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impedanční analýzy. Zvoleni jsou pacienti s různým stupněm poškození mozku. Práce 

je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována etiologii 

poškození mozku. Nezastupitelnou roli zde hraje cévní mozková příhoda. Dále  

je popsána architektura kosterní svaloviny a jsou zde zahrnuty i změny, které na ní  

po poškození mozku vznikají. Zmíněna je vhodná fyzická aktivita, která je indikována 

těmto pacientům. Součástí je ozřejmění bioelektrické impedanční analýzy a přístrojů, 

které byly užity při zjišťování výsledků. V praktické části je popis postupu bakalářské 

práce. Kritéria výběru pacientů, analýza a zpracování dat jsou zde shrnuty. Zpracovány  

jsou kazuistiky třech pacientů, tj. jedné ženy a dvou mužů po poškození mozku. 

Kazuistiky zahrnují kromě anamnézy, vstupního a výstupního kineziologického rozboru 

i měření bioimpedance, které je stěžejní v této práci pro zjištění množství svalové 

hmoty po provádění čtyřtýdenní fyzické aktivity. 

 

Klíčová slova: 

Poškození mozku, cévní mozková příhoda, bioelektrická impedanční analýza, fyzická 

aktivita, svalová hmota, tělesné složení 



 
 

Title of bachelors thesis: Influence of physical activity on changes in skeletal muscle 

mass after brain injury. 

 

Abstract: 

Bachelor thesis concerns with resulting of muscle mass after four weeks of physical 

acitivity doing. There were chosen patients with traumatic brain lesion  

and with hemiparetic stroke.  The thesis is divided in two parts, theoretical and 

practical. Theoretical part is belonged to brain injury etiology. The attention is on 

hemiparetic stroke and traumatic brain lesion. Then there is described the architecture of 

skeletal muscle and there are included changes, which can be established on it. A part of 

it there is correct physical activity, which is indicated to these patients. In this thesis 

there is also explaining of biological impedance analysis and instruments, which were 

used during  detection of results. In practical part there is concerned a metodology  

of thesis.  Criteria of selection of patients, analysis and data processing are included. 

There are casuistries of three patients, one woman and two men after brain injury. 

Casuistries concern apart of anamnesis, entrance and output kinesiology examination 

also a measure of bioimpedance, which is important in this thesis for finding  

of influence of physical activity on muscle mass.  

 

Key words:  

Brain injury, hemiparetic stroke, bioimpedance, physical activity, muscle mass, body 

composition 

 

 

 

 

 

 



 
 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního 

programu uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost  

jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy  

nebo kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským 

dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, 

jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

OBSAH 

 

1 ÚVOD………………………………………………………………………….. 1 

2 TEORETICKÁ ČÁST…………………………………………………........... 3 

2.1 Poškození mozku……………………………………………………………... 3 

2.1.1 Traumatické poranění mozku………………………………………. 3 

  2.1.1.1 Primární traumatické poranění mozku …............................ 3 

  2.1.1.2 Sekundární traumatické poranění mozku…………………. 4 

  2.1.1.3 Dělení poranění mozku dle závažnosti…………………… 4 

 2.1.2 Cévní mozková příhoda...................................................................... 5 

2.1.2.1 Syndrom centrální hemiparézy......……………………….. 5 

  2.1.2.2 Ischemická cévní mozková příhoda………………………. 5 

   2.1.2.2.1 Místní příčiny…...………………………………. 6 

   2.1.2.2.2 Celkové příčiny….……………………………… 6 

   2.2.2.2.3 Dělení dle místa postižení..................................... 6 

  2.1.2.3 Hemoragická cévní mozková příhoda…………………….. 7 

   2.1.2.3.1 Tříštivé krvácení………………………………… 7 

   2.1.2.3.2 Ohraničené krvácení…………………………….. 7 

   2.1.2.3.3 Typy krvácení dle lokalizace……………………. 7 

  2.1.2.4 Volba fyzické aktivity u lidí po poškození mozku……….. 8 

   2.1.2.4.1 Vliv pohybové aktivity…………………….......... 8 

   2.1.2.4.2 Rozlišení fyzických aktivit……………………… 9 

   2.1.2.4.3 Posloupnost fyzických aktivit ………………….. 10 

   2.1.2.4.4 Příklady zvolených fyzických aktivit…................ 10 

2.2 Složení lidského těla……….............................................................................. 11 

2.2.1 Pasivní hmota...................................................................................... 12 

 2.2.2 Aktivní hmota…................................................................................. 13 

2.2.2.1 Celková tělesná voda…....................................................... 13 

  2.2.2.2 Charakteristika svalstva………………………..……......... 14 

   2.2.2.2.1.Stavba kosterní svaloviny………………….......... 14 

    2.2.2.2.1.1 Architektura a typy svalových vláken… 14 

    2.2.2.2.1.2 Stavba svalových vláken……………… 15 

   2.2.2.2.2 Strukturální změny ve svalstvu…....………......... 15 

    2.2.2.2.2.1 Sarkopenie………………......………… 16 



 
 

     2.2.2.2.2.1.1 Primární sarkopenie…............. 16 

     2.2.2.2.2.1.2 Sekundární sarkopenie…......... 16 

    2.2.2.2.2.2 Změny svalstva po poškození mozku…. 16 

     2.2.2.2.2.2.1 Celková svalová atrofie……... 16 

     2.2.2.2.2.2.2 Spastická hypertonie………… 18 

2.3 Princip bioelektrické impedanční analýzy………............................................. 18 

2.3.1 Zásady měření………………………............................................................. 20 

 2.3.2 Srovnání metod měřících tělesné složení…………………………… 20 

 2.3.3 Využití bioimpedančního analyzátoru pro zjištění tělesného složení. 21 

 2.3.4 Přístroje pro měření bioimpedanční analýzy……………………….. 22 

  2.3.4.1 Přístroj InBody 230………………………………….......... 22 

  2.3.4.2 Přístroj Tanita MC-980…………………………………… 23 

 2.3.5 Odchylky výsledků měření bioimpedanční analýzy………………... 25 

3 PRAKTICKÁ ČÁST.......................................................................................... 26 

3.1 Popis postupu bakalářské práce......................................................................... 26 

3.2 Základní otázky práce........................................................................................ 26 

3.3 Kriteria výběru probandů................................................................................... 27 

3.4 Kazuistiky.......................................................................................................... 28 

3.4.1 Pacientka J.U.......................................................................................28 

3.4.2 Pacient V.H......................................................................................... 35 

 3.4.3 Pacient P.K.......................................................................................... 41 

3.5 Výsledky……………………………………………………………………… 47 

4 DISKUZE............................................................................................................ 52 

5 ZÁVĚR................................................................................................................ 56 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK............................................................... 57 

7 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...................................................................... 60 

8 SEZNAM ZDROJŮ............................................................................................ 61 

9 PŘÍLOHY……………………………………………………………………… 66 

 

 

 



 

1  ÚVOD 

 

Tématem mé bakalářské práce je vliv efektu fyzické aktivity na svalovou hmotu 

u lidí po poškození mozku. Cerebrum (2007) uvádí, že dochází až ke 36 000 

mozkových traumat ročně v České republice (ČR), u kterých je nutná hospitalizace. 

Nejohroženější skupinu tvoří muži ve věku mezi 15.-19. rokem života a dále lidé starší 

65 let. Dle Koláře (2009) se řadí mezi onemocnění poškozující mozkovou tkáň cévní 

mozková příhoda (CMP) vznikající následkem ischémie či hemoragie do mozkové 

tkáně či subarachnoideálního prostoru. Dle Jonese et al (2006) fyzická aktivita 

podporuje svalovou remodelaci po poškození mozku. Dle Kylové (2004) využitím 

bioimpedance lze hodnotit případné změny v tělesném složení. Peterson (2011) uvádí, 

že pro zjištění množství svalové hmoty v jednotlivých částech těla je možné využít tzv. 

segmentální bioimpedanci. 

Téma jsem si vybrala ze dvou důvodů. Jednak se zajímám o lidi s neurologickou 

etiologií. V budoucnu bych chtěla provádět fyzioterapii u těchto lidí v rámci specificky 

zvolené fyzické aktivity,tj. hipoterapie, která podle mého názoru ovlivňuje pozitivně 

člověka jak po stránce fyzické, tak psychické. Druhým důvodem výběru tohoto tématu 

je možnost vyzkoušet si měření na dvou odlišných přístrojích zjišťujících 

bioimpedanční analýzu lidského těla.  

 Práce se skládá z teoretické a praktické části. V rámci teoretické části je popsána 

etiologie traumatického poškození mozku a etiologie cévní mozkové příhody. Dále jsou 

zmíněny fyzické aktivity, které jsou doporučovány lidem po poškození mozku. Součástí 

teoretické části je popis tělesného složení jedince, zaměřující se zejména na svalovou 

hmotu. Popsány jsou strukturální změny, které vznikají ve svalové tkáni po poškození 

mozku a během sarkopenie. Nakonec je vysvětlen princip bioelektrické impedanční 

analýzy a zmíněny jsou zásady, které by se měly dodržovat během měření. Popsány 

jsou charakteristiky dvou přístrojů, jedná se o InBody 230 a o Tanitu MC-980,  

které byly využity při měření zvolených pacientů po poškození mozku. V praktické 

části jsou zahrnuty kazuistiky třech pacientů, u kterých je změřena bioimpedance. 

V rámci sběru dat bylo prováděno pozorování, rozhovor a měření s jednotlivými 

pacienty. 

 Cílem teoretické části je objektivizovat efekt fyzické aktivity na svalovou hmotu 

pomocí bioelektrické impedanční analýzy. V rámci praktické části je cílem 



 

objektivizovat změny svalové hmoty po čtyřtýdenní fyzické aktivitě u pacientů  

po poškození mozku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Poškození mozku 

  Mozek tvoří nesložitější orgán lidského těla. Spolu s míchou je součástí 

centrálního nervového systému. Před zraněním ho chrání kostěná opora, tj. lebka  

a dále vazivové obaly neboli mozkové pleny. Mezi vazivové obaly patří tvrdá plena 

(dura mater), pavučnice (arachnoidea mater) a měkká plena (pia mater). Mozkomíšní 

mok vyplňuje prostor mezi plenami a jeho úkolem je chránit mozek před otřesy. Mozek  

je velmi citlivý na dodávku kyslíku (Naňka a Elišková, 2009). Pokud dojde ke snížení 

dodávky kyslíku, vzniká mozková hypoxie (Vitalita, 2009). Zásobování mozku krví 

zajišťují arteria vertebralis a arteria carotis interna. Pod bází mozku tyto dvě arterie 

vytváří okruh tzv. circulus arteriosus Willisi. Arteria carotis interna se dále dělí  

na arteria cerebri anterior a media. Žíly mozku se vlévají do žilních mozkových splavů 

(Naňka a Elišková, 2009). Překážku pro příjem látek z periferní krve do mozku tvoří 

tzv. hematoencefalická bariéra. Poškození mozku může vzniknout následkem traumatu 

či vlivem cévní mozkové příhody (Aminocure, 2015).  

2.1.1 Traumatické poranění mozku 

Pojem trauma pochází z řečtiny a znamená zranění (Wikipedie, 2014). Mezi 

nejčastější příčiny vzniku traumatického poranění mozku patří dopravní, průmyslové  

a sportovní úrazy. Traumatické poranění mozku se dělí dle vzniku na primární  

a sekundární (Ambler, 2006). Dle závažnosti poškození mozku se rozlišují lehká, 

středně těžká, těžká a kombinovaná mozková poranění (Kolář, 2009). Dojde-li  

při poranění mozku k poruše vědomí, využívá se speciální stupnice tzv. Glasgow Coma 

Scale (GCS) pro hodnocení stavu vědomí. Stupnice je založena podle reakcí na povely 

k otevření očí, podle základních slovních odpovědí a podle motorických reakcí 

(Cerebrum, 2007). Pro zlepšení funkce poškozeného mozku byla prokázána 

profylaktická hypotermie, která při délce více jak 48 hodin snižuje riziko úrmtí. 

Hypotermie má také příznivý vliv na GCS (Pařízková, 2010). 

2.1.1.1 Primární traumatické poranění mozku  

Primární poranění vzniká v okamžiku nárazu předmětu na hlavu  

(Juráň et al., 2000). Viditelné jsou známky kontuze mozku či známky difúzního 



 

axonálního poranění v bílé hmotě či jejich kombinace (Ambler, 2006). Pokud dojde 

k otevřeným poraněním lebky, dochází k velkému krvácení kvůli bohatému cévnímu 

zásobení v měkkých plenách (Kelnarová, 2012).  

2.1.1.2 Sekundární traumatické poranění mozku 

 Sekundární traumatické poranění mozku vzniká na podkladě komplikací 

primárního poranění, tzn. s časovým odstupem. Je reverzibilní (Ambler, 2006). Mezi 

komplikace způsobující sekundární poranění řadíme intrakraniální a extrakraniální 

faktory (Kolář, 2009).  

Skupinu intrakraniálních faktorů tvoří nitrolební krvácení, mozkový edém, 

nitrolební infekce či poranění tepen. Do extrakraniálních faktorů patří poškození mozku 

následkem hypoxémie či hypotenze (Ambler, 2006). 

2.1.1.3 Dělení poranění mozku dle závažnosti 

Mezi lehké poranění patří komoce projevující se krátkodobou poruchou vědomí 

bez vzniku trvalých následků. Odeznívá maximálně do 3 měsíců (Kolář, 2009).  

 Středně těžké poranění se vyznačuje bezvědomím trvajícím minuty až hodiny, 

kontuzí mozku či rozvojem hematomu. Přítomny jsou reverzibilní kognitivní poruchy 

přetrvávající několik měsíců (Kolář, 2009). 

Tyto první dva stupně poranění mozku se objeví u 9000 lidí ročně  

(Nečas, 2010).  

Těžké poranění mozku je spojeno s dlouhodobým bezvědomím trvajícím týdny 

až měsíce, s kontuzí, hematomy či difuzním axonálním poraněním. Vzniklé poruchy 

jsou již irreverzibilní (Kolář, 2009). 

 Při rozsáhlých kombinovaných poraněních mozku bývají zasaženy subkortikální 

oblastí bílé hmoty, mozkový kmen a oblast thalamu. Přítomen je edém mozku. Pacient 

upadá do hlubokého bezvědomí, které může vyvrcholit v apalický syndrom  

(Kolář, 2009). 

Apalický syndrom neboli vegetativní stav se vyznačuje neschopností 

uvědomování si své osoby a svého okolí. Projevuje se dvěma opakujícími se cykly, 



 

a to cyklem spánku a bdění, přičemž úplná či částečná autonomní funkce hypotalamu  

a mozkového kmene je zachovalá (Doležil a Carbolová, 2007).  

