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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá popisem možností rehabilitační terapie osob s relaps-

remitentní a sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy se zaměřením 

na poruchy rovnováhy a chůze. 

V kapitole současný stav je teoretické zpracování tématu – definice onemocnění 

roztroušená skleróza, příznaky, vyšetření a diagnostika onemocnění, typy onemocnění, 

farmakoterapie, fyzioterapie u roztroušené sklerózy a popsání souvislostí roztroušené 

sklerózy a neuroplasticity mozku člověka. 

Kapitola metodika se zabývá popisem vybraných a vhodných fyzioterapeutických 

postupů a metod. 

Ve speciální části jsou zpracovány kazuistiky dvou pacientů, se kterými jsme prováděli 

individuální fyzioterapii pro ovlivnění rovnováhy. Pro zhodnocení efektu terapie byly 

využity standardizované funkční testy: Test chůze na 25 stop, Berg Balance Scale 

a Timed Up and Go test spolu s kineziologickým rozborem. 

V kapitole výsledky je zhodnocen efekt terapie na základě porovnání vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru. 

V kapitole diskuze je popsán přehled současného přístupu k meditaci 

v rehabilitaci, únavě a sexuálním dysfunkcím. 

Poslední kapitola shrnuje splnění cílů a přínos práce. 

Klíčová slova 

Chůze, možnosti fyzioterapie, neuroplasticita, rovnováha, roztroušená skleróza, test 

chůze na 25 stop 

 



 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the description of possibilities of rehabilitation therapy 

for people with relapsing remitting and secondarily progressive forms of multiple 

sclerosis, focusing on balance and gait disorders. 

The current state chapter is a theoretical elaboration of the topic - definition of multiple 

sclerosis, symptoms, examination, diagnosis of the disease, types of disease, 

pharmacotherapy, physiotherapy for multiple sclerosis, and description of the context 

of multiple sclerosis and neuroplasticity of the human brain. 

The methodology chapter deals with the description of selected and suitable 

physiotherapeutic procedures and methods. 

The special part deals with case reports of two patients with whom we performed 

individual physiotherapy to affect balance. The standardized Timed 25foot walk, Berg 

Balance Scale and Timed Up and Go test, together with kinesiological analysis, were 

used to evaluate the effect of the therapy. 

The results chapter evaluates the effect of therapy based on a comparison of input 

and output kinesiological analysis. 

The discussion chapter provides an overview of the current approach to meditation 

in rehabilitation, fatigue and sexual dysfunction, 

The last chapter concludes with a summary of goals and benefits of the work. 

Keywords 

Balance, gait, multiple sclerosis, neuroplasticity, physiotherapy options, Timed 25foot 

walk 



 

 

Obsah 

1 ÚVOD ........................................................................................................................ 9 

2 CÍLE PRÁCE........................................................................................................... 10 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ..................................................................... 11 

3.1 Definice roztroušené sklerózy .......................................................................... 11 

3.2 Definice ataky ................................................................................................... 11 

3.3 Typy roztroušené sklerózy ................................................................................ 11 

3.4 Diagnostika roztroušené sklerózy ..................................................................... 13 

3.4.1 Hodnotící škály ....................................................................................... 13 

3.5 Klinický obraz roztroušené sklerózy ................................................................ 15 

3.5.1 Postižení zrakové dráhy .......................................................................... 15 

3.5.2 Motorické poruchy .................................................................................. 16 

3.5.3 Mozečkové poruchy ................................................................................ 16 

3.5.4 Sfinkterové poruchy ................................................................................ 16 

3.5.5 Deprese .................................................................................................... 16 

3.6 Chůze a rovnováha v souvislosti s roztroušenou sklerózou ............................. 17 

3.7 Možnosti léčby roztroušené sklerózy ............................................................... 18 

3.7.1 Farmakoterapie ........................................................................................ 18 

3.7.2 Terapie symptomů roztroušené sklerózy ................................................ 18 

3.7.3 Možnosti fyzioterapie v časném stádiu sclerosis multiplex .................... 19 

3.7.4 Možnosti fyzioterapie při vzniklém neurologickém deficitu .................. 19 

3.7.5 Možnosti fyzioterapie v pozdním stádiu roztroušené sklerózy ............... 20 

3.7.6 Možnosti využití fokusované rázové vlny u sclerosis multiplex ............ 21 

3.8 Neuroplasticita a roztroušená skleróza ............................................................. 22 

4 METODIKA ............................................................................................................ 24 

4.1 Anamnéza ......................................................................................................... 24 

4.2 Aspekce ............................................................................................................ 24 

4.3 Palpace .............................................................................................................. 24 

4.4 Vyšetření stoje .................................................................................................. 24 

4.5 Vyšetření chůze ................................................................................................ 25 

4.6 Neurologické vyšetření ..................................................................................... 25 

4.6.1 Berg Balance scale .................................................................................. 25 

4.6.2 Ashwortova škála spasticity .................................................................... 25 

4.7 Použité přístroje ................................................................................................ 26 



 

 

4.7.1 Funkční elektrostimulace ........................................................................ 26 

4.7.2 Posturomed .............................................................................................. 26 

4.7.3 Motomed ................................................................................................. 26 

5 SPECIÁLNÍ ČÁST .................................................................................................. 27 

5.1 Kazuistika 1 ...................................................................................................... 27 

5.1.1 Anamnéza ................................................................................................ 27 

5.1.2 Vstupní kineziologický rozbor ................................................................ 27 

5.1.3 Krátkodobý rehabilitační plán ................................................................. 28 

5.1.4 Dlouhodobý rehabilitační plán ................................................................ 28 

5.1.5 Průběh rehabilitace .................................................................................. 29 

5.2 Kazuistika 2 ...................................................................................................... 32 

5.2.1 Anamnéza ................................................................................................ 32 

5.2.2 Vstupní kineziologický rozbor ................................................................ 33 

5.2.3 Krátkodobý rehabilitační plán ................................................................. 34 

5.2.4 Dlouhodobý rehabilitační plán ................................................................ 34 

5.2.5 Průběh rehabilitace .................................................................................. 34 

6 VÝSLEDKY PRÁCE .............................................................................................. 38 

6.1 Porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru u kazuistiky 1 .. 38 

6.1.1 Slovní zhodnocení výsledků kazuistiky 1 ............................................... 38 

6.1.2 Zhodnocení dosažení cíle krátkodobého rehabilitačního plánu kazuistiky 

1 ............................................................................................................... 38 

6.2 Porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru u kazuistiky 2 .. 39 

6.2.1 Slovní zhodnocení výsledků kazuistiky 2 ............................................... 39 

6.2.2 Zhodnocení dosažení cíle krátkodobého rehabilitačního plánu kazuistiky 

2 ............................................................................................................... 39 

7 DISKUZE ................................................................................................................ 41 

8 ZÁVĚR .................................................................................................................... 47 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...................................................................... 48 

10 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................... 49 

11 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ ..................................................................... 54 

12 SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK...................................................................... 55 

13 SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................. 56 

 

 



 

 

1 ÚVOD 

Roztroušená skleróza neboli sclerosis multiplex je autoimunitní demyelinizační 

onemocnění. Je to onemocnění postihující CNS, mozek a míchu. RS postihuje 90–

100 obyvatel na 100 000, což není číslo zanedbatelné. 

Sclerosis multiplex je onemocnění léčitelné, avšak ne vyléčitelné. V praxi 

to znamená, že se věnujeme terapii samotných symptomů nemoci, ne terapii její 

podstaty. Vedle velmi důležité farmakologické léčby je neméně podstatná léčba 

rehabilitační. Součinnost těchto působení pomáhá zpomalit progres nemoci, tím pomáhá 

pacientovi přinejmenším zachovat dosavadní kvalitu života. Důležitým faktem je, že RS 

postihuje pacienty především v produktivním věku. Roztroušená skleróza bývá 

nejčastěji diagnostikována mezi 20.–40. rokem života. 

RS je velice variabilně se manifestující onemocnění a nenajdeme dva stejné pacienty, 

právě proto se v naší práci zaměříme na možnosti rehabilitační léčby v jednotlivých 

stádiích choroby, a to konkrétně ve stádiu relaps-remitentním a sekundárně 

progresivním. Do naší práce zakomponujeme charakteristiku onemocnění, průběh, 

prognózu a také diagnostiku. Poznatky z naší praxe a spolupráce s pacienty doplníme 

o odbornou literaturu, a to jak českou, tak i zahraniční, věnující se problematice 

neurologických nemocí. Fyzioterapeut se stává neoddělitelnou součástí života pacienta, 

a tak se zaměříme na důležité aspekty pacientova života – na problémy spojené 

s pohybem, především na chůzi a stabilitu, ovlivnění spasticity, ale také na neurogenní 

dysfunkce dolních močových cest. 

Naším cílem je, aby získané poznatky práce sloužily nejenom odborné, ale také 

laické veřejnosti. Navzdory relativně vysoké incidence tohoto onemocnění 

je rehabilitační starostlivost stále nedostatečná, což vnímáme jako potřebu změny, 

ke které bychom rádi přispěli zvýšením povědomí. 



 

 

2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku pacientů s roztroušenou 

sklerózou se soustředěním se na poruchy chůze a rovnováhy nejvíce ovlivňující 

soběstačnost pacientů a zhodnotit efekt terapie na základě porovnání vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru. 

Dílčím úkolem je zpracování dvou kazuistik u pacientů s roztroušenou sklerózou 

a přiblížit fyzioterapeutické možnosti u pacienta v relaps-remitentní formě a u pacienta 

v sekundárně progresivní formě. U obou bude proveden kineziologický rozbor, na jehož 

základě dojde ke stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. 



 

 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Definice roztroušené sklerózy 

„Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění 

centrálního nervového systému (CNS). V patogenezi se v počátečních stádiích uplatňuje 

především autoimunitní zánět, v pozdějších stádiích jde spíše o děje neurodegenerativní, 

a to zčásti i nezávisle na zánětu.“ (Havrdová, 2010, str. 509) 

Zánět a destrukce myelinu vzniká sérii reakcí po aktivaci T lymfocytů 

a protizánětlivých cytokinů v imunitním systému. Myelin tvoří na nervových vláknech 

myelinové pochvy, které jsou jedním z klíčových faktorů při vedení vzruchu. Sclerosis 

multiplex je ochoření demyelinizační, což znamená, že dochází k rozpadu myelinové 

vrstvy na povrchu nervových vláken, což nevyhnutně vede i k poruše jejich funkce. 

Ztráta myelinu a axonů pomalu, ale jistě vede k invaliditě. (Dylevský, 2009) 

3.2 Definice ataky 

Pacient přijíždí k lékaři obvykle na základě první ataky neboli relapsu. První takovou 

příhodu nazýváme klinicky izolovaný syndrom, zkratka CIS. Dále následuje různě 

dlouhé období remise, to znamená, že po odeznění ataky nastává téměř zcela plné 

uzdravení. Ataky v roztroušené skleróze jsou neurologického charakteru a trvají 

nejméně 24 hodin, přičemž nebyla potvrzena přítomnost jiného infekčního onemocnění. 

(Havrdová, 2015)  

3.3 Typy roztroušené sklerózy 

Nejpoužívanější dělení RS je v současnosti dělení, které klasifikoval jako první Fred 

D. Lublin v roku 1996, a to následujícím způsobem: 

 Relaps-remitentní forma RS – charakterizujeme ji relapsem, to znamená 

objektivním i subjektivním zhoršením neurologického nálezu. Po relapsu 

následuje remitentní fáze s úplnou nebo částečnou úpravou neurologického 

nálezu. Většina pacientů postupem času přechází do formy sekundárně 

progresivní. Významným faktorem určujícím rychlost přechodu na sekundárně 

progresívní formu nemoci je věk. Čím je pacient starší, tím je kratší čas 

přechodu; 



 

 

 Sekundárně progresivní forma RS – neurologický deficit se kontinuálně zhoršuje 

s ubývajícími relapsy. Pokud se neobjevují už žádné relapsy, může se navrhnout 

ukončení léčby; 

 Primárně progresívní forma RS – od první ataky ochoření probíhá progrese, 

což tuto formu dělá tou nejzávažnější; 

 Relaps progresívní forma RS – nový relaps navazuje na již přítomný 

neurologický deficit, čas mezi jednotlivými relapsy se krátí. Neurologický 

deficit může narůstat, i když právě neprobíhá akutní ataka. (Lublin et al., 1996). 

