině 

těla. 
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Vyšetření hlavových nervů: 

 I. – pacientka cítí pachy a vůně, chutná jí 

 II. – čtení bez problému 

 III. + IV. + VI. – bulby ve středním postavení, pohyby symetrické do všech směrů, 

nevzniká nystagmus v krajních polohách 

 V. – palpace výstupů nebolestivá 

 VII. – čití nepostiženo, obličejová mimika asymetrická – pacientka vlevo porucha 

hybnosti v regionu dolní větvě, vázne cenění zubů, špulení rtů, úsměv, nafouknutí 

tváří a přefukování vzduchu vpravo/vlevo 

 VIII. – Hautnt negativní, pacientka slyší i šepot, porucha rovnováhy, nestabilita 

 IX. + X. – polyká bez problémů 

 XI. – oslabení elevace ramene vlevo 

 XII. – jazyk leží více vpravo, plazí vlevo, lehká porucha řeči 

  fotoreakce – bez patologií 

 

Horní končetiny:  

Povrchové čití: 

Taktilní čití – v normě bilaterálně  

Algické čití – hyperstezie vpravo  

Termické čití – tepelný podnět cítí oboustranně stejně 

Grafestezie – bez patologického nálezu 

 

Hluboké čití: 

Polohocit – bez patologického nálezu 

Pohybocit – bez patologického nálezu 

 

Myotatické reflexy 

 Levá Pravá 

Bicipitový – C5 hyporeflexie Hyporeflexie 

Styloradiální  – C6 hyporeflexie Hyporeflexie 

Tricipitový – C7 hyporeflexie Normoreflexie 

Flexorový – C8 hyporeflexie Hyporeflexie 

Tabulka č. 10 Vyšetření myotatických reflexů HKK  
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Pyramidové jevy zánikové a iritační 

 Levá Pravá 

Mingazziny Úplný pokles Negativní 

Hautant 
Pacientka nezvládla 

výchozí polohu 
Negativní 

Fenomén retardace  Pacientka ruku nezvedne Negativní 

Tabulka č. 11 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na HKK 

 

 Pravá Levá 

Hofmann-Trömner Nevýbavný Nevýbavný 

Juster Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 12 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na HKK 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – bez patologií vpravo, nelze vyšetřit vlevo 

Diadochokinéze – bez patologií vpravo, nelze vyšetřit vlevo 

 

Břicho: 

Kožní reflexy 

Reflex epigastrický, mezogastrický i hypogastrický nevýbavný bilaterálně. 

 

Dolní končetiny: 

Povrchové čití: 

Taktilní čití – v normě bilaterálně 

Algické čití – hyperstezie vpravo  

Termické čití – cítí stejně bilaterálně 

Grafestezie – bez patologického nálezu 

 

Hluboké čití: 

Polohocit – bez patologického nálezu 

Pohybocit – bez patologického nálezu 
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Myotatické reflexy 

 Levá Pravá 

Patelární – L2/4 Normoreflexie Hyporeflexie  

Achillovy šlachy – L5/S2 Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární – L5/S2 Normoreflexie Normoreflexie  

Tabulka č. 13 Vyšetření myotatických reflexů DKK 

 

Pyramidové jevy zánikové a iritační 

 Levá Pravá 

Mingazziny Pokles cca o 25cm Negativní 

Barré Pokles cca o 20cm Negativní 

Fenomén retardace  Zaostává cca od 40cm Negativní 

Tabulka č. 14 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na DKK 

 

 Levá Pravá 

Babinského příznak Nevýbavný Nevýbavný 

Chaddock Nevýbavný Nevýbavný 

Oppenheim Nevýbavný Nevýbavný 

Vítkův sumační jev Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 15 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na DKK 

 

Mozečkové funkce 

Taxe – bez patologického nálezu bilaterálně 

 

Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

Aspekce 

Pacientka má několik modřin na horních i dolních končetinách. Na rukou se 

nacházejí v oblasti anteriorní strany lokte a dorsální plochy ruky, všechny v místech 

vpichu po náběru krve. Na dolních končetinách jsou modřiny malé. Pacientka uvádí, 

že se jí modřiny dělají snadno, kvůli lékům na ředění krve. 
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Vyšetření kůže 

Kůže světlá, dostatečně hydratovaná, nepotivá, palpačně nebolestivá. 

Levostranné končetiny chladné. Pravostranné teplé. Kůže měkká protažitelná, posunlivá 

vůči podkoží všemi směry bilaterálně na horních končetinách. Otok nepatrný 

na levostranných končetinách. 

 Na dolních končetinách je kůže měkká, nepotivá, protažitelná, posunlivá vůči 

podkoží všemi směry. 

 Kůže zad palpačně teplá, suchá, dostatečně hydratovaná, protažitelná a 

posunlivá vůči podkoží všemi směry.  

 

Vyšetření podkoží 

 Podkoží palpačně posunlivé a protažitelné vůči fascii na horních i dolních 

končetinách.  

 Kiblerova řasa v oblasti bederní páteře omezená bilaterálně Uvolňuje se v oblasti 

dolní hrudní páteře. Následně se náběr opět znesnadňuje. V segmentu krční páteře 

volná. Po vyšetření se objevuje zarudnutí, které je nejvýraznější v omezených 

segmentech. 

 

Vyšetření fascií 

 Fascie na horních končetinách protažitelné všemi směry bilaterálně. Stejně tak i 

fascie na dolních končetinách. Na zádech hrudní fascie méně protažitelná směrem 

kaudálním bilaterálně. Fascie bederní protažitelná kraniálně i kaudálně bilaterálně. 

Palpace svalů 

 Pravá horní končetina bez patologického zvýšení či snížení napětí. Levá horní 

končetina spíše celkový hypotonus.  

Na pravé dolní končetině se v hyperonu nachází m. tensor fascie latae, 

mm. adductores a m. triceps surae. Na levé dolní končetině je ve zvýšeném napětí 

m. tensor fascie latae. 
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Vyšetření spasticity 

Při vyšetření spasticity se ve svalech při pasivním protažení do maximální délky 

zvýšilo napětí. Svaly levé paže kladly náhlý zvýšený odpor v méně než polovině 

rozsahu pohybu. Toto patologické napětí se projevilo při flexi a extenzi v loketním 

kloubu i při dorsální a palmární flexi v zápěstí. Na dolní končetině se tendence 

k spasticitě neprojevily. Dle Ashworthovy škály můžeme spasticitu vyšetřených svalů 

levé horní končetiny hodnotit stupněm 2.  

Skóre Klinický projev 

1 Bez zvýšení svalového napětí 

2 Lehký nárůst svalového napětí kladoucí odpor při pasivním pohybu 

3 Značně zvýšené svalové napětí, ale pasivní pohyb je možno provést 

4 Významně zvýšené svalové napětí, pasivní pohyb je obtížný 

5 Postižená končetina je proti flexi i extenzi rigidní 

Tabulka č. 16 Ashworthova škála spasticity 

 

Vyšetření úchopu (dle Nováka) 

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

Tabulka č. 17 Vyšetření jemné motoriky dle Nováka 

Tabulka č. 18 Vyšetření hrubé motoriky dle Nováka  

Jemná motorika Levá (dominantní) Pravá  

Štipec 0 3 

Pinzetový úchop 0 3 

Špetka 0 3 

Laterální úchop 0 3 

Hrubá motorika Levá (dominantní) Pravá  

Silový úchop 0 3 

Kulový úchop 0 3 

Válcový úchop 0 3 

Háček 0 3 
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Speciální testy: 

Barthel Index a Montrealský kognitivní test 

Provedeno dne 15. 1. 2015 

Hodnocený aspekt Provedení Skóre 

Najedení, napití S pomocí 5 

Oblékání S pomocí 5 

Koupání Neprovede 0 

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 

Kontinence moči Inkontinentní 0 

Kontinence stolice Občasně inkontinentní 5 

Použití WC S pomocí 5 

Přesun lůžko-židle S malou pomocí 10 

Chůze po rovině S pomocí 50m 10 

Chůze po schodech S pomocí 5 

Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové 

40 – 60bodů Závislost středního stupně 50 

Tabulka č. 19 Hodnocení dle Barthelové 

 

Prostorová orientace 5/5 

Paměť 3/3 

Pozornost 6/6 

Řeč 3/3 

Abstrakce 2/2 

Paměť vybavení 5 slov 4/5 

Orientace (datum, den, měsíc, rok, místo, 

město) 

5/6 

Celkové skóre 28/30 

Tabulka č. 20 Montrealský kognitivní test 
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3.3 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

 Pacientka po ischemické cévní mozkové příhodě s postižením hybnosti vlevo, 

a to více na horní končetině.  

 Pacientka je mobilní na lůžku, stabilní v lehu na obou bocích i v sedu. 

K vertikalizaci z lehu do sedu i ze sedu do stoje potřebuje dopomoc druhé osoby stejně 

tak jako pro přesuny z lůžka na židli a naopak. Pacientka je stabilní ve stoji s oporou 

o „kozičku“ pravou rukou.  

 Ve stoji pacientka stojí o úzké bazi. Váha je více na pravé dolní končetině těžiště 

posunuto spíše nad přednoží. Křivky bederní páteře oploštělé, akcentovaná hrudní 

kyfóza. Pánev vychýlena vpravo, pravé rameno výše než levé, obě ramena spíše 

v protrakci. Prominence břišní stěny. Hlava držena v předsunu a mírně ukloněna 

k levému rameni. 

 Při chůzi se pacientka opírá pravou rukou o „kozičku“. Potřebuje dopomoc 

fyzioterapeuta pod levou rukou. Jde třídobým rytmem, chůze je pomalá. Pacientka často 

ztrácí pozornost, často se zastavuje. Kroky jsou krátké. Pravou nohu pouze přisouvá 

k levé. Při stojné fázi na levé noze podklesá v koleni. Pacientka nedokáže propnout levé 

koleno do plné extenze. Má také problém přenést levou nohu v kročné fázi bez dotyku 

s podložkou. 

 Vyšetření pohybových stereotypů poukázalo na chybný stereotyp extenze a 

abdukce v kyčelním kloubu a také flexe šíje. Při zkoušce nitrobřišního tlaku se 

prokázalo oslabení trupového svalstva vlevo. 

 Antropometrické měření objektivizovalo lehký otok LHK. Obvodové rozměry 

DKK poukázaly na hypotrofii levé dolní končetiny oproti pravé v oblasti stehna. 

Rozsahy pohybů na horních končetinách jsou při aktivním pohybu vlevo velmi 

malé, avšak při pasivním pohybu nebyl mezi pravou a levou HKK rozdíl.  

U pacientky byly zjištěny zkrácené flexory kolenního kloubu, paravertebrální 

svaly, m. pectoralis major dolní vlákna, m. sternocleidomastoideus, adduktory 

kyčelního kloubu, m. pectoralis major střední a horní vlákna, m. pectoralis minor a 

m. levator scapulae vše bilaterálně. 

Z pohledu neurologie je nejvíce postižen n. facialis s deficitem jeho levé dolní 

větve. Mírný deficit také vykazuje n. accesorius a n. hypoglossus. Myotatické reflexy 

na horních končetinách spíše méně výbavné. Pyramidové jevy iritační jsou nevýbavné, 

zánikové jevy, pozitivní Mingazziny na HKK i DKK, pozitivní fenomén retardace.  
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Svaly na pacientčině levé horní končetině palpačně v hypotonu. Na pravé dolní 

končetině se ve zvýšeném napětí nachází m. tensor fasciae latae, mm. adductores a 

m. triceps surae. Na levé dolní končetině pak m. tensor fasciae latae.  

Vyšetření spasticity lze dle Ashwothovy škály klasifikovat stupněm 2 jako lehký 

nárůst svalového napětí kladoucí odpor při pasivním pohybu.  

Vyšetření úchopové funkce ruky vyšlo nepříznivě. Pacientka levou rukou 

nesvede žádný z úchopů. Dle Barthel Indexu je pacientka středně závislá na pomoci 

okolí, ovšem Montrealský kognitivní test nenaznačuje poruchu kognitivních funkcí.  

3.4 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

Nácvik samostatné vertikalizace do sedu a stoje s oporou o pomůcku. Nácvik 

přesunů na vozík. Nácvik správného stoje a jeho stability, reedukace správného 

stereotypu chůze o čtyřbodové holi. Samostatný nácvik stojné a kročné fáze levou dolní 

končetinou. Zlepšení funkce levostranných končetin a mimiky. Zvýšení síly svalů levé 

horní končetiny, zlepšení její funkce v opoře. Zvýšení síly extenzorů kyčelního a 

kolenního kloubu levé dolní končetiny. Zvýšení rozsahu aktivního pohybu 

levostranných končetin. Zvýšení síly trupového svalstva vlevo. Eliminace otoků levé 

horní končetiny. Protažení zkrácených svalů. Prevence spasticity. Obnova a zlepšení 

úchopové funkce ruky. Respirační fyzioterapie pro ovlivnění střevní peristaltiky. 

