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Abstrakt 

Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po hemoragické CMP 

s pravostrannou hemiparézou 

Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo shrnutí teoretických informací o cévní mozkové 

příhodě, možnostech rehabilitace pacientů po iktu a následné zpracování kazuistiky 

fyzioterapeutické péče o pacientku po hemoragické CMP s pravostrannou hemiparézou. 

Souhrn: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cévní mozkové příhody a je 

rozdělena do dvou hlavních částí. První obecná část se týká teoretických informací o 

diagnóze. V této části nalezneme základní anatomii cévního zásobení mozku, klasifikaci 

cévních mozkových příhod, teoretické poznatky z hlediska etiopatogeneze a 

epidemiologie, seznam nejvýznamnějších rizikových faktorů, nejčastěji používané 

diagnostické metody, a nakonec způsob léčby a rehabilitace u pacientů po CMP. Ve 

druhé, speciální části, je zpracována kazuistika pacientky po hemoragické CMP 

s pravostrannou hemiparézou, se kterou jsem pracovala v rámci praxe ve Vršovické 

zdravotní a.s. v období od 22. 1. 2018 do 16. 2. 2018. 

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, hemoragická cévní mozková příhoda, 

pravostranná hemiparéza, rehabilitace po cévní mozkové příhodě, fyzioterapeutické 

metody a postupy užívané v neurologii 

  



 
 

Abstract 

Title: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after hemorrhagic stroke 

with right sided hemiparesis 

Aim: The aim of this bachelor´s thesis was to summarize theoretic information about 

stroke, about possibilities of rehabilitation after stroke and subsequent processing of the 

case study of physiotherapeutic treatment of a patient after hemorrhagic stroke with 

right sided hemiparesis. 

Summary: This bachelor´s thesis deals with the issue of stroke and it is divided into 

two main parts. The first general part covers theoretical information about the diagnosis. 

In this section we will find the basic anatomy of the vascular supply of the brain, the 

classification of strokes, the theoretical knowledge from the point of view of 

etiopathogenesis and epidemiology, the list of the most important risk factors, the most 

frequently used diagnostic methods, and ultimately the treatment and rehabilitation of 

CVA patients. In the second special part is a case study of a patient after hemorrhagic 

CVA with right sided hemiparesis, with whom I worked in Vršovická zdravotní a.s. 

from 22. January 2018 till 16. February 2018. 

  

Keywords: stroke, hemorrhagic stroke, intracerebral hemorrhage, right sided 

hemiparesis, post – stroke rehabilitation, physiotherapeutic methods and procedures 

used in neurology 
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1 ÚVOD 

 Cévní mozkové příhody stojí na předních místech v tabulkách příčin úmrtí. 

Velké procento přeživších pacientů invalidizují. Toto platí nejen v České republice, ale i 

v dalších vyspělých zemích ve světě. Považuji proto za velmi důležité, aby se kladl 

důraz na edukaci napříč populací a aby se nepodceňovala prevence rizikových faktorů.  

 Cílem této bakalářské práce je shrnutí důležitých poznatků týkajících se této 

diagnózy a zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku po hemoragické 

cévní mozkové příhodě s pravostrannou hemiparézou. Takto je bakalářská práce 

rozdělena na dva větší oddíly: obecný a speciální. V obecné části se snažím o stručné, 

ale dostatečně výstižné teoretické seznámení s problematikou CMP. V této části píši o 

základní anatomii cévního zásobení mozku, klasifikaci cévních mozkových příhod, 

teoretických poznatcích z hlediska etiopatogeneze a epidemiologie, nejvýznamnějších 

rizikových faktorech a nejčastěji používaných diagnostických metodách. Nakonec 

uvádím kapitoly týkající se způsobu léčby a rehabilitace u pacientů po CMP. 

V přílohách pro lepší přehlednost doplňuji formuláře neurologických a speciálních 

vyšetření. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacientky po pěti měsících od proběhlého 

hemoragického iktu, během kterých si pacientka prošla několika zařízeními, nyní je 

hospitalizována ve Vršovické zdravotní a.s. na rehabilitačním oddělení. Zde probíhala 

spolupráce na základě informovaného souhlasu v rámci praxe pod supervizí v období od 

22. 1. 2018 do 16. 2. 2018.   
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1  Definice cévní mozkové příhody 

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

ložisková mozková porucha, která je způsobena poruchou cirkulace krve v mozku. 

Příčinou je z 80 % ischémie, zbylých 20 % případů je hemoragického charakteru 

(Ambler, 2011). Poruchy mozkové funkce se rozvíjejí rychle a trvají déle než 24 hodin a 

mohou končit až smrtí nemocného (Nevšímalová, 2002). 

2.2  Etiopatogeneze 

 CMP vzniká v důsledku poruchy prokrvení části nebo celého mozku 

(Nevšímalová, 2002). Příčinou je buďto krvácení do struktur nervového systému, či 

subarachnoidálního prostoru, které je způsobené rupturou aneurysmatu či arteriovenózní 

malformací, nebo častěji ischémií z důvodu obstrukce embolem či místním trombem 

(Pffeifer, 2007). Když mozkové buňky ztratí přívod kyslíku a živin, ať už prasknutím, či 

ucpáním cévy, přestanou přechodně fungovat nebo odumřou. Buněčná smrt způsobí 

vznik oblastí lokalizované nekrózy, mnoho dalších buněk však pacientovi zbývá. 

Správnou a včasnou rehabilitací podpoříme jejich spontánní regeneraci využitím 

neuroplasticity mozku a můžeme pacienta znovu naučit mnoho aktivit (Lippertová – 

Grünerová, 2005). 

2.3  Cévní zásobení mozku 

Mozková tkáň je protkána sítí arterií a vén (viz níže). Zajištění činnosti mozku je 

mimořádně náročné na dodávku kyslíku a glukózy. Cerebrální metabolická spotřeba 

kyslíku činí 50 ml/min, což je 20 % všeho kyslíku, který lidský organismus přijímá. 

Spotřeba glukózy je 75 mg/min pro celý mozek (Káš a kol., 1993; Pffeifer, 2007). 

2.3.1 Arteriální systém mozku 

Lidský mozek je zásobován čtyřmi velkými tepnami (párové arteriae carotis 

internae a párové arteriae vertebrales). Z aortálního oblouku odstupuje levá a. carotis 

communis přímo, pravá je větví truncus brachiocephalicus. Obě společné karotidy se ve 
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výši obratlů C3 – C4 dělí na a. carotis externa a a. carotis interna, ta na bázi lební 

vstupuje do canalis caroticus. Toto karotické řečiště se podílí na zásobení mozku  

z 85 %. Zbytek obstarává vertebrální řečiště pomocí dvou aa. vertebrales, které 

odstupují z aa. subclaviae, procházejí otvory krčních obratlů a po vstupu skrz foramen 

magnum se spojují v nepárovou a. basilaris, která se pak opět štěpí na dvě aa. cerebri 

posteriores. Willlisův okruh neboli bazální arteriální okruh má klíčový význam pro 

distribuci krve v mozkovém řečišti. Okruh situovaný na bázi lební tvoří tři dvojice 

velkých tepen (aa. cerebri posteriores, aa. cerebri mediae, aa. cerebri anteriores), které 

jsou vzájemně propojeny menšími tepnami (aa. communicantes posteriores, 

aa. communicantes anteriores) (Kalvach, 1988; Čihák, 2004; Gray, 1973). 

 A. cerebri anterior zásobuje část frontálního a parietálního laloku, a. cerebri 

media zbývající část těchto laloků a větší část spánkového laloku. A. basilaris, ze které 

odstupují párové a. pontis, a. cerebeli superior, a. cerebeli inferior anterior a posterior, 

zásobuje mozkový kmen, mozeček, a část diencefalu. Aa. cerebri posteriores, které jsou 

pokračováním a. basilaris po její bifurkaci, přivádí krev do části diencefalu, 

okcipitálního laloku a zadní a dolní části spánkového laloku. Z Willisova okruhu 

vystupují další větévky, které probíhají více do hloubky a zásobují důležité mozkové 

struktury (Ambler, 2011; Gray, 1973). 

 

Obrázek č. 1 - Krevní zásobení mozku (Giraldo, 2013) 
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2.3.2 Venózní systém mozku 

 Krev ze všech mozkových žil se vlévá do venózních sinů. Z tzv. žilních splavů 

se sbírá odkysličená krev do v. jugularis interna, která odvádí krev z hlavy a krku do 

v. brachiocephalica (Dylevský, 2009). Spojením pravostranné a levostranné 

v. brachiocephalica vzniká v. cava superior ústící do pravé srdeční síně (Dauber, 2007). 

2.4  Základní příznaky CMP podle postiženého povodí 

 Podle postiženého povodí nebo tepny mohou vzniknout specifické klinické 

obrazy. Avšak rozlišení ischemické a hemoragické CMP jen podle klinického obrazu je 

prakticky nemožné (Kalina a kol., 2008). 

 Při postižení karotického povodí je typickým příznakem 

hemisferální léze projevující se jako hemiparéza až hemiplegie. 

Dále pacient může trpět afázií a poruchami čití hemicharakteru. 

U těžkých iktů se může objevit monokulární slepota a porucha 

vědomí. Při postižení v povodí a. cerebri media, což se týká asi 

poloviny všech CMP, se hemiparéza manifestuje více na 

horních končetinách. U léze v oblasti bazálních ganglií bývá 

přítomno tzv. Wernickeovo – Mannovo držení – tendence 

k flekčnímu a addukčnímu postavení kontralaterální HK a 

extenčnímu postavení DK (Pffeifer, 2007). Při postižení povodí 

a. cerebri anterior je postižení větší na dolních končetinách a je 

doprovázeno psychickými poruchami. Pro lézi a. cerebri 

posterior jsou typické zrakové poruchy (Ambler, 2011).  

 

 Pro postižení vertebrobazilárního povodí je typická kmenová a cereberální 

symptomatika. Konkrétně jde o závratě, zvracení, poruchu rovnováhy, vertigo, 

nystagmus, diplopii, oboustrannou poruchu zraku, parestézii, ataxii, poruchy vědomí 

(Kalina a kol., 2008). 

Obrázek č. 2 - Typický 

spastický vzorec CMP 

(WHO, 2004) 
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2.5  Klasifikace cévních mozkových příhod 

 Cévní mozkové příhody tvoří heterogenní skupinu onemocnění. Řadíme k nim 

mozkové ischemie, parenchymové hemoragie, subarachnoidální krvácení a trombózy 

mozkových splavů. Ischemické CMP představují 80 % ze všech cévních mozkových 

příhod, hemoragické tvoří 15 % a zbylé procento připadá na subarachnoidální krvácení 

a cerebrální venózní trombózy (Dufek, 2002). 

2.5.1 Ischemické cévní mozkové příhody 

  Ischemické cévní mozkové příhody můžeme dělit podle různých kritérií. Ambler 

(2011) a Káš (1993) dělí ischemické CMP dle mechanismu vzniku, dle vztahu 

k tepennému povodí a podle časového průběhu. Bauer (2010) v tomto souhlasí, a navíc 

popisuje klasifikaci podle příčiny iktu, podle rozsahu ischemické léze a podle lokalizace 

uzavřené tepny. 

Podle mechanismu vzniku: 

• Obstrukční – neboli okluzivní typ CMP. Příčinou je uzavření cévy trombem 

nebo embolem. Podle toho můžeme dělit další subtypy (trombotické a 

embolické). 

• Neobstrukční – neboli hypoperfúzní, kdy je příčinou regionální či systémová 

porucha. 

Podle vztahu k tepennému povodí: 

• Teritoriální – infarkt v povodí (teritoriu) některé mozkové artérie. 

• Interteritoriální – porucha na rozhraní dvou teritorií jednotlivých tepen. 

• Lakunární – postižení v malých perforujících tepnách.  

Podle časového průběhu: 

• Transitorní ischemické ataky (TIA) – příhody, u kterých odezní příznaky do 24 

hodin, nejčastěji však vymizí do jedné hodiny, aniž by způsobily prokazatelné 

patologické morfologické změny při vyšetření zobrazovacími metodami. Mají 

důležitou informační hodnotu, protože varují před možným velkým iktem, který 

následuje až u jedné třetiny pacientů, a mohou pomoci ke včasnému začátku 

sekundární prevence.  



14 
 

• Reverzibilní ischemický neurologický deficit (RIND) – u tohoto typu příhod 

symptomy trvají déle, obvykle 24 hodin až 3 týdny, poté dojde ke spontánní 

úpravě. Zobrazovací metody již obvykle prokáží drobné známky ischémie.  

• Progredující ischemické příhody – subakutní stavy charakterizované 

progredujícími příznaky během hodin až dnů způsobené nejčastěji narůstajícím 

trombem, edémem, nebo metabolickými faktory. Jedná se o méně častý klinický 

obraz CMP. 

• Dokončené ischemické příhody – mozková ischémie s náhle vzniklými těžkými 

klinickými příznaky a pacientovo funkční postižení je trvalé. Zobrazovací 

metody většinou prokáží rozsáhlejší ischémii.  

Podle příčiny iktu: 

• Onemocnění velkých tepen – neboli makroangiopatie je příčinou poloviny všech 

ischemických iktů. 

• Onemocnění malých tepen – tzv. mikroangiopatie tvoří příčinu čtvrtiny všech 

ischemických iktů. Jde o postižení drobných perforujících tepen z Willisova 

okruhu.  

• Embolizace ze srdce – kardioembolické ikty představující pětinu všech 

ischemických iktů. Trombus vzniklý při onemocnění srdce v levé srdeční síni 

nebo komoře putuje cévním řečištěm do mozku a nastává embolizace. 

• Ostatní a blíže neurčené příčiny iktu. 

Podle rozsahu ischemické léze: 

• Malý iktus – „lehký“ diagnostický nález.  

• Velký iktus – „těžký“ diagnostický nález. 

• Lokální postižení mozku – cévní mozkové příhody s ložiskovou ischémii a 

typickou symptomatologií. 

• Globální postižení mozku – závažný stav provázený poruchou vědomí, při 

delším trvání vedoucí až k apalickému syndromu. Jedná se o méně častý typ 

CMP. 

Podle lokalizace uzavřené tepny: 

• Karotické povodí – postižení je lokalizované v předním povodí, nejčastěji v a. 

cerebri media a a. cerebri anterior. 
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• Vertebrobazilární povodí – k ischémii dochází v zadním povodí a. vertebralis a 

a. basilaris a jejich větví (Ambler, 2011; Bauer, 2010; Káš a kol., 1993; Dufek, 

2002). 

2.5.2 Hemoragické cévní mozkové příhody 

U hemoragických cévních mozkových příhod je příčinou ruptura cévy, která 

způsobí krvácení do mozkového parenchymu a vzniká intracerebrální hematom. Méně 

častou příčinou jsou arteriovenózní malformace a hemoragické diatézy (Ambler, 2011).  

Podle lokalizace krvácení dělí Bauer (2010) hCMP do dvou skupin. 

 Typická krvácení – tvoří 80 % hemoragických CMP, postihují centrální oblasti 

mozkových hemisfér (bazální ganglia – putamen, capsula interna). Méně časté je 

krvácení do thalamu (15%), pontu (5%) a mozečku (10%). Příčinou většinou bývá 

arteriální hypertenze. 

 Lobární krvácení – CMP jinak nazývaná globózní, nebo atypická, kdy jsou 

krvácení lokalizována více povrchně (subkortikálně) vzniká u mladších jedinců obvykle 

rupturou cévní anomálie a ve vyšším věku kvůli mozkové amyloidní angiopatii. 

Pacienti bývají normotonici.  

 Zvlášť lze zmínit krvácení do již existující léze (ischemie, tumory) (Dufek, 

2002). 

2.5.3 Subarachnoideální krvácení 

 Jedná se o krvácení do intermeningeálních prostorů, do likvorových cest mezi 

arachnoideou a pia mater. Nejčastější zdroj hemoragie představuje ruptura vakovitého 

aneurysmatu (95%), jinou příčinou mohou být ruptury AV malformací (5%) (Ambler, 

2011). Typickými příznaky SAK jsou náhle během několika vteřin vzniklé prudké 

bolesti hlavy, postupně se rozvíjející meningeální syndromy, ložiskové příznaky, 

zvýšená teplota, nauzea, zvracení a poruchy vědomí (Kalina a kol., 2008). 
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2.5.4 Cerebrální venózní trombózy 

 Trombózy cévních splavů jsou příhodou s variabilními klinickými příznaky 

(bolest hlavy, fokální deficit, epileptické záchvaty, edém papily, poruchy vědomí) a 

můžou napodobovat celou řadu onemocnění včetně iktu. Mezi nejčastější příčiny CVT 

patří hyperkoagulační stavy a dehydratace. Rizikovou skupinu tvoří mladé ženy 

užívající hormonální antikoncepci (Dufek, 2002). 

2.6  Epidemiologie  

 V České republice je cévní mozková příhoda třetí nejčastější příčinou úmrtí a 

hlavní příčinou invalidity. Každoročně se vyskytne asi 300 nových případů na 100 000 

obyvatel (Švestková a kol., 2017). Hemoragické cévní mozkové příhody jsou zatížené 

větší mortalitou než ischemické CMP (Kolář, 2012). V posledních 30 – 40 letech došlo 

celosvětově k poklesu úmrtnosti po iktu. V ČR konkrétně klesl počet úmrtí 

následujících po CMP o 72 %, roli pravděpodobně hraje celkové zlepšení rizikových 

faktorů v populaci a zlepšení péče o pacienty v akutní fázi CMP (Cífková a kol., 2016). 

2.7  Rizikové faktory a prevence  

 Některé rizikové faktory jsou společné pro ischemické i hemoragické CMP, 

uvádím zde proto obecný výčet rizikových faktorů, které mohou vést k CMP jakéhokoli 

typu. Čeští autoři se v základním seznamu shodují, zahraniční autoři uvádí navíc i méně 

časté faktory na základě nových výzkumů. Rizikové faktory můžeme rozdělit na 

ovlivnitelné a neovlivnitelné. Ovlivnitelné faktory lze medicínsky eliminovat, patří mezi 

ně: 

Pozn. * značí rizikové faktory typické pro hemoragickou CMP, která je předmětem 

kazuistiky. 

• Arteriální hypertenze*  

• Diabetes mellitus 

• Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie 

• Kardiovaskulární poruchy (např. fibrilace síní, infarkt myokardu, ICHS, 

amyloidní angiopatie*, AV malformace*) 

• Antikoagulační léčba* 
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• Prodělaná TIA  

• Kouření 

• Alkoholismus 

• Drogová závislost* (kokain, amfetamin)  

• Perorální hormonální antikoncepce 

• Nevhodný životní styl (nevyvážená strava, fyzická inaktivita) (Ambler, 2011; 

Kalina a kol, 2008; Káš a kol., 1993; Dufek, 2002). 

V zahraničních zdrojích navíc nalezneme tyto ovlivnitelné rizikové faktory: 

• Migréna  

• Abdominální obezita 

• Poruchy spánku 

• Psychosociální stres a deprese (O´Donnell, 2010; Meschia, 2014; Jones, 

Karceski, 2017; Giraldo, 2017). 

Faktory, které ovlivnit nelze, jsou následující: 

• Věk 

• Pohlaví 

• Rasa 

• Genetická zátěž 

• Nízká porodní váha (Meschia, 2014; Goldstein a kol., 2001; Dufek, 2002). 

V primární i sekundární prevenci je důležitá pravidelná kontrola lékaře a 

případná léčba vaskulárních rizikových onemocnění. Z pacientovy strany je vhodné 

dodržovat doporučená režimová opatření jako zanechání kouření, omezení alkoholu, 

změna stravovacích návyků a pravidelná fyzická aktivita (Václavík, 2013). Je 

jednodušší a jistě i výhodnější léčit příčiny než důsledky (Dufek, 2002). 

2.8 Diagnostické metody 

Základem diagnostiky cévních mozkových příhod je pečlivý rozbor 

anamnestických údajů a klinického obrazu onemocnění. Samotné zhodnocení 

klinického nálezu však není dostatečné ke spolehlivému rozlišení jednotlivých typů 

iktu. Dominantní úlohu v diagnostice CMP mají zobrazovací metody (Bauer, 2010). 
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2.8.1 Klinické iniciální vyšetření 

Cévní mozková příhoda se projevuje jako náhle vzniklý neurologický 

deficit. K diagnostice je nutný alespoň 1 hlavní nebo 2 vedlejší příznaky, pak se 

pacient označí jako triáž pozitivní. Mezi hlavní příznaky řadíme pokles ústního 

koutku (centrální paréza n. facialis), oslabení končetin (hemiparéza, monoparéza), 

poruchu řeči (afázie) (Ticháček, 2017). Pro laiky, ale i pro rychlé zhodnocení 

stavu existuje pravidlo FAST, kdy každé písmeno odpovídá jednomu příznaku 

v angličtině. Tedy F – face, A – arms, S – speech, T – time (AHA/ASA, 2018). 