 

Obrázek 3.1: Typy roztroušené sklerózy dle průběhu 

Zdroj: Havrdová, 2015 



 

 

3.4 Diagnostika roztroušené sklerózy 

Diagnostika onemocnění sclerosis multiplex spočívá v nálezu zánětlivých ložisek 

pomocí magnetické rezonance, která jsou umístěna v různých lokalitách CNS, 

a rozložení příznaků v čase. Alespoň jedna ataka musí být potvrzena objektivním 

nálezem. V praxi to znamená, že na magnetické rezonanci mozku a krční páteře 

neurolog pozoruje pomocí kontrastní látky demyelinizační plaky a kontroluje aktívní 

léze. (Havrdová, 2015) 

Existují však jisté důkazy, že roztroušená skleróza začíná již před prvním atakem. 

U mnoha pacientů, kteří mají diagnostikovaný klinický izolovaný syndrom, 

se na magnetické rezonanci objevují staré neaktívní léze. U většiny těchto pacientů také 

nacházíme úbytek objemu mozkové hmoty neboli mozkovou atrofii, což poukazuje 

na neurodegenerativní charakter tohoto onemocnění od samého začátku. (Cotsapas, 

Mitrovic, Hafler, 2018) 

Nález na magnetické rezonanci musí být podpořen i nálezem z mozkomíšního moku 

odebraného pomocí lumbální punkce. (Havrdová, 2015) 

3.4.1 Hodnotící škály 

Kurtzkeho škála EDSS (expanded disability status scale) – je škála hodnotící 

stupeň neurologického poškození organizmu. EDSS obsahuje dvacet bodů a vznikla 

na základě předpokladu, že účinnost terapie závisí na přesnosti kvantifikace 

při diagnostice. Škála obsahuje vyšetření sedmi funkčních systémů (zrakový, kmenový, 

pyramidový, mozečkový, senzitivní, mentální, sfinkterové funkce) a vyšetření 

soběstačnosti. EDSS škála neslouží jenom jednorázově k diagnostice, ale také 

k dlouhodobému sledování pacienta, kde je číselné porovnání jednodušeji směrodatné 

jako celkové neurologické vyšetření. (Dufek, 2011) 



 

 

Tabulka 3.1: Vyhodnocení škály EDSS 

0 normální neurologický nález, pacient neregistruje obtíže 
1 bez disability, potíže mírné, spíše anamnestické odchylky v neurologickém nálezu 

1,5 bez disability, potíže mírné 
2 minimální postižení, malý neurologický nález, aktivity pacienta jsou zachovány 

2,5 minimální postižení, aktivity pacienta můžou být omezeny 
3 střední postižení, hybnost a výkonost pacienta jsou postiženy 

3,5 střední postižení v jednom FS, lehké postižení v jednom nebo ve dvou FS, pacient 
si zachovává plnou mobilitu 

4 chůze bez opory bez zastavení je ≥ 500 m, těžší postižení, ADL zůstávají 
bez omezení 

4,5 chůze bez opory a bez zastavení ≥ 300 m, pacient je soběstačný, k ADL může 
potřebovat malou dopomoc 

5 chůze bez opory a bez zastavení ≥200 m, postižení je těžké, práce je možná 
v omezeném režimu, nebo vůbec 

5,5 chůze bez opory a zastavení ≥ 100 m, pacient potřebuje výraznou dopomoc k ADL 
6 pacient k chůzi potřebuje jednostrannou oporu 

6,5 oboustranná opora v chůzi, pacient schopen ujít ≥ 20 m bez nebo se zastávkou 
7 neschopen ujít s dopomocí 5 m, pacient potřebuje k pohybu vozík; manipulaci 

s vozíkem a přesuny zvládá 
7,5 pacient závislý na invalidním vozíku; při manipulaci s vozíkem potřebuje dopomoc 

jiné osoby 
8 pacient se pohybuje pouze pomocí vozíku a dopomoci jiné osoby; běžné ADL 

na lůžku zvládá 
8,5 ležící pacient; ADL zvládá omezeně pomocí horních končetin 
9 ležící pacient; nezvládá běžné ADL 

9,5 ležící pacient; nezvládá běžné ADL ani komunikaci 
10 smrt zapříčiněna sclerosis multiplex 

Zdroj: Herndon, 2006 

Barthel index základních ADL – je jedním z komplexnějších testů, který 

se zaměřuje nejen na psychické znalosti pacienta, ale i na znalosti fyzické. Hodnocené 

činnosti jsou samostatnost při jedení, přesun z invalidního vozíku a spaní 

(lze vynechat), zvládání osobní hygieny, sednutí na toaletu a vstávání z ní, koupání 

a sprchování, chůze na rovném povrchu, chůze po schodech, oblékání a svlékání, 

ovládání stolice a močení. I když se může zdát, že je tento test zaměřen pouze 

na fyzické schopnosti pacienta, opak je pravdou. Posuzuje se totiž i převedení pohybů 

ve smyslu, jak pacient přistupuje k úkolům. Například zda dokáže pracovat se zipy 

na oblečení a podobně. (Bastlová, 2015) 



 

 

Tabulka 3.2: Vyhodnocení testu Barthel Index 

Počet bodů Hodnocení 
100–96 Vysoce závislý  
95–65 Středně závislý  
64–45 Lehce závislý  
45–0 Nezávislý  

Zdroj: Bastl, 2015 

Multiple Sclerosis Functional Composite – je hodnotící škálou, které sdružuje 

chybějící elementy škál předchozích. Škála se skládá ze třech izolovaných klinických 

testů: Test chůze na 25 stop (který bude popsán v další kapitole), 9-jamkový kolíkový 

test paží a rukou a test kognitivních funkcí. (Irem, 2018) 

Mezi další hodnotící škály patří The multiple sclerosis depression rating scale. 

3.5 Klinický obraz roztroušené sklerózy 

Sclerosis multiplex je ochoření, pro které neexistují typické symptomy. Variabilita 

těchto symptomů závisí na rozložení ložisek demyelinizačních plak. Klinické projevy 

jsou zapříčiněné poruchou vedení vzruchů a rozpadem axonů. Ze začátku jsou příznaky 

onemocnění nespecifické (únava nebo depresie), nepřikládá se jim náležitý význam. 

Můžou se vyskytnout i zdánlivě nesouvisející poruchy motorické či senzitivní, 

např. zakopávaní o špičku. Po propuknutí nemoci se příznaky stávají specifickými, 

například přítomnost spasticity nebo parestezie. Pokud zánětlivé ložisko napadne bílou 

hmotu obsahující větší počet významných drah, ataka se projeví jako 

polysymptomatická. (Seidl, 2015) 

3.5.1 Postižení zrakové dráhy 

Optická neuritida je závažné poškození zrakové dráhy, které postupem času vede 

ke ztrátě zraku. Bývá prvním varovným signálem, který upozorňuje na možnost 

přítomnosti roztroušené sklerózy. Poznáme více typů optické neuritidy, nejčastější 

formou při RS je neuritida retrobulbární. Klinickým projevem neuritidy je bolest 

při pohybu oka a rozmazané zorné pole. Retrobulbární neuritida se vyznačuje tím, 

že má sklony se opakovaně vracet při atacích a ve fázi remise vymizet. (Došeková, 

Krastev, Maková, 2017) 

S optickou neuritidou při roztroušené skleróze se pojí i tzv. Uthoffov fenomén. 

Uthoffov fenomén je jev, při kterém při zvýšené teplotě prostředí (po cvičení, teplé 



 

 

sprše, psychickém stresu, …) dochází na určitý čas k zintenzivnění již přítomných 

symptomů nemoci. 

3.5.2 Motorické poruchy 

Nejvíce se střetáváme s postižením pyramidové dráhy. Pyramidová dráha neboli 

tractus corticospinalis má začátek v motorické i senzitivní kůře a končí v medulla 

spinalis. Její funkcí je volná motorika. (Čihák, Grim., 2004)  

Funkci pyramidové dráhy si můžeme vyšetřit pomocí pyramidových iritačních jevů 

a chyba funkce se může projevit také centrální spastickou parézou, největší incidencí 

má spastická paraparéza dolních končetin. Spastická paraparéza způsobuje poruchy 

chůze, kdy má dotyčný problémy s udržením normálního krokového cyklu, 

ale i s výskokem nebo podřepem. Často bývají doprovodně postižené sfinktery, 

což vede k inkontinenci. (Havrdová, 2015) 

3.5.3 Mozečkové poruchy 

Z neurofyziologie víme, že se v rehabilitaci zaměřujeme především 

na paleocerebellum a neocerebellum. 

Neocerebellum řídí a kontroluje jemnou motoriku končetin a přesnost prováděného 

pohybu. Tato nekoordinace pohybů a neschopnost trefit se na určené místo se nazývá 

ataxie. Při postižení paleocerebella se objevují asynergie. Asynergie jsou poruchy 

chůze, při kterých při záklonu vzad dochází k takovému narušení rovnováhy, které vede 

k pádu. Mezi další nápadná postižení mozečku řadíme cerebelární dysartrii, která 

připomíná artikulaci malého dítěte nebo opilého člověka s výrazným vyslovováním 

prvních slabik, které nazýváme tzv. sakadovaná řeč. (Opavský, 2003) 

3.5.4 Sfinkterové poruchy 

Délka drah, které ovládají sfinktery, je znamenitě dlouhá, což zvyšuje 

pravděpodobnost toho, že se v jejich průběhu vyskytne demyelinizační ložisko. 

Nejčastějšími poruchami, které MS způsobuje, jsou zácpa, inkontinence stolice, u 70 % 

mužů postižených onemocněním sclerosis multiplex dochází k erektilní dysfunkci. 

(Havrdová, 2015) 

3.5.5 Deprese 

Deprese je jeden z pochopitelných projevů roztroušené sklerózy související více 

s lidskou psychikou než s principem fungování těla. Člověk postupně přichází o vlastní 

soběstačnost, práci a koníčky. Z fyziologického hlediska dochází ke změně velikosti 



 

 

neuronů, úbytku dendritů, snížení objemu až atrofii hipokampu a nárůstu amygdaly. 

Hipokampus a amygdala jsou predilekčně postiženými místy při poruchách spánku 

a depresi. Dochází ke specifickým změnám v prefrontálním kortexu. (Dušánková, 

Havrdová, 2006) 

Mezi další projevy roztroušené sklerózy mozkomíšní patří únava, kmenové 

syndromy, postižení kognice, senzitivní poruchy atd. (Havrdová, 2015) 

3.6 Chůze a rovnováha v souvislosti s roztroušenou sklerózou 

Bipedální chůze patří mezi stereotypy formované ve vývoji jedince a je pro každého 

jedince zcela výjimečná. Do chůze se promítají mnohé špatně naučené pohybové vzory, 

které sekundárně ovlivňují rovnováhu pohybového aparátu. Krokový cyklus může 

ukázat také na chyby nervové soustavy. (Kolář, 2009) 

Poruchy chůze provázejí pacienty s roztroušenou sklerózou od samého začátku 

onemocnění a výrazně snižují jejich kvalitu života, především omezením v práci 

a při běžných denních aktivitách. Hodnocení chůze se bere v potaz i na Kurtzkeho 

škále, kde při výsledku EDSS 4 a níže pacient ujde 500 metrů a více bez pomůcky nebo 

nutnosti odpočinku. Naopak při EDSS 6 a více pacient k chůzi potřebuje nějakou formu 

opory a při nejvyšším stupni 9 pacient chůzi nezvládne. 

