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Abstrakt   

 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ischemická cévní 

mozková příhoda  

  

Cíle: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou ischemická 

cévní mozková příhoda. Bude v ní teoreticky pojednáváno o cévních mozkových 

příhodách a následné rehabilitaci. Cílem speciální části je zpracování vyšetření, 

navržení terapie, sledování jejího průběhu a zhodnocení efektu terapeutického 

působení na stav pacientky. 

   

Metody: Praktické podklady pro zpracování této bakalářské práce jsem získala 

během odborné praxe konané od 15. 1. 2018 do 9. 2. 2018 na rehabilitačním 

lůžkovém oddělení Oblastní nemocnice Kladno. Práce je složena ze dvou částí –

 obecné a speciální.  Obecná část práce se zabývá teoretickými poznatky o cévních 

mozkových příhodách, anatomií cévního zásobení mozku, klasifikací mozkových 

příhod, jejich prevencí, možnými příčinami vzniku a následnou rehabilitací. Obecná 

část je zpracována na základě odborné literatury uvedené v seznamu použitých 

zdrojů. Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky po ischemické cévní mozkové 

příhodě, vstupní vyšetření, návrh terapie a její průběh, výstupní vyšetření 

a zhodnocení efektu terapie. 

 

Výsledky: Hlavním efektem terapie bylo zlepšení samostatnosti v běžných denních 

činnostech. Zlepšila se pohyblivost paretických segmentů a začala se objevovat 

aktivita segmentů plegických. 

 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, rehabilitace, fyzioterapie, hemiparéza, plegie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract   

 

Title: Case study of physiotherapeutic care for a patient with the diagnosis 

of an ischemic cerebrovascular accident. 

    

Objectives: This work aims at processing the casuistry of a patient with 

the diagnosis of an ischemic cerebrovascular accident. I´ll summarize the theoretical 

knowledge about cerebrovascular accidents and subsequent rehabilitation. The aim 

of the special part is to process the examination, to propose the therapy, to monitor 

its course and to evaluate the effect of the therapy on the patient's condition. 

 

Methods: I acquired the practical sources for processing this bachelor‘s thesis during 

my professional  practice, which took place from 15th January to 9th Ferbruary, 

2018, at the rehabilitation in-patients´ ward of Regional Hospital Kladno. The paper 

is composed of two parts – the general and the special ones.  The general part of 

the thesis deals with the theoretical knowledge about cerebrovascular accidents, 

the anatomy of the cerebrovascular system, the classification of the cerebrovascular 

accidents, possible causes of their origin, their prevention and subsequent 

rehabilitation. The general part was processed on the basis of expert literature 

mentioned on the reference list. The special part describes the patient’s casuistry 

after an ischemic cerebrovascular accident, an initial examination, a progress of 

the therapy and an evaluation of its effect.   

 

Results: The principal effect of the therapy was an improvement of the patient’s 

 self-sufficiency. The mobility of the paretic segments has improved and the activity 

of the plegical segments has begun. 

 

Key words: cerebrovascular accident, rehabilitation, physiotherapy, hemiparesis, 

plegia 
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1 ÚVOD 
 

Cévní mozková příhoda z epidemiologického hlediska zaujímá třetí místo 

jako příčina úmrtí. Patří mezi nejčastěji se objevující onemocnění nejen v České 

republice, ale i po celém světě. Jedná se o onemocnění, které zásadně změní kvalitu 

života postižené osoby i jeho okolí. Po prodělání cévní mozkové příhody je nezbytné 

včasné zahájení intenzivní rehabilitace, která by měla probíhat v rámci 

multioborového týmu. Důležitá je spolupráce nejen lékařů, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů a psychologů, ale také příslušníků pacientovy rodiny. Vzhledem 

k prevalenci a prognóze tohoto onemocnění je třeba se tématu cévních onemocnění 

mozku intenzivně věnovat. Fyzioterapie, která je hlavním tématem této práce, je 

jednou z nezbytných součástí úspěšné rehabilitace a vede ke zlepšení kvality života 

nemocného. Tato práce obsahuje teoretické poznatky o cévních mozkových 

příhodách a v praktické části se zabývá kazuistikou fyzioterapeutické péče 

o konkrétní pacientku po ischemické cévní mozkové příhodě. 
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2 OBECNÁ ČÁST 
 

2.1  Anatomie cévního zásobení mozku  
 

Cévní zásobení mozku zajišťuje přívod okysličené krve do mozku a tím i jeho 

výživu a správnou funkci. Mozková tkáň má velké energetické nároky, což vyžaduje 

stálý přísun kyslíku a glukózy (mozková tkáň představuje 2% celkové hmotnosti těla, 

ale 20% celkové spotřeby kyslíku). Citlivost k ischémii vzhledem k časovému 

faktoru není u všech struktur mozku stejná, u mozkové kůry vznikají ireverzibilní 

změny již za 3-5 minut při úplné ischémii, některé buňky mozkového kmene však 

přežijí i 20-30 minut. Prokazatelnou hodnotou je minutový mozkový průtok (perfúze 

mozková), tedy množství krve, které proteče 100 g mozkové tkáně za 1 minutu. 

Při jeho poklesu pod 20 ml/100 g/1 min dochází k poruše mozkových buněk, která 

může být reverzibilní. Při snížení průtoku pod 12 ml/100 g/1 min nastává poškození 

ireverzibilní (Seidl, 2015). 

 

2.1.1   Mozkové tepny 
 

Krev je do mozku přiváděna dvěma páry tepen: aa. vertebrales, aa. carotides 

internae. Svými větvemi jsou na bázi mozku propojeny do circulus arteriosus cerebri 

Willisi (Druga, 2011). 

 

Arteria vertebralis je párová tepna, která vystupuje z a. subclavia jako její 

první větev. Probíhá ve výběžcích obratlů, vstupuje do lebky skrz foramen magnum. 

Zásobuje mozek, míchu, mozkové a míšní pleny, hluboké svaly krku (Hudák, 2013). 

 

Arteria basilaris je nepárová tepna probíhající v sulcus basilaris na ventrální 

straně prodloužené míchy a pontu. Vzniká spojením aa. vertebrales (Čihák, 2004). 

Vydává drobné větve pro prodlouženou míchu, pont, vnitřní ucho a mozeček 

(Hudák, 2013). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
https://www.wikiskripta.eu/w/Willis%C5%AFv_okruh
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Arteria carotis interna běží dorzolaterálně na krku bez větvení. Do lebky 

vstupuje skrz canalis caroticus a vydává větve, které zásobují mozek a oko 

(Hudák, 2013). 

 

2.1.2   Korové tepny 
 

Arteria cerebri anterior dextra et sinistra probíhají ventrálně, obtáčí vně 

corpus callosum, zásobují frontální a parietální mozkový lalok (Čihák, 2004). 

 

Arteria cerebri media dextra et sinistra je nejsilnější větví a. carotis 

interna. Běží laterálně a zásobuje gyrus frontalis medius et inferior, gyrus 

praecentralis, gyrus temporalis, parietální a okcipitální lalok (Čihák, 2004). 

 

Arteria cerebri posterior dextra et sinistra vznikají rozdělením a. basilaris. 

Vedou k hemisféře koncového mozku na mediální plochu temporálního 

a okcipitálního laloku (Čihák, 2004). 

 

2.1.3   Circulus arteriosus cerebri Willisi  
 

Circulus arteriosus cerebri Willisi neboli Willisův okruh je arteriální 

anastomóza na spodině lebeční (Karatas, 2015). Spojuje přední a zadní mozkový 

oběh. Spojení dvou hlavních cerebrálních tepen (arteriae carotides a arteriae 

vertebrales) zvyšuje pravděpodobnost, že bude mozek nadále zásobován krví, 

i v případě, že dojde k zablokování jedné z hlavních tepen (Purves, 2001). Tím je 

mozek chráněn před ischemií a je zajištěn konstantní průtok krve mozkovou tkání 

(Karatas, 2016). Willisův okruh je ale zřídka kdy viděn v plném rozsahu, anatomické 

variace jsou velmi běžné a plně vyvinutá komunikace mezi jednotlivými částmi 

se vyskytuje u méně než poloviny populace (Gupta, 2017). 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Willis%C5%AFv_okruh
https://www.wikiskripta.eu/w/Willis%C5%AFv_okruh
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Circulus arteriosus cerebri Willisi tvoří: 

 aa. cerebri posteriores 

 aa. communicantes posteriores 

 a. cerebri media 

 a. cerebri anterior 

 a. communicans anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Hlavní mozkové arterie. (A) Pohled ventrálně, Willisův okruh. (B) Laterálně. (C) Sagitální 

průřez. (D) Frontální průřez. (Purves, 2001) 

https://www.wikiskripta.eu/w/Willis%C5%AFv_okruh
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2.2  Definice cévní mozkové příhody 
 

Akutní cévní mozková příhoda (CMP) neboli iktus je náhle vzniklá porucha 

mozku, která je způsobena poruchou cerebrální cirkulace, ischémií nebo hemoragií. 

Ve většině případů je porucha ložisková, méně často i globální (Ambler, 2011). 

WHO cévní mozkovou příhodu definuje jako rychle se rozvíjející klinické známky 

ložiskového mozkového postižení cerebrovaskulární příčiny, trvající déle než 

24 hodin nebo vedoucích ke smrti. Postižení je častěji tepenné, vzácněji žilní. CMP 

je urgentní stav vyžadující rychlou diagnostiku a včasné zahájení účinné terapie 

(Seidl, 2015). 

 

2.3  Incidence a prevalence  
 

Cévní onemocnění mozku je z epidemiologického hlediska 

po kardiovaskulárních a nádorových onemocněních na třetím místě jako příčina 

úmrtí (Seidl, 2015). Zatímco prevalence, tedy počet pacientů po prodělané CMP, 

až do roku 1998 stoupala a dále se výrazněji neměnila, úmrtnost na CMP od začátku 

devadesátých let minulého století výrazně klesala. Pokles úmrtnosti se dostavil 

v porovnání s vývojem v Západní Evropě a v USA se zpožděním zhruba třiceti let, 

probíhal ale rychleji (Bruthans, 2009). Výskyt mozkové mrtvice v České republice 

kolísá podle lokality mezi 150-200/100 000 obyvatel (Seidl, 2015).  

Incidence CMP u obou pohlaví exponenciálně roste s věkem, po 55. roce se 

s každým desetiletím zdvojnásobuje. Jeden ze čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících 

do 85 let prodělá CMP. V České republice dochází ke třem čtvrtinám CMP u osob 

ve věku ≥ 65 let. Incidence CMP je vyšší u žen, a to především proto, že se dožívají 

vyššího věku než muži a mají nižší incidenci ischemické choroby srdeční. Čtvrtinu 

CMP tvoří příhody opakované. Riziko rekurence je nejvyšší v prvních týdnech 

po prodělané příhodě a dosahuje 10–15 % v prvém roce a až 4 % ročně v letech 

následujících. Je vyšší u starších pacientů a po těžších příhodách (Bruthans, 2009). 

Cévní onemocnění mozku je také nejčastější příčinou hospitalizace 

(Seidl, 2015). 
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Obr. č. 2 - Vývoj standardizované mortality v důsledku cévní mozkové příhody v ČR  

(1989–2007). (Bruthans, 2009) 

 

2.4  Prognóza CMP  
 

 Podle starších studií až 30 % pacientů umíralo po CMP do jednoho roku, 

průměrná doba přežití byla 4–5 let. Až 40 % přeživších bylo v každodenních 

aktivitách odkázáno na pomoc druhých. Výrazně vyšší je u pacientů po CMP také 

potřeba další ústavní léčby. S pokrokem v oblasti prevence a léčby CMP a zřejmě 

rovněž v důsledku příznivějšího průběhu CMP je v posledních letech letalita nižší 

a doba přežití a míra postižení uspokojivější, než uvádějí starší studie.  

Novější poznatky prokazují příznivější průběh prvních ischemických CMP 

a v dalším období významnou regresi neurologických poruch (řeči, hybnosti). 

Ve vysokém procentu se ale nachází psychické postižení (deprese, úzkost). 

Vedle nákladů na zdravotní a sociální služby je péče o pacienty po CMP velmi 

náročná především pro rodiny postižených (Bruthans, 2009). 
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Obr. č. 3 - Mortalita v důsledku cévní mozkové příhody podle věku a pohlaví v ČR (2005) 

(Bruthans, 2009). 

 

2.5  Prevence CMP 
 

Nejvýraznější vliv na zlepšení prognózy CMP se přisuzuje primární prevenci. 

Známými preventivními postupy lze ve věku do 70 let předejít 50 % příhod. Primární 

prevence je účinná i ve vyšším věku, i když poněkud méně. Sekundární prevence 

spolu s intenzivní rehabilitací má taktéž nesporný individuální 

efekt (Bruthans, 2009). 

 

Klíčové kroky k prevenci CMP: 

 

 Zabránit rozvoji rizikových faktorů 

 Vyloučit co nejvíce již přítomných rizikových faktorů 

 Minimalizovat expozici faktorů, které vyloučit nelze 

 

Nejlepší způsob jak předcházet nebo zmírnit rizikové faktory, je zdravý 

životní styl, což znamená dodržovat zdravou stravu, přiměřenou tělesnou aktivitu 

a emoční vyrovnanost (Feigin, 2007). Dalšími preventivními kroky může být 

antiagregační terapie, která narušuje funkci trombocytů, antikoagulační terapie 

zabraňující genezi trombinu a přeměně fibrinogenu na fibrin, nebo chirurgický 

zákrok, např. karotická endarterektomie, stent nebo angioplastika. 
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2.6  Rizikové faktory  
 

Rizikové faktory lze rozdělit do dvou skupin: ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

Mnohé z těchto faktorů se ovlivňují vzájemně a jeden může zesilovat účinek 

druhého. 

Mezi neovlivnitelné faktory řadíme stárnutí, mužské pohlaví, rasový původ 

a genetické vlivy včetně výskytu iktu v rodině. 

 Ovlivnitelné faktory vyplývají ze životního stylu a chování jedince. 

Nejvýznamnější jsou kouření, nezdravá strava, zvýšená konzumace alkoholu 

a sedavý způsob života. Dále také noční chrápání a spánková apnoe, užívání 

hormonální antikoncepce, užívání drog a obezita. Mezi částečně ovlivnitelné faktory 

můžeme řadit také již přítomná onemocnění, které lze ovlivňovat medikací, případně 

změnou životního stylu (Feigin, 2007). Zvýšené riziko CMP přináší hlavně 

hypertenze, která je o 30 % nebezpečnější u žen a riziko zvyšuje více než 2, 5x 

(Feigin, 2005). Mezi další riziková onemocnění řadíme srdeční onemocnění, 

aterosklerózu, vysokou hladinu cholesterolu, diabetes mellitus, přítomnost 

nitrolebního aneuryzmatu nebo migrénu (Feigin, 2007). 

 

2.7  Klasifikace cévních mozkových příhod  
 

Iktus neboli cévní mozková příhoda je náhle vzniklá mozková porucha, 

která je způsobena poruchou cerebrální cirkulace, ischémií (80 %) nebo hemoragií 

(20 %).  

 

2.7.1   Ischemická CMP 
 

Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) představuje 80 % všech náhlých 

mozkových příhod. Základním patologickým mechanismem je porucha perfúze 

mozkové tkáně okysličenou krví. Nejčastěji jde o uzávěr některé mozkové tepny 

různého průsvitu trombotickým vmetkem (embolem). Největší počet embolů se 

do mozkových tepen dostává v souvislosti s poruchou kardiovaskulárního systému. 

Na prvém místě jde o aterosklerózu velkých cév a následnou arterio-arteriální 

embolizaci. Trombus v dané cévě nebo srdci narůstá, malá část se odtrhne a je rychle 
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nesena řečištěm až do místa, kde již luminem cévy nemůže projít a cévu obliteruje. 

Za tímto místem vznikne ischémie. Embolus přichází nejčastěji s fibrilací síní, 

s chlopenní vadou nebo po prodělaném infarktu myokardu. Velký počet embolů 

ze srdečního svalu je zanášen zvláště do a. cerebri media a prognóza nebývá dobrá.  

Méně častý je rozvoj místní trombózy, kdy je pozvolna uzavírána některá 

z mozkových cév (Pfeiffer, 2007). 

 

 

Obr. č. 4 – Schéma vzniku ischemické cévní mozkové příhody (National Heart, Lung and 

Blood Institute, 2014). 

 

Podle vývoje klinických příznaků rozlišujeme několik typů mozkové 

ischémie: 

 

Tranzitorní CMP, při které příznaky kompletně odezní do 24 hodin. 

 

Reverzibilní CMP, kdy příznaky odezní do 2 týdnů. 

 

Progredující CMP se vyznačuje pozvolna progredujícími příznaky.  

 

Dokončená CMP je stav, kdy se rozvine ireverzibilní ložisková ischémie 

s trvalým neurologickým deficitem (Kolář, 2009). 
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2.7.2   Hemoragická CMP 
 

Hemoragická CMP (hCMP) tvoří asi 20 % všech příhod a více než 30 % 

z nich je smrtelných (National Stroke Association, 2009). Příčinou mozkové 

hemoragie je nejčastěji arteriální hypertenze a následná ruptura malých perforujících 

arterií. Většinou dochází k ruptuře jedné arterie, často v místě aneurysmatu 

(Ambler, 2011). Prevalence mozkových aneurysmat je vysoká, odhaduje se kolem 

0,5–1 %, ale jen malá část z nich praskne a manifestuje se krvácením. Dalším 

zdrojem krvácení mohou být arteriovenózní malformace, které jsou způsobené 

abnormální stavbou cévního řečiště, při níž není dodržen princip postupného větvení 

a přestup do žilního systému přes kapilární řečiště (Dufek, 2002). Méně častou 

příčinou je hemofilie, leukémie, jaterní choroby, antikoagulační terapie, mozkový 

tumor či drogová závislost (amfetamin, kokain) (Ambler, 2011). Rozlišujeme dva 

typy hCMP: intracerebrální (15 %), při níž dojde k ruptuře cévy uvnitř mozkové 

tkáně a subarachnoideální (5 %), kdy praská céva na povrchu mozku a krev 

se dostává mezi arachnoideu a pia mater. Extravaskulární krev (hematom) obsahuje 

proteiny, které v mozku působí osmoticky a u obou typů hCMP způsobují edém 

(National Heart, Lung and Blood Institute, 2014). 

