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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá komplexním přístupem k dětskému 

pacientovi ve věku tří a půl let s CDG syndromem. Je rozdělena do tří částí, a to 

na: současný stav, metodiku a část speciální. 

Teoretická část práce je věnována rešerši z dostupných českých  

i zahraničních zdrojů. Zabývá se podrobným popisem CDG syndromu, a to 

zejména jeho diagnostikou, jednotlivými formami, symptomy a v neposlední 

řadě i možnostmi léčby. Jelikož u pacientky byla diagnostikována také 

cerebelární hypoplazie, práce se zaměřuje i na podrobný anatomický popis 

mozečku a jeho funkcí. 

V metodice jsou přiblížena vybraná vyšetření a fyzioterapeutické přístupy, 

které jsou aplikovány v části praktické. V metodologické části práce je také 

charakterizováno pracoviště, kde probíhají cvičební jednotky. 

Praktická část práce je zpracována formou kazuistiky a je rozdělena do 

několika částí. Je zde uvedena anamnéza pacientky a průběh dosavadních 

vyšetření. Následuje vstupní kineziologický rozbor, na jehož základě bude 

sestaven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Dle rehabilitačních plánů 

jsou sestaveny jednotlivé cvičební jednotky, které jsou rozvrženy do zhruba 

šesti měsíců. Po dokončení terapie jsou zhodnoceny výsledky na základě 

výstupního kineziologického rozboru. V této části jsou také navržena vhodná 

opatření a doporučení pro další péči o pacientku rodinnými příslušníky. 

Závěrem jsou dosažené výsledky zhodnoceny porovnáním vstupních 

 a výstupních hodnot a je zrekapitulován celý průběh terapie. V závěru práce je 

také kriticky pohlíženo na zvolené fyzioterapeutické přístupy. 
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CDG syndrom; mozeček; poruchy taxe; dědičná metabolická onemocnění; 

fyziologický vývoj; pediatrie.  



 

Abstract 

This bachelor thesis offers a complex approach to a pediatric patient with the 

CDG syndrome. It is divided into three parts: the current state, methodology 

and the special part. 

The theoretical part is devoted to the research of available Czech and foreign 

resources. It deals with the detailed description of the CDG syndrome, 

especially its diagnostics, its particular forms, symptoms and, last but not least, 

treatment options. Since cerebellar hypoplasia was also diagnosed, the thesis 

also focuses on the detailed anatomical description of the cerebellum and its 

functions. 

In the methodology section, the selected examinations and physiotherapeutic 

approaches – which will be applied in the practical part – are described. The 

methodological part also characterizes the workplace where the training units 

are performed. 

The practical part of the thesis is presented in the form of case report and it is 

divided into several parts. It describes the patient’s history as well as the 

previous examinations. A preliminary kinesiological analysis follows, resulting 

in the short-term and long-term rehabilitation plan. According to the 

rehabilitation plans individual training units are set up and structured for 

 a period of about six months. After finishing the therapy, the results are 

evaluated based on output kinesiological analysis. This section also proposes 

appropriate precautions and recommendations for further care of this young 

patient by her family members. Finally, the results are evaluated and the 

recapitulation of the whole course of physiotherapy is provided. At the end of 

the thesis, the chosen physiotherapeutic approaches are also critically reviewed 

and assessed. 
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1 ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je fyzioterapeutická intervence u dětského 

pacienta s CDG syndromem. Jedná se o dědičné metabolické onemocnění, které 

bylo pacientce diagnostikováno v šesti měsících. S rozvojem syndromu, který 

mimo jiné postihuje velké množství orgánů, byla u pacientky diagnostikována  

i mozečková hypoplasie a s ní související opoždění psychomotorického vývoje. 

Volba tématu souvisela s mým přáním seznámit se blíže s dětskou 

rehabilitací. Ta se diametrálně odlišuje od fyzioterapie dospělých. Je třeba nejen 

rozsáhlých odborných znalostí, ale také velké kreativity, fantazie, trpělivosti  

a předvídavosti. U dětí se využívá jiných technik a postupů, také by mělo 

cvičení probíhat formou hry. Dalším rozdílem je i to, že součástí péče o dítě je 

spolupráce s rodiči. Ta kolikrát bývá náročnější než samotná práce s pacientem. 

Dívka, která figuruje v této práci jako proband, je neuvěřitelně šikovná  

a chytrá. Spolupráce s ní byla úžasná, vždy chtěla cvičit, soustředila se, snažila 

se a bylo na ní znát, že moc „chce“. Během naší spolupráce byly vidět drobné 

pokroky, které nás velmi motivovaly do další terapie. Komplikací bylo pouze to, 

že pacientka nemluví. Ukázalo se, že zjištění a zajištění vhodné formy 

komunikace je pro další spolupráci naprosto nezbytné.  Ke komunikaci jsme 

využily nonverbální projevy nebo zjišťovací otázky, na které kývala ano/ne. 

Nikdy se nám nestalo, že bychom se nepochopily. Myslím, že i jí spolupráce 

přinášela radost stejně jako mně. 

Tvorba a přemýšlení nad cvičebními jednotkami nebylo z počátku vůbec 

snadné. S dětskou rehabilitací jsem do té doby neměla žádné zkušenosti. Díky 

praxím v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek a úzké spolupráci s dětmi, 

které navštěvují zdejší oddělení, se nakonec cvičení stalo zábavou jak pro 

pacientku, tak pro mě. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

CDG syndrom (neboli kongenitální poruchy glykosylace) řadíme mezi 

dědičné metabolické poruchy (DMP). DMP jsou různorodá onemocnění 

manifestující se v jakémkoliv věku. Způsobují mutace v genech kódujících 

enzymy a další proteiny. Pro léčbu je nutná především včasná diagnostika, a to 

zejména podrobné laboratorní testy ve specializovaných centrech, např. Ústav 

dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha (ÚDMP). (Košťálová, 

2017) 

2.1 Dědičné metabolické poruchy 

DMP jsou dědičná onemocnění způsobená patologickými mutacemi  

v genech kódujících enzymy a proteiny. Tato skupina nemocí mívá společné 

klinické příznaky. Nástupy nemocí bývají buďto náhlé, akutní v atakách, či 

chronické. Praktický lékař se ve své ordinaci může setkat s pacienty, kteří 

vykazují symptomy již od útlého věku, nebo naopak pozdně manifestující se 

formy mohou způsobovat obtíže až v dospělosti. K prokázání definitivní 

diagnózy jsou zapotřebí laboratorní testy na molekulárně-genetické úrovni. 

Perinatální diagnostika je důležitá zejména z důvodu vhodného poradenství 

rodinám. (Fernandes, 2008) 

DMP můžeme dělit do několika skupin. První z nich jsou DMP vedoucí 

k intoxikaci organismu. Jedná se o hromadění toxických metabolitů 

v metabolickém bloku, které postupem času vedou k poškození organismu. 

Bezpříznakové období je v tomto případě různě dlouhé a může se projevit až 

náhlou atakou. Mezi klinické příznaky řadíme zvracení, poruchy vědomí, 

jaterní selhání, multiorgánová selhání, z chronických pak opoždění 

motorického vývoje, neprospívání, neurologické a psychiatrické problémy. 
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Příkladem takové DMP je porucha metabolismu aminokyselin či sacharidů. 