U pacienta s RS může být chůze poškozená na základě zánětlivého ložiska, které 

zabrání správnému nervovému řízení motorických funkcí, ale chůzi u těchto pacientů 

ovlivňují i jiné symptomy onemocnění, např. spasticita nebo únava. Už v raných 

stádiích onemocnění je pozorovaná snížená rychlost chůze a zkrácení kroku 

s prodlouženou stojní fází kroku, která se s progresí nemoci jen zhoršuje. Deficit 

si pacienti uvědomují, což postupně vede i ke strachu z možnosti pádu při chůzi 

a následně i k samotným pádům. Z biomechanického hlediska se celé tělo při každém 

kroku vychyluje, a tak musí horní polovina těla (v souhře hlubokého stabilizačního 

systému, ramenního pletence a správných synkinéz) kompenzovat výchylky rovnováhy. 

Udržení rovnováhy závisí na správné proprioceptivní aferentaci z dolních končetin 

a zrakové aferentaci. Při porušení jedné nebo více částí krokového cyklu dochází 

k nemožnosti udržení vzpřímeného postoje – ataxii. Ataxie bývají u RS často 

kombinované. (Novotná, 2018) 



 

 

3.7 Možnosti léčby roztroušené sklerózy 

Už jsme zmínili, že roztroušená skleróza je v dnešní době nevyléčitelné onemocnění, 

avšak přesto je ke zpomalení progresi nemoci a oddálení pozdnějších stádií používaná 

farmakoterapie. V rehabilitaci přistupujeme k terapii symptomaticky. Odborníci se dnes 

shodují, že časné zahájení rehabilitace je klíčové pro příznivou dlouhodobou prognózu 

pacienta. (Novotná, Menkyová, Kövari, 2021) 

3.7.1 Farmakoterapie 

Ovlivnění nemoci farmakoterapií se dělí na dvě fáze. První je podávání léků 

do 3. stupně EDSS, kdy je léčební efekt klíčový a nejúčinnější. Stupeň EDSS 

3 představuje milník v možnosti farmakologické léčby. Druhá fáze představuje stupeň 

EDSS 3–6, kdy jsou možnosti již omezené. 

Při objevení nemoci včas, se používají léky tzv. první linie. Mezi léky podávané 

při klinicky izolovaném syndromu patří interferon beta, glatiramer acetát a teriflunomid. 

Studie prokazují, že při podání interferonu beta je riziko přechodu do definitivní SM 

zníženo o 37 %, u léčby acetátem je to 44 % a u léčby teriflunomidem je to 37 % 

při podání 7mg dávky a 44 % při podání 14mg dávky jednou za den. (Peterka, Potužník, 

2021) 

Tyto poznatky vycházejí ze studie CHAMPIONS, která měla za cíl stanovit, jestli 

benefity podávaní beta interferonu jsou udržitelné až po dobu 5 let. Do studie bylo 

zařazeno 383 pacientů a byli rozděleni na dvě skupiny. Skupině IT (immediate 

treatment) byl lék podán a skupina DT (delayed treatment) byla kontrolní placebo 

skupina. Výsledky studie potvrzují, že použití interferonu beta okamžitě po první 

klinické demyelinizační příhodě má příznivé účinky ve srovnání s pozdním zahájením 

léčby. (Kinkel, Kollman, O'Connor, 2006) 

V současné době je experimentální látkou testovanou na zvířatech pregabalin, který 

měl významný účinek na koncentraci a počet synapsí motorických neuronů předních 

rohů míšních a v době ataky snížil aktivaci astroglií. (Katolický, Nedělka, Hájek, 2021) 

3.7.2 Terapie symptomů roztroušené sklerózy 

V České republice není specializovaná síť pracovišť pro pacienty s roztroušenou 

sklerózou dostupná v potřebném zastoupení. O interprofesním týmu (neurolog, 

rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped atd.) pro diagnózu RS můžeme 

také hovořit málokde. O to důležitější je, aby fyzioterapie byla komprehenzivní. 



 

 

3.7.3 Možnosti fyzioterapie v časném stádiu sclerosis multiplex 

Studie vyhodnocují kombinaci vytrvalostního aerobního a posilovacího anaerobního 

cvičení jako nejefektivnější pro snížení únavy, podporu KVS, zvýšení svalové síly 

s výsledkem celkového zlepšení mobility a funkčnosti pacienta. (Kövari, Novotná, 

Havlíčková, 2018) 

V roku 2021 byla v Archívu fyzikální medicíny a rehabilitace publikovaná 

metaanalýza, která vyhodnocovala přínos aerobního tréningu na rovnováhu, únavu 

a kardiovaskulární systém u jedinců s roztroušenou sklerózou. Metaanalýza do března 

2020 zhodnotila celkem 43 studií (celkem 1070 probandů) zkoumajících vliv aerobního 

cvičení na pacienty s dg RS. Studie byly použity ze dvou web portálů, a to PubMed-

Medline a Web of science. Průměrný věk participantů byl 43 let a průměrné EDSS 

skóre bylo 4,2. Skupina, která absolvovala aerobní trénink, obsahovala 680 participantů, 

kontrolní skupina 390 participantů. Skupina absolvující aerobní trénink prokázala 

významné zlepšení rychlosti chůze, vytrvalosti při chůzi a kardiorespiračních funkcí. 

Studie prokázala i to, že snížení kardiorespirační funkce u jedinců s roztroušenou 

sklerózou není způsobené jenom změnou na fyziologické úrovni, ale omezením 

aktívního života a postupným přechodem na sedavý způsob života, což vyzdvihuje 

důležitost zařazení tréninkových programů do rehabilitace a běžného života pacienta. 

Feltham et al. tak dospěl k závěru, že organizmus pacienta s RS se do určité míry 

adaptuje podobně jako organizmus zdravého jedince. 

Vnímání únavy se snížilo u obou skupin bez signifikantních rozdílů. 

Pro optimální zlepšení funkční kapacity a rovnováhy byl stanoven trénink střední 

intenzity třikrát týdně. Trénink má být nepřerušovaný a obsahovat velkou část tréninku 

chůze. Mezi doporučené aktivity patří nordic walking, plávání, jízda na kole atd. 

(Caravaca, Campo, Chung, 2021) 

Při cvičení s pacientem se stále řídíme subjektivními pocity pacienta a respektováním 

jeho hraníc únavy. Žádné cvičení nesmí zhoršit neurologický deficit nebo navodit 

instabilitu. (Tomanová, Dostálová, Gál, 2020) 

3.7.4 Možnosti fyzioterapie při vzniklém neurologickém deficitu 

Terapie spasticity – z farmakologického hlediska se ukázala jako velice efektivní 

metoda aplikace botulotoxinu u spasticity adduktorů kyčle. Tady přítomná spasticita 



 

 

omezuje hygienu intimních partií. Při aplikaci u spasticity rectus femoris došlo 

ke zlepšení chůze. (Kövari, Novotná, Havlíčková, 2018) 

Z pohledu rehabilitace se jako účinné a dostupné metody jeví techniky měkkých 

tkání. TMT mohou mít příznivé účinky na všechny typy symptomů sclerosis multiplex. 

Studie Zakieh et al., z roku 2020 prokazuje zlepšení únavy a deprese použitím 

nespecifické fyzioterapeutické masáže. Na snížení spasticity měla vliv švédská masáž. 

(Zakieh, Shahnaz, Chiu 2021)  

Terapie poruchy chůze – schopnost chůze pacienta je klíčová pro udržení jeho 

soběstačnosti v ADL. Mezi nejčastější problémy při chůzi patří svalová slabost 

a tzv. foot drop. K ošetření foot drop se stále častěji využívá funkční elektrická 

stimulace. Naše tvrzení potvrzuje i metaanalýza z roku 2017, která dospěla k závěru, 

že využití FES na nervus peroneus u pacientů s roztroušenou sklerózou signifikantně 

zlepšuje chůzi v krátkých testech chůze. (Miller et al., 2017) 

Terapie poruch pánevního dna – z farmakologického hlediska se používají 

ß3 adrenergní agonisty k uvolnění svalu m. detrusor (hladký sval močového měchýře). 

Z hlediska fyzioterapie se může jednat o zvýšenou urgenci pacienta nebo naopak 

retenci moči. Při zvýšené urgenci pacienta se využívá tzv. bladder drill ke snížení 

aktivity hyperaktivního močového měchýře. Podstatou cvičení je uvědomit si svaly 

pánevního dna a ve chvíli pocitu urgence je vědomě zaktivovat, což reflexně vede 

ke zmírnění pocitu na základě reflexní facilitace motoneurónů sfinkterů. Při retenci 

moči je fyzioterapie zaměřena na relaxaci svalů v oblasti pánevního dna. (Tomanová, 

Dostalová, Gál, 2020) 

3.7.5 Možnosti fyzioterapie v pozdním stádiu roztroušené sklerózy  

V sekundárně progresivní fázi onemocnění již ubyl velký objem nervových 

zakončení a pacient je klinicky invalidní. Progresívní invalidita je jen velice obtížně 

ovlivnitelná a při ztrátě schopnosti chůze už léky užívané v remitentní fázi nemají 

účinek. Rehabilitace se soustředí na stabilizaci stavu pacienta, aktivně asistované nebo 

pasivní protahování a zachování funkce bránice a dalších dechových svalů. Za nejvíce 

efektivní se považují metody na neurofyziologickém podkladu, zejména Vojtova 

metoda a PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace). Kromě klasické dechové 

gymnastiky se využívá míčkování a kinesio-taping. Fyzioterapeuti také používají 

magnetoterapii a ultrazvuk za analgetickým účelem. V paliativní péči má význam 



 

 

především spolupráce s ergoterapeutem s cílem udržet soběstačnost v základních 

životních potřebách jako sebestravování nebo základní hygiena. (Tomanová, Dostálová, 

Gál, 2020). 

3.7.6 Možnosti využití fokusované rázové vlny u sclerosis multiplex 

Rázová vlna je neinvazivní prostředek mechanoterapie. Je to krátký akustický impulz 

s nejvyšším bodem tlaku až do 100 MPa, po kterém následuje podtlak asi 5 MPa 

a vzniká kavitace. Frekvence impulzu je individuální. Rázová vlna je potentní aktivátor 

mechanotransdukce a má uniformní charakter. Hausner prokázal pozitivní efekt 

na remyelinizaci a axonální regeneraci po aplikaci nízkoenergetické rázové vlny. Byla 

snížena i zánětlivá složka. V zahraničí je rázová vlna metodou volby k ovlivnění 

spasticity. (Katolický, Nedělka, Hájek, 2021) 

Studie publikována ve vědeckém časopise ARM (Annals of Rehabilitation Medicine) 

dospěla k závěru, že ESWT účinně snižuje míru spasticity měřenou škálou MAS 

nezávisle na typu diagnózy pacienta. Pozitivní účinek přetrvává po dobu 12 týdnů 

a představuje potenciál ke zlepšení kvality života pacienta. (Oh, 2019) 

 

Obrázek 3.2: Princip rázové vlny 

Zdroj: Terapie rázovou vlnou, 2022 



 

 

3.8 Neuroplasticita a roztroušená skleróza 

Neuroplasticita je schopnost nervové soustavy měnit svoji funkci na základě 

interních nebo externích podnětů změnou své struktury nebo změnou funkčního 

zapojení. Mezi strukturální plasticitu patří strukturální změny v synaptické oblasti, 

větvení a růst axonů a neurogeneze. Mezi funkční plasticitu patří funkční změny 

v účinnosti přenosu synaptického spojení vznikající jako následek strukturální 

přestavby. Neuroplasticita nám umožňuje přizpůsobovat se na základě předešlých 

zkušeností. 

