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Seznam zkratek

BK

Bobath koncept

CNS

centrální nervová soustava

DMO

dětská

EEG

elektroencefalog rafie

IQ

inteligenční

LTV

léčebná tělesná

m.

musculus

MCPK

mechanismus centrální posturální kontroly

MPa

mega pascal -jednotka tlaku

MR

magnetická resonance

RHB

rehabilitace

RQ

retardační

SZŠ

speciální základní škola

WHO

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)

ZdTV

zdravotní

ZŠ

základní škola

mozková obrna

kvocient
výchova

kvocient

tělesná

výchova

Úvod

Přes určité
zůstávají

pokroky v prevenci a

počty

takto

léčení

známých

výrazněji

nemocných

příčin dětské

mozkové obrny

neovlivněny,

ba

naopak,

v posledních zhruba 30 letech jejich počet zvolna roste. Přičítá se to pokrokům
v intenzivní neonatologické péči 1 , která umožňuje přežít stále většímu počtu
nedonošených a jinak vážně ohrožených
má vývojové problémy

včetně

novorozenců.

Bohužel, mnoho z těchto

dětí

poruch vývoje nervového systému nebo u nich dojde

k jeho druhotnému poškození.

Pokračuje

směřující

výzkum

k prevenci dechových

poruch těchto novorozenců, jakož i výzkum farmakologické prevence jejich
mozkového krvácení v období kolem porodu. To jsou totiž
vážného poškození mozku, jehož
Odborné
neboť účinnost

důsledkem může

vyšetření novorozenců

reflexní

léčby

je tím

a

kojenců

být i rozvoj DMO (4, 5, 20).
v raném

větší, čím dříve

kdy jsou zpravidla poruchu schopni

postřehnout

nejčastější příčiny

se s ní
rodiče,

i

věku
začne.

je velmi
Po

půl

je rehabilitace

důležité,

roce

věku,

obtížnější.

Odchylky od normálního vývoje mohou být patrné v tonusu, motorice nebo

např.

v reflexech.
Pokud není vše v

pořádku,

a Bobath. Terapie Vojtou
koncept

spočívá

spočívá

nastupuje terapie. U nás to je
v provokování

vzorů

ze

nejčastěji

spouštěcích

Vojta

zón. Bobath

ve vstupech jako polohování, chování, krmení, ukládání apod.,

shrnuté pod názvem "handling", které se

většinou

odehrávají

prostřednictvím

matky.

Čím je dítě starší, tím více vstupů na něj působí a z toho plyne více možností pro
ovlivnění

jeho zdravotního stavu. Důležitý je samozřejmě kladný vztah k rehabilitaci,

k okolí, ke světu, zkrátka je třeba mít pozitivní psychické ladění (19, 32, 34).
Tyto techniky nejsou

rigidní,

rozvíjejí se

na základě

nejmodernějších

kineziologických poznatků a prolínají se do všech činností. Opakovaně se ukazuje,
že v RHB je nezastupitelný vliv psychiky (viz Véle: psychika, nejvyšší řídící úroveň

1

věda, která zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich

rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu,
fyzioterapii , zdravotní tělesné výchově, rekreaci atd. (5)
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motoriky, Lewit: pohyb je

spouštěn

psychikou, psychika stojí na

začátku

každého

pohybu ... ) (19).
Proto by následná rehabilitace
správnou motivaci a

zároveň

by

psychomotorických funkcí. Mnohé
prostřednictvím
černé,

her nalezneme u

Dvořákové,

Gardinové,

Kobzové, Kvapilíka, Mullerové,

měla

být vedena tak, aby

cvičení
podněty

autorů

přinášelo

dítě cvičilo

rádo,

mělo

stálé zdokonalování všech

ke stimulaci

mentálně

dětí

manželů

Benettových,

Hanšpachové,

Karáskové,

Beránkové, Borové,

Habisreuntigerové,

postižených

Newmanové, Pechové, Roseové, Schillerové,

šimanovského, Warnerové nebo Žáčkové (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20, 23, 24, 26,
28, 30, 36, 37).
Ve své diplomové práci jsem na

případu

rehabilitace dívky s lehkým mentálním

a motorickým postižením v rámci syndromu DMO
využití herní stimulace jakožto cesty k radostnému

chtěla

cvičení

poukázat na možnosti
a všestrannému rozvoji.
měl

Domnívám se, že každý jedinec s mentálním postižením by
rehabilitace

týče,

individuální

přístup.

Proto bych se

chtěla

mít, co se

pokusit o sjednocení

cílených herních aktivit pro lehkou formu DMO.
Tyto postupy bych
91et s lehkou formou

chtěla ověřit

dětské

přestanou

pokračovat

rehabilitace formou zdravotního

být patrná zlepšení
neboť

v pozornosti jen strohými cviky
ke

postižená dívka,

mozkové obrny. Chci poukázat- díky kasuistice- na to,

že pokud

psychomotorických her,

mentálně

na své klientce:

cvičení motivační podněty

při

Vojtově

cvičení

a

reflexní terapii,

zároveň

by

měla

měla

by

mít formu

klientku s mentálním postižením není lehké udržet
zaměřenými

na vadné držení

a proto chci vyzkoušet

her a pozorovat reakce mé klientky na

různé

ně, přestože

těla .

potřebuje

formy psychomotorických

vím,

že ne všechny herní

činnosti, z jednotlivých knih, budou pro její věk a postižení vhodné.
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Klientka

11 Teoretická část

Dětská

1

mozková obrna

"Dětská

projevující se

mozková obrna (dále jen DMO) je
převážně

přičemž

Lesný,

vzniklé poškození mozku,

v poruchách hybnosti" (19). Tak charakterizuje tuto chorobu

poukazuje

a obtížnost stanovení

raně

na

přesného

rozdílnost · pojmenování

procesy, které postihly mozek v jeho vývoji
něm"

(19).

zemích

názvu. Holub uvádí, že to je "chronický stav,
podmíněný

charakterizovaný poruchou hybnosti a jejího vývoje,

krátce po

různých

v

před

porodem,

patologickými

během

porodu nebo

Doc. MUDr. Vladimír Komárek pak definuje DMO jako

dlouhodobé neprogresivní postižení hybnosti a postury,
vyvíjejícího se mozku v prenatálním, perinatálním a

způsobené

časném

poškozením

postnatálním období

(38).

Všichni
mozková

tkáň

autoři

není

se shodují, že jde o postižení mozku v
ještě

době,

kdy vyvíjející se

zralá. V názoru na délku doby po porodu jsou

značné

rozdíly. V pediatrickém pojetí se zahrnuje do tzv. perinatálního období prvních 28
dnů

se
u

života novorozence a v neurologickém pojetí je však toto období

zřetelem

k

době

různých autorů

pohybuje mezi šesti

považuje jeden rok
pojmu

dětské

dozrávání mozkové

věku,

tkáně

značně

delší,

a nervových drah. Lesný uvádí, že se

měsíci

až

třemi

roky, za základní hranici

do kterého lze všechna postižení mozku zahrnout do

mozkové obrny, kdežto

později

již jen ve

výjimečných případech.

Poškození mozkové tkáně, v období od nitroděložního vývoje až do jednoho roku po
porodu, se projevuje typickými poruchami vývoje hybnosti,
podstatně

liší od poruch, vzniklých následkem

Tato choroba dosud nemá

pozdějšího

řeči

i psychiky, které se

poškození mozku.

jednoznačné označení.

Lesný uvádí, že poprvé

uvedl souvislost spastické hemiplegie a spastické diplegie s
porodník William John Little v roce 1859.

Označení

těžkým

porodem

"Littleova choroba" se užívalo

i pro další formy DMO, které byly postupně objevovány k této skupině poškození
mozku v perinatálních období. V mnoha zemích se tedy ujal název "perinatální
11

encefalopatie", který měl původ ve Francii. Dosud se v různých překladech po celém
světě

používá anglosaský název "Cerebral Palsy" (12).
U nás napsali první práce o DMO A. Heveroch v roce 1897 a L. Haškovec

v roce 1898. Nejvíce se však touto chorobou až do současné doby zabývá,
zakladatel české dětské neurologie Ivan Lesný, který roku 1959 zavedl současný
"dětská

název

mozková obrna" a z toho roku pochází i jeho první základní práce

"Raná dětská mozková obrna" (19).
(12, 19, 34, 38)

1.1 Klasifikace

Poměrně

příčinu

dětské

mozkové obrny

dlouhé období nejednotného

označování

DMO

mělo samozřejmě

v nejednotných názorech na původ, podstatu a rozsah této choroby.

Jednotlivé formy byly poznávány
za samostatná

onemocnění,

postupně

která byla po

a byly vždy po

určitou

čase přiřazována

dobu považovány

k již známým formám

a k celému komplexu DMO.
Podle Lesného (12) byla jako první popsána Cazanvielhem v roce 1827 forma
hemiparetická, v roce 1928 upozornil Delpech na možnost
končetin

souměrné

obrny dolních

jako následku raného poškození mozku, v roce 1871 popsal W. A.

Hammond formu dyskinetickou a O. Foerster formu hypotonickou v roce 1909 (12,
19).
Přehledně

klasifikuje Lesný (12) na formu spastickou a nespastickou.

1.1.1 Formy spastické

Spastická forma DMO postihuje asi 70-80% nemocných s DMO. Jejich svaly
jsou v postižených partiích ztuhlé a trvale stažené (spastické). Bližší popis těchto
forem nemoci vychází z určení, které končetiny jsou spastické.
Forma diparetická je spastická obrna dvou párových končetin, zpravidla dolních.
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Lesný (19) zde rozlišuje ještě tuto formu s
však

zřídka.

končetiny,

K této

formě přiřazuje

addukční

kontrakturou nebo bez ní, což je

i formu monoparetickou, postižení jediné

které se vyskytuje také velmi

zřídka;

Forma hemiparetická je spastická obrna horní i dolní končetiny na jedné polovině
těla,

zpravidla s

zatímco dolní

převážným

končetina

postižením horní

končetiny,

je napjata tak, že postižený došlapuje na

Forma kvadruparetická je spastická obrna všech

postižením dolních
horních

končetin

přiřazuje

která bývá ohnuta v lokti,

končetin

špičku;

čtyř končetin,

s

převaznym

(pokud vznikla zdvojením formy diparetické) nebo

( pokud vznikla zdvojením formy hemiparetické). K této

i forma triparetická, postižení

tří končetin,

formě

která se vyskytuje

se

zřídka

a bývá považována za neúplnou formu kvadruparetickou;
(12, 19,20,32,33,38)

1.1.2 Formy nespastické

Nespastická forma DMO postihuje 20 - 30% nemocných s DMO. Jejím
charakteristickým znakem je snížení svalového

napětí,

výjimkou je pouze forma

rigidní.

Forma hypotonická je chabá obrna, zpravidla

vyskytuje v kojeneckém

věku, později

se

výraznější

většinou mění

dyskinetickou. Pokud setrvává, je provázena zpravidla
Vyznačuje

se sníženým svalovým

Forma dyskinetická

(dříve

na dolních

končetinách,

se

ve formu spastickou nebo
těžkou

mentální retardací.

napětím;

extrapyramidová) se

vyznačuje

nepotlačitelnými

mimovolnými pohyby, které doprovázejí každý pokus o volní pohyb. Jsou to pohyby
atetotické, choreatické, balistické nebo myoklonické;
Forma rigidní se vyznačuje plastickým zvýšením svalového napětí, které je trvalé

a pasivními pohyby neovlivnitelné. V raném
v pozdějším

věku

se

vytváří

dětském věku

se vyskytuje

vzácně,

z jiných forem;

Forma mozečková se vyznačuje snížením svalového napětí a poruchami pohybové

koordinace. Lesný tuto formu nezařazuje mezi ostatní formy DMO, považuje ji za

samostatný syndrom.
(1 9, 20, 32, 35, 38)

1.2 Příčiny dětské mozkové obrny

Příčiny

rozdělují

DMO se zpravidla

na prenatální (

předporodní),

perinatální

(kolem porodu) a postnatální (poporodní).

u předporodních
zvláště

látek v

příčin

mají význam všechna onemocnění matky v těhotenství,

infekce, otravy organismu matky různými škodlivinami, nedostatek některých
potravě

-

nastávající matky,

nedonošenost,

přenošenost

plodu,

škodlivé účinky rentgenových paprsků a rádiového záření na vaječnou
buňku

a vyvíjející se plod,

-

chronické

-

velké

Mezi porodní

účinky

alkoholu, nikotinu a chemických škodlivin,

hladovění, nadměrné

příčiny řadíme,

když

duševní zatížení,

při těžkém

porodu dojde k

nadměrnému stlačení

lebky novorozence. Lesný uvádí dva hlavní následky abnormálního porodu: krvácení
do mozku a déletrvající hypoxie v mozkové tkáni, což nastává

při

asfyxii

novorozence.
-

abnormální porod , dlouhotrvající nebo naopak

překotný,

obtížný porod

(malá průchodnost porodní cesty), klešťový porod (upouští se od něj),
porod pánevním koncem,
-

Rh inkompatibilita,
bilirubin

přechází

při

níž dochází k

do mozku (není

těžké

novorozenecké žloutence, kdy

ještě vytvořena

hematoencefalitická

bariéra) a postihuje bazální ganglia.
K poporodním příčinám patří výskyt těchto onemocnění:
-

-

infekční zánět

mozku (encefalitis) a mozkových blan ( meningitis), toxikózy

a jiná

onemocnění

rané

kojenecké

do prvního roku
infekce

věku dítěte,

plicní

(bronchopneumonie)

a

zažívací

(gastroenteritis ),
-

meningitidy bakteriální, tuberkulózní, meningokokové, ale i nebakteriální,
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tj. mechanické, toxicky alergické, virové,
-

epidemické a sekundární encefalitidy.

Na
k

závěru,

základě

zkoumání

několika

příčinami

že hlavními

souborů

dětí

s DMO dochází Lesný

DMO jsou asfyxie a nedonošenost,

kombinace, a že se tyto i další

příčiny

popř.

jejich

vyskytují u jednotlivých forem DMO

v rozdílném zastoupení:
převládá

a. u diparetické formy

nedonošenost - 80%, z ostatních

příčin

stojí za

zmínku jen asfyxie - 14%;
b. u kvadruparetické formy

převládá rovněž

nedonošenost, avšak již v menší

míře

-

43%, asfyxie- 18% a abnormální porod bez asfyxie;
c. u hemiparetické formy jsou v rovnováze asfyxie, abnormální porody a prenatální
i postnatální faktory;
d. u dyskinetické formy
značně

převládá

vyvolává teprve

při současném

dětská

poměrně

prenatální faktory- 12% a Rh inkompabilita- 12%;

Lesný (19) a Holub (12)
patrně

nedonošenost - 29% a asfyxie - 20%,

upozorňují,

současné

dětského

mozku

škodlivých

činitelů

že poškození nezralého

a souhrnné

působení několika

oslabení nervového systému a celého organismu. Uvádí se, že

mozková obrna je postižení, které vzniká z více

příčin

a projevuje se více

následky (12, 19, 20, 32, 35, 38).