Poslední písmeno T nabádá k rychlému jednání, ať laika (zavolání záchranné 

služby při pozitivitě výše zmíněných symptomů), nebo zdravotníků při transportu 

a dalších úkonech (Marchese, 2016). Vedlejší příznaky jsou náhlá kvantitativní 

nebo kvalitativní porucha vědomí, porucha čití, dysartrie, výpadek zorného pole, 

náhlá monokulární slepota, vertigo, prudká atypická bolest hlavy a ztuhlost šíje 

(Powers a kol., 2018). V praxi se používá ke zhodnocení závažnosti mozkového 

infarktu tzv. NIHSS škála, která se vyplňuje na základě standardizovaných 

neurologických vyšetření. Vyšetřuje se 15 složek jako je vědomí, řeč, motorika, 

senze, vizuální a cerebelární funkce apod. (viz příloha č. 5), které se hodnotí body 

0 – 4 (0 znamená normální funkci, 4 kompletní poškození funkce). Hodnota 

NIHSS vypovídá o aktuálním stavu, ale slouží také jako prediktor výsledného 

stavu pacienta po sedmi dnech a třech měsících a lze využít i k monitoraci efektu 

terapie (Reif a kol., 2013; Weimar a kol. 2004; Reif, 2011). 

2.8.2 Přístrojové metody 

2.8.2.1 Výpočetní tomografie (CT – computer tomography) 

CT je hlavní zobrazovací metoda používaná v neurologii k zobrazení mozkové 

tkáně, komorových systémů a zde přítomných patalogických změn. Jde o jemnou 

neinvazivní vyšetřovací metodu, která měří přesnou absorpci RTG záření z mnoha 

různých úhlů. Odlišnosti v míře absorpce se zpracují počítačem do výsledného snímku 

řezu. Zobrazená ložiska mohou být hyperdenzní (světlejší, typicky např. krvácení), 

nebo hypodenzní (tmavší, např. hematom) (Ambler, 2011). Vyšetření trvá několik 

minut, pacient je vleže zasunut do přístroje, kde jej po kruhové trajektorii obíhá zařízení 
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složené z rentgenky a detektorů (Zuna, Poušek, 2000). Na nativním CT snímku lze 

krvácení určit časně, ischémie se může projevit až po 3 – 6 hodinách. Určuje se 

lokalizace a rozsah infarktu (Reif a kol., 2013). 

2.8.2.2 CT angiografie (CTA) 

Při naplnění cév kontrastní látkou při CT vyšetření hovoříme o CT angiografii, 

je indikována pro ověření uzávěru některé z mozkových tepen, detekce AV malformací 

a aneurysmat (Kalina a kol., 2008). 

2.8.2.3 Magnetická rezonance (MR, MRI) 

 Magnetická rezonance je modernější zobrazovací metoda bez radiační zátěže pro 

pacienta, která dokáže velmi přesně zobrazit vyšetřovanou oblast. Nevýhodou je 

nákladnost metody (a tím horší dostupnost), vyšší časová náročnost (10 – 45 minut), 

složitější monitorace pacienta, kontraindikace pro pacienty s kardiostimulátorem a 

klaustrofobií (vyšetření probíhá v tunelu), malé děti a nespolupracující musí být tlumeni 

v celkové anestézii (riziko pohybových artefaktů) (Heřman a kol., 2014). MR využívá 

silné magnetické pole, obraz vzniká počítačovým zpracováním pohybu vodíkových 

iontů v tomto poli. Výsledný signál je opět transformován do škály šedi, zobrazená 

ložiska mohou být hyperintenzivní (světlejší, př. krev), nebo (tmavší, př. kostěné 

struktury) (Ambler, 2011). 

2.8.2.4 Neurosonologická vyšetření 

 Neinvazivní skupina vyšetření, která zahrnuje 3 základní vyšetřovací metody: 

duplexní sonografii (DSUG), transkraniální dopplerovskou sonografii a transkraniální 

barevnou duplexní sonografii. Jedná se o ultrazvuková vyšetření využívající 

mechanické vlnění k vytvoření obrazu (Kalina a kol.,2008).  

2.8.2.5 Digitální subtrakční angiografie (DSA) 

 DSA patří mezi invazivní vyšetřovací metody, používá se k detekci aneurysmat, 

trombotických uzávěrů a stenóz (Ambler, 2011). Většinou následuje až po vyšetření 

CT, nebo CTA po jasné indikaci. Provádí se pomocí rentgenového záření a kontrastní 
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látky zavedené do tepny v pravém třísle. Výsledný obraz artérie se zobrazí na monitoru, 

následným upravováním lze získat i virtuální 3D obraz (Kalina a kol., 2008).  

2.9  Léčba a prognóza osob s CMP 

 Dle přesně specifikované diagnózy CMP musí lékaři co nejdříve zahájit léčbu. 

Nejlépe ve chvíli, kdy ještě nedošlo ke strukturálním změnám a je zachován 

metabolismus. U obou typů CMP je léčba primárně zaměřena na prevenci obstrukce 

dýchacích cest, podporu respirace, úpravu metabolické dysbalance, prevenci TEN 

a podporu srdeční činnosti (Ambler, 2011). U hemoragické CMP je kladen důraz na 

korekci hypertenze, poruch hemostázy, nitrolebního tlaku a mozkového edému. Později 

v rámci sekundární prevence je indikována antidestičková terapie. U některých pacientů 

je nutná i léčba operační (Caceres, Goldstein, 2012). Mezi operační výkony patří 

intravenózní trombolýza (v prvních 4,5 hodinách), intraarteriální trombolýza 

a chirurgicky se provádí i evakuace hematomu (Cífková a kol., 2016). 

Prognóza pacienta se odvíjí od rozsahu a lokalizace poškození nervové tkáně. 

Záleží také na věku a celkovém biologickém stavu. Obecně mají pacienti 

s hemoragickou CMP horší prognózu: 30 – ti denní mortalita 40 %, roční mortalita 

50 %, nejvýše 20 % nemocných dosáhne schopnosti nezávislého života (Kalina a kol., 

2008). Pro určení 30 – ti denní mortality u krvácivých mozkových příhod se používá 

sedmistupňové ICH skóre (viz příloha č. 3 a 4), které je založené na pěti nezávislých 

prediktorech (stav vědomí dle Glasgow Coma Scale, věk, objem krvácení, 

infratentoriální zdroj krvácení, přítomnost hemocefalu). Čím více bodů, tím horší 

prognóza, je však třeba přihlížet k dalším okolnostem jako je biologický stav pacienta, 

komorbidity a lokalizace krvácení (Wang a kol., 2014; Houben a kol, 2018; Hemphill a 

kol., 2001; Šrámek, 2017). Dva z pěti pacientů po CMP prodělají do pěti let další 

mozkovou příhodu (Kubrická, 2012). Průměrná doba přežití je cca 4 roky, číslo však 

může být zkresleno vysokou úmrtností starších polymorbidních pacientů (Švestková a 

kol., 2017). Od devadesátých let minulého století úmrtnost na CMP trvale a dramaticky 

klesá, za příčinu se považuje úspěšnost primární a sekundární prevence a celkově nižší 

hodnoty hypertenze a cholesterolu v populaci (Bruthans, 2010). 
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2.10 Komplexní rehabilitační péče po CMP 

 Rehabilitace osob po CMP zahrnuje koordinovanou péči rehabilitačního týmu: 

lékaře, sester, ošetřovatele, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, psychologa, 

sociálního pracovníka. Nedílnou součástí při rekonvalescenci je spolupráce rodiny 

(Jansová, 2009). 

2.10.1 Zdravotnická a rehabilitační zařízení zabývající se pacienty s CMP 

 Triáž pozitivní pacient je primárně směřován záchrannou službou do iktového 

nebo případně komplexního cerebrovaskulárního centra ve spádové oblasti. V ČR je 

k dispozici 10 komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center (Remeš, 

Trnovská, 2013). 

 Po zajištění základních životních funkcí lze začít s rehabilitací v nemocnici již 

během prvních dní po iktu (Faralli, 2013). Když už je pacient v dostatečně dobrém 

stavu, je lékařem propuštěn na tzv. domácí péči, kam za ním mohou rehabilitační 

pracovníci docházet několikrát týdně. Pokud pacient není schopen sebeobsluhy, je 

možností hospitalizace v LDN. Dále pacient může pokračovat do rehabilitačních 

zařízení, která se na CMP specializují. U nás je to především Rehabilitační ústav 

Chotěboř, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk, Léčebné a 

rehabilitační středisko Chvaly, Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi, Rehabilitační 

ústav Hrabyně, či Vojenský rehabilitační ústav Slapy. Dále pak lékař na doporučení 

neurologa a rehabilitačního lékaře může napsat žádost o komplexní lázeňskou léčbu, 

která se zahajuje co nejdříve po odeznění akutního stadia u pacientů, kde lze očekávat 

od RHB další zlepšení funkce (Kolář a kol., 2012). Lázeňská léčba je kontraindikována 

u opakování CMP více než dvakrát, nebezpečí embolizace, srdeční nedostatečnosti a 

těžké poruchy řeči ve spojení se špatným chápáním. Z lázní můžeme jmenovat např. 

Dubí, Janské Lázně, Karviná, Velké Losiny, Vráž a Mšené (SCMP, 2018). Cílem 

rehabilitace je dosažení funkční nezávislosti v co nejvyšší možné míře nejen na 

chráněných místech, jako je nemocnice, ale hlavně doma a ve společnosti (WHO, 

2004). 
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2.10.2 Rehabilitace dle vývojového stádia onemocnění 

 Rehabilitační program po CMP se vytváří tak, aby splňoval požadavky každého 

vývojového stádia onemocnění. Kolář (2012) rozlišuje čtyři vývojová stádia – akutní, 

subakutní, stádium relativní úpravy a chronické stádium.  

 V akutním stádiu, které následuje okamžitě po mozkovém infarktu a trvá několik 

dnů až týdnů, u pacienta nacházíme svalovou slabost, hypotonus, ztrátu stability 

a senzorický deficit. Nejdůležitější roli hraje v tomto období rehabilitační 

ošetřovatelství zahrnující polohování každé 2 – 3 hodiny k prevenci dekubitů, deformit 

a oběhových problémů a k podpoře uvědomování si postižené strany. Používá se 

pneumatická dlaha na HK i DK k ovlivnění edému, inhibici spasticity a zvýšení 

aferentace do oblastí s postiženým čitím. Dále lze aplikovat prvky z Vojtovy reflexní 

lokomoce ke zvýšení posturální aktivity, pasivní cvičení v antispastickém vzorci a 

dechovou gymnastiku (Kolář, 2012; WHO, 2004). 

 Subakutní stádium začíná, když se celkový stav pozvolna zlepšuje, objevuje se 

volní hybnost a začíná se rozvíjet spasticita. Někdy se toto období probíhající mezi 

druhým a šestým týdnem nazývá tzv. stádium spasticity. Zásadní jsou proto cvičení na 

ovlivnění spasticity. Probíhá nácvik aktivní hybnosti, vertikalizace do sedu a do stoje 

a nácvik chůze (Kolář a kol., 2012). 

 Pacienti, kteří se pozvolna zlepšují, dospívají do stádia relativní úpravy. Jsou 

schopni ovládat postiženou horní končetinu a zlepšení se dostavuje i v rámci lokomoce. 

Spasticita bývá mírná, ale přesto může ovlivnit přesnost provedení pohybu 

v jednotlivých segmentech. Provádí se nácvik úchopu a následné uvolnění předmětu z 

ruky, které nemocným často činí větší problém. Polovina pacientů se postupným 

zlepšováním později dostane do stavu před CMP, většinou ale stejně přetrvává alespoň 

minimální změna v kognici, náladě či motivaci (Hemphill a kol., 2015). Definitivního 

výsledku lze dosáhnout již po půl roce, někdy až po pěti letech (Votava, 2001). 

U jiných již k podstatnému zlepšení nedochází, špatné posturální a pohybové 

vzory jsou zafixované. Takové pacienty řadíme do chronického stádia, kdy je cílem 

zvýšit míru nezávislosti na okolí a dodat sebedůvěru pro pokračování v rehabilitaci. 

Někdy je v rámci reedukace nutné zahájit metodickou řadu cvičení od úplného začátku 

a vrátit se do nižších poloh (Kolář a kol., 2012). 
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2.10.3 Následky CMP komplikující rehabilitaci a jejich kompenzace 

U člověka, který utrpěl cévní mozkovou příhodu se mohou rozvinout potíže 

s kontrolou pohybu (spasticita, hypotonus), dysfagie, dysartrie, inkontinence, senzorické 

problémy, psychologické a emocionální problémy (deprese, ztráta motivace), obtíže 

s chápáním a komunikací a v konečném důsledku sociální obtíže vedoucí až k izolaci 

v rámci rodiny i společnosti. Všechny tyto potíže mohou způsobovat komplikace při 

průběhu rehabilitace a je nutné, aby je rehabilitační tým včas řešil (WHO, 2004). 

V následujícím textu se zabývám pouze spasticitou a třemi syndromy souvisejícími 

s diagnózou CMP (bolestivé rameno, neglect syndrom, pusher syndrom), protože je 

považuji za významnější z pohledu fyzioterapeuta. 

Spasticita je charakteristickým příznakem poruchy centrálního motoneuronu 

a vyskytuje se až u 42 % pacientů po prodělaném iktu (Štětkářová, 2013). Zabraňuje 

obnově a rozvinutí cílené motoriky a může způsobit vznik kontraktur (Lippertová – 

Grünerová, 2005). Definuje se jako zvýšení tonického napínacího reflexu v závislosti na 

rychlosti pasivního protažení (Švestková a kol., 2017; Štětkářová, 2013). Véle (2006) 

mluví o spasticitě jako o stavu trvale zvýšeného klidového napětí ve svalu, které brání 

rozsahu pohybu více v jednom směru a neumožňuje dostatečnou relaxaci. U pacientů po 

CMP se začíná projevovat v subakutním stádiu (tzv. spastické stádium), které nastává v 

řádu několika týdnů od iktu (Kolář a kol., 2012). Nástup spasticity lze charakterizovat 

jako zpomalení až zastavení spontánní úpravy hemiparézy. Typicky se manifestuje jako 

flekční spasticita horní končetiny a extenční spasticita dolní končetiny (Mikula, 2008). 

V antagonistech spastických svalů dochází k útlumu a nastává svalová nerovnováha. 

Spasticitu lze ovlivnit reflexní inhibicí spastických svalů v rámci facilitačních 

fyzioterapeutických metod, užíváním centrálních myorelaxancií, nebo aplikací 

botulotoxinu do předem pečlivě vybraných spastických svalů. Předpis léčiv a aplikaci 

botulotoxinu provádí lékař, fyzioterapeut se může podílet na určení prioritních míst 

aplikace botulotoxinu, protože jeho účinek trvá maximálně 3 měsíce (Švestková a kol., 

2017; Votava, 2001). U těžké generalizované spasticity lze podávat intratekálně 

baklofen pumpovými systémy (Štětkářová, 2013; Švestková a kol., 2017; Štětkářová, 

2012).  

Syndrom bolestivého ramene se vyskytuje až u 80 % nemocných po CMP 

(Krobot, 2005) Někdy bývá nesprávně zaměňován se subluxovaným ramenem, které 

vzniká v případě ochablého m. deltoideus a m. supraspinatus a retrakce spastických 
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svalů kolem lopatky. Humerus pak vahou celé horní končetiny klesá dolů a dochází 

k jeho částečné dislokaci (WHO, 2004). Bolestivé rameno je muskuloskeletní patologie 

způsobená nesprávným polohováním, špatným mechanismem zvedání paže při 

provádění pasivních pohybů, spasticitou nebo kontrakturami v oblasti ramenního 

pletence. Ve 3. a 4. měsíci po vzniku CMP se bolest stává dominantním příznakem a u 

některých pacientů vede k preferenci pasivity v rámci rehabilitace. Prevenci lze zahájit 

již v akutním stádiu správným polohováním ramenního kloubu (Krobot, 2005; Pffeifer, 

2007).  

Neglect syndrom představuje selektivní poruchu uvědomování si podnětů 

z poloviny prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi. Motorický neglect syndrom se 

projevuje jako opomíjení ochrnuté strany těla a nepoužívání paretických končetin, 

i když je to již z hlediska návratu hybnosti možné (Švestková a kol., 2017). Pacient 

považuje paretické končetiny za cizí, mrtvé a nepatřící k jeho tělu (Lippertová – 

Grünerová, 2005; Kolář, 2012). V případě senzorického neglect syndromu jde o 

opomíjení zrakových, sluchových nebo taktilních senzorických podnětů z jedné 

poloviny prostoru. Stimulace pacienta v opomíjené polovině těla představuje součást 

rehabilitace (Brázdil, 2002). 

Tzv. pusher syndrom se projevuje u pacientů po CMP, kteří v sedu a ve stoji 

mají aktivní tendenci tlačení se od nehemiparetické strany, což vede ke ztrátě laterální 

posturální stability a tendenci k pádu na paretickou stranu. Důvodem je nejspíše 

změněná percepce vnímání tělesného schématu v gravitačním poli. V terapii se využívá 

korekce lateralizace pomocí zrakové kontroly, pacient se učí určit, zda je ve vzpřímené 

pozici. Ke zpětné vazbě napomáhají různé visuální pomůcky (ruka terapeuta, sledování 

vertikálních linií oken nebo rámů dveří (Karnath, Brötz, 2003; Karnath a kol., 2001). 

2.10.4 Fyzioterapeutické metody a postupy používané v rehabilitaci pacientů po 

CMP 

V rehabilitaci osob po cévní mozkové příhodě lze použít řadu 

fyzioterapeutických postupů a metod. Pro výběr metody a sestavení rehabilitačního 

plánu je důležité pečlivě vyšetřit pacienta a stanovit si reálné cíle (WHO, 2004).  
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2.10.4.1 Polohování 

 Polohování je hlavní náplní rané fáze rehabilitace (viz výše akutní stádium), 

ale polohování těla se musí provádět během celé léčby. Opakování pasivního 

polohování většinou vede k tomu, že se pacient takto začne polohovat sám.  Měly by se 

střídat různé polohy, aby se zvýšilo množství stimulů pro mozek. Vždy přistupujeme z 

postižené strany pro stimulaci paretické poloviny těla (WHO, 2004).  

 

2.10.4.2 Vertikalizace 

 Časná aktivace má důležitý význam pro redukci problémů spojených se ztrátou 

kondice a dlouhodobým klidem na lůžku (Cifu a kol., 2016). Nejprve se provádí 

vertikalizace do stabilního sedu na kraji lůžka, následně vertikalizace do stoje. K 

vertikalizaci lze využít stavěcího stolu, nebo moderní vertikalizační robotická lůžka 

(Erigo, Anymov), která jsou polohovatelná pomocí několika programů a slouží i 

k provádění pasivních pohybů DKK. Moderní technika značně ulehčí fyzioterapeutovi 

práci s imobilním pacientem (Calabró, 2015). Když je pacient schopen vydržet ve stoji 

alespoň 10 minut, začíná se s nácvikem chůze (Knecht, 2011).   

Obrázek č. 3 - Správné polohování pacienta po CMP (WHO, 2004) 
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2.10.4.3 Nácvik chůze 

 Neurorehabilitaci chůze chápeme jako cílenou snahu o maximálně možnou 

facilitaci senzorické aferentace na všech etážích CNS. Snažíme se usnadnit přípravu, 

provedení a kontrolu lidské lokomoce ve vertikále (Krobot a kol., 2017). Při nejistotě 

a nestabilitě chůze lze použít široké spektrum pomůcek. Výběr pomůcky závisí na 

individuálním funkčním deficitu a cíli terapie (Lippertová – Grünerová, 2005). Většinou 

se začíná s oporou o terapeuta, později v chodítku, s berlemi, a nakonec s holí na 

nepostižené straně (Votava, 2001). Pro obnovení přirozené bipedální lokomoce je nutné 

mít funkční zámek kolene, který zajišťuje bezpečné zvládnutí stojné a kročné fáze 

chůze. Důležité je, aby pacient byl schopen samostatného pohybu v kloubech dolní 

končetiny včetně dorsální flexe hlezna (Mikula, 2008). V posledních letech se zvyšuje 

počet pracovišť, která využívají k terapii roboticky asistovanou chůzi, úplnou novinkou 

je možnost virtuální reality (Faralli a kol., 2013). Standardem se stává kombinace více 

rehabilitačních přístupů s respektem k specifickým potřebám pacienta. Nejčastěji jde o 

běžnou chůzi s oporou/asistencí/supervizí terapeuta, nevýhodou je však určitá mentální 

a fyzická náročnost pro terapeuta, který koriguje všechny komponenty pohybu 

nemocného. Vedení zkušeným terapeutem se považuje za nenahraditelné, i když 

v terapii se využívá i roboticky asistovaná chůze s robotickým exoskeletem (např. 

Lokomat), trénink chůze na chodícím páse s odlehčením nebo samostatně (např. Zebris) 

(Krobot a kol., 2017). 

2.10.4.4 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF dle Kabata) 

 PNF je metoda pracující s cíleným ovlivňováním aktivity motoneuronů 

prostřednictvím aferentních impulzů z proprioreceptorů (Pavlů, 2003). V patologickém 

stavu je zvýšen stav dráždivosti některých neuronů a je třeba více vzruchů pro vznik 

synaptického impulsu. Facilitační mechanismy jsou: maximální protažení, maximální 

odpor, manuální kontakt, povely, trakce a komprese. PNF vychází z přirozených 

pohybů z běžného života, které jsou syntetické a probíhají ve sdružených pohybových 

vzorcích. Dle toho se s pacientem pasivně, s dopomocí, či aktivně cvičí v diagonálních 

vzorcích s využitím posilovacích, nebo relaxačních technik (Holubářová, Pavlů, 2011). 