Velký počet neuronů v mozku tvoří neurální sítě. V neurálních sítích se nacházejí 

paměťové stopy kódované na synapsích. Neuroplasticita je daná změnami na synapsích. 

Velikost synapsí je klíčová pro potenciál neuroplasticity. Čím je synapse větší, 

tím je přenos signálu silnější, čím je silnější spoj, tím je silnější paměťová stopa, 

což znamená i snáz výbavnější. Synapse můžeme přirovnat ke svalům, které 

s intenzívními a dlouhotrvajícími impulzy rostou, v opačném případě slábnou. 

Od cvičení u pacientů s roztroušenou sklerózou se mnoho let upouštělo na základě 

nesprávné představy o škodlivém účinku cvičení na pacienty s RS a zvyšováním únavy. 

Princip neuroplasticity podporuje myšlenku důležitosti pohybu a aktívního života 

pacienta. Velikost plastických změn je totiž dána intenzitou a množstvím stimulačních 

podnětů. Pokud je vápníku na presynaptických a postsynaptických receptorech dostatek 

(vlivem opakované aktivity), dochází k proplastickým efektům. Opakováním pohybu 

se aktivují látky CREB (response element binding protein) v jádře buněk, které nasedají 

na DNA a mají schopnost transkribovat proteiny podle DNA, na které se právě 

nacházejí. Neméně důležitý pro plastické změny je BDNF faktor (brain derived 

neurotrophic factor), který se syntetizuje opakovanou aktivitou a zpětnovazebně 

aktivuje CREB, integruje se do cytoskeletu a způsobuje růst dendritů. Výsledkem celé 

této potenciace je zmnožení dendritů, podpora diferenciace neuronů a synaptických 

zakončení. Cvičení s velkým počtem opakování je proto žádoucí u pacientů trpících 

roztroušenou sklerózou mozkomíšní, vždy s dbáním na pacientovu subjektivní únavu. 

Pohyb našeho těla řídí především motorické centrum mozku, ne však výhradně. 

Na řízení pohybu se podílejí všechny oddíly CNS, proto, jestli chceme pohyb „přeučit“, 

musíme ovlivnit všechny struktury, ne jen motorický kortex. 



 

 

Svou úlohu sehrávají i mikroglie, které snímají aktivitu neuronů a zachytávají 

synapse, které jsou aktivní a mají význam pro organizmus. Ve spánku pomocí mikroglií 

pasivně rostou. 

Důležitým pojmem je tzv. „dlouhodobá deprese“, což je dlouhodobě slabý stimul 

vedoucí ke snížené koncentraci vápníku a aktivaci fosfatáz, které destabilizují 

a deaktivují CREB. Dlouhodobě slabý stimul nastává u pacientů zanedbávajících 

cvičení nebo u pacientů, kteří už aktivně cvičit nezvládnou. Za fyziologické situace 

máme v těle baseline stav synapsí, kdy při určité hranici v buňce nedochází k dalšímu 

oslabení. Tento mechanizmus však nefunguje při neurodegenerativních onemocněních, 

kde se hranice posouvá pod baseline a buňky se rozpadají. (například Alzheimerova 

choroba). (Katolický, Nedělka, Hájek, 2021) 



 

 

4 METODIKA 

Ve speciální části zpracujeme dvě kazuistiky pacientů s roztroušenou sklerózou, 

jednu u pacientky s relaps-remitentní formou RS a druhou u pacientky se sekundárně 

progresivní formou RS. Přiblížíme fyzioterapeutické možnosti, provedeme 

kineziologický rozbor, na jehož základě stanovíme krátkodobý a dlouhodobý 

rehabilitační plán. Doba trvání individuálních terapií bude u každé pacientky čtyři 

měsíce. 

4.1 Anamnéza 

Anamnéza je soubor sesbíraných údajů o pacientovi, relevantních k stanovení 

krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu. Tvoří jí části – nynější nemocnění, 

osobní a rodinná anamnéza, alergologická, farmakologická, pracovní a sociální 

anamnéza. U žen provádíme i gynekologickou anamnézu. Samostatnou části je abúzus. 

(Kolář, 2009) 

4.2 Aspekce 

Pacienta sledujeme od jeho prvního příjezdu do ambulance. Pozorujeme posturu, 

jistotu při chůzi a rovnováhu. (Kolář, 2009) 

4.3 Palpace 

Palpací dovyšetřujeme pozorované zvýšení svalového tonu nebo podezření na něj. 

(Kolář, 2009) 

4.4 Vyšetření stoje 

Pacient stojí volně bez našich instrukcí tak, jak je mu to přirozené. Pozorujeme 

souhru prstců a šlachově – svalovou souhru noh. Zaměříme se i na postavení kloubů 

a svalovou aktivitu v oblasti DKK. (Kolář, 2009) 

Dále používáme vyšetření dle Romberga: 

 Romberg I. – Stoj o normální bázi s otevřenýma očima; 

 Romberg II. – Stoj o úzké bázi s otevřenýma očima; 

 Romberg III. – Stoj o úzké bázi se zavřenýma očima. (Čelko, 2009) 



 

 

4.5 Vyšetření chůze 

U pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní se používají zejména funkční testy 

chůze. Patří sem: 

 Timed up and go test – měříme dobu, za kterou se pacient postaví ze židle nebo 

vozíku a ujde 3 m a zpět. Testujeme ne jenom samotnou chůzi, ale i zvedání 

se ze židle nebo vozíku, svalovou koordinaci a všímáme si obtížnost, s jakou byl 

úkol proveden. K provedení testu je dovoleno využití kompenzačních pomůcek; 

 Test chůze na 25 stop – v praxi je nerozšířenějším funkčním testem chůze. 

Testujeme chůzi na 7,62 m od jedné značky po druhou pomocí stopek. Instrukce 

k chůzi jsou: „Projeďte, prosím, ke značce co nejrychleji, ale bezpečně.“; 

 Test chůze na 6 minut – měříme vzdálenost, kterou pacient ujde za 6 minut. Test 

patří k testům vytrvalostním, které mohou poukázat na oslabení dorzální flexe 

hlezna způsobující obtížné odvíjení planty od podložky. (Novotná, 2018) 

4.6 Neurologické vyšetření 

4.6.1 Berg Balance scale 

Berg balance scale (BBS) je funkčním testem pro hodnocení rovnováhy u pacientů 

s různými neurologickými diagnózami, jako je například roztroušená skleróza. BBS 

se skládá ze 14 úkolů a každý úkol je hodnocen 5stupňovou škálou (0–4). Pacient může 

dosáhnout maximum 56 bodů. Úkoly BBS jsou zaměřeny na rovnováhu a chůzi. Patří 

sem například testování: 

 Postavení ze sedu; 

 Stoj bez opory; 

 Stoj bez opory se zavřenýma očima; 

 Stoj spojný. 

Záznamový arch je přiložený v Příloze A. (Berg, 1989) 

4.6.2 Ashwortova škála spasticity 

Ashwortova škála je v praxi nejrozšířenější škálou hodnotící spasticitu. Testovaný 

sval prudkým pohybem během 1 sekundy protáhneme do maximální délky. Pohyb 

provádíme jedenkrát. Škála je 5stupňová, kde stupeň 0 značí žádný vzestup svalového 

tonu a stupeň 4 značí ztuhlost končetin do flexe i extenze. (Ehler, 2015) 



 

 

V praxi se v současné době využívá škálování dle Graciese, které se skládá z pěti 

kategorií. Nejdříve se měří rozsah pasivních pohybů, pak je měřený úhel záškubu svalu 

při protažení terapeutem. Ve třetím kroku se měří velikost provedení aktivního pohybu 

svalů, které jsou v antagonistickém vztahu k svalům sledovaným. Ve čtvrtém kroku 

hodnotíme maximální frekvenci diadochokinéz. V poslední řadě hodnotíme funkci 

sledovaných svalových skupin. (Gracies, 2010) 

4.7 Použité přístroje 

4.7.1 Funkční elektrostimulace 

Elektrostimulace je využívaná pro stimulaci nervově poškozeného svalu elektrickými 

impulzy, pro udržení trofiky nebo v rámci elektrogymnastiky. Nejčastější indikací 

použití elektrostimulace u pacientů s RS je tzv. foot drop. Elektrostimulace zlepšuje 

kvalitu chůze, což se u pacientů pozitivně projevuje v krátkých testech chůze, jako 

je například test chůze na 25 stop. (Novotná, Jeníček, 2020) 

4.7.2 Posturomed 

Posturomed je nestabilní plocha využívaná k aktivaci hlubokého stabilizačního 

systému a zvýšení stability kloubů, zejména hlezenního a kolenního. Jednou z hlavních 

indikací využití posturomedu v praxi jsou právě problémy s chůzi spojené s instabilitou 

kotníků. Velkost nestability posturomedu je možno nastavit pomocí brzd a pružin. 

Přístroj můžeme přirovnat k simulaci prudkého zabrzdění autobusu nebo rozjezdu 

metra. 

4.7.3 Motomed 

Motomed je efektivní náhradou aerobního sportu pro pacienty připoutané na vozík 

a nabízí možnost aktivního, pasivního a aktivně asistovaného cvičení HKK i DKK. 

Pro účely naší práce jsme ho využívali především pro kontrolu rovnosti bilaterálního 

zatížení s následným tréninkem. Displej před pacientem toto zatížení vyhodnocuje 

a pacient má možnost vizuální kontroly aktivity svých DKK. 

Studie ukazují, že by pravidelné využívaní motomedu při terapii paréz mohlo 

podpořit funkční obnovení DKK na základě využití neuroplasticity. Jde o aktivní 

cvičení opakujícího se cíleného pohybového vzoru, kdy pacient může při únavě cvičit 

i asistovaně nebo pasivně. (Shen, Liu, Yao, 2018) 



 

 

5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

Speciální část věnujeme dvěma pacientkám s diagnózou roztroušená skleróza. 

Na základě vstupního vyšetření vytvoříme krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. 

5.1 Kazuistika 1 

5.1.1 Anamnéza 

Anamnéza byla odebrána 13. 12. 2021 v ambulanci RS centra VFN v Praze. 

Iniciály, pohlaví a věk pacienta: P. S., žena, 57 let 

Nynější onemocnění: Výrazná únava, přítomná spasticita DKK, kvadruparéza. 

EDSS skóre 7,5. 

Osobní anamnéza: Pacientka prodělala běžná dětská onemocnění. Glaukom 

přítomný od roku 2016, přítomná hypercholesterolemie. 

Sociální anamnéza: Invalidní důchod stupeň 3; bydliště v 1. patře bez výtahu 

s nutností projít 9 schodů. Pacientka je vdaná. Pravidelně se každý čtvrtek účastní 

skupinového rehabilitačního cvičení v pacientské organizaci MS Centrum Roska 

v Praze. 

Pracovní anamnéza: Invalidní důchod stupeň 3. 

Farmakologická anamnéza: Imuran tbl 50 mg 1-0-1; Zoloft tbl 50 mg 1-0-1; 

Emselex tbl 1-0-0; Baclofen tbl 10 mg 1-1-1; Tolura tbl 80 mg 1-0-0. 

Alergologická anamnéza: neudává. 

Urologická anamnéza: přítomná inkontinence moči. 

Abúzus: neudává. 

Rehabilitační anamnéza: 

5.1.2 Vstupní kineziologický rozbor 

Subjektivně 

Pacientka udává slabost HKK. Na pravé HK je to horší, při jedení ke konci neudrží 

příbor v ruce bez zrakového kontaktu. PDK ji jejími slovy „nechce poslouchat“, 

komplikuje tak možnost chůze, především znemožňuje bezpečnou chůzi po schodech. 