3.5 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Prevence spasticity, navrácení samostatnosti v ADL, zlepšování funkce 

levostranných končetin. Zlepšování úchopové funkce levé ruky. Zlepšování stability a 

celkové kondice. Nácvik chůze o jednobodové holi, zautomatizování chůze. Korekce 

případných patologických pohybových stereotypů.  

3.6 Terapeutické jednotky 

3.6.1 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 1 (13. 1. 2015) 

Vstupní kineziologický rozbor. 
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3.6.2 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 2 (14. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.:Pacientka spala dobře. Tvrdí, že se v noci probudila a ruku měla ohnutou v lokti 

nad podložkou.  

Obj.: Pacientka leží na posteli. Komunikuje, je orientována místem, časem i osobou. 

Cíl terapie: Stimulace mimického svalstva, facilitace svalů ramenního pletence, LHK a 

ruky, nácvik vertikalizace do sedu, udržení rozsahů pohybu a kondice, nácvik chůze 

po schodech. 

Návrh terapie:  

 techniky měkkých tkání na obličej a stimulace obličejového svalstva dle Kenny 

 facilitační techniky na LHK – míčkování, PNF, aproximace 

 antispastické protažení flexorových skupin LHK 

 vertikalizace do sedu, nácvik ADL 

 nácvik chůze do schodů 

Provedení:  

 jemná masáž obličeje a následná terapie dle Kenny na levostranné mimické svaly 

 míčkování celé LHK pomocí pěnového tenisového soft míčku disto-proximálním 

směrem krátkými rychlými pohyby 

 míčkování pomocí gumového válečku s výběžky disto-proximálním směrem 

krátkými rychlými pohyby 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, 

DKK podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace 

v ramenním kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, 

extenze prstů, výdrž 1-2 min 

 pomalá aproximace do IP, CMP a CM kloubů levé ruky 

 PNF  dle Kabata pro facilitaci všech svalů LHK zapojených v I., II. flekční i extenční 

diagonále, pasivně 

 nácvik sedu přes bok, korekce držení těla v sedu 

 vertikalizace do stoje a nácvik stereotypu chůze a chůze do schodů 

 pod vedením supervizora: prvky vývojové reflexní lokomoce – reflexní otáčení I. II., 

prvky DNS dle Koláře na levém boku a nízký šikmý sed 

 v rámci vertikalizace a přípravy na chůzi – nácvik ADL – obouvání a přesuny 

na lůžku  
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Fyzikální terapie: Vana na kotníky, teplota vody 35 – 38°C, 15min 

Závěr: 

Subj.: Pacientka příjemně unavená.  

Obj.: Pacientka se snažila spolupracovat. Při provádění PNF pacientka ztrácela 

pozornost. Nedokázala udržet zrakovou kontrolu pohybu, zejména byla-li končetina 

v levé polovině těla. Bylo nutné ji na důležitost zrakové fixace permanentně 

upozorňovat. Přesuny na posteli pacientce dělají problémy, zapomíná používat LDK 

v opoře. Celkově pacientka zapomíná na levou polovinu těla (neglect syndrom). 

Při chůzi nestabilní, ztrácí pozornost, důležité opakování stereotypu chůze nahlas. 

Chůze pomalá, pravá noha se pouze přisouvá. Chůze do schodů s oporou o zábradlí 

pravou rukou. První našlapuje pravá, levá následně přisunuta na schod. Při fázi stoje 

na levé noze, pacientce podklesává koleno. Nutná dopomoc fyzioterapeuta – podpěra 

LHK. Pacientka ušla cca 15 m. 

3.6.3 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 3 (15. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.:Pacientka se cítí dobře. Spala celou noc. Nestěžuje si na žádnou bolest. 

Obj.: Pacientka leží na posteli, LHK zapolohována na klínu, v dlani smotaný ručník 

Komunikuje, je orientována místem, časem i osobou. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence a LHK, zlepšení stability v sedu, 

udržení rozsahů pohybu a kondice, nácvik chůze po schodech. 

Návrh terapie:  

 facilitační techniky na LHK – míčkování, PNF, aproximace 

 vertikalizace do sedu, trénink stability v sedu  

 chůze a chůze po schodech 

 protažení v antispastickém vzorci flexorových skupin LHK  

Provedení:  

 míčkování celé LHK pomocí pěnového tenisového soft míčku disto-proximálním 

směrem krátkými rychlými pohyby 

 míčkování pomocí gumového válečku s výběžky disto-proximálním směrem 

krátkými rychlými pohyby 

 pomalá aproximace do IP, CMP a CM kloubů levé ruky 
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 PNF  dle Kabata pro facilitaci všech svalů LHK zapojených v I., II. flekční i extenční 

diagonále, pasivně 

 sed přes bok, korekce držení těla v této poloze, přenášení těžiště vpravo/vlevo, 

vpřed/vzad až do krajních poloh 

 chůze, chůze po schodech 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž 1-2 min 

Ergoterapie: Pod vedením ergoterapeutky byla pacientka otestována Montrealským 

kognitivním testem a proveden Barthel index test.  

Fyzikální terapie: Vany na HKK, teplota 35 – 38°C, čas 15min 

Závěr:  

Subj.: Pacientka unavená.  

Obj.: Pacientka spolupracovala, často však ztrácela pozornost. Míčkování pacientce 

bylo příjemné. Při PNF pacientka udržela zrakovou kontrolu pohybu o něco déle 

než včera v minulé terapeutické jednotce. Bylo nutné ji však na důležitost zrakové 

fixace opětovně upozorňovat. Při chůzi více stabilní. Nestabilní ve chvílích, kdy ztratí 

pozornost. Je důležité opakování stereotypu chůze nahlas. Chůze pomalá, pravá noha se 

pouze přisouvá. Chůze do schodů s oporou o zábradlí pravou rukou. První našlapuje 

pravá, levá následně přisunuta na schod. Ze schodů první sešlapuje levá dolní končetina. 

Při fázi stoje na levé noze, pacientce podklesává koleno. Nutná dopomoc fyzioterapeuta 

– podpěra LHK. Pacientka ušla cca 20m. 

3.6.4 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 4 (16. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.:Pacientka se cítí „plná sil“. Spala dobře. 

Obj.: Pacientka sedí na posteli. Je bdělá, usmívá se. Orientována místem, časem i 

osobou. 

Cíl terapie: Stimulace obličejového svalstva, facilitace svalů ramenního pletence, LHK 

a ruky, zlepšení stability v sedu a stoji, udržení rozsahů pohybu a kondice, chůze 

po schodech. 
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Návrh terapie:  

 techniky měkkých tkání na obličej a stimulace obličejového svalstva dle Kenny 

 facilitační techniky na LHK – míčkování, PNF 

 kondiční LTV 

 vertikalizace do sedu, trénink stability v sedu a stoji 

 chůze a chůze po schodech 

Provedení:  

 jemná masáž obličeje a následná terapie dle Kenny na levostranné mimické svaly 

 míčkování celé LHK pomocí pěnového tenisového soft míčku disto-proximálním 

směrem krátkými rychlými pohyby 

 míčkování pomocí gumového válečku s výběžky disto-proximálním směrem 

krátkými rychlými pohyby 

 PNF  dle Kabata pro facilitaci všech svalů LHK zapojených v I., II. flekční i extenční 

diagonále, pasivně 

 PNF dle Kabata pro facilitaci levé lopatky ve směru posteriorní elevace 

(m. trapezius) a anteriorní deprese (m. pectoralis maior, m pectoralis minor) a 

ve směru anteriorní elevace (m. serratus anterior) a posteriorní deprese 

(mm. rhomboidei, m. latissimus dorsi) 

 v lehu na zádech, elevace pánve a přetáčení na bok na obě strany 

 sed přes bok, korekce držení těla, přenášení těžiště vpravo/vlevo, vpřed/vzad až 

do krajních poloh, zdvihání pravé/levé dolní končetiny nad podložku, bez opory 

rukou o lehátko 

 chůze, chůze po schodech 

 cvičení u zábradlí – podřepy na obou nohou čelem k zábradlí, výkrok levou vpřed, 

přenášení váhy vpřed a vzad 

Ergoterapie: Pod vedením ergoterapeutky byla pacientka otestována Addenbrookským 

kognitivním testem. Terapie pomocí zrcadla. Asistované pohyby pomocí pravé 

pacientčiny ruky. 

Fyzikální terapie: Vany na DKK, teplota 35 – 38°C, čas 15min 

Závěr:  

Subj.: Pacientka již unavená.  

Obj.: Pacientka spolupracovala. Při PNF dle Kabata ve II: flekční diagonále se objevila 

aktivita extensorů prstů.   
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V I. extenční diagonále pacientka sama extendovala loket, aktivita se objevila i 

v extenzorech prstů. Bylo nutné ji však důrazně slovně instruovat. PNF pro levou 

lopatku spíše pasivně, vázla posteriorní elevace, anteriorní elevace a posteriorní 

deprese, anteriorní deprese provedena správně. Při chůzi více stabilní. Nestabilní 

ve chvílích, kdy se nechá rozptýlit či vynechá slovní doprovod činnosti. Chůze se 

zrychlila, pravá noha, již provádí normální délku kroku. Chůze do schodů s oporou 

o zábradlí pravou rukou. První našlapuje pravá, levá následně přisunuta na schod. 

Pacientka zkouší i opačný stereotyp, první do schodu našlapuje levá, pravá přisunuje. 

Tak vyjde 3 schody. Ze schodů první sešlapuje levá dolní končetina. Také zkusila 

opačný stereotyp, kdy první šla pravá dolní končetina, tak sešla opět 3 schody. 

Při stojné fázi na levé dolní končetině pacientce stále lehce podklesává koleno. Nutná 

kontrola fyzioterapeutem – lehká podpěra LHK. Výkroky levou vpřed a přenášení váhy 

– pacientka nedokázala plně extendovat levé koleno při přenesení váhy na pravou. 

Pacientka ušla cca 40m.  

3.6.5 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 5 (23. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.:Pacientka je unavená. Jakoby „na ni něco lezlo“. Téměř nespala. 

Obj.: Pacientka leží v posteli, unavená. Orientována místem, časem i osobou. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence, LHK a ruky, posílení dolních končetin, 

zlepšení stability ve stoji, udržení rozsahů pohybu a kondice. 

Návrh terapie:  

 facilitační techniky na LHK – míčkování, PNF 

 kondiční LTV 

 vertikalizace, trénink stability ve stoji 

 nácvik stability u zábradlí 

Provedení:  

 PNF  dle Kabata pro facilitaci všech svalů LHK zapojených v I., II. flekční i extenční 

diagonále, aktivně s dopomocí 

 v lehu na zádech flexe v kyčli a kolenu, nohy na podložce, elevace a posuny pánve 

do stran 

 leh na zádech, dolní končetiny flektované na míči, rotace dolního trupu, do krajních 

poloh, ze kterých se pacientka dokáže sama vrátit zpět do střední polohy 
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 posilování HSS v lehu na zádech flexe v kyčli i kolenu nohy na podložce, vytvoření 

opory v bederní oblasti, oploštění břišní stěny, sunutí paty po podložce, udržení 

vytvořeného tlaku beder do podložky 

 v lehu na pravém/levém boku analytické posilování dolních končetin ve směru 

abdukce a extenze (jedna série po 8 opakováních) 

 chůze 

 nácvik kročné fáze levou dolní končetinou u zábradlí – stoj na pravé, střídavě levou 

vpřed a vzad s přenesením váhy 

 nácvik stability ve výkroku levou vpřed/vzad – pacientka měla za úkol nenechat se 

vychýlit mým různým tlakem do pánve 

Závěr:  

Subj.: Pacientka ukončila cvičení kvůli přílišné únavě.  

Obj.: Při PNF dle Kabata ve II: flekční diagonále pacientka uvádí bolest v konečné 

poloze. V I. flekční diagonále pacientka sama započala pohyb do supinace předloktí, 

záškub jsem ucítila i ve flexorech prstů. V I. extenční diagonále pacientka sama 

extendovala loket, aktivita se objevila i v extenzorech prstů. Pacientka při snaze 

o elevaci pánve nekvalitně zapojuje levou dolní končetinu. Nedokáže se opřít do paty 

bez mé pomoci tlakem do kolena a nártu. Cvičení s dolními končetinami na míči 

pacientce dělalo problémy při přetáčení nohou vpravo. Při nácviku kročné fáze levou 

nohou dělalo potíže plně extendovat koleno levé nohy při dokončení pohybu (stoji 

na levé). Trénink stability ve výkroku levou před/vzad zvládla pacientka překvapivě 

dobře. Dokázala nenechat se odtlačit impulzem vlevo/vpravo. Vpřed/vzad s většími 

obtížemi, avšak cvik provedla.  