1.3 Formy postižení

Poškození

dětského

mozku v perinatálním období má za následek nejen

poruchy hybnosti, které jsou hlavním syndromem DMO, ale i

lehčí

poruchy

psychomotoriky, poruchy psychiky (intelektu) a poruchy vědomí (epileptické
záchvaty). Kromě toho se vyskytují u dětí s DMO i poruchy smyslové (sluchu, zraku,
řeči). Přímá souvislost je při DMO mezi poruchami hybnosti a poruchami řeči, neboť

to jsou v

podstatě

s výjimkou

orgánů.

poruchy hybnosti mluvních
řeči

poruch

nejde

o

přidružené

poruchy

další následky perinatálního poškození nezralého

0

psychomotoriky,

psychiky

vědomí

a

Lesný se domnívá, že

činnosti

DMO,

dětského

nýbrž

mozku v oblasti

analyzátoru

sluchového

a zrakového ( 19, 38).

1.3.1 Postižení pohybové

Poruchy tělesného vývoje

Tyto poruchy se vyskytují
růstu,

zvláště při těžších

Děti

hmotnosti i celkového vyspívání a vzhledu.

mohou

trpět

se

potí

a

končetin,

u

chlapců

nechutenstvím a zvracením,

a

mají

kůži.

častými

Dále

ztuhle natažené prsty jako

je

příznak

s DMO jsou obvykle

infekcemi dýchacích cest,
patrná

disproporcionalita

epilepsie a

kromě

toho se

křehké,
hodně

trupu
zjišťují

feministické znaky a u dívek znaky virilistické spolu s opoždění menses.

Celkově

je možno

DMO je

opožděn

zůstává

citlivou

stupních DMO, a to po stránce

říci

podle

a že se u

údajů

literatuře,

těžkých případů

Nejvýraznější

omezen.

v

že

toto

rozdíly se

tělesný

opoždění

zjišťují

vývoj

dětí

postižených

nevyrovná a tak vývoj

v prepubertálním

a v pubertě, kdy se také rozhoduje o tom, jak bude

dítě

období

s DMO postiženo

a omezeno ve vývoji po celý další život (19, 20, 32).

Poruchy hybnosti
Nejčastější

a

většinou

neJzavažnější

jsou u

dětí

s DMO poruchy hybnosti,

a to motoriky pohybové i mluvní. V neurologické charakteristice
uvádějí

dětí

s DMO se

tyto typy poruch:

a. spasticita,
napětím

při

které jsou pohyby omezovány až

svalstva,

původu

znemožňovány

trvale zvýšeným

centrálního. Svalový tonus je zvýšen,

rovněž

reflexy

jsou zvýšeny. Horní končetiny jsou zpravidla ohnuty, ve flexi, dolní jsou natažené,
v extenzi. Spasticita vzniká poškozením motorické oblasti, jednak v mozkové
kůře (pyramidových drah), jednak v mozkovém kmeni (bulboretikulární formace);
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označuje

b. !lYootonie je stav sníženého svalového tonu. Je-li tonus zcela vyhaslý,
se stav jako atonie. Reflexy jsou
končetin

rovněž

je ochablé až bezvládné. Následkem nedostatku nervových

a pohybu vznikají atrofie, úbytek svalové
mozečku,

sníženy až vyhaslé, celkové držení

tkán ě.

Hypotonie vzniká

při

podnětů

poškození

mimokorových oblastí i míchy.

c. dyskineze se projevuje

buď nepotlačitelnými

červovitými

(pomalými vlnivými

mimovolními pohyby: atetotickými

pohyby), choreatickými (prudkými, trhavými
často

malými pohyby), balistickými (velkými pohyby,

končetin)

celých

myoklonickými (drobnými pohyby pouze jednotlivých svalových

nebo

snopců), popř.

rigiditou (svalovou ztuhlostí). Tyto tzv. extrapyramidové syndromy vznikají
různých

poškozením
ganglií,

především

oblastí mimokorové šedé hmoty, poruchami bazálních

striata, dále pallia, jader talamu, jader mezencefala i pontu;

d. syndrom hypokinetický (pallidový) vzniká poškozením pallia. Projevuje se
hypomimiií až amimií, tj. nedostatkem mimiky.

Obličej

Chybějí

bezvýrazný, mimické svaly jsou bez pohybu.
a pohybová koordinace. Postižený

například

při

pažemi. Posturální tonus i reflexy jsou zvýšeny, horní
tvoří

ve flexi, ruce

postiženého

chůzi

člověka

přidružené

je

pohyby

neprovádí souhyby

končetiny

zpravidla ohnuty

špetky a objevuje se klidový třes;

e. syndrom atetotický vzniká poškozením striata. Projevuje se vlnivými hadovitými
nebo
i

červovitými

spontánně,

znemožňují
pláče,

pohyby, které vznikají

samy od sebe a
i

chůzi.

údivu nebo

někdy

Mimické pohyby

hněvu

a

střídají

při

každém malém

ruší mimovolní pohybovou
vytvářejí

v

obličeji střídavě

se rychle, bez jakéhokoliv

podnětu,
činnost

ale

tak, že

výraz smíchu,

podnětu, příčiny

nebo citového podkladu;
f. syndrom choreatický vzniká při poškození striata při současném poškození

oblastí korových. Projevuje se prudkými, trhavými,
malého rozsahu, avšak

značné

intenzity,

Hyperkinetické pohyby mimického svalstva

někdy

vytvářejí

neuspořádanými

pohyby

i pohybovým neklidem.
v

obličeji různé

úšklebky.

Choreatické pohyby svalstva končetin ruší a znesnadňují volní pohyby, avšak
úplně

je

neznemožňují;

g. syndrom balistický vzniká

nejčastěji při

poškození corpu subthalamicum Luysi.

Projevuje se rychlými pohyby často celých končetin. Někdy bývají takto postiženy
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končetiny

jen na jedné

straně těla.

Takové postižení bývá

označováno

jako

hemibalismus;
h. syndrom myoklonický vzniká
při

při

poškození nukleus dentatus, nukleus ruber nebo

porušení spojení mezi olivou

v pontu

nukleus dentatus v

mozečku

a nukleus ruber v mezencefalu. Projevuje se myokloniemi, drobnými trvalými
záškuby svalstva.

Uvedené poruchy hybnosti se objevují
stupni a kombinacích.
s DMO
hybnosti

Při

nebo omezen

rozumového. Tyto
vykonávat

některé

jednotlivých formách DMO v

všech formách se objevuje

začínají většinou později sedět,

opožděn

při

mentálně

opožděný

vývoj hybnosti.

stát, chodit i mluvit.

současně

retardované

s

opožděním

děti

se

různém
Děti

Mnohdy je vývoj

nebo omezením vývoje

nenaučí

včas

nebo

vůbec

pohyby proto, že nemají schopnost analyticko-syntetickou, tj.

rozlišování, napodobování a skládání jednotlivých

pohybů

v pohybové celky

a praktické dovednosti.
(19, 20, 32, 35, 38)

1.3.2 Postižení smyslové

Poruchy zraku
Při

DMO se mohou vyskytovat poruchy zrakového nervu, strabismus

a epileptické paroxysmy. Vzhledem k tomu, že se poruchy zraku vyskytují dosti
často i u žáků v ZŠ a pokud není zraková vada většího stupně, tak v podstatě

neomezují

výchovně vzdělávací

a pracovní schopnosti

dítěte

tak jako poruchy

hybnosti nebo řeči, je možno říci, že poruchy zraku u dětí s DMO nejsou tak
závažnou komplikací jako poruchy již zmíněné (12, 19, 32, 35).

Poruchy sluchu

Studie prokázaly, že děti postižené DMO ve chvílích zesílené elasticity nebo
nepotlačitelných

mimovolních

pohybů
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mají

sníženou

schopnost

vnímání

a

soustředění,

popř.

přechodně téměř

ji

ztrácejí. To postihuje vnímání nejen

sluchové, ale i zrakové, kinestetické a motorické, tzn.

činnost

receptorů

všech

a analyzátorů. Tato situace může u dítěte s DMO nastat v každé situaci, kdy se ocitá
v neznámém
činnosti

prostředí,

neočekávané

v

nebo chce vykonat

přechodné

nějakou

situaci, kdy dostává náhlý
činnost,

která se mu

příkaz

nějaké

k

nedaří.

Takovéto

snížení sluchové schopnosti nelze považovat za poruchu sluchu

v běžném slova smyslu a

rovněž

nelze z toho usuzovat na

mimořádně

zvýšený

výskyt poruch sluchu u dětí s DMO (12, 19, 35).

Poruchy řeči
Při

často

DMO se vyskytují velmi

poruchy

řeči

v souvislosti s poruchami
orgánů,

hybnosti, které postihují také svalstvo jednotlivých mluvních

a tím

i jednotlivé složky mluvního projevu a to dýchání, fonaci, artikulaci i celkovou
plynulost a koordinaci mluvního projevu. Tím pak je postižen i celkový ráz

řeči

po

stránce artikulace, síly, rytmu, melodie, plynulosti a srozumitelnosti;
Nejčastějšími případy

poruch hybnosti mluvních

poruch

řeči při

orgánů. Dítě

DMO jsou poruchy vzniklé na

nedovede

vytvářet správně

základě

jednotlivé hlásky,

protože mu v tom zabraňuje spasticita nebo nepotlačitelné mimovolní pohyby. Často
je postižena schopnost automatizace

řeči, vytváření

mluvních

celků.

(12, 19, 32, 35, 38)

1.3.3 Postižení mentální

Přibližně třetina dětí

s DMO má jen lehký intelektuální deficit, jedna

třetina

je

středně až těžce mentálně postižená, zatímco zbývající třetina dětí je intelektuálně

zcela normální. Mezi mentální postižení

řadíme

tyto poruchy:

Poruchy intelektu

Poruchy intelektu jsou dalším závažným a

rovn ěž častým

postižením

při

DMO.

Podle klasifikace WHO (19) se rozlišuje pět stupňů mentální retardace, které jsou
charakterizovány jednak z hlediska postižení jednotlivých složek psychiky (kritérium
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logické), jednak z hlediska schopnosti výchovy a vzdělávání (kritérium pedagogické).
Obě

kritéria se

vzájemně doplňují

a

vytvářejí

celkovou charakteristiku

mentálně

retardovaného jedince:

a. MR mírná - slaboduchost. tupost
vzdělávání

- schopnost výchovy a
Někdy

však ani

při

tomto

IQ 68 - 86
v základní škole,

opatření nestačí

při

individuálním

přístupu.

ročníky

základní

žák absolvovat všechny

školy a má neúplné vzdělání;
IQ 52 - 67

b. MR lehká - debilita
-schopnost výchovy a

vzdělávání

v omezeném rozsahu,

při

použití speciálních

didaktických metod a pomůcek, ve zvláštní nebo pomocné škole;
c. MR

střední

IQ 36 - 51

- imbecilita

vzdělávání,

- neschopnost teoretického
v jednoduchých pracovních

činnostech;

d. MR těžká- idiotie
-

neschopnost

nejjednodušších

úkonů

IQ 20 - 35
vzdělávání

a pomoci

e. MR hluboká - idiotie

při

ani

pracovního

schopnost

pouze

sebeobsluze, jídle, oblékání a udržování

čistoty ;

počtu

výcviku,

IQ O -19

- neschopnost jakéhokoliv reagování na

Při

avšak schopnost praktického výcviku

podněty

a slovní dorozumívání.

DMO se vyskytuje mentální retardace asi u jedné poloviny celkového

postižených dětí. Hodnocení intelektu je u dětí s DMO často obtížné. Omezení

hybnosti je překážkou poznávání širšího okolí a rozvíjení myšlení dítěte, kterému
zůstávají neznámy mnohé věci a situace, běžně přístupné pohyblivému dítěti. Obzor

poznání se rozšiřuje pomaleji, duševní vývoj se opožďuje a vzniká pseudooligofrenie
následkem imobility.
(19, 20, 32, 35, 38)

Poruchy chování

Poruchy chování byly dříve považovány za důsledek těch "těžších" poruch,
které již byly popsány, nikoliv za samostatný příznak choroby. Teprve později se
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dětských neurologů

obrátila pozornost

četných případů dětí

a

psychiatrů

posílaných na dětská neurologická oddělení a do dětských

psychiatrických poraden, protože tyto "rušivé" nebo
působily značné
lehčí

formu a

projevujícími

výchovné obtíže.

stupeň

se

k poruchám chování vlivem

Postupně

se

čím

obtížně

dál více

zvládnutelné

upozorňovalo

děti

na tuto

perinatálního poškození mozku se specifickými následky

poruchami

v oblasti

vyšší

nervové

činnosti,

především

v nedostatečné koncentraci a pozornosti, v pohybovém neklidu a rušivosti, v náhlém
a

bezdůvodném střídání

emocí a nálad atd. U nás se

těmito dětmi

a Kučera, v zahraničí pak Gollnitze, který hledal organické
jeho

průzkumu

byly

zjištěny

zabývali Holub

příčiny těchto

pozoruhodné znaky vývojového

poruch a

opoždění,

při

pohybové

zaostalosti a patologický encefalografický nález (19, 32, 35, 38).

Poruchy vědomí
Etiologickou souvislost epilepsie s perinatálním poškozením mozku a s DMO
zdůrazňují

Piťha,

Lesný a

úrazy mozku, a to

především

který se vyskytuje
záchvaty

při

konusových

porůznu při

DMO jsou

závažný, jak pro

který uvádí jako

časté

epilepsie na prvním

mechanismů.

místě

porodní

Epilepsie je tedy syndrom,

všech formách DMO. Lesný uvádí, že epileptické
a z výchovného hlediska je výskyt epilepsie velmi

výchovně vzdělávací

povolání a pracovní

příčinu

možnosti

dítěte,

tak i pro jeho

přípravu

pro

zařazení.

(12, 19)

1.4 Hodnocení stavu patologického motorického vývoje

Pro hodnocení stavu patologického motorického vývoje využíváme hodnocení
zralosti posturálních funkcí. Důležité je, aby toto členění respektovalo zákonitosti
řídících

procesů

CNS.

Posouzení

motorického

stavu

proto

op1rame

o základní kineziologické principy posturálního vývoje. Hodnotíme je ve vztahu
k době jejich zralosti do tzv. lokomočních stadií dle Vojty. Jde celkem o deset

lokomočních stádií, která značíme O až 9. Zaměřujeme se v nich na hodnocení
dosažené úrovně hrubé motoriky (vzpřímení) s přihlédnutím k souběžně dosažené
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úrovni mentální a k jemné motorice. Tato škála zahrnuje celé období vývoje lidské
motoriky do 4

roků věku

zdravého

dítěte

(tzv. lidské motorické ontogeneze) a má
dětí

vypracovánu analogii pro vývoj motoriky patologické u

s DMO. Jednotlivá

lokomoční stádia:

Stádium O - dítě je pedální.

Nemůže

vpřed

se pohybovat

a nohou. Není schopno realizovat žádný kontakt (motoricky)
uchopením

předmětu.