(Košťálová, 2017) 

Další skupinou jsou DMP postihující energetický metabolismus. V orgánech 

či orgánových skupinách (myokard, játra, mozek, ledviny, sítnice a další) 

dochází k nedostatečnému přísunu nebo využití potřebné energie a to se 

projeví postižením funkce daného svalu či orgánu. Do této skupiny zahrnujeme 

DMP postihující metabolické dráhy v mitochondriích a cytoplazmě, což ústí 

v poruchu Krebsova cyklu, oxidace mastných kyselin, metabolismu pyruvátu, 

respiračního řetězce. Nemocní mívají hypoglykemii, hepatomegalii, 

hyperlaktacidemii, myokardiopatii a obvykle celkově neprospívají. (Košťálová, 

2017) 

Třetí skupinou jsou DMP postihující komplexní molekuly. Do této skupiny 

zahrnujeme i dědičné poruchy glykosylace (CDG syndrom). Jedná se o skupinu 

onemocnění, kde je přítomna porucha syntézy či odbourávání komplexních 

syntetizovaných makromolekul v organismu jako například 

mukopolysacharidy, glykolipidy nebo glykoproteiny. Tyto makromolekuly 

bývají součástí buněčných organel. Symptomy se manifestují po poměrně 

dlouhém bezpříznakovém období, jsou chronické a progresivní. Může být 

přítomna kraniofaciální dysmorfie, organomegalie, kostní dysplazie, postižení 

nervového systému. (Košťálová, 2017) 

2.1.1 Diagnostika DMP 

Včasná diagnostika a zahájení terapie již v novorozeneckém věku je naprosto 

zásadní pro další vývoj a prognózu dítěte. U pacientů s neléčitelnou poruchou 

metabolismu je stanovení správné diagnózy vhodné zejména z důvodu 

nabídnutí genetického poradenství rodině. Diagnostika je ale velmi náročná,  

a to zejména díky manifestaci nespecifických příznaků, které mohou 
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připodobnit jiné, častější diagnózy. Na DMP by se mělo pomýšlet vždy, pokud 

se akutní stav rozvine po období relativního zdraví. Většinou se tento stav váže 

na zahájení kojení. (Magner, a další, 2013) 

Množství klinických symptomů DMP (viz Tabulka 1, 2) je velmi široké  

a často zavádějící pro stanovení správné diagnózy. Mohou se vyskytovat 

v různých kombinacích, být pro dané onemocnění naprosto určující (například 

třešňová skvrna na očním pozadí) nebo naopak velmi nespecifické. Proto nelze 

DMP diagnostikovat pouze na klinické úrovni. Náznak DMP může prozradit  

i rutinní biochemické nebo hematologické vyšetření nebo zobrazovací metody. 

(Šťastná, 2004) 

Tabulka 1 Klinické symptomy u DMP 

Klinické symptomy u DMP 

Systém Symptomy 

Symptomy v graviditě Hypotrofie fetu, hypokineze až akineze fetu, neimunní hydrops 

fetalis, polyhydramnion, HELLP syndrom, AFLP 

Symptomy u novorozence Malformace, mikrocefalie, hypotermie, porucha sacího reflexu, 

opisthonus, apnoické pauzy, abnormální pohyby, ikterus 

Celkové symptomy Dysmorfie, stigmatizace, střádání, hypotrofie, ataky 

dehydratace, abnormální zápach moči a potu, epistaxe, krvácivé 

projevy, hemolýza, tromboembolické příhody, horečka, 

opakované infekce, únavový syndrom, opožděná puberta, časné 

úmrtí, neočekávané úmrtí, náhlé úmrtí 

Neurologické symptomy Oligofrenie, mentální retardace, psychomotorická retardace, 

regres psychomotorického vývoje, demence, opožděný vývoj 

řeči, letargie, dráždivost, poruchy vědomí, koma, záchvatovité 

onemocnění, infantilní spazmy, myoklonie, stroke-like episody, 

extrapyramidové příznaky, hypotonie, hypertonie, corpus 

callosum – ageneze nebo hypoplazie, makrocefalie, mikrocefalie, 

atrofie cerebrální, atrofie kortikální, 

leukodystrofie,demyelinizace, ataxie, cerebellární symptomy, 

cerebellární hypotrofie nebo hypoplazie, hyporeflexie, areflexie, 

hyperreflexie, periferní neuropatie 

Psychiatrické symptomy Poruchy chování, hyperaktivita, sebepoškozování, psychotické 

symptomy, autistické rysy 
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Oční symptomy Porucha zraku až slepota, oftalmoplegie, abnormální oční 

pohyby, strabismus, nystagmus, ptóza víčka, glaukom, komeální 

zákaly až depozita, opacity čočky až katarakta, ektopie čočky, 

myopie, retinitis pigmentosa, třešňová skvrna na očním pozadí, 

atrofie optiku 

Symptomy postižení 

sluchu 

Postižení sluchu až hluchota, hyperacusis 

Gastrointestinální 

symptomy 

Makroglosie, hyperplasie gingiv, gotické patro, neprospívání, 

ataky zvracení, intolerance některé složky potravy, bolesti 

břicha, chronický průjem, ileus, hepatomegalie, splenomegalie, 

ikterus, cholestáza, steatóza ajter, adenomy jater, cirhóza jater, 

karcinom jater, ascites, portální hypertenze, jaterní dysfunkce až 

selhání, cholelitiáza, akutní pankreatitida 

Renální symptomy Renální kolika, urolititáza/nefrolitiáza, tubulopatie, abnormální 

barva a zápach moči, nefromegalie, renální cysty, akutní selhání 

ledvin, chronická renální insuficience 

Svalové symptomy Myopatie, svalová slabost, intolerance cvičení, svalové křeče, 

únavnost, bolesti svalů, atrofie svalů, selhání respiračních svalů 

ragged-red fibres 

Kardiální symptomy Hypertrofická kardiomyopatie, dilatační kardiomyopatie, 

endokardiální fibroelastóza, vrozené srdeční vady, získané 

postižení chlopní, arytmie, poruchy vedení vzruchu převodním 

systémem, srdeční selhání 

Respirační symptomy Intersticiální pneumopatie, respirační insufucience, ataky 

hyperventilace 

Kostní symptomy Malý vzrůst, opoždění růstu, vysoký vzrůst, dysproporcionální 

kostra, kyfóza, hyperlordóza, křivice, arthritis, dysostosis 

multiplex, bolesti kostí, osteoporóza, arachnodaktylie, 

kontraktury, tečkovité kalcifikace, syndaktylie 

Kožní symptomy Angiokeratomy, hyperkeratóza, fotosenzitivita, zvýšené 

ochlupení, snížené ochlupení, světlé vlasy, pili torti, trichorrhexis 

nodosa Endokrinní symptomy Kongenitální adrenální hyperplazie, adrenální insuficience, 

diabetes mellitus, hypotyreóza 

Zdroj: (Šťastná, 2004) 