U CMP využíváme v rané fázi spíše pasivní vedení diagonál do krajních poloh, později 

je vhodná technika „pumping efekt“ neboli rytmické startování pohybu ke zmírnění 

spasticity a zlepšení koordinace pohybu (Adler a kol., 2008). PNF využívá tzv. fenomén 
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iradiace, který umožňuje vyzařování svalové aktivity ze silnějších svalů na svaly 

oslabené (Pavlů, 2003).  

2.10.4.5 Bobath koncept  

 Metoda manželů Bobathových byla vyvinuta jako koncept pro diagnostiku a 

terapii poruch senzomotorických funkcí zejména u novorozenců a dětí s DMO. Nyní je 

využívána i u dospělých po CMP s hemiparézou, protože podle bobathovské školy je 

spasticita senzomotorický problém. Hlavním cílem terapie u CMP je, aby postižená 

strana dostávala co nejvíce fyziologických informací a aby došlo k obnovení správných 

pohybových vzorců (Lippertová – Grünerová, 2005). Principem je handling, tedy 

způsob provádění cvičení a manipulace s pacientem. Terapeutický handling aplikuje po 

celý den tým terapeutů včetně členů rodiny (Kolář a kol., 2012). Dále se používají 

stimulační techniky nesení váhy, tlak, odpor; placing a holding; tapping – inhibiční, 

tlakový, střídavý (Kolář a kol., 2012). Prostřednictvím těchto technik chceme 

dosáhnout inhibice patologických hybných i posturálních vzorců spasticity, facilitace 

normálních pohybových a posturálních vzorců a stimulace ke zlepšení vnímání polohy a 

žádoucímu zvýšení svalového tonu (Pavlů, 2003). 

2.10.4.6 Vojtova metoda (reflexní lokomoce) 

 Terapeutická metoda dětského neurologa Václava Vojty využívá k aktivaci 

ztracených motorických funkcí typické novorozenecké reflexní vzorce (Lippertová – 

Grünerová, 2005). Pracuje se dvěma základními vzory: reflexní otáčení a reflexní 

plazení. V definovaných výchozích polohách se aplikují na přesně definované tělesné 

zóny manuální stimuly, které by měly vyvolat změny v držení nebo pohybu. Hlavní 

indikační skupinou jsou poruchy motorického vývoje u dětských pacientů (např. DMO), 

v posledních letech nachází metoda uplatnění i u ortopedických pacientů. Lze využít i u 

hemiplegiků, ale možnosti jsou zde z hlediska teoretického i praktického omezeny 

(Pavlů, 2003). Výhodou je použití Vojtovy metody u pacientů nespolupracujících 

(porucha vědomí, či porozumění), protože při její aplikaci není nutná vědomá 

spolupráce pacienta (Kolář a kol., 2012). 
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2.10.4.7 Metoda Brunnströmové 

Metoda cílená na pohybovou rehabilitaci hemiplegiků usiluje o co 

nejdokonalejší pohybovou reedukaci paretických oblastí skrz postupnou aplikaci 

facilitačních technik (Pavlů, 2003). Facilitačním prvkem jsou přidružené pohyby volené 

tak, aby facilitovaly volní hybnost. Pacient vykonává usilovný pohyb zdravou částí těla 

a ta vyvolá synkinezi (vlastní pohyb, zvýšené napětí příslušných svalů) paretické části. 

Terapie probíhá ve čtyřech po sobě následujících fázích: vypracování velkých synergií 

pomocí tonických reflexů a asociovaných reakcí, nácvik volního ovládání reflexních 

synergií, zbavování se synergií flexorů a extenzorů kombinací vybraných komponent 

těchto synergií a vypracování volního ovládání koordinovaných pohybů. V prvních 

dvou bodech je postup v rozporu se současnou strategií snahy spíše o inhibici těchto 

vzorů a synergií (Kolář a kol., 2012). Brunnströmová rozlišuje 6 stádií pohybové 

rehabilitace hemiplegiků podle míry postižení čití, volní hybnosti, pasivní hybnosti a 

rychlosti provedení pohybů (Pavlů, 2003).  

2.10.4.8 Koncept Johnstone 

 Koncept byl vyvinutý pro komplexní rehabilitaci hemiplegiků po CMP na 

základě praktických zkušeností fyzioterapeutky Margaret Johnstone. Cílem je co možná 

nejlepší obnova posturálních, hybných a senzorických funkcí potřebných ke zvládání 

běžných denních činností. Součástí programu je i obnova duševní kompetence a sociální 

integrace. Speciálním prvkem konceptu je používání nafukovacích dlah (splintů) a 

houpací židle. Nafukovací splinty jsou umělohmotné dlahy nafukované ústy, aby se 

využil příznivý vliv teplého vydechovaného vzduchu. Aplikují se částečně nebo celkově 

na končetiny k dosažení stabilizace paretických končetin do příznivých poloh, ke 

tlumení zvýšeného svalového tonu, ke zlepšení senzorické stimulace, ovlivnění krevní 

cirkulace, potlačení spastických synergií, ke stabilizaci kloubů, k profylaxi kontraktur, k 

usnadnění pohybů prováděných s pacientem, popř. k tlumení strachu z případné nehody. 

Houpací židle slouží jako prostředek předo – zadní vestibulární stimulace (Pavlů, 2003; 

Vodičková, 2008). 
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2.10.4.9 Program opětovného učení motorických funkcí dle Carr a Shepherd 

 Terapeutický přístup vytvořený pro pacienty s centrální poruchou hybnosti 

(CMP, trauma mozku) vychází z myšlenky, že klíčovým faktorem k obnově celkových 

funkčních schopností je ovládání motorických funkcí. Metoda má tři hlavní zásady: 

eliminovat zbytečnou svalovou aktivitu, poskytovat feedback o zvládnutí motorických 

úkonů a hojně procvičovat. Terapie probíhá v sedmi úsecích, které jsou zaměřené na 

základní běžné denní činnosti (např. vstávání ze sedu, funkce horních končetin) (Pavlů, 

2003). 

2.10.4.10 Graded Motor Imagery (GMI) 

 GMI je třístupňový léčebný program používaný hlavně k terapii bolesti 

(komplexní algický syndrom, fantomové a chronické bolest), lze však využít i u 

pacientů po CMP. Skládá se z tréninku pravolevé diskriminace, explicitní motorické 

představivosti a zrcadlové terapie. Trénink pravolevé diskriminace se u pacientů po iktu 

většinou neprovádí. Jde o rozlišování pravých a levých končetin a částí těla z fotek, ať 

už v aplikaci v mobilním telefonu nebo pomocí sady papírových kartiček. Trénink 

explicitní motorické představivosti je založen na teorii ideomotoriky a existenci tzv. 

zrcadlových neuronů (Uttam a kol., 2014). Cvičení probíhá vizualizací pohybu v 

představě, bez vlastního provedení pohybu. Pacient tak aktivizuje spojení mezi CNS a 

svaly, což vede k udržení svalového tonu. S tímto cvičením lze začít již v akutní fázi 

(Tomanová, 2017). Zrcadlová terapie využívá vizuální zpětné vazby ke zmírnění bolesti 

a zvýšení aktivace postižené končetiny. Zrcadlový box se umístí do střední sagitální 

roviny tak, aby pacient v odraze viděl zdravou končetinu, se kterou cvičí. (Např. 

pravostranný hemiparetik vloží do boxu pravou končetinu a levou položí vedle zrcadla. 

V odrazu jeho levá zdravá končetina bude vypadat jako pravá a pacient má pocit, že obě 

končetiny fungují stejně dobře, a to je principem této iluze.) Postupně zapojuje i 

paretickou končetinu, na kterou nevidí. V konečné fázi očekáváme bilaterálně 

symetrickou hybnost (Uttam a kol., 2014). 

2.10.4.11 Constraint – induced movement therapy (CIMT, CI) 

 Terapie spočívá ve vynuceném používání paretické končetiny cíleně v kontrastu 

k naučenému nepoužívání této slabší poškozené končetiny a zvýšenému používání 
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druhostranné zdravé končetiny (Faralli a kol., 2013). Zdravá končetina se po dobu 

intenzivní několikatýdenní terapie zafixuje (lehká sádra, závěs anebo rukavice) a 

pacient zadané úkoly provádí paretickou končetinou. Metoda se týká hlavně horní 

končetiny, a proto se v rámci terapie klade důraz na nácvik ADL (Corbetta a kol., 

2015). Cílem je dosažení co nejlepšího obnovení funkce paretické HK (Pavlů, 2003). 

Podle výzkumů je však účinek terapie spíše krátkodobý (Dahl a kol., 2008). 

2.10.4.12 Metoda Rood 

 Jedná se o systém kombinující vhodné polohy, cvičení a stimulaci. Metoda 

používá povrchové a mechanické stimuly k účelné facilitaci, aktivaci a inhibici 

příslušných motorických funkcí (Lippertová – Grünerová, 2005; Pavlů, 2003). 

Konkrétně se stimulace paretických svalů provádí elektrickým rotačním kartáčkem, 

štětečkem, nebo ledováním (Choi, 2003). Dále lze využít tlak, např. silné stlačení 

kloubů pro facilitaci extenze a dosažení stabilizace. Cílem je zlepšení schopnosti 

provádět koordinované pohyby v rámci souhry stabilizačních a mobilizačních sil (Pavlů, 

2003). 

2.10.4.13 Fyzikální terapie u pacientů po CMP 

 U pacientů po CMP využíváme fyzikální terapii ke snížení zvýšeného svalového 

tonu, snížení spasticity a ke stimulaci paretických svalů. Lokální aplikace kryoterapie 

nad motorické body spastických svalů snižuje svalový tonus a je vhodné ji použít před 

kinezioterapií. Perličkové a vířivé koupele, především končetinové, stimulují kůži a 

podkoží a napomáhají svalové relaxaci (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Z elektroléčby lze dle Mikuly (2008) použít opakovaně TENS ke snížení spasticity a 

zlepšení motorické funkce, dále elektrostimulaci rektální elektrodou, kombinaci 

elektromyografické zpětné vazby a elektrostimulace, nebo FES (funkční elektrická 

stimulace) u pacientů s oslabenými dorzálními flexory a spasticitou plantárních flexorů 

hlezna. U FES jde o dráždění periferního nervu přenosným stimulátorem, které vyvolá 

stah ochrnutého svalu. Když dojde při chůzi k odlehčení patního snímače ve švihové 

fázi, stimulační elektrody podráždí n. peroneus a dojde ke zvednutí pokleslého chodidla 

(Švestková a kol., 2017). 
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 Dalšími terapeutickými přístupy, kterými lze ovlivnit stav pacienta po CMP 

jsou např.: hipoterapie, prvky z vestibulární rehabilitace (použití stabilometrických 

plošin, posturografu), Feldenkreisova metoda, bazální stimulace, muzikoterapie a 

arteterapie (Mikula, 2008; Pavlů, 2003; Mehrholz, 2012). V rehabilitaci paretické horní 

končetiny a v terapii kognitivních funkcí hraje velkou roli ergoterapie, kterou zde 

podrobněji nezmiňuji (Pffeifer, 2007). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1  Metodika práce 

 Praktická část této bakalářské práce byla vypracována na lůžkovém oddělení ve 

Vršovické zdravotní a.s. během čtyřtýdenní souvislé odborné praxe, kterou jsem 

absolvovala v termínu od 22. 1. 2018 do 16. 2. 2018. Cílem této praxe bylo vypracovat 

podrobnou kazuistiku vybraného pacienta. 

 Tento projekt byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: 

063/2018 a prováděn s informovaným souhlasem pacienta. Pacientka byla seznámena 

s průběhem vyšetření a terapií. Souhlas etické komise a základní podoba informovaného 

souhlasu pacienta viz příloha 1 a 2. 

 Speciální část práce se skládá z celkem 12 terapií, přičemž první terapie 

obsahuje vstupní kineziologický rozbor a poslední terapie obsahuje výstupní 

kineziologický rozbor. 12 terapií proběhlo v rámci dvou a půl týdne. Pacientka měla 

terapie každý všední den po dobu 50 minut. Mimo individuální terapeutickou jednotku 

pacientka docházela navíc na vodoléčbu (vířivá vana) a LTV pod dohledem na 

přístrojích (motomed na HKK a DKK střídavě). Kromě fyzioterapie měla pacientka 

ještě každý den 30 minut ergoterapie. Ve spolupráci s místní ergoterapeutkou jsem 

provedla vyšetření FIM, vyšetření úchopů a Montrealský kognitivní test. 

Individuální terapeutické jednotky byly provedeny buďto na pokoji pacientky na 

lůžku, nebo ve fyzioterapeutické ordinaci vybavené polohovacím lehátkem. Výběr 

místa byl určen na základě aktuálního stavu pacientky. 

K vyšetření byly použity tyto pomůcky: krejčovský metr, plastový goniometr, 

neurologické kladívko, ladička, formuláře speciálních testů. 

V rámci terapií jsme pracovali s těmito pomůckami a přístroji: francouzské hole, 

overball, gymball (míč, válec), měkké míčky různých velikostí, posturomed, motomed, 

vířivé vany. 

Během vyšetření byly použity následující metody a postupy: odebrání 

anamnézy, vyšetření mobility na lůžku, vyšetření stoje a chůze, vyšetření dechového 

stereotypu, měření kloubního rozsahu pomocí goniometru, antropometrické vyšetření 

dle Haladové, orientační zhodnocení svalové síly, neurologické vyšetření v nutném 
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rozsahu, vyšetření reflexních změn a kloubní vůle dle Lewita, vyšetření úchopů dle 

Nováka, vyšetření spasticity pomocí Ashwortovy škály, FIM a Montrealský kognitivní 

test.  

V terapeutických jednotkách byly použity následující metody a postupy: 

techniky měkkých tkání dle Lewita, individuální léčebná tělovýchova (kondiční a 

analytické metody, cvičení s pomůckami), prolongovaný strečink, PIR – 

postizometrická relaxace, nácvik lokomoce a mobility, exteroceptivní facilitace dle 

Lewitové, nácvik jemné motoriky, respirační fyzioterapie, LTV individuální na 

neurofyziologickém podkladě (PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle 

Kabata, prvky z Bobath konceptu – pod odborným dohledem). Masáž reflexní, LTV 

pod dohledem na přístrojích (motomed HKK a DKK, posturomed), vodoléčba (vířivé 

vany na DKK a HKK). 

3.2  Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: M. Z., žena 

Ročník: 1942 

Hlavní diagnóza: I610 – Intracerebrální krvácení do BG l. sin., pravostranná hemiparéza 

Vedlejší diagnózy: I10 – Esenciální hypertenze 

         J449 – Chronická obstrukční plicní nemoc NS 

         G402 – Symptom epilepsie a epileptické syndromy příbuzné  

        lokalizace s komplexem parciálních záchvatů 

Status praesens:  

subjektivní: V tuto chvíli nepociťuje pacientka žádnou bolest, ale říká, že občas 

ji bolí pravé rameno. Stěžuje si na potíže s mluvením a neschopnost samostatnosti. 

 objektivní: Pacientka po CMP s pravostrannou hemiparézou je při vědomí, 

spolupracuje, výzvě částečně vyhoví. Pomalejší psychomotorické tempo. Lehká 

dysartrie – řeč místy nesrozumitelná až slovní salát. Orientována osobou. Místem a 

časem částečně. Centrální paréza n. facialis vlevo. Jako pomůcky používá dioptrické 
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brýle na dálku, k lokomoci 1 FH a na delší vzdálenosti mechanický vozík. Dominantní 

HK je pravá. 

 

výška: 156 cm, hmotnost: 45 kg, BMI: 18,49 (hranice podváhy) 

TF: 63 t/min, DF: 18  

 

Rodinná anamnéza: 

V rodině se nevyskytují žádná dědičná onemocnění. Další údaje nevýznamné. 

Osobní anamnéza: 

     Dřívější onemocnění: 

Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění. V dětství poruchy vědomí, 

uzavřeno jako epileptický syndrom s komplexem parciálních záchvatů. Pacientka si na 

záchvaty nevzpomíná, v dokumentaci chybí údaje o vzniku záchvatů, době trvání a 

průběhu léčby. Nyní zamedikována – Lamictal 100 mg. 

Operace:  

1976 – cholecystektomie 

1990 – hysterektomie a apendektomie 

     Nynější onemocnění: 

 Dne 11. 10. 2017 pacientka upadla v parku cestou domů. Na okolnosti pádu si 

nevzpomíná. Ten den o několik hodin později ji našel manžel a zavolal sanitku. 

Hospitalizována v ÚVN na neurologickém oddělení do konce listopadu. Poté měsíc v 

LDN Klinika Na Košíku, v lednu přijata do Fakultní nemocnice v Motole na 

rehabilitační oddělení.  Od 1. 2. 2018 přeložena do Vršovické zdravotní a.s. Nyní stav 

po CMP s pravostrannou hemiparézou, dysartrie, centrální paréza n. facialis vlevo.  

Dále léčena s CHOPN, hypogamaglobulinemií, arteriální hypertenzí, 

hypercholesterolemií, thyreopatií, osteoporózou. (výpis ze zdravotnické dokumentace) 
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Sociální anamnéza: 

 Bydlí s manželem v rodinném domě v patře. Je zde jedno schodiště se 

zábradlím. 

Pracovní anamnéza: 

 Nyní ve starobním důchodu, dříve technička zdravotního zásobování. 

Sportovní anamnéza: 

V dětství rekreačně více sportů, v dospělosti se sportu nevěnuje. 

Farmakologická anamnéza: 

Escitalopram 10 mg, Agen 5 mg, Controloc 40 mg, Lozap 50 mg, Torvacard 40 

mg, Lamictal 100 mg, Euphyllin 200 mg, Berodual, Novalgin 500 mg, Sanval. (výpis ze 

zdravotní dokumentace) 

Alergická anamnéza: 

 Penicilin.  

Gynekologická anamnéza: 

Menses od 13 let pravidelně, okolo 20 let časté záněty pochvy – řešeno 

medikamentózně. 1 porod císařským řezem, 1 potrat ve třetím měsíci těhotenství. 

V roce 1990 hysterektomie kvůli krvácení. 

Abusus: 

 Exkuřák, do r. 1987 kouřila 20 cigaret/den. Alkohol, drogy, kávu neguje. 

Předchozí rehabilitace:  

 V říjnu a listopadu hospitalizována v ÚVN na neurologickém oddělení, poté 20 

dní LDN Klinika Na Košíku, leden ve Fakultní nemocnici v Motole na rehabilitačním 

oddělení. V zařízeních probíhal nácvik mobility na lůžku, vertikalizace, kondiční 

cvičení, nácvik chůze. V Motole zařazen i motomed, logopedie a individuální terapie. 

Na obsah cvičební jednotky si pacientka nevzpomíná. Žádnou autoterapii neprovádí. Od 

1. 2. 2018 přeložena do Vršovické zdravotní a.s. 
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Výpis ze zdravotní dokumentace:  

Vzhledem k pacientčině dysartrii a zpomalenému psychomotorickému tempu 

byly z dokumentace od lékaře doplněny informace o dřívějších a nynějších 

onemocněních, překladech na oddělení a užívaných lécích. 

Logopedické vyšetření: Spontánní řečový projev v pomalém tempu, řeč je mírně 

dysartrická, obtíže při výbavnosti slov i při motorické produkci, hlavně u celých vět. 

Kratší slovní spojení a jednotlivá slova bez patologického nálezu. Rozumí, opakuje, 

pojmenování slabší, často se tzv. zamotává, při stresu fonémické a sémantické 

parafázie, též zhoršení motorické produkce řeči. Pacientka je schopna vyjádřit své 

potřeby a pocity, s ošetřujícím personálem je schopna se domluvit. Závěr: narušená 

komunikační schopnost typu kombinované poruchy dysartrie a afázie. 

Indikace k RHB:  

Pacientka indikována k RHB pro stav po CMP s pravostrannou hemiparézou.  

• Prevence TEN 

• Antispastické polohování 

• Individuální LTV 50 minut denně 

• Vstupní a výstupní kineziologický rozbor 

• Techniky měkkých tkání 

• Mobilizace periferních kloubů  

• Analytické cvičení 

• Cvičení na neurofyziologickém podkladě 

• Instruktáž dechového cvičení 

• Prolongovaný strečink končetin 

• Facilitace paretických svalů 

• Aktivace a posilování pohybu na pravostranných končetinách 

• Taktilní a propriocepční stimulace 

• Nácvik jemné motoriky 

• Trénink vertikalizace a stability 

• Nácvik chůze s pomůckou 

• Motomed 1x denně střídavě na DKK a HKK 

• Vířivá vana 1x denně střídavě na DKK a HKK 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

3.3.1 Vyšetření aspekcí 

• Celkový pohled:  

• Pacientka astenická až kachektická.  

• Mírná asymetrie obličeje – vpravo patrný pokles koutku, vyhlazená 

nasolabiální rýha.  