Pacientka užívá baklofen 3x denně a imuran. Přítomná inkontinence moči. Pacientka 

se celkově cítí v dekondici po covid období, kdy omezila veškeré aktivity. 



 

 

Vyšetření stoje a rovnováhy – Funkční škála podle Bergové 

Pacientka se dokáže postavit ze sedu bez opory HKK, potřebuje více pokusů na stoj 

bez opory po dobu alespoň 30 sekund. Stoj bez opory se zavřenými očima zvládne 

po dobu tří sekund. Stoj spojný bez opory nezvládne. Celkové dosažené skóre 

je 17 bodů. 

Vyšetření chůze 

Pacientka je schopná chůze jedině s bilaterální oporou, za pomoci nízkého 

čtyřkolového chodítka s tendencí k pádu při delších vzdálenostech. Při chůzi jí limituje 

spastická paraparéza s nedostatečnou flexí v kolenním kloubu na PDK a nesprávným 

odvíjením plosky nohy. Pacientka nezvládne chůzi ani po patách, ani po špičkách. 

Výkon v testu Timed 25foot walk test: 1 minuta a 29 sekund za pomoci nízkého 

chodítka. 

Orientační svalová síla 

Orientační svalová síla je u pacientky P. S. hodnocena stupněm 3+ na levé polovině 

těla a 3- na pravé polovině těla. 

Palpační vyšetření a spasticita 

Palpačně nacházíme zvýšený tonus flexorů kolenního kloubu LDK a flexorů 

kyčelního kloubu PDK. Zvýšený tonus jsme potvrdili vyšetřením pro spasticitu. 

5.1.3 Krátkodobý rehabilitační plán 

Jako krátkodobý rehabilitační plán jsme si stanovili uvolnění svalstva ve zvýšeném 

svalovém tonu, zejména na DKK s jejich následným posílením. Jedná se především 

o m. quadriceps femoris a m. triceps surae. Cílem je zlepšení rovnováhy pacientky 

a posílení výdrže stoje a chůze s eventuálním zhodnocením domácího prostředí 

a výběrem vhodných pomůcek pro ADL.  

5.1.4 Dlouhodobý rehabilitační plán 

V dlouhodobém rehabilitačním plánu budeme pokračovat v posílení DKK 

pro podporu stability a chůze, čímž dojde ke zlepšení kvality života pacientky 

s příznivým ovlivněním svalstva pánevního dna a zlepšení inkontinenčního problému. 

Zaměříme se i na posílení trupové stabilizace, která je výrazně oslabená stálým sezením 

na vozíčku. Po ukončení cyklu terapie je pacientce doporučený lázeňský udržovací 

rekondiční pobyt. 



 

 

5.1.5 Průběh rehabilitace 

Cvičební jednotka č. 1 – 15.01.2022 

Pacientka se subjektivně cítí dobře, žádné bolesti neudává. Chůzi omezila úplně 

a po bytě se pohybuje výhradně na vozíčku. Na začátek jsme provedli kontrolu 

dechového stereotypu. Pacientka je chronický pacient a princip fyziologické dechové 

vlny ovládá z předchozích rehabilitací. Terapii jsme začali technikami měkkých tkání 

pro uvolnění vysokého tonu svalů DKK. Pokračovali jsme technikami PIR zejména 

na flexory kyčelního a kolenního kloubu, kdy pacientka byla instruována i k autoterapii. 

Následně jsme cvičili různé varianty cviku „bridge“ pro posílení svalů DKK a aktivaci 

svalů pánevního dna. Pacientce bylo doporučené zakoupení kompenzační pomůcky 

„schodolez“. 

Cvičební jednotka č. 2 – 22.01.2022 

Pacientka je v dobré náladě, bolesti neudává. V terapii jsme použili TMT na DKK 

a ošetřili jsme TrPs v lýtku. Cvičení jsme začali nácvikem „malé nohy“ a pacientka byla 

instruována k tréninku tohoto cviku pro lepší aktivaci klenby nohy. Svaly DKK jsme 

posilovali v antigravitační poloze v lehu na zádech simulací chůze o zeď. Pacientka byla 

korigovaná k aktivaci nitrobřišního tlaku a vnímání pánevního dna. 

Cvičební jednotka č. 3 – 29.01.2022 

Cvičební jednotka byla zaměřená na posílení svalů HKK, a to především m. triceps 

brachii vhodnými cviky. S pacientkou jsme přecvičovali také Kegelove cviky 

pro posílení pánevního dna a zlepšení inkontinence. Pacientka byla instruována 

k automobilizaci n. medianus. Provedli jsme korekci chůze po bytě. 

Cvičební jednotka č. 4 – 06.02.2022 

Pacientka udává zvýšenou únavu. Terapii jsme zahájili testem chůze na 25 stop, 

kdy pacientka dosáhla času 1:49,84. Cílem dnešní terapie bylo zlepšení trupové 

stabilizace vhodně volenými cviky v pozici na čtyřech, pro optimalizaci a zpevnění 

trupu při dlouhém sezení na vozíčku. Do terapie jsme zakomponovali i pasivní 

izometrické protažení DKK, ke kterému byl instruován i manžel. Indikovali jsme toto 

protažení denně jako součást autoterapie. Terapii jsme zakončili opakováním testu 

chůze na 25 stop, kdy pacientka dosáhla výrazného zlepšení času po cvičení 

a to 1:43,56. Časový výsledek testu byl v obou případech horší než při vstupním 



 

 

vyšetření v RS centru. Tento postřeh připisujeme ztíženým podmínkám provedení testu 

v domácím prostředí a zvýšené únavě pacientky. 

Cvičební jednotka č. 5 – 12.02.2022 

Úkolem dnešní terapie bylo protažení svalů DKK a posílení trupové stabilizace. 

Za tímto účelem jsme použili cviky z konceptu ACT, a to konkrétně vzpěr, vzpěr 

s přidáním flexe hlavy, vzpěr a střídavá extenze DKK. V rámci autoterapie byla 

pacientka instruována ke vzpěru v sedě na vozíku. Na konci terapie jsme s pacientkou 

sešli 9 schodů a ujeli venku zhruba 50 m s dopomocí nízkého chodítka. 

Cvičební jednotka č. 6 – 26.02.2022 

Pacientka se subjektivně cítí dobře. Udává zlepšení v chůzi vždy po protažení. 

V terapii jsme použili TMT na DKK a ošetřili jsme TrPs v lýtku. Cvičení jsme začali 

opakováním nácviku „malé nohy“ pro lepší aktivaci klenby nohy. Svaly DKK jsme 

posilovali v antigravitační poloze v lehu na zádech simulací chůze o zeď. Pacientka byla 

korigovaná k aktivaci nitrobřišního tlaku a vnímání pánevního dna. 

Cvičební jednotka č. 7 – 01.03.2022 

Na začátku cvičební jednotky jsme provedli protažení HKK i DKK technikou PIR. 

Cvičební jednotka byla zaměřená především na posílení HKK cviky ve výdrži. 

Cvičební jednotka č. 8 – 06.03.2022 

Dnešní terapii jsme zahájili protažením DKK technikou PIR jako přípravu 

pro testování schodolezu, který si pacientka pořídila na naše doporučení. Následně 

proběhla instruktáž pacientky a jejího manžela pro užívaní pásového schodolezu. 

Pásový schodolez je používaný pro mechanické vozíky. Přejezd po rovině se realizuje 

pomocí čtyř vysunovacích koleček, kdy si pacientka zezadu najede na schodolez. 

Vozíček i pacientka jsou pak připoutáni speciálními pásy. Asistující člověk vozíček 

„zaklapne“ směrem dozadu, čím zajistí nadzvednutí vozíčku nad zem pro bezpečnou 

jízdu po schodech. Asistující člověk se schodolezem spolu s vozíčkem najede 

ke schodům, zmáčkne spouštěcí tlačítko a pak už schodolez, který je vybavený 

motorem jenom zajišťuje při přechodu po schodech. Fotografie z instruktáže a testování 

schodolezu jsou součástí Přílohy B. Na závěr byla pacientce zadaná autoterapie sezení 

na velkém míči 10 min denně dle tolerance. 



 

 

Cvičební jednotka č. 9 – 08.03.2022 

Pacientka si stěžuje na přetížení trapézů po chůzi s nízkým chodítkem. Provedli jsme 

techniky měkkých tkání na oblast krční a hrudní páteře. Zvolili jsme i uvolňovací cviky 

pro krční páteř a cviky posilovací pro mezilopatkové svalstvo. Pacientce byla znovu 

doporučená autoterapie formou sezení na velkém míči, které je pro ni hodně obtížné. 

Cvičební jednotka č. 10 – 12.03.2022 

Pacientka udává zlepšení stability při denním sezení na velkém míči. Terapii jsme 

zahájili testem chůze na 25 stop, kdy pacientka dosáhla času 1:21,91. Pokračovali jsme 

pasivním protažením DKK. Zopakovali jsme cviky v pozici na čtyřech a přidali jsme 

je do autoterapie pacientky. Rovnováhu jsme trénovali stáním u žebřin a přenášením 

váhy z jedné nohy na druhou. Využili jsme cvičení v představě, kdy měla pacientka 

za úkol představovat si stání na špičkách a stání na patách. Terapii jsme zakončili 

testem chůze na 25 stop, kdy byl dosažený čas 1:12,16. 

Cvičební jednotka č. 11 – 15.03.2022 

Na začátku terapie jsme pasivně protahovali DKK. Pacientka udává zmírnění 

bolestivých křečí, především v nočních hodinách, jako výsledek pravidelného 

protahování spastických svalů dolních končetin. Pokračovali jsme s tréninkem 

rovnováhy stáním u žebřin. Na konci tréninku jsme využili anaerobní cvičení 

na motomedu. 

Cvičební jednotka č. 12 – 19.03.2022 

Dnešní terapii jsme zaměřili na trénink trupové stabilizace. K tomuto účelu jsme 

využili cvičení v sedě na BOSU a výdrž v pozici „motorkáře“. Pokračovali jsme 

cvičením VNZ s dynamický natahováním DKK se závažím. Následně jsme přešli 

do výdrže v pozici tříměsíčního dítěte. Na konci jsme provedli reflexní masáž zad 

a izometrické protažení DKK. 

Cvičební jednotka č. 13 – 22.03.2022 

V tréninku trupové stabilizace jsme pokračovali i v této lekci s využitím dvou 

overballů. V pozici sedu na židli jsme jeden položili mezi lopatky a opěrku židle 

pro neustálou stimulaci správného sedu. Při následném cvičení jsme využívali druhý 

overball, vzpěrné prvky z ACT a výdržové pozice pro HKK. Terapii jsme zakončili 

reflexní masáží zad. 



 

 

Cvičební jednotka č. 14 – 26.03.2022 

Začali jsme pasivním protažením DKK VNZ, v této poloze jsme následně 

pokračovali cvičením v pozici tříměsíčního dítěte. Terapie pokračovala pasivním 

protažením DKK VNBř s následným izometrickým cvičením flexe kolenního kloubu, 

nezbytné pro správný stereotyp chůze. Test chůze na 25 stop, který následoval, 

pacientka ušla za 1:14,44. Cvičení jsme zakončili tréninkem rovnováhy stáním u žebřin 

a izometrickým cvičením flexe kolenního kloubu ve stoji. 

Cvičební jednotka č. 15 – 29.03.2022 

Dnešní terapie byla vedená v podvečerních hodinách pro demonstraci únavy 

pacientky v tuto část dne a zavedení možných „nabuzujících cvičení“. Terapii jsme 

začali testem chůze na 25 stop, kdy pacientka dosáhla času 2:23,06. Ve cvičení jsme 

zvolili sekvenci tří jógových pozic: kočka v tureckém sedu, rotace páteře v tureckém 

sedu a pozice dítěte. Střídání pozic je dáno pocitem pacientky. Její úlohou je představit 

si v každé pozici spojení sedacích hrbolů a země za současné vedené meditace. 