 

 

 

Obr. č. 5 – Schéma vzniku hemoragické cévní mozkové příhody (National Heart, Lung and 

Blood Institute, 2014). 
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Mozková krvácení jsou nejčastěji lokalizována v bazálních gangliích (35 – 50 

%), centrum semiovale (lobární krvácení – 20 %), thalamu (10 – 20 %), mozkovém 

kmeni (10 – 15 %), mozečku (10 – 20 %) a v nucleus caudatus (5 %). 

 

2.8  Klinický obraz CMP 
 

Syndrom uzávěru a. carotis interna 

 

Náhlý uzávěr karotidy často končí smrtí, přežití se pojí vždy s těžkou 

invaliditou (Seidl, 2015). K náhlému uzávěru většinou dochází jen při zranění 

karotidy. V šokovém stavu se nepodaří rychlá redistribuce cévního řečiště pomocí 

anastomóz ve Willisově okruhu a vzniká těžká hemiplegie (Pfeiffer, 2007). 

 

Syndrom uzávěru a. cerebri anterior 

 

Tento syndrom je poměrně vzácný. Syndrom se projevuje výraznou parézou 

kontralaterální dolní končetiny a lehkou parézou horní končetiny, případně i lehkou 

centrální parézou nervus facialis. Přítomna je také změna psychického 

stavu, která se projevuje zmateností, rozrušením a může připomínat až počínající 

psychózu (Pfeiffer, 2007). 

 

Syndrom uzávěru a. cerebri media 

 

Jde o nejčastěji se vyskytující syndrom uzávěru mozkové tepny. Arteria 

cerebri media je největší mozkovou tepnou. Hlavním příznakem je kontralaterální 

centrální hemiparéza až hemiplegie s hemihypestezií. Jde o těžké postižení horní 

končetiny, zejména drobných svalů ruky. Pozorujeme zde typický spastický vzorec – 

flekční držení v lokti a v ruce, deprese, addukce a vnitřní rotace v kloubu ramenním, 

extenze a vnitřní rotace dolní končetiny s ekvinovarózním postavením nohy. 

Končetina je tak paradoxně delší a při chůzi dochází k cirkumdukci. Takto rozložený 

svalový tonus se nazývá Wernickeovo-Mannovo držení. Tam, kde je porucha 

v dominantní hemisféře, je velmi pravděpodobné, že budou postiženy i funkce 

fatické (Pfeiffer, 2007). Léze nedominantní hemisféry vede k poruše prostorové 

orientace, apraxii a neglect syndromu (syndrom opomíjení, kdy postižená osoba 

ignoruje podněty přicházející z poloviny životního prostoru, který je zpravidla 
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protilehlý vůči místu poškození mozku, na podněty osoba nereaguje 

a nepřizpůsobuje jim své chování) (Seidl, 2015). U syndromu arteria cerebri media 

může být ojediněle postižena také frontální okohybná dráha a vzniká deviace hlavy 

a očí ke straně postižené hemisféry. 

Obecně lze říci, že hybnost dolní končetiny se upravuje rychleji 

než končetiny horní (Pfeiffer, 2007).                                 

 

Obr. č. 6 – Wernickeovo-Mannovo držení (Pfeiffer, 2007) 

 

Syndrom uzávěru a. cerebri posterior 

 

Jde o vzácný syndrom podobně jako u syndromu a. cerebri anterior. Hlavním 

příznakem je homonymní hemianopsie (porucha zorného pole kontralaterálně 

vzhledem k postižené hemisféře). Je současně porušena fixace pohledu a chybí 

pohyby očních bulbů k hemianoptické straně. Dochází k prostorové dezorientaci 

spojené se zrakovým vnímáním. Při poruše dominantní hemisféry vzniká ztráta 

schopnosti rozpoznat písmena a jiné znaky zrakem (Pfeiffer, 2007). 

 

Kromě izolovaných ložiskových lézí se v karotickém povodí (a. carotis 

interna, a. cerebri media, anterior et posterior) někdy vyskytují i vícečetná hypoxická 

postižení, která mohou vyústit i v multiinfarktovou demenci. Splývající ischemická 

ložiska v bílé hmotě mozkových hemisfér jsou příčinou tzv. Binswangerovy 

choroby, při které dochází k progresivní deterioraci kognitivních funkcí 

(Kolář, 2009).  
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Syndrom uzávěru a. basilaris 

 

Pokud je uzávěr úplný, stav není slučitelný se životem. Částečný uzávěr 

je charakterizován poruchou vědomí různého stupně, poruchou zraku, někdy 

i optickou gnostickou poruchou až kortikální slepotou. Vždy se objevuje vertigo, 

nauzea, vomitus. Dále je přítomna centrální kvadruparéza, poruchy okohybné, 

porucha dechu a příznaky oběhového selhání. Pokud je akutní stav překonán, 

zůstávají vždy trvalé následky (Pfeiffer, 2007). 

 

Syndromy z postižení cévního řečiště mozkového kmene 

 

Protože se postižená pyramidová dráha kříží, na straně poruchy jsou přítomné 

parézy hlavových nervů a na druhé polovině těla je centrální hemiparéza. Výšku léze 

můžeme určit dle přítomných příznaků. Rozlišujeme tři hlavní úrovně poruchy:  

 

• Ložisko na bázi crus cerebri (Weberův syndrom) postihuje pyramidovou 

dráhu a n. oculomotorius. Nacházíme ipsilaterální parézu n. oculomotorius 

a kontralaterální hemiparézu končetin. 

 

• Ložisko v dolní polovině pontu (Millardův-Gublerův syndrom) způsobuje 

ipsilaterální parézu n. facialis a centrální hemiparézu na kontralaterální 

straně. 

 

• Ložisko v dolním úseku prodloužené míchy (Jacksonův syndrom) 

se vyznačuje spojením ipsilaterální parézy n. hypoglossus a centrální 

hemiparézou končetin na kontralaterální straně. 

 

K uvedeným třem příkladům mohou být přidruženy parézy dalších 

nejbližších hlavových nervů nebo kontralaterální porucha čití (Pfeiffer, 2007). 

 

Centrální tříštivé hemoragie 

 

Projevují se kombinací ložiskových příznaků a příznaků nitrolební 

hypertenze, obvykle s poruchou vědomí. Komplikací je provalení hematomu 

do mozkových komor. Prognóza je nepříznivá s vysokou mortalitou. 
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Globózní subkortikální hemoragie 

 

Podobají se ischemickým příhodám v témže povodí a v tomto případě je 

prognóza příznivá s nízkou mortalitou.  

 

Mozečková krvácení 

 

Mozečková krvácení jsou méně závažná a projevují se bolestní hlavy, 

nauzeou, zvracením, poruchou stoje a chůze a homolaterální neocerebelární 

a vestibulární symptomatologií. 

 

Krvácení do mozkového kmene 

 

Manifestují se kmenovou symptomatologií a mají většinou velmi nepříznivou 

prognózu. 

 

Subarachnoideální krvácení 

 

Projevuje se náhle vzniklou bolestní hlavy (často při tělesné námaze, 

defekaci, apod.), může být přítomna nauzea, vomitus, fotofobie, psychická alterace. 

U závažného krvácení se rychle rozvíjí kóma. Ložiskové příznaky buď zcela chybí, 

nebo jsou lehkého stupně, ale pokud dojde ke krvácení do mozkové tkáně, mohou 

být výrazné (Kolář, 2009). 

 

2.9  Diagnostika CMP  
 

Klinická diagnóza je charakterizována náhlým akutním vznikem ložiskové 

symptomatologie, někdy vývojem v průběhu několika hodin nebo kolísáním 

symptomatologie (střídání fáze zlepšování a zhoršování) (Ambler, 2011).  

Základem diagnostiky cévních mozkových příhod je podrobný rozbor 

anamnestických údajů a klinického obrazu onemocnění společně s posouzením 

nálezů urgentně provedených laboratorních a instrumentálních vyšetření. Dominantní 

postavení mají v tomto procesu zobrazovací metody (Nevšímalová, 2002).   

 

Výpočetní tomografie (computer tomography – CT) je v diagnostice 

cévních mozkových příhod stále považována za metodu nejvýznamnější pro svoji 
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diagnostickou výtěžnost a snadnou dostupnost. V diagnostice intrakraniálního 

krvácení je CT zcela prioritní. S vysokou přesností okamžitě zobrazuje jak 

intracerebrální hemoragii, tak i subarachnoidální krvácení (sražená krev se zobrazuje 

jako hyperdenzní tkáň = světlá), někdy prokáže i jeho příčinu (aneurysma, 

arteriovenózní malformace). CT diagnostika ischemických lézí je komplikovanější. 

Výpočetní tomografie je schopna zobrazit pouze strukturální změny malatického 

ložiska (zobrazují se jako hypodenzní tkáň = tmavá), které se však vyvíjejí postupně 

v průběhu několika hodin, často až několika dní. Proto CT nález bude v prvních 

hodinách po vzniku ischemické CMP většinou negativní. Přesto již v tomto období je 

vždy nutno cíleně pátrat po přítomnosti časných známek mozkového infarktu, neboť 

jejich přítomnost vylučuje zahájení některých terapeutických postupů. Moderní 

spirální CT přístroje, po intravenózním podání kontrastní látky, velmi věrně 

zobrazují cévní řečiště a v mnohých případech tak nahrazují angiografické vyšetření. 

Pomocí CT lze již dnes hodnotit i mozkovou perfúzi. CT vyšetření je v diagnostice 

CMP metodou volby, musí být vždy provedeno urgentně a zhodnocení CT nálezu 

musí vždy předcházet zahájení cílené terapie (Nevšímalová, 2002). 

 

Magnetická rezonance (magnetic resonance – MR) přináší další nové, 

velmi cenné poznatky. Pro diagnostiku ischemických lézí mozku je dnes nejcennější 

tzv. multimodální MR vyšetření, při kterém průkaz poruchy perfúze a difúze 

umožňuje časné rozlišení malacie (změknutí a nekróza části mozkové tkáně) od zona 

penumbra (zóna, ve které je snížen průtok krve), což má zásadní terapeutický 

význam. MR též dobře detekuje rozpadové produkty hemoglobinu a může tak 

snadno určit stáří hemoragického ložiska (Nevšímalová, 2002). MR nabízí výhody 

pro hodnocení akutní iCMP. Změny akutního ischemického poškození jsou 

detekovatelné dříve pomocí MR než CT (Chalela, 2007). Akutní stádium mozkové 

hemoragie však lépe zobrazí CT. Přes svůj mimořádný význam je MR vyšetření 

pro vzácnou dostupnost a značnou finanční náročnost vyhrazeno pouze pro některá 

klinická centra (Nevšímalová, 2002). 

 

Sonografické vyšetření pomocí ultrazvuku poskytuje významné informace 

o průtoku krve cévou, o morfologických změnách cévní stěny (duplexní sonografie) 

nebo o organických a hemodynamických změnách v oblasti srdce a aorty 

(echokardiografie). Dopplerovskými průtokoměry lze posoudit vydatnost a směr 
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krevního proudu jak v extrakraniálním úseku mozkových tepen, tak i v hlavních 

cévních kmenech intrakraniálně. Vyšetření je rychlé, jeho hodnota je však často jen 

orientační. Mnohem kvalitnější a spolehlivější výsledek poskytuje duplexní 

sonografie. Vedle barevného zobrazení průtokových rychlostí poskytuje zcela 

zásadní informace o struktuře cévní stěny, což má značný význam především 

pro posouzení charakteru aterosklerotického plátu, a tím i stupně jeho rizika. 

Echokardiografie podává důležité informace o anatomických, funkčních 

i hemodynamických poměrech v oblasti srdce a jeho odstupujících tepen. Zobrazení 

levé srdeční síně a počátečního úseku aorty v etiopatogenezi CMP hraje významnou 

roli. Sonografické vyšetření patří mezi základní zobrazovací metody v diagnostice 

cévních mozkových příhod (Nevšímalová, 2002). 

 

Nukleární metody hodnotí především regionální i celkovou mozkovou 

perfúzi detekcí izotopů podaných před vyšetřením. Metoda SPECT (single-photon 

emission computerized tomography, jednofotonová emisní tomografie) má své 

uplatnění v klinické praxi, především v hodnocení perfúzní rezervy mozku. Metoda 

PET (positron emission tomography, pozitronová emisní tomografie) zobrazuje 

pomocí značených izotopů nejen mozkovou perfúzi, ale sleduje též metabolické 

změny v mozku, u cévních mozkových příhod především spotřebu kyslíku 

a metabolismus glukózy (Nevšímalová, 2002).  

 

Mozková angiografie představuje injekční podání kontrastní látky 

do mozkových tepen, zobrazující se na rentgenových snímcích. Následující RTG pak 

ukáže cévy hlavy a krku. Mozková angiografie je používána při hledání zúžení, 

aneurysmatu či cévních malformací (Feigin, 2007) 

 

Vyšetření likvoru prokazuje přítomnost krve v likvoru. Je indikováno 

u závažného klinického podezření na subarachnoidální krvácení při negativním CT 

nálezu. 

 

Celkové vyšetření je kromě diagnostiky vlastní mozkové léze taktéž velmi 

důležité. Vyšetřujeme zejména krevní obraz, hematokrit, glykémii, ureu, 

mineralogram a EKG (Ambler, 2011). Oční vyšetření poskytuje informace 

o aterosklerotických změnách, o projevech arteriální hypertenze, nitrolební 
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hypertenze nebo o známkách krvácení na očním pozadí, poruchy zorného pole určují 

místo postižení zrakové dráhy (Nevšímalová, 2002). 

 

2.10  Léčba 
 

Obecně můžeme rozlišit tři stádia léčby cévní mozkové příhody: prevence, 

okamžitá terapie po prodělání iktu a následná rehabilitace (National Institute 

of Neurological Disorders and Stroke, 2017).  

Iktus je dnes jednoznačně považován za emergentní stav, vyžadující urgentní 

hospitalizaci nemocného a neodkladné zahájení účinné terapie – čím dříve je 

zahájena, tím lepší je konečný výsledek („time is brain“). Každá minuta neléčené 

ischémie či hemoragie znamená ztrátu okolo 1,9 milionu neuronů a tím i ovlivnění 

řeči, motoriky, paměti a mnoho dalšího (National Stroke Association, 2009). Kvalitní 

organizace péče o nemocné s iktem je základním předpokladem úspěšné léčby 

(Bauer, 2010).  

 

2.10.1   Ischemická cévní mozková příhoda 
 

Terapie akutního stadia ischemického iktu je přísně individuální podle typu 

iktu, jeho rozsahu, lokalizace, příčiny a doby zahájení léčby. Je zaměřena především 

na celkovou intenzivní léčbu, rekanalizační léčbu, časnou léčbu preventivní, léčbu 

a prevenci sekundárního postižení mozku a léčbu chirurgickou. 

 

Celková intenzivní léčba je stabilizace vitálně důležitých funkcí a prevence 

mnohých somatických a neurologických komplikací, které jsou častou obávanou 

příčinou zhoršení zdravotního stavu nemocného. Mezi nejčastější somatické 

komplikace patří kardiální a respirační selhání, extrémní arteriální hypertenze, 

arteriální hypotenze, srdeční arytmie, hyperpyrexie a hyperglykemie. Nejzávažnější 

neurologickou komplikací je akutní intrakraniální hypertenze, která je obvykle 

důsledkem rozvoje maligního mozkového edému. Celková intenzivní léčba zahrnuje 

podporu a stabilizaci kardiovaskulárního systému, zajištění respiračních funkcí, 

léčbu hyperpyrexie a hyperglykémie, prevenci dysfunkce gastrointestinálního traktu, 

kompenzaci poruch homeostázy, nutriční podporu, stabilizaci hematologických 
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parametrů, potlačení rozvoje infekce, prevenci hluboké žilní trombózy, prevenci 

depresivních stavů a preventivní antiepileptickou léčbu. 

 

Rekanalizace je obnovení průtoku krve tepnou uzavřenou trombem 

nebo embolem. Aby tato léčba byla úspěšná, musí být provedena co nejrychleji 

(Bauer, 2010). Pro rekanalizaci je velmi důležitý časový údaj v anamnéze pro 

zvolení správného postupu. Je-li již vyvinut rozsáhlý mozkový infarkt, je 

rekanalizace kontraindikována pro vysoké riziko intracerebrálního krvácení 

(Ambler, 2011). 

 

• Do 4,5 hodiny – celotělová intravenózní trombolýza 

• Do 6 hodin – intraarteriální trombolýza 

• Do 8 hodin – mechanické zprůchodnění mozkové cévy a odstranění 

sklerotických plátů v krčních tepnách 

 

Preventivní léčba má za úkol snížení rizika recidivy iktu. Univerzální léčbou 

je antiagregační terapie kyselinou acetylsalicylovou. Je podávána již od prvního dne 

akutní fáze iktu, s výjimkou pacientů léčených trombolýzou, kde je tato léčba, pro 

zvýšené riziko krvácení, zahajována s 24hodinovým zpožděním. U nemocných 

se závažnými trombofilními stavy je již v akutní fázi iktu indikována léčba 

antikoagulační, nejčastěji nízkomolekulárními hepariny (Bauer, 2010). 

 

Chirurgická léčba je indikována u menší části nemocných s CMP. 

U částečné trombózy se stenózou a. carotis se provádí endarterektomie. Další 

alternativou u cévních stenóz je perkutánní transluminární angioplastika 

s eventuelním použitím stentů. U expanzivně se chovajících malacií s výrazným 

perifokálním edémem se provádí i dekompresivní kraniotomie (Ambler, 2011).  

 

2.10.2   Hemoragická cévní mozková příhoda 
 

Léčba je, obdobně jako u lézí ischemických, zaměřena na celkovou intenzivní 

terapii. Oproti ischémiím je u hemoragií důležitá medikamentózní korekce 

hypertenze pod 160/90 mmHg, ale musí být prováděna pomalu a opatrně. Podle 
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konkrétního stavu je klíčová léčba intrakraniální hypertenze a mozkového edému. 

Chirurgické řešení evakuace hematomu se volí pouze v případě mozečkového 

krvácení, kdy hrozí útlak mozkového kmene, u pacientů s cévními malformacemi 

a u mladých pacientů se středním až velkým krvácením. Během hospitalizace je 

důležité monitorovat intrakraniální tlak a sledovat tak progresi hematomu. U všech 

nemocných je indikována antiagregační terapie (především kyselina salicylová), 

která brání agregaci trombocytů a tvorbě destičkových trombů (Ambler, 2011). 