3.6.6 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 6 (26. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pocitově teplota. Nemoc. 

Obj.: Pacientka leží v posteli, opocená, zrychlený dech, sípe, kašle. Teplota naměřena 

v 8h ráno 37,8°C. Orientována místem, časem i osobou. 

Terapie neprovedena.  
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3.6.7 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 7 (27. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pocitově stejně jako den předchozí – teplota, nemoc. 

Obj.: Pacientka leží v posteli, sípe, kašle. Bez teploty. Orientována místem, časem i 

osobou. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence, LHK a ruky, posílení a facilitace 

trupového svalstva, posílení dolních končetin, zlepšení stability ve stoji, udržení rozsahů 

pohybu a kondice. 

Návrh terapie:  

 facilitační techniky na LHK – PNF 

 LTV kondiční 

 chůze po schodech 

 nácvik stability u zábradlí 

 antispastické protažení LHK 

Provedení:  

 PNF dle Kabata odtlačování s ulnární extenzí pro facilitaci extenzorů ruky, předloktí, 

svalů ramenního pletence a lopatky levé horní končetiny  

 v poloze na pravém boku válení overballu levou horní končetinou vpřed/vzad, 

pokusy o uchopení míče 

 v poloze na pravém boku, levou nohu provádí pohyb „šlapání na kole“, s mým 

odporem proti patě při pohybu do extenze, pohyb byl proveden i ve zpětném chodu 

 chůze po schodech – pravou/levou napřed i normální stereotyp chůze 

 nácvik stability prováděné výkroky levou/pravou vpřed/šikmo stranou/stranou 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž 1-2 min 
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Závěr:  

Subj.: Pacientka velmi unavená, upocená. 

Obj.: Zrychlené dýchání, opocený obličej i tělo. Při odtlačování s ulnární extenzí 

pacientka sama extendovala loket, všechny ostatní pohyby spíše pasivní s občasnými 

svalovými záškuby směrem do pronace i supinace a extenze/flexe prstů. Na pravý bok 

se pacientka přetočila sama, bylo ji však nutno připomenout, aby nezapomněla levou 

horní končetinu za sebou. Při cvičení v lehu na boku pacientka zvládla overball odkulit 

cca o 5cm. Vykonala při tom pohyb do flexe v ramenním kloubu, extenzi v lokti. 

„Šlapání na kole“ zvládla dobře. Dnešní chůzi po schodech pacientka provedla 

v normálním stereotypu chůze do půlky schodiště, cca 6 schodů. Zbytek schodů vyšla 

v modelu 1. pravá. 2. levá se přisune na stejný schod. V mezipatře si pacientka 

odpočinula na židli po dobu 1 – 2 min. Následně jsme provedli trénink stability 

ve výkrocích v různých polohách. Pacientka si opět odpočinula a pokračovali jsme 

v tréninku stability druhou nohou. Po cvičení sešla pacientka polovinu schodiště 

normálním stereotypem chůze. Zbytek schodů pak v modelu 1. levá, 2. pravá se přisune 

na stejný schod. 

3.6.8 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 8 (28. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pocitově stejně jako den předchozí – teplota, nemoc. 

Obj.: Pacientka leží v posteli, sípe, kašle. Bez teploty. Orientována místem, časem i 

osobou. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence, LHK a ruky, facilitace a posílení 

trupového svalstva, posílení dolních končetin, zlepšení stability ve stoji, udržení rozsahů 

pohybu a kondice. 

Návrh terapie:  

 facilitační techniky na LHK – PNF 

 LTV kondiční 

 chůze po schodech 

 nácvik stability u zábradlí 

 antispastické protažení LHK metodou PIR 
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Provedení:  

 PNF dle Kabata odtlačování s ulnární extenzí pro facilitaci extenzorů ruky, předloktí, 

svalů ramene a lopatky levé horní končetiny (m. coracobrachialis, m. pectoralis 

maior – pars clavicularis, m. deltoideus – pars anterior, m. biceps brachii – caput 

longum, m. serratus anterior) 

 v poloze na pravém boku válení overballu levou horní končetinou vpřed/vzad, 

pokusy o uchopení míče 

 v poloze na pravém boku, levou nohu provádí pohyb „šlapání na kole“, s mým 

odporem proti patě při pohybu do extenze, pohyb byl proveden i ve zpětném chodu 

 chůze po schodech – pravou/levou napřed i normální stereotyp chůze 

 nácvik stability prováděné výkroky levou/pravou vpřed/šikmo stranou/stranou 

u zábradlí, pacientka po získání stability opouští oporu o zábradlí 

 antispastické protažení v sedě u stolu na flexorovou skupinu předloktí ve výchozí 

poloze loket na stole, flexe v loketním kloubu, předloktí směrem vzhůru, dorsální 

flexe v zápěstí prsty směřují k ramenu, pacientka instruována, aby se s každým 

výdechem co nejvíce uvolnila, výdrž cca 2 min. 

Ergoterapie: Míčkování disto-proximálně rychlými krátkými pohyby. Aproximace 

do malých kloubů ruky. Pod vedením ergoterapeutky byla provedena terapie pomocí 

zrcadla. Dále pacientka prováděla pronaci/supinaci, dorsální/palmární flexi v zápěstí, 

zavření ruky v pěst, uvolnění a extenzi a abdukci prstů. Následně izolované pohyby 

palcem do abdukce a addukce. Asistované pohyby pomocí pravé pacientčiny ruky. 

Skládání pexesa (obr. č 2 viz příloha 5), flexe a extenze v loketním kloubu s hladítkem 

(obr. č.3 viz příloha 5). 

Závěr:  

Subj.: Pacientka velmi unavená, upocená. Na jednotce s ergoterapeutkou relativně 

bez únavy. O pexeso jevila velký zájem. Bavilo ji. 

Obj.: Zrychlené dýchání, opocený obličej i tělo. Při odtlačování s ulnární extenzí 

pacientka sama extendovala loket, všechny ostatní pohyby spíše pasivní s občasnými 

svalovými záškuby směrem do pronace i supinace a extenze/flexe prstů. Na pravý bok 

se pacientka přetočila sama, bylo ji však nutno připomenout, aby nezapomněla levou 

horní končetinu za sebou. Při cvičení v lehu na boku pacientka zvládla overball odkulit 

cca o 5cm. Vykonala při tom pohyb do flexe v ramenním kloubu a extenzi v lokti. 

„Šlapání na kole“ zvládla dobře. Dnešní chůzi po schodech pacientka provedla 
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v normálním stereotypu chůze cca 3 schody. Zbytek schodů – čtyři vyšla v modelu 

1. pravá, 2. levá se přisune na stejný schod, a poslední čtyři schody 1. levá, 2. pravá 

noha.  

V mezipatře si pacientka odpočinula na židli po dobu 1 – 2 min. Následně jsme provedli 

trénink stability ve výkrocích v různých polohách. Pacientka si opět odpočinula a 

pokračovali jsme v tréninku stability druhou nohou. Po tomto cvičení sešla pacientka 

3 schody normálním stereotypem chůze. Zbytek schodů – čtyři schody v modelu 

1. levá, 2. pravá se přisune na stejný schod, a čtyři poslední schody začínala pacientka 

nohou pravou. Pacientka pociťuje bolest při antispastickém protažení LHK v oblasti 

ramenního pletence. 

Při ergoterapii pacientka provedla aktivně pronaci 30°, následná dopomoc 

ergoterapeutky do výchozí pozice, supinace cca 10°, do konečné polohy dopomohla 

ergoterapeutka. Flexe prstů aktivně v rozsahu 10°, extenze pouze druhého a třetího prstu 

v rozsahu 5°. Extenze v lokti provedena do cca 45°. Na práci s hladítkem se již plně 

nesoustředila. Vypadala unaveně. 

3.6.9 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 9 (29. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pacientka se cítí lépe, již není tolik unavená, těší se na cvičení. 

Obj.: Pacientka sedí na posteli, je oblečená, učesaná. Orientována místem, časem i 

osobou. Při orientačním vyšetření hybnosti a bolestivosti ramenního pletence omezen 

rozsah do flexe a zevní rotace s bolestí v oblasti úponů vnitřních rotátorů levé horní 

končetiny. 

Cíl terapie: Stimulace svalů obličeje, facilitace svalů ramenního pletence, LHK a ruky, 

posílení a facilitace trupového svalstva, relaxace vnitřních rotátorů ramene posílení 

dolních končetin, zlepšení stability ve stoji, udržení rozsahů pohybu a kondice, nácvik 

chůze přes překážky. 

Návrh terapie:  

 techniky měkkých tkání na obličejové svalstvo a stimulace levostranného 

mimického svalstva dle Kenny 

 facilitační techniky na LHK – PNF 

 LTV kondiční 

 antispastické protažení LHK 
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 nácvik stability u zábradlí 

 chůze přes překážky v interiéru i exteriéru 

 rotoped 

Provedení:  

 jemná masáž obličeje a následně terapie levostranného mimického svalstva 

dle Kenny  

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž 1-2 min 

 PNF dle Kabata pro facilitaci všech svalů LHK zapojených v I., II. flekční i extenční 

diagonále, aktivně s dopomocí 

 PNF dle Kabata pro facilitaci extenzorů ruky a předloktí a svalů ramene a lopatky 

levé horní končetiny v pohybovém vzoru odtlačování s ulnární extenzí, aktivně 

s dopomocí 

 v poloze na pravém boku válení overballu levou horní končetinou vpřed/vzad, 

pokusy o uchopení míče 

 v poloze na pravém boku, levou nohu provádí pohyb „šlapání na kole“, s mým 

odporem proti patě při pohybu do extenze, pohyb byl proveden i ve zpětném chodu 

 v poloze na břiše, pacientka provádí flexi v kolenních kloubech 

 v poloze na břiše, kolena flektované, pacientka provádí extenzi v kyčelních kloubech 

proti mému odporu 

 chůze přes překážky v pravé ruce čtyřbodová hůl (slalom mezi botami, překračování 

bot, Thera-band balanční podložky, chůze přes balanční podložky Thera-band vždy 

pod jednou nohou, čtyřbodová hůl se opírá vedle podložky) 

 nácvik stability prováděné výkroky levou/pravou vpřed/šikmo stranou/stranou 

u zábradlí, po ustálení polohy se pacientka pustí zábradlí 

 podřepy čelem k zábradlí, pacientka se přidržuje oběma rukama (co nejméně) 

 stoj na jedné noze, čelem k zábradlí, pacientka se přidržuje oběma rukama (snaží se 

co nejméně) 

 chůze po schodech – pravou/levou napřed i normální stereotyp chůze 

 chůze v exteriéru – překonávání obrubníků (na přání pacientky) 

 rotoped 5 min, bez zátěže  
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Ergoterapie: Stimulace levé horní končetiny aproximací do malých kloubů ruky a 

zápěstí. Pod vedením ergoterapeutky byla provedena terapie pomocí zrcadla. Pacientka 

prováděla pronaci/supinaci, dorsální/palmární flexi v zápěstí, zavření ruky v pěst, 

uvolnění a extenzi a abdukci prstů. Následně (již bez zrcadla) izolované pohyby palcem 

do abdukce a addukce. Asistované pohyby pomocí pacientčiny pravé ruky. Klouzavé 

pohyby po desce – levá ruka drží hladítko, pacientka provádí pohyb do horizontální 

addukce s flexí lokte. Následně má za úkol vrátit se do výchozí polohy (levá horní 

končetina na stole, extendovaný loket). 

Závěr:  

Subj.: Pacientka unavená. Spokojená, že se podívala po měsíci ven. Nic ji nebolí. 

Obj.: Terapii mimického svalstva hodnotím jako úspěšnou. Větší asymetrie se projevuje 

pouze při cenění zubů, špulení rtů a širokém úsměvu, kdy koutek ještě lehce spadá dolů. 

Při odtlačování s ulnární extenzí pacientka sama provedla počátek pohybu do pronace a 

extenze prstů, sama plně extendovala loket. V II. flekční diagonále pacientka uvádí 

bolest při poloze horní končetiny ve flexi nad 100°, abdukcí 90° a vnější rotací 

v ramenním kloubu. V této poloze provedena vědomá relaxace. Na pravý bok se 

pacientka přetočila sama, oproti minulému dni nezapomněla na levou horní končetinu. 