Cvičební jednotka č. 16 – 05.04.2022 

Poslední cvičební jednotka byla zaměřená na zopakování správného provedení cviků, 

které jsme vyhodnotili jako nejpřínosnější pro aktuální potřeby pacientky. Mezi tyto 

cviky patří například: vzpěr z konceptu ACT v sedě, cviky zaměřené na aktivaci 

trupové stabilizace a posílení m. triceps surae. Zdůraznili jsme důležitost izometrického 

protažení DKK, které je nutné provádět každý den jako prevenci progredující spasticity. 

5.2 Kazuistika 2 

5.2.1 Anamnéza 

Anamnéza byla odebrána 03.01.2022 v ambulanci RS centra VFN v Praze. 

Iniciály, pohlaví a věk pacienta: T. K., žena, 32 let 

Nynější onemocnění: V prosinci 2019 prodělala ataku pravostranné symptomatiky 

s následnou remisí. Výrazná únava, přítomná spasticita pravého lýtkového svalu. 

Pro stabilitu při chůzi si dopomáhá hůlkou. EDSS skóre 2,5–3. 

Osobní anamnéza: Prodělala běžná dětská onemocnění. V roce 

2012 a 2014 překonala potrat. 



 

 

Sociální anamnéza: Pacientka bydlí s bratrem a matkou v bytě, má k dispozici 

výtah. 

Pracovní anamnéza: Pacientka pracuje jako specialista pro skladbu pořadů v TV, 

momentálně formou home-office s občasným docházením do práce 1x týdně. 

Farmakologická anamnéza: Medrol 4 mg 1tbl denně; Pyridoxin 2-2-2; Vigantol 

30 kapek týdně. 

Alergologická anamnéza: Alergická na penicilín. Přítomná i potravinová alergie. 

Urologická anamnéza: neudává. 

Abúzus: neudává. 

Rehabilitační anamnéza: 

5.2.2 Vstupní kineziologický rozbor 

Subjektivně 

Pacientka udává slabost pravé DK, zejména v oblasti hlezna omezující delší chůzi, 

ale také chůzi do schodů – problém způsobený oslabením dorzálních flexorů nohy. 

Při nerovném povrchu často dochází k podvrtnutí levého kotníku. Pacientka si stěžuje 

na bolest v oblasti ramenních kloubů jako důsledek sedavého zaměstnání za počítačem. 

Vyšetření stoje a rovnováhy – Funkční škála podle Bergové 

Celkové dosažené skóre je 53 bodů. Pacientka ztratila 2 body v natahování dopředu 

v předpažení (Duncanův funkční test), kdy by ale dosáhla plné skóre v modifikované 

verzi v sedě. Jeden bod pacientka ztratila při stoji na jedné noze (pravá DK). 

Vyšetření chůze 

Při aspekci chůze jsme pozorovali mírný cirkumduční pohyb v kyčelním kloubu 

vycházející z pocitu nejistoty při odvíjení špičky od podložky. Na začátku jsme provedli 

test chůze na 25 stop s dosaženým časem 5,31 sekundy. V testu TUG byl na první 

pokus dosažený čas 8,12 sekundy. Při druhém pokusu s odpočítáváním čísel pacientka 

dosáhla času 7,63 sekundy. Při funkčním vyšetření na sílu dorzálních flexorů byla 

pacientka schopná dorziflexe na pravé noze 25krát za 30 sekund, na levé noze to bylo 

56krát.  



 

 

Orientační svalová síla 

Orientační svalovou sílu hodnotíme stupněm 5 na levé polovině těla, stupněm 

5 na pravé horní polovině těla a stupněm 3+ na pravé DK. 

Palpační vyšetření a spasticita 

Při palpačním vyšetření jsme zjistili zvýšený svalový tonus v oblasti pravého 

lýtkového svalu, který jsme potvrdili vyšetřením pro spasticitu. 

5.2.3 Krátkodobý rehabilitační plán 

V rámci krátkodobého rehabilitačního plánu je naším cílem zlepšení hybnosti 

pravého hlezna a eliminování bolesti v oblasti pravého kotníku. Provedeme korekci 

pracovní polohy v sedu u počítače. Za tímto účelem budeme trénovat i trupovou 

stabilizaci pro celkové zlepšení postury. 

5.2.4 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Cílem dlouhodobého rehabilitačního plánu bude redukce svalových dysbalancí, 

uvolnění svalů pánevního dna a posílení jádra těla a bederní páteře pro snížení zátěže 

kladené na pánev za účelem následného snížení rizika potratu a předčasného porodu 

vyskytujících se v anamnéze. Po ukončení cyklu terapie je pacientce doporučený 

lázeňský udržovací rekondiční pobyt. 

5.2.5 Průběh rehabilitace 

Cvičební jednotka č. 1 – 10.01.2022 

V první cvičební jednotce jsme začínali TMT na oblast chodidla a lýtkového svalu. 

Pokračovali jsme nespecifickými mobilizacemi plosky nohy. Pro aktivaci klenby nohy 

jsme použili vhodné senzomotorické cvičení – aktivace klenby nohy pomocí míčku 

s bodlinami a následně pomocí Thera-bandu. Cvičení jsme zakončili tréninkem stability 

chodidla s pomůckou BOSU. Na závěr terapie jsme použili kinesio-taping pro stabilitu 

kotníku. 

Cvičební jednotka č. 2 – 17.01.2022 

Po aplikaci kinesio-tapingu pacientka nepociťovala změnu. Při dnešním příchodu 

si stěžuje na nespecifickou bolest zad. Následní dovyšetření ukázalo palpačně citlivý m. 

gluteus medius na levé straně s přítomností TrPs. Terapii jsme zahájili ošetřením těchto 

TrPs a pokračovali jsme reflexní masáží pro bederní oblast zad. V rámci cvičení jsme 

zvolili cvičení v pozici „bridge“, které stabilizuje jádro těla a nevyvíjí tlak na bederní 



 

 

oblast. Použili jsme variantu ve výdrži a variantu se střídavým propínáním DKK 

v KOK. Následovalo cvičení pro trupovou stabilizaci s velkým míčem. 

Cvičební jednotka č. 3 – 26.01.2022 

Během této jednotky jsme pokračovali v ošetření TrPs v oblasti m. gluteus medius 

a reflexní masáží Lp. Provedli jsme protažení hýžďových svalů, následně protažení 

adduktorů kyčelního kloubu v pozici motýlka. S pacientkou jsme společně vytvořili 

sestavu cviků „pelvic pain“, které jí subjektivně dělají dobře. V rámci autoterapie jsme 

doporučili vložit polštář mezi DKK při spánku v pozici na boku. Táto poloha napomáhá 

udržet fyziologickou křivku páteře během spánku, čímž snižuje riziko bolestí v oblasti 

pánve a bederní páteře. 

Cvičební jednotka č. 4 – 12.02.2022 

Pacientka se subjektivně cítí dobře. Na začátku terapie jsme použili TMT 

pro uvolnění lýtkového svalstva v hypertonu. Pro aktivaci klenby nohy jsme použili 

ostnatý míček, protažení nártu ve stoji. O optimálnější nastavení klenby jsme 

se dále snažili pomocí cvičení na BOSU – zkoušeli jsme nákroky ze strany, udržení 

stability a podřepy. Pro core posílení jsme zvolili pozici nízkého medvěda ve výdrži 

a předozadní přenos váhy v nízkém medvědovi, vybrané cviky byly pro pacientku 

hodně náročné. Na závěr jsme se zaměřili na posílení hlubokých flexorů krku s cílem 

optimalizace držení hlavy při práci za počítačem. 

Cvičební jednotka č. 5 – 28.02.2022 

Pacientka T. K. si stěžuje na bolesti ramenních kloubů zejména PHK. Funkční 

vyšetření neprokázala žádnou pozitivitu. Přítomný TrPs v m. brachioradialis, který jsme 

ošetřovali kompresí. Samotná komprese při ošetření způsobuje nocicepci, na základě 

které CNS inhibuje vlákna daného svalu. Pokračovali jsme tréninkem v pozici nízkého 

medvěda ve výdrži, trénovali jsme předozadní přenos váhy a přidali jsme unožení 

v nízkém medvědovi a dynamický přechod do pozice vysokého medvěda. Na závěr 

jsme cvičení zkombinovali s aerobní zátěží na motomedu, které ukázalo, že pacientka 

paradoxně zatěžuje PDK na 54 % a LDK na 46 %. Aerobní trénink budeme zařazovat 

i do dalších terapií s cílem uvědomění si rovnoměrného zatěžování obou DKK. 



 

 

Cvičebná jednotka č. 6 – 02.03.2022 

Při dnešní terapii jsme pokračovali ošetřením TrPs v m. brachioradialis kompresí. 

Cvičení proběhlo na pěnovém TOGU válci za účelem posílení hlubokého stabilizačního 

systému. Do této cvičebné jednotky jsme zároveň zařadili několik protahovacích cviků 

pro RAK a několik relaxačních cviků. Pacientka pokračovala v aerobním tréninku 

na motomedu, kde se jí dařilo vyvažovat zátěž kladenou na DKK za použití zrakové 

kontroly indikace zátěže na přístroji. Na závěr jsme použili kinesio-taping pro centraci 

ramenního kloubu s cílem ulevit pacientce od bolesti. 

Cvičební jednotka č. 7 – 07.03.2022 

Pacientka udává výrazné zvýšení bolesti po aplikaci kinesio-tapingu a celkovou 

dekompenzaci stavu. Dnešní terapie byla zaměřená na celkovou relaxaci, meditaci 

a mindfulness. 

Cvičební jednotka č. 8 – 09.03.2022 

Cílem dnešní terapie bylo trénovat stabilitu a rovnováhu. Na začátek jsme použili 

funkční elektrickou stimulaci k tréninku m. tibialis anterior. Pokračovali jsme tréninkem 

rovnováhy pomocí balančních her na konzoli Nintendo Wii. Pacientka udává 

subjektivní zlepšení citlivosti PDK po aplikaci funkční elektrostimulace. 

Cvičební jednotka č. 9 – 14.03.2022 

Terapii jsme zahájili protažením DKK a jemnými nespecifickými mobilizacemi 

plosky nohy. Vytvořili jsme malý „kruhový tréning“ pro cvičení stability, který 

se skládal z několika úseků stimulujících senzomotoriku nohy. Součástí dráhy byly série 

dřepů na balanční čočce, výdrž v podřepu na dřevěné úseči, stoj na jedné noze 

na BOSU, série dřepů na BOSU, balanční cvičení na posturomedu. Fotografie 

balančního tandemu je součástí Přílohy C. 

Cvičební jednotka č. 10 – 16.03.2022 

Cvičební jednotka byla zrušená pro slabost po třetí dávce očkování proti SARS-CoV-

2. 

Cvičební jednotka č. 11 – 21.03.2022 

Na začátku terapie jsme provedli TMT pro uvolnění lýtkových svalů a nespecifické 

mobilizace plosky nohy. Ve cvičení jsme opět vytvořili balanční tandem ve variaci 

se schůdkem. K cvičení na BOSU jsme přidali dynamický přechod ze stoje 



 

 

do hlubokého dřepu a pozice motorkáře – cvik aktivující trupovou stabilizace 

se současným tréninkem stability DKK a mobility kyčelních kloubů. Pro stabilitu 

kotníků jsme zařadili nové cviky jako například svázaní kolen na šířku pánve pomocí 

thera-bandu s následným stavěním se na špičky, ale i samotné cvičení stoje na špičkách 

v několika sériích. 