U

dítěte

není

vytvořena

opěrná

funkce.

pomocí rukou
otáčením
Dítě

nebo

má hlavu

v predilekčním postavení a jeho držení odpovídá novorozeneckému stadiu.
Vývojový
Stádium 1

-

věk:
dítě

novorozenecký
je pedální, neumí se pohybovat

vpřed,

k předmětu, aby se jej dotklo nebo jej uchopilo. V poloze na
0

břiše

otočit

ale umí se

je schopno se

opřít

lokty. V poloze na zádech je schopno zvednout dolní končetiny nad podložku. Dítě

má k dispozici rovnovážné funkce.

Při

tomto vývojovém stadiu již nejsou vybavitelné

reflexy vázané na novorozenecké období vývoje.
Vývojový věk: 3 - 4
Stadium 2

-

dítě

měsíce

je pedální. V

pronační

pozici umí užít horní

opěrného

a úchopového orgánu. V poloze na

předmětu

s tím, že druhá horní

straně

končetina umožňuje

je

dítě

roviny. Zkouší se

přiblížit

dítě

jako

schopno sáhnout po

oporu. Dolní

končetina

schopno sáhnout po

k předmětu, ale neumí se pohybovat

se na

Začíná

se

předmětu

ze

uchopující ruky opírá o mediální kondyl a druhá je natažená.

objevovat svalová diferenciace. Na zádech je
střední

břiše

končetiny

vpřed

pomocí

horních a dolních končetin.
Vývojový

věk:

konec 4. a

začátek

5.

měsíce

( druhá polovina 5.

měsíce

a 6.

měsíc je obdobím přechodu mezi 2. a 3. lokomočním stadiem).

Stadium 3

- dítě se umí plazit. Jde o skutečnou lokomoci, dítě se spontánně

pohybuje po místnosti z vlastní iniciativy pomocí plazení. Je také schopno se otočit
ze zad na

břicho. Dítě

má k dispozici

reciproční

model zákroku a opory, a to jak

v ipsilaterálním, tak kontralaterálním provedení. Při lokomočním pohybu se aktivují
oba šikmé břišní řetězce.
Vývojový věk: 7. - 8. měsíc
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stadium 4
vychylovat

-

dítě

těžiště

provádí "hopsání" - poskoky po kolenou a rukách. Není schopno

cyklicky z osy ve frontální

rovině.

Opora na horních

končetinách

je

abnormální a je tvořena o zápěstí či pěst. "Hopsání" neobsahuje zkřížený vzor jako to
vidíme u lezení, tj. je homologické. Tento typ lokomoce v normálním vývoji
neexistuje. Jestliže dítě nemůže včas dosáhnout lezení, brzy se zcela vzdá
lokomoce. Tento vzor je
nemá volní schopnost

nadřazen

provádět

hybnost v hlezenním kloubu).

Dítě

plazení.

lokomočním

v tomto

pohyb v izolovaném segmentu (
Dítě

např.

segmentální

vzpřímeného

je schopno dosáhnout

ještě

stadiu

kleku

a dostane se do šikmého sedu.
Vývojový

stadium 5

věk:

9.

měsíc

lokomoční

- lezení. Tento

parézou umí lézt
a opora je na

přes

vzor je

plně začleněn,

celý byt z vlastní motivace.

otevřených

vychylování ve frontální

rukách.

rovině.

V

Při

Součástí

když

dítě

lokomoce je

lezení je k dispozici rotace

pozdější době

každé lezoucí

s centrální

zkřížený
páteře

vzor

a její

dítě - může počítat

s vertikalizací.
Vývojový

Stadium 6

-

věk:

11 . měsíc

dítě

se umí vytáhnout do stoje pomocí horních

stoji. Je schopno se pohybovat pomocí horních

o kvadrupedální lokomoci ve frontální
stadia nastupuje lokomoce v sagitální

rovině.

rovině

V

končetin

končetin,

nejprve do strany. Jde

pozdější době

s oporou.

udrží se ve

Důležité

tohoto

lokomočního

je, že tato lokomoce

musí probíhat z vlastní motivace.
Vývojový

věk:

12. - 13.

měsíc

Stadium 7

- dítě chodí nezávisle, samostatně, a to i mimo byt.

Stadium 8

- dítě vydrží stát na jedné noze 3s. Toto musí být vyšetřováno ze

stabilní stojné pozice. Objevuje se letová fáze kroku.
Vývojový věk: 3 roky

Stadium 9

- dítě vydrží stát na jedné noze více než 3s a to na obou stranách.

Vývojový věk: 4 roky
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Pro hodnocení vývoje
základě věku

vzpřimování

odpovídajícímu

kvocient (RQ). RQ se

příslušným lokomočním

vypočítává

lokomoční

s DMO je nutné na
retardační

stádiím stanovit

věk

tak, že aktuální

motorika- vzpřimování a lokomoce, viz.

dětí

a lokomoce u

motorického vývoje ( hrubá
poměru

stadia) se dá do

s věkem

kalendářním:

RQ= vývojový věk I

Na

základě výpočtu

V praxi je
(nejméně půl

důležité

kalendářní věk

RQ je potom možné stanovit vývojovou prognózu.
stanovit RQ

roku). Je tím

alespoň

zajištěna větší přesnost

postupu motorického vývoje konkrétního
brát na

vědomí,

zda

dítě

dvakrát v

je rehabilitováno.

dítěte.

rehabilitační léčby.

Pro stanovení RQ je také
je

důležitá

minimálně

po

důležité

také otázka kvality

půl

roce kontrolované

Jestliže se RQ za tuto dobu sníží, pak víme, že

rehabilitováno, nebo rehabilitace byla

odstupu

a spolehlivost stanovení tempa

Samozřejmě

rehabilitace, proto je vhodné RQ stanovit teprve

určitém časovém

buď dítě

nebylo

prováděna nedostatečně.

Diagnostika posturálního vývoje má následující význam
-

Zařazení dětí

s DMO do

lokomočních

úrovně

motoriky

hodnotit

průběh

stádií podle dosažené

má význam pro dokumentaci. Je možné

objektivně

motorického vývoje.
-

Výpočet

RQ

umožňuje

odpověď

na otázky

rodičů,

jsou finální možnosti
perspektiva
účelu,

lokomoční

stanovit

zda bude

dítě

prognózu

někdy

schopno

rehabilitační péče. Zároveň

pomůže při výběru

typu

operačního

dítěte.

To

usnadňuje

chodit nebo jaké

nám takto definovaná

zákroku z hlediska jeho

tj. zda volit zákrok pouze paliativní nebo zákrok s vizí budoucí

bipedální lokomoce apod.
-

Zákonitosti motorického vývoje

uplatněné

a dynamiky primitivních posturálních
vzpřimování
poměr

reflexů

prostřednictvím

nám

umožňují

výpočtu

kontrolu vývoje

a lokomoce. Jestliže dojde k stagnaci, to znamená, že se

mezi motorickým a

kalendářním věkem

RQ
mění

ve smyslu zvýšení tohoto

poměru, pak je nutné analyzovat příčiny. častými příčinami jsou omezení
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rehabilitační péče, vznik nebo změna frekvence epileptických záchvatů

apod. Jednou z hlavních příčin poruchy dynamiky motorického vývoje jsou
však kontraktury a s tím spojený vznik deformit (především v oblasti
kyčelního kloubu). V této souvislosti je samozřejmě nutná ortopedická

intervence. Proto za předpokladu, že dojde ke zvýšení poměru mezi
vývojovým a kalendářním věkem, tj. dojde ke stagnaci v motorickém vývoji,
a to při zachované kvalitě rehabilitačního postupu, je nutné při nálezu
kontraktur indikovat operační řešení. Funkčně je tím definován optimální věk
operace.
(19, 20, 32, 35, 38)
Některé znaky dětské mozkové obrny, pokud si rodiče nejsou jisti, zda jejich
dítě

je

či

není postiženo, ukazuje

příloha č.1

(40).

2 Terapie
V této části práce uvádíme pouze nejznámější a nejrozšířenější způsoby léčby

oMO.

Způsobů léčby

je více, ale seznámení

čtenáře

s těmito metodami

přesahuje

rámec této práce.

2.1 Vojtova metoda reflexní lokomoce

Koncem 50. let minulého století Václav Vojta zpozoroval
s dítětem

předškolního
změny

spasticity a

věku

a školního

manipulaci

s infantilní spastickou diparézou

změnu

ve svalových souhrách, které vykazovaly pravidelnost. Poprvé

v životě u nich vznikaly ve svalech
které byly až dosud z funkce

pravidelně

vyřazeny.

pak je pacienti automaticky, tzn.
Základním

při určité

přínosem

a automaticky takové svalové funkce,

Jsou-li tyto svalové souhry jednou vzbuzeny,

nevědomě

"zavedou" do spontánní motoriky.

přesné

rozlišování svalových funkcí v terapii

této metody je tedy

reflexní lokomoce odpovídajících svalové diferenciaci lidského motorického vývoje
a směřujících proti motorické patologii.
Aktivace CNS se
bez slovního
způsobem.
zařazeny

příkazu

děje

cestou z periferie

terapeutem, bez

působením

vědomé

snahy

na

dítěte

kůži,

fascii, svaly, klouby

o pohyb, tedy reflexním

Aktivuje se tak řízení pohybu na spinální úrovni a teprve pak jsou

supraspinální mechanismy

řízení

motoriky. Výhodou této cesty je

změna

aferentního toku, která indukuje neuroplastické děje. Zasahujeme do geneticky
kódovaného pohybového programu člověka, do jeho řízení. Provádíme přesný
definovatelný aferentní zásah a přesně dopředu víme, jakou motorickou odpověď
prostřednictvím

eference vybavíme. Vznikají

dílčí

pohybové vzory, které jsou

koordinovány supraspinálními mechanismy a vytvářejí globální reakci. V CNS se tyto
vzory "zrcadlí" a mohou být použity ke spontánní hybnosti.
Základ metody tvoří dva koordinační celky pohybu vpřed. První, v poloze na

břiše, označený jako reflexní plazení, je přítomný hned po narození. Druhý,
aktivovaný v poloze na zádech a boku, reflexní otáčení, se objevuje od konce
1· trimenonu. Jsou to umělé modely, výbavné jen z určité polohy, při určité stimulaci,
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a v pohybu člověka se v globálních modelech nevyskytují. Přesto jsou vrozené
a existují v předem připraveném programu v CNS u každého člověka, nezávisle na
jeho věku.

vzor reflexního pohybu

vpřed

obsahuje prvky jako je

-

změna těžiště

v závislosti na

-

koordinovaná

změna

-

řízení

vzpřímení

držení těla

rovnováhy.

Pro aktivaci reflexní lokomoce jsou důležité
těla,

její

opěrná

-

výchozí poloha

báze

-

spoušťové

-

centrace kloubů, hlavně ramenního a kyčelního

-

tlak a odpor vedený

zóny (celkem 9)

přesným směrem

(

splnění

podmínky

trojrozměrného

vektorového pohybu)
-

reciproční

vzor reflexního programu ( reflexní program má nejen výchozí ale

i konečnou polohu, která se stává

opět

výchozí pro druhostranné

končetiny)

V bodech opory dochází ke svalové diferenciaci, mění se kontrakce svalů ve
směru

k pevnému bodu,

distálně

(punctum fixum). Vedle toho se v

recipročním

cyklu

procesu pohybu dopředu mění směr tahu svalů proximálně (punctum mobile)
a spolupůsobí na fyzický cílený pohyb. Reflexní program může být vyvolán z jedné
zóny nebo jejich kombinací - hovoříme pak o prostorové sumaci. Nastavíme-li
některému pohybu reflexního programu přiměřený odpor k prodloužení jeho trvání,

prodlužujeme tím kontrakci aktivovaných svalů a mluvíme o časové sumaci.

Časový sled reflexního pohybu závisí na
-

výběru

-

aktuální citlivosti zóny

-

intenzitě

kontrakce

-

rychlosti

rozšíření

zón

svalových souher.
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K předpokladům terapeutického výsledku
a k dítěti samotnému.

Rodiče

musí být o

náležitý psychologický

přístup

terapeuta.

denně cvičit, učí

provádět

intervalů

Pro délku
Výchozí

se

polohy

spoušťovými

patří

vztah terapeuta s

metodě řádně poučeni,
Rodiče

body ukazuje

je tedy nutný

musí sami s dítětem

několikrát

zadaný program a rozeznat žádanou pohybovou reakci.

kontrol je rozhodující aktuální stav

reflexního

rodiči dítěte

plazení

příloha č.

a

reflexního

dítěte

a šikovnost matky.

otáčení

spolu

s

některými

2 (34).

(19, 34, 38)

2.2 Bobath koncept

Neurovývojová terapie, která je nyní také
je terapeutickým

rehabilitačním

CNS. Jde o jeden z
kojenců,

u malých
používán

při

postupem

nejužívanějších

starších

rehabilitaci

dětí

dětí

i u

označována

určeným

terapeutických

Bobath konceptem (BK),

pro pacienty s patofyziologií
přístupů,

pacientů dospělých.

který lze aplikovat

Koncept je

nejčastěji

s DMO (19).

Koncept není metodou, nenabízí terapeutovi sadu

cviků,

ale jde spíše

o filosofii, která nahlíží na pacienta jako na celek. Specifickým rysem BK je
individuální

vyšetření

pacienta v rámci konkrétní funkce, individuální plánování

a aplikace terapie. Velký

důraz

je kladen na výcvik

rodičů

a osob

pečujících

o pacienta.
Počátky

konceptu sahají do 40. let minulého století a jeho autory jsou manželé

Karel, pediatr a neurolog, a Berta, fyzioterapeutka, Bobathovi. Koncept prodělal
významný

historický

vývoj

nejen

v souvislosti

s rozvojem

neurologie,

ale

i s pokrokem v neonatologii. Terapeuticky přínosnější se nakonec stala důkladná
analýza pohybových

vzorů

jednotlivých aktivit a analýza jejich souvislostí s ohybem

a s konkrétní funkcí než důraz na reflexy.
Za teoretický základ svého konceptu, který byl vždy hypotetický, Bobathovi
označili

mechanismus centrální posturální kontroly (MCPK), který je nezbytným

Předpokladem pro normální funkci a je odpovědný za:
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-

normální posturální tonus - tonus musí být natolik vysoký, aby udržel
vzpřímenou,

posturu

a natolik nízký, aby bylo možno se pohybovat.

Posturální tonus je u všech forem DMO patologicky
u spastické,
-

příliš

interakce

umožňuje

stability, která

plynulou kontrolu

svalová

svalů

a

a

porušena

a nedostatek mobility) i u

dítěte

zajištění

pro

zároveň

je

důležitá

nasměrovaného

u

spastika

změn

pro

pohybu.