• Leží na zádech na lůžku, PHK vypodložena polštáři v pronačním 

postavení podél těla, LHK volně podél těla v semipronačním 

postavení.  

• Na akru LHK klidový třes, při pokusu o pohyb se zmírní. Akrum 

PHK v mírné ulnární dukci, palec v částečné opozici v dlani, ostatní 

prsty v semiflexi. 

• DKK v extenzi v kyčelních i kolenních kloubech, akrum PDK 

v plantární flexi a zevní rotaci, akrum LDK ve středním postavení, 

prstce v mírné extenzi. 

• Vyšetření mobility na lůžku:  

• Přetočení na oba boky zvládá s mírnou dopomocí v konečné fázi 

pohybu. Přetočení na pravý bok je méně plynulé, stěžuje si na bolest 

ramene, které v konečné fázi nedokáže aktivně umístit před tělo. 

Kraniokaudální posun na lůžku nemožný. Pouze minimální pokus o 

pohyb směrem kraniálním s pomocí hrazdičky. 

Laterolaterálně provede přesun jen v malém rozsahu. LHK se 

vzepře o hrazdičku. DKK flektované v kolenních kloubech, dokáže 

nadzvednout pánev a posunout se pár centimetrů ke straně. 

• Vyšetření sedu:  

• Z lehu do sedu se dostane s mírnou dopomocí terapeuta. Nezvedá 

se přes bok, ale ze semisupinační polohy. Svěsí DKK z lehátka a 

vzepře se o levou ruku. 

• Sed na kraji lůžka stabilní. Pro zvýšení jistoty se přidržuje kraje 

lehátka. 

• Hlava v předsunu a v anteflexi. 
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• Ramena v protrakci a elevaci bilaterálně, výrazněji vpravo. 

• Krční páteř hyperlordotická, hyperkyfóza v hrudní páteři, bederní 

páteř oploštělá. 

• Vyšetření stoje: 

• Do stoje se zvedá s mírnou dopomocí terapeuta.  

• Stoj s 1 FH stabilní, ale po chvíli nastupuje únava, klesající 

stabilita se projevuje mírnými titubacemi a semiflexí v kolenních 

kloubech. 

• Šířka báze fyziologická, prstce přitisknuté k podložce. Hallux 

valgus vpravo. 

• Trup v anteflexi. 

• Krční páteř hyperlordotická, hyperkyfóza v hrudní páteři, bederní 

páteř oploštělá. 

• Ramena v protrakci a elevaci bilaterálně, výrazněji vpravo. 

• Hlava v předsunu. 

• Vyšetření chůze:  

• Peroneální typ chůze dle Jandy.  

• Chůze o 1 FH v levé ruce. O FH se opírá pouze lehce, hůl si dává 

daleko před sebe a od těla.  

• Krátké kroky, poměrně rychlé tempo chůze.  

• Asymetrická délka kroku – nákrok pravou nohou je kratší. 

• Iniciální kontakt je zároveň patou i přednožím, chybí postupný 

odval chodidla na PDK. 

• Souhyb HKK a trupu minimální.  

• Zvládne ujít 15 metrů po chodbě s 1 FH v doprovodu terapeuta, 

poté nastupuje únava a zhoršuje se stabilita a koordinace pohybu.  

• Vyšetření dechového stereotypu:  

• Dechová vlna distoproximální, hrudní typ dýchání.  

• Mělký dech. 
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3.3.2 Antropometrie 

Antropometrické vyšetření dle Haladové 

• Horní končetiny 

Měřeno vsedě. 

DÉLKY (cm) LHK PHK 

Celá HK (acromion – daktylion) 70 70 

Paže a předloktí (acromion – spojnice processi styloidei) 52 52,5 

Paže (acromion – laterální epikondyl humeru) 29 29,5 

Předloktí (olecranon – processus styloideus ulnae) 23 23 

Ruka (spojnice processi styloidei – daktylion) 19 19 

Tabulka č. 1 – Délkové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

OBVODY (cm) LHK PHK 

Paže relaxovaná 23,5 22 

Paže při kontrakci svalu 25 23 

Loketní kloub 21 20 

Předloktí 20 18 

Zápěstí 14,5 14 

Rukavičkářská míra (přes hlavičky metakarpů) 20 20 

Tabulka č. 2 – Obvodové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

 

• Dolní končetiny 

Měřeno vleže na zádech. 

DÉLKY (cm) LDK PDK 

Anatomická délka 87 87 

Funkční délka 89 89 

Stehno  48 48 

Bérec 38 38,5 

Noha 23,5 23,5 

Tabulka č. 3 – Délkové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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OBVODY (cm) LDK PDK 

Stehno (15 cm nad horním krajem patelly) 39 38 

Kolenní kloub (přes střed patelly) 34 34 

Tuberositas tibiae 30 30 

Lýtko (v nejširším místě) 29 29 

Pata – nárt 28 28 

Obuvnická míra (přes hlavičky metatarzů) 20 20 

Tabulka č. 4 – Obvodové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.3 Vyšetření kloubního rozsahu 

• Horní končetiny 

Vyšetřeno vleže na zádech, proto extenze a extenze v abdukci nulová 

bilaterálně. V krajních pozicích při měření pasivního rozsahu pravého 

ramenního kloubu si pacientka stěžuje na bolest. Nejvíce bolestivá je flexe, 

abdukce a zevní rotace.  Bolest se objevuje i při extenzi v zápěstí. Výsledky 

zaznamenány metodou SFTR, měření probíhalo aktivně i pasivně. Výchozí 

polohy byly vždy nastaveny pasivně. 

 LHK PHK 

KLOUB Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní S 0 – 0 – 175 S 0 – 0 – 180 S 0 – 0 – 10 S 0 – 0 – 85 

 F 100 – 0 – 0 F 120 – 0 – 0 F 35 – 0 – 0 F 70 – 0 – 0 

 T 0 – 0 – 90 T 0 – 0 – 100 T 0 – 0 – 0 T 0 – 0 – 40 

 RF90 80 – 0 – 90 RF90  80 – 0 – 

90 

RF90 15 – 0 – 70 RF90 20 – 0 – 

80 

Loketní S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 150 S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 100 

Radioulnární T 80 – 0 – 75  T 80 – 0 – 80 T 30 – 0 – 60 T 80 – 0 – 70 

Zápěstí S 50 – 0 – 60 S 70 – 0 – 80 S 40 – 0 – 15  S 50 – 0 – 40 

 F 15 – 0 – 25 F 15 – 0 – 30 F 0 – 10 – 10 F 10 – 0 – 15 

MCP prstů S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 90 S 0 – 20 – 30 S 0 – 0 – 80 

CMC palce 

(opozice) 

0 cm 0 cm 2 cm 0 cm 

Tabulka č. 5 – Kloubní rozsah HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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• Dolní končetiny 

Vyšetřeno vleže na zádech. Pohyby v hlezenním kloubu měřeny vsedě na kraji 

lehátka. Flexe kolenního kloubu měřena vleže na zádech s flexí v kyčelních 

kloubech. (Leh na břiše zatím není možný.) 

 LDK PDK 

KLOUB Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 105 S 0 – 0 – 110 

 F 30 – 0 – 5 F 35 – 0 – 10 F 25 – 0 – 5  F 35 – 0 – 10 

 R 40 – 0 – 30 R 45 – 0 – 30 R 15 – 0 – 25 R 40 – 0 – 30 

Kolenní S 0 – 0 – 115 S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 115 

Hlezenní S 10 – 0 – 30 S 10 – 0 – 40 S 10 – 0 – 25 S 10 – 0 – 30 

 R 20 – 0 – 25 R 20 – 0 – 30 R 15 – 0 – 5 R 20 – 0 – 15 

Tabulka č. 6 – Kloubní rozsah DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.4 Orientační vyšetření svalové síly 

 Vzhledem ke stavu pacientky není možné zaujmout výchozí polohy dle Jandova 

svalového testu, a ani by nebylo možné provést opakování vyšetřovaného pohybu, jak je 

požadováno. Vyšetřeno v modifikovaných polohách na lůžku v omezeném rozsahu 

pohybu. 

 Hodnoceno dle stupnice 0 – 5 (5 = normální 100 % svalové síly, 4 = dobrý  

75 %, 3 = slabý 50 %, 2 = velmi slabý 25 %, 1 = svalový záškub 10 %, 0 = bez známky 

stahu svalu). 

POHYB SVALOVÁ SÍLA 

LHK PHK 

Elevace ramenních kloubů 4 3 

Flexe v ramenním kloubu 5 2 

Flexe v loketním kloubu 5 4 

Extenze v loketním kloubu 4 3 

Flexe prstů – test stisku ruky 5 2 

Tabulka č. 7 – Orientační vyšetření svalové síly HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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POHYB SVALOVÁ SÍLA 

LDK PDK 

Flexe v kyčelním kloubu (s 

FLX kolenního kloubu) 

5 5 

Abdukce v kyčelním kloubu 5 5 

Addukce v kyčelním kloubu 5 5 

Extenze v kolenním kloubu 5 4 

Dorsální flexe v hlezenním 

kloubu 

5 3 

Plantární flexe v hlezenním 

kloubu 

5 4 

Tabulka č. 8 – Orientační vyšetření svalové síly DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.5 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 Vyšetřeno vleže na zádech a vsedě. Vyšetřeny měkké tkáně na končetinách, šíji 

a hrudníku. 

• Kůže: Celkově suchá; opocená na pravém akru HK. Akra DKK studená. 

Snížená posunlivost kůže v oblasti pravého ramene. 

• Podkoží: Kiblerova řasa – v oblasti ramenního kloubu vpravo tužší. 

• Fascie: Zhoršená protažitelnost hrudní fascie a cervikobrachiální fascie 

bilaterálně, dále fascie na předloktí PHK omezena v laterolaterálním směru. 

• Svaly: Hypertonus m. trapezius bilaterálně, výrazněji vlevo. Trigger 

point v m. levator scapulae při angulus superior vpravo. Palpačně bolestivý m. 

pectoralis major vpravo. Gluteální svaly bilaterálně v hypotonu.  

3.3.6 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

 Vyšetřeno na kloubech DKK a HKK, zejména na periferii, kde očekáváme 

z důvodu dysfunkce a bolestivosti kloubní blokády. 

 Na HKK vyšetřena kloubní vůle drobných kloubů prstů všemi směry, zápěstí 

všemi směry, loketního kloubu laterolaterálně, glenohumerálního kloubu všemi směry a 

skapulothorakálního kloubu. 
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Blokády na HKK: karpometakarpální kloub palce palmárně na PHK, os 

scaphoideum dorzopalmárně na PHK, zápěstí všemi směry a glenohumerální kloub 

kaudálně a dorzálně na PHK. 

 Na DKK vyšetřena kloubní vůle metatarzálních kloubů dorzoplantárně, 

Lisfrankova kloubu dorzoplantárně, tarokrurálního kloubu dorzálně, hlavičky fibuly 

všemi směry, pately všemi směry a kolenního kloubu laterolaterálně. 

 Blokády na DKK: metatarzální klouby dorzoplantárně na PDK, Lisfrankův 

kloub dorsálně na PDK, hlavička fibuly ventrálně na PDK. 

3.3.7 Neurologické vyšetření 

• Základní zhodnocení stavu 

Pacientka při vědomí, lehce zmatená. Dle Glasgow Coma Scale 14 bodů 

(maximum je 15 bodů) – lehká porucha vědomí. 

Spolupracuje, výzvě částečně vyhoví. Pomalejší psychomotorické tempo.  

Lehká dysartrie – řeč místy nesrozumitelná až slovní salát.  

Orientována osobou. Místem a časem částečně. Odpovídá: 1. 2. 1918, umístěna 

v Motole. (Vyšetřeno dne 1. 2. 2018, pacientka umístěna ve Vršovické zdravotní 

a.s.) 

• Vyšetření hlavových nervů 

I.n. olfactorius – vůně a pachy cítí jen při velké intenzitě podnětu 

II.n. opticus – bez patologie – subjektivně zhoršení zraku po CMP 

III.n. oculomotorius – bez patologie – pohyby bulbů symetrické 

IV.n. trochlearis – bez patologie 

V.n. trigeminus – bez patologie – čití na povrchu obličeje symetrické, při 

otevření úst pohyb dolní čelisti symetrický 

VI.n. abducens – bez patologie – pohyby bulbů symetrické 

VII.n. facialis – centrální paréza – pokles koutku úst, vyhlazená nasolabiální 

rýha vpravo 

VIII.n. vestibulocochlearis – sluch bez patologie, nystagmus není, Hautant 

negativní 

IX.n. glossopharyngeus – bez patologie 

X.n. vagus – dysfagie 
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XI.n. accesorius – bez patologie – elevace ramen možná bilaterálně, úklon – 

rotace – záklon hlavy provede  

XII.n. hypoglossus – jazyk plazí středem, mírná dysartrie 

• Vyšetření krku 

Meningeální příznak negativní, šíje volná do anteflexe. 

• Vyšetření horních končetin 

• Šlachookosticové reflexy 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Bicipitový (C5 – C6) normoreflexie hyperreflexie 

Tricipitový (C7) normoreflexie normoreflexie 

Flexorový (C8) normoreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 9 – Šlachookosticové reflexy HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy zánikové 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Mingazzini negativní pozitivní 

Hautant negativní negativní 

Dufour negativní pozitivní 

Rusecký  negativní pozitivní 

Barré negativní pozitivní 

Tabulka č. 10 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Pozn.: PHK nemá aktivně dostatečný rozsah do flexe v ramenním kloubu, proto bylo 

vyšetření modifikováno. HKK byly do výchozí pozice nastaveny pasivně a poté byl 

sledován pokles, či jiná změna v postavení dle testu. 

• Pyramidové jevy iritační 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Hoffman Negativní negativní 

Juster Negativní negativní  

Trömner Negativní negativní  

Tabulka č. 11 – Pyramidové jevy iritační HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

  

https://blog.sme.sk/diskusie/1243408/1/Audio-Ako-vyslovit-o.html
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• Vyšetření čití na horních končetinách 

• Povrchové:   

taktilní – normostezie bilaterálně 

  algické  – zvýšená citlivost v okolí P ramenního kloubu 

  termické – chladové i tepelné podněty rozliší, normostezie

  stereognozie – PHK – nepozná předmět a nedokáže ani 

tipovat, o jaký předmět by mohlo jít LHK pozná, pojmenuje předmět a 

určí funkci bez potíží 

• Hluboké:  

polohocit – vyšetřen na proximálních IP kloubech, 

normostezie bilaterálně 

pohybocit – vyšetřen na proximálních IP kloubech, 

normostezie bilaterálně 

vibrační čití – normostezie bilaterálně 

• Vyšetření dolních končetin 

• Šlachookosticové reflexy 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Patelární (L2 – L4) normoreflexie hyperreflexie 

Achillovy šlachy (L5 – 

S2) 

normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární (L5 – S2) normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 12 – Šlachookosticové reflexy DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy zánikové 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Mingazzini Negativní pozitivní 

Fenomén retardace Negativní pozitivní 

Tabulka č. 13 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 
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• Pyramidové jevy iritační 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Babinski negativní pozitivní 

Chaddock negativní pozitivní 

Oppenheim negativní pozitivní 

Rossolimo negativní negativní 

Žukovskij Kornilov negativní negativní 

Tabulka č. 14 – Pyramidové jevy iritační DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření čití na dolních končetinách 

• Povrchové:   

taktilní – hypestezie na LDK v okolí maleolus medialis 

  algické  – normostezie bilaterálně 

  termické – normostezie bilaterálně 

• Hluboké:  

polohocit – vyšetřeno na IP kloubu palce, normostezie 

bilaterálně 

pohybocit – vyšetřeno na kolenním kloubu, normostezie 

bilaterálně 

vibrační čití – normostezie bilaterálně 

• Vyšetření mozečkových funkcí 

• Taxe: pata – koleno: bilaterálně bez patologie 

ukazováček – nos: PHK nelze pro omezený rozsah pohybu 

       LHK bez patologie 

– modifikace: ukazováček – brada bez patologie 

bilaterálně 

• Diadochokinéza: střídavá pronace – supinace HKK: neprovede (možné 

pouze velmi pomalé provedení) 
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• Vyšetření kožních reflexů 

Břišní reflexy vlevo vpravo 

Epigastrický nevýbavný nevýbavný 

Mezogastrický nevýbavný nevýbavný 

Hypogastrický nevýbavný nevýbavný 

Tabulka č. 15 – Vyšetření kožních reflexů (vstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření stability 

 Rhomberg I – stabilní 

 Rhomberg II – titubace, subjektivně nejistota ve stoji bez opory 

Rhomberg III – nestabilní, přepadá vpřed k pravé straně 

Stoj na 1 DK – na PDK nelze provést, na LDK výrazné titubace a výdrž jen 5 s 

3.3.8 Speciální vyšetření 

• Vyšetření spasticity 

 Hodnoceno dle modifikované Ashworthovy škály spasticity stupni 0 – 4.  

Stupeň Modifikovaná Ashworthova škála 

0 Svalový tonus se nezvyšuje. 

1 Mírné zvýšení svalového tonu patrné při uchopení a povolení, nebo při 

minimálním odporu na konci pohybu.  

  1+ Mírné zvýšení svalového tonu patrné při uchopení (zadrhnutí), 

následované minimálním odporem ve zbylém rozsahu pohybu.  

2 Výraznější zvýšení svalového tonu patrné po celou dobu rozsahu 

pohybu. Končetinou lze snadno pohybovat. 

3 Zřetelné zvýšení svalového tonu. Pasivní pohyb je obtížný. 

4 Postižená část je rigidní ve flexi nebo extenzi. 

Tabulka č. 16 – Hodnocení spasticity dle modifikované Ashworthovy škály (Krivošíková, 2011) 
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Vyšetření provedeno na pravé (hemiparetické) straně těla. Spasticita konkrétního 

svalu se projeví při prudkém pohybu do jeho protažení (Pffeifer, 2007). Zapsány jsou 

pohyby, nikoli konkrétní svaly. 

Kloub Flexe (stupeň spasticity) Extenze (stupeň spasticity) 

Ramenní 0 0 

Loketní  0 1 

Zápěstí 0 2 

Kyčelní 0  0  

Kolenní  0  0 

Hlezenní 0 1 

Tabulka č. 17 – Vyšetření spasticity (Vstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření úchopů dle Nováka 

Jemný úchop LHK PHK 

Štipec  Neprovede Neprovede 

Špetka Neprovede Neprovede 

Klíčový/laterální Neprovede Neprovede 

Silový úchop   

Kulový Provede Neprovede 

Válcový  Provede Neprovede 

Háčkový  Provede Neprovede 

Tabulka č. 18 – Vyšetření úchopů (Vstupní kineziologický rozbor) 

 Úchopy levou rukou jsou omezeny tremorem, který se v průběhu pohybu 

zmírňuje. Vpravo snížená svalová síla, bolestivé rameno, nevhodné nastavení kloubů ve 

výchozí poloze, zhoršené plánování a zacílení pohybu. 

• Hodnocení funkční míry nezávislosti (FIM) 

 Při vyšetření FIM dosaženo 87 bodů z maxima 126 bodů, celkový průměr 4,83 

bodů – vyžaduje dohled. Průměr zaměřený na motorickou složku 5,54 – částečná 

závislost, supervize. Průměr zaměřený na kognitivní složku 3 – mírná asistence (viz 

příloha č. 6 a 7). 
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• Montrealský kognitivní test 

 Pacientka dosáhla při vyšetření 8 bodů z maxima 30 bodů – výrazný kognitivní 

deficit (viz příloha č. 8). V úkolech byla limitována lehkou dysartrií a postižením 

dominantní horní končetiny. Úkoly, kde bylo nutné uchopit tužku a kreslit, prováděla 

levou nedominantní rukou, která je navíc limitována tremorem. 

3.3.9 Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Pacientka astenická až kachektická 4 a půl měsíce po hemoragické CMP. 

Mobilitu na lůžku částečně zvládá s pomocí hrazdičky, kraniokaudální posun nemožný. 

Vertikalizaci do sedu a následně i do stoje provede s mírnou dopomocí terapeuta, 

nevhodný stereotyp, nutno motivovat k symetrickému zapojení pravostranných 

končetin. Hallux valgus vpravo, hypotonus gluteálních svalů bilaterálně, oploštělá 

bederní lordóza, výrazná hyperkyfóza hrudní páteře, krční páteř hyperlordotická, 

ramena bilaterálně v protrakci a elevaci, hlava v předsunu. Stoj o 1 FH stabilní, 

Rhomberg II a III nestabilní, stoj na jedné noze na PDK nemožný, na LDK nestabilní. 

Chůze poměrně rychlá, asymetrická délka kroku – pravou kratší, špatná opora o FH, 

krátké přesuny po pokoji zvládne s doprovodem terapeuta. V diagnóze CHOPN, mělký 

dech, náhlé záchvaty kašle, převažuje hrudní typ dýchání, polohování na břicho 

kontraindikováno.  

Délky a obvody na DKK symetrické, obvody na pravé paži a předloktí o 1 – 2 

cm menší než vlevo. Snížená svalová síla PHK na 50 – 75 % normální svalové síly, na 

DKK svalová síla symetrická. Kloubní rozsahy omezeny sníženou svalovou sílu a 

bolestivostí. Omezen zejména rozsah pravého ramene, bolestivost při pohybu do flexe, 

abdukce a zevní rotace. Pravé zápěstí omezeno do dorsální flexe. Na DKK rozsahy 

pasivně symetrické, snížený rozsah v pravém hlezenním kloubu.  