 

2.11  Rehabilitace u CMP  
 

Nedílnou součástí terapie u pacientů s CMP je léčba rehabilitační, se kterou 

začínáme ihned, jakmile to stav pacienta umožní. Dá se říci, že následky CMP jsou 

přímo úměrné kvalitě a intenzitě léčebné rehabilitace od jejího samého počátku 

(Nebudová, 1999). Prvních 6 měsíců po poškození CNS je z hlediska restituce 

funkce naprosto zásadní a léčebná rehabilitace je právě v prvních měsících 

nejefektivnější. Po stabilizaci stavu je nezbytná kontinuální návaznost intenzivní 

rehabilitace, nejen s fyzioterapií, ale i ergoterapií, logopedií a neuropsychologií, 

s umožněním blízkosti rodiny, podpořením motivace k uzdravení nemocného 

a k návratu mezi své blízké (Kačinetzová, 2010). 

Rehabilitační program má být sestaven tak, aby postihoval všechny 

neurologické poruchy, které jsou u pacienta vyjádřeny. Nejčastěji jsou u pacientů 

po CMP přítomny senzorické poruchy, poruchy symbolických funkcí, kognitivních 

funkcí, hybnosti končetin (centrální parézy), postižení hlavových nervů (především 

parézy okohybných nervů, paréza n. facialis, postižení postranního smíšeného 

systému), dále poruchy povrchového i hlubokého čití, poruchy vestibulární 

a cerebelární. Uvedené poruchy je třeba v rámci komplexního rehabilitačního 

programu cíleně ovlivňovat. Prostřednictvím fyzioterapie usilujeme především 

o odstranění funkčního útlumu a o prevenci rozvoje sekundárních změn 

(Kolář, 2009). Využíváme znalostí mechanismů centrálního řízení motoriky 

a bojujeme o udržení funkčního stavu i hypofunkční oblasti. Toho můžeme 

dosáhnout stimulací aferentních systémů. Využíváme veškerých vstupů 

do senzomotorického systému, přes senzorický systém se snažíme aktivovat 

motorický. Přístup fyzioterapeuta by měl být od začátku co nejaktivnější, pasivita 
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v okolí nemocného podporuje přeměnu funkčních útlumových změn ve změny 

definitivní. 

Názory na postup léčebné rehabilitace nejsou zcela jednotné. V jednom ale 

přeci jen nacházíme shodu – včasné zahájení léčby, intenzivní přístup, spolupráce 

multidisciplinárního týmu, spolupráce s rodinou a motivace nemocného je základem 

úspěšné rehabilitace. 

Úspěšnost záleží na závažnosti postižení CNS, na premorbidním stavu 

a celkové kondici, na rodinném zázemí a motivaci, na věku. Snažíme se o dosažení 

co nejoptimálnější funkce, ale zároveň musíme racionálně stanovit reálný cíl. Je třeba 

zvolit individuální přístup k jednotlivým pacientům (Kačinetzová, 2010). 

 

2.11.1   Fyzioterapie v akutním stádiu 
 

Toto období tvá několik dní až týdnů. Nemocný může být v bezvědomí 

a neschopen spolupráce vzhledem k těžkému stavu (Kačinetzová, 2010). 

 U pacienta nacházíme svalovou slabost, snížený svalový tonus a ztrátu 

stability. Jeho stejnostranné končetiny jsou ochablé a volně visící a pacient s nimi 

není schopen pohybovat nebo je udržet proti gravitaci. V tomto období je dominantní 

péče o základní životní funkce a ošetřovatelská péče, v jejímž rámci je třeba pečovat 

o trofiku kůže, bránit rozvoji dekubitů a řešit sfinkterové poruchy.  

 

Nezbytnou částí ošetřovatelské péče je polohování jako prevence rozvoje 

muskuloskeletálních deformit, dekubitů, oběhových problémů, jako zdroj informací 

pro CNS a podpora uvědomování si postižené strany (Kolář, 2009). Z hlediska 

funkce CNS navíc preferujeme fyziologickou polohu a postavení jednotlivých 

segmentů s funkčně centrovaným postavením kořenových kloubů (ramenní a kyčelní 

kloub) a respektování antispastického vzorce. Polohování je dynamicky aplikováno 

po 2 až 3 hodinách, a to i v noci. Využít lze klasické nebo polohovací polštáře, 

případně další speciální pomůcky, ovšem vždy musí být měkké. Paretický segment 

z polštáře neklouže a je stabilizován v požadované poloze, nestabilita podporuje 

rozvoj spasticity. Každá poloha musí být nemocnému příjemná (Kačinetzová, 2010). 

Polohujeme do pozice na zádech a na zdravé i postižené straně. Poloha na zádech 

zvyšuje extenční spasticitu na dolních končetinách, proto bychom měli preferovat 
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polohy na boku. Poloha na břiše je nejméně nebezpečná z hlediska ohrožení dekubity 

a nejméně vyvolává zvýšené svalové napětí, většinou je ale poměrně těžko snášena 

staršími lidmi. Důležitou zásadou je polohování do antispastického vzorce, zabránění 

zevní rotaci dolní končetiny, vnitřní rotaci a addukci horní končetiny. Od počátku 

terapie bychom měli dbát také na prevenci syndromu bolestivého ramenního kloubu, 

což je u CMP obávaná komplikace. Při manipulaci s nemocným je důležité něžné 

zacházení s hypotonickým ramenním pletencem, neprovádíme trakci. Rameno by 

mělo být chráněno proti vlivu gravitace, aby nedocházelo k mikrotraumatům 

a subluxaci, která by později mohla přispět k rozvoji bolestivého ramene. 

Rovněž důležité je zmínit polohování aker končetin. Ruka sice potřebuje 

senzorické vstupy, nicméně cokoli v ruce s centrální parézou provokuje úchopový 

reflex. Dbáme tedy na funkční postavení ruky – lehká dorsální flexe zápěstí 

a radiální dukce. Nohu necháváme volnou. Dříve používané opory bránící plantární 

flexi nohy nejsou vhodné, neboť provokují spasticitu plantárních flexorů. Dostačující 

je pravidelné pasivní protahování m. triceps surae. 

 

V akutním období se rovněž osvědčuje použít pneumatickou dlahu 

na postižené končetiny. Používá se k ovlivnění akrálního edému, k inhibici spasticity 

a tam, kde je porucha čití a je třeba zvýšit aferentaci. 

 

Pasivní cvičení v antispastickém vzorci patří mezi nejběžnější techniky 

používané u pacientů v akutním stádiu po CMP. Pasivní pohyby by se měli provádět 

pomalu s lehkou trakcí segmentu. Během cvičení můžeme také využít techniku 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace – pohyb v diagonálách. V rámci 

pasivního cvičení má velký význam mobilizace ramenního pletence krouživými 

pohyby (Horáček, 2006). Zahajujeme rovněž aktivní pohyb, nacvičujeme například 

zvedání pánve, které funguje jako příprava k vertikalizaci. 

 

Dále následuje výcvik posturálních reflexních mechanismů, kdy je vhodné 

použít Vojtovu reflexní lokomoci pro ovlivnění vývoje abnormálního svalového 

tonu a pro rozvoj stereognostických funkcí (Kolář, 2009). 
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Ke zvýšení aferentace do CNS se také využívá proprioceptivní 

a exteroceptivní stimulace různých částí těla. Provádí se např. klepání, hlazení, tlak, 

potřásání (Šeclová, 2004). 

 

Nacvičujeme sebeobsluhu na lůžku, přetáčení na bok. Nemocného je nutné 

motivovat k otáčení ke stolečku přes postiženou stranu. Podporujeme tak bilaterální 

aktivitu trupu. 

 

Pro hemiparetiky je typická převaha břišního dýchaní nad kostálním. Snižuje 

se dechový objem, síla hrudního a břišního svalstva spolu se snížením 

kostovertebrální pohyblivosti. Proto je nezbytná respirační fyzioterapie a podpora 

bráničního dýchání (Kolář, 2009). 

 

2.11.2   Fyzioterapie v subakutním stádiu 
 

Při rehabilitaci v akutním stádiu se klade důraz na nácvik aktivní hybnosti 

a vertikalizace. Vertikalizujeme co nejdříve, zejména z důvodu prevence interních 

komplikací. Vertikalizace je postupná a zahrnuje několik na sebe navazujících kroků. 

Pacient se nejprve učí posazovat na lůžku. Preferujeme posazování přes postiženou 

stranu z důvodu její facilitace. Klademe důraz na optimální postavení hlavy a trupu, 

fyziologické postavení dolních končetin s ploskami pevně opřenými o podložku. 

Podložená ploska je tak exteroceptivně i proprioceptivně stimulována. Obzvláště 

důležitý pro další období je nácvik rovnováhy vsedě. Pokud pacient zvládne stabilní 

sed, pokračujeme vertikalizací do stoje s vhodně zvolenou pomůckou. Provádíme jí 

tak, aby se nemocný cítil bezpečně, nejistota a instabilita vyvolávají strach, který 

akcentuje spasticitu a patologické držení. Nácvik chůze nezahajujeme dříve, než 

pacient zvládne kontrolovaný stoj se zatížením obou dolních končetin a přenášení 

váhy. Je třeba počítat se ztrátou rovnovážných reakcí. Zaměřujeme se také na 

správné kladení a odval chodidla a na chůzi vpřed i vzad. 

 

V tomto stádiu nastává rozvoj spasticity. U většiny pacientů se dříve 

či později vyvíjí spasticita s predilekcí na flexorech horní končetiny a extenzorech 

dolní končetiny. Podle klasické definice dle Lance je spasticita charakterizována 
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zvýšením tonického napínacího reflexu v závislosti na rychlosti pasivního protažení. 

Zvýšená tonická svalová odpověď je výsledkem abnormálního zpracování 

proprioceptivní aferentace na míšní úrovni. Při přerušení descendentních inhibičních 

drah dochází k plastické reorganizaci neuronálních míšních okruhů 

a k hyperexcitabilitě periferního motoneuronu. Klinický obraz je charakterizován 

tzv. syndromem horního motoneuronu, který tvoří: svalový hypertonus, dystonická 

postura, zvýšené šlachookosticové reflexy, pozitivní iritační pyramidové příznaky, 

klonus, flexorové a extenzorové spazmy. 

Terapie spasticity zahrnuje polohování nemocného, pasivní protahování 

svalů, použití protetických pomůcek (např. dlahování), elektrostimulaci, aplikace 

tepla, chladu a ultrazvuk. Pro výraznou lokální spasticitu v určité svalové skupině je 

vhodná intramuskulární aplikace botulotoxinu (Štětkářová, 2012). 

Je-li vývoj stavu příznivý, dojde u některých pacientů k částečné úpravě 

nálezu. Jsou dobře schopni ovládat postiženou horní končetinu a chůze je již výrazně 

lepší. Končetiny se však stále pohybují jako celek. Při fyzioterapii je proto třeba 

se zaměřit na jemnější a izolovanější pohyby a zároveň potlačovat patologické 

pohybové vzory. V oblasti horní končetiny se snažíme, aby byl pacient schopen 

vykonávat pohyby v zápěstí a prstech. Je nutné nacvičit úchopy, otevírání a zavírání 

prstů, opozici palce. Pacient by měl umět dorsální i plantární flexi nohy bez ohledu 

na polohu končetiny (Kolář, 2009). Podporujeme izolovanou dorzální flexi nohy 

ve stoji, protože bez toho nelze chodit způsobem „pata-špička“. To lze facilitovat 

tím, že stojícího pacienta nečekaně vychylujeme vzad a vyvoláváme obrannou 

kontrakci dorzálních flexorů nohy. Pak se zaměříme na výcvik rovnováhy 

na postižené DK, kdy pacienta stojícího na jedné DK vychylujeme do stran. 

V tomto období ještě převládá na horní končetině flexe s pronací, 

takže pohyby obsahující uvedené směry jsou pro pacienta jednoduché, ale supinace 

a radiální dukce zápěstí mohou být problémem. Proto pacientovi činí obtíže při jídle 

dopravit lžíci k ústům. Je proto třeba nacvičovat pevný úchop nezávislý na poloze 

paže – např. cvičení, kdy pacient drží konec šátku nebo ručníku a druhý konec 

uchopí fyzioterapeut, který pomocí ručníku s pacientovou rukou komíhá a tahá za ni, 

a pacient musí udržet ručník mezi palcem a ukazovákem v různých polohách ruky. 

V této době je často větší problém uvolnit předmět z ruky, než jej uchopit. 

Proto zařazujeme i cviky na uvolnění ruky (Horáček, 2006).  
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2.11.3   Fyzioterapie v chronickém stádiu 
 

Zatímco u některých pacientů se i nadále stav pozvolna zlepšuje, jiní dospějí 

do stádia, kdy již k podstatnému zlepšení nedochází. V tomto případě hovoříme 

o chronickém stadiu (Kolář, 2009). 

Tato fáze je zaměřena především na sociální integraci, obnovu sociálních 

kontaktů, řešení každodenních problémů a zajištění co nejvyšší kvality života 

nemocného. Základní cíle modifikujeme dle potenciálu a potřeb pacienta, nadále 

pokračuje součinnost rehabilitačního týmu (Kačinetzová, 2010). 

V chronickém stádiu jsou již zafixované špatné posturální a pohybové 

stereotypy. Pacient není schopen optimálně používat handicapovanou dolní 

končetinu, více se opírá zdravou horní končetinou o hůl. Většinou můžeme 

pozorovat elevaci pánve, cirkumdukci dolní končetiny, rekurvaci v koleni a nášlap 

na zevní stranu plosky. Při chůzi se akcentuje spasticita na obou postižených 

končetinách. Horní končetina je držena u těla, flektována v lokti a často je přítomna 

subluxace ramenního kloubu a syndrom bolestivého ramene. I navzdory včasně 

zahájené, správně a dlouhodobě prováděné rehabilitaci může u pacientů přetrvávat 

výrazné neurologické postižení. Někteří pacienti jsou schopni celkem dobré chůze, 

avšak nemají dobře vypracovány pohyby na postižené straně. V tomto případě je 

vhodné zahájit reedukaci hybnosti v nižších polohách. Pokud u pacientů s výraznou 

spasticitou již nelze dosáhnout její inhibice, upřednostníme ergoterapii, v jejímž 

rámci usilujeme o zlepšení sebeobsluhy a věnujeme se nácviku zvládání ADL 

vzhledem k trvalému postižení. Cílem je, aby byl pacient co nejméně závislý 

na okolí, neboť nezávislost mu dodává potřebnou sebedůvěru (Kolář, 2009). 

Pokud je postižení pacienta po ukončení hospitalizace těžké a pacient nemůže 

být přeložen do domácí péče, je třeba zajistit další návaznost (rehabilitační ústavy, 

LDN). Při příznivém vývoji stavu a vhodném domácím zázemí může být pacient 

přeložen do domácího prostředí, případně domluvit pečovatelskou službu různého 

rozsahu. Po odeznění akutního stádia zejména v případech, kdy je patrné, že se 

narušená funkce obnovuje, je indikována komplexní lázeňská péče. Je vhodná 

především k podpoře obnovující se hybnosti, zlepšení soběstačnosti a zvýšení kvality 

života pacienta. Lázeňskou péči pro pacienty po CMP poskytují např. lázně v Dubí, 

Karviné, Mšeném, Velkých Losinách, Vráži a Jánské Lázně.  
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Porucha hybnosti, omezení soběstačnosti a porucha symbolických funkcí 

představuje hluboký zásah do života pacienta i jeho okolí. Vyrovnání se s novou 

skutečností je jedním z nejtěžších úkolů, který musí nemocný řešit (Kolář, 2009). 

To může souviset s emočními problémy. Po iktu jimi trpí až 70 % postižených. 

Objevují se různě závažné emoční problémy – reakce žalu, podrážděnosti, 

nespokojenosti, smutku a deprese. Mohou se objevit ihned po iktu v důsledku 

přímého poškození, nebo mohou vzniknout v pozdějších fázích, když si pacient plně 

uvědomí dopad na svou soběstačnost a další následky. Proto je důležité zaměřit se 

také na psychologickou rehabilitaci (Feigin, 2007). 

 

2.11.4   Metody používané u pacientů s CMP  
 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je metoda, 

kterou vypracoval dr. Herman Kabat v letech 1946–1951. Základním 

neurofyziologickým mechanismem PNF je cílené ovlivňování motorických neuronů 

předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulsů ze svalových, šlachových 

a kloubních proprioceptorů (Kolář, 2009). Jejich facilitační význam se uplatňuje 

zejména tehdy, kdy za patologických stavů dojde ke zvýšení dráždivosti některých 

neuronů a je třeba více vzruchů pro vznik synaptického impulsu. 

Facilitačními mechanismy je protažení jako výchozí poloha, maximální 

odpor, manuální kontakt vedoucí pacienta ke správnému směru pohybu, přesné 

povely, trakce facilitující flexory a komprese facilitující extenzory. 

Pohyby jsou uspořádány to tzv. sdružených pohybových vzorců. Pohybu se 

účastní celé svalové komplexy a pohyb se děje v několika kloubech a rovinách 

současně. Na rozdíl od nepřirozených a neekonomických analytických pohybů 

metoda vychází z přirozených pohybů z běžného života. Facilitační pohybové vzorce 

mají diagonální a spirální charakter. Spirální složku vzorce zajišťuje rotace, 

diagonální složku flexe, extenze, abdukce a addukce. Pohybové vzorce jsou popsány 

pro hlavu a krk, trup, pánev a končetiny. Facilitační pohybové vzorce se mohou 

provádět jako pasivní pohyb, aktivní pohyb s dopomocí, aktivní pohyb a pohyb 

proti odporu, mohou se provádět v plném rozsahu, v omezeném rozsahu pohybu 

i v malých úsecích vzorce. Základní polohou je poloha vleže na zádech, ale připouští 

se provedení v jakékoli jiné poloze. Změna polohy však ovlivňuje nároky 
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na svalovou sílu. Dle potřeby fyzioterapeut využívá posilovací nebo relaxační 

techniky (Holubářová, 2017). 