Na boku pacientka zvládla overball odkulit rychleji a dále než předchozí terapeutickou 

jednotku (asi 10- 15cm). Nejlépe byl vykonaný první pokus. „Šlapání na kole“ mělo 

plynulejší průběh, pacientka již věděla, kam přesně má protlačovat patu. Byla znát i 

větší síla končetiny. Trénink stability ve výkrocích byl o poznání jistější než minulou 

terapii. Pacientka si rychleji získala rovnováhu, nebála se plně opustit oporu o zábradlí. 

Výšlap byl učiněn přes patu, s váhou nad přední nohou, koleno flektováno méně 

než 90°. Podřepy téměř bez opory, stoj na levé s plnou oporou o zábradlí oběma 

rukama. Pacientce dělá obtíže extendovat koleno a vydržet v plné extenzi po dobu stoje 

na levé (2 - 3 sekundy). Pacientka zvládla dvakrát obejít budovu s jednou 2 minutovou 

přestávkou. Dohromady asi 100m. V rámci chůze dvakrát sešla schodiště, které zdolala 

do půlky normálním stereotypem chůze a od půlky po třech schodech jednou nohou 

napřed. V ergoterapeutické jednotce pacientka pohyby do supinace/pronace provedla 

v polovičním rozsahu pohybu. Sevření ruky v pěst vykonala do jedné třetiny rozsahu 

pohybu, opětovné otevření však vázlo, dorzální a palmární flexe pouze s naznačenou 

počáteční aktivitou. Izolované pohyby palcem do addukce/abdukce provedla pacientka 

o jedné třetiny rozsahu pohybu. Při klouzavých pohybech pacientka zvládla flektovat 
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loket až k okraji stolu (asi 90° flexe v lokti), zpáteční extenze provedena samostatně 

v rozsahu asi 30°. Pohyb pacientce trval dlouho (cca minutu), v průběhu vykonávání se 

dvakrát přestala soustředit. 

3.6.10 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 10 (30. 1. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře, spala tvrdě celou noc. Nestěžuje si na žádné bolesti. 

Obj.: Pacientka sedí na posteli, je oblečená, učesaná. Orientována místem, časem i 

osobou. Při orientačním vyšetření hybnosti a bolestivosti ramenního pletence omezen 

rozsah do flexe a zevní rotace. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence a ruky, posílení a stabilizace trupového 

svalstva, relaxace vnitřních rotátorů ramene posílení dolních končetin, zlepšení stability 

v sedu udržení rozsahů pohybu a kondice.  

Návrh terapie:  

 PNF dle Kabata otevíráni a zavírání ruky, anteriorní deprese, anteriorní elevace, 

posteriorní deprese a posteriorní elevace lopatky 

 antispastické protažení LHK 

 trénink stability v sedu 

 nácvik chůze o vycházkové holi 

 chůze po schodech 

 rotoped 

Provedení:  

 PNF dle Kabata facilitačně – otevírání a zavírání ruky v I. i II. diagonále 

 PNF dle Kabata pro facilitaci svalů levé lopatky ve směru posteriorní elevace 

(m. trapezius) a anteriorní deprese (m. pectoralis maior, m pectoralis minor) a ve 

směru anteriorní elevace (m. serratus anterior) a posteriorní deprese 

(mm. rhomboidei, m. latissimus dorsi) 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, pacientka 

měla za úkol se s každým výdechem co nejvíce uvolnit, výdrž cca 2 minuty 

 v poloze na břiše nácvik opory o předloktí ve vývojové poloze 3 měsíce 
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 v poloze na břiše, kolena flektované, pacientka provádí extenzi v kyčelních kloubech 

proti mému odporu 

 sed na balanční čočce, v korigovaném sedu, přenášení váhy 

vpřed/vzad/do boků/kolečka, zvedání střídavě levé/pravé dolní končetiny, vytahování 

se za horními končetinami v upažení 

 chůze s vycházkovou holí, chůze po schodech s oporou o zábradlí 

 rotoped 7 min, zátěž 4 

Ergoterapie: Stimulace levé horní končetiny aproximací do malých kloubů ruky a 

zápěstí. Aktivní a asistované pohyby do pronace/supinace, dorsální/palmární flexe 

v zápěstí, zavření ruky v pěst, uvolnění a extenzi a abdukci prstů, izolované pohyby 

palcem do abdukce a addukce. 

Asistované pohyby pomocí pacientčiny pravé ruky do různých směrů (dotyk cíle). 

Klouzavé pohyby po desce – levá ruka drží hladítko, pacientka provádí pohyb 

do horizontální addukce s flexí lokte. Následně má za úkol vrátit se do výchozí polohy 

(levá horní končetina na stole, extendovaný loket). 

Závěr:  

Subj.: Pacientka bez únavy.  

Obj.: Otevírání ruky technikou PNF dle Kabata v I. extenční diagonále - pacientka 

projevila aktivitu až ke konci pohybu. V II. flekční diagonále taktéž projevila aktivitu až 

ke konci pohybu. Zavírání ruky v I flekční diagonále se zdálo pro pacientku jednodušší, 

pohyb byl iniciován již pacientkou. Aktivita v průběhu pohybu slábla. Stejný průběh 

měla i I. extenční diagonála. Výchozí postavení pro antispastické protažení bylo 

v poloze ve flexi nad 100°, abdukcí 90° a vnější rotacií v ramenním kloubu levé horní 

končetiny, zde byla hranice mezi nebolestivou a bolestivou polohou. Bolest se objevila 

v oblasti úponu vnitřních rotátorů ramene. Konečná nebolestivá poloha se posunula asi 

o centimetr níže. Při cvičení na břiše pacientka dokázala vytvořit oporu o předloktí, 

napřímit páteř a nadzvednout hrudník. S centrací levého ramene a lopatky byla nutná 

manuální dopomoc. Cvičení na balanční čočce v sedu – pro pacientku bylo obtížné 

vytahování se za rukama (levá horní končetina byla v upažení držena s mojí asistencí). 

Také zvedání pravé končetiny pacientce činilo problémy kvůli horšímu zapojení levé 

dolní končetiny do opory a nedostatečné síle trupového svalstva vlevo. Chůze 

s vycházkovou holí nedělala pacientce žádné problémy. 
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 V dnešní terapii ušla pacientka asi 40m a 3 patra schodiště, kdy šla vždy půlku 

schodiště normálním stereotypem chůze a druhou půlku jednou nohou napřed. Při chůzi 

ze schodů jsme 1,5 patra sešli vždy polovinu schodů střídavým stereotypem chůze a 

polovinu chůzí jednou nohou napřed. Druhé 1,5 patro pacientka šla již pouze jednou 

nohou napřed. Každé schodiště vystřídala první scházející nohu. Poté pacientka jela 

7 min na rotopedu se stupněm zátěže 4. Pacientce vázlo protočení levé dolní končetiny 

horní polovinu oblouku. V ergoterapeutické jednotce pacientka pohyby 

do supinace/pronace provedla v polovičním rozsahu pohybu. Sevření ruky v pěst 

vykonala do dvou třetin rozsahu pohybu, opětovné otevření však vázlo, dorzální a 

palmární flexe pouze s naznačenou počáteční aktivitou. Izolované pohyby palcem 

do addukce/abdukce provedla pacientka v téměř plném rozsahu pohybu. 

Při klouzavých pohybech pacientka zvládla flektovat loket až k okraji stolu 

(asi 90° flexe v lokti), zpáteční extenze provedena samostatně v rozsahu asi 45°. 

Všechny pohyby byly vykonány rychleji a na první pokus. Za největší zlepšení považuji 

flektování a extendování lokte při klouzavých pohybech, dále abdukci a addukci palce a 

sevření ruky v pěst.  

3.6.11 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 11 (2. 2. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Dnes ve špatném duševním rozpoložení. Špatně spala. Je unavená.  

Obj.: Pacientka sedí na posteli, oblečená do pyžama, neučesaná. Orientována místem, 

časem i osobou.  

Cíl terapie: Zlepšení funkce ruky v opoře, posílení a facilitace trupového svalstva, 

trénink stability ve stoji, udržení rozsahů pohybu a kondice.  

Návrh terapie:  

 LTV pro trénink stability a nácvik opory 

 chůze a chůze po schodech  

 antispastické protažení LHK 

Provedení:  

 šikmý stoj čelem k delší straně lehátka s oporou o natažené HKK, přenášení váhy 

vpravo/vlevo/vpřed/vzad, odlehčení jedné končetiny 

 šikmý stoj u lehátka s oporou o lehátko o předloktí, přenášení váhy 

vpravo/vlevo/vpřed/vzad, odlehčení jedné končetiny  
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 v poloze na břiše nácvik opory o předloktí ve vývojové poloze 3 měsíce 

 chůze s vycházkovou holí, chůze po schodech s oporou o zábradlí 

 trénink stability u zábradlí – podřepy, stoj na jedné, výpady do všech směrů, 

přenášení váhy, vychylování z rovnovážné polohy ve stoji, ve výkroku pravou/levou 

vpřed 

 rotoped 7 min, zátěž 4 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž cca 2 minuty, pacientka byla instruována, aby se s každým výdechem co 

nejvíce uvolnila 

 

Závěr:  

Subj.: Pacientčin psychický stav se zlepšil. Nic ji nebolí.  

Obj.: Šikmý stoj u lehátka s oporou o natažené LHK byl proveden s asistovanou 

podporou levého lokte pro udržení v extenzi. Pacientka se držela nad pravou rukou. 

Při přesunu těžiště na střední osu těla m. triceps brachii vlevo projevil aktivitu, ta ovšem 

nedosahovala takové kvality, aby udržela loket v extenzi. Variantu s odlehčením pravé 

končetiny jsme zkusili, následně již neopakovali, jelikož pacientka nedokázala ani 

s mojí pomocí levý loket udržet extendovaný. Při cvičení v podporu pacientka dokázala 

uvést těžiště nad střední osu těla. Pohyby vpravo/vlevo/vpřed/vzad dokázala provést 

relativně bez problémů. Ze začátku měla potíže s odhadem rozsahu pohybu, který si 

může dovolit. Při cvičení na břiše pacientka dokázala vytvořit oporu o předloktí, 

napřímit páteř (kromě Th úseku – zůstala fixovaná kyfóza) a nadzvednout hrudník. 

S centrací levého ramena a lopatky byla nutná manuální dopomoc. Chůze se opět 

zrychlila. Na pacientce je vidět jistota a automacie stereotypu. V dnešní terapii ušla 

pacientka asi 60m a jedno patro schodiště, kdy šla vždy půlku schodů normálním 

střídavým rytmem a půlku jednou nohou napřed, na druhých schodech druhou nohou 

napřed. Ve cvicích prováděných s oporou o zábradlí se pacientka výrazně zlepšila. 

Podřepy pouze s položenýma rukama na zábradlí (bez aktivní opory), po výkroku 

ustálila polohu do dvou sekund. Nenechala se z rovnovážné polohy vychýlit, pokud se 

tak stalo, získala stabilitu téměř okamžitě. Jízda na rotopedu byla plynulejší. Protažení 

v antispastickém vzorci – bolestivý bod byl dále než v minulých dnech.  



 

57 

 

3.6.12 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 12 (3. 2. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře, spala tvrdě celou noc. Nestěžuje si na žádné bolesti. 

Obj.: Pacientka sedí na posteli, je oblečená, učesaná. Orientována místem, časem i 

osobou. Při orientačním vyšetření hybnosti a bolestivosti ramenního pletence omezen 

rozsah do flexe a zevní rotace. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence a ruky, posílení trupového svalstva, 

relaxace vnitřních rotátorů ramene posílení dolních končetin, zlepšení stability v sedu 

udržení rozsahů pohybu a kondice.  

Návrh terapie:  

 PNF dle Kabata odtlačování s ulnární extenzí 

 antispastické protažení LHK 

 LTV – nácvik opory i horní končetiny, trénink stability v sedu 

 chůze, chůze po schodech 

 rotoped 

Provedení:  

 PNF dle Kabata pro facilitaci extenzorů ruky a předloktí a svalů ramene a lopatky 

levé horní končetiny v pohybovém vzoru odtlačování s ulnární extenzí, aktivně 

s dopomocí 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž cca 2 minuty, pacientka byla instruována, aby se s každým výdechem co 

nejvíce uvolnila 

 v poloze na břiše nácvik opory o předloktí ve vývojové poloze 3 měsíce 

 sed na balanční čočce, v korigovaném sedu, přenášení váhy 

vpřed/vzad/do boků/kolečka, zvedání střídavě levé/pravé dolní končetiny, vytahování 

se za horními končetinami v upažení 

 chůze s vycházkovou holí, chůze po schodech s oporou o zábradlí 

 rotoped 10 min, zátěž 4 

  



 

58 

 

Závěr:  

Subj.: Pacientka bez únavy.  