Cvičební jednotka č. 12 – 23.03.2022 

Pacientka si balanční tandem velice chválí a subjektivně pociťuje celkové zlepšení 

stavu. Na procházky se psem vychází již bez hůlky díky „jistějšímu pocitu v nohách“. 

Během dnešní terapie jsme zopakovali cvičení na balančním tandemu a na konci jsme 

využili aerobní cvičení na motomedu s kontrolou rovnoměrného zatížení obou DKK. 

Cvičební jednotka č. 14 – 28.03.2022 

Na začátku dnešní cvičební jednotky jsme zopakovali cvičení pro stabilitu kotníků 

a kolen. Do cvičebního balančního tandemu jsme přidali úklon pánve s BOSU v poloze 

5. měsíčního miminka zaměřený na přirozené zapojení pánevního dna a trupu. 

Pokračovali jsme v tréninku stoji na špičkách. 

Cvičební jednotka č. 15 – 04.04.2022 

Poslední cvičební jednotka byla zaměřená na zopakování cviků balančního tandemu 

a zhodnocení možnosti pacientky pokračování v této terapii v domácím prostředí. 

Zároveň jsme se na poslední terapii spolu s pacientkou zúčastnili konzultace 

s protetikem, kde byla pacientce doporučena AFO ortéza TurboMed XTern na venkovní 

použití a procházky se psem. Ortéza byla zvolena na základě špatného stereotypu 

uzamčení kolenního kloubu při chůzi. Pomůcka zároveň napomáhá dorziflexi nohy, 

přičemž neomezuje plantárni flexi nohy. 



 

 

6 VÝSLEDKY PRÁCE 

Výstupní vyšetření byly provedené 06.04.2022 v ambulanci RS centra, VFN. 

Vzhledem k tématu práce jsou předmětem našeho zájmu výsledky čtyř zvolených 

standardizovaných testů a výsledky dotazníku únavy. 

6.1 Porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru 
u kazuistiky 1 

Tabulka 6.1: Porovnání výsledků standardizovaných testů 1 

 Vstupní kineziologický 
rozbor 

Výstupní kineziologický 
rozbor 

Timed 25 foot walk test 
(min:sek, setina) 

1:29,00 0:39,8 

Timed Up and Go test 
(min:sek, setina) 

0:45,15 0:11,88 

Timed Up and Go test 
s přidaným kognitivním 
úkolem (min:sek, setina) 

1:05,00 0:13,63 

Berg balance test 17 bodů 20 bodů 
Fatigue Severity scale 46 bodů 46 bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.1.1 Slovní zhodnocení výsledků kazuistiky 1 

Pro objektivní zhodnocení výsledků práce jsme zvolili čtyři standardizované testy 

a dotazník únavy. Po čtyřměsíční terapii se zaměřením se na uvolnění tonu svalů DKK 

a jejich následným posílením došlo k výraznému časovému zlepšení v chůzi pacientky. 

V Berg balance testu se pacientka zlepšila o 3 body. 1 bod navíc získala pacientka 

v sedě bez opory, o 1 bod si polepšila v posazování ze stoje a zlepšení o 1 bod jsme 

zaznamenali i v udržení rovnováhy při rotaci hlavy a ohlédnutí se přes rameno. 

V dotazníku únavy jsme dosáhli stejného počtu bodů. Změnu ale pozorujeme 

při úvodních otázkách dotazníku, kde pacientka uvedla, že za období posledních třech 

měsíců ani jednou neupadla. 

Subjektivně se pacientka cítí lépe. Denní křeče v DKK vymizely, noční křeče jsou 

mírnější. Únavu pociťuje stejně. 

6.1.2 Zhodnocení dosažení cíle krátkodobého rehabilitačního plánu kazuistiky 1 

Cíl krátkodobého rehabilitačního plánu hodnotíme na základě standardizovaných 

testů za dosažený. Došlo ke zvýšení výdrže ve stoji a k časovému zlepšení při chůzi. 



 

 

Posouzením podmínek domácího prostředí jsme zjistili, že nejvíce omezujícím faktorem 

pro soběstačnost pacientky je venkovní schodiště bytového domu. Nejvhodnější volbou 

kompenzační pomůcky byl schodolez. 

6.2 Porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru 
u kazuistiky 2 

Tabulka 6.2: Porovnání výsledků standardizovaných testů 2 

 Vstupní kineziologický 
rozbor 

Výstupní kineziologický 
rozbor 

Timed 25 foot walk test 
(min:sek, setina) 

0:05,31 0:05,13 

Timed Up and Go test 
(min:sek, setina) 

0:08,12 0:03,18 

Timed Up and Go test 
s přidaným kognitivním 
úkolem (min:sek, setina) 

0:07,63 0:04,82 

Berg balance test 53 bodů 56 bodů 
Fatigue Severity scale 39 bodů 29 bodů 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2.1 Slovní zhodnocení výsledků kazuistiky 2 

U pacientky T. K. došlo k mírnému časovému zlepšení chůze v testu na 7,62 m. 

Časové zlepšení je patrnější při testu Timed up and go test, ve kterém pacientka získala 

větší kontrolu a jistotu při vstávání a rozjezdu chůze. V Berg balance testu získala 

pacientka plný počet bodů. Balančním tréninkem jsme odstranili potíže s udržením 

rovnováhy při Duncanovom funkčním testu, pacientka zvládne bez problému i stoj 

na jedné DK. V dotazníku únavy došlo ke zlepšení o 10 bodů, kdy únava 

již nepředstavuje nejvíce obtěžující symptom. 

Subjektivně se stav pacientky zlepšil. Udává výrazné snížení únavy. Pacientka 

je schopna projít 2–3 km bez hůlky. Při přechodu nerovným terénem pocit nejistoty 

přetrvává. 

6.2.2 Zhodnocení dosažení cíle krátkodobého rehabilitačního plánu kazuistiky 2 

Bolest v oblasti pravého kotníku se částečně zmírnila. Pacientčina nově získaná 

jistota při chůzi umožnila vynechání hůlky při kratších vzdálenostech, což napomáhá 

korekci postury. Cíl hodnotíme jako částečně dosažený. Navrhujeme pokračovat 

v terapii se zaměřením se na balanční cviky a použití elektrostimulace. 



 

 

V rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu byl pacientkám doporučený lázeňský 

pobyt. Pacientka P. S. absolvuje pobyt v Berouně a pacientka T. K. absolvuje pobyt 

v Klimkovicích. 



 

 

7 DISKUZE 

V naší bakalářské práci jsme se zabývali zhodnocením efektu rehabilitace na relaps-

remitentní a progresivní formu onemocnění roztroušená skleróza se zaměřením 

na poruchy chůze a rovnováhy. Volbu téma práce jsme založili na osobních 

zkušenostech s pacienty trpícími onemocněním RS a častou nezkušeností 

nespecializovaných zařízení. Zvolenými metodikami se nám podařilo zlepšit parametry 

chůze a rovnováhy u obou pacientek. Se zlepšením chůze a intenzivnějším cvičením 

souvisí také pozorované zlepšení psychického stavu. Z vybraných prvků a pomůcek 

se nám nejvíce osvědčilo používání balančních podložek. Na balančních podložkách 

jsme uplatňovali různé modifikace cviků. Balanční podložky jsou dostupnou metodou 

také pro cvičení na doma. Jeden z parametrů, který se nám nepodařilo ovlivnit, byla 

únava P. S. Tento fakt připisujeme tomu, že pacientka P. S. trpí sekundárně progresivní 

fází roztroušené sklerózy, která omezuje možnosti fyzioterapeutické intervence 

a výsledky cvičení. 

Každý pacient trpící sclerosis multiplex je jedinečný jak ve svých symptomech, 

tak v jejich psychickém prožívaní. Kromě vlastní individuální praxi s pacientkami, jsme 

měli možnost účastnit se na na psychoterapeutických sezeních vedených RS centrem 

ve spolupráci s psychoterapeutkou Mgr. Renátou Malinovou, kde jsme zjistili, 

že nejvíce omezující zůstávají pro pacienty poruchy chůze, poruchy rovnováhy 

a v neposlední řade jejích zařazení do společnosti po diagnostice onemocnění i v jeho 

průběhu. Poruchy chůze a rovnováhy jsme ovlivňovali výše popsanými 

fyzioterapeutickými metodami a prostředky. V nezbytných případech jsme do terapie 

zařazovali i meditaci a mindfulness. Na základě naší práce s pacienty máme za to, 

že není psychologické složce ve fyzioterapii přikládaný náležitý význam. Vedenou 

meditací dokážeme ovlivnit aktivitu a stavbu prefrontálniho kortexu. Prefrontální kortex 

je vyspělá část mozku odpovědná za exekutivní funkce, jako jsou paměť, pozornost 

a regulace emočních podnětů. Konkrétně meditací dokážeme ovlivnit strukturální 

změny šedé a bílé hmoty: 

 Gyrus cinguli – součást limbického systému, která ovlivňuje vnitřní motivaci 

a paměť člověka. Zvýšenou aktivitou – tréninkem meditace gyrus cinguli 

zvětšuje svůj objem. (Esch, 2014) 



 

 

 Insula – struktura odpovědná za správnou artikulaci a rozpoznání mluveného 

slova. Zvýšenou aktivitou dochází k jejímu strukturálnímu posílení. (Esch, 

2014) 

 Amygdala – součást limbického systému, která zpracovává a produkuje 

negativní emoce, jako jsou strach, úzkost nebo hněv. Studie dokazují, že během 

8 týdnů meditace pacienta došlo k snížení aktivity a volumenu amygdaly. (Esch, 

2014) 

Z výše uvedeného vyplývá, že dlouhodobá meditace způsobuje snížení stresových 

odpovědí a zvyšuje odolnost člověka vůči negativním podnětům a rádi bychom 

zdůraznili nevyhnutelnost jejího zařazení do fyzioterapeutické praxe v rámci spolupráce 

interprofesního týmu. (Esch, 2014) 

Pomocí meditace a minfulness se člověk umí vypořádat také se situacemi, které jsou 

mimo jeho kontrolu. Za poslední dva roky od vypuknutí pandemie onemocnění Covid-

19 jsme se potkali se strachem a vyhýbaní se sociálnímu kontaktu, včetně návštěvy 

fyzioterapeuta. Speciálně to bylo vidět u pacientky P. S., u které jsme místo 

progredujícího zhoršení zdravotního stavu pozorovali spíše celkovou dekondici 

způsobenou obavou z nákazy virem SARS-CoV-2 a následným vyhýbáním 

se kolektivním aktivitám. V případě pacientky P. S. pozorujeme důležitost možnosti 

terapie v domácím prostředí, která by byla vhodná pro všechny pacienty s vyšším 

deficitem. Tato možnost je v praxi nedostatečně dostupná a realizována 

jen v ojedinělých případech. U mladší pacientky T. K. jsme podobnou situaci 

pozorovali v menší míře. Nedošlo k úplnému vyhýbaní se kontaktům, avšak došlo 

ke zmírnění aktivity, např. přechodem na práci formou home-office. Na jejím případu 

můžeme demonstrovat, že práce je jednou z důležitých aspektů udržujících soběstačnost 

pacienta, čímž i jeho socioekonomické zdraví. Rehabilitace je důležitým faktorem 

k zachování si práceschopnosti formou cvičení nebo výběrem vhodné kompenzační 

pomůcky. Pro pacienty s RS hraje důležitou roli i možnost rekvalifikace. 

Roztroušená skleróza je specifické onemocnění a vyžaduje specifickou starostlivost. 