Posunlivost hrudní a cervikobrachiální fascie omezena bilaterálně, omezená 

posunlivost končetinové fascie na předloktí PHK. Hypertonus m. trapezius bilaterálně, 

trigger point v m. levator scapulae při angulus superior scapulae vpravo. Omezení 

kloubní vůle vpravo – karpometakarpální kloub palce palmárně, os scaphoideum 

dorsopalmárně, zápěstí všemi směry, glenohumerální kloub kaudálně a dorzálně, 

metatarzální klouby dorzoplantárně na PDK, Lisfrankův kloub dorsálně na PDK, 

hlavička fibuly ventrálně na PDK. 
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Centrální paréza n. facialis vlevo, mírná dysartrie, dysfagie. Hyperreflexie 

bicipitový, flexorový reflex na PHK, patelární na PDK. Ostatní normoreflexie. Břišní 

reflexy nevýbavné. Pozitivní zánikové jevy na PHK, iritační jevy negativní. Na PDK 

pozitivní Mingazzini, fenomén retardace, Babinski, Chaddock a Oppenheim. Algické 

čití zvýšené na PHK v okolí ramenního kloubu, stereognozie PHK neurčí předmět. Na 

LDK snížené taktilní čití u maleolus medialis. 

 Spasticita dle Ashwortovy škály loketní kloub do extenze stupeň 2, zápěstí do 

extenze stupeň 2, hlezenní kloub do dorsální flexe stupeň 1. Úchopy na PHK nemožné, 

na LHK omezené tremorem. Levou rukou provede silové úchopy, jemné neprovede. 

Výsledky speciálních testů: FIM – 87 bodů ze 126 – částečná závislost, vyžaduje 

dohled. Montrealský kognitivní test – 8 z 30 bodů. 

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

 Postupovat dle indikace lékaře, dosáhnout co největší míry samostatnosti a 

sebeobsluhy v rámci pobytu v rehabilitačním zařízení. 

• Antispastické polohování PHK 

• Nácvik mobility na lůžku 

• Nácvik vertikalizace a lokomoce s 1 FH, později bez pomůcky s dopomocí 

terapeuta 

• Zlepšení stability ve stoji 

• Facilitace pravostranných končetin  

• Zvýšení aktivního rozsahu pohybu a svalové síly na PHK 

• Prolongovaný strečink pravostranných končetin 

• Korekce postavení ramenních kloubů a snížení bolestivosti pravého ramenního 

kloubu 

• Nácvik jemné motoriky a ADL se zapojením PHK 

• Prevence respiračních obtíží (CHOPN v anamnéze) 

• Kognitivní trénink 

 



51 
 

3.4.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

 Cílem je dosažení úplné samostatnosti v domácím i venkovním prostředí při 

aktivitách běžné denní činnosti. 

• Samostatná stabilní chůze bez pomůcek 

• Zlepšení stability ve stoji 

• Udržení kloubního rozsahu  

• Zvýšení svalové síly pravostranných končetin 

• Nácvik jemné motoriky se zapojením PHK ve složitějších činnostech ADL 

• Kognitivní trénink aplikovaný do ADL 

3.5  Průběh terapie 

1. terapeutická jednotka: 1. 2. 2018 

Status praesens: 

subjektivní: V tuto chvíli pacientka bez bolesti, ale říká, že občas ji bolí pravé 

rameno. Stěžuje si na potíže s mluvením a neschopnost samostatnosti. Cítí se trochu 

unaveně. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně. Lehká 

dysartrie. Po přesunu na zdejší oddělení vypadá unaveně. I přes zpomalené 

psychomotorické tempo lze navázat spolupráci. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Odebrat anamnézu. 

• Provést vstupní kineziologický rozbor v nutném rozsahu vzhledem 

k diagnóze. 

• Seznámit pacientku s režimem rehabilitace. 

• Zlepšit mobilitu na lůžku. 

• Upravit stereotyp vertikalizace do sedu a do stoje. 

• Zlepšit stereotyp chůze. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Odstranit trigger point v m. levator scapulae. 
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Návrh terapeutické jednotky: 

• Vstupní kineziologický rozbor. 

• Edukace ohledně rehabilitačního režimu. 

• Nácvik mobility na lůžku. 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze s 1 FH. 

• PIR na m. levator scapulae vpravo. 

• LTV na přístrojích – cvičení dolních a horních končetin na motomedu. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vstupní kineziologický rozbor viz výše. Vyšetření zahrnutá ve vstupním 

kineziologickém rozboru probíhala déle, než je běžné, kvůli komunikační 

bariéře – pacientka s dysartrií a pomalejším psychomotorickým tempem 

instrukcím nerozumí napoprvé, dále prodleva mezi pochopením a provedením 

požadovaného pohybu.  

• Edukace ohledně časového harmonogramu a průběhu rehabilitace. 

Edukace v rámci polohování PHK k autoterapii. 

• Aktivní nácvik přetáčení vleže na postižený i zdravý bok na lůžku. 

Dopomoc terapeuta až v konečné fázi pohybu.  

•  Nácvik vertikalizace z lehu na postižené straně do sedu. Nejprve 

nechápe provedení, nakonec zvládá i bez dopomoci. 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 1 terapeuta, snaha o větší zapojení 

PDK v opoře. Do stoje tedy vstává s upravenou stojnou bází – PDK blíže u 

lehátka, LDK asi o délku chodidla více vpředu. Terapeut svými koleny fixuje 

koleno pacientky a přidržuje trup v oblasti lopatek, aby napomohl anteflexi 

trupu při vertikalizaci.  

• Chůze s 1 FH po pokoji v doprovodu terapeuta. Nutnost snížit rychlost 

chůze a pokládání hole, aby nedošlo k pádu. 

• PIR na m. levator scapulae vpravo – obtížná spolupráce, po pochopení 

trigger point terapií odstraněn. 

• Motomed – 5 minut HKK, zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 40:60). Nastavení posedu a úchopu. PHK nutno 

bandážovat k řídítku, neudrží v úchopu aktivně. 
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• Motomed – 5 minut DKK, zátěž 3, svalová síla téměř rovnoměrná (dle 

přístroje LDK:PDK = 51:49) 

Autoterapie: 

• Nácvik mobility na lůžku – posazovat se vždy přes leh na postiženém 

boku. 

• Polohovat PHK do antispastického vzorce. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se po vyšetření a cvičení cítí unaveně. 

 objektivní: Vzhledem k časově náročnému vyšetření a následnému nácviku 

mobility je pacientka po dnešní terapeutické jednotce unavená. Na bolest si nestěžuje, 

s režimem rehabilitace je obeznámena.  

Vstupní kineziologický rozbor i přes překážky v komunikaci dokončen 

v nezbytně nutném rozsahu. Edukaci subjektivně rozumí, cvičení a polohování v rámci 

autoterapie zvládá. Přetočení na bok zvládá na obě strany, na pravém boku se objevuje 

bolest ramene. Plynulost pohybu lepší při točení na levý bok. Vertikalizace do stoje 

pouze s malou dopomocí fyzioterapeuta. Schopna provést i samostatně, ale pro lepší 

zapojení paretické DK je vhodná dopomoc terapeuta, aby se uhlídal správný 

mechanismus vertikalizace. Chůze s 1 FH po pokoji zvládá, upraven stereotyp chůze a 

úchop FH. Odstraněn trigger point v pravostranném m. levator scapulae. Motomed 

nastaven, zátěž toleruje bez potíží 5 minut. 

2. terapeutická jednotka: 2. 2. 2018 

Status praesens: 

subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolest levé kyčle a ramene od údajného pádu 

cca před měsícem v nemocnici. Pravé rameno bolí také. Jinak se cítí dobře. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně. Lehká 

dysartrie. Spolupracující. Záznam o pádu v dokumentaci není. 
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Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšit mobilitu na lůžku. 

• Upravit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Zlepšit stereotyp chůze s pomůckou. 

• Uvolnit měkké tkáně hrudníku. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK, prevence vzniku kontraktur. 

• Snížit bolestivost pravého ramene. 

• Obnovit joint play v místech kloubních blokád. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Nácvik mobility na lůžku. 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze s 1 FH po rovině. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku. 

• Centrace a aproximace ramenních kloubů bilaterálně. 

• Mobilizace kloubů PHK a PDK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní pohyby HKK a DKK. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro PHK, prvky 

z Bobath konceptu. 

• LTV na přístrojích – cvičení dolních a horních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany HKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Aktivní nácvik přetáčení vleže na lůžku na postižený i zdravý bok. 

Přibližně v polovině provedení přetočení na postižený bok se objevuje 

bolestivost pravého ramene, při druhém provedení bolest spontánně mizí. 

Dále cvičení proti odporu: aktivní pohyb do přetočení, v konečné fázi 

pohybu proti repetitivnímu odporu terapeuta s povelem „nenechte se 

přetočit zpět“. 
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• Nácvik vertikalizace z lehu na postiženém boku do sedu. Zvládá bez 

potíží. Sed stabilní. 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí 1 terapeuta, snaha o větší zapojení 

PDK. Do stoje tedy vstává s upravenou stojnou bází – PDK blíže u lehátka, 

LDK asi o délku chodidla více vpředu. Terapeut svými koleny fixuje koleno 

pacientky a přidržuje trup v oblasti lopatek, aby došlo k náklonu trupu vpřed 

před samotným zvednutím.  

• Chůze s 1 FH po chodbě cca 25 metrů v doprovodu terapeuta z paretické 

strany pro maximální facilitaci. Nutno slovně korigovat zapojení PDK do 

správného stereotypu. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení hrudní fascie vleže na 

zádech směrem latero – mediálním bilaterálně. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Korekce postavení lopatek. Aproximace repetitivním 

pružením, loket ve flexi, ramenní kloub v zevní rotaci a abdukci, hřbet dlaně 

volně opřen o čelo. 

• Mobilizace dle Lewita – na PHK karpometakarpový kloub palce 

palmárně, trakční manipulace os scaphoideum, mobilizace zápěstí všemi 

směry, nespecifická mobilizace ruky (palmární a dorzální vějíř), 

glenohumerální kloub kaudálně a dorsálně. Při mobilizaci os scaphoideum a 

glenohumerálního kloubu si pacientka stěžuje na bolest. Terapie na horní 

končetině provedena vsedě, na dolní končetině vleže na zádech. Na PDK 

mobilizace metatarzálních kloubů dorzoplantárně, Lisfrankova kloubu 

dorsálně, nespecifická mobilizace nohy (dorzální a plantární vějíř), mobilizace 

hlavičky fibuly ventrálně. 

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK. 

• Aktivní pohyby DKK – nácvik flekčně extenzních pohybů v kloubech 

DKK vleže na zádech pro autoterapii. Střídavá dorziflexe a plantární flexe 

v hlezenních kloubech, flexe v kyčelních a kolenních kloubech sunem DK po 

podložce – střídavě pravá a levá DK. 

• Bridging pánve dle Bobatha – leh pokrčmo, HKK v předpažení, 

propletené prsty, nadzvednutí pánve nad podložku. Fixace kolene a nártu na 
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PDK pro stimulaci opory. Provedeno po názorné ukázce a nastudování 

metodiky pod odborným dohledem. 

• PNF pro PHK – I. FLX. D. HK. a I. EXT. D. HK. Pohyb veden pasivně 

pro naučení komplexu pohybu v diagonálním směru s výdrží v krajních 

pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin paretické 

PHK. Poté snaha o aktivní pohyb s dopomocí. Pacientka nejprve nechápe 

povely, o aktivní pohyb se snaží. 

• Motomed – 5 minut HKK zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 42:58). PHK opět nutno zabandážovat k řídítku, neudrží 

HK v úchopu aktivně. Motomed na DKK – 5 minut, zátěž 3, svalová síla 

rovnoměrná (dle přístroje LDK:PDK = 51:49). 

• Vířivá vana HKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Autoterapie: 

• Polohovat PHK do antispastického vzorce. 

• Aktivní cvičení DKK v sagitální rovině vleže na zádech (plantární a 

dorsální flexe v hlezenních kloubech, flexe a extenze v kyčli a v koleni). 

Závěr terapeutické jednotky: 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se po cvičení cítí unaveně, ale těší se na další terapii. Na 

bolest si nestěžuje. 

objektivní: Dysartrie a kognitivní deficit jsou stále při terapii překážkou 

v komunikaci, pacientka spolupracovala v rámci svých možností. 

Přetočení na bok zvládá na obě strany i proti repetitivnímu odporu, vertikalizace 

do stoje schopna provést samostatně, pouze z důvodu nedostatečné opory o PDK 

dopomáhá terapeut. Chůze s 1 FH po chodbě zvládá, celkově působí chůze jistěji. Chůzi 

do schodů zvládá lépe než chůzi ze schodů. Aktivní hybnost PHK stále omezena, pozice 

ramen beze změny. Protažitelnost hrudní fascie zlepšena vlevo. Uvolněna blokáda os 

scaphoideum   a karpometakarpového kloubu palce vpravo. Vířivou vanu na HKK 

pacientka toleruje bez obtíží.  
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3. terapeutická jednotka: 5. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se dnes cítí dobře. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně – již je 

schopná určit alespoň den v týdnu a měsíc. Rok a další číselné údaje neudává správně. 

Lehká dysartrie. Spolupracující. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšit mobilitu na lůžku. 

• Upravit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Chůze bez pomůcky. 

• Uvolnit měkké tkáně hrudníku. 

• Obnovit joint play v kloubech PHK a PDK. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK, prevence vzniku kontraktur. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

• Zlepšit kognitivní funkce. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Nácvik mobility na lůžku. 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině a po schodech bez 

pomůcky. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku. 

• Centrace a aproximace ramenních kloubů bilaterálně. 

• Mobilizace dle Lewita PHK a PDK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní pohyby HKK a DKK. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro PHK, prvky 

z Bobath konceptu. 

• Kognitivní trénink. 
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• LTV na přístrojích – cvičení HKK na motomedu. 

• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Aktivní nácvik přetáčení vleže na lůžku na postižený i zdravý bok. Dále 

aktivní pohyb do přetočení, v konečné fázi pohybu proti repetitivnímu odporu 

terapeuta s povelem „nenechte se přetočit zpátky“. Ruce spojené propletením 

prstů v předpažení, DKK ve flexi v kyčelních a kolenních kloubech. 

• Nácvik vertikalizace z lehu na postiženém boku do sedu. Zvládá, ale 

pohyb není plynulý. Švihem se dostane do stabilního sedu. 

• Pokračování v nácviku z předešlé terapie. Vertikalizace do stoje 

s dopomocí terapeuta, snaha o větší zapojení PDK. Upravení stojné báze – 

PDK blíže u lehátka, LDK asi o délku chodidla více vpředu. Terapeut svými 

koleny fixuje koleno pacientky a přidržuje trup v oblasti lopatek, aby došlo 

k anteflexi trupu před samotným zvednutím.  

• Chůze po chodbě cca 25 metrů v doprovodu terapeuta, jistí z paretické 

strany. Nácvik chůze po schodech s oporou o zábradlí. Chůzi nahoru zvládá 

lépe – střídavý stereotyp, dolů přísunem. Při chůzi do schodů jištěna a vedena 

za pánev, aby nedocházelo k rotaci směrem k zábradlí, kde se pacientka 

přidržuje. Nutno připomínat, aby bylo celé chodidlo na schodu pro zachování 

stability. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění hrudní fascie latero – 

mediálně vleže na zádech bilaterálně. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Korekce postavení lopatek. Aproximace repetitivním 

pružením, loket ve flexi, ramenní kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen 

o čelo. Bolest při abdukci nad cca 90°. 

• Mobilizace dle Lewita – mobilizace zápěstí všemi směry, nespecifická 

mobilizace ruky (palmární a dorzální vějíř), glenohumerální kloub kaudálně a 

dorsálně. Při mobilizaci glenohumerálního kloubu dorzálně si pacientka stěžuje 

na bolest, provedeno šetrně. Terapie na horní končetině provedena vsedě, na 

dolní končetině vleže na zádech. Na PDK mobilizace metatarzálních kloubů 

dorzoplantárně, Lisfrankova kloubu dorsálně, nespecifická mobilizace nohy 

(dorzální a plantární vějíř), mobilizace hlavičky fibuly ventrálně. 



59 
 

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK. Nácvik protažení jako 

autoterapie. 

• Bridging pánve dle Bobatha – leh pokrčmo, HKK v předpažení, 

propletené prsty. Fixace kolene a nártu na PDK pro stimulaci do opory. Snaha 

o prodloužení výdrže v pozici a symetrické nadzvednutí hýždí nad podložku. 

Provedeno supervizorkou. 

• PNF pro PHK – I. FLX. D. HK. a I. EXT. D. HK. Pohyb veden 3x 

pasivně pro zopakování průběhu pohybu v diagonálním směru s výdrží 

v krajních pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin 

paretické PHK. Poté provedeno aktivně s dopomocí. Technika pomalý zvrat 

s cílem posílení svalů PHK. 

• Kognitivní trénink – pojmenovávání předmětů, orientace v denním 

rozpisu procedur, jmenování dnů v týdnu a měsíců v roce. Číselné údaje a delší 

slova hůře výbavná. Záměna podobně znějících slov. Není orientována místem 

a časem.   

• Motomed – 5 minut HKK, zátěž 2, svalová síla pouze mírně 

nerovnoměrná (dle přístroje LHK:PHK = 42:58),  PHK nutno bandážovat 

k řídítku, úchop aktivně zatím nelze.  

• Vířivá vana DKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Autoterapie: 

• Polohovat PHK do antispastického vzorce. 

• Protažení flexorů zápěstí PHK. 

Závěr terapeutické jednotky: 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře, zvládnutí chůze bez pomůcky ji motivuje 

k další terapii. 

 objektivní: Dysartrie a kognitivní deficit, pacientka spolupracující. 

Přetočení na bok zvládá na obě strany i proti repetitivnímu odporu, vertikalizace 

do stoje schopna provést samostatně, pokračujeme se stimulací do opory o PDK. Chůzi 

bez pomůcky po rovině zvládá 25 m, do schodů nejistá, ale provede. Aktivní hybnost 
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PHK subjektivně zlepšena při provedení PNF diagonál, pozice ramen beze změny. 

Protažitelnost hrudní fascie zlepšena bilaterálně. Blokáda Lisfrankova kloubu na PDK 

odstraněna, obnovení joint play metatarzů. Vířivou vanu na DKK pacientka toleruje bez 

obtíží. Kognitivní trénink nutno provádět častěji v rámci ergoterapie.  

4. terapeutická jednotka: 6. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientku dnes bolí „celý člověk“. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně – určí 

alespoň den v týdnu a roční období. Rok a další číselné údaje neudává správně. Lehká 

dysartrie. Mírná neochota ke spolupráci. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Upevnit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Chůze bez pomůcky na rovině i po schodech. 

• Uvolnit měkké tkáně hrudníku a PHK. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

• Zlepšit dechový stereotyp. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině a po schodech bez 

pomůcky. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku a PHK. 

• Centrace a aproximace ramenních kloubů bilaterálně. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní pohyby DKK s využitím pomůcek. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro PHK. 
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• Respirační fyzioterapie – dechová cvičení na prohloubení dechu. 

• LTV na přístrojích – cvičení dolních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany HKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Nácvik vertikalizace z lehu na paretickém boku do sedu. Poprvé zvládá 

bez obtíží, ale podruhé se není schopna dotočit do konečné pozice v lehu na 

boku a zvedá se ze semisupinační polohy. Do sedu se dostane, ale pohyb není 

plynulý. 

• Vertikalizace do stoje samostatně pod dohledem terapeuta, který 

opravuje provedení.  

• Chůze po chodbě cca 20 metrů, terapeut vede z paretické strany. Chůze 

po schodech nebyla provedena, pacientka se necítí dobře.  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění hrudní fascie latero – 

mediálně vleže na zádech bilaterálně, uvolnění fascií PHK od proximálních 

částí až k akru. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Korekce postavení lopatky. Aproximace repetitivním 

pružením, loket ve flexi, ramenní kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen 

o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK. Kontrola, zda byla dobře 

prováděna autoterapie. 

• Aktivní cvičení DKK – DKK opřeny o válcový gymball, aktivní střídání 

flexe a extenze přitahováním a oddalováním válcem v maximálním možném 

rozsahu pohybu. 

• PNF pro PHK – I. FLX. D. HK. a I. EXT. D. HK. Pohyb veden 3x 

pasivně pro zopakování průběhu pohybu v diagonálním směru s výdrží 

v krajních pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin 

paretické PHK. Následně provedeno aktivně s dopomocí. Technika pomalý 

zvrat – výdrž s cílem posílení svalů PHK. 

• Respirační fyzioterapie – relaxační dechové techniky, nácvik bráničního 

dýchání, lokalizované dýchání, vibrace na konci expiria – snaha o prodloužení 

výdechu. 
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• Motomed – 5 minut DKK, zátěž 3, svalová síla rovnoměrná (dle přístroje 

LHK:PHK = 50:50), PHK nutno bandážovat k řídítku, neudrží HK v úchopu 

aktivně. 