Do těchto zbývajících dvou skupin patří zhruba 2000 lidí ročně, jejichž omezení 

v běžných denních aktivitách (activity of daily living, ADL) je velice závažné. Těmto 

pacientům je doporučovaná dlouhodobá péče (Nečas, 2010). 

2.1.2 Cévní mozková příhoda 

Cévní mozková příhoda (CMP) neboli iktus vzniká náhle při poruše krevního 

zásobení mozku (Ambler, 2006). Patří mezi 3. nejčastější příčinu smrti těsně  

za kardiálními a onkologickými onemocněními. Nejvyšší incidence byla prokázána 

v Litvě a Polsku, nejnižší v Itálii a Španělsku. I po ukončení hospitalizace zůstávají  

2/3 pacientů ve stadiu neúplného obnovení postižených funkcí. Více než 60% pacientů 

trpí disabilitou, 50% má tzv. syndrom centrální hemiparézy a 30% pacientů není 

schopno samostatně chodit (Scherbakov and Doehner, 2011). CMP se dělí dle příčiny  

na ischemickou a hemoragickou (Kolář, 2009). 

2.1.2.1 Syndrom centrální hemiparézy u pacientů po cévní mozkové příhodě 

Syndrom centrální hemiparézy je následkem postižení kortikospinální dráhy  

a některých extrapyramidových drah (Papoušek, 2010). Posloupnost projevů 

hemiparézy je následující: 

- na začátku vzniká tzv. pseudochabé stadium, kdy se rozvíjí hypotonie svalstva, 

přičemž myotatické reflexy jsou vyhaslé 

- po několika dnech vzniká opačný proces, tj. spastická hypertonie (Papoušek, 

2010). Vzniká tzv. syndrom centrálního motoneuronu. Přítomny jsou pozitivní 

iritační jevy, zvýšené myotatické reflexy, svalový hypertonus, dystonické 

postavení končetin, porucha stability a zvýšená únavnost (Štětkářová, 2012).  

Při spasticitě dochází ke zvýšené tonické aktivitě gama-motoneuronů, vzniká 

odpor svalu v závislosti na rychlém pasivním protažení (Ambler, 2006). 

Typickým znakem je Wernicke-Mannovo držení těla (Papoušek, 2010). 

2.1.2.2 Ischemická cévní mozková příhoda 

Příhody ischemické se vyskytují častěji než hemoragické. Při ischemické cévní 

mozkové příhodě dochází ke snížené cirkulaci krve částí mozku. Důsledkem je dodání 



 

malého množství kyslíku mozkové tkáni. Vzniká ischemie a s ní spojené strukturální 

změny vedoucí k mozkovému infarktu. Cílem je ovlivnit ischemii či edém v okolí 

vlastního infarktu, tzn. zvýšit odolnost neuronů vůči ischemii, navrátit dostatečnou 

dodávku kyslíku do ischemické oblasti (Ambler, 2006). Příčiny vzniku ischemických 

příhod se člení na místní a celkové (Kolář, 2009).  

2.1.2.2.1 Místní příčiny vzniku ischemické příhody 

Do místních příčin patří arteriosklerotické a kardiální poruchy (Kolář, 2009). 

Arterioskleróza vzniká na podkladě poškození stěny arterie. Stěna je následně pokryta 

tukovou vrstvou a vazivem. Následkem toho dochází ke zhoršenému krevnímu průtoku 

(Ambler, 2009). Mezi kardiální poruchy se řadí např. ischemická choroba srdeční, 

infarkt myokardu, kardiální arytmie či kardiomyopatie (Ehler et al., 2011) 

2.1.2.2.2 Celkové příčiny vzniku ischemické příhody 

Do celkových příčin patří např. celková mozková hypoxie (Ambler, 2009).  

Při sníženém dodání kyslíku pod 20ml/100g mozkové tkáně  

za minutu dochází ke vzniku reverzibilních změn. Irreverzibilní změny vznikají 

snížením množství kyslíku pod 10ml/100g mozkové tkáně za minutu na dobu  

5 a více minut (Veselý, 2012). 

Ischemické příhody se dále člení dle místa postižení na ischemii  

arteriae (a.) cerebri mediae/ a. cerebri anterioris a na ischemii ve vertebrobazilárním 

povodí (Papoušek, 2010). 

2.1.2.2.3 Dělení ischemických příhod dle místa postižení 

Při ischemii a. cerebri mediae vzniká kontralaterální porucha hybnosti na akrální 

části horní končetiny a na mimických svalech. Také dochází na kontralaterální straně 

těla k poruše senzitivity a symbolických funkcí. Postižením nedominantní hemisféry 

vzniká tzv. neglect syndrom (Papoušek, 2010). 

Při ischemii a. cerebri anterioris vzniká kontralaterální porucha hybnosti, 

zejména na horní končetině, porucha mimiky, kontralaterální homonymní hemianopsie 

a porucha čití (Bauer, 2010).   



 

Dále může docházet k ischemii ve vertebrobazilárním povodí (Kolář, 2009). 

Ischemie je doprovázena vertigem, zvracením, poruchou stability, jednostrannou  

či homonymní hemianopsií, dysartrií, parestezií v obličeji a na končetinách  

(Ambler, 2003).  

2.1.2.3 Hemoragická cévní mozková příhoda 

Druhým typem CMP je hemoragická příhoda, u níž převládá v populaci vyšší 

mortalita. Vyskytuje se převážně u pacientů s arteriální hypertenzí. Projevuje  

se rupturou cévní stěny mozkové arterie. Následkem ruptury se tvoří mozkový edém. 

Cílem zdravotní péče je správná životospráva, prevence před obstrukcí dýchacích cest, 

prevence trombembolické nemoci, zlepšení činnosti srdce, redukce mozkového edému  

a intrakraniální hypertenze. Pokud se hemoragie nadále rozšiřuje, zvažuje se operace 

s vypuštěním hematomu. Jako medikace se volí nejčastěji vazoaktivní, antiagregační 

látky a nootropika (Ambler, 2006). Krvácení se dělí dle rozsahu postižené oblasti  

na tříštivé a ohraničené (Kolář, 2009). 

2.1.2.3.1 Tříštivé krvácení při hemoragické cévní mozkové příhodě 

Tříštivé krvácení se vyskytuje častěji než ohraničené.  Má expanzivní charakter. 

Vzniká jako následek chronické arteriální hypertenze. Dochází tak k poškození cévní 

stěny (Kolář, 2009). Mezi projevy řadíme bolest hlavy, zvracení a poruchu vědomí.  

Při krvácivém zasažení komorového systému vzniká hematocefalus (Ambler, 2006). 

2.1.2.3.2 Ohraničené krvácení při hemoragické cévní mozkové příhodě 

Ohraničené krvácení vzniká na podkladě poranění cévní anomalie (Kolář, 2009). 

Rozvine se hematom a součástí klinického obrazu jsou i ložiskové příznaky. Starší 

populaci může ohrozit mozková amyolidní angiopatie, projevující se krvácením v kůře 

a podkoží. Má dlouhodobý charakter. Mladou populaci ohrožuje krvácení zejména 

v případě drogové závislosti (Ambler, 2006).  

2.1.2.3.3 Typy krvácení u hemoragické mozkové příhody dle lokalizace 

Krvácení může být: 

- do mozečku 

- putaminální 



 

- thalamické 

- lobární 

- pontinní   

- do místa nucleus caudatus  

(Ambler, 2006) 

2.1.2.4 Volba fyzické aktivity u lidí po poškození mozku 

Volba fyzické aktivity u lidí po poškození mozku je zaměřena hlavně  

na jednotlivé příznaky onemocnění. Po poškození mozku vzniká inaktivita svalů  

na paretické polovině těla (Hafer-Macko, 2008). Obnova svalové funkce je navíc 

podstatně opožděna u starších jedinců. Na končetinách se objevuje ztráta svalové hmoty 

zvláště od 3. týdne do 6. měsíce po poškození mozku. Ztráta svalové hmoty má vliv i na 

celkové snížení tělesné hmotnosti (Scherbakov and Doehner, 2011).  

Po 3 letech od poškození mozku se zhruba o 3% sníží tělesná váha u mužů  

i u žen. Dojde i k poklesu svalové síly. Změny v množství tukuprosté hmoty  

(fat-free mass, FFM) se podílejí během provádění fyzické aktivity pouhými  

5% na změnách ve svalové síle (Goodpaster et al., 2006). Po poškození mozku je více  

jak 1/3 pacientů odkázána na asistenci druhé osoby, zbytek pacientů je nezávislých při 

provádění běžných denních činností (ADL) (Ponsford et al, 1995). Pohybové schopnosti 

a dovednosti každého jedince ovlivňují kvalitu fyzických aktivit (Vobr, 2015). 

2.4.2.4.1 Vliv pohybových schopností a dovedností na kvalitu fyzických aktivit 

 Fyzická aktivita je systematicky opakovaný pohybový celek. Fyzické aktivity 

většinou vyžadují provedení několika pohybových schopností a dovedností. Pohybové 

schopnosti jsou soubory vnitřních a funkčních předpokladů člověka pro pohybovou 

činnost, které se rozvíjí v rámci kondiční přípravy. Pohybové dovednosti jsou soubory 

předpokladů pro pohybovou činnost, které se získávají v procesu motorického učení. 

K integraci všech pohybových schopností a dovedností musí dojít v případě, pokud chce 

daný jedinec dosáhnout maximálních výsledků. Rozvoj pohybových schopností  

je předurčen biologickými předpoklady jedince. Do pohybových schopností patří síla, 

rychlost, vytrvalost a obratnost.  Tyto složky závisí na stavbě a řízení svalových buněk. 

Fyzické aktivity se dělí dle strukturálního, procesuálního a finálního hlediska  

(Vobr, 2015).  



 

2.1.2.4.2 Rozlišení fyzických aktivit dle strukturálního, procesuálního a finálního 

hlediska 

 Dle struktury se dělí pohyby na cyklické, acyklické a kombinované. Cyklické  

se vyznačují opakováním svalové kontrakce stejného typu za určité časové období. Patří 

sem např. běh. Při acyklických pohybech dochází k neopakujícím  

se kontrakcím o různé intenzitě. Příkladem je výmyk. V rámci kombinovaných pohybů 

dochází ke složení cyklického a acyklického pohybu do organického celku. Příkladem 

je hod oštěpem (Vobr, 2015). 

 Procesuální stránka fyzické aktivity je spjata s motorickým učením.  

Při motorickém učení jsou důležité výchozí pohybové schopnosti a dovednosti 

pohybové soustavy, aktivita cvičence, zpětná vazba, docilita tzn., schopnost cvičence 

rychle a kvalitně se učit novým pohybům. Dále se do motorického učení řadí 

interference vznikající tehdy, když staré koordinační spoje narušují tvorbu nových,  

a dále transfer, tzn. pozitivní přenos koordinačních spojů z jednoho cvičení na jiné. 

Motorické učení se dělí na 4 fáze: generalizační, diferenciální, stabilizační  

a asociativní. Během generalizační fáze dochází k seznámení cvičence s fyzickou 

aktivitou. Ve fázi diferenciální jsou realizovány pohybové dovednoti opakovaným 

prováděním pohybu. Při stabilizační fázi dochází ke zdokonalování daných pohybových 

dovedností. Asociativní fáze se vyznačuje vysokou plasticitou pohybových dovedností, 

které jsou aplikované v měnících se vnějších podmínkách (Vobr, 2015). 

 Finální stránkou je ohodnocení výsledků fyzické aktivity vzhledem k cíli 

tělesného pohybu. Cíle se rozdělují na výkonnostní a zdravotní. Výkonnostně 

orientovanou zdatnost podmiňuje určitý pohybový výkon, jehož výsledek  

je kvantifikován a hodnocen. Zdravotně orientovaná zdatnost se řídí dle zdravotního 

stavu cvičence. Zdravotní stav cvičence je závislý na kardiovaskulární zdatnosti, 

kloubní pohyblivosti, tělesném složení a na svalové zdatnosti. Mezi poruchy svalové 

zdatnosti patří svalová dysbalance či vadné držení těla (Vobr, 2015).  

2.1.2.4.3 Posloupnost fyzických aktivit dle stadia poškození mozku 

Po poškození mozku se pacient nachází nejdříve v akutním, poté v subakutním  

a následně v chronickém stadiu (Papoušek, 2010). 



 

- V akutním stadiu pacient není schopen provádět aktivně pohyb a přistupuje  

se k polohování (Papoušek, 2010) 

- V subakutním stadiu dochází ke spontánnímu zlepšení volní motoriky. Využívají 

se metody na neurofyziologickém podkladě. Provádí se nácvik vertikalizace a 

chůze. Nezbytná je také terapie kognitivních funkcí a řeči  

(Kolář, 2009) 

- V chronickém stadiu má většinou pacient již zafixované špatné pohybové 

stereotypy (Papoušek, 2010). Pacient nacvičuje samostatně aktivity denního 

života (activity of daily living, ADL), při nichž se aktivuje neuronální plasticita, 

která aktivuje k práci nadbytečné neurony, nahrazující funkci neuronů 

poškozených. Během nacvičování ADL je důležitý repetetivní trénink. Úkolem 

fyzické aktivity je facilitovat inhibované neurony a tlumit spasticitu. Cvičení  

by mělo probíhat v antispastických vzorcích (Papoušek, 2010). Zlepšení 

provádění ADL se prokáže minimálně za 3-6 měsíců od zahájení terapie 

(Ambler, 2006). 

Fyzická aktivita podporuje svalovou remodelaci po poškození mozku  

(Jones et al., 2006). Čím dříve začne jedinec po poškození mozku s fyzickou aktivitou,  

tím je větší pravděpodobnost, že se vrátí rychleji do původního života  

(Hafer-Macko, 2008).  

2.1.2.4.4 Příklady zvolených fyzických aktivit u lidí po poškození mozku 

Ve studii Shahida et al (2013) se u pacientů po poškození mozku ukázal být 

silový trénink efektivnější než léčba pomocí proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 

Prvky silového tréninku zahrnovaly jízdu na kole, treadmil trénink a cvičení s vlastní 

vahou. Po 3 měsících intenzivního silového tréninku došlo ke zlepšení svalového testu  

o 31%. Ve studii Greenwooda et al (2006) bylo zjištěno, že silovým cvičením po dobu 

4-6 týdnů se izometrická síla zvýší zhruba o 58% a koncentrická síla o 30%. V průběhu 

cvičení nedojde ke snížení svalové hmoty. Ve studii Hafer-Mackové (2008) se v rámci 

silového tréninku snížilo množství tumoronekrózního faktoru (TNF) v oslabeném 

kosterním svalu a také došlo ke zpomalenému nástupu sarkopenie. 