 

Vojtův princip: reflexní lokomoce, metoda vypracovaná v 50. letech 

20. století českým neurologem Václavem Vojtou, umožňuje opět dosáhnout 

základních pohybových modelů u pacientů s poškozeným centrálním nervovým 

systémem a pohybovým aparátem. Profesor Vojta vycházel z představy, že základní 

hybné vzory jsou programovány geneticky v centrálním nervovém systému každého 

jedince. Ten je má k dispozici jako „stavební kameny“ pro vzpřímení a pohyb vpřed 

– od úchopu přes otáčení a lezení až k samostatné chůzi. Při poruchách CNS 

a pohybové soustavy je zapojení těchto pohybových vzorů omezeno. Pomocí reflexní 

lokomoce nastává možnost aktivovat CNS a probudit jej z narušené situace s cílem 

obnovit vrozené fyziologické pohybové vzory (Kolář, 2009).  

V rámci terapie podle Vojty vytváří terapeut u pacienta, který leží v poloze 

na břiše, na zádech nebo na boku, cílený tlak na určité zóny na těle. Takovéto 

podněty vyvolávají u lidí v jakémkoli věku automaticky a bez vlastního přičinění, 

tedy bez aktivní vědomé spolupráce dotyčné osoby, dva pohybové komplexy: 

Reflexní plazení v poloze na břiše a reflexní otáčení z polohy na zádech 

a na boku. Reflexní plazení vede k určitému druhu plazivého pohybu, zatímco 

reflexní otáčení začíná z polohy na zádech a přes polohu na boku přechází 

do tzv. polohy na všech čtyřech. 

V rámci reflexní lokomoce dochází ke koordinované rytmické aktivaci 

kompletního kosterního svalstva a oslovení různých řídících úrovní centrálního 

nervového systému. U pacienta se aktivují svalové funkce potřebné pro spontánní 

pohyby v každodenním životě, zejména na páteři, ale i na horních a dolních 

končetinách, nohách, rukách i na obličeji. Motorické reakce vyvolané 

prostřednictvím tlakových podnětů v určitém výchozím nastavení, které probíhají 

pravidelně a cyklicky, lze kompletně aktivovat již u novorozence a libovolně často je 

reprodukovat. Profesor Vojta se domníval, že u pacienta dojde na základě opakované 

aktivace těchto „reflexních“ pohybů k „uvolnění,“ nebo „novému propojení“ funkčně 

blokovaných nervových spojů mezi mozkem a míchou (Internationale Vojta 

Gesellshaft, 2018). 
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Koncept manželů Bobathových vznikl ve 40. letech 20. století a byl 

zdokonalován v průběhu téměř padesáti let. Teoretickým základem konceptu je 

mechanismus centrální posturální kontroly. Obsahuje řadu dynamických posturálních 

reakcí, které sledují společný cíl: udržet rovnováhu a přizpůsobit posturu 

před pohybem, během pohybu a po jeho dokončení. Obecnými cíli terapie jsou 

inhibice spasticity, patologických posturálních a hybných vzorů, facilitace 

fyziologické postury, změna senzorického vjemu pro zlepšení vnímání polohy 

a pohybu, prevence kontraktur a deformit (Kolář, 2009). 

 

Mirror terapie neboli terapie pomocí zrcadla byla poprvé použita 

v 90. letech 20. století americkým profesorem Vilayanur Subramanian 

Ramachandranem, který se zabýval zkoumáním tzv. systému zrcadlových neuronů. 

Principem zrcadlové terapie je použití zrcadla k vytvoření reflexní iluze, že byl 

proveden pohyb postiženou končetinou bezbolestně (Physiopedia, 2015). Během 

terapie je zrcadlo umístěno v sagitální rovině těla pacienta, tudíž odráží pohyby 

zdravé strany, jako by to byla strana postižená (Thieme, 2012). Zrcadlová iluze 

„správného“ pohybu provokuje chybějící oblast propriocepce a aktivuje převážně 

premotorickou, motorickou a vizuální kůru kortexu ve smyslu jejích reorganizačních 

procesů (Altschuler, 1999). 

 

Constraint-induced movement therapy (CIMT, CI terapie, nuceně 

navozená terapie) spočívá ve znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy a k 

„vynucení“ aktivity končetiny handicapované. Koncept CI terapie vznikl v Alabamě 

v USA díky myšlence Dr. Edwarda Tauba, Ph.D. (Uswatte, 1999). 

Při hemiparézeje pro pacienta těžké používat postiženou končetinu, a tak 

ve většině případů nahrazuje její funkci končetina zdravá. Cílem metody je kortikální 

reorganizace, tedy stimulace mozku k formování nových spojů a růstu nových 

neuronů (Leah, 2015). 

Cílem terapie je zlepšení rozsahu pohybu, zvýšení svalové síly, snížení 

spasticity, optimalizace svalového tonu, funkčního zapojení končetin, kvality 

pohybu, zlepšení vnímání postižené končetiny a především zlepšení kvality života v 

rámci ADL.  
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Součástí terapie je: 

Fixace: S ohledem na stav a bezpečnost pacienta volíme buď závěs, dlahu 

nebo rukavice. 

Autoterapie: Terapie začíná kontrolou zadaných domácích úkolů. 

Příprava těla na cvičení: Nahřívání, neuromobilizace. 

Shapingové úkoly: Několikanásobné opakování repetitivních pohybů 

postiženou končetinou za určitý časový úsek, přičemž se v průběhu terapie jejich 

náročnost zvyšuje. Cílem je dosáhnout správného pohybového stereotypu. 

Nácvik aktivit denního života 

(CIMT – movement for life) 

 

 

Mezi další využívené metody patří metoda Brunnströmové, metoda 

Johnstonne, metoda Roodové, metoda senzomotorické stimulace, atd.  

 

 

2.11.5   Pomůcky používané u pacientů s CMP  
 

Ve všech fázích vývoje CMP může vzniknout potřeba použít některou 

z pomůcek, usnadňující stoj nebo chůzi, zpevňující nestabilní klouby nebo bránící 

rozvoji spasticity a vzniku sekundárních změn. Jedná se o různé typy dlah a ortéz, 

hole, berle, chodítka, vozíky, již zmíněné pneumatické dlahy apod.  

 

Na horní končetinu nejčastěji používáme individuálně zhotovené dlahy 

k prevenci flekční kontraktury prstů a ruky.  Dříve používané závěsy horní končetiny 

nejsou zcela vhodné, protože vzhledem k poloze končetiny v závěsu je jisté riziko, 

že se posílí spastický flekční vzorec a dojde k nežádoucímu omezení synkinézy 

ramenního pletence při chůzi. I přesto však může být pro některé pacienty závěs 

dočasně nejpřijatelnějším řešením.  

Na dolní končetině je třeba někdy proteticky zajistit správné postavení nohy 

při chůzi. Noha paretické končetiny se často pro spasticitu lýtkových a oslabení 

anterolaterálních svalů bérce nastavuje do plantární flexe, což obvykle narušuje 

stereotyp chůze, může být přítomna i nestabilita hlezenního kloubu. Tuto situaci je 

možné řešit elastickou bandáží nebo kineziotapingem, případně ortézou 
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nebo peroneální páskou, která usnadní dorsální flexi v hlezenním kloubu při chůzi 

(Kolář, 2009). Pomůckou při „syndromu padající špičky“ může být také přístroj 

WalkAide, který  funguje na principu funkční elektrické stimulace, kdy podrážděním 

n. peroneus dojde k reflexnímu stahu svalů na bérci a aktivnímu zvednutí špičky. 

Pokud je přítomna nestabilita kolenního kloubu, který se v důsledku parézy 

podlamuje, je vhodné jej zpevnit bandáží či ortézou a podpořit tak jeho funkci při 

chůzi (Kolář, 2009). 

 

U pacientů s CMP používáme i některé prostředky fyzikální terapie, a to 

k ovlivnění bolesti, snižování spasticity, zlepšení trofiky, redukci otoků a podpoře 

propriocepce. V subakutním a chronickém stádiu jsou velmi vhodné hlavně 

vodoléčebné procedury (např. vířivá lázeň je vhodná u edému nebo ke snížení 

spasticity). U bolestí např. v oblasti ramene používáme elektroanalgezii 

(diadynamické proudy, interferenční proudy) a dále ultrazvuk (Horáček, 2006).  
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 
 

3.1  Metodika práce 
 

Souvislou odbornou praxi jsem absolvovala na rehabilitačním lůžkovém 

oddělení v Oblastní nemocnici Kladno v termínu od 15. 1. do 9. 2. 2018. Po celou 

dobu praxe jsem měla možnost pracovat s pacientkou, která prodělala ischemickou 

cévní mozkovou příhodu. Pacientka souhlasila se zpracováním její kazuistiky 

v bakalářské práci (viz. informovaný souhlas) a projekt byl schválen etickou komisí.   

V rámci vyšetření jsem použila metody aspekční, při kterých jsem se zaměřila 

na celkový pohled, chůzi, pohybový a dechový stereotyp. Palpačně dle Lewita byly 

vyšetřeny měkké tkáně a kloubní vůle (Lewit, 2003). Spasticitu jsem zhodnotila dle 

Ashworthovy škály (Ehler, 2014). Dále jsem využila antropometrické měření délek 

končetin a goniometrické měření ke zjištění aktivního a pasivního rozsahu pohybu. 

Dle Jandy jsem vyšetřila nejčastěji zkrácené svaly (Janda, 2004). Zhodnotila jsem 

symetrii úchopů. V rámci neurologického vyšetření jsem testovala hlavové nervy, 

šlachookosticové reflexy, iritační a zánikové jevy na horních i dolních končetinách. 

Dále jsem vyšetřila čití a mozečkové funkce. Soběstačnost pacientky jsem hodnotila 

pomocí Barthel index a kognitivní funkce pomocí MMSE.  

Jako terapeutické metody jsem použila PNF (pasivní pohyb, aktivní pohyb 

s dopomocí a posilovací techniku pomalý zvrat – výdrž), pasivní protažení, 

izometrické a kondiční cvičení, postizometrické relaxace a mobilizace dle Lewita 

a postizometrické relaxace s následným protažením, techniky měkkých tkání, 

rytmickou stabilizaci, respirační fyzioterapii a nácvik správného stereotypu chůze 

a ADL. K terapii jsem užívala různých pomůcek jako overball, molitanový míček, 

masážního ježka, atd. Jako kompenzační pomůcky pacientka využívala nejprve 

vysoké chodítko, následně čtyřbodovou hůl a šátek pro závěs horní končetiny, 

pro vertikalizaci do sedu používala žebřík připevněný k pelesti lůžka. Z přístrojové 

fyzioterapie jsem využila motomed, pokusili jsme zařadit stimulační přístroj 

WalkAide, který se nakonec pro pacientku ukázal jako nevhodný. 

Cvičební jednotka trvala 60 minut. Měla jsem možnost s pacientkou vést 

13 terapeutických jednotek v průběhu celého trvání odborné praxe. 
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3.2  Anamnéza 
 

Osobní data 

Vyšetřovaná osoba: O. W.  

Pohlaví: žena  

Ročník: 1945 

Váha: 73 kg  

Výška: 164 cm  

BMI: 27,1  

Diagnóza: Stav po iCMP v povodí arteria cerebri media ze dne 13. 9. 2017 

s těžkou levostrannou symptomatikou – plegie LHK, těžká paréza LDK. 

 

Status praesens 

Subjektivní: Pacientka je limitována ve vykonávání běžných denních 

činností, jako je vertikalizace, chůze, hygiena. Nedokáže se samostatně obléct a dojít 

si na toaletu. Pro dlouhodobou hospitalizaci a nynější stav trpí depresivními 

náladami, často pláče, ale tvrdí, že to „jde mimo ní“. Trápí ji nemožnost návratu 

do práce, k aktivnímu životnímu stylu a sportu. Občas trpí bolestmi levého loketního 

kloubu. 

 

Objektivní: Pacientka je orientovaná osobou, místem i časem. Je náladová, 

většinou velmi komunikativní, spolupracující, ale také občas pláče a má depresivní 

nálady. Dominantní horní končetina je pravá. Pacientka ležící na lůžku, vertikalizaci 

do sedu samostatně nezvládá. V sedu je stabilní, vydrží 1 hodinu. Vertikalizace 

do stoje s vysokým chodítkem a dopomocí fyzioterapeuta, nestabilní. Nosí brýle 

na čtení.  

 

Rodinná anamnéza 

Otec prodělal iCMP a zemřel v 76 letech na infarkt myokardu. Matka zemřela 

ve 27 letech na tuberkulózu plic. Bratr dvakrát prodělal infarkt myokardu. Sestra se 

léčí se srdcem. Děti nemá.  
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Osobní anamnéza 

Předchozí onemocnění: Běžné dětské nemoci, v dětství asi šestkrát spála. 

Chronická venózní insuficience, operace varixů dolních končetin bilaterálně. Jako 

přidružené onemocnění k iCMP prodělala sakrální dekubitální vřed, který je nyní 

zhojen. Fibrilace síní, hypertenze. Pacientka neutrpěla žádný úraz.  

 

Nynější onemocnění: Pacientka je hospitalizována od 31. 12. 2017 v Oblastní 

nemocnici Kladno pro zajištění následné péče a rehabilitace po iCMP ze dne 

13. 9. 2017 s těžkou levostrannou symptomatikou. 

Prvními příznaky byly bolest hlavy a porucha hybnosti LHK. Primárně byla 

hospitalizována na JIP v nemocnici v Děčíně, kam byla přivezena v bezvědomí. Dne 

15. 9. byla pacientka při vědomí přeložena na neurologii FN Motol, kde pokračovala 

terapie. Nebyla schopná sebeobsluhy na lůžku, vertikalizace, lehká dysartrie, plegie 

a otok LHK a těžká paréza LDK. Docházela za ní logopedka, byla prováděna 

manuální lymfodrenáž pro otok LHK. Pro stav pacientky nebyl možný překlad 

k intenzivní rehabilitaci, proto byla po třech týdnech přeložena na LDN v Motole, 

kde zahájili vertikalizaci, zvyšování tělesné kondice pomocí motomedu, pokračovala 

také logopedie. Z důvodu dlouhodobého upoutání na lůžko vznikl malý dekubitus 

v sakrální oblasti, který byl následně zhojen po zlepšení polohování a lokální terapii. 

Na LDN probíhala pozvolná rehabilitace, došlo k částečnému zlepšení nemocné, 

zvládla stabilní sed 20 minut, přesun na vozík s dopomocí, stále přetrvává plegie 

LHK a těžká paréza LDK, dysartrie méně výrazná. Následně byla pacientka 

přeložena k intenzivní rehabilitaci do Oblastní nemocnice Kladno. 

 

Farmakologická anamnéza 

• ELIQIUS v prevenci cévní mozkové příhody a embolie 

• TORVACARD ke snížení hladiny krevních tuků 

• ESCITALOPRAM antidepresivum  

• EGILOK pro léčbu vysokého tlaku  

• NOVALGIN podáván při bolesti 
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Gynekologická anamnéza 

• Porody: 0 

• Potraty: 0 

• Menopauza: 49 let  

 

Pracovní anamnéza 

Pracovala jako ústavní lékárník FN Motol - doktorka farmacie. Měla také 

vlastní lékárnu. Nyní v důchodu. 

 

Sociální anamnéza 

Žije sama v bytě s výtahem, kde nejsou žádné schody.     

 

Sportovní anamnéza 

V dětství se věnovala gymnastice, později basketbalu. V nynějším věku 

jezdila na lyžích, pravidelně cvičila a často chodila pěšky. 

 

Abusus: Neguje. 

 

Alergie: Tetracyklin, penicilin. 

 

Předchozí rehabilitace 

V rámci hospitalizace na neurologii FN Motol – manuální lymfodrenáž 

pro otok LHK, logopedie. 

Následně rehabilitace v LDN v Motole – vertikalizace, logopedie, každý den 

motomed na 20 minut. 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor   
 

3.3.1  Vyšetření aspekcí 
 

Při mém příchodu pacientka ležela v supinační poloze na lůžku. Levá horní 

končetina složena na hrudi, pravá horní končetina a dolní končetiny volně natažené. 

Lehátko bylo pod hlavou zvednuto do 25°. 

 

Vleže je na první pohled viditelný pokles levého koutku, který se zvýrazňuje 

při mluvení. Hypotrofie celé LHK. Oblast pupku je symetrická, břišní svalstvo 

ochablé. Pánev symetrická. LDK ve vnější rotaci v kyčelním kloubu a ve větší 

plantární flexi v kloubu hlezenním. Hypotrofie levého m. quadriceps femoris.  

 

Sed je stabilní. Strnulé držení hlavy a krční páteře, hypertonus m. trapezius. 

Levý koutek níž. Obě ramena jsou v protrakci, pravé rameno je výše než levé. 

 

Stoj ve vysokém chodítku, celkově nakloněna k pravé straně, více zatěžuje 

pravou dolní končetinu, levou odlehčuje. Strnulé držení hlavy a krční páteře, levý 

koutek níž. Hlava je v mírném předklonu. Oploštělá lordóza krční páteře, oploštělá 

hrudní kyfóza i bederní lordóza. Hýžďové svalstvo je ochablé. LDK ve vnější rotaci, 

předsunuta před PDK. 

 

3.3.2  Vyšetření chůze  
 

Chůze možná pouze s vysokým chodítkem a dopomocí jednoho 

fyzioterapeuta, který musí fixovat LHK v opoře. Rytmus kroku nepravidelný, delší je 

krok PDK, LDK pouze přinožuje. Chůze o široké bazi, LDK ve výrazné vnější 

rotaci, nedochází k dorsální flexi v levém hlezenním kloubu, cirkumdukce LDK. 

Značnou vahou se opírá o chodítko. Hlava je v předklonu. Ujde 25 m. 

 

3.3.3  Vyšetření dechu  
 

 Dechová frekvence pravidelná, převažuje hrudní dýchání.  
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3.3.4  Vyšetření reflexních změn   
 

Kůže: Špatně protažitelná latero-laterálně v oblasti šíje a v okolí hrudní 

páteře.  

 

Podkoží: Kiblerova řasa je hůře uchopitelná v oblasti šíje a v okolí hrudní 

páteře. 

 

Fascie: Cervikokraniální fascie špatně posunlivá, tuhá bariéra bilaterálně. 

Cervikobrachiální fascie špatně posunlivá, tuhá bariéra bilaterálně. Špatně posunlivá 

fascie levého bérce, tuhá bariéra. 

 

Sval: Hypertonus horní části m. trapezius bilaterálně. Hypertonus 

subokcipitálních svalů. Trigger point v hrudní části paravertebrálních svalů vlevo. 