Tabulka 2Akuntní klinické symptomy u DMP 

Akutní klinické symptomy u DMP 

Systém Symptomy 

Akutní symptomy v 

graviditě 

HELLP syndrom, AFLP 

Akutní symptomy u 

novorozence 

Hypotermie, porucha sacího reflexu, problémy s krmením, 

opisthotonus, abnormální pohyby, RDS, apnoické pauzy, ikterus, 

sepse E. coli 
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Akutní celkové symptomy Ataky dehydratace, abnormální zápach moči a potu, epistaxe, 

krvácivé pojevy, hemolýza, tromboembolické příhody, horečka, 

Reyův a Reye-like syndrom, časné úmrtí, neočekávané úmrtí, 

náhlé úmrtí 

Akutní neurologické 

symptomy 

Letargie, dráždivost, poruchy vědomí, kóma, křeče, infantilní 

spazmy, myoklonie, stroke-like episody, extrapyramidové 

příznaky, ataxie, cerebelární symptomy 

Akutní psychiatrické 

symptomy 

Poruchy chování, hyperaktivity, sebepoškozování, psychotické 

symptomy, autistické rysy 

Akutní gastrointestinální 

symptomy 

Neprospívání, ataky zvracení, intolerance některé složky 

potravy, bolesti břicha, opakované průjmy, hepatomegalie, 

ikterus, jaterní dysfunkce až selhání, akutní pankreatitida 

Akutní renální symptomy Renální kolika, abnormální zápach a barva moči, akutní selhání 

ledvin 

Akutní svalové symptomy Svalová slabost, intolerance cvičení, svalové křeče, únavnost, 

bolesti svalů 

Akutní kardiální 

symptomy 

Dilatační kardiomyopatie, arytmie, poruchy vedení vzruchu 

převodním systémem, srdeční selhání 

Akutní respirační 

symptomy 

Respirační insuficience, ataky hyperventilace 

Akutní kostní symptomy Bolesti kostí, osteoporóza 

Akutní kožní symptomy Fotosenzitivita 

Akutní endokrinní 

symptomy 

Adrenální insuficience, diabetes mellitus 

Zdroj: (Šťastná, 2004) 

Z laboratorních vyšetření bychom měli zmínit postnatální novorozenecký  

a selektivní screening. U novorozeneckého screeningu, který probíhá v České 

republice celoplošně, zjišťujeme zejména přítomnost fenylketonurie, 

hypotyreózu a kongenitální adrenální hyperplazii. Selektivní screening je určen 

pro novorozence, u kterých vzniklo podezření na DMP. Jedná se o vysoce 

specializované vyšetření metabolitů, transportních proteinů, 

histologické/histochemické vyšetření tkání nebo vyšetření na úrovni DNA. 

Ideálně by se měla porucha identifikovat na co nejvíce úrovních, což podmiňuje 

stanovení co nejpřesnější diagnózy. Toto vyšetření je ovšem velmi finančně 

nákladné. Proto je předpokladem znalost pacientovy anamnézy, aktuální 

klinické symptomatologie, výživy, medikace, dosavadních laboratorních 

vyšetření a vyslovení předpokládané diagnózy. (Šťastná, 2004) 
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Kdy naopak podezření na metabolickou poruchu odpadá? Pokud se jedná  

o děti s mírně opožděným vývojem, izolovaným opožděním vývojem řeči, 

lehkým neprospíváním, častými infekcemi nebo mírnými křečemi při horečce, 

není většinou metabolické vyšetření indikováno. Diagnostika DMP zahrnuje  

i velmi stresující způsoby vyšetření a to jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. 

Někdy je nezbytné podání sedativ například při lumbální punkci. V každém 

případě je nutné brát v úvahu psychosociální faktory v dané rodině, jelikož 

vyšetření jsou finančně nákladná, nezřídka kdy může vleklá diagnostika vyústit 

i v soudní spor. Proto je vždy třeba zvážit konkrétní situaci, zda vyšetření 

podstupovat, brát v úvahu zkušenosti lékaře, symptomatologii a v případě 

potvrzení diagnózy zahájit genetické konzultace. (Hoffmann, 2006) 

2.2 Dědičné poruchy glykosylace 

Dědičné poruchy glykosylace jsou vzácná dědičná onemocnění, pro něž bylo 

obecně přijato označení „CDG“ (z anglického „Congenital disorders of 

glycosylation). Jedná se o rychle se rozrůstající skupinu více než 100 

multisystémových onemocnění, většina z nich byla popsána v posledních 

dvaceti letech. Jedná se o poruchu autozomálně recesivní, která je způsobena 

deficitem enzymů glykosylačních drah a je klinicky velmi heterogenní. 

V poslední době můžeme zaznamenat zvyšující se počet subtypů tohoto 

onemocnění, incidence CDG se v současné době pohybuje mezi 1:20 000  

a 1:100 000. (Ondrušková, 2013) 

Díky široké distribuci glykoproteinů v organismu mají CDG onemocnění 

velmi rozsáhlé spektrum klinických příznaků. Ty zahrnují poruchy téměř všech 

orgánů. Typicky se jedná o atrofie mozečku, myopatie, neuropatie a další. 

(Fernandes, 2008) 
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Základní dělení CDG onemocnění je odvozeno od struktury a vazby 

oligosacharidů na proteiny či lipidy. Rozlišujeme zejména poruchy: 

1. N-vázaných oligosacharidových řetězců (vázáno přes amidovou  

-NH2 skupinu asparaginu) 

2. O-vázaných oligosacharidových řetězců (vázáno přes hydroxylovou 

-OH skupinu serinu či threoninu 

3. další. (Fernandes, 2008) 

2.2.1 Glykosylace 

Glykosylace je jednou z mnoha možných posttranslačních (někdy 

kotranslační) modifikací bílkovin. Jedná se o navázání polypeptidového řetězce 

přes amidickou či hydroxylovou skupinu aminokyselin s oligosacharidem 

pomocí různých jednoduchých sacharidových jednotek, které se uskutečňuje 

v endoplasmatickém retikulu a Golghiho aparátu buněk. (Fernandes, 2008) 

Přibližně polovina savčích proteinů podléhá glykosylaci. Ta má pro lidský 

organismus zcela zásadní význam. Glykokonjugáty plní v těle celou řadu 

důležitých funkcí. Můžeme je rozdělit do několika skupin: 

 ochranná funkce – muciny, které tvoří ochrannou vrstvu na povrchu 

sliznic; 

 strukturní funkce – proteoglykany a kolagenová vlákna, která zajišťují 

pojivovým tkáním elasticitu a pevnost; 

 imunologická funkce – krevní antigeny A, B; 

 dále proteiny krevní plazmy, membránové proteiny, atd. (Fernandes, 

2008) 



23 

 

2.2.2 Klinické projevy CDG 

Glykoproteiny se v lidském těle vyskytují hojně. Jejich poškození na úrovni 

biosyntézy tak vyvolává množství klinických příznaků a má vliv na celou řadu 

orgánů. Jedná se o symptomy, které spolu zdánlivě nesouvisí a ztěžují tak 

identifikaci příčiny vzniku této choroby. Mezi nejčastější příznaky CDG 

syndromu patří: 

 dysmorfie kraniofaciální oblasti; 

 atypické rozložení tuku; 

 invertované prsní bradavky; 

 intrauterinní růstová retardace; 

 kostní změny (osteopenie, skolióza); 

 oční příznaky (strabismus, pigmentová renitida, nystagmus); 

 neurologické příznaky (psychomotorická retardace, hypotonie, ataxie, 

polyneuropatie, akrospasticita, myopatie, křeče); 

 a další (kardiomyopatie, perikardiální výpotek, vrozené srdeční vady, 

hydronefróza, renální cysty, hydrops). (Fernandes, 2008) 

Při vyšetření magnetickou rezonancí můžeme také diagnostikovat 

mozečkovou hypoplasii až atrofii.  