Obj.: Při odtlačování s ulnární extenzí pacientka sama provedla počátek pohybu 

do pronace a extenze prstů, sama plně extendovala loket. Bolest opět v poloze ve flexi 

nad 100°, abdukcí 90° a vnější rotaci v ramenním kloubu levé horní končetiny v oblasti 

úponu vnitřních rotátorů ramene (zhoršení oproti předchozí terapii). V poslední 

nebolestivé poloze byla pacientka instruována, ať se nadechne a s výdechem se úplně 

uvolní. Hranice mezi bolestivou a nebolestivou polohou se posunula asi o centimetr. 

Při cvičení na břiše pacientka dokázala vytvořit oporu o předloktí, napřímit páteř 

(kromě fixované hrudní kyfozy) a nadzvednout hrudník. S centrací levého ramena a 

lopatky byla nutná manuální dopomoc. Cvičení na balanční čočce v sedu – 

pro pacientku bylo obtížné vytahování se za rukama (levá horní končetina byla 

v upažení držena s mojí asistencí). Také zvedání pravé končetiny pacientce činilo 

problémy kvůli horšímu zapojení levé dolní končetiny do opory a nedostatečné síly 

trupového svalstva vlevo.  

V dnešní terapii ušla pacientka asi 40m, poté pacientka jela 10min na rotopedu 

se stupněm zátěže 4. Protočení levé dolní končetiny bylo plynulé až na občasné 

zaváhání, když se pacientka nechala rozptýlit. 

3.6.13 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 13 (4. 2. 2015) 

Status présens:  

Subj.: Pacientka se cítí dobře, spala dobře celou noc. Bolesti neguje. 

Obj.: Pacientka sedí na posteli, je oblečená, učesaná. Orientována místem, časem i 

osobou. 

Cíl terapie: Facilitace svalů ramenního pletence a ruky, posílení a stabilizace trupového 

svalstva, zlepšení stability v sedu udržení rozsahů pohybu a kondice.  

Návrh terapie:  

 LTV – trénink stability s oporou u lehátka 

 LTV zaměřené na trénink trupového svalstva, zejména šikmých břišních svalů a 

m. quadratus lumborum 

 antispastické protažení LHK 

 chůze, chůze po schodech 

 rotoped  
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Provedení:  

 šikmý stoj u vysokého lehátka s oporou o natažené HKK, nohy rozkročmo levá 

vpřed – odlehčení levé/pravé dolní končetiny, přenášení váhy těla 

vpravo/vlevo/vpřed/vzad 

 leh na zádech, nohy na gymballu, 90° v kyčlích a kolenou – vychylování dolních 

končetin do stran, tímto prováděna rotace dolního trupu se zapojením šikmých 

břišních svalů a m. quadratus lumborum, pacientka měla za úkol dosáhnout pouze 

takové polohy, ze které se dokáže vrátit do výchozí polohy  

 leh na zádech, nohy na gymballu, 90° v kyčlích a kolenou – ruce spojené před tělem, 

90° flexe v ramenních kloubech, lokty extendované, prsty propletené, vytáčení HKK 

k jedné straně a DKK k druhé straně, v dalším cvičení HKK i DKK na stejnou stranu 

 v poloze na břiše nácvik opory o předloktí ve vývojové poloze 3 měsíce 

 v poloze na břiše, zakopávání 

 protažení LHK v antispastickém vzorci, výchozí poloha leh na zádech, DKK 

podloženy pod koleny, LHK maximální flexe, abdukce, zevní rotace v ramenním 

kloubu, extenze v loketním kloubu, supinace, dorsální flexe zápěstí, extenze prstů, 

výdrž cca 2 minuty, pacientka byla instruována, aby se s každým výdechem co 

nejvíce uvolnila 

 chůze s vycházkovou holí, chůze po schodech s oporou o zábradlí 

 rotoped 10 min, zátěž 4 

Závěr:  

Subj.: Pacientka opocená, nestěžuje si na bolesti.  

Obj.: Šikmý stoj u lehátka s oporou o natažené HKK byl proveden s asistovanou 

podporou levého lokte pro udržení v extenzi. Pacientka se držela více nad pravou rukou. 

Přenos váhy vlevo byl proveden do střední osy těla. Vpravo se těžiště dostalo až nad 

pravé rameno. Variantu s odlehčením pravé končetiny jsme provedli dvakrát, vícekrát 

jsme neopakovali. Pacientka napodruhé nedokázala ani s mojí pomocí levý loket udržet 

extendovaný. V lehu na zádech vychylovala pacientka dolní končetiny cca o 10 – 15cm. 

Při přidání horních končetin se pohyb dolních končetin zvětšil. Pohyb horních končetin 

vlevo byl menší než při přetáčení doprava. U cvičení všemi končetinami k jedné straně 

pacientka provedla pohyb vlevo v menším rozsahu než vpravo. Při cvičení na břiše 

pacientka dokázala vytvořit oporu o předloktí, napřímit páteř a nadzvednout hrudník.  
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S centrací levého ramena a lopatky byla nutná manuální dopomoc. V dnešní terapii 

pacientka ušla asi 40m a 4 patra schodiště, kdy šla vždy půlku schodů normálním 

střídavým mechanismem chůze a druhou půlku jednou nohou napřed (vedoucí nohy 

pravidelně každé schody střídala) Mezipatro pacientka přešla sama, bez opory 

o zábradlí či hůl. Provedení chůze ze schodů vypadalo stejně jako chůze do schodů. 

Po 2 patrech si pacientka na minutu odpočinula na židli. Poté pacientka jela 10 min 

na rotopedu se stupněm zátěže 4. Protočení již téměř souměrné. Lehká asymetrie byla 

viditelná při protáčení horního oblouku levou nohou. Při soustředění pacientka tuto 

asymetrii dokázala upravit.  

3.6.14 TERAPEUTICKÁ JEDNOTKA Č. 14 (5. 2: 2015) 

3.7 Výstupní kineziologický rozbor 

5. 2. 2015 

Status présens: 

Subjektivně: Pacientka se cítí relativně dobře, je bez bolesti. Spala málo.  

Objektivně: Pacientka po cévní mozkové příhodě ze dne 10. 12. 2014. Komunikuje, 

je orientovaná místem, časem i osobou. Bez známek afázie či dysartrie. Levostranná 

hemiparéza převážně horní končetiny. Pacientka sedí na posteli, je oblečená, obutá 

do tenisek, učesaná. Levá HK volně odložená podél těla. 

TF: 80 tepů/min 

DF: 14 dechů/min 

 

Vyšetření stoje (s oporou o čtyřbodovou hůl) 

Zezadu:  

Stojná baze široká, paty cca 30cm od sebe, levá asi 5 cm před pravou. Přednoží 

vytočené zevně, levá více. Váha na pravé končetině. Hlezenní klouby ve valgózním 

postavení. Kontura lýtek asymetrická. Na LDK kontury setřelé. Kolenní klouby 

v mírném valgózním postavení. Popliteální a subgluteální rýha na pravé DK výše. 

Kontury popliteální, subgluteální rýhy a stehen lépe zřetelné vpravo. Křivky bederní 

páteře oploštělé. Akcentovaná hrudní kyfóza. Pánev vychýlená vpravo. Zdá se 

v retroverzi. Od přechodu ThL směrem kranálně linie páteře uhýbá k pravé straně, pravé 

rameno níže, pravá ruka se opírá o čtyřbodovou hůl. Krční páteř se vrací ke střední linii, 

hlava v úklonu, levé ucho níže, bez zřejmých rotací.  



 

61 

 

Zboku pravá:  

Váha na přednoží, více na pravé, levá pata více vepředu, v úrovni kotníku pravé 

nohy. Levý kolenní kloub v semiflexi, pravá DK extendovaná. Pánev v retroverzním 

postavení. Prominence břišní stěny. Křivky bederní páteře oploštělé. Akcentovaná 

hrudní kyfóza v celím jejím průběhu. Ramena v protrakci. Pravou rukou se pacientka 

opírá o čtyřbodovou hůl. Hlava držena v předsunu, hyperlordóza v Cp. 

 

Zboku levá:  

Váha na přednoží, levý kolenní kloub v semiflexi, pravá DK extendovaná. Pánev 

v retroverzním postavení. Prominence břišní stěny. Křivky bederní páteře oploštělé. 

Akcentovaná hrudní kyfóza v celém jejím průběhu. Ramena v protrakci. Pravou rukou 

se pacientka opírá o čtyřbodovou hůl. Levé rameno elevováno, LHK volně podél těla, 

prsty se dotýkají horní třetiny stehna LHK. Hlava držena v předsunu, hyperlordóza 

v Cp. 

 

Zepředu:  

Stojná baze široká, paty cca 30cm od sebe, levá asi 5 cm před pravou. Přednoží 

vytočené zevně, levá více. Váha převážně na pravé končetině. Hlezenní klouby 

ve valgózním postavení. Kontura lýtek asymetrická. Na LDK kontury setřelé. Kolenní 

klouby v mírném valgózním postavení. Pately prominují mediálně. Křivky adduktorů 

výraznější vpravo. Pánev vychýlená vpravo. Umbillicus spíše k pravé straně. Břišní 

stěna vyklenuta vpřed. Pravé rameno v elevaci. Levé ucho níže. Hlava v mírném úklonu 

k levému ramenu, bez zřejmých rotací, držena v předsunu.  

 

Palpační vyšetření pánve: Cristae illiacae vpravo výše, stejně tak spinae iliacae 

anteriores et posteriori vpravo. Pánev vychýlena vpravo. 

 

Dynamické vyšetření stoje 

Neprováděno 
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Modifikace stoje:  

Stoj na jedné noze:  

Pravá – pacientka zvládne s lehkou oporou o zábradlí oběma rukama, výdrž 10s 

Levá – pacientka zvládne se znatelnou oporou o zábradlí oběma rukama, výdrž 10s 

Modifikaci se zavřenýma očima zvládne pouze při stoji na pravé. 

Stoj na špičkách a patách (s oporou oběma rukama o zábradlí): 

Pacientka zvládne obě modifikace. Při prolongované výdrži stoje na patách začíná 

na levé dolní končetině ochabovat držení dorsální flexe. 

 

Vyšetření chůze 

Pacientka chodí s oporou o čtyřbodovou hůl, kterou drží v pravé ruce. Chůze třídobým 

rytmem (1. hůl, 2. levá DK, 3. pravá DK). Levá paže v loketním závěsu. Chůze 

relativně rychlá, rytmická, pacientka jí nemusí věnovat plnou pozornost. Kroky 

symetrické, adekvátní výšce postavy. Ve stojné fázi na levé noze pacientka nedokáže 

dolní končetinu propnout do plné extenze ani na ni plně přenést váhu. Pravou nohou 

pacientka našlapuje na patu, chodidlo odvíjí přes jeho zevní hranu, poslední dotyk 

s podložkou je na úrovni hlaviček metatarsů. Levá noha dopadá na patu, odvíjí přes 

střední linii plosky nohy, poslední dotyk s podložkou je na úrovni metatarsů. Typ chůze 

proximální dle Jandy.  

Timed Up and Go test 

 Pacientka zvládla test provést za 32 sekund. Dle hodnocení pro riziko pádu 

pacientka spadá do skupiny s velkým rizikem pádu. 

 

Vyšetření některých základních hybných stereotypů dle Jandy: 

Extenze v kyčli 

Timing pacienky: 

Pacientka nejdříve aktivovala hamstringy poté až m. gluteus maximu. Svalový 

nábor pokračuje homolaterálními extensory Lp, kontralaterálními extensory Lp, 

kontralaterálními a následně homolaterálními extensory ThL páteře. Jako poslední 

zahajují činnost svaly pletence ramennního. 
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Abdukce v kyčelním kloubu 

Timing pacientky: 

Pacientka provádí pohyb pomocí tensorového mechanismu levou i pravou 

nohou. 

 

Flexe šíje 

Pacientka provádí flexi spíše předsunem hlavy, do pohybu se výrazně více 

zapojuje m. sternocleidoastoideus. 

 

Vyšetření dechového stereotypu: 

Pacientka má hrudník spíše ve výdechovém postavení. Dýchá povrchově, spíše 

do dolní části hrudníku a břicha. 

 

Vybrané testy na hluboký stabilizační systém dle Koláře: 

Test nitrobřišního tlaku 

Při palpaci v oblasti spina iliaca anterior superior se při aktivaci břišní stěny 

(kašli) objevily rozdíly mezi pravou a levou stranou. Vlevo pacientka vyvinula menší 

aktivitu oproti pravé. 

 

Antropometrie 

Pacientka má dominantní levou horní končetinu. Měření bylo prováděno pomocí 

krejčovského metru.  