Hypotonus svalů LHK – m. biceps brachii, m. triceps brachii, svaly předloktí, svaly 

thenaru. Spasticita flexorů zápěstí – stupeň 2 dle Ashworthovy škály. Hypotonus 

břišních svalů, m. gluteus maximus, m. quadriceps femoris vlevo, hypertonus flexorů 

kolenního kloubu, m. triceps surae vlevo. Spasticita m. triceps surae – stupeň 1 

dle Ashworthovy škály. 

 

Kloubní vůle: Bokáda AO skloubení do lateroflexe. Blokáda os trapezium 

dorsálně. Blokáda pately laterálně vpravo. Blokáda metatarzofalangeálního kloubu 

dorsálně vlevo. Blokáda Lisfrankova kloubu dorsálně i plantárně. 
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3.3.5  Antropometrie 
 

Antropometrie horní končetiny 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antropometrie dolní končetiny 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Délky a obvody horní končetiny (cm) Pravá Levá 

Délka celé horní končetiny 72 72 

Délka paže 28 29 

Délka předloktí 25 24 

Délka ruky 19 19 

Obvod relaxované paže 26 24 

Obvod paže při kontrakci m. biceps 

brachii 
27 

Nesvede 

kontrakci 

Obvod loketního kloubu 24 25 

Obvod předloktí 22,5 22 

Obvod zápěstí 16 16 

Tabulka č. 1 – Antropometrie horní končetiny 

Délky a obvody dolní končetiny (cm) Pravá Levá 

Anatomická délka dolní končetiny 81 81 

Funkční délka dolní končetiny 88 88 

Délka stehna 40 41 

Délka bérce 42 41 

Délka nohy 25,5 25,5 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 52 51 

Obvod kolena 43 44 

Obvod přes tuberositas tibiae 37 39 

Obvod lýtka 37 38,5 

Obvod přes kotníky 26 27 

Obvod před patu a nárt 34 34 

Tabulka č. 2 – Antropometrie dolní končetiny 
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3.3.6  Goniometrie 
 

Pozn.: Měřeno orientačně vleže na zádech, vsedě a ve stoji. 

 

Goniometrie horní končetiny aktivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Ramenní 

S 40-0-170 0-0-0 

F 180-0-0 0-0-0 

T 25-0-110 0-0-0 

R 60-0-70 0-0-0 

Loketní S 0-0-140 0-0-0 

Radioulnární R 80-0-75 0-0-0 

Zápěstí 
S 65-0-80 0-0-0 

F 30-0-35 0-0-0 

Palec (CM kloub) 

F 30-0-15 0-0-0 

S 40-0-0 0-0-0 

R 20-0-55 0-0-0 

Palec (MP kloub) S 5-0-45 0-0-0 

Palec (IP kloub) S 5-0-80 0-0-0 

2. – 5. Prst (MP kloub) S 45-0-90 0-0-0 

2. – 5. Prst (PIP kloub) S 0-0-90 0-0-0 

2. – 5. Prst (DIP kloub) S 0-0-70 0-0-0 

 

Goniometrie horní končetiny pasivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Ramenní 

S 40-0-170 20-0-110 

F 180-0-0 130-0-0 

T 25-0-125 15-0-110 

R 60-0-70 40-0-55 

Tabulka č. 3 – Goniometrie horní končetiny aktivně 
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Kloub Rovina Pravá Levá 

Loketní S 0-0-140 0-0-140 

Radioulnární R 80-0-75 45-0-40 

Zápěstí 
S 65-0-80 50-0-30 

F 30-0-35 10-0-30 

Palec (CM kloub) 

F 30-0-15 10-0-10 

S 40-0-0 15-0-0 

R 20-0-55 10-0-20 

Palec (MP kloub) S 5-0-45 0-0-15 

Palec (IP kloub) S 5-0-80 0-0-20 

2. – 5. Prst (MP kloub) S 45-0-90 15-0-40 

2. – 5. Prst (PIP kloub) S 0-0-90 0-0-30 

2. – 5. Prst (DIP kloub) S 0-0-70 0-0-30 

Tabulka č. 4 – Goniometrie horní končetiny pasivně 

 

Goniometrie dolní končetiny aktivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Kyčelní 

S 0-0-110 0-0-60 

F 35-0-10 30-0-5 

R 20-0-20 15-0-10 

Kolenní S 0-5-135 0-0-90 

Hlezenní S 20-0-40 0-0-0 

Noha R 20-0-30 0-0-0 

Tabulka č. 5 – Goniometrie dolní končetiny aktivně 

 

Goniometrie dolní končetiny pasivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Kyčelní 

S 5-0-115 5-0-80 

F 40-0-15 35-0-10 

R 30-0-20 20-0-15 

Kolenní S 0-5-140 0-0-120 
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Kloub Rovina Pravá Levá 

Hlezenní S 20-0-45 20-0-35 

Noha R 20-0-40 20-0-25 

Tabulka č. 6 – Goniometrie dolní končetiny pasivně 

 

Goniometrie krční páteře  

Rotace je omezena o dvě třetiny bilaterálně. Pohyb do lateroflexe bilaterálně 

není téměř žádný. Při flexi se dotkne bradou hrudi. 

 

3.3.7  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
 

Testovaný sval Pravá Levá 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

M. triceps surae 0 1 

M. piriformis 2 2 

M. pectoralis major (všechny části) 1 1 

M. trapezius 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

        Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů 

 

3.3.8  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
 

Abdukce v kyčelním kloubu 

PDK: Quadrátový mechanismus. 

LDK: Pacientka není schopna provést pohyb proti gravitaci.  

 

Flexe trupu 

Převažuje aktivita m. iliopsoas. Pacientka nedokáže pohyb víckrát zopakovat. 
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Flexe šíje  

Začíná předsunutím hlavy, převažuje aktivita m. sternocleidomastoideus.  

 

Abdukce v ramenním kloubu  

PHK: Pohyb začíná elevací ramenního pletence, bez úklonu trupu. 

LHK: Plegie. 

 

3.3.9  Vyšetření úchopů 
 

Jemný úchop  Pravá Levá 

 

Štipec svede nesvede 

Špetka svede nesvede 

Laterální úchop svede nesvede 

Silový úchop  Pravá Levá 

 

Kulový svede nesvede 

Válcový svede nesvede 

Hákový svede nesvede 

Tabulka č. 8 – Vyšetření úchopů 

 

Pozn.: Do sevření pěsti pasivně chybí 5 cm. 

 

3.3.10    Brániční test dle Koláře  
 

Dochází ke kraniálnímu posunu žeber bilaterálně, pouze malá aktivace 

břišních svalů proti odporu laterálně. Hrudník se nerozšiřuje laterálně.  

 

3.3.11    Neurologické vyšetření  
 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius: bez patologií – cítí, rozpozná pachy 

II. n. opticus: subjektivně udává zhoršení zraku, které pozoruje při čtení 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: bez patologií – 

oční štěrbiny přiměřeně široké a symetrické, bulby se volně pohybují všemi směry 
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V. n. trigeminus: pacientka udává mírnou bolestivost výstupů n. trigeminus 

VII. n. facialis: mírný pokles levého koutku  

VIII. n. vestibulocochlearis: bez patologií  

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius: bez patologií – 

artikulace a polykání v normě  

XII. n. hypoglossus: bez patologií – jazyk plazí středem 

 

Vyšetření čití 

Povrchové   

• Taktilní: symetrické, bez patologického nálezu na horních 

i dolních končetinách bilaterálně. 

• Algické: symetrické, bez patologického nálezu na horních 

i dolních končetinách bilaterálně. 

• Stereognozie: vlevo nerozezná předmět, vpravo bez patologie 

Hluboké  

• Polohocit: bez patologického nálezu na horních i dolních 

končetinách bilaterálně. 

• Pohybocit: bez patologického nálezu na horních i dolních 

končetinách bilaterálně. 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

Reflex Pravá Levá 

Bicipitový normoreflexie hyperreflexie 

Tricipitový normoreflexie hyperreflexie 

Flexorů prstů normoreflexie hyperreflexie 

         Tabulka č. 9 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 

Reflex Pravá Levá 

Patelární normoreflexie hyperreflexie 

Achillovy šlachy normoreflexie hyperreflexie 

Medioplantární normoreflexie hyperreflexie 

         Tabulka č. 10 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 
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Vyšetření pyramidových jevů iritačních  

Pyramidové iritační jevy Pravá Levá 

Hoffman Negativní Pozitivní 

Juster Negativní Pozitivní 

Babinski Negativní Pozitivní 

Chaddock Negativní Pozitivní 

Oppenhaim Negativní Pozitivní 

Vítkův sumační fenomén Negativní Pozitivní 

         Tabulka č. 11 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Horní končetiny 

• Mingazzini: nezvládne výchozí polohu 

• Dufour: nezvládne výchozí polohu 

• Barré: nezvládne výchozí polohu 

• Fenomén retardace: nelze provést 

Dolní končetiny 

• Mingazzini: po uvedení do výchozí polohy pokles LDK  

• Fenomén retardace: LDK zaostává 

 

Vyšetření mozečkové a vestibulární léze  

• Nystagmus: negativní 

• Diadochokinéza: nezvládne výchozí polohu horních končetin, 

testuji rychlými pohyby jazyka – negativní  

• Taxe HK: PHK negativní, LHK nezvládne výchozí polohu 

• Taxe DK: PDK negativní, LDK mírné odchylky 

 

Lassègueův příznak: negativní 
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3.3.12    Speciální testy 
 

Barthel index  

Činnost  Provedení činnosti Bodové skóre 

Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10 

Oblékání  S pomocí 5 

Koupání  S pomocí 5 

Osobní hygiena S pomocí 5 

Kontinence moči Permanentní katétr 0 

Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

Použití WC S pomocí 5 

Přesun lůžko-židle S malou pomocí 10 

Chůze po rovině S pomocí 25 m 5 

Chůze po schodech Neprovede 0 

Hodnocení Závislost středního stupně 55 

Tabulka č. 12 – Barthel index 

 

 

MMSE 

Oblast hodnocení Skóre 

Orientace 9 

Paměť  3 

Pozornost a počítání 4 

Krátkodobá paměť  3 

Řeč, komunikace, konstrukční schopnosti 9 

Pásmo normálu 28 

               Tabulka č. 13 – MMSE 
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3.3.13    Závěr vyšetření  
 

Pacientka je orientovaná osobou, místem i časem. Její BMI ukazuje nadváhu. 

Pacientka je limitována ve vykonávání běžných denních činností, jako je 

vertikalizace, chůze, hygiena. Nedokáže se samostatně obléct, dojít si na toaletu, 

posadit se. Vertikalizace do sedu pomocí žebříku a terapeuta. V sedu je stabilní, 

vydrží 1 hodinu. Vertikalizace do stoje s vysokým chodítkem a dopomocí 

fyzioterapeuta, nestabilní, nakloněna k pravé straně, odlehčuje LDK. Při chůzi je 

hlava v předklonu, LDK ve výrazné vnější rotaci, cirkumdukce LDK. Vázne dorsální 

flexe v levém hlezenním kloubu, která je ovlivněna spasticitou a těžkou parézou 

akra. Ujde 25 m nestejně dlouhými kroky a nepravidelným rytmem chůze. 

Asymetrie levého ústního koutku. Strnulé držení hlavy a výrazně omezený 

rozsah pohybu krční páteře, zejména do lateroflexe a rotace. Hypertonus a zkrácení 

m. trapezius (st. 2), hypertonus subokcipitálních svalů, zkrácení m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus (st. 2), blokáda AO skloubení do lateroflexe bilaterálně. 

Obě ramena jsou v protrakci, pravé rameno je výše než levé. Aktivní pohyblivost 

PHK je přiměřená věku pacientky, plegie LHK. Pasivní pohyblivost LHK je snížena 

na 90%, největší omezení je v oblasti zápěstí vzhledem k přítomné spasticitě flexorů 

i extenzorů (st. 2 dle Ashworthovy škály). Hypotrofie svalů levé paže, předloktí 

a thenaru. Mírný otok (+ 1 cm) bolestivého levého loketního kloubu. Blokáda 

os trapezium dorsálně i palmárně. Nezvládne úchopy LHK, do sevření pěsti chybí 

5 cm. 

Vyhlazené křivky páteře. Reflexní změny na kůži, podkoží a fascii v oblasti 

šíje a hrudní páteře, zkrácení paravertebrálních svalů (st. 2) a trigger point vlevo 

v hrudní oblasti. Vyšetření hybných stereotypů poukazuje na oslabení abduktorů 

kyčelního kloubu, oslabení břišních svalů a hlubokých flexorů krku. Zkrácený 

m. piriformis (st. 2). Insuficience HSS. 

LDK ve vnější rotaci. Hypotonie levého m. quadriceps femoris. Aktivní 

pohyblivost PDK je přiměřená věku, pohyb LDK možný sunutím paty po podložce, 

záškub svalů do dorsální flexe hlezenního kloubu a extenze palce. Pasivní 

pohyblivost LDK je snížena na 90%, s akrálním maximem vzhledem k přítomné 

spasticitě m. triceps surae (st. 1 dle Ashworthovy škály). Zkrácení flexorů kolenního 

kloubu bilaterálně (st. 2). Blokáda pately laterálně vpravo. Hůře posunlivá fascie 
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levého bérce. Blokáda metatarzofalangeálního kloubu dorsálně vlevo. Blokáda 

Lisfrankova kloubu dorsálně i plantárně vlevo.  

Pacientka subjektivně pociťuje zhoršení zraku při čtení. Pokles koutku vlevo. 

Polohocit a pohybocit bez patologického nálezu bilaterálně na horních i dolních 

končetinách. Čití bez patologie bilaterálně na horních i dolních končetinách. Taktilní 

agnozie LHK. Při vyšetření šlachookosticových reflexů zjištěna hyperreflexie na levé 

polovině těla, všechny vyšetřované iritační jevy pozitivní na levé polovině těla. 

Zánikové jevy horních končetin a taxe LHK nevyšetřována, pacientka nezvládne 

zaujmout výchozí polohu. Taxi LDK hodnotím jako fyziologickou, nepatrné 

odchylky přisuzuji svalovému oslabení LDK. Mingazziny na DK pozitivní vlevo. 

Lasségue negativní. 

Podle Barthel Index závislost středního stupně. Kognitivní funkce podle 

MMSE v normě. Trpí depresivními náladami, často pláče.  
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán  
 

3.4.1  Krátkodobý plán 
 

Zlepšení ADL, schopnosti samostatné vertikalizace pomocí žebříku, případně 

bez něj. Zlepšení stability při stoji a chůzi, také zkorigovat stereotyp chůze, omezit 

vnější rotaci LDK a aktivovat pohyb do dorsální flexe v hlezenním kloubu, 

dosáhnout symetrického zatížení dolních končetin a pravidelného rytmu chůze. 

Navýšení tělesné kondice. Protažení spastických segmentů, zejména akrálně. 

Protažení zkrácených paravertebrálních svalů, flexorů kolenního kloubu, 

m. piriformis, m. quadratus lumborum. Protažení svalů obličeje a ovlivnění 

pokleslého koutku. Odstranění reflexních změn v oblasti šíje, protažení zkrácených 

svalů a navýšení rozsahu pohybu krční páteře. Odstranění reflexních změn v oblasti 

zad. Odstranit kloubní blokády AO skloubení, os trapezium, pately, 

metatarzofalangeálního a Lisfrankova kloubu. Mobilizace lopatky a prevence 

hemiparetického ramene. Posílení oslabených svalů, zejména levé poloviny těla 

(svaly paže a předloktí, břišní svaly, gluteální svaly, m. quadriceps femoris). 

Dosáhnout aktivace plegických a paretických segmentů – LHK a akra LDK. Zlepšit 

schopnost úchopu levou HK a schopnost zapojení do ADL. Ovlivnit bolestivost 

loketního kloubu. Nácvik břišního dýchání a aktivace HSS. 

 

3.4.2  Dlouhodobý plán   
 

Cílem dlouhodobého fyzioterapeutického plánu je dosáhnout co největší 

samostatnosti v běžných denních činnostech. Instruovat k samostatnému udržování 

či zvyšování získané tělesné kondice a svalové síly. Dále dodržovat prevenci 

rizikových faktorů CMP a omezit tak možnost jejího dalšího výskytu. Důležitou 

součástí dlouhodobého plánu je také uzpůsobení domácího prostředí pro daný 

zdravotní stav. Dále by bylo vhodné zvolit další rehabilitační zařízení, případně 

lázeňskou péči a nadále pacientku motivovat k rehabilitaci. 
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3.5  Průběh terapie  
 

1. terapeutická jednotka 18. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Cítí se unavená, v noci moc nespala.  

Objektivní: Orientována místem, časem, prostorem, osobou. Velmi 

komunikativní.   

 

Cíl terapeutické jednotky 

• vstupní kineziologický rozbor 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace 

• zlepšení stereotypu chůze o vysokém chodítku 

• odstranění reflexních změn v oblasti šíje 

• zvětšení rozsahu aktivní i pasivní pohyblivosti krční páteře 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• vstupní kineziologický rozbor 

• nácvik vertikalizace do sedu a stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o vysokém 

chodítku  

• TMT v oblasti šíje  

• PIR pro ovlivnění hyperonu m. trapezius a mobilizace AO skloubení 

 

Provedení    

Vstupní kineziologický rozbor. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí 

žebříku. Vertikalizace do stoje s pomocí vysokého chodítka. Korekce správného 

držení těla při stoji. Chůze o vysokém chodítku, snaha o sladění délky kroku a rytmu 

chůze. Míčkování v oblasti šíje. Protažení cervikokraniální a cervikobrachiální fascie 

dle Lewita. PIR horní části m. trapezius vsedě. Mobilizace AO skloubení 

do lateroflexe vsedě. 
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Výsledek 

Pacientka byla instruována ke korekci vertikalizace do sedu přes bok a držení 

těla ve stoji. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku – je nutná dopomoc 

terapeuta. Ve stoji se nedaří korigovat vnější rotaci v kyčelním kloubu LDK. Došlap 

a odvin levého chodidla od podložky je omezen pro plegii akra a spasticitu 

m. triceps surae. Je nutná fixace LHK v opoře o vysoké chodítko z důvodu plegie 

LHK. Ujde 25 m. Šíjové fascie po terapii více protažitelné, ale je stále přítomna tuhá 

bariéra. Odstraněna blokáda AO skloubení do lateroflexe. Nepodařilo se výrazně 

zvětšit pasivní ani aktivní rozsah pohybu v krční páteři.   