Klinické projevy CDG syndromu bývají různě závažné. Mohou způsobovat 

pouze drobné odchylky, v některých případech mají ale fatální důsledky pro 

celý organismus.  

2.2.3 PMM2-CDG 

Mutace PMM2-CDG (dříve CDG-Ia) patří mezi nejčastější z geneticky 

podmíněných onemocnění zapříčiněných nesprávnou tvorbou N-glykanů. 

Jedná se o mutaci genu PMM2, jednoho ze dvou genů kódujících enzym zvaný 
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fosfomannomutasa. Tento enzym katalyzuje proces navázání mannosy-6-P 

k peptidickému řetězci. Její nedostatek tak způsobuje hypoglykosylaci  

N-glykosylovaných glykoproteinů. Pakliže u konkrétního případu chybí 

aktivita tohoto enzymu kompletně, bývají následky letální. Nahromadění 

meziproduktu mannosy-6-P způsobuje úbytek ATP a aktivuje hexokinasu. 

(Freeze, 2009) 

Tato porucha glykosylace působí primárně na nervový systém, často je 

přítomna mentální retardace a opožděný psychomotorický vývoj. Dále také 

neprospívání, nefunkčnost jater, poruchy srážlivosti krve, snížený krevní tlak, 

nesprávná funkce endokrinní soustavy, tvarové abnormality orgánů (invertní 

prsní bradavky, atypické rozložení tuku v těle), dysmorfie obličeje a strabismus. 

(Freeze, 2009) 

2.2.4 MPI-CDG 

MPI-CDG syndrom, dříve označovaný jako CDG-Ib, je charakteristický 

sníženou aktivitou enzymu mannosafosfátisomerasa, kterou kóduje gen MPI. 

Jedná se o jedno z mála onemocnění, které se dá výrazně léčit podáním 

mannosy. V porovnání s formou PMM2-CDG se u tohoto onemocnění 

neobjevují žádné neurologické abnormality, ale naopak poruchy srážlivosti 

krve, snížená hladiny glukosy, poruchy trávicího traktu jako je časté zvracení  

a průjmy, jaterní fibrosy. (Freeze, 2009) 

2.2.5 Diagnostika CDG 

Současná medicína nemá momentálně k dispozici žádné komplexní 

biochemické vyšetření, které by přímo ukázalo na konkrétní typ CDG.  

K tzv. „screeningu“ se využívá kombinace několika metod, kdy se snažíme 

vyloučit konkrétní glykosylační poruchu, jedná se tedy prakticky o metodu 

vylučovací. Posléze dochází k určení konkrétního typu CDG. Celé vyšetření 
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probíhá v několika krocích: klasická analýza biochemických markerů, analýza 

glykanů, sledování aktivity enzymů a metabolitů a genetická analýza, která se 

provádí ve všech případech pro určení finální diagnosy. (Goreta, 2012) 

2.2.6 Typické příznaky PMM2-CDG 

2.2.6.1. Oční příznaky 

Strabismus (neboli šilhavost) je oční vada, která nastává, když osy vidění 

obou očí nesměřují k současně fixovanému bodu. Následně nastává reakce 

organismu na šilhání a jím způsobenou diplopii (dvojité vidění) v podobě 

adaptačních mechanismů. Nejprve nastává suprese, což je reverzibilní stav, kdy 

je potlačen zrakový vjem postiženého oka. Následuje trvalé a progredující 

potlačení zrakového vjemu, které se nazývá amblyopie (tupozrakost). Podle 

směru lze strabismus dělit na čtyři podskupiny: 

1. esotropie (strabismus convergens) – postižené oko směřuje mediálně; 

2. exotropie (strabismus divergens) – postižené oko směřuje laterálně; 

3. hypertropie (strabismus sursumvergens) – postižené oko směřuje 

kraniálně; 

4. hypotropie (strabismus deosumvergens) – postižené oko směřuje 

kaudálně. (Rozsíval, 2017) 

Výhradně v dětském věku se setkáváme s tzv. konkomitantním strabismem. 

Nejčastěji vzniká do 2. roku života. Úhel šilhání je ve všech pohledových 

směrech stejný a není porušena motilita očí. Jedná se o poruchu vzniklou při 

vývoji senzomotorických mechanismů. K těm může dojít hned z několika 

důvodů, například: nekorigované refrakční vady, insuficience fůze (očí 

s rozdílnou dioptrickou vadou), jednostranné postižení zrakové ostrosti 

(vrozená katarakta, chronické choroby sítnice), anomalie ve tvaru a velikosti 
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orbity, poruchy CNS (perinatální léze, encefalitidy, cerebrální trauma). 

(Rozsíval, 2017) 

V dospělém věku se pak setkáváme s paralytickým strabismem. Jedná se  

o postižení způsobené paralýzou nebo parézou okohybných svalů. Úhel šilhání 

se mění v různých pohledových směrech a motilita očí je porušena. Příčinou 

tohoto onemocnění může být např. intrakraniání a orbitální nádor, zánětlivá 

afekce (meningitida), toxická afekce (botulismus, abúzus alkoholu), metabolická 

porucha (diabetes mellitus, deficit vitamínu B), vaskulární afekce (cévní 

mozková příhoda, trombóza), degenerativní onemocnění (roztroušená 

skleróza), traumata a další. (Rozsíval, 2017) 

Nystagmus je rytmický konjugovaný pohyb očních bulbů. Nystagmus může 

být buďto horizontální (doprava a doleva), vertikální (nahoru a dolů), rotační 

nebo je to kombinace všech zmíněných druhů. Přítomnost spontánního 

nystagmu je vždy patologická a předpokládáme vestibulární nebo 

vestibulocerebelární lézi. Fyziologický je pouze tehdy, pokud se jedná  

o tzv. fixační nystagmus. Ten se projevuje při snaze o fixaci objektu v extrémní 

poloze. (Rozsíval, 2017) 

2.2.6.2 Interní symptomatologie 

Hepatomegalie je objektivně prokazatelné zvětšení jater proti normě 

zjišťované při vyšetření břicha. Játra se vyšetřují buďto fyzikálním vyšetřením 

(pohmatem a poklepem) nebo zobrazovacími metodami, mezi které patří 

sonografie, RTG, CT a scintigrafie. Hepatomegalii mohou imitovat játra, která 

jsou svým tvarem vrozeně dlouhá, nízko uložená, hmatná v důsledku tělesné 

konstituce vyšetřovaného, u vpadlého břicha. (Mařatka, a další, 1999) 

Hepatomegalie může být asymptomatická. Léčí se její primární příčina. 
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Hepatopatie je souhrnné označení pro skupinu nenádorových neinfekčních 

chronických onemocnění jater. Tato onemocnění jsou vyvolaná nejrůznějšími 

mechanismy, mají podobný průběh a jejich konečným stadiem je jaterní cirhóza. 

Jejich klinický obraz je charakteristický nechutenstvím, únavou, pobolíváním 

břicha, vyskytnout se může i ikterus. Následuje portální hypertenze, 

splenomegalie, krvácení z jícnových varixů, koagulační poruchy. 