 Dle studie Thorntona et al (2005) je efekt aktivit založených na balančním 

cvičení u lidí po poškození mozku prokázán 6 měsíců po poškození mozku, kdy by měl 



 

pacient začít konat alespoň 6x krát týdně aktivně balanční cviky. Cílem je zlepšení 

stability a ovlivnění svalové hmoty. 

 Další volbou fyzické aktivity u pacientů po poškození mozku  

je tzv. constraint-induced movement therapy (CIMT) sloužící k zlepšení funkce 

paretické horní končetiny po poškození mozku (Nijland et al, 2013). Tento typ terapie 

se provádí zejména u lidí po CMP (Miller, 2005). Chrání před rozvojem kompenzačních 

pohybových stereotypů. Spočívá v repetitivním tréninku určitých pohybů. Zhodnocení 

efektu by mělo být uděláno před a po skončení terapie (Nijland et al, 2013). Při cvičení 

se využívá funkční představy. CIMT je založena na teorii učení se věcí, které není 

pacient po poškození mozku schopen provádět. Na paretické končetině dochází po CMP 

ke ztrátě aferentace. Při CIMT dojde k potlačení pohybu zdravé končetiny a pacient 

musí kompenzovat pohyby paretickou končetinou. Díky plasticitě mozku dochází 

k pomalé obnově mozkových neuronů, které se podílí na správném provádění pohybů 

(Grotta et al, 2004).  

Dle studie Grotty et al (2004) dochází u pacientů ve chronickém stadiu CMP ke 

zlepšení funkce paretické horní končetiny již za 2 týdny každodenní terapie. Dle studie 

Muellbachera (2002) by mělo během cvičení dojít také ke zvýšení svalové síly. 

Prokázalo se, že je výhodnější provádět opakované pohyby co nejrychleji, aby došlo 

k dostatečnému zapojení potřebného svalstva.  

Sledováním tělesného složení po fyzické aktivitě zjistíme, zdali došlo k jeho 

ovlivnění (Khalil et al, 2014). Základním morfologickým parametrem pro vyšetření 

lidského pohybu je tělesná hmotnost. Jelikož je lidský pohyb komplikovaný, je nutné 

zkoumat složení lidského těla (Vobr, 2015).  

2.2 Složení lidského těla 

 Lidské tělo se skládá ze 2 základních komponent, a to pasivní (tukové)  

a aktivní (tukuprosté) hmoty. Jedná se tedy o dvoukomponentový model lidského těla 

(Aerobics, 2002).  

Na následujícím obrázku je vyobrazeno fyziologické rozložení jednotlivých 

tkání v těle.  



 

 

Obrázek 1: Dvoukomponentový model lidského těla 

2.2.1 Pasivní hmota 

Pasivní složku představuje tuková hmota, jejíž množství záleží na pohlaví a věku 

(Aerobics, 2002). Znázorněno je ideální procentuální zastoupení tukové hmoty 

v závislosti na věku a pohlaví (Tanita, 1995). 

 Mladší 30 let 30 – 50 let Starší 50 let 

ženy 14 – 21 % 15 – 23 % 16 – 25 % 

muži 9 – 15 % 11 – 17 % 12 – 19 % 

 

 Hlavní složkou tukové tkáně jsou tzv. adipocyty sloužící jako zásobárny energie. 

Tuková tkáň se dělí na bílou a hnědou. Bílá tuková tkáň se nachází u dospělých osob  

a slouží jako mediátor metabolických a zánětlivých pochodů. Mezi zánětlivé složky 

řadíme tumoronekrózní faktor (TNF), který je produkován tukovou tkání  

(Stejskal, 2009). Jedná se o protein, který je schopen navodit nekrózu nádorových 

buněk vznikem zánětlivé reakce (Medicinenet, 2012). TNF má zejména lokální 

parakrinní efekt na tukovou tkáň.  Obezita je mírným chronickým zánětem bílé tukové 

tkáně, způsobená sníženou produkcí leptinu. Leptin je peptid, který za normálních 

podmínek zvyšuje energetický výdej. Při deficitu leptinu dochází ke vzniku zvýšené 

chuti k jídlu. Obezita vzniká na podkladě genetických a zevních faktorů. Nadměrný 

příjem energie a nedostatečný výdej energie patří k nejvýznamnějším faktorům vzniku 



 

obezity (Obezita, 2015). Hnědá tuková tkáň je zejména u novorozenců a její hlavní 

funkcí je tvorba tepla (Stejskal, 2009).  

2.2.2 Aktivní hmota 

Do aktivní (tukuprosté, svalové) hmoty patří kromě svalů i kosti, vnitřní orgány, 

minerály a celková tělesná voda. Aktivní hmota potřebuje k výkonu práce energii.  

Čím více svalů má daný jedinec, tím více spaluje kalorie i v klidu, díky bazálnímu 

metabolismu. Při přijetí sacharidů z potravy v organismu dojde k rozkladu  

na glukózu, která se ve formě glykogenu ukládá do jater a svalů, kde slouží  

jako zásobárna energie (Aerobics, 2002).  

Množství celkové tělesné vody je důležité pro správný chod buněčných dějů 

v těle (Tanita, 1995).  

2.2.2.1 Celková tělesná voda jako složka aktivní hmoty 

Celková tělesná voda (total body water, TBW) tvoří část aktivní hmoty. Dělí  

se na extracelulární a intracelulární tekutinu. Optimální množtví TBW by mělo být  

u muže 62,4% a u ženy 56,5% (Tanita, 1995). TBW kolísá v závislosti na věku 

a na pohlaví a vzrůstá se zvýšeným množstvím svalové hmoty (Bodystat, 2013). Voda 

se nachází v každé tělesné buňce. Množství vody v těle se mění ve dne a v noci.  

Po probuzení by měl každý dbát na na dostatečný přívod tekutin, jelikož tělo  

má přes noc tendenci k dehydrataci. Člověk by se měl vyvarovat náhlému přijetí 

velkého množství vody, protože při tom nedochází k okamžité změně hladiny vody 

v těle. Pouze se zvýší hodnota tělesného tuku (body fat, BF) a dochází k přírůstku váhy. 

Člověk by měl dodržovat pitný režim a přes den vypít minimálně 1 až 1,5 litru tekutin, 

nejlépe pitné neslazené vody. Mezi faktory vedoucí k dehydrataci těla se řadí nadměrné 

užívání alkoholu, konzumace velkého množství jídla, menstruace, fyzická aktivita  

a chorobné stavy (Tanita, 1995). 

Obsah vody v těle je: v krvi 83%, v kostech 22%, v mozku 84% a ve svalech 

75% (Tanita, 1995). 

Do aktivní hmoty patří dále svalová složka (Biomech, 2015). 

 



 

2.2.2.2 Charakteristika svalstva jako složky aktivní hmoty 

Svalstvo zaujímá u mužů 36% až 45% tělesné hmotnosti  

a u žen 32%. V těle se nachází více jak 600 jednotlivých svalů. Sval  

se skládá z kontraktilní svalové tkáně a z vaziva. Vazivo se nachází mezi svalovými 

vlákny, které jsou kryty endomysiem. Vlákna tvoří svalový snopec, krytý epimysiem  

a dále perimysiem. Spojením snopců vzniká sval, který je kryt fascií  

(Naňka a Elišková, 2009).  

Pro pohyb jsou zásadní tyto vlastnosti svalové tkáně: dráždivost (excitabilita), 

stažlivost (kontraktibilita), protažitelnost (extenzibilita) a pružnost (elasticita) 

(Biomech, 2015).  

Dále se rozlišují svaly fázické s tendencí k ochabování a tonické  

neboli posturální s tendencí ke zkrácení (Biomech, 2015). 

Mezi tři typy svaloviny patří hladká, srdeční a příčně pruhovaná neboli kosterní 

(Biomech, 2015). 

- hladká se vyskytuje ve stěnách dutých orgánů 

- srdeční svalovina tvoří myokard  

- kosterní svalovina viz dále 

(Biomech, 2015) 

2.2.2.2.1 Stavba kosterní svaloviny 

Funkční jednotkou svalu je motorická jednotka. Inervace vede z mozkových  

a míšních nervů. Anatomickou jednotkou kosterní svaloviny je svalové vlákno. Svalové 

vlákno je mnohojaderný útvar s průměrem 40-100µm. Délka vláken  

se pohybuje od 1-40mm. Kontrakci svalového vlákna umožňuje sarkoméra, která  

se skládá ze 2 bílkovin: aktinu a myozinu a pružnost jí dodávají bílkoviny titin a nebulin 

(Biomech, 2015).  Existují 4 typy svalových vláken. 

2.2.2.2.1.1 Charakteristika a typy svalových vláken 

- typ I., SO – vlákna jsou nejtenčí s bohatou kapilarizací, provádějí statické  

a pomalé pohyby, patří sem pomalá červená vlákna 



 

- typ II. A, FOG – vlákna jsou středně silná a kapilarizovaná, provádějí rychlý  

a silový pohyb, patří sem rychlá bílá vlákna 

- typ II. B, FG – vlákna jsou již velmi silná s malou kapilarizací, provádí 

maximální silový pohyb, patří sem rychlá červená vlákna 

- typ III. – vlákna jsou nediferencovaná, není znám pohyb, který by prováděla, 

patří sem přechodná vlákna 

(Biomech, 2015) 

2.2.2.2.1.2 Stavba svalových vláken 

Kosterní svalová vlákna mají velký adaptační potenciál. Jsou schopna 

přizpůsobit své molekulární, metabolické a funkční vlastnosti v závislosti na funkčních 

požadavcích organismu (Hafer-Macko, 2008).  Svalová vlákna se skládají z myofibril. 

Myofibrily jsou tvořeny lehkými a těžkými filamenty. Do lehkých filament patří aktin, 

troponin a tromomyosin. Mezi těžká filamenta patří myosin. 1 molekula myosinu 

obsahuje 6 polypeptidových řetězců: 2 těžké a 4 lehké. Mysinové těžké řetězce  

(myosin heavy chain, MHC) mají strukturální, enzymatické a regulační kontraktilní 

vlastnosti a poskytují svalovou variabilitu. MHC dělíme dále na pomalé a rychlé řetězce 

(Fblt, 2015). Pomalé řetězce jsou zejména v mitochondriích,  

jsou odolné na vyčerpání, málo citlivé na pH, protože mají vysoký oxidativní 

metabolismus. Rychlé řetězce se dělí dále na glykolytické a oxidativní, mají větší 

rozměry a rychleji se vyčerpají. Jsou součástí metabolických enzymů. Rychlé řetězce 

jsou zranitelnější na denervaci a následnou reinervaci pomalými řetezci. Normální 

stárnutí vede k většímu počtu pomalých řetězců (Hafer-Macko, 2008). 

2.2.2.2.2 Strukturální změny ve svalstvu 

 Do procesů, při kterých vznikají strukturální změny ve svalstvu,  

patří sarkopenie, fyziologicky se rozvíjející během stárnutí, a dále procesy spojené 

s poškozením mozku, jejichž následkem dochází k patologické přestavbě svalstva 

(Cruz-Jentoft, 2010). 

2.2.2.2.2.1 Sarkopenie 

Pojem sarkopenie vychází z řečtiny, kdy sarx znamená maso a penia ztrátu.  

Jde tedy o úbytek kosterního svalstva a svalové síly důsledkem stárnutí  

(Cruz-Jentoft, 2010). Jedná se o multifaktoriální proces. Stárnutí je spojeno s poklesem 



 

svalové síly a s horší schopností hojení, také souvisí se sníženou syntézou 

myofibrilárních komponenet, zvýšenou produkcí katabolických cytokinů, s atrofií  

a se změněným svalovým metabolismem (Hafer-Macko, 2008). Mezi 30. až 60. rokem 

života se sníží svalová síla o 18% a mezi 70. až 90. rokem o 20%  

(Scherbakov and Doehner, 2011). Stárnutí vede ke zmnožení pomalých řetězců  

a rychlejší řetězce se redukují (Hafer-Macko, 2008). Změny typu vláken jsou ukazateli 

zhoršené svalové funkce (Scherbakov and Doehner, 2011). Důsledkem sarkopenie  

je zhoršení mobility, zvýšené riziko pádů a zlomenin, zhoršená schopnost provádět 

běžné denní aktivity a zvýšené riziko smrti. Dle vývoje se rozděluje sarkopenie  

na presarkopenii, sarkopenii a pozdní sarkopenii. Dle etiologie se dělí sarkopenie  

na primární a sekundární (Cruz-Jentoft, 2010). 

2.2.2.2.2.1.1 Primární sarkopenie 

Primární sarkopenie je závislá na vlivu stárnutí (Cruz-Jentoft, 2010).  

Během stárnutí dochází ve všech tkáních a buňkách ke zpomalení látkové výměny, 

k úbytku adaptability a ke snížené odolnosti vůči infekcím. Regres vykazují motorické 

schopnosti, a to rychlostní, staticko-silové a vytrvalostní (Vobr, 2015). 

2.2.2.2.2.1.2 Sekundární sarkopenie 

Sekundární sarkopenie vzniká následkem dalších příčin, kam patří špatné dietní 

režimy, sedavý způsob života, chronické nemoci a medikamentózní léčba  

(Cruz-Jentoft, 2010). 

2.2.2.2.2.2 Strukturální změny svalstva po poškození mozku 

Po poškození mozku dochází ke strukturálním a metabolickým změnám  

ve svalstvu. Zprvu po poškození mozku vzniká celková svalová atrofie  

(Hafer-Macko, 2008). Poté svalstvo přechází do spastické hypertonie  

(Scherbakov and Doehner, 2011). 

2.2.2.2.2.2.1 Celková svalová atrofie a její znaky 

Po poškození mozku dochází nejdříve ke vzniku celkové svalové atrofie. Roli  

na rozsahu celkové svalové atrofie hraje závažnost vstupního deficitu, maximální 

spotřeba kyslíku (maximal oxygen consumption, VO2) a tělesné složení. Dle toho  

se určí množství aktivní hmoty (lean body mass, LBM), která na paretické straně bývá 



 

snížena v porovnání se zdravou stranou. Kvalita aktivní hmoty na paretické straně 

předurčuje množství VO2. Na paretické straně dochází ke zvýšení intramuskulární 

tukové hmoty, která souvisí se sníženou inzulinovou rezistencí, a intramuskulární 

tuková hmota nahrazuje ztracenou svalovou hmotu. Změna stavby aktivní a pasivní 

hmoty na paretické straně je způsobena i sníženou fyzickou aktivitou.  Fyzická 

inaktivita vede ke snížení svalové hmoty, k jejímuž poklesu dochází dále během stárnutí 

vlivem sarkopenie. Na inaktivních svalech na paretické straně se snižuje jejich 

excentrická, koncentrická a izometrická síla. Na vzniku svalové atrofie se dále podílí 

náhrada pomalých myozinových řetězců za rychlé. Nervové vzruchy jsou posílány  

do rychlých řetězců na paretických končetinách. Posun k větším rychlým řetězcům na 

paretické straně se odehrává během anaerobního metabolismu. Při anaerobním 

metabolismu dochází na paretické straně k nadprodukci laktátu (Hafer-Macko, 2008). 