Obvod hlavy: 53cm 

Rozpětí paží: 160cm 

OBVODY L [cm] P [cm] 

Paže relaxovaná 32 32,5 

Paže při kontrakci 32,5 33 

Loket 26,5 25 

Předloktí 26 25 

Zápěstí 17,5 16,5 

Přes hlavičky metakarpů 19 19 

Tabulka č. 21 Obvodové rozměry HKK 
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DÉLKY L [cm] P [cm] 

Délka HK 73 73 

Paže a předloktí 59 59 

Paže 33 33 

Předloktí 26 26 

Ruka 17 17 

Tabulka č. 22 Délkové rozměry HKK 

 

OBVODY L [cm] P [cm] 

Stehno 10cm nad kolenem 47,5 47 

Stehno 15cm nad kolenem 51 52,5 

Přes patelu 42 41 

Lýtko 37 46 

Přes nárt a patu 29 29 

Tabulka č. 23 Obvodové rozměry DKK 

 

DÉLKY L [cm] P [cm] 

Anatomická délka 87 87 

Funkční délka 90 90 

Stehno 49 50 

Bérec 41 40 

Noha 21 21 

Tabulka č. 24 Délkové rozměry DKK 
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Rozsah kloubní pohyblivosti 

 
Levá HK Pravá HK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní 

kloub 

S 5-0-10 

F 30-0-0 

T 5-0-5 

R 30-0-15 

20-0-90 

90-0-0 

120-0-10 

70-0-45 

20-0-160 

110-0-0 

110-0-30 

70-0-50 

25-0-170 

120-0-0 

120-0-30 

80-0-60 

Loketní kloub S 0-0-120 0-0-130 0-0-130 0-0-130 

Radioulnární 

kloub 
T 10-0-45 60-0-80 60-0-90 90-0-90 

Zápěstí 
S 10-0-10 

F 5-0-10 

45-0-80 

10-0-15 

50-0-70 

10-0-20 

70-0-80 

20-0-30 

MCP 
S 5-0-70 

F 15-0-0 

10-0-90 

30-0-30 

10-0-85 

20-0-30 

10-0-90 

30-0-30 

IP1 S 0-0-90 0-0-90 0-0-90 0-0-90 

IP2 S 0-0-70 0-0-80 0-0-80 0-0-80 

CMC palce 
S 15-45-25 

F 25-20-5 

35-45-35 

35-20-10 

25-45-35 

15-45-10 

35-45-35 

20-45-20 

MCP palce S 0-0-0 5-0-60 5-0-50 5-0-60 

IP palce S 0-0-0 5-0-80 5-0-80 5-0-80 

Tabulka č. 25 Rozsahy pohybů horních končetin zaznamenané metodou SFTR 

 

 
Levá DK Pravá DK 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 

S 5-0-100 

F 40-0-10 

R 15-0-30 

10-0-130 

40-0-15 

20-0-40 

5-0-100 

40-0-15 

30-0-45 

15-0-140 

40-0-15 

30-0-45 

Kolenní kloub S 0-5-120 0-5-125 0-0-130 0-0-130 

Hlezenní kloub 
S 15-0-45 

T 10-0-10 

30-0-50 

15-0-45 

30-0-50 

15-0-20 

30-0-50 

20-0-30 

Tabulka č. 26 Rozsahy pohybů dolních končetin zaznamenané metodou SFTR 
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0 – bez zkrácení, 1 – lehké zkrácení, 2 – velké zkrácení 

 L P 

M. gastrocnemius 0 1 

M. soleus 0 1 

Orientačně v lehu na břiše: 

M. illiopsoas 

M. rectus femoris 

M. tensor fascie latae 

 

0 

0 

Nelze vyšetřit 

 

0 

0 

Nelze vyšetřit 

Flexory kolenního kl. 2 2 

Adduktory 0 0 

M. piriformis 0 0 

M. quadratus lumborum 
Pacientka není schopna 

zaujmout správnou polohu 

Pacientka není schopna 

zaujmout správnou polohu 

Paravertebrální svaly 2 2 

M. pectoralis major 

a) dolní vlákna 

 

b)střední a horní vlákna 

 

Pro bolest nelze dosáhnout 

výchozí polohy 

0 

 

1 

 

0 

M. pectoralis minor 0 0 

M. trapezius 2 2 

M. levator scapulae 2 1 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Tabulka č. 27 Hodnocení vyšetření zkrácených svalů  

 

Orientační vyšetření svalové síly 

Vyšetření levostranných končetin: 

Vyšetření v lehu na zádech levé horní končetiny z nulové polohy do flexe pacientka 

překonala gravitaci. Do abdukce i addukce v ramenním kloubu pohyb provedla 

s vyloučením gravitace, avšak v malém rozsahu asi 30 stupňů do abdukce a zpět.  
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Rotace v ramenním kloubu při 90° abdukci v ramenním kl. a 90° flexi v lokti – pohyb 

proti gravitaci pacientka provedla v malém rozsahu do obou směrů. Pohyb do vnější 

rotace proveden z polohy vnitřní rotace a naopak.  

Extenze v lokti z výchozí polohy horizontální addukce, pacientka překonala 

gravitaci, extendovala loket v plném rozsahu. Flexe v loketním kloubu z nulové polohy 

v ramenním i loketním kloubu, provedla pacientka v plném rozsahu. Dotkla se svého 

ramene. Supinace i pronace ve výchozí poloze v sedě, předloktí na stole ve středním 

postavení, 90° v lokti. Pohyb proveden v tříčtvrtečním rozsahu. Při pohybu do dorsální 

a palmární flexe pacientka pohyb provedla. Flexe i extenze prstů ruky – prsty se 

extendovaly střídavě jeden po druhém, flexe prstu ve středním postavení předloktí – 

pacientka provedla zavření ruky v pěst, v této zkrácené poloze překonala i malý odpor. 

 Addukce lopatek vyšetřena v poloze vsedě pro vyšetření téhož dle Jandy, polohu 

v lehu na břiše pacientka pro zvětšenou hrudní kyfózu nedokázala zaujmout. Palpačně 

záškub adduktorů lopatky vlevo. Elevace lopatek vyšetřena v poloze dle Jandy, 

pacientka překonala pouze gravitaci. 

Levá dolní končetina v kyčelním kloubu - ve všech pohybech pacientka 

překonala gravitaci i mírný odpor. Flexe a rotace vyšetřovány vsedě na posteli, extenze, 

abdukce a addukce vyšetřeny v polohách, jaké popisuje Janda. V kolenním kloubu 

pacientka překonala větší odpor, flexe i extenze testovány vsedě na posteli. Distální 

segmenty vyšetřeny ve výchozí poloze dle Jandy. 

 

 Levá Pravá  

Plantární flexe 4 4 

Supinace s dorsální flexí  3 4 

Inverze 3 4 

Everze 3 4 

Flexe prstů nohy 2 4 

Extenze prstů nohy 2 4 

Tabulka č. 28 Hodnocení svalové síly dle Jandy na distálních segmentech DKK 

  

Na pravostranných končetinách vyšetřena orientačně síla v modifikovaných polohách 

jako u levostranných končetin. Pacientka překonala mnou kladený odpor odpovídající 

odporu při vyšetření svalové síly dle Jandy 5. stupně.  
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 Levá Pravá 

M. frontale 5 5 

M. orbicularis oculi 5 5 

M. corrugator supercilii 5 5 

M. probrus 5 5 

M. nasalis 4 5 

M. orbicularis oris 4 5 

M. zygomaticus major 

M. risorius 

4 

4 

5 

5 

M. levator anguli oris 4 5 

M. depresor labii inferiorit 

M. depresor anguli oris 

3 

3 

5 

5 

M. mentalis 5 5 

M. buccinator 4 5 

M. masseter 

M. temporalis 

5 

5 

5 

5 

M. pterigoideus lateralis et 

medialis 

5 5 

Tabulka č. 29 Orientační svalový test pro obličejové svalstvo 

 

Neurologické vyšetření 

Pacientka bdělá, orientovaná časem i osobou, spolupracuje. Občasné výpadky 

pozornosti po dobu max. 10 – 15 s. 

Pacientka po CMP nyní v subakutní fázi onemocnění. 

Vyšetření hlavových nervů: 

 I. – pacientka cítí pachy a vůně, chutná jí 

 II. – čte bez problému 

 III. + IV. + VI. – bulby ve středním postavení, pohyby symetrické do všech směrů, 

v krajních polohách nevzniká nystagmus  

 V. – palpace výstupů nebolestivá 
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 VII. – čití nepostiženo, obličejová mimika asymetrická minimálně až téměř 

neznatelně 

 VIII. – Hautnt negativní, pacientka slyší i šepot, bez poruchy rovnováhy či 

nestability vázanou na polohu hlavy 

 IX. + X. – polyká bez problémů 

 XI. – oslabení elevace ramene vlevo 

 XII. – jazyk leží více vpravo, plazí vlevo 

  fotoreakce – bez patologií 

 

Horní končetiny:  

Povrchové čití: 

Taktilní čití – v normě bilaterálně  

Algické čití – hyperstezie vpravo  

Termické čití – bez patologií, cítí stejně bilaterálně 

Grafestezie – bez patologického nálezu 

 

Hluboké čití: 

Polohocit – bez patologického nálezu 

Pohybocit – bez patologického nálezu 

 

Myotatické reflexy 

 Levá Pravá 

Bicipitový – C5 normoreflexie normoreflexie 

Styloradiální  – C6 normoreflexie normoreflexie 

Tricipitový – C7 hyporeflexie hyporeflexie 

Flexorový – C8 normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 30 Vyšetření myotatických reflexů HKK 
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Pyramidové jevy zánikové a iritační 

 Levá Pravá 

Mingazziny Pokles o 30 cm Negativní 

Hautant 
Pacientka neudrží paži ve 

výchozí poloze 
Negativní 

Fenomén retardace  

Aktivita započala ve 

stejném okamžiku, paže se 

nadzvedla pouze asi 

o 10cm 

Negativní 

Tabulka č. 31 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na HKK 

 

 Levá Pravá 

Hofmann-Trömner Nevýbavný Nevýbavný 

Juster Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 32 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na HKK 

 

Vyšetření mozečkových funkcí 

Taxe – bez patologií vpravo, nelze vyšetřit vlevo 

Diadochokinéze – bez patologií vpravo, nelze vyšetřit vlevo 

 

Břicho: 

Kožní reflexy 

Reflex epigastrický, mezogastrický i hypogastrické vpravo normoreflexie, vlevo 

hyporeflexi. 

 

Dolní končetiny: 

Povrchové čití: 

Taktilní čití – v normě bilaterálně 

Algické čití – hyperstezie vpravo  

Termické čití – bez patologií, cítí stejně na obou DKK 

Grafestezie – bez patologického nálezu 

  



 

71 

 

Hluboké čití: 

Polohocit – bez patologického nálezu 

Pohybocit – bez patologického nálezu 

 

Myotatické reflexy 

 Levá Pravá 

Patelární – L2/4 Hypereflexie Normoreflexie  

Achillovy šlachy – L5/S2 Hyporeflexie Hyporeflexie 

Medioplantární – L5/S2 Normoreflexie Normoreflexie  

Tabulka č. 33 Vyšetření myotatických reflexů DKK 

 

Pyramidové jevy zánikové a iritační 

 Levá Pravá 

Mingazziny Pokles cca o 20 cm Negativní 

Barré Pokles cca o 20 cm Negativní 

Fenomén retardace  Zaostává cca o 30 cm Negativní 

Tabulka č. 34 Vyšetření výbavnosti pyramidových zánikových jevů na DKK 

 

 Levá Pravá 

Babinského příznak Nevýbavný Nevýbavný 

Chaddock Nevýbavný Nevýbavný 

Oppenheim Nevýbavný Nevýbavný 

Vítkův sumační jev Nevýbavný Nevýbavný 

Tabulka č. 35 Vyšetření výbavnosti pyramidových iritačních na DKK 

 

Mozečkové funkce 

Taxe – bez patologického nálezu bilaterálně 
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Vyšetření reflexních změn (dle Lewita) 

Aspekce 

Pacientka má v oblasti pravého stehna malou modřinu na mediolaterální straně. 

Pacientka se nikde neuhodila, dle jejích slov se jí „modřiny dělají samy, 

kvůli antikolaguanciím“. Kůže na obličeji lesklá, na končetinách matná. 

 

Vyšetření kůže 

Kůže světlá, dostatečně hydratovaná, na končetinách nepotivá, palpačně 

nebolestivá. V obličeji zvýšená potivost. Levostranné končetiny chladné. Pravostranné 

teplé. Kůže měkká protažitelná, posunlivá vůči podkoží všemi směry bilaterálně stejně 

na horních končetinách. Otok nepatrný na levostranných končetinách. 