Z neurologických příznaků můžeme zařadit nesoustředění, lehký třes, dysartrii, 

dystonii, hyperkinezi, zvýšenou salivaci, rigiditu. (Mařatka, a další, 1999) 

Nefropatie je nejčastějším typem glomerulonefritid, která se vyskytuje 

nejvíce v mladším a středním věku. Pojmem glomerulonefritida rozumíme 

zánět ledvin, který postihuje především glomeruly – klubíčka cév, které slouží 

k filtraci krve. Zde vzniká primární moč, která se pak v systému ledvinových 

kanálků mění na moč definitivní. (Mařatka, a další, 1999) 

Všechny nefropatie jsou vyvolány poruchou v imunitním systému. Důvod, 

proč tato porucha vzniká, je většinou neznámý a postihuje symetricky obě 

ledviny. V důsledku pak dochází k ukládání různých protilátek v ledvinách, 

 a to způsobí zánětlivou reakci. Tento zánět není způsoben bakteriemi, nedá se 

tedy přeléčit antibiotiky. (Mařatka, a další, 1999) 

Nástup tohoto onemocnění je nenápadný a bezbolestný, většinou se na něj 

přijde náhodně nebo v horším případě až ve stadiu selhání ledvin. Zánět 

glomerulů se může projevovat zadržováním tekutin, zvyšováním hmotnosti, 

vznikem otoků a také často vysokým krevním tlakem. Přesná diagnóza se dá 

stanovit mikroskopickým vyšetřením částečky ledvinné tkáně odebrané biopsií. 

Léčba pak závisí na míře poškození, někdy stačí pouze sledování v nefrologické 

ambulanci. V horších případech (asi 25-30%) onemocnění postupně progreduje 
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do chronického selhání ledvin s nutností dialyzační léčby, případně 

transplantace ledviny. (Mařatka, a další, 1999) 

2.2.6.3 Hypotonie 

Svalová hypotonie znamená snížení svalového tonu. Palpačně zjišťujeme 

konzistenci svalu (měkčí sval) a snížený odpor, který sval klade. Hypotonii je 

možné také určit z posturální stability a reaktibility. Sval se při vlivu zevní síly 

nedostatečně zapojuje do stabilizace postury a tím se mění držení těla a zatížení 

kloubů. Jakákoliv (i parciální) hypotonie se vždy projeví v postuře. (Kolář, 

2009) 

Snížení svalového tonu může vzniknout z různých příčin. Nejčastějšími 

důvody jsou: 

1. porušení periferního nervu nebo jen jeho eferentních 

(motorických), resp. aferentních (proprioceptivních) vláken. 

Hypotonie se projeví svým nejvyšším stupněm (plegií) v inervační 

oblasti periferního nervu; 

2. porušení předních nebo zadních kořenů míchy. Projeví se 

v příslušném segmentu – např. při parciálním poškození kořene L5  

a S1 vzniká hypotonie v lýtkovém svalstvu; 

3. léze v oblasti předních rohů míchy. Projeví se těžkou hypotonií 

především akrálních částí končetin. Typickým postižením tohoto typu 

je poliomyelitis ant. acuta; 

4. poškození zadních provazců míchy. Mechanismus vzniku 

hypotonie vyplývá z přerušení proprioceptivní aferentace. Vyskytuje 

se u tabes dorsalis, neuroanemického syndromu a při některých 

degenerativních onemocněních; 
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5. léze mozečku. Poškození se projeví zvýšením pasivity buď na 

polovině těla, nebo bilaterálně. Jde o hypotonii jiného typu, než je 

hypotonie svalstva, například při lézi periferního nervu. Příčinou jsou 

hlavně nádory v oblasti zadní jámy, ischémie a hemoragie mozečku. 

Pro klinické vyšetření hypotonie jsou vhodné testy – zkouška 

odskoku, sukuze trupu (pacient volně stojí, vyšetřující jej drží za 

ramena a třese trupem ze strany na stranu, sledujeme výkyvy rukou  

a jejich amplitudu – větší na straně mozečkové léze), kyvadlový 

charakter patelárního a tricipitálního reflexu; 

6. léze striata, při které se snižuje klidový tonus. Při poškození 

putamen vzniká choreatický syndrom, při kterém je svalový tonus 

téměř vždy snížený. Při poškození nucleus caudatus vzniká atetotický 

syndrom, při kterém může být tonus v některých svalech zvýšený; 

7. léze gyrus postcentralis v parietální oblasti. Nejčastější příčinou 

je náhlý vznik ložiskové ischemie v této části mozku; 

8. reflexní příčiny a hypoaktivita. Při nociceptivním dráždění nebo 

při jednostranné posturální zátěži vzniká hypertonie, ale některé svaly 

naopak doprovází reflexní útlum spojený s hypoaktivitou až atrofií 

svalu. Tuto situaci nazýváme funkční pseudoparézou. (Kolář, 2009) 
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2.3 Funkce mozečku v řízení motoriky 

2.3.1 Stavba mozečku 

Mozeček je malý zhruba 150 gramů těžký orgán CNS, který je uložen v zadní 

jámě lební nad mozkovým kmenem. Pro nervovou soustavu je velmi důležitý,  

a to z toho důvodu, že obsahuje více než 50 % neuronů celého CNS. Skládá se 

ze dvou hemisfér a střední části, tzv. vermis. Na povrchu mozečku je šedá 

mozečková kůra, která se skládá ze tří vrstev: 

1. stratum moleculare (na povrchu); 

2. stratum gangliosum (vrstva Purkyňových buněk); 

3. stratum granulare (hluboká vrstva). 

Pod ní je hmota bílá, ve které jsou zapuštěna mozečková jádra. S mozkovým 

kmenem a středním mozkem je propojen silnými vlákny, tzv. pedunculi. Vlákny 

přichází do mozečku velké množství informací, a to nejen z mozkového kmene, 

ale i z míchy a mozkové kůry. Jsou to informace z proprioreceptorů, kožních 

receptorů, vestibulárních receptorů, z telereceptorů a informace  

o probíhajících korových aktivitách. Po zpracování senzitivních signálů v kůře 

mozečku jsou signály odeslány do mozečkových jader. Z jader odstupují 

vlákna, která směřují do mozkového kmene, thalamu a oliva inferior. 

(Švestková, a další, 2017) 
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2.3.2 Funkční členění mozečku 

2.3.2.1 Vestibulární mozeček 

 Vestibulární mozeček je nejstarší část mozečku. Může být také označován 

jako archicerebellum. Je k němu přiřazeno nejstarší mozečkové jádro – nc. 

fastigii. (Švestková, a další, 2017) 

Tato část mozečku dostává z vestibulárního aparátu a vestibulárních jader 

informace o poloze a pohybech hlavy.  Informace z kůry archicerebella  

a vermis jsou přenášeny do nc. fastigii.  Většina vláken z nc. factigii končí 

v retikulární formaci druhostranné medully oblongaty a pontu, menší množství 

míří do druhostranného thalamu. Na projekci vystupující z nc. fastigii přímo 

navazuje vestibulospinální dráha. Ta významně ovlivňuje aktivitu míšních 

motoneuronů, které jsou odpovědné za inervaci zádových a šíjových svalových 

skupin. Takto mozeček ovlivňuje aktivitu mediálních (antigravitačních) 

systémů míšních drah, a tedy rovnováhu těla. (Švestková, a další, 2017) 

2.3.2.2 Spinální mozeček 

Spinální část mozečku neboli paleocerebellum analyzuje informace 

z proprioreceptorů pohybového aparátu, ovlivňuje řízení svalového tonu  

a aktivuje inhibiční sestupný systém retikulární formace. (Švestková, a další, 

2017) 

V kůře paleocerebella končí vlákna z několika spinocerebellárních traktů. 