 

Závěr terapeutické jednotky 

Vertikalizace do sedu s dopomocí žebříku a terapeuta.  

 

2. terapeutická jednotka 19. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu. 

Objektivní: Vertikalizace do sedu s velkým úsilím, vydrží sedět 1 hodinu.  

 

Cíl terapeutické jednotky 

• aktivace břišního dýchání 

• zvětšení aktivního rozsahu pohybu a posílení levostranných končetin 

• odstranění blokád v oblasti přednoží 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace 

• zlepšení stereotypu chůze o vysokém chodítku 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• respirační fyzioterapie 

• mobilizace lopatky 

• PNF levostranných končetin 

• PIR s protažením na flexory kolenního kloubu 

• mobilizace přednoží 

• nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze 
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Provedení 

Lokalizované dýchání. Mobilizace lopatky vleže na boku. PNF levostranných 

končetin – 1. flekční diagonála LHK pasivně, 1. extenční diagonála LHK aktivně 

s dopomocí, 1. flekční diagonála LDK aktivně s dopomocí. PIR s protažením 

na flexory kolenního kloubu. Mobilizace přednoží bilaterálně. Nácvik vertikalizace 

do sedu s pomocí žebříku. Vertikalizace do stoje s pomocí vysokého chodítka. 

Korekce správného držení těla při stoji. Chůze o vysokém chodítku, snaha o sladění 

délky kroku a rytmu chůze. 

 

Výsledek 

Podařilo se aktivovat břišní dýchání. Zvětšení aktivního a pasivního rozsahu 

pohybu a zároveň posilování levostranných končetin pomocí metody PNF, v krajních 

polohách bolestivost ramenního, loketního, kyčelního kloubu a zápěstí. Protažené 

flexory kolenního kloubu. Odstranění kloubních blokád přednoží bilaterálně. 

Vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, s dopomocí terapeuta. Došlap a odvin 

levého chodidla od podložky je omezen pro plegii akra a spasticitu m. triceps surae. 

Je nutná fixace LHK v opoře o vysoké chodítko z důvodu plegie LHK. Ujde 25 m. 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Zlepšení dechového stereotypu. Při 1. extenční diagonále LHK došlo 

kořenově k malé aktivitě. 1. flekční diagonálu LDK zvládá s dopomocí. 

 

3. terapeutická jednotka 22. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu, jinak se cítí dobře. 

Objektivní: Posadí se samostatně s pomocí žebříčku. Aktivně je schopna lépe 

korigovat vnější rotaci LDK při stoji a chůzi. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu a posílení 

levostranných končetin 

• odstranění reflexních změn na postižených končetinách 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace a sebeobsluhy na lůžku 
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• zlepšení stereotypu chůze o vysokém chodítku 

• zvýšení tělesné kondice 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• mobilizace lopatky a klíčku 

• PNF levostranných končetin, nácvik aktivní dorsální flexe 

v hlezenním kloubu 

• protažení fascií postižených končetin 

• nácvik sebeobsluhy na lůžku – přetáčení na bok, vertikalizace do sedu 

s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o vysokém 

chodítku  

• motomed 

 

Provedení 

PNF levostranných končetin – 1. flekční diagonála LHK pasivně, 1. extenční 

diagonála LHK aktivně s dopomocí, 2. flekční diagonála LHK pasivně, 1. flekční 

diagonála LDK aktivně s dopomocí. V krajních polohách bolestivost ramenního, 

loketního, kyčelního kloubu a zápěstí. Terapie fascií HK a DK dle Lewita. Snaha 

o aktivní pohyb do dorsální flexe v hlezenním kloubu. Nácvik přetáčení na bok. 

Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. Vertikalizace do stoje s pomocí 

vysokého chodítka. Korekce správného držení těla při stoji. Chůze o vysokém 

chodítku, snaha o sladění délky kroku a rytmu chůze. Ujde 30 m. Motomed 

pro zvýšení kondice. 

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu a zároveň posilování levostranných 

končetin pomocí metody PNF. Záškub svalů provádějících dorsální flexi v hlezenním 

kloubu. Aktivně se otočí pouze na levý bok (pravou rukou se zachytí o zábrany 

lůžka). Vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, bez pomoci terapeuta. Došlap 

a odvin levého chodidla od podložky je omezen pro plegii akra, automatizované 

zmenšení vnější rotace LDK. Je nutná fixace LHK v opoře o vysoké chodítko 

z důvodu plegie LHK. Motomed na 15 minut, stupeň zátěže 3. 
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Závěr terapeutické jednotky 

Aktivita svalů provádějící dorsální flexi v levém hlezenním kloubu – záškub. 

 

4. terapeutická jednotka 23. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu, jinak se cítí dobře. 

Objektivní: Otok levého loketního kloubu (+ 1,5 cm). Chůze o čtyřbodové 

holi. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení pasivního rozsahu pohybu a posílení levostranných končetin 

• protažení spastických segmentů 

• aktivace plegických segmentů 

• zvýšení tělesné kondice 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace a sebeobsluhy na lůžku 

• chůze o čtyřbodové holi 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• pasivní protažení levostranných končetin s důrazem na ruku 

a hlezenní kloub 

• vyšetření a mobilizace přednoží 

• kondiční cvičení na lůžku s overballem 

• nácvik sebeobsluhy na lůžku – přetáčení na bok, vertikalizace do sedu 

s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

 

Provedení 

Analytické pasivní protažení ramenního, loketního kloubu, zápěstí a kloubů 

ruky pro zlepšení schopnosti úchopu. Snaha o aktivní pohyb prstů. Analytické 

pasivní protažení kyčelního a hlezenního kloubu. Snaha o aktivní pohyb do dorsální 

flexe v hlezenním kloubu. Aktivní cvičení na lůžku – analytické a izometrické 

cvičení s overballem vleže na zádech (přitahování špiček, flexe v kolenním 

a kyčelním kloubu s patou na overballu, izometrie m. quadricpes femoris s pomocí 
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overballu, abdukce v kyčelním kloubu sunutím po podložce, izometrie adduktorů 

kyčelního kloubu s pokrčenými koleny a overaballem mezi nimi, izometrie 

abduktorů kyčelního kloubu s pokrčenými koleny a odporem kladeným z laterální 

strany, izometrie gluteálních svalů s pokrčenými koleny). Nácvik přetáčení na bok. 

Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. Vertikalizace do stoje s pomocí 

čtyřbodové hole. Chůze o čtyřbodové holi, snaha o sladění délky kroku a rytmu 

chůze.  

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. V krajních 

polohách bolestivost ramenního, loketního, kyčelního kloubu a zápěstí.  Záškub 

svalů provádějících dorsální flexi v hlezenním kloubu. Zvyšování tělesné kondice 

a svalové síly. Otočí se pouze na levý bok (pravou rukou se zachytí o zábrany lůžka). 

Podařila se vertikalizace a chůze o čtyřbodové holi. Došlap a odvin levého chodidla 

od podložky je omezen pro plegii akra, automatizované zmenšení vnější rotace LDK. 

Ujde 35 m.  

 

Závěr terapeutické jednotky 

Pacientka pociťuje bolest při extenzi loketního kloubu. 

 

5. terapeutická jednotka 24. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu, jinak se cítí dobře. 

Objektivní: Indikován kontrolní RTG snímek levého loketního kloubu.  

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu a posílení levostranných 

končetin 

• zvětšení rozsahu pohybu krční páteře 

• odstranění reflexních změn v oblasti šíje 

• symetrie obličeje 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace a sebeobsluhy na lůžku 

• chůze o čtyřbodové holi 
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Návrh terapeutické jednotky 

• PNF levostranných končetin 

• pasivní protažení levé ruky a Achillovy šlachy, nácvik aktivní dorsální 

flexe v hlezenním kloubu 

• TMT v oblasti šíje  

• PIR horní části m.trapezius a m. levator scapulae 

• protažení svalů obličeje, nácvik mimiky, edukace  

• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

 

Provedení 

PNF levostranných končetin – 1. flekční diagonála LHK pasivně, 2. flekční 

diagonála LHK aktivně s dopomocí, posteriorní deprese lopatky bilaterálně 

technikou pomalý zvrat – výdrž, 1. flekční diagonála LDK aktivně s dopomocí. 

Analytické pasivní protažení ruky a Achillovy šlachy. Snaha o aktivní pohyb 

do dorsální flexe v hlezenním kloubu. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí 

žebříku. Míčkování v oblasti šíje. Protažení cervikokraniální a cervikobrachiální 

fascie. PIR horní části m. trapezius vsedě. Pasivní protažení svalů obličeje, trénink 

mimiky, edukace o režimových opatřeních při centrální paréze n. facialis. 

Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové hole. Chůze o čtyřbodové holi, snaha 

o sladění délky kroku a rytmu chůze.  

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. V krajních 

polohách bolestivost ramenního, loketního kloubu a zápěstí. Minimální pohyb 

do dorsální flexe v hlezenním kloubu a I. MT kloubu. Asymetrické našpulení úst, 

úsměv. Vertikalizace s pomocí žebříku a terapeuta. Šíjové fascie po terapii více 

protažitelné, ale je stále přítomna tuhá bariéra. Minimální zvětšení rozsahu pohybu 

krční páteře. Zlepšení symetrie délky kroků – levou nohou je krok stále kratší. 

Pacientka pociťuje bolest při extenzi loketního kloubu.  

 

Závěr terapeutické jednotky 

Objevuje se pohyb do dorsální flexe v hlezenním kloubu a I. MT kloubu. 

Zlepšení symetrie kroků. Ujde 50 m. Dle RTG snímku zjištěna přítomnost osteofytů. 
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6. terapeutická jednotka 29. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu, jinak se cítí dobře. 

Objektivní: Pohyb v levém hlezenním kloubu 5 – 0 – 20. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu a posílení levostranných 

končetin 

• zvětšení rozsahu pohybu krční páteře 

• odstranění reflexních změn v oblasti šíje 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace  

• chůze o čtyřbodové holi 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• PNF levostranných končetin, nácvik aktivní dorsální flexe 

v hlezenním kloubu 

• TMT v oblasti šíje  

• PIR s protažením horní části m.trapezius a m. levator scapulae 

• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

 

Provedení 

PNF levostranných končetin – 1. flekční diagonála LHK pasivně, 1. extenční 

diagonála LHK – malá aktivita, 1. flekční diagonála LDK – malá aktivita. Analytické 

pasivní protažení ruky a Achillovy šlachy. Snaha o aktivní pohyb do dorsální flexe 

v hlezenním kloubu. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. Míčkování 

v oblasti šíje. Protažení cervikokraniální a cervikobrachiální fascie. PIR s protažením 

horní části m. trapezius vsedě. Pro ulevení od bolesti při extenzi levého loketního 

kloubu – závěs v šátku, molitanový míček pod dlaní pro protažení do dorsální flexe 

zápěstí a prstů. Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové hole. Chůze o čtyřbodové 

holi, snaha o sladění délky kroku a rytmu chůze.  
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Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. V krajních 

polohách bolestivost ramenního, loketního kloubu a zápěstí. Minimální pohyb 

do dorsální flexe v hlezenním kloubu a I. MT kloubu. Vertikalizace s pomocí žebříku 

a terapeuta. Šíjové fascie po terapii více protažitelné, ale je stále přítomna tuhá 

bariéra. Minimální zvětšení rozsahu pohybu krční páteře. Zlepšení symetrie délky 

kroků – levou nohou je krok stále kratší.  

 

Závěr terapeutické jednotky 

Zlepšení symetrie a rytmu kroků. Ujde 50 m. Pacientka s šátkem pociťuje 

úlevu od bolesti loketního kloubu. 

 

7. terapeutická jednotka 30. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stěžuje si na bolest levého loketního kloubu, cítí se unavená. 

Objektivní: Délky kroků téměř symetrické, rytmus chůze stále nepravidelný. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• aktivace břišního dýchání 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu a posílení 

levostranných končetin 

• zvětšení rozsahu pohybu krční páteře 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace  

• chůze o čtyřbodové holi 

• zvýšení tělesné kondice 

• nácvik ADL 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• respirační fyzioterapie 

• PNF levostranných končetin, nácvik aktivní dorsální flexe 

v hlezenním kloubu 

• PIR s protažením horní části m.trapezius a m. levator scapulae, 

vyšetření a mobilizace AO skloubení 
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• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

• motomed  

• nácvik použití WC 

 

Provedení 

Lokalizované dýchání. PNF levostranných končetin – 2. flekční diagonála 

LHK pasivně, 1. flekční diagonála LHK aktivně s dopomocí, 1. extenční diagonála 

LDK aktivně s dopomocí. Snaha o aktivní pohyb do dorsální flexe v hlezenním 

kloubu. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. PIR s protažením horní části 

m. trapezius  a m. levator scapulae vsedě, vyšetření a mobilizace AO skloubení. 

Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové hole. Chůze o čtyřbodové holi, snaha 

o sladění délky kroku a rytmu chůze, nácvik použití WC. Motomed pro zvýšení 

tělesné kondice. 

 

Výsledek 

Podařilo se aktivovat břišní dýchání. Zvětšení pasivního rozsahu pohybu 

levostranných končetin. V krajních polohách bolestivost ramenního, loketního 

kloubu a zápěstí. Minimální pohyb do dorsální flexe v hlezenním kloubu a I. MT 

kloubu. Vertikalizace s pomocí žebříku samostatně s velkým úsilím. Odstranění 

blokády AO skloubení. Minimální zvětšení rozsahu pohybu krční páteře. Délky 

kroků téměř symetrické, rytmus chůze stále nepravidelný. Pro bolest loketního 

kloubu jsme při vertikalizaci a chůzi opět použili závěs LHK v šátku a podložení 

dlaně míčkem. Motomed 15 minut, stupeň zátěže 3. 

 

Závěr terapeutické jednotky   

Použití WC zvládá s doprovodem při chůzi. Po ukončení terapie znatelná 

únava. 

 

8. terapeutická jednotka 31. 1. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Bolest loketního kloubu, jinak se cítí dobře. 
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Objektivní: Aktivní elevace ramenního kloubu, náznak aktivního pohybu 

v ramenním a loketním kloubu v odlehčení. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení pasivního rozsahu pohybu a posílení levostranných končetin 

• protažení spastických segmentů  

• ovlivnění quadrátového mechanismu abdukce v kyčelním kloubu 

• prevence hemiparetického ramene 

• navodit schopnost úchopu 

• zvýšení tělesné kondice 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace a sebeobsluhy na lůžku 

• nácvik stability 

• chůze o čtyřbodové holi 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• pasivní protažení levostranných končetin s důrazem na spastické 

segmenty, nácvik aktivního pohybu prstů a ruky dorsální flexe 

v hlezenním kloubu 

• PIR s protažením quadratus lumborum 

• mobilizace lopatky 

• kondiční cvičení na lůžku s overballem 

• nácvik sebeobsluhy na lůžku – přetáčení na bok, vertikalizace do sedu 

s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• rytmická stabilizace 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

 

Provedení 

Analytické pasivní protažení ramenního, loketního kloubu, zápěstí a kloubů 

ruky pro zlepšení schopnosti úchopu. Snaha o aktivní pohyb prstů. Analytické 

pasivní protažení hlezenního kloubu. Protažení m. quadratus lumborum. Mobilizace 

lopatky vleže na boku. Snaha o aktivní pohyb do dorsální flexe v hlezenním kloubu. 

Aktivní cvičení na lůžku – analytické a izometrické cvičení s overballem vleže 

na zádech (viz. 4. terapeutická jednotka + vsedě flexe v loketním kloubu v odlehčení 

na stole, flexe a extenze ramenního kloubu v odlehčení s overballem v podpaží, 
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elevace ramen). Nácvik přetáčení na bok. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí 

žebříku. Rytmická stabilizace vsedě. Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové 

hole. Rytmická stabilizace ve stoji. Chůze o čtyřbodové holi, snaha o sladění délky 

kroku a rytmu chůze.  

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. Velmi bolestivý 

loketní kloub, nedosáhne plné extenze pro bolest. Malý pohyb do dorsální flexe 

hlezenního kloubu a palce. Aktivní elevace ramene, náznak flexe v loketním kloubu, 

flexe a extenze v ramenním kloubu v odlehčení. Zvyšování tělesné kondice a svalové 

síly. Otočí se pouze na levý bok (pravou rukou se zachytí o zábrany lůžka). 

Při rytmické stabilizaci udrží stabilitu vsedě i ve stoji. Vertikalizace a chůze 

o čtyřbodové holi. Došlap a odvin levého chodidla od podložky je omezen pro plegii 

akra, není vnější rotace LDK, délka kroků téměř symetrická, rytmus nepravidelný. 

Nadále závěs LHK v šátku a podložení dlaně míčkem. Ujde 55 m. 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Přetrvává quadrátový mechanismus abdukce v kyčelním kloubu. Zlepšení 

stability ve stoji. 

 

9. terapeutická jednotka 2. 2. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Je unavená, v noci málo spala. 

Objektivní: Zlepšení pohyblivosti krční páteře. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu a posílení 

levostranných končetin 

• odstranění reflexních změn a zvětšení rozsahu pohybu krční páteře 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace  

• chůze o čtyřbodové holi 

• zvýšení tělesné kondice 
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Návrh terapeutické jednotky 

• PNF levostranných končetin 

• mobilizace lopatky, klíčku, přednoží 

• TMT šíje 

• PIR s protažením horní části m.trapezius, m. sternocleidomastoideus 

• kondiční cvičení na lůžku s overballem 

• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi 

 

Provedení 

PNF levostranných končetin – 1. flekční diagonála LHK pasivně, 1. extenční 

diagonála LHK aktivně s dopomocí, 2. flekční diagonála LHK aktivně s dopomocí, 

1. flekční diagonála LDK aktivně. Mobilizace přednoží, klíčku, nespecifická 

mobilizace lopatky. Míčkování šíje, ramen a horní poloviny zad, PIR s protažením 

horní části m.trapezius, m. sternocleidomastoideus. Kondiční cvičení na lůžku 

s overballem (viz. 8 terapeutická jednotka). Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí 

žebříku. Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové hole. Chůze o čtyřbodové holi. 