Může vzniknout laktátová acidóza, která neodpovídá metabolickým požadavkům tkání. 

Vzniká tkáňová hypoxemie (Medicabaze, 2007). Svalová vlákna mohou být také 

modifikována farmakologickými účinky např. beta-2-adrenergními agonisty  

a kortikosteroidy (Hafer-Macko, 2008). Dále dochází ke změně exprese kandidátních 

genů. Kandidátní geny se za normálních podmínek podílí na proteinové syntéze. Změna 

exprese způsobí degradaci proteinů během katabolických procesů. Svaly se tím pádem 

remodelují a dojde ke snížení exprese svalového atrofického genu (muscle atrophy 

factor box, MAFx), svalového prstencového genu (muscle Ring-finger 1, MuRF1)  

a dochází ke snížení exprese myostatinu.  Naopak ke zvýšení exprese dochází  

u calpainu 1,2 a calpastatinu (Jones et al., 2006).  Svalová atrofie po poškození mozku  

je pravděpodobně multifaktoriální proces, který postihuje transkripci, translaci  

a proteinovou degradaci (Hafer-Macko, 2008).  

Mezi činitele podílející se na zánětlivých procesech ve svalové hmotě  

na paretické straně těla řadímě tumoronekrózní (TNF) a nukleární (NF) faktor.  

Oba činitele jsou příčinou svalové atrofie. TNF příspívá ke svalové atrofii snížením 

exprese proteinu, určujícího svalovou různorodost (myogenic differentiation, MyoD), 

změnou exprese kandidátních genů a zrychlením proteinového rozpadu aktivací 

ubiquitinových proteáz a zapojením NF, dále aktivací apoptózy. TNF se podílí  

na redukci pomalých těžkých řetězců proteinové syntézy a zvyšuje jejich degradaci,  

což má za následek zvětšení množství rychlých řetězců na paretické straně. TNF 

aktivuje NF transkripční faktor, který stojí za zvýšením reaktivních plynů, zejména 



 

oxidu dusnatého a způsobí tak oxidativní zranění. Přítomnost reaktivních oxidativních 

plynů v oragnismu způsobí redoxní status svalstva a může vést ke svalovému vyčerpání 

a zranění. Zvýšené množství TNF se může v organismu snížit silovým tréninkem 

(Hafer-Macko, 2008).  

2.2.2.2.2.2.2 Spastická hypertonie a její znaky 

Po poškození mozku dochází ve druhé fázi k rozvoji spastické hypertonie,  

při níž vznikají svalové abnormality typu centrální hemiparézy  

(Scherbakov and Doehner, 2011). Druh a zastoupení MHC a zánětlivé procesy  

ve svalové tkáni patří mezi vyvolavatele parézy. Fenotyp MHC je ovlivněn růstovým 

hormonem, hypoxií, elektrickou stimulací a cvičením. Spastická hypertonie  

se v kosterní svalovině projevuje poklesem sodíkodraselné adenosintrifostátové 

(ATPazové) koncentrace (Hafer-Macko, 2008). Ke změně fenotypu postiženého jedince 

dochází v případě, pokud dojde ve svalové tkáni k denervaci, zánětlivým reakcím, 

remodelaci či spasticitě. Již po 4 hodinách po poškození mozku jsou viditelné 

strukturální změny ve svalové tkáni. Následně dochází ke snížení motorických jednotek  

(Scherbakov and Doehner, 2011).  

 Podíl aktivní a pasivní hmoty na jednotlivých segmentech těla je možné 

zhodnotit pomocí tzv. bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Výsledky BIA lze 

porovnat poměr svalové hmoty na zdravé a paretické části těla a podle toho zvolit 

vhodný typ cvičení pro pacienty po poškození mozku (Bera, 2014). 

2.3 Princip bioelektrické impedanční analýzy 

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) je neinvazivní metoda zjišťující tělesné 

složení. Analýza spočívá na tom principu, že elektrický proud prochází snadněji 

tekutinou ve svalech než tukem (Bera, 2014). Mezi dobré vodiče elektřiny patří voda  

či některé elektrolyty (Bera, 2014). V tekutině svalových tkání prochází volně 

elektrický proud (Biospace, 2009). Na rozdíl od toho tuková tkáň je nevodivá  

(Bera, 2014). Odpor prvku (v našem případě tukových tkání) vůči průchodu střídavého 

elektrického proudu nízké intenzity se nazývá bioelektrická impedance (Z) 

(Biospace, 2009).  



 

Rozlišujeme tzv. rezistenci a reaktanci. Rezistence (R) je schopnost tukové tkáně 

proud zmenšit či zastavit. Reaktance (X) je schopnost tukové tkáně zpomalit proud 

(Biofyzika, 2015).  

Hodnocení měření je důležité při volbě vhodné fyzické aktivity  

(Mialich et al, 2014). Přístroje využívají klasicky frekvenci v rozpětí od 5-1000 kHz 

(Bera, 2014).  

BIA hodnotí celkové množství vody v těle (total body water, TBW), tukuprostou 

hmotu (fat-free mass, FFM), tělesný tuk (body fat, BF), buněčnou hmotu  

(body cell mass, BCM) a intra- a extra- celulární tekutinu (ICT a ECT), (Kyle, 2004). 

 Běžný analyzátor BIA s frekvencí do 50 kHz je schopen vést elektrický proud 

pouze v ECT, jelikož ho buněčné membrány zastaví. Pokud se jedná o analyzátor 

s frekvencí nad 50 kHz, elektrický proud je veden přes buněčné membrány  

a dochází tak ke zjištění ICT i ECT (Biofyzika, 2015). BIA se dobře hodnotí u zdravých 

pacientů, protože mají stabilní množství vody v těle a vyváženost elektrolytů (Kyle, 

2004). Při měření je nutné dodat výšku a váhu daného probanda. TBW a FFM sd můžou 

odvodit z analytického vzorce: V = aH^2 / R + bW + c,  

kde R udává rezistenci, H výšku a W váhu daného jedince (Bera, 2014). 

Multisegmentální analyzátory jsou schopné zhodnotit tělesné složení 

segmentálně. Změří horní končetiny, dolní končetiny a trup zvlášť (Bera, 2014).  

Bylo zjištěno, že pro přesnější měření obzvláště na dolních končetinách je vhodné zvolit 

přístroj s frekvencí nad 300 kHz (Pietrobelli, 1998). Používají se 2 typy zavádění 

elektrod (Bera, 2014). 

- první metodou je, že si pacient lehne zády na nevodivé lehátko. Akra končetin 

by se neměly dotýkat těla. Uloží se na tělo 8 elektrod, z nichž se rozlišují 

elektrody zdrojové a detekční. Zdrojové jsou uložené na metakarpy a metatarsy, 

detekční na zápěstí a kotníky. Snížené napětí mezi referenčními elektrodami 

určuje impedanci (Bera, 2014) 

- v rámci druhé metody pacient stojí chodidly na ocelových elektrodových 

podložkách, a zároveň drží elektrodové rukojeti v dlaních (Bera, 2014) 

Pro zajištění co největší validity a reliability je nutné dodržovat následující 

zásady měření BIA (Kyle, 2004). 



 

2.3.1 Zásady měření bioelektrické impedanční analýzy 

Na začátku měření je nutné zjistit od pacienta základní informace, tzn. věk, 

výšku a pohlaví (Kyle, 2004). Tyto referenčí parametry zajišťují částečnou kalibraci 

populace (Ellis et al, 1999).  

Zaleží na typu přístroje, ale jsou tyto obecné zásady: 

- pacient nesmí 4 hodiny před měřením jíst 

- 12 hodin necvičit 

- den nepít alkohol 

- 30 minut před testem by měl vykonat potřebu na toaletě 

- minimálně den se vyhnout diuretikům, tj. čokoládě a kofeinu 

- u žen netestovat těsně před menstruací nebo během ní 

- před měřením se doporučuje stát v klidu 5 minut, aby se rozložila rovnoměrně 

voda po těle 

- měření není vhodné dělat ihned po sprchování či po saunování, protože jedinec 

během toho ztratí množství tekutin ve formě potu 

- analýzu je dobré provést při normální pokojové teplotě tj. mezi 20-25 °C 

- měření se nesmí zúčastnit lidé s kardiostimulátorem, těhotné ženy a děti 

- mezi relativní kontraindikace patří kožní poranění, infikovaní pacienty a pacienti 

s hypovolemií nebo hypervolemií 

(Bera, 2014). 

Existuje mnoho metod zjišťujících tělesné složení. Srovnáním těchto metod  

se zjistí, která metoda má nejvyšší validitu (Goodpaster et al, 2006).  

2.3.2 Srovnávání metod měřících tělesné složení 

Nejběžnějšími laboratorními metodami jsou hydrodensitometrie, pletysmografie, 

izotopové zředění pro měření celkové tělesné vody (total body water, TBW)  

a duálně-energetická rentgenová absorbce (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA). 

Mezi ostatní techniky, které jsou jednodušší a levnější, patří měření kožní řasy, 

antropometrie a bioelektrická impedanční analýza. Hydrodensitometrie a izotopové 

zředění jsou založeny na dvousložkovém modelu, který udává, že tělo je tvořeno 

z pasivní (fat mass, FM) a aktivní hmoty (fat-free mass, FFM). DXA na druhé straně  

je metodou užívající třísložkový model, jehož výhodou je, že detekuje zvlášť kostní, 



 

tukovou a svalovou tkáň (Wagner and Heyward, 1999). Použitím metod typu DXA  

a CT se změří přesné množství a složení svalové tkáně. Přístroje jsou schopné objevit  

i nepatrné změny ve svalové tkáni v závislosti na čase. Pomocí metod se zjistí,  

zda závisí ztráta svalové síly primárně na ztrátě svalové hmoty či na aktuálním snížení 

fyzické aktivity (Goodpaster et al, 2006). Měření kožní řasy se ukázalo mít nejvyšší 

validitu pro zjištění tělesné konstituce (Wagner and Heyward, 1999).  

Další metodou měření je bioelektrická impedanční analýza  

(bioelectrical impedance analysis, BIA), mezi níž řadímě tzv. tetrapolární 

bioelektrickou impedanci (tetrapolar bioelectrical impedance analysis, BIAT) měřící 

rezistenci těla pomocí tetrapolárních povrchových elektrod umístěných na zápěstí  

a kotnících. Na rozdíl od toho segmentální BIA zjištuje impedanci jednotlivých 

segmentů těla. U levnějších přístrojů měřících bioimpedanci se volí užití nízkého 

elektrického napětí 50 kHz, které proudí skrze specifické segmenty na těle. Patří sem 

např. přístroje Sportsline. Mezi další značky přístrojů měřících bioimpedanci patří 

Tanita a Omron. Výsledky měření tělesného tuku u BIATu a pletysmografie se velice 

podobají (Peterson, 2011). 

Před začátkem a po skončení fyzické aktivity je vhodné porovnat tělesné složení 

daného probanda pomocí BIA (Kushner, 1996).  

2.3.3 Využití bioimpedančního analyzátoru pro zjištění tělesného složení 

BIA je užitečná k zjištění tělesných změn po fyzické aktivitě. Během cvičení 

dochází ke zvýšení činnosti srdce a tím i ke zrychlení krve směřující  

ke kosterní svalovině. Zahřátím svalové tkáně se sníží impedance (Z). Při zahřátí 

organismu se zvyšuje krevní tlak, vzniká vazodilatace, zvýší se tělesná teplota a dochází 

k pocení. Množství celkové tělesné vody (total body water, TBW) se sníží  

(Kushner, 1996). 

U zdravých jedinců provádějících 30 minut intenzivní treadmil trénink byla 

měřena biompedance. Byl užit tetrapolární přístroj s frekvencí 50 kHz  

před začátkem, po skončení a 2 hodiny po provádění fyzické aktivity. Během testování  

se měřila tělesná teplota a rychlost krevního toku. Po cvičení došlo ke snížení rezistence 

(R) a reaktance (X), krevní tok se dvojnásobně zvýšil a tělesná teplota se zvýšila 

v průměru o 1°C (Kushner, 1996).  



 

Bioimpedance umožňuje změřit tukovou hmotu (fat mass, FM) a tukuprostou 

hmotu (fat-free mass, FFM) v závislosti na celkovém množství tělesné vody. 

Bioimpedance je tudíž užitečný ukazatel pro zjištění chorobných procesů v tělě. 

Abnormální ztráta FFM a nepravidelné užívání tekutin může být známkou 

patologických změn. Při postižení cévního systému se bioimpedance určuje v závislosti 

na množství TBW (Khalil et al, 2014).  

2.3.4 Přístroje pro měření bioimpedanční analýzy 

 Existuje mnoho přístrojů určujících bioimpedanční analýzu. Na porovnání  

byly zvoleny 2 přístroje, a to InBody 230 pocházející z Jižní Korey a japonská  

Tanita MC-980 (Tanita, 1995). 

2.3.4.1 Přístroj InBody 230 

 Přístroj InBody 230 patří mezi nejpoužívanější přístroje měřící bioimpedanci 

v ČR. Využívá metody přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické 

impedance, metodu tzv. dual segment - bioelectrical impedance analysis (DSM-BIA), 

rozdělující tělo do 5 částí: na pravou horní končetinu, levou horní končetinu, pravou 

dolní končetinu, levou dolní končetinu a na trup (Biospace, 2009). 

Při měření impedance (Z) je třeba provést 10 opakování, za použití 2 různých 

frekvencí o velikosti 20 kHz a 100 kHz, na každém z 5 segmentů. Metoda umístění 

elektrod je čtyřpolární, je zaveden osmibodový dotykový systém elektrod. Veden  

je elektrický proud o velikosti 330µA. U zdroje je využit střídavý vstup s napětím  

od 100-240 V a s elektrickým proudem o velikosti 1,2 A. U výstupu je stejnosměrný 

vstup s napětím 12 V a proud o velikosti 3,5 A. Vyšetření trvá 35 s. Nosnost váhy  

je od 10 - 250 kg. Dovolená výška daného probanda se pohybuje od 95-220 cm. Měření 

se dá provádět od 3-99 let života. Cena přístroje se pohybuje kolem 130000 Kč 

(Biospace, 2009). 