Tyto dráhy probíhají bez přerušení z míchy do mozečku, zbylé jsou přepojeny 

v jádrech mozkového kmene. (Švestková, a další, 2017) 

Dorzální spinocerebelární dráhou jsou do mozečku dopraveny informace 

z proprioreceptorů a kožních receptorů dolních končetin a dolní části trupu. 
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Signály ze stejných receptorů horní končetiny jsou přiváděny cestou tractus 

cuneocerebellaris. (Švestková, a další, 2017) 

Ventrální spinocerebelární dráha vystupuje z míšní šedi dolních hrudních, 

lumbálních a sakrálních segmentů. Udává informace o aktivitě míšních 

interneuronů, hlavně inhibičních. (Švestková, a další, 2017) 

Trigeminocerebelární vlákna přivádí signály z kůže a svalového aparátu 

hlavy. (Švestková, a další, 2017) 

Funkčně můžeme vlákna spinálního mozečku tedy rozdělit do dvou skupin. 

Jsou to vlákna, která přináší signály velkou rychlostí z proprioreceptorů  

a kožních nízkoprahových receptorů. Je tak zajištěna přesná informace  

o pohybech a kožní stimulaci související s pohybem. Druhá skupina informuje 

o aktivitě míšních interneuronů, které jsou zpravidla součástí reflexních 

mozečku míšních oblouků. Dalo by se tedy říci, že spinální dráhy přivádějí 

informace o aktivitě před motoneurony (interneurony a reflexní oblouky) i za 

motoneurony (pohybový aparát, kůže). (Švestková, a další, 2017) 

2.3.2.3 Pontinní (cerebrální) mozeček 

Vývojově nejmladší část mozečku se nazývá cerebrální mozeček – 

neocerebellum. Většina vláken z neocerebella končí v kůře hemisfér, menší část 

v kůře vermis. Pontocerebelární dráha je pokračováním dráhy kortikopontinní. 

Kortikopontinní vlákna vystupují z prefrontální korové oblasti, premotorické 

oblasti, primární motorické oblasti, senzitivní oblasti, parietální kůry, asociační 

zrakové a sluchové korové oblasti a z limbické korové oblasti.  
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Kortikopontocerebelární dráhu tedy můžeme rozdělit do dvou anatomických 

systémů: 

1. motorické a premotorické korové oblasti; 

2. asociační a limbické korové oblasti. (Švestková, a další, 2017) 

Pomocí masivního kortikopontinního a navazujícího pontocerebelárního 

spojení se do kontralaterální kůry mozečku dostávají údaje o aktivitě 

rozsáhlých korových oblastí v souvislosti s přípravou a provedením pohybů. 

(Švestková, a další, 2017) 

2.3.3 Funkce mozečku v řízení cílené motoriky 

Z klinických a experimentálních nálezů je zřejmé, že mozeček upravuje 

parametry pohybů a koordinuje je, aby bylo dosaženo jejich bezchybného 

provedení. V současné době je mozeček považován za strukturu, která 

umožňuje jak motorickým, tak nemotorickým systémům mozku vykonávat 

optimálně a efektivně jejich funkce. Pokud dojde k poškození mozečku, tyto 

funkce jsou prováděny pomaleji a s menší zručností. (Švestková, a další, 2017) 

Mozeček lze tedy přirovnat k výkonnému počítači. Ovlivňuje jak motorické, 

tak mentální dovednosti. Jeho výkon má vliv také na řadu kognitivních funkcí, 

jako je například plynulá řeč. (Švestková, a další, 2017) 

Pro řízení cílené motoriky je podstatné, že cerebellum dostává aferentní 

podněty z periferních receptorů a zároveň je propojeno s mozkovou kůrou  

i jádry mozkového kmene. To umožňuje části mozečku (neocerebellu) účast na 

iniciaci pohybu, jejich kontrole a případně i ukončení. (Švestková, a další, 2017) 
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Mozeček má také vztah ke všem třem základním somatickým funkcím: 

k řízení svalového tonusu, k reflexům postojovým a vzpřimovacím  

i k úmyslným pohybům. (Švestková, a další, 2017) 

Mozeček je aktivován při provádění pasivních i aktivních pohybů, přičemž 

rozsah aktivované oblasti je v obou případech téměř shodný. Mozeček je rovněž 

aktivován v situacích, kdy je pohyb prováděn pod senzorickou kontrolou. 

Mozeček se také významně účastní při řízení činnosti retikulární formace a při 

řízení gamma-systému. Jejich prostřednictvím tlumí pohybové oscilace. 

(Švestková, a další, 2017) 

2.3.4 Mozečkové syndromy 

Izolované poškození pouze jednoho z laloků mozečku je málo časté. Léze 

nepostihuje jen jeden lalok a klinický obraz obsahuje příznaky kombinující 

poškození více laloků. V klinické neurologii tedy rozlišujeme následující 

syndromy, kdy převažují symptomy odpovídající některému z laloků: 

1. flokulonodulární syndrom, který se objevuje při poškození 

vestibulárního mozečku. Poškození se tedy projevuje zejména 

problémy s udržováním rovnováhy, stoje a chůze. Chůze připomíná 

chůzi opilce, nemocný se kymácí, padá. Může být přítomný i třes  

a nystagmus; 

2. syndrom předního laloku. Zde je patrné zvýšení svalového tonu  

a zvýšení posturálních reflexů. Poškození se může projevit i při chůzi, 

která je nejistá, může se vyskytovat i ataxie; 

3. neocerebelární syndrom vzniká při lézích mozečkových hemisfér. 

Porucha neocerebella se projevuje nejistými volními pohyby, 

neobratností, nekoordinovaností. Dochází k hypermetrii či dysmetrii, 

k poruchám souhry složitějších pohybů (adiadochokinezi), 
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intenčnímu tremoru. Může být porušena také koordinace řeči 

(dysartrie, mozečková řeč) a souhra okohybných svalů. 

 (Švestková, a další, 2017) 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem kapitoly Současný stav je informování o dědičných metabolických 

onemocněních obecně a zpracování detailního popisu CDG syndromu. Jelikož 

je u pacientky rozvinuta i mozečková atrofie, kapitola se soustředí také na 

přiblížení struktury a funkce cerebella. 

Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížení průběhu fyzioterapeutické péče 

u dítěte s dědičným metabolickým onemocněním. Terapie a cvičební jednotky 

budou probíhat v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek. Na počátku 

spolupráce bude odebrána anamnéza a provedeno vstupní vyšetření, na jehož 

základě bude sestaven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Po šesti 

měsících rehabilitační péče budou porovnány výsledky a naplnění 

krátkodobého plánu dle výstupního kineziologického rozboru.  
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4 METODIKA 

4.1 Vyšetřovací metody 

4.1.1 Zásady testování 

Pro správné vyšetření a následnou diagnostiku či navržení terapie je 

nezbytně nutné dodržovat pravidla správného testování. Kromě odebírání 

anamnézy, které probíhá po příchodu pacienta do ordinace, je nutné, aby byl 

pacient vysvlečen do spodního prádla a bosý. Měl by se cítit příjemně, a to jak 

po stránce psychické, tak fyzické, to zahrnuje i to, že by místnost měla být 

dostatečně vytopena. Opakovaná testování, mezi která patří například měření 

kloubního rozsahu, provádí jeden a ten samý terapeut, který prováděl měření 

vstupní, ve stejnou denní dobu. 