• Vířivá vana HKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Autoterapie: 

• Polohovat PHK do antispastického vzorce. 

• Protažení flexorů zápěstí PHK. 

• Dechová cvičení – lokalizované dýchání proti odporu svých dlaní na 

dolních žeberních obloucích. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí unaveně, lépe se jí dýchá.  

 objektivní: I přes počáteční nechuť ke cvičení dnes spolupracovala.  

Vertikalizace do stoje schopna provést samostatně, opora do PDK zlepšena. 

Chůzi bez pomůcky po rovině zvládá 20 m, schody dnes nezařazeny. Aktivní hybnost 

PHK stále snížena, při PNF se podařila aktivace drobných svalů akra iradiací 

z proximálních svalů. Pozice ramen beze změny. Prolongovaný strečink flexorů zápěstí 

opět zařazen do autoterapie, nutno pokračovat v pravidelném protahování a následném 

správném zapolohování akra PHK. Protažitelnost hrudní fascie zlepšena bilaterálně. 

Cvičení DKK na motomedu i s gymballem bez potíží. Respirační fyzioterapie pomohla 

k větším exkurzím hrudníku a celkové relaxaci pacientky po cvičení. 

5. terapeutická jednotka: 7. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka si nestěžuje na bolest ani na únavu, cítí se dobře. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně, lehká 

dysartrie.  
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Cíl terapeutické jednotky: 

• Upevnit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Chůze bez pomůcky na rovině i po schodech. 

• Uvolnit měkké tkáně hrudníku a PHK. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Obnovit joint play na PHK. 

• Zlepšit mobilitu pravostranné lopatky 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Zvýšit zapojení PHK do opory. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině a po schodech bez 

pomůcky. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku a PHK. 

• Centrace a aproximace ramenních kloubů bilaterálně. 

• Mobilizace dle Lewita na PHK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK s využitím „ježka“. 

• Aktivní pohyby HKK s využitím pomůcek. Zapojení PHK do opory. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro lopatku. 

• LTV na přístrojích – cvičení horních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace do stoje samostatně pod dohledem terapeuta. 

• Chůze po chodbě cca 30 metrů v doprovodu terapeuta. Chůze po 

schodech 1 patro nahoru a 1 dolů. Přidržuje se levou rukou zábradlí, terapeut 

jistí pánev. V obou směrech střídavý stereotyp. Nutno dávat pozor, aby při 

chůzi nahoru bylo vždy celé pravé chodidlo na schodu a nedošlo k pádu.  
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• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění hrudní fascie latero – 

mediálně vleže na zádech bilaterálně, uvolnění fascií PHK od proximálních 

částí až k akru. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Korekce postavení lopatek. Aproximace repetitivním 

pružením, loket ve flexi, ramenní kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen 

o čelo.  

• Mobilizace dle Lewita – mobilizace zápěstí všemi směry, nespecifická 

mobilizace ruky (palmární a dorzální vějíř), glenohumerální kloub kaudálně a 

dorsálně.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Exteroceptivní stimulace PHK distoproximálně hlazením, třením a 

s využitím „ježka“. 

• Aktivní cvičení HKK – leh pokrčmo, HKK v předpažení prsty 

propletené, snaha dosahovat spojenými HKK na overball, který slouží jako 

terč. 

• PNF pro pravou lopatku vleže na boku – anteriorní elevace a posteriorní 

deprese; posteriorní elevace a anteriorní deprese. Pohyb nejprve veden 3x 

pasivně. Poté použita posilovací technika pomalý zvrat – výdrž. Cílem bylo 

posílit svaly pletence ramenního. 

• Nácvik opory o PHK – sed na kraji lehátka, PHK opřena vedle těla o 

lehátko celou dlaní a fixována terapeutem, fixováno i rameno a loket 

v centrované pozici. LHK se pacientka vytahuje šikmo vpravo vpřed pro 

overball a opět se vrací do výchozí polohy.  

• Motomed – 6 minut HKK, zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 58:42), PHK nutno bandážovat k řídítku, neudrží HK 

v úchopu aktivně. 

• Vířivá vana DKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Autoterapie: 

• Protažení flexorů zápěstí PHK. 
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Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře.  

objektivní: Pacientka dnes výborně spolupracující i přes překážky v rámci 

pomalejšího psychomotorického tempa nové cviky nakonec zvládá.  

Dnešní jednotka více zaměřena na HKK. Vertikalizace do stoje schopna provést 

samostatně, chybí mechanismus anteflexe trupu. Chůzi bez pomůcky po rovině zvládá 

30 m, schody zvládá s vedením za pánev. Aktivní hybnost PHK se subjektivně zlepšuje, 

pozice ramen beze změny. Prolongovaný strečink flexorů zápěstí stále zařazen do 

autoterapie, nutno pokračovat v pravidelném protahování. Exteroceptivní stimulace 

uvolnila semiflekční držení prstů PHK. Protažitelnost končetinové fascie na PHK 

zlepšena. Joint play v pravém zápěstí obnovena, mediokarpální kloub zůstává omezen 

palmárně. Cvičení HKK na motomedu prodlouženo na 6 minut. Cvičení s overballem 

bez potíží po překonání komunikační bariéry.  

6. terapeutická jednotka: 8. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se cítí špatně, bolest břicha, větry. 

objektivní: Dle dokumentace sester 6 dní nebyla na stolici. Obstipace řešena 

lactulózou a dnes ráno aplikován glycerinový čípek.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Upevnit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Chůze bez pomůcky po pokoji. 

• Uvolnění končetinových fascií PHK. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Facilitace kožních receptorů.  

• Posílit svaly dolních končetin. 

• Ulevit od bolesti břicha. 

• Stimulovat peristaltiku.  
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Návrh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po pokoji. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění končetinové fascie PHK. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK s využitím „ježka“.  

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní a pasivní pohyb DKK. 

• Masáž – břišní sestava. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace do stoje s dopomocí terapeuta. 

• Chůze po pokoji v doprovodu terapeuta. Zvládá, ale nechce pokračovat 

kvůli strachu z náhlé defekace. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění končetinové fascie PHK 

od proximálních k distálním částem.  

• Exteroceptivní stimulace PHK s využitím „ježka“. 

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Aktivní a pasivní pohyby DKK od akra až po pohyby v kyčelním kloubu. 

Pasivní maximální flexe v kyčelním kloubu s flexí kolene způsobila uvolnění 

větrů. 

• Masáž břicha ve směru peristaltiky. Uvolnění větrů. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí o něco lépe, bolesti nejsou tak velké.  

objektivní: Bolest eliminována. Akutní stav nedovolí pokračování terapie 

v obvyklém rozsahu. 

Dnešní jednotka byla zkrácena z důvodu obstipace. Vertikalizace do stoje dnes s 

asistencí. Chůzi bez pomůcky po pokoji zvládá, ale nechce se vzdalovat z pokoje. 

Flexory zápěstí již nekladou tak velký odpor při protažení, exteroceptivní stimulace 

uvolnila semiflekční držení prstů PHK. Protažitelnost končetinové fascie na PHK 
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zlepšena. Pasivní a aktivní pohyby DKK společně s masáží břicha ulevily částečně od 

bolesti, došlo k uvolnění větrů.  

7. terapeutická jednotka: 9. 2. 2018 

Status praesens: 

subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolest pravého ramene. Cítí se lépe než 

včera. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně, lehká 

dysartrie. Dle údaje v dokumentaci sester proběhla defekace. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Upevnit stabilitu v sedu. 

• Upevnit stereotyp vertikalizace do stoje. 

• Chůze bez pomůcky na rovině i po schodech. 

• Uvolnit měkké tkáně hrudníku a PHK. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Stimulace zapojení PHK do opory. 

• Zlepšení mobility horního trupu. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Cvičení stability vsedě na kraji lůžka. 

• Vertikalizace do stoje. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině a po schodech bez 

pomůcky. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita na hrudníku a PHK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní pohyby HKK s využitím pomůcek. Zapojení PHK do opory. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro PHK, prvky 

z Bobath konceptu. 

• LTV na přístrojích – cvičení horních končetin na motomedu. 
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• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Nácvik vertikalizace do sedu z lehu na postiženém boku. 5 opakování, 

pacientka nejprve nechápe a zvedá se opakovaně ze semisupinační polohy. 

Procvičování pohybu pánve vpřed a vzad – pohyb dopředu po hýždích ke kraji 

lehátka a zpět do výchozí polohy, ruce sepnuté v předpažení. Nácvik stability 

v sedu s oporou o ruce – přenášení váhy z kyčle na kyčel (laterolaterálně), 

předozadní nácvik stability, poté sed bez opory o HKK s povelem „držte na 

místě“ repetitivní vychylování terapeutovým dotekem do různých směrů. 

• Vertikalizace do stoje samostatně pod dohledem terapeuta. 

• Chůze po chodbě cca 30 metrů, terapeut jistí z postižené strany. Chůze 

po schodech 1 patro nahoru a 1 dolů. Přidržuje se levou rukou zábradlí, 

terapeut jistí pánev. Nutno hlídat, aby se rukou pouze přidržovala a 

nedocházelo k vytahování se na rukou místo zapojení DKK. V obou směrech 

střídavý stereotyp.  

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – uvolnění hrudní fascie latero – 

mediálně vleže na zádech bilaterálně, uvolnění končetinových fascií PHK od 

proximálních částí až k akru. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Aktivní cvičení HKK – leh pokrčmo, HKK v předpažení, prsty 

propletené, snaha dosahovat spojenými HKK na overball, který slouží jako 

terč. Pacientka nejprve nechápe a overball si bere a podává zpět LHK. 

• Cvičení na zapojení horního trupu dle Bobath konceptu – leh pokrčmo, 

HKK propletené prsty, pacientka se vytahuje šikmo přes osu těla a odlepuje 

lopatky od podložky. Provedeno supervizorkou. 

• PNF pro PHK – II. FLX. D. HK. a II. EXT. D. HK. Pohyb veden 

několikrát pasivně pro naučení průběhu pohybu v diagonálním směru s výdrží 

v krajních pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin 

paretické PHK. Následně provedeno aktivně s dopomocí. Relaxační technika 
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kontrakce – relaxace s cílem uvolnění pektorálních svalů, které jsou palpačně 

bolestivé při úponech. 

• Nácvik opory o PHK – sed na kraji lehátka, PHK opřena vedle těla o 

lehátko celou dlaní a fixována terapeutem, fixováno i rameno a loket 

v centrované pozici. LHK se pacientka vytahuje šikmo vpravo vpřed pro 

overball a opět se vrací do výchozí polohy. Objevuje se bolestivost pravého 

zápěstí. 

• Motomed – 6 minut HKK, zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 55:45), PHK nutno bandážovat k řídítku, neudrží HK 

v úchopu aktivně. 

• Vířivá vana DKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Autoterapie: 

• Nácvik správného stereotypu vertikalizace do sedu. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka si stěžuje na bolest pravého zápěstí. 

objektivní: Pacientka dnes hůře spolupracující v rámci pomalejšího 

psychomotorického tempa, cviky nakonec zvládá.  

Vsedě stabilní, obtíže s předozadním posunem ke kraji lehátka. Vertikalizace do 

stoje schopna provést samostatně. Chůzi bez pomůcky po rovině bez potíží 30 m, 

schody zvládá s vedením za pánev. Mobilita horního trupu bilaterálně symetrická, 

aktivní hybnost PHK se subjektivně zlepšuje, pozice ramen mírně zlepšena. 

Protažitelnost končetinové fascie na PHK zlepšena. Při PNF došlo k relaxaci m. 

pectoralis minor, palpační bolestivost při úponech m. pectoralis major zůstává.  
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8. terapeutická jednotka: 12. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se dnes cítí dobře. Občas bolí pravé rameno. 

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně. 

Spolupracující, pozitivně naladěna. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Chůze bez pomůcky na rovině i po schodech. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Posílit svaly horních a dolních končetin. 

• Stimulace zapojení PHK do opory. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

• Zlepšit jemnou motoriku a úchopy na PHK. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině a po schodech bez 

pomůcky. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aktivní pohyby HKK s využitím pomůcek. Zapojení PHK do opory. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK s využitím „ježka“. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata – PHK se 

zaměření na akrum. 

• Nácvik úchopů a jemné motoriky. 

• LTV na přístrojích – cvičení dolních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany HKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace samostatně. Chůze po chodbě cca 40 metrů v doprovodu 

terapeuta. Chůze po schodech 1 patro nahoru a 1 dolů. Přidržuje se levou rukou 

zábradlí, terapeut jistí z pravé strany. V obou směrech střídavý stereotyp.  



71 
 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Facilitace kožních receptorů na PHK hlazením, třením, pomocí „ježka“. 

• Aktivní cvičení HKK – stoj u zdi, PHK v předpažení v opoře o overball o 

zeď, pacientka válí míček nahoru a dolů. Cvik zatím příliš náročný, overball 

padá. Sed na kraji lehátka, overball na klíně, co nejblíže u těla, ruce propletené 

prsty a položeny na něm, pacientka kutálí míček kousek směrem dolů po 

stehnech a pak ho vrací zpět do výchozí pozice. 

• PNF pro akrum PHK – vzorce zaměřené na otevírání ruky. I. EXT. D. 

HK a II. FLX. D. HK. – otevírání ruky. Cílem je aktivace drobných svalů ruky, 

uvolnění semiflekčního držení prstů a zlepšení zapojení palce, aby ruka byla 

lépe připravena do opory a pro jemnou motoriku. 

• Nácvik opory o PHK – sed na kraji lehátka, PHK opřena vedle těla o 

lehátko celou dlaní a fixována terapeutem, fixováno i rameno a loket 

v centrované pozici. LHK se pacientka vytahuje šikmo vpravo vpřed pro 

overball a opět se vrací do výchozí polohy.  

• Trénink jemné motoriky a úchopů s míčky různých velikostí, papírem. 

Sed na lehátku. Pravou úchop stále nemožný, přiblíží se k předmětu, ale 

nedokáže dostatečně otevřít dlaň pro silové úchopy, u jemných úchopů chybí 

síla drobných svalů, aby předmět udržela v úchopu. Přidán i nácvik ADL – 

oblékání horní poloviny těla a zapínání zipu na mikině. 

• Motomed – 6 minut DKK, zátěž 2, svalová síla rovnoměrná (dle přístroje 

LHK:PHK = 49:51), PHK nutno bandážovat k řídítku, neudrží HK v úchopu 

aktivně. 

• Vířivá vana HKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře, terapie ji dnes bavila. 

 objektivní: Spolupracující, orientována osobou a místem, časem částečně. 
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Vertikalizace do stoje schopna provést samostatně. Chůzi bez pomůcky po 

rovině bez potíží 40 m, schody zvládá s vedením z pravé strany a oporou o zábradlí. 

Aktivní hybnost PHK se subjektivně zlepšuje, pozice ramen zlepšena. Úchop na PHK 

nemožný, k předmětu se přiblíží, ale neuchopí. Obléci se zvládne sama, nutná pouze 

pomoc se strategií.  

9. terapeutická jednotka: 13. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se cítí trochu unavená.  

objektivní: Pacientka orientována osobou. Místem a časem částečně. 

Momentálně bez bolesti. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšit stabilitu ve stoji. 

• Zlepšit stereotyp chůze bez pomůcky. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Posílit svaly trupu, horních a dolních končetin. 

• Zlepšit zapojení PHK do opory. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

• Zlepšit jemnou motoriku a úchopy na PHK. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• LTV na přístrojích – posturomed – nácvik stability ve stoji. 

• Nácvik správného stereotypu chůze. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Stimulace PHK do opory. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK hlazením, třením. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata pro PHK, prvky 

z Bobath konceptu pro horní a dolní trup. 

• Nácvik úchopů a jemné motoriky. 

• LTV na přístrojích – cvičení horních končetin na motomedu. 
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• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace samostatně. Nácvik nákroku PDK s oporou o lehátko. 

Terapeut fixuje pánev a trup při předním nákroku. Pacientka je zmatená, 

nechápe provedení. Pohyb provádí dle instrukcí až na čtvrtý pokus. Chůze po 

chodbě cca 30 metrů, terapeut jistí z paretické strany.  

• Stoj na posturomedu. Postupné odbržďování plošiny a zvyšování 

náročnosti. Přešlapování na místě, opora o postranice. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Facilitace kožních receptorů na PHK hlazením a třením. 

• PNF pro PHK – II. FLX. D. HK. a II. EXT. D. HK. Pohyb veden 

několikrát pasivně pro naučení průběhu pohybu v diagonálním směru s výdrží 

v krajních pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin 

paretické PHK. Následně provedeno aktivně s dopomocí. Relaxační technika 

kontrakce – relaxace s cílem uvolnění m. pectoralis major. 

• Cvičení na zapojení horního a dolního trupu dle Bobath konceptu – leh 

pokrčmo, HKK propletené prsty, pacientka se vytahuje šikmo přes osu těla a 

odlepuje lopatky od podložky. Výchozí poloha stejná i pro rotaci dolního 

trupu, ruce podél těla, provedení aktivně s dopomocí, snaha o odlepení hýždě 

od podložky. Provedeno supervizorkou. 

• Nácvik opory o PHK – sed na kraji lehátka, PHK opřena vedle těla o 

lehátko celou dlaní a fixována terapeutem, fixováno i rameno a loket 

v centrované pozici. LHK se pacientka vytahuje šikmo vpravo vpřed a opět se 

vrací do výchozí polohy. V krajních pozicích bolest pravého zápěstí. 

• Trénink silových úchopů s předměty běžné denní potřeby. Sed na kraji 

lehátka, předměty vyskládány na stoleček před pacientkou. Levou bez potíží, 

pravou úchop stále nemožný.  
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• Motomed – 6 minut HKK, zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 37:63), PHK nutno bandážovat k řídítku, neudrží HK 

v úchopu aktivně. 

• Vířivá vana DKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka si stěžuje na píchavou bolest zápěstí. 

 objektivní: Spolupracující, orientována osobou a místem, časem částečně. 

Vertikalizace do stoje schopna provést samostatně. Nácvik nákroku na PDK 

zvládá, nacvičený stereotyp zatěžování PDK ihned aplikován do chůze po rovině. Chůzi 

bez pomůcky zvládá s vedením z pravé strany. Aktivní hybnost PHK a pozice ramen se 

subjektivně zlepšuje. Úchop na PHK stále neprovede, k předmětu se přiblíží, ale 

neuchopí, chybí také strategie provedení. Horní trup při rotaci odlepí lopatky bilaterálně 

od podložky, v dolním trupu velmi malý rozsah pohybu. Na motomedu svalová síla 

nerovnoměrná, větší silou zabírá PHK. 

10. terapeutická jednotka: 14. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se cítí špatně, stěžuje si na rýmu a kašel.   

objektivní: Pacientka leží na lůžku, není ochotna spolupracovat stejně intenzivně 

jako ostatní dny. Orientována osobou. Místem a časem částečně.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšit stabilitu ve stoji. 

• Zlepšit stereotyp chůze bez pomůcky. 

• Uvolnit fascie na PHK a hrudníku. 

• Upravit postavení ramenních kloubů. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Posílit oslabené svaly. 
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• Zlepšení hygieny dýchacích cest. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• LTV na přístrojích – posturomed – nácvik stability ve stoji. 

• Nácvik správného stereotypu chůze. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – hrudník, PHK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aproximace a centrace ramenních kloubů. 

• Aktivní cvičení HKK a DKK. 

• Respirační fyzioterapie. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – prvky z Bobath konceptu. 

• LTV na přístrojích – cvičení horních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace samostatně. Chůze po chodbě cca 30 metrů v doprovodu 

terapeuta. Jistí z pravé strany. Dvakrát nutno zastavit kvůli záchvatu kašle. 

• Stoj na posturomedu, plně zabržděn. Nácvik stoje dle vyšetření 

Rhomberg I až III.  Přešlapování na místě, opora o postranice. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení hrudní fascie bilaterálně 

lateromediálním směrem, protažení končetinových fascií na PHK. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• Bridging pánve dle Bobatha – leh pokrčmo, HKK v předpažení, 

propletené prsty. Fixace kolene a nártu na PDK pro stimulaci opory. Provedeno 

pod dohledem a kontrolou supervizora. 

• Aktivní pohyby HKK – výchozí poloha viz výše, úkol pohybem 

spojených HKK „malovat na strop“ číslice od jedné do pěti a od pěti do jedné. 

Spojeno s kognitivním tréninkem – vynechala číslo 4. 

• Nácvik opory o PHK – sed na kraji lehátka, PHK opřena vedle těla o 

lehátko celou dlaní a fixována terapeutem, fixováno i rameno a loket 
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v centrované pozici. LHK se pacientka vytahuje šikmo vpravo vpřed k ruce 

druhého terapeuta, která slouží jako terč, a opět se vrací do výchozí polohy. 

V krajních pozicích bolest pravého zápěstí.  

• Respirační fyzioterapie – vsedě aktivní cyklus dechových technik – 

normální klidné dýchání, hluboký nádech s výdrží 2 s a volný výdech bez síly, 

nakonec silový výdech a huffing. Pacientka nejprve nechápe provedení. Na 

třetí pokus dojde k úspěšnému posunutí hlenu a vše vykašle. Poté provedena 

technika vibrace na konci expiria. Opět došlo k uvolnění hlenu. 