(příliš

proximální

nezbytná pro

neustálých posturálních

antagonistů.Tato

správně nečasovaného

je

důležitá

distální mobilitu. Je

agonistů

interakce

- je

svalů během

automatickou adaptaci

plynulého,

vysoký

nízký u hypotonické, fluktuující u formy atetoidní).

reciproční

normální

změněn (příliš

a pro

zajištění

Reciproční

mnoho

stability

s ateroidní formou (nadmíra mobility

při

nedostatečné stabilitě).

-

různorodost
funkční

posturálních a pohybových

- je nezbytná pro realizaci

dovednosti. Pohybové vzory, které jsou geneticky dány, se formují

a modifikují dle
právě

vzorů

snížená

požadavků prostředí.

různorodost

pohybují v rámci globálních

Mezi základní
vzorů

pohybových

příznaky

DMO

patří

(spastici). Tito pacienti se

vzorů, flekčních, extenčních,

event. smíšených,

a mají redukovanou pohybovou selektivitu.
Mechanismus

posturálních reakcí, které pracují
posturu

před, během

vzpřimovací,

koordinaci

a po

společně

dokončení

často

přizpůsobit

pohybu. Jedná se o automatické reakce dítěte postupně

a kontrole postury ve vztahy k okolí. U

reakce

dynamických

s cílem udržet rovnováhu a

rovnovážné, obranné - které se u

pohybů

automatické

řadu

normální posturální kontroly obsahuje

nedostatečné.

Vývojovou

vyvíjejí a souží ke
dětí

řadu

s DMO jsou

podle

manželů

Bobathových ukazuje příloha č. 3 (32).
Vývoj

dítěte

a s nedostatkem

s DMO se odehrává na bázi abnormálního posturálního tonu
různorodých

pohybových

vzorů.

Toto

dítě

získává pouze

patologickou senzomotorickou zkušenost a ve svém vývoji používá a tudíž
i posiluje pouze své abnormální pohybové vzory. V terapii je nežádoucí kopírovat
vývoj zdravého dítěte nebo učit dítě specifickým milníkům. Plýtváním času by
Zároveň byla snaha "vypilovat" jeden konkrétní vývojový milník na úkor ostatních

dovedností. V terapii je nutno nepracovat na izolovaných aktivitách, ale je žádoucí
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facilitovat

současně

období používá
Terapie je
nejrůznější

ty pohybové vzory, které zdravé

dítě

prováděna

v rámci handlingu, kdy se používají a
facilitační, inhibiční

terapeutické techniky,

současné

funkční

nejsprávnější

Během

situace.

a systematicky oddaluje tak, aby
Úspěšnost
dítěte

Terapeut svým

převzít

aktivní kontrolu nad

senzomotorickou zkušenost

handlingu svou dopomoc terapeut plynule

dítě mělo

samozřejmě

a terapie ho

kombinují

okamžité analýzy všech reakcí pacienta na

svým pohybem, a tím mohlo získat co
v rámci konkrétní

vhodně

stimulační.

a

handling, se snaží dosáhnout toho, aby dítě bylo schopno

schopnostech

vývojovém

současně.

cíleným handlingem, za

dopomoci.

určitém

ve svém

možnost kontrolovat

závisí

připravuje

na

pro

kognitivních

funkční

svůj

a

pohyb bez
percepčních

dovednosti jako je oblékání,

krmení, pití, atd.
I u tohoto konceptu je

důležitý

týmový

přístup,

který zahrnuje výcvik

rodičů

a jejich úzkou spolupráci s logopedickou, ergoterapeutickou a fyzioterapeutickou
intervencí.
{19, 32, 38)

2.3 Komplementární metody

Pro úplnost je

třeba

zmínit

léčebné

rehabilitace

několik důležitých

a

značně

rozsáhlých

okruhů

terapeutických přístupů, které nejsou metodami ani fyzioterapeutickými koncepty
spočívajícími především

na neurofyziologické bázi. Avšak jako doplňující terapie

nacházejí plné uplatnění v týmové péči o pacienty s hybným postižením při DMO
{25).
Synergetická reflexní terapie -je nový, samostatný léčebný komplex vyvinutý dr.

W. Pfaffenrotem, Spočívá v kombinaci různých reflexně-terapeutických metod, jejichž
současná aplikace vyvolá vzájemné navýšení účinnosti.
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Užité léčebné techniky
-

-

Myofasciální technika znamená

ošetření měkkých

tkání vedoucí k jejich

uvolnění

na základě biochemických reakcí a umožňující protažení svalů,

případně

mobilizaci okolních kloubů.
čínského lékařství,

Akupresura je založená na principech
používá tlak a vibraci
uvolnění svalů

prstů.

a šlach a

kdy terapeut

Výhodou je nebolestivost a výsledkem je lokální

odstranění
tři

Masáž reflexních zón prolíná

energetických blokád.
techniky a to, masáž reflexních zón

v čínském pojetí - tzn. na dlaních a chodidlech, masáž nebo akupresuru
hlavy- stimulaci určitých kožních ploch na hlavě, při níž dochází k působení
na specifické oblasti mozkové
zóny, který
-

přivede

kůry

a silný a rychlý tlak na vybrané reflexní

sval do okamžité vibrace a následuje

uvolnění.

Chiroterapie je manuální technika, která používá cílených

mobilizačních

a manipulačních pohybů k dosažení korekce biomechanických poruch
v kloubech
-

páteře

a

končetin.

Korekce patologického postavení
určitého

místa

a kloubního

měkkými

uvolnění

správného postavení.
-

Doplňkové

a

ovlivňující

a extremit znamená, že po

technikami

pasivně

metody, což jsou
dětí

léčebná tělesná

můžeme

využít

ošetření

svalového

zkorigovat kloubní spojení do anatomicky

Preventivně působím e

Fyzikální terapie - je v případě
metody, kterou je

páteře

infračervená,

proti kontrakturám.

laserová

s DMO chápána jako

výchova.

Nejčastěji

či

elektroakupunktura

doplněk

základní

léčebné

je využívána magnetoterapie,

svalový tonus, a fototerapie biolaserem, snižující elasticitu (19, 25).

Akupunktura - se užívá v plné šíři variability postižení zahrnované pod diagnózu

DMO. Lze ji využít nejen k ovlivňování motorických potíží, ale rovněž lze pracovat

s Poruchami v oblasti senzorické i duševní (25).
Cvičení na míči - je v rehabilitaci dětí s DMO hojně využívané. U malých dětí nebo

u dětí těžce pohybově postižených slouží k polohování. Jemné pohupování
a šetrné vychylování těžiště je dětmi vnímáno veskrze pozitivně, ale musíme se
V)'varovat prudkých pohybů, _ které vedou k obranné reakci a zvýšení elasticity.
U Větších dětí schopných aktivní spolupráce slouží míče k provádění balančních
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cviků. Představují

sedací labilní plochu a nutnost neustálého vyrovnávání

vede k výrazné stimulaci i
méně.

zapojují

Navíc

míče

energii, což se využije
takže je to i

určitá

těch

díky své pružnosti jsou schopny akumulovat

zvláště

forma

při běžných

svalových skupin, které se

u hyperkinetických

dětí. Cvičení

kondičního cvičení, dobře působí

a stimululací správného držení

těla představuje

hlavně

u

mentálně

náročnější,

i na dýchání a zažívání

i preventivní

postižených

aktivitách

přebytečnou

je fyzicky
prostředek

k vertebrogenním obtížím. Svou velikostí, barevností a tvarem
stránce estetické což je

těžiště

dětí

působí

ve vztahu

na

děti

i po

pro terapeuta velkou

výhodou (1, 17, 20, 26).
Nácvik vertikalizace a lokomoce - navazuje na LTV. Vzpřímený stoj má důležitý
člověku určitou důstojnost,

psychologický význam, dodává
rozšiřuje

Při

zorné pole a tím obohacuje duševní vývoj.

z dosaženého stadia

vzpřimování

podpěrami, kozičky,

kanadské

zvyšuje

nácviku

či

francouzské

a kloubního systému). Invalidní vozík by
chůze

využíváme

perličkovou lázeň

berle,

případně podpůrné

negativní vztah
děti

podnětů

a

procvičení

ortézy

svalového

být indikován až v situaci, kdy je zcela

vířivé

dítěte

koupele (36-38

k vodě a

na krevní

oc - prokrvení) , subakvální masáže,

účinek)

vodoléčebným

prostředí

působí

vitální kapacitu plic, zvyšují minutový objem

zohledňuje věk dítěte, stupeň

s DMO vodní

často

ovlivňují

účinky

mechanické

(tlak O, 15 MPa - sedativní

jednotlivých procedur

vnímají

měl

procedury - a jejich

a lymfatické cévy, periost,
dětí

vycházíme

nebude možná (19, 20, 24).

Vodoléčebné

srdce. U

chůze

a lokomoce. Používáme chodítka s podpažními

a ortopedickou obuv, pohyblivé chodníky a motomedy (na

jisté, že

sebevědomí,

velmi

a

cvičení

v bazénku. Indikace

postižení, ale také pozitivní

většin ě případů

procedurám. Ve

pozitivně.

Je pro

ně

či

zdrojem nových

jim umožní takové pohybové aktivity, které na suchu nesvedou (19,

38).
Plavání dětí s DMO - představuje aktivitu vyžadující určitou spolupráci a zapojení

pacienta. Zdravotní význam plavání

spatřujeme

v

působení

na

různé

orgány i na tělo

jako celek, tj. na oběhový, dýchací a pohybový systém, ale i na metabolismus,
otužování organismu nebo zlepšení psychiky a vyrovnanosti dítěte. Vliv vodního
Prostředí

na

dítě

s DMO se týká

několika

rozsahu mimo jiné i tím, že pobyt ve

oblastí. Dochází ke

vhodně
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teplé

vodě

zvětšování

kloubního

snižuje svalový tonus.

rozcvičení před

Dúleíité je vhodné

plaváním. Dýcháním do vody se podporuje

pravidelné rytmické dýchání. (24)
t.ázeňská léčba

LTV a

-

představuje

fyzikální

terapie

u

dětí

se

s DMO intenzivní

využívá

psychoterapie. Velký význam je v dostatku

z rodičů,

z

edukačního

alespoň

děti

např.

s DMO je

klimatoterapie,
času

i psychologického

pobyt absolvovat

jednou

ročně

léčebnou

(19, 24).

Kromě

případně

ergoterapie,

na procedury a v

důvodu. Děti

rehabilitaci.

přítomnosti někoho

s DMO by

měly lázeňský

Speciálně zaměřená léčebna

v Jánských Lázních, Bajzova

dětská

léčebna

pro

v Luži -

Košumberku nebo původní lázeňská léčebna v Železnici u Jičína.
Ergoterapie - léčba prací a u dětí léčba hrou je důležitou součástí fyzioterapie

u

pacientů

osobnost

s DMO.

dítěte,

Zaměřuje

soběstačnosti,

se na nácvik samostatnosti a

všeobecné dovednosti a zájmy a zahrnuje

přípravu

rozvíjí

na budoucí

povolání a praktický život (24, 25).
Pod ergoterapii
-

zařazujeme

arteterapii,

která je

sebevyjádření,

skvělou

komunikace

psychologického vlivu

příležitostí

k projevení

a interakce. Vedle

představuje

arteterapie i

dětské

nesporně

důležitý

tvořivosti,

pozitivního

léčebný

prvek

v oblasti jemné i hrubé motoriky.
-

muzikoterapii, která je u nás bohužel do
především

z výzkumu a využití

a z faktu,

že

především

U DMO lze hlavní

přínos spatřovat

harmonizaci organismu.
projeví

ještě

různých

lidský organismus je

a chemickou, ale

Při

značné

míry opomíjená Vychází

funkcí mozkových

nejen

soustavou

mechanickou

i soustavou elektromagnetickou a
v

uvolnění,

hemisfér
vibrační.

snížení elasticity a celkové

pacientovu aktivním zapojení se pozitivní vliv

ve zvýšeném smyslu pro rytmus, zlepšení jemné motoriky,

koncentrace a lepšího stereotypu dýchání.
Hipoterapie - při lokomoci na koni dochází k cyklickému pohybu těžiště s cyklickými
změnami reaktivní síly na oporné ploše těla. Rytmus cyklu je odlišný od osobního

rytmu člověka a musí tedy docházet k přizpůsobení, tj. musí dojít ke vzniku nového
adaptivního posturálního programu, což vyžaduje aktivní činnost řídící nervové
soustavy. Hipoterapii lze využít k léčebným účelům u dětí s DMO proto, že aktivně
zasahuje do řídících pochodů CNS. Kontraindikací jsou jen vyšší stupeň luxace
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kloubů a výrazný spazmus adduktorů, který brání posazení na koně. Pacient by měl

ovládat aktivní sed či alespoň sedět s minimální oporou. (19, 24, 25)

canisterapie - využití psa pro

rehabilitační účely

se datuje od 40. let 20. století. Psi

se dají zařadit do terapeutického programu - ať už v oblasti fyzioterapie nebo při
ergoterapii. Hodí se pro trénink mluvení, pro výcvik jemné motoriky hlazení nebo
příprava

krmené, nabízí smysluplné úkoly jako jsou obstarání nebo

krmení. Pes má

veliký sociální význam, děti pocítí náhle svoji důležitost a zodpovědnost, zapomínají
na své nedostatky a
i bolestivé

léčebné

pozitivně ovlivňuje

nepřipadají

si "mimo hru". Pes

procedury jsou v jeho

vnímání stresu a

přináší

přítomnosti

umocňuje regenerační
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pocit pohody a dokonce

lépe snášeny,
síly. (12, 19)

stejně

tak

3 Herní přístup

dítěte

Pohybové aktivity sehrávají významnou roli v rozvoji
postižením.

Pohyb

s materiálním a sociálním
aktivity rozvíjí

dítě

prostředkem

je

sebevyjádření,

prostředím, prostředkem

v oblasti výchovné,

s mentálním

prostředkem

interakce

k poznání sebe sama. Pohybové

vzdělávací

a zdravotní.

Záměrné působení

pohybu je zkoumáno z nejrůznějších aspektů věd psychologických, biologických,
biomechanických atd. Kinantropologie2 staví pohyb člověka na skutečně vědecké
při

základy. Zdá se však, jakoby se

realizaci pohybových aktivit vytrácelo to hlavní-

radost ze cvičení. Žádný člověk nemůže jen pracovat, tím méně dítě, nemůže být jen
vychováváno a
vybít

vzděláváno,

nahromaděnou

uspokojit.

Přitom

postiženého

potřebují

stírají rozdíl mezi zábavou a prací,

dítěte, činí

jej

radostnějším

jako vnímání a pozorování,

vedeme postižené

odreagovat uvolnit se,

paměť,

děti

častým procvičováním

dítěte

mentálně

život

na rozvoj psychických funkcí,

pozornost, fantazie, myšlení i
napodobování

k zapamatování si

a v hudebně pohybových hrách

zpestřují

potřeby dětí

(15, 16).

záměrně působíme

pěstujeme při

vnímání a pozorování

Pozornost

se

energii. Pohybové aktivity mohou všechny tyto

Psychomotorickými hrami

retardací

Děti

musí se i bavit.

nacvičujeme

cviků.

několika

Při

řeč.