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. V krajních 

polohách bolestivost loketního kloubu a zápěstí. Odstranění kloubních blokád 

přednoží, klíčku. Uvolnění hyperonu m. trapezius a zvětšení rozsahu pohybu krční 

páteře do lateroflexe a rotace. Aktivní elevace ramene, náznak flexe v loketním 

kloubu, flexe a extenze v ramenním kloubu v odlehčení. Malý pohyb do dorsální 

flexe v hlezenním kloubu a I. MT kloubu. Vertikalizace s pomocí žebříku samostatně 

s velkým úsilím. Délky kroků téměř symetrické, rytmus chůze stále nepravidelný. 

Nadále závěs LHK v šátku a podložení dlaně míčkem. 

 

Závěr terapeutické jednotky   

Pro únavu kratší vzdálenost chůze – 40 m.  
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10. terapeutická jednotka 5. 2. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Cítí se dobře. 

Objektivní:  Zlepšení sebeobsluhy na lůžku. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• aktivace břišního dýchání 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu a posílení 

levostranných končetin 

• protažení spastických segmentů 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace 

• chůze o čtyřbodové holi, aktivace dorsální flexe v hlezenním kloubu 

• nácvik ADL 

• zvýšení tělesné kondice 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• dechová rehabilitace 

• PNF levostranných končetin 

• pasivní protažení zápěstí, prstů a hlezenního kloubu 

• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• chůze o čtyřbodové holi s přístrojem WalkAide 

• nácvik přesunu na vozík a použití WC 

• motomed 

 

Provedení 

Lokalizované dýchání. PNF levostranných končetin – 1. flekční diagonála 

LHK pasivně, 1. extenční diagonála LHK aktivně s dopomocí, 2. flekční diagonála 

LHK aktivně s dopomocí, 1. flekční diagonála LDK aktivně. Pasivní protažení 

zápěstí, prstů a hlezenního kloubu. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. 

Vertikalizace do stoje a chůze s pomocí čtyřbodové hole a s přístrojem WalkAide. 

Nácvik přesunu na vozík a použití WC. 
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Výsledek 

V krajních polohách bolestivost ramenního, loketního kloubu a zápěstí. 

Nedosáhne plné extenze loketního kloubu pro bolest. Zvětšení rozsahu pohybu prstů 

a zápěstí, do sevření pěsti pasivně chybí 3 cm. Vertikalizace samostatně s pomocí 

žebříčku. Nadále závěs LHK v šátku a podložení dlaně míčkem. Ujde 55 m. 

Při použití přístroje WalkAide nedocházelo k dostatečné stimulaci nervu a bylo 

zhodnoceno jako neefektivní. Motomed 15 min, stupeň zátěže 3. 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Do rehabilitace se nepodařilo zahrnout přístroj WalkAide. Pacientka zvládne 

samostatně přesun na vozík a použít WC s pomocí vozíku. 

 

11. terapeutická jednotka 6. 2. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Stále ji trápí bolest loketního kloubu. 

Objektivní: Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levého zápěstí a prstů. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• zvětšení pasivního rozsahu pohybu a posílení levostranných končetin 

• protažení zkrácených svalů 

• zvýšení tělesné kondice 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace a sebeobsluhy na lůžku 

• nácvik stability 

• chůze o čtyřbodové holi 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• pasivní protažení levostranných končetin s důrazem na spastické 

segmenty 

• PIR s protažením flexorů kolenního kloubu, m. piriformis 

• nácvik aktivního pohybu v ramenním, loketním kloubu, zápěstí, prstů, 

dorsální flexe v hlezenním kloubu 

• kondiční cvičení na lůžku s overballem 
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• nácvik sebeobsluhy na lůžku – přetáčení na bok, vertikalizace do sedu 

s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• rytmická stabilizace, stoj na špičkách, na patách 

• korekce a nácvik správného stereotypu stoje a chůze o čtyřbodové holi  

 

Provedení 

Analytické pasivní protažení ramenního, loketního kloubu, zápěstí a kloubů 

ruky, hlezenního kloubu. Protažení m. piriformis, flexorů kolenního kloubu. Aktivní 

pohyb v ramenním a loketním kloubu v odlehčení. Snaha o aktivní pohyb prstů ruky 

a dorsální flexi v hlezenním kloubu. Aktivní cvičení na lůžku – analytické 

a izometrické cvičení s overballem vleže na zádech (viz. 8. terapeutická jednotka). 

Nácvik přetáčení na bok. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. Rytmická 

stabilizace vsedě. Vertikalizace do stoje s pomocí čtyřbodové hole. Rytmická 

stabilizace ve stoji, stoj na špičkách. Chůze o čtyřbodové holi. 

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního rozsahu pohybu levostranných končetin. Velmi bolestivý 

loketní kloub, nedosáhne plné extenze pro bolest. Částečné uvolnění spastických 

segmentů a zkrácených svalů. Malý pohyb do dorsální flexe hlezenního kloubu 

a palce. Aktivní elevace ramene, flexe v loketním kloubu, flexe a extenze 

v ramenním kloubu v odlehčení. Zvyšování tělesné kondice a svalové síly. Otočí se 

pouze na levý bok (pravou rukou se zachytí o zábrany lůžka). Při rytmické stabilizaci 

udrží stabilitu vsedě i ve stoji. Zvládne stoj na špičkách, nezvládne stoj na patách. 

Vertikalizace a chůze o čtyřbodové holi. Nadále závěs LHK v šátku a podložení 

dlaně míčkem. Ujde 55 m. 

 

Závěr terapeutické jednotky 

Aktivní flexe a extenze v ramenním i loketním kloubu v odlehčení. 

 

12. terapeutická jednotka 7. 2. 2018 

 

Status praesens 

Subjektivní: Cítí se dobře. 
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Objektivní: Objevuje se aktivní pohyb do dorsální flexe v zápěstí a pohyb 

prstů vlevo. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• aktivace břišního dýchání 

• zvětšení aktivního a pasivního rozsahu pohybu a posílení 

levostranných končetin 

• protažení spastických segmentů 

• zvýšení tělesné kondice 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace 

• chůze o čtyřbodové holi, chůze po schodech 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• dechová rehabilitace 

• PNF levostranných končetin a lopatky 

• pasivní protažení zápěstí a prstů, mobilizace karpálních kostí a zápěstí 

• pasivní protažení hlezenního kloubu 

• kondiční cvičení na lůžku s overballem 

• vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, nácvik vertikalizace do stoje 

• korekce a nácvik správného stereotypu chůze o čtyřbodové holi, 

instruktáž a nácvik chůze po schodech 

 

Provedení 

Lokalizované dýchání. PNF levostranných končetin – 2. flekční diagonála 

LHK pasivně, 1. flekční diagonála LHK aktivně s dopomocí, posteriorní deprese 

lopatky technikou pomalý zvrat – výdrž, 1. flekční diagonála LDK aktivně. 

Mobilizace karpálních kostí, zápěstí. Pasivní protažení zápěstí a prstů. Pasivní 

protažení m. triceps surae. Kondiční cvičení na lůžku s overballem 

(viz. 8 terapeutická jednotka). Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. 

Vertikalizace do stoje a chůze s pomocí čtyřbodové hole. Chůze po schodech. 

 

Výsledek 

Zvětšení pasivního a aktivního rozsahu pohybu levostranných končetin. 

V krajních polohách bolestivost ramenního, loketního kloubu a zápěstí. Nedosáhne 
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plné extenze loketního kloubu pro bolest. Odstranění kloubních blokád os trapezium, 

radiokarpálního skloubení. Zvětšení rozsahu pohybu prstů a zápěstí, do sevření pěsti 

pasivně chybí 3 cm. Aktivní elevace ramene, flexe v loketním kloubu, flexe 

a extenze v ramenním kloubu v odlehčení. Malý pohyb do dorsální flexe v hlezenním 

kloubu a I. MT kloubu, začíná být patrný i při chůzi. Vertikalizace samostatně 

s pomocí žebříčku. Délky kroků téměř symetrické, rytmus chůze stále nepravidelný. 

Nadále závěs LHK v šátku a podložení dlaně míčkem.  

 

Závěr terapeutické jednotky 

Do terapie se podařilo zahrnout chůzi po schodech. Ujde 55 m, 5 schodů. 

 

13. terapeutická jednotka 8. 2. 2018 
 

Status praesens 

Subjektivní: Cítí se dobře. Menší bolestivost levého loketního kloubu. 

Objektivní: Není otok levého loketního kloubu. 

 

Cíl terapeutické jednotky 

• výstupní kineziologický rozbor 

• dechová rehabilitace 

• odstranění reflexních změn v oblasti šíje 

• zvětšení rozsahu pohybu krční páteře 

• zlepšení schopnosti samostatné vertikalizace 

• nácvik stability a chůze po schodech 

 

Návrh terapeutické jednotky 

• výstupní kineziologický rozbor 

• TMT v oblasti šíje  

• PIR s protažením horní části m.trapezius a m. levator scapulae, 

mobilizace AO skloubení 

• nácvik vertikalizace do sedu a stoje, rytmická stabilizace 

• instruktáž a nácvik chůze po schodech  
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Provedení 

Výstupní kineziologický rozbor. Míčkování v oblasti šíje a horní poloviny 

zad. Protažení cervikokraniální a cervikobrachiální fascie dle Lewita. PIR 

s protažením horní části m. trapezius vsedě. Mobilizace AO skloubení do lateroflexe 

vsedě. Nácvik vertikalizace do sedu s pomocí žebříku. Vertikalizace do stoje 

s pomocí čtyřbodové hole. Rytmická stabilizace vsedě i ve stoji. Chůze o čtyřbodové 

holi a chůze po schodech. 

 

Výsledek 

Uvolnění hypertonu v oblasti šíje a horní poloviny zad, odstranění blokády 

AO skloubení, nepatrné zvětšení rozsahu pohybu krční páteře. Vertikalizace do sedu 

s pomocí žebříku. Stabilní sed i stoj při rytmické stabilizaci. Při chůzi občas začíná 

docházet k aktivitě akra do dorsální flexe. Nadále závěs LHK v šátku a podložení 

dlaně míčkem. Ujde 55 m, 15 schodů nahoru i dolů. 

 

Závěr terapeutické jednotky   

Aktivita levého akra při chůzi. Chůze po schodech - 15 schodů nahoru i dolů. 

 

3.6  Výstupní kineziologický rozbor   
 

3.6.1  Vyšetření aspekcí 
 

Vleže je na první pohled viditelná hypotrofie celé LHK. Oblast pupku je 

symetrická, břišní svalstvo ochablé. Pánev symetrická. LDK ve vnější rotaci 

v kyčelním kloubu a ve větší plantární flexi v kloubu hlezenním.  

 

Sed samostatně s pomocí žebříku, stabilní. Strnulé držení hlavy a krční 

páteře. Levý koutek níž, asymetrie se zvýrazňuje při mluvení. Pravé rameno je výše 

než levé. 

 

Stoj o čtyřbodové holi, celkově nakloněna k pravé straně, ale již dokáže 

zatížit LDK. LHK zavěšena v šátku pro bolest loketního kloubu, dlaň podložena 

molitanovým míčkem do dorsální flexe zápěstí a prstů. Strnulé držení hlavy a krční 
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páteře, levý koutek níž. Hlava je v mírném předklonu. Oploštělá lordóza krční páteře, 

oploštělá hrudní kyfóza i bederní lordóza. Hýžďové svalstvo je ochablé. Vnější 

rotace LDK je méně výrazná. Pacientka zvládne stoj na špičkách v opoře 

o čtyřbodovou hůl, nezvládne stoj na patách. 

 

3.6.2  Vyšetření chůze  
 

Chůze možná se čtyřbodovou holí s doprovodem. LHK zavěšena v šátku pro 

bolest loketního kloubu, dlaň podložena molitanovým míčkem do dorsální flexe 

zápěstí a prstů. Rytmus chůze je nepravidelný, kroky jsou stejně dlouhé. Pacientka je 

nakloněna k pravé straně. Začíná docházek k aktivaci dorsální flexe v hlezenním 

kloubu. Po delší vzdálenosti a únavě se vrací k cirkumdukci LDK. Hlava je 

v předklonu. Ujde 55 m. 

 

3.6.3  Vyšetření dechu  
 

 Dechová frekvence pravidelná, převažuje hrudní dýchání.  

 

3.6.4  Vyšetření reflexních změn   
 

Kůže: Špatně protažitelná v okolí hrudní páteře.  

 

Podkoží: Kiblerova řasa je dobře uchopitelná, bez patologií. 

 

Fascie: Cervikobrachiální fascie špatně posunlivá, tuhá bariéra více vpravo.  

 

Sval: Hypotonus svalů LHK – m. biceps brachii, m. triceps brachii, svaly 

předloktí, svaly thenaru. Spasticita flexorů zápěstí – stupeň 2 dle Ashworthovy škály. 

Hypotonus břišních svalů, m. gluteus maximus. Spasticita m. triceps surae – stupeň 1 

dle Ashworthovy škály. 

 

Kloubní vůle: Bez patologií. 
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3.6.5  Antropometrie  
 

Antropometrie horní končetiny 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometrie dolní končetiny 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabulka č. 25 – Antropometrie dolní končetiny 

 

Délky a obvody horní končetiny (cm) Pravá Levá 

Délka celé horní končetiny 72 72 

Délka paže 28 29 

Délka předloktí 25 24 

Délka ruky 19 19 

Obvod relaxované paže 26 24 

Obvod paže při kontrakci m. biceps 

brachii 
27 

Nesvede 

kontrakci 

Obvod loketního kloubu 24 24 

Obvod předloktí 22,5 22 

Obvod zápěstí 16 16 

Tabulka č. 14 – Antropometrie horní končetiny 

Délky a obvody dolní končetiny (cm) Pravá Levá 

Anatomická délka dolní končetiny 81 81 

Funkční délka dolní končetiny 88 88 

Délka stehna 40 41 

Délka bérce 42 41 

Délka nohy 25,5 25,5 

Obvod stehna 15 cm nad patellou 52 51 

Obvod kolena 43 44 

Obvod přes tuberositas tibiae 37 39 

Obvod lýtka 37 38,5 

Obvod přes kotníky 26 27 

Obvod před patu a nárt 34 34 
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3.6.6  Goniometrie 
 

Pozn.: Měřeno orientačně vleže na zádech, vsedě a ve stoji. Aktivní 

pohyblivost LHK byla testována v odlehčení. 

 

Goniometrie horní končetiny aktivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Ramenní 

S 40-0-170 10-0-20 

F 180-0-0 10-0-0 

T 25-0-110 0-0-0 

R 60-0-70 0-0-0 

Loketní S 0-0-140 0-0-30 

Radioulnární R 80-0-75 30-0-5 

Zápěstí 
S 65-0-80 5-0-10 

F 30-0-35 0-0-0 

Palec (CM kloub) 

 

F 25-0-10 5-0-0 

S 40-0-0 5-0-0 

R 15-0-55 0-0-10 

Palec (MP kloub) S 0-0-40 0-0-5 

Palec (IP kloub) S 5-0-70 0-0-0 

2. – 5. Prst (MP kloub) S 40-0-90 0-0-10 

2. – 5. Prst (PIP kloub) S 0-0-80 0-0-0 

2. – 5. Prst (DIP kloub) S 0-0-60 0-0-0 

Tabulka č. 36 – Goniometrie horní končetiny aktivně 

 

Goniometrie horní končetiny pasivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Ramenní 

S 40-0-170 20-0-140 

F 180-0-0 130-0-0 

T 25-0-125 15-0-115 

R 60-0-70 40-0-55 



 

76 

 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Loketní S 0-0-140 0-0-140 

Radioulnární R 80-0-75 60-0-50 

Zápěstí 
S 65-0-80 50-0-70 

F 30-0-35 20-0-30 

Palec (CM kloub) 

F 30-0-15 15-0-10 

S 40-0-0 20-0-0 

R 20-0-55 15-0-30 

Palec (MP kloub) S 5-0-45 0-0-30 

Palec (IP kloub) S 5-0-75 0-0-30 

2. – 5. Prst (MP kloub) S 45-0-90 20-0-65 

2. – 5. Prst (PIP kloub) S 0-0-90 0-0-45 

2. – 5. Prst (DIP kloub) S 0-0-70 0-0-40 

Tabulka č. 47 – Goniometrie horní končetiny pasivně 

 

Goniometrie dolní končetiny aktivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Kyčelní  

S 0-0-110 0-0-100 

F 35-0-10 35-0-5 

R 20-0-20 15-0-15 

Kolenní  S 0-5-135 0-0-90 

Hlezenní  S 20-0-40 10-0-30 

Noha R 20-0-30 0-0-5 

Tabulka č. 58 – Goniometrie dolní končetiny aktivně 

 

Goniometrie dolní končetiny pasivně 

Kloub Rovina Pravá Levá 

Kyčelní  

S 5-0-115 5-0-110 

F 40-0-15 35-0-10 

R 30-0-20 20-0-15 

Kolenní  S 0-5-140 0-0-130 
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Kloub Rovina Pravá Levá 

Hlezenní  S 20-0-45 20-0-35 

Noha R 20-0-40 20-0-25 

Tabulka č. 69 – Goniometrie dolní končetiny pasivně 

 

Goniometrie krční páteře  

Rotace je omezena o dvě třetiny bilaterálně. Pohyb do lateroflexe bilaterálně 

omezen o třetinu. Při flexi se dotkne bradou hrudi. 

 

3.6.7  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 
 

Testovaný sval Pravá Levá 

Adduktory kyčelního kloubu 1 1 

Flexory kolenního kloubu 1 2 

M. triceps surae 0 0 

M. piriformis 2 2 

M. pectoralis major (všechny části) 1 1 

M. trapezius 2 2 

M. levator scapulae 2 2 

M. sternocleidomastoideus 2 2 

Paravertebrální svaly 2 2 

        Tabulka č. 20 – Vyšetření zkrácených svalů 

 

3.6.8  Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 
 

Abdukce v kyčelním kloubu 

PDK: Quadrátový mechanismus. 

LDK: Pacientka není schopna provést pohyb proti gravitaci.  

 

Flexe trupu 

Převažuje aktivita m. iliopsoas. Pacientka nedokáže pohyb víckrát zopakovat. 
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Flexe šíje  

Začíná předsunutím hlavy, převažuje aktivita m. sternocleidomastoideus.  

 

Abdukce v ramenním kloubu  

PHK: Pohyb začíná elevací ramenního pletence, bez úklonu trupu. 

LHK: Plegie. 