Přístroj InBody 230 je schopen detekovat edém v jednotlivých částech těla. 

Přístroj disponuje snadným rozložením a složením, jednoduchým ovládáním 

prostřednictvím přehledné klávesnice. Možný je rychlý přenos dat pomocí softwaru 

Lookin’Body Simple. K dispozici jsou jazykové varianty. K přístroji je možno dokoupit 

příslušenství v podobě malé tiskárny, která může být laserová či inkoustová  

(Biospace, 2009). 



 

 

Obrázek 2: InBody 230 

2.3.4.2 Přístroj Tanita MC-980 

 Přístroj Tanita MC-980 je segmentální multifrekvenční tělesný analyzátor 

zahrnující integrovanou tiskárnu. Obsahuje 8 elektrod, které se v oblasti plosek skládají 

z ušlechtilé oceli a v oblasti rukou z pokovovaného materiálu (Lékařské váhy, 2010).  

Součástí je barevný dotykový LCD displej. Přístroj využívá operační systém 

Microsoft Windows XP Professional s pamětí 512 MB. Výhodou je, že výsledky měření 

tělesného složení jsou ukládány. Software je k dispozici v mnoha jazycích  

(Lékařské váhy, 2010). 

Nosnost váhy je 300 kg. Před každým vážením dochází k automatické kalibraci. 

Střídavý elektrický proud má hodnotu 90 µA. Použito je napětí o velikosti 230 V. 

Během měření je využíváno 6 frekvencí (Lékařské váhy, 2010). 

V rámci vstupních dat je potřeba zaregistrovat probanda, určit váhu oblečení, 

jméno, datum narození, pohlaví, tělesný typ, zadat výšku v rozsahu  

90-250cm, heslo a identifikaci uživatele. Kompletní analýza složení těla  

je provedena během 30s (Lékařské váhy, 2010). 



 

 

Obrázek 3: Tanita MC-980 

 Během měření se může stát, že dojde k různým odchylkám, na které je třeba 

dávat si pozor. 

2.4.5 Odchylky výsledků měření bioimpedanční analýzy 

U příliš vysokých či naopak nízkých lidí je třeba dávat si pozor na správné 

měření. Lidé by neměli svou výškou překročit předepsaný rozsah (Kyle, 2004). 

 U nemocných lidí může být abnormální vedení tkáněmi zodpovědné za nepřesné 

výsledky analýzy. U lidí trpících malnutricí nebo anorexií je měření ovlivněno různým 

stupněm tkáňové hydratace a roli zde může mít i rychlé nabrání váhy. Změny 

v beztukové hmotě (fat-free mass, FFM) a tukové hmotě (body fat, BF) jsou ovlivněny 

případnou dehydratací organismu (Kyle, 2004). U lidí s amputací končetiny, s kožními 

či neuromuskulárními chorobami, např. vznikem hemiplegie či hemiparézy je nutné 

přesné měření (Kushner, 1996). 

Bylo prokázáno, že až jedna polovina tělesné impedance se rozkládá v oblasti 

distálních částí končetin na relativně malém prostoru. Proto je nutné registrovat 

eventuální edémy na končetinách způsobené zejména venozní insuficiencí, pozdním 

stadiem těhotenství či léky. Edémy bývají prokazatelné při srdečním selhání, cirhoze, 

nefrotickém syndromu, hypalbuminemii, lymfedému a jiných zdravotních 

komplikacích. Tekutina obsažená v břišní a hrudní dutině zaujímá méně než 10% 

celotělové impedance, tudíž není tak důležitá pro měření (Kushner, 1996).  



 

Na měření mají vliv i ortostatické změny. Pokud jedinec zaujímá sed či stoj, 

extracelulární tekutina (ECT) se rozkládá vlivem gravitační síly v žilách a intersticiu  

na distální části dolních končetin. Vleže v supinační pozici je intersticiální tekutina 

absorbována do intravaskulární složky a tekutina se přemístí z periferie do centra 

(Kushner, 1996). 

Využití segmentální bioimpedance bývá doporučováno pro zjištění změny 

složení v určité (nemocné) části těla a měření je vhodné i u chronických pacientů  

pro porovnání výsledků na začátku a na konci terapie (Kyle, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis postupu bakalářské práce 

Výstupem praktické části jsou kazuistiky 3 pacientů po poškození mozku, 

v poměru 2 muži ku 1 ženě. Všichni měli určitý stupeň hemiparézy. Pacienti prováděli  

4 týdny fyzickou aktivitu, která byla zvolena v rámci fyzioterapie  

a ergoterapie. Fyzickou aktivitu zaměřovali zejména na zlepšení hybnosti paretických 

končetin. Během fyzioterapie nacvičovali prvky z tzv. constraint-induced movement 

therapy (CIMT), dále prováděli aerobní trénink a do terapie byly zahrnuty i metodiky  

na neurofyziologickém podkladě. Cílem terapie bylo zvýšit hybnost paretických 

končetin ke zvládání aktivit denního života (activity of daily living, ADL). Efekt 

čtyřtýdenní fyzické aktivity na svalovou hmotu byl objektivizován využitím přístrojů 

měřících bioimpedanci. Měření bioimpedance bylo provedeno před začátkem  

a po skončení denního stacionáře. K měření byly použity dva přístroje, a to InBody 230  

a Tanita MC-980. Přístroj InBody 230 zjišťoval celkové množství svalové hmoty v těle  

a byl využit u pacienta V.H. a pacientky J.U., kteří byli po cévní mozkové příhodě. 

Přístroj Tanita MC-980 zhodnotil segmentální rozložení svalové hmoty na těle  

a byl využit u pacienta P.K., který byl po traumatickém poškození mozku. Podle 

výsledků bylo u pacientů měřených na přístroji InBody 230 cílem objektivizovat efekt 

čtyřtýdenní fyzické aktivity na celkovou svalovou hmotu v těle. U pacienta P.K. bylo 

cílem porovnat pomocí segmentální bioimpedance množství svalové hmoty na zdravé  

a paretické části těla. 

Pacienti před začátkem denního stacionáře podepsali informovaný souhlas viz 

kapitola 9 Přílohy. 

3.2 Základní otázky práce 

 Cílem praktické části je nalézt odpovědi na základní otázky práce. Změní  

se množství svalové hmoty po absolvování čtyřtýdenní fyzické aktivity u lidí  

po poškození mozku? Je množství svalové hmoty u pacienta P.K. odlišné na zdravé  

a paretické straně před začátkem a po ukončení čtyřtýdenní fyzické aktivity? 

 Při práci byl využit malý vzorek probandů. 

 



 

3.3 Kriteria výběru probandů 

Prvním kritériem bylo zvolit 3 probandy s určitým časovým rozestupem  

od vzniku poškození mozku, tzn. pacient V.H. byl 15 měsíců a pacientka J.U. 9 měsíců 

po cévní mozkové příhodě. Pacient P.K. byl 5 měsíců po traumatickém poškození 

mozku. Druhým kriteriem bylo zvolit probandy s hemiparézou těla. Třetím kriteriem 

byla schopnost úchopu kovových madel a schopnost stát oběma dolními končetinami  

na ocelové podložce během měření bioimpedance. Čtvrtým kriteriem bylo, že všichni 

vybraní probandi docházeli 4 týdny do denního stacionáře na Kliniku rehabilitačního 

lékařství 1.LF UK a VFN v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Kazuistiky 

3.4.1 Pacientka J.U. 

1. ANAMNÉZA 

Pracoviště: KRL Albertov 

Datum konání denního stacionáře: 2.- 27.2.2015 

Vyšetřovaná osoba: žena, *1953 

Diagnóza: st.p. hCMP s levostrannou hemiparézou s více postiženou LHK 

RA: matka zemřela na ca žlučníku v 59 letech, otec zemřel na ca hrtanu v 70 letech, 

dcera a syn zdrávi 

OA: hyperplazie endometria, hypercholesterolemie, drobné varixy bérců 

- Operace: st.p. odstranění kalcifikované cysty na prsu 

- Úrazy: v 16 letech komoce mozku, hospitalizace, léčba konzervativní 

AA: neguje 

FA: Ortanol, Afiten,Uronil, Clopidogrel, Egilok  

Abusus: kouření 0, alkohol 0, drogy 0, káva 1 x denně 

GA: menarche 14 let, menopauza 51 let, porody přirozené bez komplikací, nyní  

bez gynekologických obtíží 

PSA: Vystudovaná inženýrka, Pracovala jako zootechnik, účetní a učitelka. Nyní  

je práce neschopná. Bydlí v panelovém domě s manželem, ve druhém patře bez výtahu, 

schody zvládá bez obtíží. 

- koníčky: chalupaření, zahrádka, houbaření 

NO: 2.5.2014 ve spánku vznik hemoragické CMP, dvojité vidění a ztráta hybnosti  

na levé straně těla, manžel zavolal RZP, neurochirurgická operace, hospitalizace  

na neurochirurgii FNKV, v umělém spánku 3 dny, dále na neurologii od 9.5.-19.5.2014. 

Pomůcky: madlo a židle ve sprchovém koutě, brýle na čtení 



 

Předchozí rehabilitace: Pouze po nynější CMP: LDN Na Košíku 14 dnů, od června 

2014 doma, listopad 2014 Ergoaktiv, dále ambulantní fyzioterapie v LRS Chvaly – 

cviky na LHK a provádění Vojtovy reflexní lokomoce, akupunktura uchem  

na uvolnění LHK 

2. VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM 

A) Vstupní kineziologický rozbor (2.2.2015): 

Subjektivní problém pacienta:  

Nyní bez bolestí, stěžuje si na neobratnost LHK – horší jemná motorika, rychle 

se unaví, nezvládá běžné denní činnosti – problém ji dělá držet vidličku, koště, umývat 

okna, oblékání zvládá s dopomocí. 

Aspekce (vestoje): 

- Kůže anikterická, bez cyanózy, bez hematomů a otoků 

- Varixy DKK 

Hodnocení postavy 

Zepředu: lehká lateroflexe hlavy doleva, L rameno výše, HKK – bez otoků,  

L taile větší, hrudník symetrický, lateroflexe trupu doleva, pupek není v ose je mírně 

vlevo, L SIAS níže, L m.quadriceps femoris ochablý, pately ve varozitě, stojí o široké 

bazi 

Zboku: předsun hlavy, protrakce ramen, hyperkyfóza Thp, na LHK loket a prsty 

v mírné semiflexi, semiflexční držení těla, anteverze pánve, kyčle a kolena v jedné ose, 

bez rekurvace kolen, mírné plochonoží na obou DKK 

Zezadu: mirná lateroflexe hlavy doleva, L rameno výše, scapula alata, 

zvýrazněná kožní řasa na pravém boku, mírná lateroflexe trupu doleva, L SIAS níže,  

P gluteální rýha výše, L stehno méné osvalené, P kolenní rýha výše, Achillovy šlachy 

symetrické, mírná valgozita v hlezenním kloubu 

Dýchání: dolní hrudní 

 



 

Palpace(vestoje): 

- Vpravo na kalvě jizvy po kraniektomii a evakuaci hematomu nebolestivé, jizva 

na prsu zhojena per primam 

Antropometrie (vleže):  

 LHK [cm] PHK [cm] 

Obvod relaxované paže 32 33 

Obvod paže při 

kontrakci svalu 

31 31 

Obvod předloktí 23 26 

Obvod zápěstí 17 17 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů 

22 22 

 LDK  PDK 

Obvod stehna 58 60 

Obvod kolene 45 46 

Obvod přes tuberositas 

tibiae 

40 40 

Obvod lýtka 40 42 

Obvod přes kotníky 32 33 

Obvod přes nárt a patu 38 37 

Obvod přes metatarsy 23 23 

  

Goniometrie (vleže): 

 L aktivně L pasivně P aktivně  P pasivně 

Rameno     

S 40-0-130 40-0-150 60-0-170 60-0-170 

F 120-0-0 130-0-0 150-0-0 150-0-0 

T 45-0-70 60-0-80 70-0-80 80-0-80 

Loket     

S 0-5-130 0-5-140 0-0-150 0-0-150 



 

 L aktivně L pasivně P aktivně P pasivně 

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

Zápěstí     

S 60-5-50 70-5-60 60-0-70 60-0-70 

T 30-0-10 40-0-20 40-0-15 40-0-20 

Kyčel     

S 0-10-70 

EXT/110 FX 

kolene 

5-10-80 

EXT/110 FX 

kolene 

10-0-80 

EXT/120 FX 

kolene 

10-0-90 

EXT/120 FX 

kolene 

F 20-0-10 30-0-20 30-0-30 40-0-30 

T 30-0-20 30-0-20 40-0-30 40-0-30 

Koleno     

S 0-0-120 0-0-120 0-0-130 0-0-130 

Hlezno     

S 20-0-30 20-0-40 20-0-30 30-0-30 

 

Svalová síla:  

- na PHK a PDK zvládne pohyb proti velkému odporu 

- na LHK v ramenním kloubu FX a ABD zvládne proti střednímu odporu, FX 

v loketním kloubu FX zvládne proti střednímu odporu, na zápěstí DFX a PFX 

zvládne proti malému odporu 

- na LDK v kyčelním kloubu FX s EXT kolenním kloubem zvládne proti malému 

odporu, FX v kolenním kloubu zvládne proti střednímu odporu, DFX a PFX  

v hlezenním kloubu zvládne proti malému odporu 

Sed, stoj, chůze: 

- vleže schopná přetáčet se samostatně ze zad na oba boky i na břicho 

- samostatně se vertikalizuje z lehu do sedu. Posazuje se přes levý bok. Sed  

je stabilní. PHK jí slouží jako opora. Thp je v mírném kyfotickém držení 

- stoj zvládá samostatně. Odlehčuje LDK. Je schopna provést pouze Romberg I. 

Ve zbylých dvou se cítí nestabilně. Problém jí dělá stoj na LDK.  Má strach 

z pádu  



 

- během pomalé chůze se cítí nejistě. Raději chodí rychleji. Nepoužívá pomůcku. 

Délka kroku LDK je 49 cm, PDK 47 cm. Zaujímá lehkou VR v ramenním 

kloubu, semiFX v L loketním kloubu. L zápěstí se dostává do PFX. Nedošlapuje 

celou ploskou na LDK, má tendenci jí odlehčovat, vázne souhyb LHK. 