Schopnost

rozvíjení

opakujících se

kratší sestavy, které si

děti

paměti
pohybů

s mentální

zapamatují.

udržujeme

především

vhodnou motivací. Snažíme se, aby se

dobře soustředilo na cvik či jeho změnu. Rozvoj fantazie podporujeme tím, že

vedeme dítě k samostatnému pohybovému projevu nebo k vytváření obměn pohybů
předvedených.

Tím,

že

vedeme

děti

k orientaci

v řadě

různých

možností

a volbě té správné, navykáme je vhodně se přizpůsobovat novým situacím a tak
současně rozvíjíme i jejich myšlení. Ve slovních návodech ke cvičení je pak vedeme

k porozumění řeči.
Tělesnými cvičeními, která jsou přiměřená a správně dávkovaná vzhledem

k individualitě i okamžitému stavu každého jedince s mentální retardací, vhodnou
2

Věda o smyslu a podstatě pohybových aktivit člověka.

35

motivací k pohybové činnosti pěstujeme kladný vztah jedince k tělesné výchově.
Navozováním vhodných situací, v nichž může postižené dítě během cvičení citově
reagovat, obohacujeme také citovou stránku jeho osobnosti. Vkusné cvičební
pomůcky, čistý

a pěkný úbor i vhodně uspořádané prostření, právě tak jako spojení

pohybu s hudbou či rytmem řeči, rozvíjejí u dětí estetické cítění. Pěstováním
pohybových dovedností, manipulací s různým náčiním i jinými drobnými předměty
získávají mentálně retardovaní též potřebnou zručnost pro manuální práci (4).
Zdravotní
chůzi

cvičení zaměřujeme především

na správné držení

těla,

správnou

a ovládání jednotlivých svalových skupin. Výběrem vhodných cviků a jejich

správným provedením usilujeme o uvolnění, posílení a protažení paží a svalstva
ramenního, šíje a trupu, nohou a svalstva pánevního a posilování svalstva
Součástí

břišního.

zdravotních cviků jsou i dechová cvičení, která spojujeme s relaxačními

cviky, jejichž

účelem

je celkové

uvolnění,

a

zařazujeme

je tehdy, jakmile pozorujeme

na dítěti únavu. Zdravotním cvikům dodají přitažlivost nejrůznější náčiní a drobné
pomůcky.

Jejich význam spočívá ve zpestření cviku, tím pádem v jeho lepším

provedení, a samozřejmě se při manipulaci s pomůckami opět rozvíjí rozumové
pomůcky

a smyslové poznávání (20). Mezi
míčky,

užívané při cvičení patří molitanové

overbally, gymbally, švihadla, tyče, labilní plochy, žebřiny, ale i různá plyšová

zvířata,

barevné

kostičky,

obrázky nebo karimatky, které ukazuje

aktivita

formou

příloha č.

5 (vlastní

tvorba).
Pohybová

herního

přístupu

nemůže

chybět

v žádném

výchovném programu dětí s mentálním postižením. Kromě již zmíněných pěstuje též
volní

i

mravní

vlastnosti,

potřebnou

manuální

zručnost,

zvyšuje

odolnost

a zdraví organismu a celkově tak rozvíjí co možno nejvšestranněji osobnost jedince
s mentální retardací, ovlivňujíc i jeho pracovní a společenské zapojení (4). V dnešní
době

již

existuje

mnoho

titulů,

jejichž

cílem

je

nabídnout

rodičům

a vychovatelům návodnou inspiraci, jak hravým a zábavným způsobem rozvíjet
motorické,

jazykové

a

sociální

dovednosti

dítěte,

jeho

sebeuvědomění

a sebedůvěru, ale i jak naučit dítě vyjadřovat vlastní pocity (35). Citový vývoj dítěte
Začíná hned od narození. Rodiče a později i učitelky v mateřských školách mohou

velmi podpořit jeho zdravý rozvoj, a tak pomoci z dítěte vytvářet sebevědomou
osobnost s kladným přístupem k světu. Při společné činnosti dítě získává pozitivní

Vztah k sobě i k druhým, pocit vlastní kompetence a síly, jasné vědomí sebe samého.
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zcela

přirozeně

si vytváří základy sebekontroly, samostatnosti, získává schopnost

podřídit se i vést a učí se další dovednosti (27).

Manželé Benettovi se zabývají tématem, v dnešní

době

velmi závažným, a to je

televize. Kolik rodičů raději posadí své dítě k televizi, namísto aby se mu věnovali
a rozvíjeli v něm jeho vlastní fantazii. S běžnými věcmi z domácnosti můžou dětem
otevřít svět

přitažlivých

aktivních a

her, které jsou tak zábavné, že jim

přednost před

pasivním sledováním televize. Domov, v

dvěma dětmi

je

současně

také jejich

laboratoří

němž

děti

dají

manželé žijí se svými

pro rozvoj

činností

snižujících

závislost na televizi. Jejich rodinný televizor je umístěn v komůrce (1 ). Samozřejmě
netvrdím, žít bez televize, ale jistě velmi dobré ji v co
Julei M. Habisreuntigerová se zabývala

největší míře

tvořivými

omezit.

hrami, kouzelnickými triky,

recepty na zajímavá jídla nebo hrami pro rozvoj obratnosti tak, že sestavovatelka
souboru her a ostatní
dětí

i

dospělých.

Zařadili

členové

jejího autorského týmu se na zajímavé hry vyptávali

Objevili hry veselé i klidné, originální i

však jen takové

náměty,

tradiční téměř

které jsou zajímavé a zábavné. Na

zapomenuté.

začátku

knihy je

uveden seznam námětů podle druhu činnosti a v jeho rámci i podle minimálního
potřebného věku dětí

(8).
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111 Praktická část

1 Cíle práce

V současné
Vojta,

příp.

době

u DMO

Bobath) se velice

aktivací centrálních

vzorců

maximálně

kvalitně

využívané

rehabilitační

koncepty (zejm.

zabývají zlepšením posturální situace zpravidla

motoriky. Mnohdy však opomíjejí vlastní psychický

potenciál klienta a jeho všestranný smyslový rozvoj.
Cílem práce bylo poukázat na nutnost
prostředí,

celkově podnětného rehabilitačního

maximálního využití vlastní motivace jedince k dosahování postupných

rehabilitačních cílů.

Snažily jsme se o nalezení a

zařazení

vhodných

cvičení

a herních aktivit, které sledují konkrétní psychomotorické cíle (zlepšení hrubé
motoriky, motivace k lokomoci, zlepšování
dochází k postupnému

percepčních

zlepšování dalších

motorika, motorika mluvidel, ... ).
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schopností. .. ), pomocí nichž

psychomotorických

funkcí Uemná

2 Hypotézy

H1: Očekáváme, že díky hernímu přístupu k léčebné tělesné výchově se zlepší
pacientčin dlouhodobě negativní vztah k rehabilitaci a umožní se tím spolupráce

terapeut - klient. Očekáváme zlepšení po stránce sociální a psychologické. Změny
budeme diagnostikovat pomocí pozorování.
H2: Předpokládáme, že po absolvování navrženého programu dojde ke zlepšení
klientčina držení těla a dílčích potíže pohybového systému. Změny budeme

diagnostikovat

pomocí

kineziologického

rozboru,

vyšetření

aspekcí,

palpací

a speciálními testy.

H3:

Předpokládáme,

že

absolvování

navrženého

programu

umožní

matce

pokračovat ve cvičení doma a podaří se najít vhodné cviky a motivaci. Změny

budeme diagnostikovat pomocí strukturovaného rozhovoru s matkou.
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3 Metodika práce

Výzkum

byl

proveden

metodou

longitudinální

kvalitativní

studie.

Do

terapeutického plánu klientky byly postupně zařazovány nové herní činnosti
a psychomotorické aktivity. Byly pozorovány reakce klientky na tyto cviky a dále byly
testovány různé typy motivací pro cvičení. Reakce byly pozorovány, testovány,
zaznamenávány a hodnoceny.
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4

Kasuistika

Přístupy

herní terapie jsem aplikovala od konce srpna 2005 do poloviny dubna

2006 na klientce s lehkou mozkovou obrnou, ze které se v září 2006 stala

4.1 Vstupní

Při

školačka.

vyšetření

vstupním

vyšetřená

byla sepsána anamnéza a proveden kineziologický

rozbor spolu se speciálními testy.

4.1.1 Anamnéza

Anamnézu jsem sepisovala s matkou klientky,
věkově

schopna

odpovědět

na

většinu

neboť

klientka není

mentálně

otázek, které se týkají jejího raného

ani

věku.

Osobní anamnéza
Klientka Michalka narozena v

říjnu

1997,

bydlištěm

v Klatovech, od

září

2006

žákyně 1. třídy - integrována do ZŠ Vrhaveč.

Porod:
-

narozena v 38. týdnu těhotenství, normální cestou, porodní hmotnost 3,32 kg.
komplikovaný, protrahovaný,
musely být

uměle

několikrát

došlo k zástavě

děložních

kontrakcí až

vyvolány

po porodu odvezena na

oddělení

pro nedonošence - novorozenecká žloutenka,

špatné hojení pupíku, nasazeny ATB. Po třech týdnech
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propuštěna domů.

Psychomotorický vývoj:
měsíci ještě neseděla,

V 1O.

avšak

žádnou váhu, když nechodila ani v 15.

dětská

měsíci,

obvodní

lékařka

tomu

navštívila matka jinou

nepřikládala

lékařku,

která

diagnostikovala disharmonický vývoj.
Neurolog pak diagnostikoval syndrom DMO a odeslal klientku na komplexní
vyšetření

do Tomayerovy nemocnice v Praze: EEG v

norně,

MR- zvětšené mozkové

komory, diagnostikována lehká forma DMO spolu s lehkou mentální retardací.
Příčinou

určen

vzniku DMO byl

dojíždí klientka jednou
Od 19.

měsíce

ročně

protrahovaný porod. Do Tomayerovy nemocnice

na kontroly.

maminka s klientkou

měsících

již klientka

udělala

přestala

projevovat její

začaly

3 - 4 kroky. V terapii

účinnost.

V té

době

s Vojtovou terapií a po
pokračovaly

navštěvovala

třech

až do 5 let, kdy se
Michalka se svými

vrstevníky cvičení v Sokole, kde se používala různá nářadí a náčiní. Skončila v 7
letech, kdy

měla přestoupit

cvičitelkami

(staré paní).

V roce 2005
způsobenou
krunýřem

návštěva

dětem,

ale matka nebyla spokojena s tamními

ortopeda, který diagnostikoval sekundární skoliózu

kratší pravou nohou o 2 cm, avšak nedoporučil žádnou korekci

ani dorovnání končetin podpatěnkou z důvodu obavy vykompenzování

skoliózy do S tvaru.
držení

ke staršfm

těla.

návštěvách

Klientka
byla

Doporučena

navštěvovala

ukončena

zdravotní

tělesná

výchova

zaměřená

rehabilitaci v Klatovské nemocnici, ale po 1O

jednak pro nezájem klientky

("přestalo

ji to bavit"), ale

také pro nevhodnou otevírací dobu. Proto matka hledala jiné
zdravotním

aktivitu

pracoviště

se

cvičením.

V rámci rehabilitace jezdí klientka v teplých
a jednou

na vadné

týdně

chodí plavat,

zaměřenou

čili

má ob den -

měsících

jednou

pondělí, středa,

týdně

na koni

pátek - pohybovou

na rehabilitaci svého postižení.

Na zahájení terapie jsme se dohodly s matkou klientky v srpnu 2005. Jako
optimální formu jsme zvolily rehabilitaci formou různých her se snahou klientku stále
motivovat. Čas terapie jsme daly konstantní a to středa v 15:30, kdy se klientka po
příchodu

ze školy prospí a bude připravena se opět soustředit na činnost. Současně

jsme se shodly na týdenní frekvenci po půl hodině s tím, že pokud klientka udrží
pozornost déle, prodloužíme návštěvu dle potřeby.
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Rodinná anamnéza
V

rodině

se nevyskytují žádná

vážnější onemocnění

ani genetické abnormality.

Matka je narozena v roce 1970, povoláním žena v domácnosti. Mezi její
onemocnění patří

počet porodů.

běžné dětské

pouze

prodělané

Prodělala dvě těhotenství

nemoci.

a stejný

Její zdravotní stav je dobrý.

Otec je narozen v roce

1970, povoláním

onemocnění patří běžné dětské

podnikatel.

Mezi jeho

prodělané

nemoci a alergie na pyly. Jeho zdravotní stav je

dobrý.
Sourozenec. bratr, je narozen v roce 2000. Kromě běžných dětských onemocnění je
alergik

stejně

jako otec. Jeho zdravotní stav je dobrý.

Sociální anamnéza
Michalka žije v úplné

rodině,

v panelovém

bytě

a má

společný

pokoj s bratrem.

4.1.2 Kineziologický rozbor, svalový test, speciální testy

Před zahájením programu bylo provedeno vyšetření dle Černé (4), které je

užíváno

při

rehabilitace

mentálně

retardovaných

tělesnou

výchovou. Knihu vydalo

nakladatelství: Evropské středisko pro další vzdělávání učitelů při Univerzitě Karlově,
čili

mohu

říct,

že toto

vyšetření

je provedeno podle evropských norem.

probíhalo v teplé místnosti, klientka se byla ve spodním prádle.

Byla provedena

vyšetření

a. Rozbor stoje s pohledem zezadu, z boku, ze
b.

Vyšetření

svalových skupin

c.

Vyšetření

pohybových dovedností

d.

Vyšetření funkčních

dovedností

e. Kresba
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předu

Vyšetření

a. kineziologický rozbor stoje
pohledem zezadu
normostenický typ
šikmé

postavení

pánve,

asymetrie

intergluteálních

rýh,

asymetrie

podkolenních rýh,
skolióza asymetrie dolních

úhlů

lopatek

pohledem z boku
anteverze pánve - hyperlordóza, hypotonie
ramena

pohledem

břišních svalů

mírně stočená vpřed

zepředu

šikmé postavení pánve.

b.

vyšetření

svalových skupin dle Jandy (11)

svalové skupiny - zkrácené
m. soleus- velké zkrácení -

při dřepu

zvedá paty o více jak so

flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m.
semimembranosus) - malé zkrácení - flexe v kyčelním kloubu v rozmezí 80

-90°
m. pectoralis major - malé zkrácení

svalové skupiny - ochablé
břišní

svalstvo - m. rectus abdomis, m. obliquus ext. et int. abdominus

mezi lopatkové svaly - m. trapezius, m. rhomboideus major et minor
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vyšetření

c.

pohybových dovedností

stoj na jedné noze
-

přeskok přes

statická koordinace celého

těla

švihadlo obounož - 20 cm nad zemí

nejistý odraz a ne zcela
koordinace celého

d.

nedostatečná

vydrží 2 sekundy na každé -

současně oběma

nohama -

nedostatečná

pohybová

těla

funkční vyšetření

klientka se sama

převlékne,

zuje a obuje

patrna vývojová dysartrie - zhoršuje se při smíchu, kdy klientce není vůbec
rozumět

e. kresba
Kresba je jednou ze symbolických funkcí, v níž se projeví tendence zobrazit
realitu tak, jak ji

dítě

chápe (27). Protože je kresba pojímána spíše jako

vyjádření

postoje dítěte k zobrazovanému objektu, mohou v ní převažovat subjektivně důležité
rysy nad jeho reálnou podobou (22, 33). Výsledky testu "kresby lidské postavy"
můžeme

interpretovat jednak z hlediska kvantitativního, na

ale také

kvalitativně, podrobnějším

projevu i chování

dítěte během

získaných

rozborem jednotlivých zvláštností kresebného

(zaměřený

na základní

tělesné

znaky) a formální

na detaily postavy) . Z jejich absolutní hodnoty i vzájemného

možné získat

určitou

neboť

pro

příloha č.

zdárný

poměru

je

informaci.