 Na dolních končetinách je kůže měkká, nepotivá, protažitelná, posunlivá vůči 

podkoží všemi směry bilaterálně. 

 Kůže zad palpačně teplá, lehce opocená, dostatečně hydratovaná, protažitelná a 

posunlivá vůči podkoží všemi směry.  

 

Vyšetření podkoží 

 Podkoží palpačně posunlivé a protažitelné vůči fascii na horních i dolních 

končetinách.  

 Kiblerova řasa v oblasti bederní páteře omezená bilaterálně. Uvolňuje se 

v oblasti dolní hrudní páteře. Následně se náběr opět znesnadňuje. V segmentu krční 

páteře volná. Po vyšetření se objevuje zarudnutí, které je nejvýraznější v omezených 

segmentech. 

 

Vyšetření fascií 

 Fascie na horních končetinách protažitelné všemi směry bilaterálně. Stejně tak i 

fascie na dolních končetinách. Na zádech hrudní fascie méně protažitelná směrem 

kaudálním bilaterálně. Fascie bederní protažitelná kraniálně i kaudálně bilaterálně. 

 

Palpace svalů 

 Pravá horní končetina bez patologického zvýšení či snížení napětí. Na levé horní 

končetině odlišný tonus na anteriorní a posteriorní straně paže. Na straně anteriorní 

spíše hyperonus s atrofií, na straně posteriorní spíše celkový hypotonus.  



 

73 

 

Na pravé dolní končetině se ve zvýšeném napětí nachází m. tensor fascie latae, 

mm. adductores a m. triceps surae. Na levé dolní končetině je ve zvýšeném napětí 

m. tensor fascie latae a flexory kolenního kloubu. Při palpaci stěny břišní palpační pocit 

nižšího napětí vlevo směrem laterálně od umbilicu v celé břišní ploše. 

 

Vyšetření spasticity 

Při vyšetření spasticity se ve svalech při pasivním protažení do maximální délky 

zvýšilo napětí. Svaly levé paže kladly náhlý zvýšený odpor v méně než polovině 

rozsahu pohybu. Toto patologické napětí se projevilo při flexi a extenzi v loketním 

kloubu i při dorsální a plamární flexi v zápěstí. Na dolní končetině se tendence 

k spasticitě neprojevila. Dle Ashworthovy škály můžeme spasticitu vyšetřených svalů 

levé horní končetiny hodnotit stupněm 2.  

 

Vyšetření úchopu (dle Nováka) 

Pacientka má dominantní levou končetinu. 

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

Jemná motorika Levá Pravá  

Štipec 1 3 

Pinzetový úchop 1 3 

Špetka 1 3 

Laterální úchop 1 3 

Tabulka č. 36 Vyšetření jemné motoriky dle Nováka 

Hrubá motorika Levá Pravá 

Silový úchop 1 3 

Kulový úchop 1 3 

Válcový úchop 2 (problém s uvolněním 

předmětu ze sevření) 

3 

Háček 0 3 

Tabulka č. 37 Vyšetření hrubé motoriky dle Nováka 
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Speciální testy 

Barthel index a Montrealský kognitivní test 

Hodnocený aspekt Provedení Skóre 

Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10 

Oblékání S pomocí 5 

Koupání Samostatně bez pomoci 10 

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5 

Kontinence moči Občasně inkontinentní 5 

Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

Použití WC Samostatně bez pomoci 10 

Přesun lůžko-židle Samostatně bez pomoci 15 

Chůze po rovině Samostatně nad50m 15 

Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 10 

Hodnocení soběstačnosti dle Barthelové 

65 – 95 bodů Lehká závislost 95 

Tabulka č. 38 Hodnocení dle Barthelové 

 

Prostorová orientace 5/5 

Paměť 3/3 

Pozornost 6/6 

Řeč 3/3 

Abstrakce 2/2 

Paměť vybavení 5 slov 5/5 

Orientace (datum, den, měsíc, rok, místo, 

město) 

6/6 

Celkové skóre 30/30 

Tabulka č. 39 Montrealský kognitivní test 
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3.8 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

 Pacientka prodělala ischemickou cévní mozkovou příhodu, klinicky s poruchou 

hybnosti vlevo zejména na horní končetině. 

 Pacientka je mobilní na lůžku, stabilní v lehu na obou bocích i v sedu. 

Pro vertikalizaci z lehu do sedu i ze sedu do stoje nepotřebuje pomoc druhé osoby. 

Vstává oporou o čtyřbodovou hůl. Pacientka je ve stoji stabilní, přidržuje se čtyřbodové 

hole. Pokud pacientku něco nerozptýlí, je schopná stát i bez opory. 

 Stojná baze adekvátní výšce postavy. Levá noha více vepředu. Při pohledu 

zboku je levá pata v linii s pravým zevním kotníkem. Váha více na pravé dolní 

končetině. Levá DK v semiflexi. Pánev vychýlená vpravo. Křivka bederní páteře 

oploštělá, hrudní kyfóza akcentovaná. Prominence břišní stěny, hlava v předsunu a 

mírně ukloněna k levému rameni. 

 Stoj na špičkách i patách pacientka zvládla s oporou oběma rukama o zábradlí. 

Při prolongované výdrži stoje na patách začíná na levé dolní končetině ochabovat držení 

dorsální flexe. S oporou o zábradlí pacientka zvládne i stoj na jedné noze po dobu 10s 

bilaterálně. Při stoji na levé dolní končetině se však více přidržuje zábradlí.  

 K chůzi nyní pacientka využívá čtyřbodovou hůl, kterou drží v pravé ruce. 

Chodí třídobým pravidelným rytmem. Chůze se zrychlila, pacientka si je jistější, kroky 

jsou rovnoměrné, stejně dlouhé, mírně kratší, než by bylo adekvátní k výšce postavy. 

Levé koleno občasně podklesne. Při chůzi do schodů a ze schodů zvládne krátce využít 

normální model chůze s oporou o zábradlí. Pacientka v testu Timed U and Go dosáhla 

času 32s. Tímto výsledkem spadá do kategorie s vysokým rizikem pádu. 

 Na dolních končetinách se zvětšil obvod stehenního svalstva, a to vlevo o 1,5cm 

(10cm nad patelou) a 2cm (15cm nad patelou). Vpravo se zvětšil obvod stehenního 

svalstva (15cm nad patelou) o 2cm. Markantně se zvětšil obvod pravého lýtka, 

a to o 9cm. 

 Dále se zvětšila aktivní hybnost LHK, nejvíce v loketním kloubu do flexe, 

a také hybnost drobných kloubů ruky. Nalézáme omezení a bolest při zevní rotaci 

v ramenním kloubu při abdukci nad 90°, jak při pasivním, tak při aktivním pohybu. 

Pacientka nyní dokáže sevřít ruku v pěst, nedokonale zvládá vytvořit úchopy 

jemné motoriky. Dobře zvládá válcový úchop, má však problém sevření uvolnit. 
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 Ve zkrácení jsou svaly m. triceps surae, m pectoralis major dolní vlákna a 

m. levator scapulae (vše st. 1) vpravo. Bilaterálně jsou zkráceny flexory kolenního 

kloubu, paravertebrální svaly, m. trapezius a m. steronocleidomastoideus (vše st. 2), 

levý m. levator scapulae (st. 2).  

Po orientačním vyšetření svalové síly hodnotím zlepšení síly při elevaci ramene 

vlevo, flexi, abdukci, horizontální addukci a rotacích v ramenním kloubu vlevo. Dále 

flexi v loketním kloubu, palmární a dorsální flexi v zápěstí. Také se zvýšila síla 

do supinace, pronace, flexe prstů ruky i nohy. Zlepšila se funkce obličejového svalstva, 

která je již téměř symetrická. Mimický deficit je nyní téměř neznatelný. 

 Neurologické vyšetření ukázalo normalizaci myotatických reflexů na horních 

končetinách. Méně výbavný se jeví pouze reflex tricipitový – bilaterálně. Iritační 

reflexy nevýbavné. Ze zánikových jevů pozitivní Mingaziiny a fenomén retardace vlevo 

na HKK i DKK. 

 Svaly na levé horní končetině jsou v různém napětí s diferenciací antero-

posteriorně. Na přední straně (m. biceps brachii a flexorová strana předloktí) spíše 

hypertonus s atrofií, posteriorně pak spíše hypotonus, vpravo normotonus. Palpace 

břišní stěny s palpačním dojmem nižšího napětí vlevo směrem laterálně od umbilicu 

v celé břišní ploše. 

Spasticita klasifikována dle Ashworthovy škály stupněm 2 na levé horní 

končetině při flexi a extenzi v loketním kloubu a při dorsální a palmární flexi zápěstí. 

Na dolní končetině bez tendencí ke spasticitě. 
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3.9 Zhodnocení efektu terapie 

 Spolupráce s pacientkou byla vesměs dobrá. Pacientka trpěla na občasné 

výpadky pozornosti, které nám ztěžovaly práci. Její stav také kolísal s mírou únavy a 

stavem psychiky. V prvních dnech pobytu v zařízení, a později po probdělých nocích, 

měla sklon býti pesimistického ladění, což se odrazilo na jejím výkonu v průběhu 

terapie. Ve třetím týdnu pobytu byla pacientce změněna medikace psychofarmak, 

její pozornost a soustředěnost se po tomto zásahu výrazně zlepšila.  

 Od stavu při prvním vyšetření se nám podařilo zlepšit funkci levé dolní 

končetiny v opoře i v chůzi. Chůze je nyní stabilnější, rychlejší, rytmičtější. Kroky se 

staly symetrické a adekvátně dlouhé k výšce postavy. Pacientka za dobu terapie chůzi 

plně zautomatizovala. V průběhu terapie vystřídala 3 ortopedické pomůcky – nízké 

chodítko („kozičku“), čtyřbodovou hůl a hůl vycházkovou. Nejistější si pacientka byla 

s čtyřbodovou holí. Na krátkém úseku však zvládla chůzi i bez pomůcky. Zlepšení se 

projevilo i v ADL, pacientka je samostatnější, základní úkoly denní potřeby a hygieny 

již zvládá sama. Je schopná se posadit i postavit, obléci se i obout. Již nepotřebuje 

pomoc při jídle, pití ani úkonech osobní hygieny. Zlepšila se také kontinence. Zprvu 

byla pacientka plně inkontinentní a závislá na pomoci sester, v průběhu pobytu se 

několikrát objevil spontánní únik moči i stolice. Nyní již cítí, „že potřebuje“. Je pro ni 

však důležité, aby toalety nebyly příliš vzdáleny. Úkony při použití WC už zvládá plně 

sama.  

Ve stoji pacientka rozšířila bazi, váhu však stále drží nad pravou dolní 

končetinou, levá je spíše odložená mírně před středem baze. Stále v semiflekčním 

postavení. Další výrazné změny v držení těla jsme nedosáhli, stejně tak, jako se nám 

nepodařilo opravit chybné základní hybné stereotypy. Zlepšení stavu se ovšem projevilo 

v zkouškách modifikace stoje (viz tabulka č. 40), kdy v začátku terapie žádnou 

modifikaci nedokázala provést. Nyní se pacientka postaví na paty, na špičky i na jednu 

nohu, vždy však aspoň s minimální oporou o horní končetiny u zábradlí. 

Dle mého soudu největší efekt při zlepšování opěrné funkce levé dolní končetiny 

a chůze měl nácvik jednotlivých fází kroku, výpady a trénink stoje na jedné dolní 

končetině, při kterých byla pacientka neustále korigována k optimu. Každodenní trénink 

chůze pacientku zbavil strachu a nabyla jím jistoty. Zlepšení v ADL připisuji výrazné 

pomoci zdravotních sester.  
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Při antropometrickém měření se na horních končetinách neprojevily velké 

rozdíly (viz tabulka č. 41). Jemné odlišnosti mohly být způsobeny nepřesností měření. 

Na dolních končetinách (viz tabulka č. 42) se ovšem zvětšil obvod stehenního svalstva, 

a to vlevo o 1,5cm (10cm nad patelou) a 2cm (15cm nad patelou). Vpravo se zvětšil 

obvod stehenního svalstva o 2cm (15cm nad patelou). Markantně se zvětšil obvod 

pravého lýtka, a to o 9cm. Zvětšení obvodových parametrů je nejspíše důsledkem 

zvrácení procesu atrofie a opětovného nabývání svalové hmoty směrem k eutrofii. Toho 

bylo docíleno spolupůsobením každodenní chůze, nacvičováním jednotlivých fází kroku 

a v posledních terapiích zařazením rotopedu. 