Tandemovou chůzi zvládá samostatně, ale pomalu. Při chůzi do/ze schodů  

se drží druhé osoby či zábradlí. Pokud jde ven z domu, bývá dezorientovaná, 

chodí s ní většinou manžel. 

Soběstačnost:  

- pADL: osobní hygienu jako např. čištění zubů, česání provádí zdravou PHK. 

Problém jí dělá oblékání, zejména svetrů, mikin, triček a šněrování tkaniček. 

Příbor i sklenici drží v PHK 

- iADL: manžel obstarává nákupy a naučil se vařit jednoduché pokrmy. Pacientka 

nyní nevaří. V rámci domácích prací jí dělá problém mytí oken a zametání. 

Cestuje většinu v doprovodu manžela, protože se cítí občas dezorientovaná. 

Zodpovědnost za léky a vedení domácnosti, tj. vyřizování účtů má na starosti 

také manžel 

Neurologické vyšetření: 

 HKK DKK 

Tonus Hypertonus LHK, 

spastická dystonie lehčího 

stupně 

Hypertonus v oblasti L 

lýtka 

Spasticita (dle Tardieho 

škály) 

LHK: FX ramenního 

kloubu s EXT loketního 

kloubu stupeň 2, ABD 

s EXT loketního kloubu 

stupeň 2, FX loketního 

kloubu stupeň 2-3, EXT 

loketního kloubu stupeň 2 

LDK: Plantární FX 

hlezenního kloubu stupeň 

2, ostatní svalové skupiny 

bez patologického nálezu 

Reflexy C5-8 s lehkou hyperreflexií 

vlevo 

L5-S2 s lehkou 

hyperreflexií vlevo 

Zánikové jevy Mingazzini a fenomén Viz LHK 



 

retardace – pozitivní 

 

Iritační jevy 

 

Juster a Trömner – 

pozitivní 

Babinski a Oppenheim – 

pozitivní  

Taxe (prst – nos)/ 

(koleno-nárt) 

 

v normě, mírná ataxie 

na LHK 

V normě, viz LHK 

Diadochokineze (PRO – 

SUP) / (DXF-PFX) 

LHK zaostává viz LHK 

Povrchové čití 

 

Termické a algické – 

snížené na akru LHK 

Termické a algické – 

v normě 

Hluboké čití Polohocit a pohybocit – 

pozitivní 

Viz LHK 

 

Vstupní a výstupní měření bioelektrické impedance: 

- viz kapitola 3.5 Výsledky  

Krátkodobý rehabilitační plán: 

- Fyzioterapie zaměřená na LHK: 

o zlepšení JM  

o posílení extensorů zápěstí a prstů 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- zvládání ADL pomocí LHK 

- omezit patologickou synkinezi LHK při chůzi 

Terapie  

- provádění CIMT a nácvik ADL po dobu 4 týdnů  

 B) Výstupní kineziologický rozbor (27.2.2015) 

Pacientka je spolupracující, orientovaná místem, časem, osobou. Na LHK  

při DFX zápěstí zvládne pohyb proti střednímu odporu. V rámci antropometrie  

se změnil na LHK obvod relaxované paže o 1 cm, obvod paže při kontrakci se zvýšil  



 

o 1 cm a obvod předloktí se zvýšil o 2 cm. Pacientka subjektivně pociťuje vyšší hybnost 

v zápěstí. Pacientka byla schopna udržet v LHK např. hřeben či tužku. Při pomalé chůzi 

se pacientka cítila stabilněji. Snažila se držet LHK ve fyziologickém postavení. 

Docházelo k mírné cirkumdukci v kyčelním kloubu. LDK zatěžovala stále méně  

než zdravou PDK. Na chůzi se musela velmi soustředit. „Dual task“ orientované cvičení 

by jí v této chvíli dělalo pravděpodobně ještě obtíže. Po neurologické stránce  

u pacientky po skončení denního stacionáře nedošlo ke změně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.2. Pacient V.H. 

1. ANAMNÉZA 

Pracoviště: KRL Albertov 

Datum konání denního stacionáře: 2.-27.2.2015 

Vyšetřovaná osoba:muž, *1970 

Diagnóza: st.p.hCMP s pravostrannou symptomatikou, pravostranná centrální 

hemiparéza s větším postižením HK 

RA: matka zdráva, otec měl cirhózu jater, ca prostaty a ca ledvin, pacient má dvě dcery 

zdrávy 

OA: arteriální hypertenze 

- Operace: neguje 

- Úrazy: v dětství fr. ossis navicularis na LHK – konzervativní léčba 

9/2013 fr.3. MCP + úraz ramene na PHK – konzervativní léčba   

AA: tetracyklin, náplast  

FA: Prestance, Tenaxum  

Abusus: kouření 0, alkohol 2x měsíc, drogy 0, káva 0 

PSA: Vystudovaný inženýr. Pracoval jako manažer od r 2007. Nyní je práce neschopný 

1 a ¼ roku. Bydlí v rodinném domě se 16 schody, které zvládá bez problémů 

- Koníčky: lední hokej, florbal, tenis, golf – stěžuje si na rychlé vyčerpání 

NO: 15.11.2013 CMP v práci, na WC cítil nevolnost – manželka zavolala RZP, 

hospitalizace ve VFN 3 týdny na JIPu – konzervativní léčba bez operace, kognitivní 

funkce: amnezie, pamatuje si až 3 týdny po iktu, pravostranná hemiplegie, těžká fatická 

porucha, nutná dopomoc ve všem. 

Pomůcky: před CMP a nyní žádné, po CMP: invalidní vozík, dále vysoké chodítko,  

1 FH, taping P hlezenního kloubu, míčky na stimulaci svalů na paretických končetinách 

Předchozí rehabilitace:  

- fyzioterapie po fr.ossis navicularis a po fr.3.MCP na LHK 



 

- rehabilitace po CMP: neurologie JIP 2 týdny, rehabilitace v Obloukové 6 týdnů, 

3 týdny ve FN Motol, 3 týdny v Berouně, rehabilitace Malvazinky, v Hradci 

Králové ambulantní péče 2 měsíce, od 22.7.14 ambulantně na KRL – zlepšení 

paměti, orientace dobrá, hemiparesa horší na PHK, řeč fluentní, soběstačný 

v pADL i iADL, podpora rodiny, od 22.9.14 nástup do denního stacionáře,  

od 2.2.15 druhá etapa v denním stacionáři: rehabilitace zahrnovala  

nejen fyzioterapii ale i ergoterapii, logopedii 

2.  VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM 

A) Vstupní kineziologický rozbor (2.2.2015): 

Subjektivní problém pacienta:  

Jako hlavní problém udává poruchu hybnosti PHK a PDK, pravou stranou těla 

naráží nevědomky do předmětů, potíže dělá rychlá chůze, špatná koordinace svalů na 

PHK při ADL, potíže se psaním, sportovně indisponovaný, bradykineze, bolest P 

ramene již před proděláním CMP trvá asi pět let v krajní poloze FX, bolest zad 

z povolání, pracuje v kanceláři u počítače, nedodržuje správný stereotyp sedu. 

Aspekce (vestoje): 

- Kůže anikterická, bez cyanózy, bez hematomů a otoků 

Hodnocení postavy 

Zepředu: mírná lateroflexe doprava, P rameno výše, bradavky symetrické, pupek 

v ose, HKK mírně nateklé, L taile větší, L SIAS níže, L patela varozni, bez plochonoží 

Zboku: hlava v mírné protrakci, ramena v protrakci, PHK v semiflekčním 

postavení v loketním kloubu a v interphalangových kloubech, mírná hyperlordóza Lp, 

anteverze pánve, kyčelní a kolenní klouby v ose 

Zezadu: mírná lateroflexe hlavy doprava, P rameno výše, L lopatka mírně 

odstává, L taile větší, gluteální svaly ve fyziologickém tonu, P podkolenní rýha větší, 

Achillovy šlachy symetrické 

Dýchání: abdominální 



 

Palpace (vestoje): 

- Kůže nebolestivá 

- Bez jizev 

Antropometrie (vleže): 

 LHK [cm] PHK [cm] 

Obvod relaxované paže 27 27 

Obvod paže při 

kontrakci svalu 

28 27 

Obvod předloktí 27 27 

Obvod zápěstí 16 17 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů 

24 24 

 LDK  PDK 

Obvod stehna 57 56 

Obvod kolene 44 43 

Obvod přes tuberositas 

tibiae 

39 38 

Obvod lýtka 42 41 

Obvod přes kotníky 30 30 

Obvod přes nárt a patu 39 38 

Obvod přes metatarsy 24 24 

 

Goniometrie (vleže): 

 L aktivně L pasivně P aktivně  P pasivně 

Rameno     

S 50-0-160 60-0-160 40-0-150 50-0-160 

F 160-0-0 170-0-0 150-0-0 150-0-0 

T 70-0-70 80-0-80 30-0-20 30-0-30 

Loket     

S 0-0-130 0-0-140 0-5-130 0-5-140 

T 80-0-80 80-0-80 70-0-40 80-0-60 

Zápěstí     

S 60-0-70 60-0-70 40-5-50 40-5-50 



 

F 30-0-20 40-0-20 30-0-15 40-0-15 

Kyčel     

S 5-0-70 

EXT/110 FX 

kolene 

10-0-80 

EXT/120 FX 

kolene 

5-0-60 

EXT/100 FX 

kolene 

5-0-70 

EXT/110 FX 

kolene 

F 30-0-30 40-0-30 20-0-10 20-0-20 

T 40-0-30 40-0-30 30-0-20 30-0-20 

Koleno     

S 0-0-130 0-0-130 0-0-120 0-0-130 

Hlezno     

S 20-0-30 30-0-40 20-0-20 20-0-30 

 

Svalová síla: 

- LHK a LDK zvládnou pohyb proti velkému odporu 

- na PHK v ramenním kloubu zvládne FX proti malému odporu a ABD zvládne 

proti střednímu odporu 

- na pravém zápěstí zvládne DFX a PFX pohyb proti střednímu odporu, PRO  

proti malému odporu a SUP proti střednímu odporu  

- v pravém kyčelním kloubu zvládne FX s EXT kolenního kloubu proti malému 

odporu, FX v kolenním kloubu stupeň proti střednímu odporu, DFX a PFX 

v hlezenním kloubu proti střednímu odporu 

Sed, stoj, chůze: 

- Vleže schopný přetáčet se samostatně ze zad na boky i na břicho. S PHK 

pohybuje spíše pasivně a pomáhá si hlavně LHK.  

- Samostatně se vertikalizuje z lehu do sedu. Sed je stabilní. Nepotřebuje oporu  

o HKK, ale Thp zaujímá v hyperkyfotickém držení.  

- Stoj zvládá samostatně. Snaží se zatížit obě DKK. Romberg III nezvládá, 

dochází k titubacím a pacient má strach z pádu. Problém mu dělá stoj na PDK.  

- Během rychlejší chůze se cítí jistěji. Ujde přibližně 10-15 km za den. Potom  

se cítí unaven. Zkoušel běhat, ale cítí se zatím nestabilně. Chůze ze schodů mu 

dělá větší potíže než do schodů. Vlastní orbitrek, ale nepoužívá ho. Během 

chůze po špičkách je výrazná cirkumdukce v P kyčelním kloubu. 



 

Soběstačnost: 

- pADL: přesuny zvládá sám, osobní hygienu jako např. čištění zubů, česání 

provádí zdravou LHK. Je pravák. Problém mu dělá oblékání, zejména svetrů, 

mikin, triček a šněrování tkaniček. Příbor i sklenici drží v LHK.  

- iADL: Schopný obstarat nákup s pomocí manželky. V domácnosti vaří 

manželka. V rámci domácích prací mu dělá problém šroubování, utahování 

matic. Neřídí auto, jezdí MHD. Léky si bere po upozornění mobilem. Účty 

vyřizuje spolu s manželkou. 

 

Neurologické vyšetření: 

 HKK DKK 

Tonus Hypertonus PHK Hypertonus v oblasti 

flexorů hlezenního kloubu 

Spasticita (dle Tardieho 

škály) 

PHK: ramenní kloub: ZR 

v ADD stupeň 2, FX 

loketního kloubu stupeň 2-

3, EXT loketního kloubu 

stupeň 2, SUP s FX 

loketního kloubu stupeň 2, 

SUP s EXT loketního 

kloubu stupeň 2 

LDK: Plantární FX 

hlezenního kloubu stupeň 

2, ostatní svalové skupiny 

bez patologického nálezu 

Reflexy C5-8 s lehkou hyperreflexií 

vpravo 

L5-S2 s lehkou 

hyperreflexií vpravo 

Zánikové jevy Mingaazzini a fenomén 

retardace – pozitivní 

 

Viz PHK 

Iritační jevy  

 

Juster a Trömner – 

pozitivní  

Babinski a Oppenheim – 

pozitivní  

Taxe (prst – nos)/ 

(koleno-nárt) 

 

V normě Viz PHK 

Diadochokineze (PRO – 

SUP) / (DXF-PFX) 

adiodochokineze Viz PHK 



 

Povrchové čití 

 

Termické a algické – 

porucha čití na celé pravé 

polovině těla 

Termické a algické – viz 

PHK 

Hluboké čití Neporušeno  Viz PHK 

 
Vstupní a výstupní měření bioelektrické impedance: 

- Viz kapitola 3.5 Výsledky 

Krátkodobý rehabilitační plán: 

- Fyzioterapie zaměřená na PHK 

o Zvýšení ROM v P ramenním kloubu při FX a ABD a při PRO předloktí 

o Zlepšení JM PHK 

o Posílení pronátorů předlotí 

Dlouhodobý rehabilitační plán: 

- Zvládání ADL pomocí PHK 

- Zvýšit ROM v ramenním kloubu a zlepšení JM PHK 

Terapie:  

- provádění CIMT a nácvik ADL po dobu 4 týdnů  

B) Výstupní kineziologický rozbor (27.2.2015) 

 Pacient je spolupracující, komunikující, orientovaný místem, časem, osobou. 

Nepoužívá kompenzační pomůcku. Na LHK zvládne FX a ABD ramenního kloubu 

proti střednímu odporu. DFX, PFX, SUP a PRO na LHK zvládne proti střednímu 

odporu. V rámci antropometrie se změnil na PHK obvod relaxované paže o 1 cm  

a obvod paže při kontrakci se zvýšil o 2 cm. Pacient subjektivně pociťuje větší hybnost 

při PRO předloktí. Mírně se zlepšila jemná motorika na PHK. Pacient byl schopen 

udržet v PHK tužku, kterou měl opatřenou speciálním nástavcem. Při pomalé chůzi  

se pacient cítil stále méně stabilní. Snažil se zatěžovat stejnou mírou LDK a PDK. 