Do hodnocení psychomotorického vývoje jsme pro zajímavost
kterou ukazuje

skórů,

testování. Po zhodnocení kresby lidské postavy

získáme 3 skóry: celkový, obsahový
(zaměřený

základě

zařadily

4 (vlastní tvorba). Zvolily jsme kresbu v domácím

průběh

testu

je

požadováno

klidné

známé

kresbu,

prostředí,

prostředí.

Z toho důvodu nebyl hodnocen způsob kreslení (držení tužky, nutnost odpočinku,
souhyby), ale pouze její obsah.
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Po kvantitativním vyhodnocení testu dle skript Kresba postavy od PhDr.
Jaroslava Šturma a PhDr. Marie Vágnerové, kterou mi půjčil a dal k ní krátké
ponaučení

ředitel

klatovské

Pedagogicko-psychologické

poradny, jsem

došla

k výsledkům, které dle již zmíněné literatury odpovídají mentálnímu stavu mé
klientky.
Celkový skór 1O z možných 35 odpovídá nízkému celkovému skóru, který bývá
děti

typický pro

s DMO u nichž je tento skór nižší než pásmo jejich rozumových

schopností zejména verbálních . Obsahový skór je
nejrůznější změny

F- skór,

ať

všeobecně

a poškození, psychická i somatická. Proto bývá

méně

citlivý na

většinou

vyšší než

jde o defekt jakéhokoliv typu. Má klientka má obsahový skór 7 a formální

skór 3, což odpovídá
Dalo by se
v obsahové

říci,

dětem

s postižením CNS a sníženou inteligencí.

že typickým znakem pro

děti

s DMO je celkem dobrý výsledek

části.

Typické znaky a zvláštnosti kresby

dětí

s DMO lze shmout takto:

-

disproporce - P a L strany jednotlivých

-

špatná koordinace-

-

čmárání-

-

tlak na tužku

nepřesné

částí těla.

navazování jednotlivých

částí.

jako oblíbená technika.

bizamí tvary
-

velká individuální variabilita.

(31)

4.2 Návrh rehabilitace

Po vstupním

vyšetření

a rozhovoru s M.S. a její matkou bylo rozhodnuto zlepšit

její zdravotní stav, držení a pohyblivost
těla,

těla

rehabilitací

zaměřenou

na vadné držení

tj. zdravotní cvičení zaměřené na protahování zkrácených svalů, posilování

oslabených svalů, dále cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému, cviky
zaměřené

na celkovou koordinaci

těla

a rozvoj
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lokomočního

pohybu a nesmí

chybět

ani

relaxační

říkanky,

složka. Klientku budu stimulovat pomocí zraku,

čili

nápodoby, sluchu, tj.

pohádky ...

1. zkrácené svaly
-

doporučuji
před

hladit,

míčkovat,

využít

měkkých

technik - facilitovat a

prohřát

následným protahováním

2. poruchy rovnováhy
-

doporučuji
cvičení

cviky pro posílení hlubokého

na velkém

míči

stabilizačního

systému, nejlépe

a labilní ploše

3. poruchy koordinace

4.
-

vytvářím

tréninkový plán zvaný " Malá škola s overballem", který je

zaměřený

též na posílení svalstva celého

nedostatečné

zapojení

procvičovány

budou

zkřížených modelů

těla

motoriky

ve stoji, v poloze na

čtyřech,

v poloze "rak" (vzpor

po krčmo vzad u)

4.3 Cílená terapie

Cvičení

probíhalo vždy jednou

týdně, půl

hodiny, s postupným

přidáváním

minut

dle psychického a fyzického stavu klientky. Program byl sestavován tak, abychom
během

tohoto

času procvičily

cíleným cvikem,
snažila

čímž

všechny inkriminované partie

vždy

alespoň

jedním

navazuji na výše uvedené. Klientkou oblíbené cviky jsem se

zařazovat častěji,

ostatní pak dle

potřeby.

K jednotlivým

motivaci klientky, avšak lze to brát pouze jako návod,
musela stále

těla

obměňovat

podle momentální situace.
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neboť

cviků

m zde popisuji

i já jsem motivace

Ke každému cviku uvádím základní polohu (dále ZP), provedení (dále P),
motivaci (dále M), cíl cviku,

popřípadě obměnu

(dále 0).

4.3.1 Zkrácené lýtkové svaly

cvik č. 1

ZP: stoj na špičkách na první

příčce žebřin

úroveň

P: nechat paty klesnout pod

příčky,

při

natažených

kolenech
úrovně očí

M: do
mi

je

umístím

podávej

a

říkej

a stavu klientky je vracíme
domečku"

hračky,

"zachráníme

jak
zpět

zvířátka, postupně

se

jmenují",

teď

se vrací z výletu zpátky do

"a

podle

situace

a můžeme ještě jednou celé zopakovat (odlákat pozornost od bolesti

lýtek z protahování)

Cíl: protažení lýtkových

svalů

cvik č. 2

ZP: stoj

čelem

P: výpon na

k žebřinám, rukama se držet na úrovni pasu

špičky

zemi, dopomoc

a

zpět, dřep

zezadu, ruce

- paty na

tlačit

do kolen

klientky
M: nad úroveň hlavy dát hračku, druhou na
úroveň
zvířátko

kolen, "foukni co nejvíce na horní
a potom hned na dolní"

Cíl: posílení a následné protažení lýtkových
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svalů

4.3.2 Zkrácené podkolenní svaly

-zvýšený tonus, snížený rozsah pohybu v

kyčelním

kloubu pFi natažené noze,

díky zkráceným flexorům kolenního kloubu.

cvik č. 3
ZP: sed snožný proti

sobě,

nohy ':!Stažené

P: podávání overballu přes propnutá kolena, pro
správnost provedení držet klientce kolena v extenzi
M: "já na ten míč vůbec nedosáhnu, zkus se ke mně
ještě

víc natáhnout"

Cíl: protažení podkolenních svalů

cvik č. 4
ZP: sed snožný, nohy natažené, overball pod patami
P: hluboký předklon, pro správnost provedení držet klientce kolena v extenzi
M: dám obrázek nebo hračku co nejblíže k nártům klientky, "ukaž mi kde má
kašpárek horní knoflík, kde má ruce, kde má na oblečení modrou barvu, ... ,
vezmi si

hračku oběma

rukama najednou, ... "

Cíl: protažení podkolenních svalů

cvik č. 5 - postel
ZP: stoj rozkročný, 1m od žebřin, čelem k žebřinám, ruce
se drží
P:

pFíčky

předklon,

přidržovat

ve výšce pasu
natažená kolena, zadek

vystrčený,

rukama

kolena klientky v extenzi

M: udrží-li klientka propnuté nohy, dám jf pouze na záda
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napůl vyfouknutý overball, "až napočítám do pěti, můžeš míč shodit", pro
zintenzivnění protažení,

mírně nalehnu

na záda klientky -

"potřebuji si

odpočinout"

svalů

Cíl: protažení podkolenních a prsních

cvik č. 6 -

přetahovaná

ZP: sed roznožný proti sobě, svými špičkami držím klientce špičky vytočené
vzhůru

P: přetahování za ruce nebo švihadlo, pro správnost provedení držet klientce
kolena v extenzi
M: " to jsem zvědavá kdo má větší sílu, zkus mě přetáhnout a teď já tebe"

Cíl: protažení podkolenních svalů, posílení břišních a zádových svalů

cvik č. 7 -válení těsta (3)
ZP: sed roznožný, špičky vytočené vzhůru, mezi nohama váleček (overball),
ruce položené na válečku
P: válíme těsto co nejvíce dopředu a zpět
M: "jestlipak dneska vyhrají ruce nebo nohy, určitě
ruce, zkus jimi ty natažené nohy předběhnout"

Cíl: protažení podkolenních

4.3.3 Posílení vnitřních a vnějších

cvik č. 8 - kdo má
ZP:

přímý

větší

svalů

svalů

nohou

sílu

sed roznožný

P: dvojice proti

sobě

v sedu roznožmo, nohy klientky

se snaží stlačit mé nohy k sobě, kladu

přiměřený

M: "máš takovou sílu, abys mi spojila nohy?"

50

vně

odpor

mých nohou, klientka

0: nohy klientky mírně u sebe, uvnitř mých, klientka se snaží mé nohy odtlačit
od sebe "máš takovou sílu, abys mé nohy odtáhla od sebe?"

Cíl: posílení vnitřních a vnějších

4.3.4 Posílení břišního a

svalů

hýžďového

nohou, a břišních svalů

svalstva

cvik č. 9 - jeřáb
ZP: leh na zádech, nohy pokrčme, míč mezi ploskami,
ruce vzpažit
P: s výdechem zvednout ruce i nohy a přendat míč do
rukou, s nádechem zpět do ZP, s výdechem zvednout
ruce i nohy,

M:

"míč

jsou lidé a ty jsi

přenést přes řeku,

jeřáb,

přendat míč zpět

mezi plosky

který je musí

aby mohli do práce, celý

den chodí stále noví a noví lidé a na večer se
zase musí dostat domů"

Cíl: posílení

cvik

č.

břišních svalů

a svalů paží

1O- most (17)

ZP: leh na zádech, lýtka na velkém míči, paže podél těla, OK pokrčené
• v kolenou
P: klientka postupně podsadí pánev a zvedá zadek
a trup nad podložku, jednou rukou držet nohy klientky
na

míči,

druhou rukou dopomoc pod

zadečkem

M: " na parníku jede pán v kloubku, moste zvedni se
co nejvýš, aby mohl projet, a teď jede Marge Simpsonová,
0:

zaměření

na stabilizaci trupu - OK natažené

Cíl: posílení svalstva trupu,

hýžďového
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a

břišního

černokněžník,

...

cvik č. 11 -prasátko (2, 17, 26)
ZP: leh na zádech, lýtka na míči, paže podél těla, DK
pokrčené

v kolenou

P: krčit kolena, přitahovat je k břichu a zpět do výchozí
polohy, jednou rukou držet nohy klientky na míči,
druhou rukou vést směr pohybu

míče

M: doprovodná básnička: "Prasátko jde po lese,
bukvice si přinese. Spokojeně pochrochtává: jsou
nejlepší, marná sláva!"
Cíl: posílení břišních a stehenních svalů

cvik č. 12- kravička (2, 17, 26)
ZP: leh na zádech, lýtka na míči, paže podél těla, DK pokrčené v kolenou
P: jednou rukou vychylovat míč vpravo - vlevo, druhou přidržovat DK klientky
na

míči

M: doprovodná básnička: "Zdálo se dnes krávě o zelené trávě. Až se jí dost
napase, mléko nám donese."
Cíl: posílení

břišních

a zádových

svalů
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cvik č. 13 - tunel

ZP: leh na zádech, nohy pokrčené, ruce podél těla
P: klientka podsadí pánev a zvedá

zadeček

tak dlouho až

tunel pro vlak (overball), vlak projede a pomalu pokládá

udělá dostatečný

zadeček

na zem

M: "je pondělf, lidi jedou vlakem do práce, musíme
otevřít

tunel a večer zase z práce domů, v úterý jedou

znovu do práce, ... , sobotu jedou na výlet, ... "

mačkat -

0: overball mezi kolena -

posílení vnitřní strany stehen

0: overball pod nohama, pod každou nohou jeden
Cíl: posílení

hýžďového

míč-

stabilizace trupu

a břišního svalstva, svalstva trupu

cvik č. 14 (3)

ZP: leh na zádech, nohy

pokrčené, mírně

od sebe, ruce podél

těla,

barevná

kostka položená mezi ploskami
P: s výdechem bradu

přitáhnout

k hrudníku,

postupně

zvednout trup k dolnímu úhlu lopatek, s nádechem
položit.
M: "podívej se na kostičku, jakou má barvu?"
otáčíme kostičku,

pokaždé jiná barva

Cíl: posílení svalů na přední straně krku, aktivace břišních svalů

cvik č. 15

ZP: pololeh na velkém

míči,

P: klientka s výdechem
posadí na

M:

řeknu

míč,

nohy na zemi,

přitáhne

hýždě

až dolní hrudní

bradu k hrudníku a

postupně

páteř

na

míči

zvedá trup až se

držet nohy pevně na zemi

pohádkovou

postavičku,

klientka

dvojice
Cíl: posílení břišních a stehenních svalů
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při

posazení

řekne

druhou z té

svalů

4.3.5 Posílení mezilopatkových a zádových

cvik č. 16 - motýlek (3)
ZP: leh na

břiše,

hlavu

opřít

o čelo, ruce upažit

P: s nádechem zvednout paže nahoru k sobě, s výdechem

zpět

lopatky

do výchozí polohy

M: "ukaž mi jak lítá motýlek, také umíš mávat křídly
jako on?"

Cíl: posílení mezilopatkových

cvik

č.

svalů

17

ZP: leh na břiše, ruce složené pod čelem, míček položím na týl
~

.l j

P: s nádechem zvednout jen hlavu, podívat se co

.,__-=-.....
.

'li.
th

nejvýš ke stropu, vytáhnout se z ramen, lokty na zemi
s výdechem

zpět

do výchozí polohy

M: "dokážeš se zvednout tak, aby se míček skutálel na bedra, ale lokty zůstaly
stále na zemi?"
0: s nádechem zvednout hlavu i lokty, hlava
v prodloužení trupu, s výdechem

zpět

do základní

polohy

Cíl: posílení zádových, mezilopatkových a

hýžďových svalů

cvik č. 18 - trháme jablka
ZP: turecký sed, vzpažit
P: vytáhnout se nahoru obouruč za míčem, hlava se kouká
vpřed, obouruč

hodit míč

před

sebe

M: "prosím utrhni mi jedno jablíčko"

Cíl: posílení svalů trupu a mezilopatkových
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svalů

cvik

č.

19 (20)

ZP: turecký sed, upažit
P: otáčet trup střídavě vpravo, vlevo
M: stojím za klientkou, "dotkneš se mě nataženou paží zleva i zprava?"