• Motomed i vířivá vana zrušeny.  

Autoterapie 

 Respirační fyzioterapie – vsedě provádět cyklus tří dechových cvičení (viz 

dnešní terapeutická jednotka) zakončených huffingem k uvolnění hlenu. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí unaveně, chtěla by odpočívat. 

objektivní: Bolest neudává, spolupracující v rámci možností akutního 

zdravotního stavu – vlhký kašel, rýma. Orientována osobou a místem, časem částečně. 

Akutní zhoršený zdravotní stav komplikoval provedení cvičební jednotky, 

z dnešní terapie byly po poradě s lékařem vynechány doplňkové procedury (motomed, 

vířivé vany). Vertikalizace do stoje schopna provést samostatně, chůzi po rovině zvládá 

samostatně s jištěním z pravé strany. Stoj na posturomedu Rhomberg I a II stabilní, se 

zavřenýma očima výrazné titubace. Aktivní hybnost PHK a pozice ramen se subjektivně 

zlepšuje, současný kognitivní úkol provede s chybami. Fascie hrudníku omezeny 

v posunlivosti lateromediálně. Respirační terapie pomohla k hygieně dýchacích cest, 

pacientka je poučena o autoterapii. 

11. terapeutická jednotka: 15. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se dnes cítí lépe, stěžuje si na rýmu. 
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objektivní: Pacientka sedí na kraji lůžka, komunikativní a spolupracující. 

Orientována osobou. Místem a časem částečně.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Zlepšit stabilitu ve stoji. 

• Zlepšit stereotyp chůze bez pomůcky. 

• Uvolnit fascie na PHK a hrudníku. 

• Upravit postavení ramenních kloubů. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

• Zlepšení hygieny dýchacích cest. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• LTV na přístrojích – posturomed – nácvik stability ve stoji. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině i na schodech. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – hrudník, PHK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aproximace a centrace ramenních kloubů. 

• Aktivní cvičení HKK a DKK. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata. 

• Respirační fyzioterapie. 

• LTV na přístrojích – cvičení horních končetin na motomedu. 

• Vířivé vany DKK. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Vertikalizace samostatně. Chůze po chodbě cca 50 metrů v doprovodu 

terapeuta. Jistí z pravé strany. Chůze po schodech – střídavý stereotyp, 

přidržuje se zábradlí na levé straně, pravostrannou HK jistí terapeut. 

• Trénink nákroku PDK na posturomed s jištěním trupu a pánve pro 

zajištění optimální polohy pro zatížení. Stoj na posturomedu, postupné 

odbrždění a zvyšování lability plochy. Nácvik stoje dle vyšetření Rhomberg I 

až III.  Přešlapování na místě s lehkou oporou o postranice, pacientka má 

obavu z pádu. 
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• Techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení hrudní fascie bilaterálně 

lateromediálním směrem, protažení končetinových fascií na PHK. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK.  

• PNF dle Kabata pro lopatku a pánev vleže na boku – lopatka – anteriorní 

elevace a posteriorní deprese; posteriorní elevace a anteriorní deprese. Pohyb 

nejprve veden 5x pasivně. Poté použita posilovací technika pomalý zvrat – 

výdrž. Cílem bylo posílit svaly pletence ramenního. Pánev – anteriorní elevace 

a posteriorní deprese; posteriorní elevace a anteriorní deprese. Pohyb nejprve 

veden 3x pasivně. Poté technika pomalý zvrat. 

• Aktivní pohyby HKK – leh pokrčmo, úkol je pohybem spojených HKK 

„malovat na strop“ písmena svého křestního jména. Nutno pacientce pomáhat 

s posloupností písmen. 

• Respirační fyzioterapie – vsedě technika vibrace na konci expiria. Došlo 

k uvolnění hlenu.  

• Motomed – 8 minut HKK, zátěž 2, svalová síla nerovnoměrná (dle 

přístroje LHK:PHK = 44:56), PHK stále nutno bandážovat k řídítku kvůli 

chabému úchopu. 

• Vířivá vana DKK – 36 °C, 15 minut, pacientka sedí v mechanickém 

vozíku 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře. 

objektivní: Pozitivně naladěná, bolest neudává. Spolupracující v rámci možností. 

Orientována osobou a místem, časem částečně. 

Vertikalizaci do stoje schopna provést samostatně, chůzi po rovině zvládá 

samostatně s jištěním z pravé strany. Chůze po schodech s mírnými obtížemi, ale 

zvládne s jištěním a oporou o zábradlí. Nákroky a stoj na posturomedu provede, při 

maximálním odbrždění plošiny strach z pádu brání v pokračování nácviku. Aktivní 
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hybnost PHK a pozice ramen se subjektivně zlepšuje, současný kognitivní úkol 

provede. Fascie na hrudníku a PHK posunlivé. Prvky respirační terapie pomohly uvolnit 

hlen. Doba cvičení na motomedu prodloužena na 8 minut. 

12. terapeutická jednotka: 16. 2. 2018 

Status praesens: 

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře, je odpočatá. 

objektivní: Orientována osobou. Místem a časem částečně. Pacientka stojí u 

postele bez pomůcky.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• Provést výstupní kineziologický rozbor. 

• Zlepšit stereotyp chůze bez pomůcky. 

• Uvolnit fascie na PHK. 

• Upravit postavení ramenních kloubů. 

• Zvýšit kloubní rozsah na PHK. 

• Facilitace oslabených svalových skupin. 

• Facilitace kožních receptorů. 

Návrh terapeutické jednotky: 

• Výstupní kineziologický rozbor. 

• Nácvik správného stereotypu chůze po rovině i na schodech. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – cervikobrachiální fascie, PHK. 

• Prolongovaný strečink na akrum PHK. 

• Aproximace a centrace ramenních kloubů. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK s využitím „ježka“. 

• LTV na neurofyziologickém podkladě – PNF dle Kabata. 

Průběh terapeutické jednotky: 

• Výstupní kineziologický rozbor. 
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• Vertikalizace samostatně. Chůze po chodbě cca 50 metrů v doprovodu 

terapeuta. Jistí z pravé strany. Chůze po schodech 1patro – střídavý stereotyp, 

přidržuje se zábradlí na levé straně, pravostrannou HK jistí terapeut. 

• Techniky měkkých tkání dle Lewita – protažení cervikobrachiální fascie 

bilaterálně lateromediálním směrem, protažení končetinových fascií na PHK. 

• Centrace ramenních kloubů vleže na zádech – snaha o pasivní depresi 

ramen bilaterálně. Aproximace repetitivním pružením, loket ve flexi, ramenní 

kloub v zevní rotaci, hřbet dlaně volně opřen o čelo.  

• Prolongovaný strečink flexorů zápěstí PHK. 

• Facilitace kožních receptorů na PHK s využitím „ježka“. 

• PNF dle Kabata – II. FLX. D. HK. a II. EXT. D. HK. Pohyb veden 3x 

pasivně pro naučení průběhu pohybu v diagonálním směru s výdrží v krajních 

pozicích pro maximální protažení a nafacilitování svalových skupin paretické 

PHK. Následně provedeno aktivně s dopomocí. Relaxační technika kontrakce – 

relaxace s cílem uvolnění m. pectoralis major kvůli palpační bolestivosti při 

úponech. 

Závěr 

Status praesens:  

 subjektivní: Pacientka se cítí dobře, bolest pravého ramene. 

objektivní: Spolupracující v rámci možností. Orientována osobou a místem, 

časem částečně. 

výška: 156 cm, hmotnost: 46 kg, BMI: 18,9 (spodní hranice normy) 

 TF: 68 t/min, DF: 16 

Vzhledem k provedení výstupního kineziologického rozboru byla terapeutická 

jednotka zkrácena a byly vynechány doplňkové procedury. Vertikalizaci do stoje 

provede samostatně, chůzi po rovině zvládá samostatně s jištěním z pravé strany. Chůze 

po schodech s mírnými obtížemi, ale zvládne s jištěním a oporou o zábradlí. Aktivní 

hybnost PHK a pozice ramen se subjektivně zlepšila.  
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

Vyšetření proběhla v rámci 12. terapeutické jednotky 16. 2. 2018. 

3.6.1 Vyšetření aspekcí 

• Celkový pohled:  

• Pacientka astenická až kachektická.  

• Mírná asymetrie obličeje – vpravo patrný pokles koutku.  

• V polosedu na lůžku, horní končetiny podél těla v pronačním 

postavení. 

• Akrum PHK v mírné ulnární dukci, palec v addukci, ostatní prsty 

v semiflexi. 

• DKK v extenzi v kyčelních i kolenních kloubech, akrum PDK 

v zevní rotaci, akrum LDK ve středním postavení, prstce v mírné 

extenzi. 

 

• Vyšetření mobility na lůžku:  

• Přetočení na oba boky zvládá bez dopomoci, ale potřebuje více 

času.  

Kraniokaudální mobilita na lůžku s pomocí hrazdičky.  

Laterolaterálně provede přesun postupně po drobných střídavých 

posunech trupu a pánve.  

 

• Vyšetření sedu:  

• Vertikalizaci z lehu do sedu zvládá samostatně. Nezvedá se přes 

bok, ale ze semisupinační polohy. Svěsí DKK z lehátka, vzepře se o 

levou ruku a vyšvihne se do sedu. 

• Sed na kraji lůžka stabilní, i když nejsou opřené plosky. 

• Hlava v předsunu a v anteflexi. 

• Ramena v protrakci bilaterálně. Mírná elevace pravého ramene. 

• Krční páteř hyperlordotická, hyperkyfóza v hrudní páteři, bederní 

páteř oploštělá. 
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• Vyšetření stoje: 

• Do stoje se zvedá samostatně bez nutnosti opory.  

• Stoj stabilní. Při ztrátě koncentrace se stabilita rychle sníží a 

dochází k titubacím. 

• Šířka báze fyziologická, prstce LDK přitisknuté k podložce. 

Hallux valgus vpravo. 

• Krční páteř hyperlordotická, hyperkyfóza v hrudní páteři, bederní 

páteř oploštělá. 

• Ramena v protrakci bilaterálně, pravé rameno v elevaci. 

• Hlava v předsunu. 

 

• Vyšetření chůze:  

• Peroneální typ chůze dle Jandy.  

• Chůze bez pomůcky.  

• Krátké kroky, střední tempo chůze.  

• Asymetrická délka kroku – nákrok pravou nohou je kratší. 

• Chybí odval chodidla na PDK.  

• Souhyb HKK a trupu minimální.  

• Zvládne ujít 25 metrů po chodbě za dohledu terapeuta, poté 

nastupuje únava a zhoršuje se stabilita a koordinace pohybu. Dále 

lze pokračovat dalších 25 m v doprovodu terapeuta, který jistí 

z paretické strany. 

 

• Vyšetření dechového stereotypu:  

• Dechová vlna distoproximální, břišní typ dýchání.  

• Dokáže prohloubit dech při relaxované poloze vleže na zádech. 
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3.6.2 Antropometrie 

Antropometrické vyšetření dle Haladové 

• Horní končetiny 

Měřeno vsedě. 

DÉLKY (cm) LHK PHK 

Celá HK (acromion – daktylion) 70 70 

Paže a předloktí (acromion – spojnice processi styloidei) 52 52,5 

Paže (acromion – laterální epikondyl humeru) 29 29,5 

Předloktí (olecranon – processus styloideus ulnae) 23 23 

Ruka (spojnice processi styloidei – daktylion) 19 19 

Tabulka č. 19 – Délkové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

OBVODY (cm) LHK PHK 

Paže relaxovaná 23,5 23 

Paže při kontrakci svalu 25 24 

Loketní kloub 21 20 

Předloktí 20 18,5 

Zápěstí 14,5 14 

Rukavičkářská míra (přes hlavičky metakarpů) 20 20 

Tabulka č. 20 – Obvodové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

 

• Dolní končetiny 

Měřeno vleže na zádech. 

DÉLKY (cm) LDK PDK 

Anatomická délka 87 87 

Funkční délka 89 89 

Stehno  48 48 

Bérec 38 38,5 

Noha 23,5 23,5 

Tabulka č. 21 – Délkové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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OBVODY (cm) LDK PDK 

Stehno (15 cm nad horním krajem patelly) 39 39 

Kolenní kloub (přes střed patelly) 34 34 

Tuberositas tibiae 30 30 

Lýtko (v nejširším místě) 30 30 

Pata – nárt 28 28 

Obuvnická míra (přes hlavičky metatarzů) 20 20 

Tabulka č. 22 – Obvodové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

3.6.3 Vyšetření kloubního rozsahu 

• Horní končetiny 

Vyšetřeno vleže na zádech, proto extenze a extenze v abdukci nulová 

bilaterálně. V krajních pozicích při měření pasivního rozsahu pravého 

ramenního kloubu si pacientka stěžuje na bolest. Nejvíce bolestivá abdukce a 

zevní rotace.  Výsledky zaznamenány metodou SFTR, měření probíhalo aktivně 

i pasivně. Výchozí polohy byly vždy nastaveny pasivně. 

 LHK PHK 

KLOUB Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Ramenní S 0 – 0 – 175 S 0 – 0 – 180 S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 120 

 F 110 – 0 – 0 F 120 – 0 – 0 F 70 – 0 – 0 F 80 – 0 – 0 

 T 0 – 0 – 90 T 0 – 0 – 100 T 0 – 0 – 20 T 0 – 0 – 70 

 RF90 80 – 0 – 90 RF90  80 – 0 – 

90 

RF90 20 – 0 – 80 RF90 30 – 0 – 

85 

Loketní S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 150 S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 135 

Radioulnární T 80 – 0 – 75  T 80 – 0 – 80 T 50 – 0 – 65 T 80 – 0 – 75 

Zápěstí S 50 – 0 – 60 S 70 – 0 – 80 S 40 – 0 – 25 S 60 – 0 – 55 

 F 15 – 0 – 25 F 15 – 0 – 30 F 5 – 0 – 20 F 10 – 0 – 30 

MCP prstů S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 90 S 0 – 0 – 40 S 0 – 0 – 80 

CMC palce 

(opozice) 

0 cm 0 cm 0,5 cm 0 cm 

Tabulka č. 23 – Kloubní rozsah HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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• Dolní končetiny 

Vyšetřeno vleže na zádech. Rozsahy hlezenního kloubu měřeny vsedě na kraji 

lehátka. Flexe kolenního kloubu měřena vleže na zádech s flexí kyčelních 

kloubů. (Leh na břiše zatím není možný.) 

 LDK PDK 

KLOUB Aktivní pohyb Pasivní pohyb Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

Kyčelní S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 140 S 0 – 0 – 110 S 0 – 0 – 140 

 F 30 – 0 – 5 F 35 – 0 – 10 F 25 – 0 – 5  F 35 – 0 – 10 

 R 40 – 0 – 30 R 45 – 0 – 30 R 20 – 0 – 25 R 40 – 0 – 30 

Kolenní S 0 – 0 – 115 S 0 – 0 – 120 S 0 – 0 – 115 S 0 – 0 – 120 

Hlezenní S 10 – 0 – 30 S 10 – 0 – 40 S 10 – 0 – 30 S 10 – 0 – 40 

 R 20 – 0 – 25 R 20 – 0 – 30 R 15 – 0 – 10 R 20 – 0 – 15 

Tabulka č. 24 – Kloubní rozsah DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

3.6.4 Orientační vyšetření svalové síly 

 Vzhledem ke stavu pacientky není možné zaujmout výchozí polohy dle Jandova 

svalového testu, a ani by nebylo možné provést opakování vyšetřovaného pohybu, jak je 

požadováno. Vyšetřeno v modifikovaných polohách na lůžku v omezeném rozsahu 

pohybu. 

 Hodnoceno dle stupnice 0 – 5 (5 = normální 100% svalové síly, 4 = dobrý 75%, 

3 = slabý 50%, 2 = velmi slabý 25%, 1 = svalový záškub 10%, 0 = bez známky stahu 

svalu). 

POHYB SVALOVÁ SÍLA 

LHK PHK 

Elevace ramenních kloubů 4 4 

Flexe v ramenním kloubu 5 3 

Flexe v loketním kloubu 5 4 

Extenze v loketním kloubu 5 4 

Flexe prstů – test stisku ruky 5 3 

Tabulka č. 25 – Orientační vyšetření svalové síly HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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POHYB SVALOVÁ SÍLA 

LDK PDK 

Flexe v kyčelním kloubu (s 

FLX kolenního kloubu) 

5 5 

Abdukce v kyčelním kloubu 5 5 

Addukce v kyčelním kloubu 5 5 

Extenze v kolenním kloubu 5 4 

Dorsální flexe v hlezenním 

kloubu 

5 4 

Plantární flexe v hlezenním 

kloubu 

5 5 

Tabulka č. 26 – Orientační vyšetření svalové síly DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

3.6.5 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

 Vyšetřeno vleže na zádech a vsedě. Vyšetřeny měkké tkáně na končetinách, šíji 

a hrudníku. 

• Kůže: Na DKK suchá; opocená na pravém akru HK. Akra DKK studená. 

Snížená posunlivost kůže v oblasti pravého ramene. 

• Podkoží: Kiblerova řasa – v oblasti ramenního kloubu vpravo tužší. 

• Fascie: Hrudní fascie a cervikobrachiální fascie protažitelná bilaterálně, 

fascie na předloktí PHK protažitelná. 

• Svaly: Hypertonus m. trapezius bilaterálně, výrazněji vlevo. Palpačně 

bolestivý m. pectoralis major vpravo. Svaly PHK v hypotonu, hýžďové svaly 

bilaterálně v hypotonu.  

3.6.6 Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Vyšetřeno ve stejném rozsahu jako vstupní vyšetření. Tedy na kloubech DKK a 

HKK, zejména na periferii, kde očekáváme z důvodu dysfunkce a bolestivosti kloubní 

blokády.  

Na HKK vyšetřena kloubní vůle drobných kloubů prstů všemi směry, zápěstí 

všemi směry, loketního kloubu laterolaterálně, glenohumerálního kloubu všemi směry 
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a skapulothorakálního kloubu. Při vyšetření kloubní vůle v glenohumerálním kloubu na 

PHK si pacientka stěžuje na bolest. 

Blokády na HKK: os scaphoideum palmárně na PHK, glenohumerální kloub 

dorsálně na PHK. 

Na DKK vyšetřena kloubní vůle metatarzálních kloubů dorzoplantárně, 

Lisfrankova kloubu dorzoplantárně, tarokrurálního kloubu dorsálně, hlavičky fibuly 

všemi směry, pately všemi směry a kolenního kloubu laterolaterálně. 

Blokády na DKK: kloubní vůle bez omezení. 

3.6.7 Neurologické vyšetření 

• Základní zhodnocení stavu 

Pacientka při vědomí. Dle Glasgow Coma Scale 15 bodů – plné vědomí. 

(Maximum je 15 bodů.) 

Spolupracuje, výzvě částečně vyhoví. Pomalejší psychomotorické tempo.  

Lehká dysartrie – řeč místy nesrozumitelná.  

Orientována osobou. Místem a časem částečně. Odpovídá: 6. 2. 2021, leží ve 

Vršovicích v prvním patře. (Vyšetřeno dne 16. 2. 2018, pacientka umístěna ve třetím 

patře Vršovické zdravotní a.s.) 

• Vyšetření hlavových nervů 

I.   n. olfactorius – bez patologie 

II.n. opticus – bez patologie – subjektivně zhoršení zraku po CMP – již má 

nové dioptrické brýle 

III.n. oculomotorius – bez patologie – pohyby bulbů symetrické 

IV.n. trochlearis – bez patologie 

V.n. trigeminus – bez patologie – čití na povrchu obličeje symetrické, při 

otevření úst pohyb dolní čelisti symetrický 

VI.n. abducens – bez patologie – pohyby bulbů symetrické 

VII.n. facialis – centrální paréza – mírný pokles koutku úst, vyhlazená 

nasolabiální rýha vpravo 
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VIII.n. vestibulocochlearis – sluch bez patologie, nystagmus není, Hautant 

negativní 

IX.n. glossopharyngeus – bez patologie 

X.n. vagus – bez patologie 

XI.n. accesorius – bez patologie – elevace ramen možná bilaterálně, úklon – 

rotace – záklon hlavy provede  

XII.n. hypoglossus – jazyk plazí středem, mírná dysartrie 

• Vyšetření krku 

Meningeální příznak negativní, šíje volná do anteflexe. 