Prováděl větší FX v kyčelním kloubu při švihové fázi. Při chůzi zvládal „dual task“ 

orientované cvičení. Po neurologické stránce u pacienta po skončení denního stacionáře 

nedošlo ke změně. 

 



 

3.4.3 Pacient P.K. 

1. ANAMNÉZA 

Pracoviště: KRL Albertov 

Datum konání denního stacionáře: 9.4 – 7.5.2015 

Vyšetřovaná osoba: muž, *1993 

Diagnóza: Ložiskové poranění mozku, iniciálně bezvědomí GCS-1-1-4, respirační 

selhání NS, traumatický otok mozku, blokové postavení Cp C3-C6, drobné hemorhagie 

levé hemisféry 

RA: matka, otec a bratr zdrávi 

OA:  

- Operace: neguje 

- Úrazy: fr. IP2 vlevo, řešeno konzervativně 

AA: neguje 

FA: Vasokardin, Citelex, Ranessan, Neurontin, KCl, Agen, Prenessan 

Abusus: kouření nyní neguje (předtím 4 cigarety/denně), alkohol 1/14 dní, drogy 0, 

káva 1/denně 

PSA: Vzdělání: studuje na průmyslové střední škole, v 9/2015 se chystá do 3. ročníku. 

Bydlí v panelovém domě v 1. patře bez výtahu, počet schodů:25. 

- Koníčky: před nehodou hrál fotbal a florbal, nyní chodí do posilovny 1/týdně 

NO: 12.9.2014 autonehoda, převezen do FNKV, 14 dní v komatu, přemístěn do RS 

Malvazinky, kde se mu vrátila paměť, začal chodit s vysokým chodítkem, poté s FH a 

s trekingovými holemi 

Pomůcky: po autonehodě: vysoké chodtítko, FH, trekingové hole 

Předchozí rehabilitace:  

- Po autonehodě: RS Malvazinky  

 



 

2.  VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM 

A) Vstupní kineziologický rozbor (9.4.2015): 

Subjektivní problem pacienta: 

Bolest neudává. Intermitentně cítí parestezie do PHK, do palce během pohybu. 

Zhoršená hybnost zejména PHK. Potíže mu dělá řeč. Stěžuje si, že mu není občas 

rozumět. 

Aspekce (vestoje): 

- Kůže anikterická, bez cyanózy, bez hematomů  

- Otoky na hlezenních kloubech bil. 

Hodnocení postavy 

Zepředu: lateroFX hlavy doprava, L rameno výše, L klíční kost výše, hrudník 

symetrický, pupík v ose, ruce bez otoků, L taile větší, L SIAS výše, ZR kyčelních 

kloubů, P stehno ochablejší, kolena lehce varózní, mírný otok hlezenních kloubů 

bilaterálně 

Zboku: protrakce hlavy a ramen, prominence břišní stěny, hypolordóza Lp, kyčle 

a kolena v ose, semiflexe v lokti na PHK 

Zezadu: lateroFX hlavy doprava, L rameno výše, P lopatka výše, L taile větší, 

vadné držení těla, prominence paravertebrálních valů v oblasti Th-Lp, gluteální rýhy 

symetrické, P stehno ochablejší, popliteární rýhy symetrické 

Dýchání: abdominální 

Palpace (vestoje): 

- Jizvy: na čele cca 2 cm velká jizva zahojena per primam, na krku tři jizvy  

o délce 2 cm a na P předloktí 3 jizvy o délce 2 cm po plastických operacích 

Antropometrie (vleže): 

 LHK [cm] PHK [cm] 

Obvod relaxované paže 37 34 

Obvod paže při 

kontrakci svalu 

38 36 

Obvod předloktí 29 27 

Obvod zápěstí 18 18 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů 

20 21 

 LDK  PDK 



 

Obvod stehna 53 50 

Obvod kolene 44 43 

Obvod přes tuberositas 

tibiae 

42 42 

Obvod lýtka 46 43 

Obvod přes kotníky 29 28 

Obvod přes nárt a patu 44 44 

Obvod přes metatarsy 31 31 

 

Goniometrie (vleže): 

 L aktivně L pasivně P aktivně  P pasivně 

Rameno     

S 30-0-180 40-0-180 20-0-160 30-0-170 

F 170-0-0 180-0-0 160-0-0 170-0-0 

T 70-0-70 80-0-80 50-0-50 50-0-60 

Loket     

S 0-0-150 0-0-160 0-10-120 0-10-130 

T 90-0-80 90-0-80 70-0-60 80-0-60 

Zápěstí     

S 60-0-70 60-0-70 50-5-60 50-5-60 

F 30-0-20 40-0-20 30-0-15 40-0-15 

Kyčel     

S 0-0-80 

EXT/120 FX 

kolene 

0-0-90 

EXT/130 FX 

kolene 

0-0-90 

EXT/100 FX 

kolene 

0-0-90 

EXT/110 FX 

kolene 

F 40-0-20 40-0-30 30-0-15 30-0-20 

T 30-0-10 30-0-20 20-0-10 30-0-10 

Koleno     

S 0-0-130 0-0-130 0-0-120 0-0-130 

Hlezno     

S 20-0-40 30-0-40 10-0-30 10-0-30 

 



 

Svalová síla: 

- Na LHK a LDK zvládá pohyb proti velkému odporu 

- Na PHK zvládá ABD a FX proti střednímu odporu 

- Na PHK zvládá PFX, DFX, radiální a ulnární dukci zápěstí proti malému odporu 

- Na PDK zvládá ABD a ADD kyčelního kloubu proti střednímu odporu a PFX  

a DFX proti malému odporu 

Sed, stoj, chůze:  

- Vleže schopen přetáčet se samostatně ze zad na boky a na břicho.  

- Bez pomoci zvládá vertikalizaci. V sedě je stabilní. Opírá se o LHK. Převládá 

protrakce hlavy a hyperkyfóza Thp.  

- Ve stoji se cítí stabilně. Hůře zvládá stoj na PDK. Romberg III provádí 

s nejistotou.  

- Během chůze drží PHK v semiflekčním držení v loketním kloubu a v PFX 

v zápěstí. Během rychlejší chůze se cítí stabilněji. Provádí lehkou cirkumdukci 

v kyčelním kloubu. Chůze do/ze schodů mu nedělá problém. Rychleji se unaví. 

Doma používá trekingové hole. Odlehčuje PDK. 

Soběstačnost:  

- pADL – po návratu domů z nemocnice potřeboval asistenci do vany, nyní  

je schopen provádět sám osobní hygienu. Problém má s oblékáním a šněrováním 

tkaniček. Je pravák. Stěžuje si na zpomalenou rychlost PHK, když chce provést 

cílený pohyb. 

- iADL zvládá – bydlí s matkou, která o něj z části pečuje, vaří, obstarává nákupy. 

Jezdí sám veřejnou pražskou dopravou. 

Neurologické vyšetření: 

 HKK DKK 

Tonus Hypertonus PHK, zejména 

na flexorové skupině svalů 

na předloktí 

Hypertonus na palmárních 

flexorech hlezenního 

kloubu 

Spasticita (dle Tardieho 

škály) 

PHK: FX loketního kloubu 

stupeň 2, EXT loketního 

kloubu stupeň 2, SUP 

s EXT loketního kloubu 

stupeň 2 

LDK: Plantární FX 

hlezenního kloubu stupeň 2 



 

Reflexy C5-8 s lehkou hyperreflexií 

vpravo 

L5-S2 s lehkou 

hyperreflexií vpravo 

Zánikové jevy Mingaazzini a fenomén 

retardace – negativní 

 

Viz PHK 

Iritační jevy  

 

Juster a Trömner – 

pozitivní  

Babinski a Oppenheim – 

pozitivní  

Taxe (prst – nos)/ 

(koleno-nárt) 

 

V normě Viz PHK 

Diadochokineze (PRO – 

SUP) / (DXF-PFX) 

Adiadochokineze Viz PHK 

Povrchové čití 

 

Termické a algické – 

porucha čití lehce na akru 

PHK 

Termické a algické – viz 

PHK 

Hluboké čití Neporušeno  Viz PHK 

 

Vstupní a výstupní měření bioelektrické impedance: 

- viz kapitola 3.5 Výsledky 

Krátkodobý rehabilitační plán: 

- Fyzioterapie zaměřená na PHK: 

o Zlepšení JM PHK 

o Zvýšení ROM na akru PHK, zejména DFX a ulnární dukci zápěstí 

- Fyzioterapie zaměřená na PDK: 

o Nácvik tříbodové opory 

o Posílení extenzorů kolenního a hlezenního kloubu na PDK 

o Protahování m.triceps surae vpravo 

o Nácvik švihové a opěrné fáze v rámci chůze 

Dlouhodobý rehabilitační plán: 

- Zvládání ADL pomocí PHK 

- Zlepšení řeči 



 

Terapie: 

- Nácvik  

o ADL pomocí PHK  

o správného stereotypu chůze  

o stability využitím balančních pomůcek 

B) Výstupní kineziologický rozbor (7.5.2015) 

 Pacient nepoužívá žádnou kompenzační pomůcku. Je spolupracující, 

orientovaný místem, časem a osobou, psychicky stabilní. 

 Na PHK při ABD a FX ramenního kloubu a PFX a DFX zápěstí zvládá pohyb 

proti střednímu odporu. Zvýšil se obvod pravé paže při relaxaci o 2 cm a při kontrakci  

o 1 cm. Obvod pravého předloktí se zvýšil o 1 cm. Na PDK se obvod stehna zvýšil o  

2 cm, obvod kolene o 2 cm, obvod lýtka o 1 cm a obvod přes kotníky o 2 cm. 

Subjektivně pociťoval na PHK zlepšení jemné motoriky a větší hybnost při DFX 

zápěstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Výsledky  

J.U. – vstupní měření 2.2.2015 (Tab.1), výstupní měření (Tab.2) 27.2.2015 

Tab.2 Výstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 80,8 kg 52,8-71,5 

kg 

Svalová 

tkáň 

25,1 kg 23,8-29,1 

kg 

Tuková 

tkáň 

34,3 kg 12,4-19.9 

kg 

TBW 34,2 kg 31,7-38,7 

kg 

Tuková 

část 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

2,8kg/51,5% 

5,3kg/39,8% 

2,9 kg/52,5% 

5,3kg/39,0% 

16,7kg/43,3% 

 

 

 

 

Graf 1: Porovnání množství celkové tělesné hmotnosti, svalové a tukové tkáně na začátku 

(2.2.2015) a na konci terapie (27.2.2015) u pacientky J.U. 

Tab.1 Vstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 82,1 kg 52,8-71,5 

kg 

Svalová 

tkáň 

25,4 kg 23,8-29,1 

kg 

Tuková 

tkáň 

35,2 kg 12,4-19.9 

kg 

TBW 34,4 kg 31,7-38,7 

kg 

Tuková 

část 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

2,9kg/51,6% 

5,4kg/40,1% 

3,1 kg/52,8% 

5,4kg/39,3% 

17,1kg/43,6% 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

V.H. – vstupní měření 2.2.2015 (Tab.3), výstupní měření (Tab.4) 27.2.2015 

Tab.4 Výstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 83,4 kg 60,6-82,0 

kg 

Svalová 

tkáň 

38,5 kg 30,6-37,4 

kg 

Tuková 

tkáň 

15,7 kg 8,6-17,1 kg

TBW 49,6 kg 40,1-49,0 

kg 

Tuková 

část 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

0,9kg/18,5% 

2,3kg/16,9% 

0,7 kg/14,3% 

2,3kg/16,9% 

8,4kg/21,4% 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Graf 2: Porovnání množství celkové tělesné hmotnosti, svalové a tukové tkáně na začátku 

(2.2.2015) a na konci terapie (27.2.2015) u pacienta V.H. 

Tab.3 Vstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 84,0 kg 60,6-82,0 

kg 

Svalová 

tkáň 

38,4 kg 30,6-37,4 

kg 

Tuková 

tkáň 

16,4 kg 8,6-17,1 

kg 

TBW 49,5 kg 40,1-49,0 

kg 

Tuková 

část 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

0,9kg/19,5% 

2,4kg/17,5% 

0,8kg/15,4% 

2,4kg/17,5% 

8,8kg/22,2% 

 

 



 

P.K. – vstupní měření 9.4.2015 (Tab.5), výstupní měření (Tab.6) 7.5.2015 

Tab.6 Výstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 109,7kg 68,9-92,8 

kg 

Svalová 

tkáň 

78,8 kg 63,1-80,0 

kg 

Tuková 

tkáň 

26,8 kg 7,2-20,6 

kg 

TBW 

ICT 

ECT 

60,6 kg 

37,2 kg 

23,4 kg 

59,1 kg 

35,9 kg 

23,2 kg 

Tuková 

hmota 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

1,5kg/23,9% 

2,6kg/14,4% 

1,5kg/23,1% 

2,6kg/14,9% 

18,6kg/30,5% 

 

 

Svalová 

hmota 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

4,6 kg 

14,7 kg 

4,7 kg 

14,3 kg 

40,5 kg 

 

 

 

 

 

Tab.5 Vstupní 

měření 

 

Údaj Hodnota Běžný 

rozsah 

Hmotnost 107,1kg 68,9-92,8 

kg 

Svalová 

tkáň 

79,9 kg 63,1-80,0 

kg 

Tuková 

tkáň 

23,1 kg 7,3-20,9 

kg 

TBW 

ICT 

ECT 

60,6 kg 

37,2 kg 

23,4 kg 

 

Tuková 

hmota 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

1,3kg/20,3% 

2,0kg/11,3% 

1,3kg/20,9% 

2,0kg/11,3% 

16,5kg/28,0% 

 

Svalová 

hmota 

PHK 

PDK 

LHK 

LDK 

Trup 

 

 

4,7 kg 

15 kg 

4,8 kg 

14,7 kg 

40,7 kg 

 



 

Zastoupení svalové a tukové tkáně v těle a zobrazení celkové tělesné hmotnosti 

P.K. před začátkem a po skončení čtyřtýdenní fyzické aktivity 

 

Graf 3:  Porovnání množství celkové tělesné hmotnosti, svalové a tukové tkáně na začátku 

(9.4.2015) a na konci terapie (7.5.2015) u pacienta P.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segmentální rozložení svalové hmoty na těle u P.K. před začátkem, 9.4.2015  

a po skončení čtyřtýdenní fyzické aktivity, 7.5.2015 

 

Tab.8 Výstupní 
měření 

LHK 4,7 kg 

PHK 4,6 kg 

LDK 14,3 kg 

PDK 14,7 kg 

Trup 40,5 kg 

 

 

 

Graf 4:  Porovnání množství svalové hmoty na jednotlivých segmentech těla na začátku 

(9.4.2015) a na konci terapie (7.5.2015) u pacienta P.K. 