Cíl: posílení svalstva trupu a paží

cvik č. 20 - stůl
ZP: leh na břiše na lehátku, po dolní hrudní páteř, horní část trupu z lehátka,

vzpažit

P: s nádechem zvednou trup nad lehátko, s výdech uvolnit,
za

hýždě,

aby

pevně

držet klientku

nepřepadla

M: " máme velkou hostinu a

potřebujeme zvětšit stůl,

a už je všechno snědeno

tak ho zase sklopíme, ... "

Cíl: posílení zádového a

břišního

svalstva

4.3.6 Posílení hlubokého stabilizačního systému

cvik

č.

21-

koníček

(1, 17, 26)

ZP: sed na gymnastickém míči
P: pérujeme na velkém míči nahoru a dolu, sedím na míči před klientkou

a držíme se navzájém za kolena.

M: "ukaž mi, jak jezdíš na koni"
0: trhání jablek ( míčků) nad hlavou klientky, hlava se kouká
Cíl: posílení

stabilizátorů

trupu, břišních a stehenních svalů
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vpřed

cvik č. 22
ZP: stoj na balanční ploše s přidržením u žebřin, postupně bez
držení
P: udržení rovnováhy v předozadním a bočním směru, postupně
přidávat

postrky

M: připnu panáčky na švihadlo "prosím tě vysvoboď jednoho po
druhém z lana nad propastí"
Cíl: posílení

stabilizátorů

trupu

cvik č. 23
ZP: vzpor klečmo - overball pod ruce
P: výdrž v ZP 5 vteřin a déle
M: "budeme soutěžit o obrázek,kdo se déle udrží
rukama na míči, na tři vítězné body"
Cíl: posílení pletence ramenního, břišních, zádových a hýžďových svalů, svalů
dolních

končetin

cvik č. 24
ZP: sed na overballu - nohy pokrčené, záda rovná, ruce podél těla
P: snaha o udržení rovnováhy
M: soutěž o obrázky ve dvojici, nebo " vydržíš-li pětkrát do deseti, dám ti
odměnu"

Cíl: posílení stabilizátorů trupu

4.3.7

Procvičení

celkové koordinace- zaměření hry na hrubou motoriku

cvik č. 25 - házená
ZP: mírný stoj

rozkročný,

ruce

připravené
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na hod nebo chycení

míče

P: chytání a házení overbally jednoruč, obouruč
M: " představ si, že házíš vajíčkem, takže se musíš strefit přímo na mě, aby se
nerozbilo o zem"
O. pro zpestření hod

Cíl:

procvičení

míčem

na koš - otvor 50x50 cm

koordinace horních

končetin

cvik č. 26 - kopaná
ZP: mírný stoj

rozkročný

P: kopání overballem ve dvojici- podmíněno krátkým stojem
na jedné noze, kopání na bránu 1,5 x 1 m
M: " kdo dá gól, jde chytat, jinak musí stále střílet na bránu"

Cíl: celková koordinace těla

cvik č. 27 -

domeček

(6)

"Byl jednou jeden domeček,"- klek a stříška z paží

"v tom

domečku

stoleček,"

- vzpor

klečmo

"na stolečku mistička," - prohnutý vzpor klečmo

"v té mističce rybička," -

leh na břiše, mírně

zvednout nohy, zapažit jako ploutve

57

"rybku snědla kočička," - vyhrbený vzpor klečmo
a protáhnout k zemi

"je tlustá jako kulička." - schoulit se do klubíčka
(v kleku, na boku, na zádech)

4.3.8

Lokomoční

cvik č. 28 -

račí

pohyb

zásoby (6, 26)
ZP: vzpor pokrčme vzadu
P: chůze račím lezením

M: po místnosti jsem rozložila

míče,

dobroty pro raka,

rak sbírá dobroty a nalezené zásoby nosí na bříšku do
svého úkrytu (karimatka), vždy může nést jen jeden
kus.
Cíl: posílení svalstva paží, svalů v oblasti pánve, koordinace pohybu

cvik

č.

29 -ježek
ZP: vzpor

klečmo

P: lezení ve vzporu

klečmo

M: hra je stejná jako u račích zásob, ale nosí jablíčka
(polonafouklé overbally) na zádech.
Cíl: posílení svalstva trupu a

cvik č. 30 - cesta

přes

ZP: mírný stoj

končetin,

bažinu ( 6, 16)

rozkročný
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koordinace pohybu

P: skoky snožmo z karimatky na karimatku (břehy bažiny), karimatky různě
vzdálené, různý počet
M: "dokážeš přeskákat až na poslední břeh, aniž bys
spadla do bažiny?"
0: mezi břehy natažené švihadlo 20 cm nad zemí, pro
ztížení cviku dát míč mezi kolena
Cíl: posílení svalstva dolních končetin, koordinace pohybu

cvik č. 31- skákání panáka ( 6)
ZP: mírný stoj rozkročný
P: plynulé střídání skoků snožmo se skoky do stoje
rozkročného, koordinačně náročný

M: z ručníků jsem sestavila pravidelně se střídající
čtverce

dva vedle sebe - jeden uprostřed ... "umíš

skákat panáka?"
Cíl:posílení svalstva dolních končetin, koordinace pohybu

cvik č. 32 -lezení na horu
ZP: mírný stoj rozkročný čelem k žebřinám
P: lezení na žebřiny a zpět, střídat ruce, nohy
M: na poslední příčku jsem umístila čtyři přichytávací hračky "turisté uvízli na
hoře, prosím vylez nahoru a po jednom je snes dolů do údolí."

Cíl: posílení svalstva paží a dolních končetin, koordinace pohybu

cvik č. 33 - provazochodec ( 6, 16)
ZP: stoj spojný čelem k položenému švihadlu
P: chůze po švihadle položeném na zemi, klientka klade chodidla za sebou,
udržuje rovnováhu
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M: "Jsme v cirkuse a

právě

provazochodkyně

vystupuje

0: vyšší obtížnost- klade chodidla

těsně

Michalka ... "

za sebe

Cíl: koordinace pohybu

Relaxační

4.3.9

a protahovací

cvičení

cvičení

slouží k

uvolnění

a mentálního stresu. Po více

či méně

Tato

dítěti
ať

intenzivní

už je to školní výuka, jídlo nebo návrat
cvičení

průběhu

cvik

č.

34 -

jsem

zařazovala hlavně

soustředění

relaxace

pro další

činnost,

(23).

na konci hodiny,

při náročnějším

cviku pak

hodiny na zklidnění organismu.

Nahorů, dolů

ZP: mírný stoj
P: protažení
pokrčit

domů

ke snížená svalového tonu

tělesné aktivitě umožňuje

dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonického

Tato
iv

organismu,

(23)

rozkročný

vzhůru,

výpon na špičky, paže protáhnout co nejvíce vzhůru -

trochu v kolenou,

vzpřímit

tělo

a paže nechat klesnout do

uvolněného předklonu

-

se, ale zůstat uvolněná . jakmile řeknu "něco mezi nebem a zemí"

M: klientka se protahuje
nahoře, např.

vzhůru

nebo se uvolní jakmile pojmenuji něco, co je

nebe, letadlo, oblaka, slunce, ... nebo dole

např.

trávník,

moře,

květiny, ...

Cíl: navodit u klientky stav uvolnění postupným napínáním jednotlivých částí
těla

cvik

č.

a jejich následným

35 - Tvrdý, tvrdý,

uvolněním

měkký , měkký

(23, 37)

ZP: leh na zádech
P:

sevřít pěsti, přenést

co

největší

co

největší

sílu do stehen a lýtek,

sílu do paží, vypnout
následně

ru ce a celé paže.
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špičky

nohou a

přenést

uvolnit chodidla a celé nohy, uvolnit

řeknu-li

M:

"tvrdý, tvrdý"

tělo

ztvrdne jako kámen,

řeknu-li "měkký, měkký"

klientka se uvolní
naučit

Cíl:

č.

uvolňovat

různé

části

těla

střídavým

stahováním

uvolňováním svalů

a

cvik

klientku

36

ZP: klek

před

lehátkem, hlava v úrovni lehátka

P: foukat molitanové

míčky

po drážce v lehátku - při výdechu zatínat břišní

svaly
"Schválně

M:

jestli dofoukneš

míček

až ke zdil"

Cíl: nácvik břišního dýchání

cvik č. 37 (3)

ZP: leh na zádech, nohy pokrčené ruce podél těla,
P: hluboký nádech do

kostička
břicha

(overball) na břiše
a následný hluboký

výdech

M: "vdechem do

bříška

zdvihni kostičku na kopec

a s výdechem ji nech pomalu klesnout do údolí."

Cíl: nácvik

břišního

dýchání

cvik č. 38 -líný brouk (17, 26)

ZP: vzpor ležmo na
ruce

opřít před míčem

P: stát rozkročmo za
M:

míči,

"Představ

OK pokrčit v kolenou a obejmout jimi míč ze stran,

o podložku,

míčem,

držet klientku za pánev a vychylovat

si, že jsi brouk, který se

pořádně

najedl a

teď

míč

do stran

se jen tak

převaluje

na jednu a druhou stranu a přemýšlí, jak se asi dostane domů, protože se
ne může ani pohnout."

Cíl:

koordinační cvičení, uvolnění

celé páteře, posílení svalstva horních končetin
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cvik č. 39 - žába
Cíl: protažení

břišního

svalstva,

uvolnění páteře

ZP: leh na zádech na míči, ruce vzpažit, nebo

připažením

obejmout míč

P: stát rozkročmo za míčem, držet klientku za pánev a vychylovat míč do stran
M: "Uvolni se a představuj si, jak plaveš na lístečku uprostřed velké louže
a vlnky tě postrkují ze strany na stranu."
O: upažit do stran- protažení prsních

svalů

cvik č. 40
ZP: leh na zádech, nohy pokrčené, upažit
P: sklopit kolena na pravou stranu hlavu na levou
a naopak
M: u ruky na

straně

hlavy dám

míček,

pro který se

musí natáhnout
Cíl: protažení

relaxační

svalů

kolem

páteře

techniky

-

míčkování

-

hlazení a míčkování zkrácených svalů s následným protažením dle

zad pro

uvolnění

a relaxaci

předchozích cviků

Míčkování
přišla

zad jsem

zařazovala

nevrlá, nevyspalá a otrávená.

přinesla

hlavně

Naštěstí

na

začátku těch

hodin, kdy Michalka

jich bylo velmi málo. Tato technika vždy

kladný efekt a po zhruba deseti minutách už jsme začínaly cvičit.

Hlazení a
protahováním

míčkování

zkrácených

těch určitých

svalů

svalových skupin,
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jsem pak
hlavně

zařazovaly téměř před

lýtek a podkolenních

každé

svalů.

léčby

4.4 Výsledky

Po

osmiměsíční

terapii bylo provedeno zhodnocení.

Vyšetření

sledovalo oblasti

posuzované v rámci vstupního vyšetření.

4.4.1 Objektivní - výstupní

vyšetření

a. kineziologický rozbor stoje
pohledem zezadu
normostenický typ
šikmé

postavení

pánve,

asymetrie

intergluteálních

rýh,

asymetrie

podkolenních rýh,
-

skolióza asymetrie dolních

úhlů

lopatek

pohledem z boku
-

anteverze pánve - hyperlordóza, mírná hypotonie

pohledem
-

b.

břišních svalů

zepředu

šikmé postavení pánve.

vyšetření

svalových skupin dle Jandy (11)

svalové skupiny - zkrácené
m. soleus- malé zkrácení -

při dřepu

má paty většinou na zemi, ale ne vždy

flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m.
semimembranosus) - velmi malé zkrácení - flexe v
je fyziologické, ale stále je cítit tah

flexorů

m. pectoralis major - velmi malé zkrácení
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kyčelním

kloubu 90°,COŽ

svalové skupiny - ochablé
břišní

svalstvo - m. rectus abdomis, m. obliquus ext. et int. abdominus -

stále není

dostatečně

posíleno, ale je vidět zlepšení

mezilopatkové svaly - m. trapezius, m. rhomboideus major et minor viditelné zlepšení

vyšetření

c.

pohybových dovedností

stoj na jedné noze
vydrží 5 sekund na každé

přeskok přes

švihadlo obounož - 20 cm nad zemí

většinou přeskok oběma

nohama, odraz mnohem

jistější

než

při

vstupním

vyšetření

d.

funkční vyšetření

klientka se sama

převlékne,

zuje a obuje

patrna vývojová dysartrie - zhoršuje se

při

smíchu, kdy klientce není moc

rozumět

První
1.

třídy

dvě návštěvy

byly

ještě

v době prázdnin,

a zahájení školní docházky se

zpočátku

na

před

vstupem klientky do

způsobu

rehabilitace velmi

projevilo. První 2 - 3 týdny, než se klientka aklimatizovala do nového
a navykla si na nový denní režim, byla nevrlá,
takže jsem

zařazovala

pouze

lehčí

Pokud nebyly cviky zrovna
raka, výstup na horu a

cviky spolu s

motivačně

podobně,

nechtěla

vítězství

a vždy jsem to

udělala

spolupracovat, vztekala se,

relaxačními

založené, jako

technikami.
například,

motivovala jsem Michalku

omalovánkami nebo pexesem, o které jsme spolu

prostředí

hra na ježka,

různými

soutěžily. Soutěže

obrázky,

byly na

tři

napínavé na dva : dva a nakonec ji nechala vyhrát.

Výbornou motivací byl i fotoaparát, který jsem na
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některé

hodiny brala

kvůli

dokumentaci. Na druhou stranu byl však
většinou při

focení

rozdováděla. Občas

zároveň

předmětem, neboť

i rušivým

si Michalka do hodiny

přinesla

se

svou panenku

černouška, což jsem postupně začala využívat k demonstraci různých cviků. Velmi
předváděné

se jí to líbilo a cviky

panenkou

dělala

mnohem

Michalka ráda dívá do zrcadla, využívala jsem toho i
jsem

potřebovala,

aby se

například

dívala stále

při

před

ochotněji.

různých cviků,

polohách

sebe.

Protože se

Většinou

kdy

natáčela

totiž

hlavu na zrcadlo, aby se na sebe podívala.
Postupně
račí

jsme

začaly zařazovat těžší koordinační cvičení. Při

zásoby, klientka nezvládla ujít ani jeden metr aniž by si

jsme tento cvik

přerušily

a

za čaly

zařadila zpět,

jsem tento cvik
2 metry, aniž by

během

jsme s celkovým

počátku

přejít

číslo

trupu. Nyní, když

karimatku dlouhou

toho dosedla na zem, což považuji za velký
č.

2

zaměřeného

klientka nebyla schopna bez pomoci jít do

28 -

tom nesedla, proto

zpevňováním

klientka dokáže rakem

K dalšímu výraznému zlepšení došlo u cviku
svaly. V

při

cviku

úspěch.

na zkrácené lýtkové

dřepu

až na paty a nyní

udělá tři správné dřepy (dosedna paty a zpět do stoje) za sebou. K lýtkovým svalům

pak

můžeme připojit

i zkrácené podkolení svaly u kterých též došlo k výraznému

zlepšení, které bylo patrné zhruba po 2
posturálních
jistější

svalů

měsících léčby.

se zlepšil i stoj na jedné noze,

Postupným

přičemž

zpevňováním

stoj na pravé je o

než na levé noze. Patrné je to i při kopané, kdy výkop levou nohou,

pravé, je naprosto
i chytání

obouruč

přesný

a srovnatelný s výkopem zdravého vrstevníka.

a házení

jednoruč, neboť

čili

něco

stoj na

Přesnější

tento cvik provádí klientka ve škole

je
při

tělesné výchově .