 

3.6.9  Vyšetření úchopů 
 

Jemný úchop  Pravá Levá 

 

Štipec svede nesvede 

Špetka svede nesvede 

Laterální úchop svede nesvede 

Silový úchop  Pravá Levá 

 

Kulový svede nesvede 

Válcový svede nesvede 

Hákový svede nesvede 

Tabulka č. 21 – Vyšetření úchopů 

 

Pozn.: Do sevření pěsti pasivně chybí 3 cm. 

 

3.6.10    Brániční test dle Koláře  
 

Dochází ke kraniálnímu posunu žeber bilaterálně, pouze malá aktivace 

břišních svalů proti odporu laterálně. Hrudník se rozšiřuje laterálně minimálně.  

 

3.6.11    Neurologické vyšetření  
 

Vyšetření hlavových nervů 

I. n. olfactorius: bez patologií – cítí, rozpozná pachy 

II. n. opticus: subjektivně udává zhoršení zraku, které pozoruje při čtení 

III., IV., VI. n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens: bez patologií – 

oční štěrbiny přiměřeně široké a symetrické, bulby se volně pohybují všemi směry 
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V. n trigeminus: pacientka udává mírnou bolestivost výstupů n. trigeminus 

VII. n. facialis: mírný pokles levého koutku  

VIII. n. vestibulocochlearis: bez patologií  

IX., X., XI. n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius: bez patologií – 

artikulace a polykání v normě  

XII. n. hypoglossus: bez patologií – jazyk plazí středem 

 

Vyšetření čití 

Povrchové   

• Taktilní: symetrické, bez patologického nálezu na horních i dolních 

končetinách bilaterálně. 

• Algické: symetrické, bez patologického nálezu na horních i dolních 

končetinách bilaterálně. 

• Stereognozie: rozezná předmět bilaterálně  

Hluboké  

• Polohocit: bez patologického nálezu na horních i dolních končetinách 

bilaterálně. 

• Pohybocit: bez patologického nálezu na horních i dolních končetinách 

bilaterálně. 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

Reflex  Pravá Levá 

Bicipitový  normoreflexie hyperreflexie 

Tricipitový  normoreflexie hyperreflexie 

Flexorů prstů  normoreflexie hyperreflexie 

          Tabulka č. 22 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

 

Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 

Reflex  Pravá Levá 

Patelární normoreflexie normoreflexie 

Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární normoreflexie normoreflexie 

          Tabulka č. 23 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin 
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Vyšetření pyramidových jevů iritačních  

Pyramidové iritační jevy Pravá Levá 

Hoffman Negativní Negativní 

Juster Negativní Negativní 

Babinski Negativní Pozitivní 

Chaddock Negativní Pozitivní 

Oppenhaim Negativní Pozitivní 

Vítkův sumační fenomén Negativní Pozitivní 

          Tabulka č. 24 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

 

Vyšetření pyramidových jevů zánikových 

Horní končetiny 

• Mingazzini: nezvládne výchozí polohu 

• Dufour: nezvládne výchozí polohu 

• Barré: nezvládne výchozí polohu 

• Fenomén retardace: nelze provést 

Dolní končetiny 

• Mingazzini: po uvedení do výchozí polohy pozvolný pokles LDK  

• Fenomén retardace: LDK zaostává 

 

Vyšetření mozečkové a vestibulární léze  

• Nystagmus: negativní 

• Diadochokinéza: nezvládne výchozí polohu horních končetin, testuji 

rychlými pohyby jazyka – negativní  

• Taxe HK: PHK negativní, LHK nezvládne výchozí polohu 

• Taxe DK: negativní bilaterálně 

 

Lassègueův příznak: negativní 
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3.6.12    Speciální testy 

 

Barthel index  

Činnost  Provedení činnosti Bodové skóre 

Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10 

Oblékání  S pomocí 5 

Koupání  S pomocí 5 

Osobní hygiena S pomocí 5 

Kontinence moči Permanentní katétr 0 

Kontinence stolice Plně kontinentní 10 

Použití WC S pomocí 5 

Přesun lůžko-židle S malou pomocí 10 

Chůze po rovině S pomocí 55 m 10 

Chůze po schodech S pomocí 5 

Hodnocení Lehká závislost 65 

Tabulka č. 25 – Barthel index 

 

MMSE  

Oblast hodnocení Skóre 

Orientace 9 

Paměť  3 

Pozornost a počítání 5 

Krátkodobá paměť  3 

Řeč, komunikace, konstrukční schopnosti 9 

Pásmo normálu 29 

               Tabulka č. 26 – MMSE 
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3.6.13    Závěr vyšetření  
 

Pacientka je limitována ve vykonávání běžných denních činností, jako je 

vertikalizace, chůze, hygiena. Posadí se samostatně pomocí žebříku. V sedu je 

stabilní, vydrží neomezeně dlouhou dobu. Vertikalizace do stoje a chůze 

o čtyřbodové holi s doprovodem, stoj o holi je stabilní, nakloněna nad oporu k pravé 

straně. Při chůzi je hlava v předklonu. Objevuje se pohyb do dorsální flexe v levém 

hlezenním kloubu, po delší vzdálenosti únava a návrat ke vnější rotaci a cirkumdukci 

LDK. Ujde 55 m stejně dlouhými kroky a nepravidelným rytmem chůze. 

Asymetrie ústních koutků je patrná jen při mluvení. Strnulé držení hlavy 

a výrazně omezený rozsah pohybu krční páteře, zejména do lateroflexe a rotace. 

Zkrácení a hypertonus m. trapezius, zkrácení m. levator scapulae 

a m. sternocleidomastoideus bilaterálně (st. 2). Cervikobrachiální fascie špatně 

posunlivá, více vpravo. Pravé rameno je výše než levé. Aktivní pohyblivost PHK je 

přiměřená věku pacientky. Objevuje se pohyb LHK – je možná elevace ramenního 

kloubu, flexe v odlehčení, flexe a extenze loketního kloubu v odlehčení. Začíná být 

patrný pohyb do dorsální a palmární flexe zápěstí, flexe prstů, opozice palce. 

Nezvládne úchopy LHK, do sevření pěsti pasivně chybí 3 cm. Pasivní pohyblivost 

LHK je snížena na 90%, největší omezení je v oblasti zápěstí vzhledem k přítomné 

spasticitě flexorů i extenzorů (st. 2 dle Ashworthovy škály). Bolestivá extenze levého 

loketního kloubu pro přítomnost osteofytů. Hypotonie svalů levé paže, předloktí 

a thenaru. 

Vyhlazené křivky páteře. Reflexní změny na kůži v oblasti hrudní páteře, 

zkrácení paravertebrálních svalů (st. 2). Vyšetření hybných stereotypů poukazuje 

na oslabení abduktorů kyčelního kloubu, oslabení břišních svalů a hlubokých flexorů 

krku. Zkrácený m. piriformis (st. 2). Insuficience HSS. 

Aktivní pohyblivost PDK je přiměřená věku, pohyb LDK možný sunutím 

paty po podložce, objevuje se aktivní pohyb do dorsální flexe hlezenního kloubu 

a extenze palce. Pasivní pohyblivost LDK je snížena na 90%, s akrálním maximem 

vzhledem k přítomné spasticitě m. triceps surae (st. 1 dle Ashworthovy škály). 

Zkrácení flexorů kolenního kloubu vlevo (st. 2). 

Pacientka subjektivně pociťuje zhoršení zraku při čtení. Pokles koutku vlevo. 

Polohocit a pohybocit bez patologického nálezu bilaterálně na horních i dolních 

končetinách. Čití bez patologie. Při vyšetření šlachookosticových reflexů zjištěna 
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hyperreflexie na LHK, iritační jevy pozitivní na LDK. Zánikové jevy horních 

končetin a taxe LHK nevyšetřována, pacientka nezvládne zaujmout výchozí polohu. 

Taxe dolních končetin bez patologií. Mingazziny na DK pozitivní vlevo.  

Podle Barthel Index na spodní hranici nízké závislosti. Kognitivní funkce 

podle MMSE v normě. Stále trpí depresivními náladami, často pláče.  

 

3.7  Zhodnocení efektu rehabilitace 
 

Za největší efekt rehabilitace považuji zlepšení samostatnosti v běžných 

denních činnostech, což potvrzuje Barthel index (stupeň nízké závislosti). Pacientka 

je schopna samostatné vertikalizace do sedu s pomocí žebříku, chůze po schodech, 

zvládne samostatně použít WC s použitím invalidního vozíku. Sed je stabilní, vydrží 

sedět neomezeně dlouhou dobu. Došlo také ke zlepšení stereotypu chůze. Pacientka 

je nyní schopna lépe využít levou dolní končetinu v opoře, omezila se vnější rotace 

v levém kyčelním kloubu a cirkumdukce levé DK. Objevuje se aktivita svalů 

provádějících dorsální flexi palce a hlezenního kloubu. Zlepšila se symetrie délky 

kroků, rytmus chůze je ale stále nepravidelný. Ujde o 30 m delší vzdálenost 

než při vstupním kineziologickém rozboru. Díky kondičnímu cvičení došlo 

k celkovému navýšení tělesné kondice. 

Asymetrie ústních koutků je méně výrazná, pozorovatelná jen při mluvení. 

Bohužel se nepodařilo výrazně ovlivnit rozsah pohybu krční páteře a zkrácené svaly 

krku. Byla odstraněna kloubní blokáda AO skloubení.  

Zmírnila se bolestivost levého loketního kloubu a již není přítomný otok. 

Během terapií se začal objevovat aktivní pohyb v ramenním kloubu (elevace, flexe 

a extenze v odlehčení), loketním kloubu (flexe, extenze v odlehčení), zápěstí 

(dorsální a palmární flexe), pohyb prstů (flexe, opozice). Došlo také ke zlepšení 

pasivního rozsahu pohybu LHK. Úchopy však pacientka ještě nezvládne. 

Pro podrobnější ozřejmění přikládám tabulku pro porovnání aktivní hybnosti 

před rehabilitací a po rehabilitaci.  

 

Kloub Rovina Aktivní hybnost 18. 1. Aktivní hybnost 8. 2. 

Ramenní 
S 0-0-0 10-0-20 

F 0-0-0 10-0-0 
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Kloub Rovina 
Aktivní hybnost před 

RHB 

Aktivní hybnost po 

RHB 

Ramenní 
T 0-0-0 0-0-0 

R 0-0-0 0-0-0 

Loketní S 0-0-0 0-0-30 

Radioulnární R 0-0-0 30-0-5 

Zápěstí 
S 0-0-0 5-0-10 

F 0-0-0 0-0-0 

Palec (CM kloub) 

F 0-0-0 5-0-0 

S 0-0-0 5-0-0 

R 0-0-0 0-0-10 

Palec (MP kloub) S 0-0-0 0-0-5 

Palec (IP kloub) S 0-0-0 0-0-0 

2. – 5. Prst (MP kloub) S 0-0-0 0-0-10 

2. – 5. Prst (PIP kloub) S 0-0-0 0-0-0 

2. – 5. Prst (DIP kloub) S 0-0-0 0-0-0 

Tabulka č. 27 – Porovnání aktivní hybnosti před rehabilitací a po rehabilitaci 

 

Zvýšení aktivního rozsahu pohybu v kloubech LDK není tak výrazné, 

ale dochází k aktivnímu pohybu do dorsální flexe levého hlezenního kloubu  

(S: 10-0-30). Byly odstraněny kloubní blokády a reflexní změny na dolních 

končetinách. Stupeň zkrácení flexorů kolenního kloubu vpravo se snížil na stupeň 1. 

V porovnání vstupního a výstupního neurologického vyšetření nacházím tyto 

změny: zlepšení stereognozie LHK, hyperreflexie již jen na LHK, iritační jevy 

pozitivní pouze na LDK. Nepodařilo se zařadit vyšetření zánikových pyramidových 

jevů, pacientka stále není schopna dosáhnout výchozí polohy pro tyto testy.  

Nedošlo ke zlepšení psychického stavu pacientky.  

 

Vzhledem k velkému nálezu byla doba rehabilitace nedostačující a je nutno 

pokračovat v dlouhodobém terapeutickém plánu. 
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4 ZÁVĚR 
 

Obecné cíle stanovené na začátku této bakalářské práce se podařilo splnit. 

Byla provedena rešerše literárních zdrojů, především odborných zahraničních 

i tuzemských článků zaměřených na diagnózu cévní mozková příhoda a následnou 

rehabilitaci. Ve speciální části byla formou kazuistiky popsána fyzioterapeutická 

péče o konkrétního pacienta po cévní mozkové příhodě.   

Fyzioterapeutická péče byla zaměřena na zlepšení soběstačnosti a stereotypu 

chůze, zabránění rozvoji spasticity a obnovení aktivní hybnosti plegických 

a paretických segmentů. Pro pacientku byla rovněž důležitá psychická podpora, 

neboť trpěla depresivními náladami a ztrácela motivaci k rehabilitaci.  

Cévní mozková příhoda je onemocnění, se kterým se v praxi velmi často 

setkáváme, proto pro mě bylo zpracování této bakalářské práce velkým přínosem. 

Obohatila jsem jak své teoretické znalosti týkající se této problematiky, 

tak i praktické dovednosti, které jsem mohla aplikovat na pacienta v rámci odborné 

praxe.  
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6 PŘÍLOHY 

6.1 Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise 
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6.2 Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 
 

 

Vážená paní, vážený pane, v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, Helsinskou deklarací, přijatou 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, 

Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o souhlas 

s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na ………………….………………………., kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce na 

UK FTVS, s názvem………………………………………………  

 

 

Cílem této bakalářské práce je ……...................................................... 

 

 

 Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou 

uveřejněny v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou 

uvedena a budou uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře 

zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................  

Podpis: ........................  

 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ........................................................... 

Podpis: ........................  

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu 

terapie ve výše uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, 

osobně vše podrobně vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o 

právu odmítnout prezentování a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v 

bakalářské práci nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně 

zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat řešitele.  

 

 

Místo, datum....................  

 

Jméno a příjmení pacienta…...........................................  

Podpis pacienta: .............................. 
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6.3 Příloha č. 3 – Seznam obrázků 
 

 

Obr. č. 1 – Hlavní mozkové arterie. (A) Pohled ventrálně, Willisův okruh. 

(B) Laterálně. (C) Sagitální průřez. (D) Frontální průřez. (Purves, 2001) 

Obr. č. 2 - Vývoj standardizované mortality v důsledku cévní mozkové 

příhody v ČR v letech 1989 – 2007 (Bruthans, 2009) 

Obr. č. 3 - Mortalita v důsledku cévní mozkové příhody podle věku a pohlaví 

v ČR v roce 2005 (Bruthans, 2009) 

Obr. č. 4 – Schéma vzniku ischemické cévní mozkové příhody (National 

Heart, Lung and Blood Institute, 2014) 

Obr. č. 5 – Schéma vzniku hemoragické cévní mozkové příhody (National 

Heart, Lung and Blood Institute, 2014) 

Obr. č. 6 – Wernickeovo-Mannovo držení (Pfeiffer, 2007) 
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6.4 Příloha č. 4 – Seznam tabulek 
 

Vstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 7 – Antropometrie horní končetiny  

Tabulka č. 2 – Antropometrie dolní končetiny 

Tabulka č. 3 – Goniometrie horní končetiny aktivně 

Tabulka č. 4 – Goniometrie horní končetiny pasivně  

Tabulka č. 5 – Goniometrie dolní končetiny aktivně  

Tabulka č. 6 – Goniometrie dolní končetiny pasivně  

Tabulka č. 7 – Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka č. 8 – Vyšetření úchopů  

Tabulka č. 9 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin  

Tabulka č. 10 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin  

Tabulka č. 11 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních 

Tabulka č. 12 – Barthel index  

Tabulka č. 13 – MMSE  

 

Výstupní kineziologický rozbor: 

Tabulka č. 84 – Antropometrie horní končetiny  

Tabulka č. 95 – Antropometrie dolní končetiny  

Tabulka č. 106 – Goniometrie horní končetiny aktivně 

Tabulka č. 117 – Goniometrie horní končetiny pasivně 

Tabulka č. 128 – Goniometrie dolní končetiny aktivně  

Tabulka č. 139 – Goniometrie dolní končetiny pasivně  

Tabulka č. 20 – Vyšetření zkrácených svalů  

Tabulka č. 21 – Vyšetření úchopů  

Tabulka č. 22 – Vyšetření šlachookosticových reflexů horních končetin 

Tabulka č. 23 – Vyšetření šlachookosticových reflexů dolních končetin  

Tabulka č. 24 – Vyšetření pyramidových jevů iritačních  

Tabulka č. 25 – Barthel index  

Tabulka č. 26 – MMSE  

 

Tabulka č. 27 – Porovnání aktivní hybnosti před rehabilitací a po rehabilitaci  
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6.5 Příloha č. 5 – Seznam zkratek  

 

a. – arteria   

aa. – arteriae   

ADL – activities of daily living    

AO – atlanto-okcipitální 

CIMT – Constraint-induced movement therapy, nuceně navozená terapie 

CM – karpo-metakarpální 

CMP – cévní mozková příhoda  

CNS – centrální nervová soustava  

CT – computer tomography (výpočetní tomografie)  

ČR – Česká republika 

DIP – distální interfalangeální 

DK – dolní končetina 

EKG – elektrokardiogram 

FN – fakultní nemocnice 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

hCMP – hemoragická cévní mozková příhoda 

HK – horní končetina 

HSS – hluboký stabilizační systém 

iCMP – ischemická cévní mozková příhoda 

IP – interfalangeální  

LDK – levá dolní končetina 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

LHK – levá horní končetina 

m. – musculus   

mm. – musculi  

MP – metakarpo-falangeální 

MR – magnetická rezonance 

n. – nervus   

Obr. – obrázek   

PDK – pravá dolní končetina 

PET – positron emission tomography (pozitronová emisní tomografie) 

PHK – pravá horní končetina 



 

94 

 

PIP – proximální interfalangeální 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

RTG – rentgen   

SFTR – rovina sagitální, frontální, transversální, rovina rotací 

SPECT – single-photon emission computerized tomography (jednofotonová 

emisní tomografie) 

TEN – tromboembolická nemoc  

TMT – techniky měkkých tkání 

UK – Univerzita Karlova 

v. – vena   

vv. – venae   

WHO – World Health Organization 
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6.6 Příloha č. 6 – MMSE  
 

Vstupní vyšetření: 
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Výstupní vyšetření: 

 

 