Modifikace stoje Před terapií Po terapii 

Stoj na patách Nezvládla S oporou o zábradlí 

Stoj na špičkách Nezvládla S oporou o zábradlí 

Stoj na jedné noze Nezvládla S oporou o zábradlí 

Tabulka č. 40 Srovnání změn při vyšetření modifikací stoje 

 

Obvody HKK 
Před terapií Po terapii 

Levá [cm] Pravá [cm] Levá [cm] Pravá [cm] 

Loket 26 24 26,5 24,5 

Předloktí 25 24 26 25 

Zápěstí 17 16 17,5 16,5 

Tabulka č. 41 Srovnání antropometrických změn v obvodových rozměrech HKK 

 

Obvody DKK 

Před terapií Po terapii 

Levá [cm] Pravá [cm] Levá [cm] Pravá [cm] 

Stehno 10cm nad 

kolenem 

46 47 47,5 47 

Stehno 15cm nad 

kolenem 

49 50 51 52,5 

Přes patelu 41 39 42 41 

Lýtko 36 35 37 46 

Tabulka č. 42 Srovnání antropometrických změn v obvodových rozměrech DKK 
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Dále se zvýšil rozsah aktivní hybnosti levé horní končetiny, nejvíce v loketním 

kloubu do flexe, pacientka si v lehu na zádech dokáže sáhnout na rameno (viz tabulka 

č. 44). Také hybnost drobných kloubů ruky se zlepšila. Pacientka nyní dokáže sevřít 

ruku v pěst, dovede vytvořit špetku, štipec i pinzetový a laterální úchop, 

i když v nedokonalém provedení s malou silou (viz tabulka č. 43).  

Na druhou stranu nalézáme omezení a bolest při zevní rotaci v ramenním kloubu 

při abdukci nad 90°, jak při pasivním, tak při aktivním pohybu. Také jsme zdárně 

zvýšily rozsah pohybů v kloubech levé dolní končetiny (viz tabulka č. 45). 

Jemná motorika 
Před terapií Po terapii 

Levá Levá 

Štipec 0 1 

Pinzetový úchop 0 1 

Špetka 0 1 

Laterální úchop 0 1 

Hrubá motorika 
Před terapií Po terapii 

Levá Levá 

Silový úchop 0 1 

Kulový úchop 0 1 

Válcový úchop 
0 

2 (problém s uvolněním 

předmětu ze sevření) 

Tabulka č. 43 Srovnání motorických dovedností levé ruky 
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Levá horní 

končetina 

Před terapií Po terapii 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní kloub 

S 5-0-10 

F 0-0-0 

R 5-0-0 

20-0-170 

120-0-0 

70-0-30 

S 5-0-10 

F 30-0-0 

R 30-0-15 

20-0-90 

90-0-0 

70-0-45 

Loketní kloub S 0-0-5 0-0-130 S 0-0-120 0-0-130 

Radioulnární 

kloub 
T 0-0-0 90-0-80 T 10-0-45 60-0-80 

Zápěstí S 0-0-0 55-0-75 S 10-0-10 45-0-80 

MCP 
S 0-0-0 

F 0-0-0 

10-0-90 

30-0-30 

S 5-0-70 

F 15-0-0 

10-0-90 

30-0-30 

IP1 S 0-0-0 0-0-90 S 0-0-90 0-0-90 

IP2 S 0-0-0 0-0-80 S 0-0-70 0-0-80 

CMC palce 
S 0-0-0 

F 0-0-0 

35-45-35 

35-20-10 

S 15-45-25 

F 25-20-5 

35-45-35 

35-20-10 

Tabulka č. 44 Srovnání rozsahů pohybu levé horní končetiny 

 

Levá dolní 

končetina 

Před terapií Po terapii 

Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní kloub 
F 10-0-10 

R 15-0-15 

30-0-15 

40-0-40 

F 40-0-10 

R 15-0-30 

40-0-15 

20-0-40 

Kolenní kloub S 0-10-90 0-10-120 S 0-5-120 0-5-125 

Hlezenní kloub 
S 15-0-30 

R 5-0-5 

30-0-50 

15-0-25 

S 15-0-45 

T 10-0-10 

30-0-50 

15-0-45 

Tabulka č. 45 Srovnání rozsahů pohybu levé dolní končetiny 

 Výrazných změn v aktivní hybnosti jsem s pacientkou dosáhla pomocí facilitací 

metody PNF dle Kabata. Okamžitý podpůrný facilitační účinek měly také techniky 

měkkých tkání (míčkování, válečkování), a také aproximace do kloubu. 

Terapie jsem cílila spíše na facilitaci a posílení svalů, avšak již méně jsem se věnovala 

uvolňování měkkých tkání a protažení. Nejspíše proto je nyní ve zkrácení m. triceps 

surae vpravo, který na začátku terapie zkrácení nevykazoval. Také m. trapezius vpravo 

o stupeň zhoršen (ze stupně 1 na stupeň 2) stejně jako levý m. levator scapulae. 
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Ve stejném stavu jako při počátku terapie zůstaly ischiocruralní svaly, paravertebrální 

svaly a mm. sternocleidomastoidei bilaterálně. Úspěšně však bylo dosaženo uvolnění 

pectoralis major et minor a adduktorů kyčelních kloubů bilaterálně (viz tabulka č. 46). 

 Před terapií Po terapii 

 Levá Pravá Levá  Pravá 

M. gastrocnemius 0 0 0 1 

M. soleus 0 0 0 1 

Adduktory 1 1 0 0 

M. pectoralis major 

a) dolní vlákna 

b)střední a horní 

vlákna 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

Nelze vyšetřit 

0 

 

1 

0 

M. pectoralis minor 1 1 0 0 

M. trapezius 2 1 2 2 

M. levator scapulae 1 1 2 1 

Tabulka č. 46 Srovnání výsledků vyšetření zkrácených svalů 

S pacientkou jsme dosáhli zvýšení svalové síly levostranných končetin, 

a to při elevaci ramene, flexi, abdukci, horizontální addukci a rotacích v ramenním 

kloubu. Dále flexi v loketním kloubu, palmární a dorsální flexi v zápěstí. Také se 

zvýšila síla do supinace, pronace, flexe prstů ruky i nohy. Zlepšila se funkce 

obličejového svalstva, která je již téměř symetrická a mimický deficit je skoro 

neznatelný. 

 Z krátkodobého fyzioterapeutického plánu jsme splnili zlepšení funkce 

levostranných končetin a zlepšení mimiky. Zdokonalili jsme funkci paretických 

končetiny v opoře, reedukovali jsme chůzi po rovině i do schodů. Zvládli jsme chůzi 

s oporou o čtyřbodovou hůl a chůzi přes překážky. Nad rámec krátkodobého plánu 

začala pacientka chodit o vycházkové holi. Pacientka získala jistotu jak v sedu, 

tak ve stoji. Zvládla kontrolovat vyměšování i být samostatná v ADL. 

 Při srovnání výsledků námi použitých technik a prostředků, s výsledky 

jednotlivých studií (Dickstein, 1986; Knecht, 2011; Verheyden, 2009), si dovoluji 

tvrdit, že námi zvolený postup zkombinoval většinu, dle literatury, nejúspěšnějších 

technik, a proto, i přes pozdně zahájenou intenzivní rehabilitaci (až téměř měsíc 

po atace), se nám podařilo velmi dobře zvýšit kvalitu a úroveň pacientčiny 
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soběstačnosti. Dle dalších studií se jako velmi účinná metoda jeví technika vynuceného 

používání postižené končetiny (v originále constraint-induced therapy zkr. CIT), 

která měla prokazatelně lepší výsledky v porovnání s konvenčním přístupem (Lin, 

2009a; Wolf, 2006,), a velmi dobré výsledky funkčního zapojení u pacientů s lehkou až 

středně těžkou hemiparézou oproti technice bilaterálního tréninku paže (v originále 

bilateral arm training) (Lin, 2009b). Dokonce ve studii (Wolf, 2006) byl prokázán 

účinek CIT i 3 až 9 měsíců po atace. Tato metoda se jeví jako další velmi vhodná 

možnost terapie pro naši pacientku, a to také proto, že pravděpodobnost návratu funkce 

ruky se od ataky neustále snižuje, po šesti měsících je menší než 5% (Kwakkel, 2003).  

Za dobu mého pobytu ve Vršovické zdravotní jsem si vytvořila blízký vztah 

s pacientkou, která se mi poměrně podrobně svěřila s ne příliš šťastnými okamžiky 

svého života. Díky těmto informacím si myslím, že její stav a klinický obraz může být 

důsledkem celoživotního toku nepříjemných událostí. Vrozená srdeční porucha, 

tyranská povaha otce a jeho psychický teror v mládí, nedobré postavení v kolektivu 

spolužáků v době školní docházky a následně manžel alkoholik a despota, to vše by 

mělo dopad i na psychicky odolnou ženu. V případě pacientky je bohužel přítomna i 

genetická predispozice k psychické poruše ze strany matky a pravděpodobně i otce. 

Z tohoto důvodu bude zřejmě velmi obtížné změnit pacientce stereotyp držení těla a 

docílit, aby pozitivně hodnotila sebe a své pokroky.  
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4 Závěr 

Díky bakalářské praxi jsem měla možnost sledovat průběh zotavování pacientky 

po cévní mozkové příhodě. Velice si vážím této osobní zkušenosti, jelikož jsem si 

na vlastní oči ověřila teoreticky naučenou frázi „psychika táhne motoriku“ se všemi 

jejími důsledky. Také jsem se při studiu literatury dozvěděla zajímavé a cenné 

informace o různých možnostech přístupu při rehabilitaci po CMP. 

V rámci terapií jsem měla možnost pracovat sama i pod dohledem 

Mgr. Tomáše Hrdého. Od pana magistra jsem na začátku naší spolupráce dostala 

za úkol zpracovávat návrh terapie pro každou pacientčinu jednotku. Mnou navrhovanou 

jednotku jsme vždy upravovali a dolaďovali podle rad pana magistra. 

Spolupráce s panem magistrem Hrdým byla pro mě velkým přínosem. V prvním 

týdnu si mě namátkově prozkušoval z různých oblastí fyzioterapie, pokud jsem 

odpověď neznala, měla jsem za úkol doplnit chybějící informace do druhého dne. Tento 

přístup hodnotím maximálně pozitivně. Vždy byl ochoten odpovědět na mé otázky a 

předal mi spoustu nových znalostí z oblasti DNS konceptu a dalších mnou do té doby 

pouze mechanicky nastudovaných odborných znalostí. 
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Příloha č. 2. Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 
V souladu se Zákonem o zdravotních službách (§ 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 

Sb.) a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na UK 

FTVS. Osobní data v této práci uvedena nebudou. 

 Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 

vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem 

potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlit vše, co 

je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu 

otázky, na které mi řádně odpověděl. 

 Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 

 Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a 

s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:…………………………………………………………….……………………… 

Osoba, která provedla poučení:………………………………………………………….. 

Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………………………………

Vlastnoruční podpis pacienta:…………………………………………………………… 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3. Seznam zkratek 

a. – arteria  

AA – alergie 

aa. - arteriae 

ACA – arteria cerebri anterior 

ACI – arteria carotis interna 

ACM – arteria cerebri media 

ADL – Activity of Daily Living 

AG – angiografie 

atp. – a tak podobně  

BMI – body mass infex 

CA - carcinom 

CMC - carpomethacarpální 

CMP – cévní mozková příhoda  

Cp – cervikální páteř  

CT – computer tomografy, počítačová 

tomografie 

č. - číslo  

DF – dechová frekvence 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny  

DNS – dynamická neuromuskulární 

stabilizace 

DSA – digitální subtrakční angiografie  

dx. – dextra = pravá, vpravo 

FA – farmakologická anamnéza 

GA – gynekologická anamnéza 

hCMP – hemoragická cévní mozková 

příhoda 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny  

HSS – hluboký stabilizační systém 

iCMP – ischemická cévní mozková 

příhoda 

IP - interphalangeální  

L - levá  

l.dx. – locus dexter  

l.sin. – locus sinister  

LDK – levá dolní končetina  

LHK – levá horní končetina  

Lp – lumbální páteř  

LTV – léčebná tělesná výchova  

m. - musculus  

MCP - metacarpophalangeální  

min. - minuta  

mm. - musculi  

MR – magnetická rezonance 

n. - nervus  

P - pravá  

PA – pracovní anamnéza 

PDK – pravá dolní končetina  

PHK – pravá horní končetina  

PIR – postizometrická relaxace  

PNF – proprioceptivní neuromuskulární 

facilitace  

RA – rodinná anamnéza 

RD – rodinný dům 

RHB - rehabilitace  

SA – sociální anamnéza 

sin. – sinistra = levá, vlevo 

St. p. – status post 

TF – tepová frekvence 

ThL - thoracolumbální 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice
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