Mile
těla,

mě překvapil

kdy

klientka

výsledek
na

při zařazení cvičen í

všechny

mé

na poznávání a koordinaci

pokyny

a správně. Pokyny byly následující:" Ukaž mi kde máš

reagovala
břicho,

velmi

částí

pohotově

uši, kolena, záda, .... ,

zvedni pravou ruku, levou nohu, .... , proveď takovou pozici, abys

měla obě

kolena na

a naše spolupráce potrvá i nadále.

Postupně

zemi, oba lokty na zemi, apod."
S klientkou nyní
se nám

podařilo

cvičím

již 8.

měsíc

protáhnout každotýdenní konzultace o 15 minut. Vždy ovšem záleží

na momentálním stavu klientky, jaký
dostatečně odpočinula

měla

ve škole den, jestli si po

apod.
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příchodu

ze školy

4.4.2 Subjektivní hodnocení klientky

Michalka se na hodiny cvičení
je i pro

mě

těší,

nikdy jí maminka nemusí

těší,

velmi pozitivní. Nejvíce se

když je

něčím

vyložen ě

nutit, což

motivována, naposledy to

bylo slíbenými fotkami jak cvičí, které jsou zařazeny u jednotlivých cviků. Ze začátku
mě

oslovovala "paní

milejší a zároveň

učitelko",

ale

teď

už mi

říká

"teto", což je pro

mě

i pro ní

jistě

osobnější.

4.4.3 Subjektivní hodnocení matky

Spolu se zlepšováním hrubé motoriky uvádí maminka i pokroky v jemné
motorice, zraku a
maminka

řeči.

V posledních dvou týdnech po

léčby

do

své

dcery

návštěvě

ovlivňující

homeopatika

a pozornost. Již po druhé dávce bylo patrno zlepšení, Michalka
přemlouvání

celou hodinu a stále

chtěla

další a další cviky,

školou na dvouhodinové procházce v lese a doma si
odpočinout. Samozřejmě

postupné fyzické

dospívání,

projevuje na cvicích

tělo

zaměřených

kromě

nezařadila,

protože

kroužky, že na domácí

cvičení

přesto

cvičení,

před cvičením

neboť

s mírou.

veškeré rehabilitace podílí její
a sílit, což se

kladně

program je natolik pestrý a nabytý

různými

pět

čas

naučené

(Michalka má,

včetně

školní

tělesné

dní v týdnu). Rozdíly pozoruje nejen v mých
Michalčina

krůčky,

ale

fyzického i psychického stavu.

i nadále, neberou to jako povinnost, ale doma

cvičení.

Na

těchto

hodinách nejvíce ocenila pružnost

všechny rehabilitace v Klatovech nabízely pouze dopolední

hodiny, což bylo nemožné zvládnout. Dále

oceňuje

Michalka má možnost dále se díky zdravotní

tělesn é výchově

návštěvách

léčby

důvodů

již není

pokračovat

že má Michalka kroužek

ani nestihla

cviky s časových

zaznamenává stálé zlepšování

pracovní doby,

ten den byla se

ale i na plavání a hipoterapii, sice jsou to jen drobné

V hodinách LTV chce
říkají,

bez velkého

na sílu nohou a paží.

Michalčin

výchovy, organizovaný pohyb
hodinách

cvičila

přestože

začíná měnit

se pomalu

Maminka je s výsledky LTV spokojena,
doma

soustředěnost

to není všelék, takže je nutné brát efekt této

Na zlepšování celkového stavu Michalky se

zařadila

homeopata

Sokola v kolektivu dalších 1O až 15
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dětí

individuální

přístup

s tím, že

zlepšovat, což by

při

nebylo zcela možné. Tam by byl

jediným přínosem právě kolektiv dětí, ve kterém je stejně tak každý den ve škole, ale
po

tělovýchovné

stránce by efekt nebyl tolik patrný.

Ve škole nemá Michalka žádné větší problémy, ve třídě má spoustu kamarádů
a kamarádek, děti ji přijaly jako každého zdravého spolužáka, což má jistě na
Michalčinu

psychiku velký pozitivní vliv.
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IV Výsledky

5 Výsledky hypotéz

ad H1: Klientka na hodiny
cvičení", mě

slíbeno,

chodí ráda, s maminkou
těší,

klientka oslovuje "teto". Nejvíce se

například,

do této práce.

cvičení

když jsem

Očekávání,

ad H2: Na výsledcích

řekla,

že

že se zlepší

léčby

příští

hodinu

klientčin

když má

přinesu

že mají "kroužek
něco

od minule

fotky, které jsem použila

vztah k rehabilitaci, se potvrdilo.

je patrné potvrzení

navrženého programu dojde ke zlepšení

říkají

předpokladu,

klientčina

držení

že po absolvování

těla

a

dílčích

potíží

pohybového systému.

ad H3: Spolu s matkou klientky jsme našly spoustu vhodných
s klientkou chodí
hodiny tělocviku

pravidelně ještě

týdně

čas. Samozřejmě

cviků,

ale protože

na plavání a hipoterapii a k tomu má klientka

ve škole, nezbývá již

během

školního roku na domácí

o prázdninách bude domácí cvičení aplikovat.
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dvě

cvičení

V Diskuse

Touto prací jsem mimo jiné

chtěla

poukázat na význam pohybových dovedností

a znalostí dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Že činnost, kterou jsem prováděla,
není bezvýznamná, jsem si
která

je

touto

ověřila během sedmiměsíční

chorobou

postižena.

Troufám

spolupráce s klientkou,

si

napsat,

že

fyzický

i psychický stav klientky se stále více a více zlepšuje. Musím si však položit otázku,
zda by to bylo i v

případě,

léčebnou tělesnou

léčby

by nebyl až tak

výrazně

samozřejmě

stejnou

zdravotního stavu

léčebným účelům

i hipoterapie, která se využívá k
zasahuje do

ve své rehabilitaci

"pouze"

řídících

pochodů

CNS.

u

Působením

patrný, jako je nyní. K lepšení
dětí

aktivně

s DMO proto, že

hipoterapie dochází zejména
mechanismů,

koordinaci

Neméně účinné

je pak

i plavání, které klientka spolu s hipoterapií a LTV absolvuje vždy jednou

týdně.

spatřujeme

orgány

synchronizaci organismu a

Zdravotní

význam

tělo

na

plavání

jako celek,

tj.

ovlivňování

přispívá

mírou jako LTV

k normalizaci svalového tonu, facilitaci posturoreflexních
pohybů,

zařazenou

výchovu.

Myslím si , že efekt
klientčina

měla

kdyby klientka

v

oběhový,

na

psychiky.
působení

na

různé

dýchací a pohybový systém,

ale

na metabolismus, otužování organismu nebo zlepšení psychiky a vyrovnanosti
dítěte.

Dle mého názoru, je pro klientku velkou výhodou a psychickým
matka nedochází do

zaměstnání, čili

se jí

by se frekvence plavání, hipoterapie a
dní,

jistě

by to

mělo

přínosem,

může věnovat denně. Například

cvičení

z jednou

týdně,

že její

protáhla-li

na jednou za

čtrnáct

dopad na její fyzický a psychický stav ve smyslu stagnace

namísto postupného zlepšování.

Důležitým

faktorem pro

zkvalitnění klientčina

života

je tedy i frekvence pohybových aktivit a jejich pravidelnost. Tím, že si klientka
navykne být v

určitý

organizaci svého
činnost,

den a hodinu na stejném

času

místě,

i života. V ten daný moment je

již ví, co se od ní bude

očekávat,

dokáže ze sebe vydat mnohem více energie,
s obavami do neznámého

prostředí,

postupně učí

připravena

na tu

správné
určitou

že se nemusí

ničeho

soustředěnosti

a píle, než kdyby

byla ve stresu apod ..
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se

obávat, a proto
přišla

Neméně důležitý

ze školy.

Většinou

po celou dobu

je také kvalitní

když

cvičení

relaxaci, proloženou

přes

rozmrzelá, nic jí nebavilo a

nenáročnými

třeba

koordinační

měla řídit

poruchy.

reflexní lokomoce vnesla

Při úpravě

změnu

délkou

jednoznačně

porucha se

může

příchodu

čtyřikrát,

byla

jsme musely pojmout jako

řešící,

přetrvávání

patologických

dítěte.

ovlivnění centrálně

ale zhruba 20-letý

ovlivnění hybně

stát

střední, střední

upravit ( 39).
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nálezů

Je nutné dodat, že metoda
postižených

časový

ukazuje, že metoda reflexní lokomoce

zásadní obrat a kladné

řešeno, těžká

cvičení

po

posturální situace a fyzické hybnosti je

do možnosti

Nejedná se o metodu jedinou a vše
přinesla

dopřeje

cviky.

zajistit pouze vhodnou pohybovou aktivitu

té doby uplynul,

který si klientka

den nespala, což se ovšem stalo nanejvýš

Délka rehabilitace by se
centrální

odpočinek,

postižených

dětí.

úsek, který od
včas

dětí.

zahájená

Schematicky

lehkou a lehká se

může

zcela

Vl

Závěr

zařazen í

Cílem této práce bylo nalezení a

dětské

do rehabilitace klientky s lehkou formou
došlo ke zvýšení motivace ke

cvičení

cvičení

vhodných zábavných

mozkové obrny, pomocí nichž by

a vyššímu efektu rehabilitace na psychiku

a motoriku klientky.
závěrem chtěla říci,

Proto bych
DMO
se
a

přinesla

tělesné

že rehabilitace formou her u klientky s lehkou

zlepšení jejího stavu po stránce

tělesné

neboť

zlepšují-li

funkce, zlepšují se i ty psychické. Klientka se díky zábavnému

motivačnímu

cvičení

těšila

na hodiny rehabilitace

i odcházela s dobrou náladou.

Věřím,

podařilo

že se mi

během

veškeré pokroky, které jsme

naši další spolupráci, o které
stále lepší výsledky
Dovoluji si

klientčina

říci,

věřím,

měsíců

že potrvá

tyto

součástí
děti

je nezbytné, což dokazují

terapie dokázaly. Již se

ještě

dlouhou dobu a bude

tělesné

výchovy by u

jejich celoživotní rehabilitace,

nedospívají

si dokáží hrát, být nenucení a

přicházela

těším

na

přinášet

zdravotního stavu.

že tato forma zdravotní

být neodmyslitelnou
neboť

sedmi

většinou

a

dokázat, že využití cílených

věku

herních aktivit u klientky s DMO v raném školním

docházky,

i psychické,

upřímní

stejně

dětí

alespoň

s DMO

měla

po dobu školní

jako jejich nepostižení vrstevníci a proto

i v dospělosti.

V budoucnu bych chtěla učit na SZŠ a dětem tam nabízet kvalitní efektivní, ale
i hravou ZdTV, která bude
dětmi navštěvují rodiče.

tvořit doplněk

RHB, kterou

Byla bych ráda, aby se

většinou

podařilo vytvářet

ZdTV a mimoškolními pohybovými aktivitami. Tak aby úsilí
bylo možné

podpořit

v rámci

život. Rozvojem motoriky

vzdělávání,

kde

můžeme příznivě

dýchání, psychiku (koncentraci, pozitivní
kladení si

cílů

ve zdravotní tělesné

výchově
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dítě

s takto postiženými

rehabilitačních pracovníků

tráví nejvíce

ovlivnit celou

vazby mezi školní

času.

řadu

Pohyb rovná se

funkcí:

ladění),

rytmus spánku a

je velmi

důležité ...

řeč,

trávení,

bdění. ..

Proto
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More Signs to Look For
The drawings on the left show the way normal babies move at some important stages of
development. The drawings on the right show how the same movement might look
when done by a child with cerebral palsy. To be sure that the child has cerebral
palsy, see a doctor.

Normal Development

Cerebral Palsy

Lies straight on stomach;
holds head up vvell; pushes
uponarms.
Lies on back; brings two
hands together.

.Stiff legs.
.Gannot lift head.
.Gannot push up on arms.

By 3 months

.Pushes back, head to one side .
.One arm and leg bent, the
ether arm and leg straight.
.Gannot bring hands together.

By6 months

.Head falls back
or pushes back
when he is pulled
to sitting.

Sits leaning on hands;
takes weight on leet
when held in standing.

.Gannot lift head.
.Round back.
.Stiff arms and
fisted hands.

Sits alone; reaches out;
supports seli when
placed in standing .

.Round back.
. Poor use ol hands for play.
.Stili legs, pointed toes.

.Tiptoe standing.
.Arms pul! back .
.Stili legs which
are crossed like
scissors.

By 9 months

.Does not Iake weight on legs .
.Poor head lifting .

By 12 months

Pulls to stand holding
something; craWis vvell.

.Difficulty pulling to stand.
.Stiff legs, pointed toes.

Stands and walks
alone; moves into
and out ol sitting;
sits straight; uses
bothhands.

.One arm stiff
and bent.
.Tiptoe walklng
on oneside.
.Poor standing
baIance

.Gannot craWI .
. Uses on ly one side of body
or drags self by only using
arms .

By 18 months

. Uses mostly one
hand to play.
.One leg may be stiff.
.Sits with weight to
oneside.
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Obr. 1: Výchozí postavení reflexního plazení. Končetiny podle otočení hlavy. Končetiny na straně
obličeje se nazývají čelistní horní dolní končetina a končetiny na straně záhlaví se nazývají záhlavní

horní a dolní

Obr. 2:

končetina.

Spoušťové

zóny reflexního plazení

l lf"'' N ill ():> .
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Obr. 3: Poloha na zádech jako výchozí poloha otáčivého děje v první fázi reflexního otáčení. Hlava je
otočena o 30°. Hrudní zóna jako vybavovatel otáčivého děje. Leží v oblasti 6. žebra.

Obr. 4: Výchozí poloha druhé fáze reflexního otáčení s odporem na vybavovací zóně processus
styloideus radií (na ventrální straně) a vybavovací zóny druhé fáze reflexního otáčení na svrchní
polovině

trupu.
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Obr. 5: Vývojová

řada

vzpřímeného

nejjednoduššího vleže až do
situaci za druhou a

manželů

podle

současně

se

Bobathových. Pohyby a polohy jsou zachyceny od
stoje.

Dítě

naučit překonávat

by

mělo postupně

patologický svalový tonus a nežádoucí svalové

kontrakce.
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Obr. 6: Umfstěnf kresby na paplre je ponecháno původ nf, jak tuto postavu "mě" nakreslila Michalka
(kresba je situována v pravém hornlm rohu).
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Obr. 7: Pomůcky k ZdTV.

Obr. 8: Michalka s Cemouěkem, který byl jednou z pomůcek