4.1.2 Komplexní kineziologický rozbor v pediatrii  

Správné provedení komplexního kineziologického rozboru u kojenců  

a batolat je velmi specifické a důležité pro stanovení budoucí terapie. Toto 

vyšetření provádějí specializovaní odborníci, kteří získali vzdělání v oblasti 

dětské rehabilitace. V současné době jsou tyto informace součástí 

specializovaných kurzů, a to Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty  

u hybných poruch v dětském věku a NDT Basic Bobath kurz. Jak už samotný 

název vypovídá, informace vycházejí ze znalostí vývojové kineziologie. 

Přestože oba z těchto terapeutických přístupů mají svůj diagnostický systém, 

spojuje je především to, že vycházejí právě z neurofyziologického principu 

ontogenetického vývoje. 
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4.1.3 Anamnéza 

Vstupní pohovor neboli anamnéza slouží ke zjištění pacientovi dosavadní 

zdravotní historie. Jedná se o sběr dat o jeho osobnosti, zatížení, zaměstnání, 

prostředí, ve kterém se pohybuje, jak se pohybově vyvíjel od útlého věku do 

současnosti, dále jaká onemocnění prodělal a jak se léčil a celkově zkoumá 

rozpoložení pacienta. (Véle, 2006) 

V anamnéze se také zaměřujeme na etiologii vzniku problému (např. prudký 

pohyb, pozvolný nástup potíží), průběh obtíží, informace týkající se bolesti, 

charakter bolesti, bolest v souvislosti s pohybem. (Kolář, 2009) 

Anamnézu dělíme na přímou a nepřímou. Přímou anamnézu získáváme 

přímo od pacienta, nepřímou od rodinných příslušníků či zákonných zástupců. 

Aby byla anamnéza kompletní, dělíme ji do několika složek. 

Osobní anamnéza (OA) slouží k získání informací o chronologicky po sobě 

jdoucích dosavadních onemocněních, úrazech a operacích, které pacient 

prodělal. V této části se také zajímáme o tzv. abúzus alkoholu, drog, cigaret 

nebo kávy. (Navrátil, 2017) 

Rodinná anamnéza (RA) se zaměřuje především na nemoci, u kterých je 

prokázána dědičnost, jako je například hypertenze, diabetes mellitus nebo dna. 

Zajímáme se ale také o onemocnění psychiatrické povahy jako je výskyt 

sebevražd, depresí. Nezbytnou součástí jsou také informace o infekčních 

nemocech, a to bez ohledu na dědičnost. Zajímáme se o informace o rodičích, 

sourozencích a dětech. Měli bychom získat celkový přehled o návycích 

v rodině. (Navrátil, 2017) 

Nynější onemocnění (NO) je složka anamnézy, ve které získáváme 

informace o obtížích, které pacienta k odborníkovi přivádějí. Měli bychom 
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zaznamenat, jakým způsobem problémy vznikly, jak byly řešeny  

(tzn. dosavadní vyšetření a léčba), charakter a propagace bolesti a další 

podrobnosti pacientova momentálního stavu. (Navrátil, 2017) 

Pracovní anamnéza (PA) zaznamenává informace o pacientově zaměstnání, 

zda pracuje v rizikovém prostředí nebo například, zda je jeho zaměstnání 

„sedavé“. (Navrátil, 2017) 

Sociální anamnéza (SA) informuje o situaci v rodině a o životních 

podmínkách. Zajímáme se o to, zda pacient bydlí sám, v bytě nebo domě, jaký 

je přístup do obydlí, atd. (Navrátil, 2017) 

Alergologická anamnéza (AA) – pro vhodnou léčbu je nezbytné zjištění  

o alergiích pacienta, například na léky či potraviny. (Navrátil, 2017) 

Farmakologická anamnéza (FA) shromažďuje informace o lékových 

návycích pacienta. (Navrátil, 2017) 

Gynekologická anamnéza (GA) se zjišťuje u žen. U dívek se zajímáme, od 

kdy žena menstruuje, zda menstruuje pravidelně, zda užívá hormonální 

antikoncepci. U starších žen nás zajímá především období klimakteria, počet 

těhotenství, porodů a potratů. (Navrátil, 2017) 

Udává se, že v medicíně je základem úspěchu (až 50%) správně odebraná 

anamnéza. Od tohoto se v době moderních diagnostických přístrojů bohužel 

pomalu ustupuje, nicméně při prvním setkání pacienta s odborníkem by 

anamnéza měla být velmi důkladná a pečlivě odebraná. (Navrátil, 2017) 
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4.1.4 Anamnéza v pediatrii 

Odebírání anamnézy u dětského pacienta má svá specifika. Zejména se 

zjišťuje průběh celého těhotenství. Získáváme informace o tom, zda bylo 

těhotenství přirozené či asistované, zda bylo rizikové, objevily-li se v průběhu 

komplikace jako například krvácení nebo hypertenze. Ptáme se matky, zda 

v průběhu prodělala nějaká onemocnění, či užívala návykové látky (káva, 

alkohol, cigarety), zda užívala farmaka. Ptáme se také, kolik těhotenství již 

matka prodělala, kolik bylo porodů a potratů. (Hašková, 2017) 

Získat bychom měli také podrobné informace o porodu a jeho průběhu. 

Zajímá nás poloha plodu, zda byl porod přirozený nebo bylo nutné přistoupit 

k operačnímu řešení, ptáme se na délku a váhu plodu. (Hašková, 2017) 

Důležité pro prognózu je Apgar score (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, 

Respiration). Jedná se o zhodnocení vitality a poporodní adaptace novorozence 

pomocí pěti kritérií během 1., 5. a 10. minuty života, kde je každé kritérium 

zhodnoceno 0-2 body: 

Tabulka 3Apgar score 

APGAR SCORE 

Systém 2 body 1 bod 0 bodů 

Vzhled a barva kůže Růžová Akrocyanóza Bledá nebo modrá 

Akce srdeční Nad 100 tepů/min 
Pod 100 tepů/min 

(Bradykardie) 
Pod 60 tepů/min 

Dýchání 
Silný křik 

Eupnoe 

Nepravidelné, 

pomalé dýchání 

(Bradypnoe) 

Žádné 

(Apnoe) 

Tonus, spontánní aktivita Aktivní pohyby Slabá flexe končetin Bez pohybu 

Reakce na podráždění 

Grimasy při odsávání nosu 
Kašel 

Podráždění/stažení 

obličeje 
Žádné 

Zdroj: (Hašková, 2017) 
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 Po sečtení bodů hodnotíme novorozence: 

 10-8 bodů – normální novorozenec; 

 7-4 body – lehká perinatální asfyxie; 

 3 body a méně – těžká perinatální asfyxie. 

Jako výsledek se uvádějí všechny tři získané hodnoty, maximum je tedy  

10-10-10. Z hlediska prognózy je klíčový výsledek naměřený při 5. minutě. 