 

 

Tab.7 Vstupní 
měření 

LHK 4,8 kg 

PHK 4,7 kg 

LDK 14,7 kg 

PDK 15 kg 

Trup 40,7 kg 



 

4.  DISKUZE  

Základní otázky praktické části mé bakálářské práce byly: Změní se množství 

svalové hmoty po absolvování čtyřtýdenní fyzické aktivity u lidí po poškození mozku? 

Je množství svalové hmoty u pacienta P.K. odlišné na zdravé a paretické straně  

před začátkem a po ukončení čtyřtýdenní fyzické aktivity? 

 English et al (2010) uvádí, že svalová hmota je neoddělitelnou součástí složení 

těla. Při ztrátě svalové hmoty po poškození mozku nastává snížení svalové síly. Funkční 

schopnosti jedince se omezí. Existuje několik mechanismů, při kterých dochází ke ztrátě 

svalové hmoty. Za prvé hraje roli vliv stárnutí, při kterém se rozvíjí sarkopenie. 

Sarkopenie vzniká na podkladě snížené fyzické aktivity, chudou stravou  

bez dostatečního příjmu živin a na podkladě hormonálních změn. Za druhé má na vznik 

ztráty svalové hmoty podíl narušení kortikální kontroly a vznik hemiparézy. 

Hemiparéza se projevuje denervací svalů a je při ní zvýšená pravděpodobnost vzniku 

svalové atrofie. Za třetí dochází po poškození mozku k poruchám metabolismu glukózy. 

Následkem poruch nastanou změny ve svalových vláknech a přibývá množství 

intramuskulárního tuku. U 80% lidí po CMP se zhoršeným glukozovým metabolismem 

dochází až ke dvojnásobnému riziku recidivy CMP.  

 Množství svalové hmoty se u zvolených pacientů lišilo v závislosti na tělesné 

hmotnosti a na množství hydratace organismu. Pokud pacient doposud nedbal  

na dostatečnou dodávku tekutin, změna na tělesných kompozicích, zvláště na množství 

svalové hmoty, se ukázala při měření bioimpedance. U pacientky J.U. a pacienta P.K. 

byl viditelný pokles TBW při výstupním měření bioimpedance. U obou pacientů došlo 

ke snížení svalové hmoty o nepatrné procento.  

U pana V.H bylo zjištěno nepatrné zvýšení TBW a množství svalové hmoty  

u něj přibylo. Ze všech tří pacientů byl pacient V.H. nejdéle po CMP. Na zvýšení 

svalové hmoty mohl mít pravděpodobně vliv časový odstup od vzniku CMP, jelikož  

od propuštění z nemocnice cvičil intenzivně každý den. Pacient byl měřený na InBody 

přístroji. Množství svalové tkáně se na konci denního stacionáře zvýšilo o 0,1 kg. 

Množství tukové tkáně na konci ubylo o 0,7kg.  Došlo k pozitivnímu zvýšení TBW  

o 0,1 kg. Začínal na váze 84kg a po skončení zhubnul 0,6kg. Zvýšil se obvod jeho pravé 

paže při kontrakci i relaxaci a svalová síla na akru PHK se zvýšila zejména při DFX 

zápěstí. Výsledky se sice o tolik nelišily od počátečního měření, ale je dobré brát 



 

v úvahu, že čtyřtýdenním provozováním fyzické aktivity se tělesné složení o tolik 

nezmění. Hafer-Macko et al (2008) udává změny ve svalové hmotě nejdříve až po  

6 měsícíh provádění každodenní fyzické aktivity.  

U pacientky J.U. mohla pravděpodobně na poklesu svalové hmoty mít roli 

počínající sarkopenie, protože pacientce je 62 let. Pacientka byla měřena také  

na přístroji InBody 230. Množství svalové tkáně se u ní snížilo o 0,3%.  

Dle Scherbakova a Doehnera (2011) po 70. roce věku dochází ke snížení množství 

svalové tkáně až o 20%. Množství tukové tkáně oproti svalové tkáni se snížilo o 0,3kg. 

Hodnota TBW se také snížila, a to o 0,2 kg. Pacientka začínala na váze 82,1kg. 

Potřebovala zhubnout 10,6 kg vzhledem k ideální váze. Na konci stacionáře zhubla 

1,3kg. Svalová síla se mírně zvýšila na akru LHK. Zvýšil se obvod paže při relaxaci a 

kontrakci.  

Pacient P.K. byl měřen na přístroji Tanita MC-980. Množství svalové hmoty  

je popsáno viz dále. Pacient utrpěl před více jak ½ rokem autonehodu. Cerebrum (2013) 

udává, že mladí muži a muži ve středním věku tvoří nejohroženější skupinu,  

která podléhá traumatům mozku. Množství tukové hmoty se zvýšilo o 3,7 kg na konci 

stacionáře. K ideální váze potřeboval snížit svou váhu o 14,3 kg. Na konci stacionáře 

vážil ještě o 2,6 kg více. Obvod pravé relaxované paže zvýšil o 2 cm a při kontrakci 

došlo ke zvýšení o 1 cm. Na PDK se zvýšil obvod stehna a kolene o 2 cm. Svalová síla  

se na PDK zvýšila zejména při DFX zápěstí.  

Odpověď na první otázku zní: „Ano, množství svalové hmoty se po absolvování 

čtyřtýdenní fyzické aktivity u lidí po poškození mozku změní.“ 

U pacienta P.K. je k dispozici graf udávající segmentální rozložení svalové 

hmoty v těle na začátku a na konci provádění čtyřtýdenní fyzické aktivity.  

Před začátkem i po skončení čtyřtýdenní fyzické aktivity se lišilo množství svalové 

hmoty na paretické a zdravé straně těla. Při vstupním měření bylo na paretické HK o  

0,1 kg méně svalové hmoty než na zdravé HK. Opakem tomu bylo na paretické DK,  

kde bylo o 0,3 kg více svalové hmoty než na zdravé DK. Při výstupním měření došlo  

ve všech tělesných segmentech ke snížení svalové hmoty. Na paretické HK bylo stále  

o 0,1 kg méně svalové hmoty než na zdravé HK. Oproti vstupnímu měření pravé 

(paretické) HK došlo o 0,1 kg k poklesu svalové hmoty. Na paretické DK bylo o 0,4 kg 

více svalové hmoty než na zdravé DK. Na rozdíl od vstupního měření pravé (paretické) 



 

DK se snížilo množství svalové hmoty o 0,3 kg. Pravděpodobně hrálo roli narušení 

kortikální kontroly a vznik hemiparézy na sníženém množství svalové hmoty na PHK. 

Odpověď na druhou otázku zní: „Ano, množství svalové hmoty je odlišné na paretické  

a zdravé straně před začátkem a po skončení čtyřtýdenní fyzické aktivity.“  

Fyzickou aktivitou bylo ve studiích myšleno pokaždé něco specifického.  

Shahid (2013) uvádí vliv silového tréninku, jízdu na kole, treadmil trénink či cvičení 

s vlastní vahou. Thornton (2005) preferuje balanční cvičení u lidí po poškození mozku. 

Nijland (2013), Miller (2005), Grotta (2004) a Muellbacher (2002) se orientují na 

CIMT.  

Při zjišťování tělesného složení je třeba uvědomit si vlivy vznikající ihned  

po proběhlé fyzické zátěži, jež nastávají při měření daného jedince.  

Dle Kushnera (1996) mají nezastupitelný vliv na měření bioimpedance po fyzické zátěži 

změny hemodynamických poměrů a zvýšení tělesné teploty.  Fyzickou aktivitou je zde 

myšlen treadmil trénink. Během cvičení dochází k zahřátí svalů a tím pádem ke snížení 

impedance (Z), rezistence (R) a reaktance (X). Podle Kylové (2004) hraje roli  

při zjišťování tělesného složení hydratace. Voda je důležitá pro správný chod 

buněčných procesů a dle Bery (2014) hraje voda důležitou roli jako dobrý vodič  

při průchodu elektrického proudu tělem. Dle Kylové (2004) při dehydrataci vznikající 

následkem kožních, neuromuskulárních, kardiovaskulárních a lymfatických poruch 

dojde k tomu, že se změní průchod elektrického proudu tělem. Tím pádem u pacientů 

dochází ke vzniku různých odchylek během měření. Dle Bery (2014) by měl každý 

jedinec před testováním tělesného složení dodržet zásady správného měření, které jsou 

zahrnuté v kapitole 2.4.1. Zásady měření bioelektrické impedance.  

 V praktické části byly pro měření zvoleny 2 přístroje, a to: InBody 230  

a Tanita MC-980. Oba disponují tím, že jsou multifrekvenční a osmielektrodové. Jsou 

schopné určit segmentální rozložení látek v těle. InBody 230 změří segmentální 

zastoupení tukuprosté hmoty, z které množství svalové hmoty není zřetelné. U dvou 

pacientů po CMP, kteří byli měřeni na tomto přístroji, se srovnávalo množství kosterní 

svalové tkáně na těle před začátkem a po skončení terapie. Na přístroji Tanita MC-980  

bylo změřeno segmentální rozložení svalové hmoty u pacienta P.K. Výhodou  

je, že měření trvá krátkou dobu a pacienti se nemusejí svlékat do spodního prádla. 

Nejdříve bylo v plánu měřit všechny pacienty na přístroji InBody 230, ale po zjištění,  



 

že přístroj nepřesně udává množství svalové hmoty bylo zvoleno měření pacienta P.K. 

na přístroji Tanita MC-980. 

V literatuře bývá pojem aktivní hmota zmiňována pokaždé v trochu jiném 

smyslu. Aerobics (2002) uvádí, že tělesné složení se skládá ze dvou částí a to z pasivní  

a aktivní hmoty. Pojem aktivní hmota je synonymem ke svalové hmotě či tukuprosté 

hmotě. Dle webových stránek Biospace (2009) se užívá místo tukuprosté hmoty pojem 

beztuková hmota. V angličtině je tukuprostá hmota zmiňována jednak jako „lean body 

mass (LBM)“ či „fat-free mass (FFM)“, ačkoli každý termín znamená trochu  

něco odlišného. Dle Lee (2014) „lean body mass“ zahrnuje FFM a esenciální tuk spolu 

s aktivní hmotou, zatímco FFM v překladu beztuková hmota zahrnuje všechny 

reziduální neboli zůstatkové sloučeiny a tkáně včetně vody, svalů, pojivové tkáně  

a vnitřních orgánů. Při hodnocení výsledků svalové hmoty bylo bráno v úvahu,  

že dle zahraniční literatury se do „tukuprosté hmoty = LBM“ řadí i esenciální tuky, 

které by dle stránek Aerobics (2002) měly patřit do tukové hmoty a proto byla svalová 

hmota vyčleněna z „aktivní“ hmoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ZÁVĚR 

 Praktická část práce objektivizovala jednak, že se změní množství svalové 

hmoty po absolovování čtyřtýdenní fyzické aktivity u lidí po poškození mozku  

a za druhé, že množství svalové hmoty se u pacienta po poškození mozku liší na zdravé 

a nemocné části těla před začátkem a po skončení čtyřtýdenní fyzické aktivity.  

Závěry praktické části nejsou obecně platné, jelikož se pracovalo jen s malým 

vzorkem probandů a kontrolní skupina nebyla testována pro srovnání výsledků.  

Zatím není k dispozici dostatek studií, které by se zabývaly vlivem fyzické zátěže  

na svalovou hmotu speciálně u lidí po poškození mozku. V této oblasti je ještě prostor 

pro rozsáhlejší výzkum. Pro další zjišťování změn v množství svalové hmoty bych 

doporučila, aby probandi prováděli fyzickou aktivitu 6 a více týdnů, aby došlo  

ke vzniku prokazatelnějších výsledků. 

Touto prací bych chtěla podpořit využití bioelektrické impedanční analýzy  

při provádění fyzioterapie či ergoterapie. Výsledky měření by mohly sloužit 

k objektivnějšímu přístupu k individuálním pohybovým potřebám pacienta  

a podle zhodnocení tělesného složení by mohla být zvolena vhodná fyzická aktivita, 

zaměřující se na postiženou část těla. 



 

6 Seznam použitých zkratek 

CMP – cévní mozková příhoda 

BIA – bioelektrická impedanční analýza 

ČR – Česká republika 

GCS – Glasgow Coma Scale 

CT – computed tomography 

TBW – total body water 

BF – body fat 

SO – slow oxidative 

FOG – fast oxidative and glycolytic 

FG – fast glycolytic 

MuRF1 – muscle RING-finger 1 

MAFbx – muscle atrophy F-box 

MHC – myosin heavy chain 

TNF – tumoronekrózní faktor 

NF – nukleární faktor 

FFM – fat- free mass 

CIMT – constraint-induced movement therapy 

BCM – body cell mass 

ICT a ECT – intracelulární a extracelulární tekutina 

„R“ – rezistence 

„Z“ – impedance 

„X“ - reaktance 



 

DXA – Dual-energy X-ray absorptiometry 

BIAT – tetrapolar bioelectrical impedance analysis 

DSM – BIA – direct segmental multi-frequency bioelectrical impedance analysis 

1 LF – 1. lékařská fakulta 

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 

KRL – klinika rehabilitačního lékařství 

St.p. – status post 

hCMP – hemoragická cévní mozková příhoda 

LHK, PHK – levá a pravá horní končetina 

LDK, PDK –levá a pravá dolní končetina 

RZP – rychlá záchranná pomoc 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

LRS, RS – léčebné a rehabilitační středisko 

SIAS – spina iliaca anterior superior 

DK, DKK – dolní končetina, -ny 

HK, HKK – horní končetina, -ny 

Thp a Cp – hrudní a  krční páteř 

„S“ – sagitální 

„F“ – frontální 

„T“ – transversální 

FX,  EXT – flexe, extenze 

ABD, ADD – abdukce, addukce 



 

ZR, VR – zevní a vnitřní rotace 

PRO, SUP – pronace, supinace 

PFX, DFX – plantární/palmární a dorsální flexe 

pADL, iADL – personal and instrumental activity of daily living 

AROM , PROM – active and passive range of motion 

JM – jemná motorika 

IP, MCP  – interphalangeální a metacarpophalangeální  

fr. - fractura 

JIP – jednotka intenzivní péče 

FH –francouzské hole 

FN Motol – Fakultní nemocnice v Motole 

NS – nervová soustava 

LBM – lean body mass 

VO2 - maximal oxygen consumption 
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