Celosvětově počet postižených osob tímto onemocněním dosahuje přibližně 2,3 miliónu 

lidí. V současné době je v ČR 15 vysoce specializovaných center pro diagnostiku 

a léčbu demyelinizačních onemocnění, což ani zdaleka nepovažujeme za dostatečné 

pokrytí potřeb osob s roztroušenou sklerózou. Naše tvrzení podporuje subjektivní 



 

 

vyjádření pacientky paní J. K., relaps-remitentní forma, EDSS 2,5: „Bohužel 

s rehabilitací jako takovou nemám zrovna dobré zkušenosti. Chodila jsem 

do nejmenované nemocnice v blízkosti Prahy. Paní fyzioterapeutka mě čtvrt hodiny 

masírovala molitanovým míčkem a po osmi úplně stejných návštěvách prohlásila, 

že to stačilo. Na výstupní zprávě je jen absolvovala – 8 návštěv. 

Po cca čtvrt roku jsem zažádala o další rehabilitaci, ale tu mi obvodní doktorka 

nepovolila, že nemám nárok. V RS centru řekli, že mám, ale že je zbytečné dojíždět 

do Prahy, ať pokračuji v místě bydliště. Vyzkoušela jsem fyzioterapeutku v soukromém 

sektoru. Tam jsem byla spokojenější. Každé cvičení bylo trochu jiné. Ukazovala mi 

hodně cviky s velkým overballem a zkoušeli jsme různé balanční podložky. (Což jsme 

dělali na úplném začátku ve Střešovicích a ukázalo se to jako nejúčinnější.) Pamatuji si, 

že na mně zkoušela i něco z Vojtovy metody. Po celou dobu jsem se snažila cvičit prostě 

sama. Sháněla jsem informace na internetu a na stránkách pro Rozkaře a z různých 

brožur, které jsem sbírala, kde se dalo. Vím, že mám nárok každé 2 roky na lázně. 

Ale bohužel RS mě potkala krátce po porodu, takže odejít od malé opět na 3–4 týdny 

pro mě bylo a asi pořád je nepředstavitelné. Bohužel je to znát, tuhnou mi svaly. 

A zvětšují se bolesti kloubů, které teda prý spíš souvisejí s nasazenou léčbou.“ 

Péči specializovaných RS center doplňují pobyty v lázeňských zařízeních, na které 

má pacient nárok 1x v průběhu 24 měsíců. Komplexní lázeňská péče je plně hrazená 

zdravotní pojišťovnou. Lázeňský pobyt má pro pacienta mnoho výhod a poskytuje 

multidisciplinární řešení obtíží s vysokou intenzitou rehabilitace doplněné o moderní 

přístrojovou léčbu a pestré možnosti fyzikální terapie. Neméně důležitý je sociální 

aspekt lázeňského pobytu pacienta. (Bauko, 2020) 

Obě pacientky pobyty ve specializovaných zařízeních a lázeňských místech 

již několikrát absolvovaly a byly dobře obeznámené např. s postupy respirační 

fyzioterapie. Ergoterapii jsme u pacientky T. K. zahrnuli na začátku terapie a P.S. byla 

ergoterapeutkou edukována při výstupním vyšetření. 

Jedna kapitola práce byla věnovaná popsání souvislosti mezi neuroplasticitou mozku 

a roztroušenou sklerózou. V současné době probíhá řada výzkumů, které se zaměřují 

na to, jakým způsobem můžeme cíleně ovlivnit plastické procesy CNS. V případě RS 

se zaměřujeme spíše na modifikaci existujících synapsí a systémovou organizaci 

než na vznik nových obvodů. Studie dokazují, že fyzioterapeutické metody napomáhají 



 

 

remyelinizaci závislé na aktivitě a principech učení. Pro lepší pochopení můžeme 

využívané metody rozdělit následovně: metoda svalové re-edukace, task-oriented 

metoda (např. Bobath koncept) a facilitační metoda (např. Vojtova metoda, DNS). 

V naší práci jsme využívali nejvíce metodu svalové re-edukace. Svalová re-edukace 

je kombinace protahování, aerobního a anaerobního tréninku. Udržuje KVS v kondici 

a zpomaluje atrofii mozku. Již při krátkodobém tréninku Morgen et al. prokázal změny 

v mozkové aktivaci ve smyslu jejího rozšíření. Využití poznatků z oblasti 

neuroplasticity a fyzioterapie je slibnou cestou ke zpomalení progrese nemoci. (Řasová, 

Procházková, Ibrahim, 2017) 

Snížení zmiňované atrofie mozku je jedním z hlavních cílů v současném vývoji léků 

pro pacienty s RS. Zdravému dospělému člověku atrofuje mozek v průměru o 0,1 %–

0,3 % za rok. U pacientů trpících RS toto číslo představuje >0,4 % za rok a u některých 

struktur může dojít k atrofii v hodnotách až 20 % za rok. (Havrdová, 2018) 

Důležitým přetrvávajícím faktorem omezujícím využití našich poznatků z oblasti 

neuroplasticity je únava pacienta. Přítomnost únavy pacienta vyplývá již ze samotné 

podstaty onemocnění, tj. přítomnosti zánětlivého procesu v CNS. U mladší pacientky 

T. K. jsme pozorovali zmírnění projevů únavy, ne však její vymizení. Za účelem snížení 

vyčerpanosti je u pacientů potřeba zavést systémová opatření i v běžných ADL, jako 

je například plánování a strategie během dne, využití stoličky na sezení k mytí nádobí 

nebo výměnu těžkých materiálů (příbor atd..) za lehčí. U pacientky P. S. se únavu 

nepodařilo ovlivnit, a proto byla při posledním sezení nutná spolupráce interprofesního 

týmu RS centra VFN, kde byly ergoterapeutkou Bc. Eliškou Rotbartovou sepsány 

konkrétní užitečné strategie pro snížení únavy, které jsou součástí Přílohy D. 

Metaanalýza provedena v roku 2014 prokazuje, že fyzioterapeutické postupy použité 

u roztroušené sklerózy mají větší vliv na redukci únavy než dvě nejčastěji 

předepisované medikace. Z tohoto zjištění vyplývá, že rehabilitace by měla patřit 

k první volbě terapie pro pacienty s invalidizující únavou. (Asano, Finlayson, 2014) 

Druhým faktorem způsobujícím únavu pacienta je vliv vysokých teplot. 

U demyelinizačního onemocnění je nervové vlákno odhalené a dochází k maximálnímu 

zpomalení či úplnému bloku vedení vzruchu. Po odeznění akutní fáze dojde 

k regeneraci myelinových pochev, avšak nenabývají předešlé síly, a Ranvierovy zářezy 

jsou umístěny blíže k sobě. Změny teploty vedou k dalším změnám na úrovni iontových 



 

 

kanálů a ke zpomalení vedení. Zpomalení vedení vzruchu zasahuje úroveň fyzických 

i kognitivních funkcí, které se stávají pro pacienta energeticky náročnější a vedou 

k zvýšené únavě. (Obhlídalová, 2020) 

Dalším běžným problémem doprovázejícím osoby trpící RS jsou sexuální dysfunkce. 

Tento symptom onemocnění je i v dnešní době doprovázen určitým stigmatem. 

Až 94 % pacientů se o problémech spojených se sexuálním životem svému doktorovi 

nezmíní. Sexuální dysfunkce přítomné u RS klasifikujeme jako primární, sekundární 

a terciární. Primární sexuální dysfunkce jsou způsobené demyelinizační lézi v CNS, 

sekundární dysfunkce vyplývá z fyzických symptomů RS jako například únava nebo 

inkontinence a terciární dysfunkce tvoří emocionální, partnerské a socioekonomické 

roviny, které mohou vést k narušení sexuálního života pacienta. Léčbu sexuálních 

poruch můžeme rozdělit podle jejich samotné klasifikace na farmakologickou, léčbu 

psychoterapeutickou intervencí a léčbu cíleným cvičebním programem. Studie Lorenza 

a Mestona zkoumala, zda již jedno sezení aerobního cvičení dokáže ovlivnit sexuální 

vzrušení u žen s těžkou depresí. Porovnávali sexuální vzrušení u žen ve třech skupinách. 

Jedna skupina žen absolvovala běh na běžícím pásu s intenzitou 80 % maximální tepové 

frekvence po dobu 20 minut s následným sledováním erotického filmu 5 minut 

po cvičení. Druhá skupina sledovala erotický film v různém čase po stejném cvičení 

a třetí kontrolní skupina před sledováním erotického filmu necvičila. Výsledky 

prokázaly výskyt zvýšeného genitálního vzrušení u obou cvičících skupin na rozdíl 

od skupiny kontrolní. Po úspěšné studii byly provedené další dvě studie zaměřující 

se na vliv fyzické aktivity na sexuální dysfunkce, které také ukázaly slibný efekt cvičení 

na sexuální život žen trpících RS. Pravidelné cvičení snižuje únavu, mírní depresi, 

zvyšuje sebevědomí pacienta, snižuje nespecifické bolesti, zlepšuje zdatnost KVS, 

zlepšuje náladu spojenou se zvýšenou koncentrací neurotransmiterů, jako jsou serotonin 

a dopamin, a pomáhá udržovat správný biorytmus spánku. (Bahmani, 2021) 

Vliv na sexuální dysfunkce u pacientů s RS může mít bezpochyby i stres z nemoci 

samotné a životní situace, ve které se pacient ocitl. Jako jedna z možností pomoci 

pacientům se nabízí tzv. stress management therapy. Mohr et al. zkoumal vliv terapie 

managementu stresu na aktivitu zánětu u RS a dospěl k závěru, že se během 24 týdnů 

snížil počet lidí, u kterých by za danou dobu přibyly nové aktivní léze v CNS. (Mohr, 

Lovera, Brown, 2012) 



 

 

Roztroušená skleróza nebo i onemocnění tisíce tváří má nepředvídatelný průběh 

a širokou variaci příznaků. Rehabilitační plán musí být sestaven podle individuálních 

potřeb každého jedince. Na sestavení rehabilitačního plánu se musí podílet odborníci 

širokého spektra, v první řadě neurolog ve spolupráci s fyzioterapeutem, 

ergoterapeutem a psychoterapeutem. Spolupráce pacienta je nezbytný předpoklad 

pro dosažení výsledků ve stanoveném rehabilitačním plánu. Naši probandi si byli 

vědomi, že každý pokrok v terapii závisí na jejich individuální snaze. 



 

 

8 ZÁVĚR 

V teoretické části naší práce jsme zpracovali téma roztroušené sklerózy 

se zaměřením na poruchy chůze a rovnováhy. Poznatky teoretické části jsme 

uplatňovali po dobu čtyřměsíční terapie s pacientkami v relaps-remitentní a sekundárně 

progresivní formy roztroušené sklerózy. 

Ve speciální části jsme zpracovali dvě kazuistiky, ve kterých jsme využívali prvky 

senzomotoriky, cviky z konceptu ACT a DNS, fyzikální terapii, meditaci a mindfulness. 

Na základě dosažených výsledků považujeme dílčí i celkové cíle práce za splněné. 

U obou pacientek došlo ke zlepšení fyzického i psychického stavu. 

Naše práce byla přínosná jak pacientkám, tak i pro nás samotné. Probandi práce 

prokázali nadšení pro cvičení a dodržovali i zadané domácí úkoly. Pozitivní efekt 

fyzioterapie při roztroušené skleróze zasahuje mnoho aspektů života jedince, ne jenom 

motorickou zručnost. Celkově hodnotíme spolupráci jako bezproblémovou a doufáme, 

že práce pomůže nejenom odborné, ale také laické veřejnosti v pochopení potřeb osob 

postižených roztroušenou sklerózou. 



 

 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADL activities od daily living 

CIS klinicky izolovaný syndrom  

CNS centrální nervová soustava 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny  

EDSS expanded disability status scale 

ESWT extracorporeal shockwave therapy 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

KOK kolenní kloub 

KVS kardiovaskulární systém 

Lp bederní páteř 

PIR postizometrická relaxace 

PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RS roztroušená skleróza 

TMT techniky měkkých tkání 

TrPs trigger pointy 

VNBř vleže na břichu 

VNZ vleže na zádech 
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