• Vyšetření horních končetin 

• Šlachookosticové reflexy 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Bicipitový (C5 – C6) normoreflexie hyperreflexie 

Tricipitový (C7) normoreflexie normoreflexie 

Flexorový (C8) normoreflexie hyperreflexie 

Tabulka č. 27 – Šlachookosticové reflexy HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy zánikové 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Mingazzini negativní pozitivní 

Hautant negativní negativní 

Dufour negativní pozitivní 

Rusecký  negativní pozitivní 

Barré negativní pozitivní 

Tabulka č. 28 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy iritační 

HORNÍ KONČETINA LHK PHK 

Hoffman negativní negativní 

Juster negativní negativní  

Trömner negativní negativní  

Tabulka č. 29 – Pyramidové jevy iritační HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

  

https://blog.sme.sk/diskusie/1243408/1/Audio-Ako-vyslovit-o.html
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• Vyšetření čití na horních končetinách 

• Povrchové:   

taktilní – normostezie bilaterálně 

  algické  – normostezie bilaterálně 

  termické – chladové i tepelné podněty rozliší, normostezie

  stereognozie – PHK – neurčí předmět  

LHK pozná, pojmenuje předmět a určí 

funkci bez potíží  

• Hluboké:  

polohocit – vyšetřen na proximálních IP kloubech, 

normostezie bilaterálně 

pohybocit – vyšetřen na proximálních IP kloubech, 

normostezie bilaterálně 

vibrační čití – normostezie bilaterálně 

• Vyšetření dolních končetin 

• Šlachookosticové reflexy 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Patelární (L2 – L4) normoreflexie hyperreflexie 

Achillovy šlachy (L5 – 

S2) 

normoreflexie normoreflexie 

Medioplantární (L5 – S2) normoreflexie normoreflexie 

Tabulka č. 30 – Šlachookosticové reflexy DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy zánikové 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Mingazzini negativní negativní 

Fenomén retardace negativní pozitivní 

Tabulka č. 31 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 
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• Pyramidové jevy iritační 

DOLNÍ KONČETINA LDK PDK 

Babinski negativní pozitivní 

Chaddock negativní pozitivní 

Oppenheim negativní negativní 

Rossolimo negativní negativní 

Žukovskij Kornilov negativní negativní 

Tabulka č. 32 – Pyramidové jevy iritační DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření čití na dolních končetinách 

• Povrchové:   

taktilní – normostezie bilaterálně 

  algické  – normostezie bilaterálně 

  termické – normostezie bilaterálně 

• Hluboké:  

polohocit – vyšetřeno na IP kloubu palce, normostezie 

bilaterálně 

pohybocit – vyšetřeno na kolenním kloubu, normostezie 

bilaterálně 

vibrační čití – normostezie bilaterálně 

• Vyšetření mozečkových funkcí 

• Taxe: pata – koleno: bilaterálně bez patologie 

ukazováček – nos: PHK nelze pro omezený rozsah pohybu 

       LHK bez patologie 

modifikace: ukazováček – brada bez patologie bilaterálně 

• Diadochokinéza: střídavá pronace – supinace HKK: PHK omezená 

rytmicita pohybu 
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• Vyšetření kožních reflexů 

Břišní reflexy vlevo vpravo 

Epigastrický nevýbavný nevýbavný 

Mezogastrický nevýbavný nevýbavný 

Hypogastrický nevýbavný nevýbavný 

Tabulka č. 33 – Vyšetření kožních reflexů (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření stability 

 Rhomberg I – stabilní 

 Rhomberg II – stabilní 

Rhomberg III – stabilní po 5s, poté se pacientka začíná postupně vychylovat 

doprava vpřed 

Stoj na 1 DK – na PDK nestabilní, ale pokusí se o stoj; na LDK mírné titubace  

3.6.8 Speciální vyšetření 

• Vyšetření spasticity 

 Hodnoceno dle modifikované Ashworthovy škály spasticity stupni 0 – 4. 

Vysvětlení jednotlivých stupňů viz vstupní vyšetření tabulka č. 16.  

Vyšetření provedeno na pravé (hemiparetické) straně těla. Spasticita konkrétního 

svalu se projeví při prudkém pohybu do jeho protažení. (Pffeifer, 2007) Zapsány jsou 

pohyby, nikoli konkrétní svaly. 

Kloub Flexe (stupeň spasticity) Extenze (stupeň spasticity) 

Ramenní 0 0 

Loketní  0 0 

Zápěstí 0 1 

Kyčelní 0  0  

Kolenní  0  0 

Hlezenní 0 1 

Tabulka č. 34 – Vyšetření spasticity (Výstupní kineziologický rozbor) 
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• Vyšetření úchopů dle Nováka 

Jemný úchop LHK PHK 

Štipec  Provede Provede z poloviny 

Špetka Provede Neprovede 

Klíčový/laterální Provede Neprovede 

Silový úchop   

Kulový Provede Neprovede 

Válcový  Provede Neprovede 

Háčkový  Provede Neprovede 

Tabulka č. 35 – Vyšetření úchopů (Výstupní kineziologický rozbor) 

• Hodnocení funkční míry nezávislosti (FIM) 

 Pacientka dosáhla při výstupním vyšetření FIM 95 bodů z maxima 126 bodů 

Celkový průměr 5,28 bodů – vyžaduje dohled. Průměr zaměřený na motorickou složku 

5,92 – nevyžaduje asistenci, modifikovaná nezávislost. Průměr zaměřený na kognitivní 

složku 3,6 – mírná až minimální asistence (viz příloha č. 6 a 7). 

• Montrealský kognitivní test 

 Pacientka dosáhla při výstupním vyšetření 6 bodů z maxima 30 bodů (viz 

příloha č. 9). V úkolech byla limitována lehkou dysartrií a postižením dominantní horní 

končetiny. Úkoly, kde bylo nutné uchopit tužku a kreslit, prováděla levou nedominantní 

rukou. Tremor na LHK již mírnější. 

3.6.9 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

 Mobilitu na lůžku zvládá s pomocí hrazdičky. Přetočení na břicho netestováno, 

doktor vzhledem k CHOPN nedoporučuje. Vertikalizaci do sedu a následně i do stoje 

provede samostatně, nevhodný stereotyp – nezvedá se přes postižený bok, ale ze 

semisupinační polohy. Sed stabilní, ve stoji stabilní i v Rhomberg III 5 s; stoj na PDK 

nestabilní.  Hallux valgus vpravo, hypotonus gluteálních svalů bilaterálně, oploštělá 

bederní lordóza, hyperkyfóza hrudní páteře, krční páteř hyperlordotická, ramena 

bilaterálně v protrakci, hlava v předsunu. Chůze bez pomůcky a bez jištění 25 m, 

asymetrická délka kroku – pravou kratší, chybí souhyb trupu a horních končetin.  
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Antropometrické hodnoty symetrické, výraznější odchylka pouze v obvodu 

předloktí PHK – nižší o 1,5 cm. Snížená svalová síla PHK na 50 – 75 % normální 

svalové síly, oproti vstupnímu vyšetření zlepšení, na DKK svalová síla symetrická. 

Kloubní rozsahy celkově zvýšeny, zůstává omezení pohyblivosti pravého ramenního 

kloubu a zápěstí kvůli bolestivosti. Na DKK rozsahy pasivně symetrické.  

Snížená posunlivost kůže a podkoží v oblasti pravého ramene. Hypertonus m. 

trapezius bilaterálně, palpačně bolestivý m. pectoralis major vpravo. Omezení joint play 

na PHK os scaphoideum palmárně, glenohumerální kloub dorsálně. 

Centrální paréza n. facialis vlevo, mírná dysartrie. Hyperreflexie bicipitového, 

flexorového reflexu na PHK, patelárního na PDK. Ostatní normoreflexie. Břišní reflexy 

nevýbavné. Pozitivní zánikové jevy na PHK, iritační jevy negativní. Na PDK pozitivní 

Mingazzini, fenomén retardace, Babinski, Chaddock a Oppenheim. Stereognozie PHK 

neurčí předmět.  

Spasticita dle Ashwortovy škály na PHK zápěstí do extenze stupeň 1, hlezenní 

kloub PDK do dorsální flexe stupeň 1. Z úchopů na PHK provede pouze částečně 

štipec, ostatní neprovede, na LHK bez patologie. Výsledky speciálních testů: FIM – 95 

bodů ze 126 – částečná závislost, vyžaduje dohled. Montrealský kognitivní test – 6 z 30 

bodů – zhoršení oproti vstupnímu vyšetření o 2 body. 

3.7  Zhodnocení efektu terapie 

 Tento terapeutický program o dvanácti terapiích lze považovat za úspěšný, co se 

týče motorické složky. Pokud však hodnotíme kognitivní schopnosti, pacientka spíše 

stagnuje a její výkonnost kolísá na základě únavy a aktuálních podmínek. I přes 

překážky v komunikaci došlo k dosažení některých dílčích cílů. Výsledky jednotlivých 

vyšetření v rámci výstupního kineziologického rozboru objektivně ukazují na zlepšení 

v porovnání s výsledky vyšetření v první den hospitalizace ve Vršovické zdravotní a.s. 

 Hlavním cílem terapie po CMP je zvýšit soběstačnost, což se dle výsledků FIM 

testu povedlo (viz tabulka níže). Pacientka krom lehu na břiše zvládá veškerou mobilitu 

na lůžku, do sedu i do stoje se dostane sama. Ve stoji je stabilní, k chůzi na kratší 

vzdálenosti nepotřebuje žádnou pomůcku, stále je nutný dohled terapeuta. Stereotyp 

chůze ještě není ideální, bylo by vhodné pokračovat na jeho zlepšení např. dle Bobath 
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konceptu, který v rámci terapií využívala moje supervizorka. Pozitivní efekt aproximace 

a centrace ramenních kloubů je vidět na zlepšení pozice ramen, nyní jsou jen v mírné 

protrakci, elevaci se podařilo odstranit. Došlo ke zvýšení svalové síly na PHK a tedy i 

ke zvýšení aktivního rozsahu pohybu, což je velmi důležité pro ADL. Úchopy na PHK 

zatím kromě štipce nemožné, pacientka již má strategii, ale chybí aktivita drobných 

svalů ruky pro pevný úchop a nastavení optimální pozice akra. V rámci fyzioterapie 

podněcována k zapojování obou HKK, s ergoterapeutkou probíhal další trénink jemné 

motoriky.  Aktivita drobných svalů ruky se celkem dobře dařila navodit posilovacími 

technikami PNF iradiací ze silnějších proximálních svalů.  Krom manuálních 

fyzioterapeutických metod byly do terapie zahrnuty i přístroje. Motomed pro zlepšení 

svalové síly horních i dolních končetin, kde podle přístroje pravostranné končetiny svou 

aktivitou dokonce převyšovaly ty levostranné. Dále byl použit posturomed pro nácvik 

stability a prvků z krokového cyklu. Použití labilní plochy výrazně zvýšilo pacientčino 

sebevědomí v chůzi po rovině. Pro stimulaci exteroreceptorů na paretických 

končetinách pacientka docházela i na vodoléčbu na vířivé vany. Z mého pohledu bylo 

pro pacientku důležité vyplnit denní program a stimulovat neustálým kontaktem 

paretickou stranu k aktivitě, zároveň trénovat komunikaci a orientaci, kde měla 

pacientka deficit. 

 Pacientka sice nyní podstoupila výstupní kineziologický rozbor, ale 

v rehabilitaci dále pokračuje pod vedením mé supervizorky. 

V následující tabulce jsou shrnuty nejdůležitější funkční změny od vstupního 

vyšetření k dnešnímu výstupnímu vyšetření. 

Hodnocená oblast Vstupní kineziologický 

rozbor (1. 2. 2018) 

Výstupní kineziologický 

rozbor (16. 2. 2018) 

Lokomoce Chůze s 1 FH po pokoji 

v doprovodu terapeuta. 

Chůze 25 m, bez pomůcky 

pod dohledem terapeuta. 

Stabilita Rhomberg I stabilní, 

náročnější pozice 

nestabilní. Stoj na PDK 

nelze. 

Stabilní Rhomberg I a II, 

Rhomberg III s titubacemi. 

Stoj na PDK nestabilní. 

Antropometrie – obvody  

PHK paže relaxovaná 22 cm 23 cm 
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PHK paže při kontrakci 

svalu 

23 cm 24 cm 

PHK předloktí 18 cm 18,5 cm 

PDK stehno 38 cm 39 cm 

Rozsah pohybu PHK 

aktivně 

 

Ramenní kloub S 0 – 0 – 10 S 0 – 0 – 90 

 F 35 – 0 – 0 F 70 – 0 – 0 

 T 0 – 0 – 0 T 0 – 0 – 20 

 RF90 15 – 0 – 70 RF90 20 – 0 – 80 

Loketní kloub S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 120 

Radioulnární kloub T 30 – 0 – 60 T 50 – 0 – 65 

Zápěstí  S 40 – 0 – 15  S 40 – 0 – 25 

 F 0 – 10 – 10 F 5 – 0 – 20 

MCP prstů S 0 – 20 – 30 S 0 – 0 – 40 

opozice 2 cm 0,5 cm 

Rozsah pohybu PHK 

pasivně 

  

Ramenní kloub S 0 – 0 – 85 S 0 – 0 – 120 

 F 70 – 0 – 0 F 80 – 0 – 0 

 T 0 – 0 – 40 T 0 – 0 – 70 

 RF90 20 – 0 – 80 RF90 30 – 0 – 85 

Loketní kloub S 0 – 0 – 100 S 0 – 0 – 135 

Zápěstí S 50 – 0 – 40 S 60 – 0 – 55 

 F 10 – 0 – 15 F 10 – 0 – 30 

Rozsah pohybu PDK 

aktivně 

 

Kolenní kloub S 0 – 0 – 80 S 0 – 0 – 115 

Rozsah pohybu PDK 

pasivně 

 

Kyčelní kloub S 0 – 0 – 110 S 0 – 0 – 140 

Hlezenní kloub S 10 – 0 – 30 S 10 – 0 – 40 
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Svalová síla PHK  

Elevace ramenních kloubů 3 4 

Flexe v ramenním kloubu 2 3 

Extenze v loketním kloubu 3 4 

Flexe prstů – test stisku 

ruky 

2 3 

Svalová síla PDK  

Dorsální flexe v hlezenním 

kloubu 

3 4 

Plantární flexe v hlezenním 

kloubu 

4 5 

Vyšetření joint play na 

PHK 

 

Karpometakarpální kloub 

palce 

Blokáda palmárně Bez omezení 

Os scaphoideum  Blokáda dorsopalmárně Blokáda palmárně 

Zápěstí  Blokáda do všech směrů Bez omezení 

Glenohumerální kloub Blokáda kaudálně a 

dorzálně 

Omezení joint play 

dorzálně 

Vyšetření joint play na 

PDK 

 

Metatarzální klouby  Blokáda dorzoplantárně Bez omezení 

Lisfrankův kloub  Blokáda dorzálně Bez omezení 

Hlavička fibuly  Blokáda ventrálně Bez omezení 

Spasticita na PHK dle 

modifikované 

Ashworthovy škály 

 

Loketní kloub do flexe 1 0 

Zápěstí do palmární flexe 2 1 

Úchopy na PHK  

Štipec  neprovede provede z poloviny 

FIM test 87 bodů 95 bodů 

Tabulka č. 36 – Zhodnocení nejvýznamnějších funkčních změn  
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4 ZÁVĚR 

Díky psaní této bakalářské práce jsem získala nové zkušenosti z praxe a zároveň 

jsem se dozvěděla více o problematice cévních mozkových příhod. CMP patří mezi 

nejrozšířenější neurologické diagnózy a na nemocničních a rehabilitačních odděleních 

se s pacienty po iktu setkáme velmi často, a tak tyto poznatky budu moct jistě brzy 

aplikovat. Spektrum klinických projevů je velmi široké, a proto se na léčbě podílí celý 

tým odborníků, což se mi potvrdilo i v praxi, kde spolupráce lékaře, sester, 

fyzioterapeutů a ergoterapeuta probíhala denně. Později by se nejspíš do rehabilitace 

pacientky zapojil i sociální pracovník a logoped. 

Spolupráce s pacientkou nebyla vzhledem k dysartrii a pomalejšímu 

psychomotorickému tempu vždy snadná, ale podařilo se alespoň částečně dosáhnout 

stanovených cílů. Kognitivní deficit a provedení úchopů se příliš nezlepšilo, za což 

nejspíše částečně odpovídá ergoterapeutka, protože tato oblast rehabilitace je spíše v její 

kompetenci. Zároveň je ale nutné podotknout, že pacientka měla během mé měsíční 

praxe výkyvy v psychomotorických dovednostech a při závěrečném vyšetření 

speciálních testů zrovna nebyla v dobrém rozpoložení. Prostor pro zlepšení funkčního 

stavu pacientky je i po mém měsíčním působení stále velký. 

Musím konstatovat, že supervizorka Mgr. Zuzana Arnoštová mi ve volných 

chvílích byla vždy ochotna vysvětlit nejasnosti a poradit v průběhu terapie. Přínosem 

pro mě byla i diskuze ohledně metodik využívaných u CMP a porovnání výuky na 

českých a moravských fakultách.   
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PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE UK FTVS 

 

 

  



 
 

PŘÍLOHA Č. 2 – INFORMOVANÝ SOUHLAS 

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 ve Vršovické zdravotní a.s., Oblouková 837/7, 

Praha 10, 100 00, 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 Kazuistika fyzioterapeutické péče o 

pacientku po hemoragické CMP s pravostrannou hemiparézou. 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických informací o cévní mozkové 

příhodě, vypracování kazuistiky pacientky a posouzení efektu použitých 

fyzioterapeutických postupů.  

 

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: ......................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................…. 

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: ......................... 

 

  



 
 

PŘÍLOHA Č. 3 – GLASGOWSKÁ ŠKÁLA PORUCH VĚDOMÍ 

 

 

  



 
 

PŘÍLOHA Č. 4 – FORMULÁŘ ICH SKÓRE  

 

  



 
 

PŘÍLOHA Č. 5 – FORMULÁŘ NIHSS 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 6 – VSTUPNÍ MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 



 
 

PŘÍLOHA Č. 7 – VÝSTUPNÍ MONTREALSKÝ KOGNITIVNÍ TEST 

 

  



 
 

PŘÍLOHA Č. 8 – FIM VYŠETŘENÍ VSTUPNÍ + VÝSTUPNÍ TABULKA

 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 9 – FIM VYŠETŘENÍ VSTUPNÍ + VÝSTUPNÍ GRAF 



 
 

PŘÍLOHA Č. 10 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD – abdukce 

ADD – addukce 

ADL – activities of daily living  

AV – arteriovenózní 

BG – bazální ganglia 

cm – centimetr(y) 

CMC – karpometakarpový 

CMP – cévní mozková příhoda 

CVA – cerebrovascular accident 

CVT – cévní venózní trombóza 

CT – computed tomography  

CTA – computed tomography angiography  

D – diagonála 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny  

DSA – digitální subtrakční angiografie 

EXT – extenze 

FH – francouzská hůl 

FLX – flexe 

hCMP – hemoragická cévní mozková příhoda 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

m. – musculus  



 
 

MCP – metakarpophalangový 

mg – miligram 

min – minuta 

ml – mililitr 

MR – magnetická rezonance 

n. – nervus  

PDK – pravá dolní končetina 

PHK – pravá horní končetina 

PIR – postizometrická relaxace 

PNF – neuromuskulární facilitace 

RHB – rehabilitace 

RTG – roentgen/rentgen, roentgenový/rentgenový 

s – sekunda 

SAK – subarachnoideální krvácení 

TEN – tromboembolická nemoc 

TIA – transitorní ischemická ataka 

TMT – techniky měkkých tkání 

ÚVN – Ústřední vojenská nemocnice 

VR – vnitřní rotace 

WHO – World Health Organization 

ZR – zevní rotace 

 



 
 

PŘÍLOHA Č. 11 - SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 - Krevní zásobení mozku (Giraldo, 2013) 

Obrázek č. 2 - Typický spastický vzorec CMP (WHO, 2004) 

Obrázek č. 3 - Správné polohování pacienta po CMP (WHO, 2004) 
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PŘÍLOHA Č. 12 - SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 – Délkové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 2 – Obvodové rozměry HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 3 – Délkové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 4 – Obvodové rozměry DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 5 – Kloubní rozsah HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 6 – Kloubní rozsah DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 7 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 8 – Pyramidové jevy iritační HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 9 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 10 – Pyramidové jevy iritační DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 11 – Pyramidové jevy iritační HKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 12 – Šlachookosticové reflexy DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 13 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 14 – Pyramidové jevy iritační DKK (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 15 – Vyšetření kožních reflexů (vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 16 – Hodnocení spasticity dle modifikované Ashworthovy škály 

(Krivošíková, 2011) 

Tabulka č. 17 – Vyšetření spasticity (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 18 – Vyšetření úchopů (Vstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 19 – Délkové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 20 – Obvodové rozměry HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 21 – Délkové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 22 – Obvodové rozměry DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 23 – Kloubní rozsah HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 



 
 

Tabulka č. 24 – Kloubní rozsah DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 25 – Orientační vyšetření svalové síly HKK (Výstupní kineziologický 

rozbor) 

Tabulka č. 26 – Orientační vyšetření svalové síly DKK (Výstupní kineziologický 

rozbor) 

Tabulka č. 27 – Šlachookosticové reflexy HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 28 – Pyramidové jevy zánikové HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 29 – Pyramidové jevy iritační HKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 30 – Šlachookosticové reflexy DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 31 – Pyramidové jevy zánikové DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 32 – Pyramidové jevy iritační DKK (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 33 – Vyšetření kožních reflexů (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 34 – Vyšetření spasticity (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 35 – Vyšetření úchopů (Výstupní kineziologický rozbor) 

Tabulka č. 36 – Zhodnocení nejvýznamnějších funkčních změn  

 

 

 

 