(Hašková, 2017) 

Pro terapeuta je také důležité získání informací o psychomotorickém vývoji 

dítěte do současnosti a být seznámen s případnými vyšetřeními, která doposud 

absolvovalo. 

4.1.5 Vyšetření spontánní motoriky  

Nezbytnou součástí vyšetření dětského pacienta je vyšetření spontánní 

motoriky. Kromě vyšetření pohybových dovedností posuzujeme i socializační 

schopnosti dítěte. Hodnotíme, co na svůj věk umí nebo naopak nezvládá, jak se 

chová v kolektivu, jak se chová, když si hraje atd. 

4.1.6 Antropometrie 

Antropometrie je vědní obor zabývající se rozměry lidského těla. Vychází 

z antropometrických bodů, které jsou mezinárodně schváleny. Jsou snadno 

palpovatelné na kostním podkladu na přesně definovaných místech. Do 

antropometrie zařazujeme měření délkových a výškových rozměrů těla, 

hmotnost, BMI, délkové a obvodové rozměry končetin. Využíváme také 

množství pomůcek, a to např. krejčovský metr, váhu nebo olovnici. (Haladová, 

a další, 2010) 
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4.1.7 Vyšetření hypermobility 

Hypermobilita je zvýšená aktivní i pasivní pohyblivost v kloubu. Sachse 

rozděluje hypermobilitu do tří skupin: 

1. místní patologickou; 

2. generalizovanou patologickou; 

3. konstituční. (Janda, 2004) 

„Místní hypermobilita vzniká zvláště mezi jednotlivými obratli jako kompenzační 

mechanismus blokády.“ (Janda, 2004, str. 309) 

Generalizovaná hypermobilita vzniká na podkladě poruch aferentace, jako 

jsou například polyneuritidy, nebo centrální poruchy svalového tonu. (Janda, 

2004) 

Při kontituční hypermobilitě je postiženo celé tělo. Nemusí být ale 

symetrická, ani všechny části těla nemusí být zasaženy stejným stupněm 

postižení. Jedná se o idiopatickou poruchu, která však souvisí s postižením 

mezenchymu. Vyskytuje se častěji u žen a může kolísat s věkem. (Janda, 2004) 

Vyšetření hypermobility je klíčové pro stanovení správných reedukačních 

postupů. V zásadě vyšetřujeme kloubní rozsah. Pro kvantifikaci se využívá 

několika zkoušek: 

 zkouška rotace hlavy; 

 zkouška šály; 

 zkouška zapažených paží; 

 zkouška založených paží; 

 zkouška extendovaných loktů; 

 zkouška sepjatých rukou; 
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 zkouška sepjatých prstů; 

 zkouška předklonu; 

 zkouška úklonu; 

 a zkouška posazení na paty. (Janda, 2004) 

4.1.8 Vyšetření zkrácených svalů 

Svalové zkrácení je stav, kdy dojde z nějakého důvodu ke klidovému 

zkrácení svalu. Tento sval následně nedovolí dosáhnout plného rozsahu 

v daném kloubu. (Janda, 2004) 

Zjištění svalového zkrácení nebývá jednoduché, a proto se musí dodržovat 

několik zásadních pravidel. Musí se dodržovat správná výchozí poloha, fixace  

a směr pohybu, abychom vyšetřili správný konkrétní segment. Nesmí být 

stlačen sval, který vyšetřujeme, síla, kterou vynakládáme k vyšetření, musí vést 

ve správném směru pohybu konstantním tlakem a rychlostí a nesmí jít přes dva 

klouby. Správné vyšetření můžeme provést jen tehdy, pokud není omezený 

rozsah pohybu způsoben jinou příčinou (např. frakturou). Hodnocení probíhá 

na stupnici 0-1-2 (0 – nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2 – velké zkrácení). 

(Janda, 2004) 

4.1.9 Vyšetření svalové síly 

„Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která: 

 informuje o síle jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořících funkční 

jednotku; 

 pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických periferních nervů  

a stanovení postupu regenerace; 

 pomáhá při analýze jednoduchých hybných stereotypů; 
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 je podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při reedukaci svalů 

oslabených organicky či funkčně a pomáhá při určení pracovní výkonnosti 

testované části těla.“ (Janda, 2004, str. 13) 

4.1.10 Vyšetření úchopu 

Uchopování věcí je součástí běžného života, proto je na rehabilitaci této 

funkce kladen velký důraz. 

Úchop rozdělujeme na jemný a silový. Tři testy využíváme k vyšetření 

jemného úchopu: 

 štipec – úchop dvěma prsty; 

 špetka – úchop třemi prsty; 

 klíčový úchop – mezi radiální hranu ukazováku a ulnární hranu palce. 

(Novotná, 2017) 

Další tři testy využíváme k posouzení silového úchopu: kulový, hákový 

 a válcový. (Novotná, 2017) 

4.1.11 Neurologické vyšetření 

Neurologické vstupní vyšetření, které si orientačně vyšetřuje fyzioterapeut, 

by mělo zhodnotit stav vědomí, orientaci vyšetřované osoby, její paměť, 

vyšetření některých hlavových nervů, mozečku, trupu a páteře, na končetinách 

zejména hluboké a povrchové čití a případně reflexy. Vždy zjišťujeme, zda je 

pacient pravák nebo levák. (Opavský, 2003) 

Orientační vyšetření paměti poslouží terapeutovi zejména jako informace  

o pacientově psychomotorickém tempu. Zhodnocení krátkodobé paměti dá 



45 

 

terapeutovi informaci o tom, zda bude pacient schopen zapamatovat si povely  

a cviky. (Opavský, 2003) 

Z dvanácti párů hlavových nervů vyšetřujeme pouze některé, a to ty, které 

můžeme průběhem rehabilitace nějakým způsobem ovlivnit. (Opavský, 2003) 

Při vyšetřování mozečkových funkcí nám může hodně napovědět již 

pacientův styl chůze a stoj. Dále vyšetřujeme mozečkovou asynergii, zkoušky 

taxe, vyšetření diadochokinézy. (Opavský, 2003) 

Na končetinách vyšetřujeme takzvané šlachookosticové napínací reflexy. Ty 

se vyklepávají neurologickým kladívkem, nutno je udeřit rychle a pružně na 

šlachu svalu nebo na periost v blízkosti svalových úponů. Na horních 

končetinách se jedná o reflex bicipitový (C5), styloradiální a pronační (C5, C6), 

tricipitový (C7) a reflex flexorů prstů (C8). Na dolních končetinách se jedná  

o reflex patellární (L2-L4), reflex Achillovy šlachy (L5-S2) a reflex 

medioplantární (L2-L4). (Opavský, 2003) 

4.1.12 Test Barthelové 

Test Barthelové neboli Barthel Activities of Daily Living Index je test sloužící 

k ověření motorických funkcí, možností sebeobsluhy a lokomoce. Je založen na 

10 každodenních činnostech, jako je například příjem potravy, oblékání, osobní 

hygiena a tak dále. Činnosti jsou hodnoceny body 0/5/10/15, kdy nejnižší 

hodnocení znamená kompletní závislost na druhé osobě a nejvyšší naprostou 

samostatnost. Výsledek se sečte a na základě standardizovaných tabulek je test 

vyhodnocen. (Kolář, 2009) 
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Tabulka 4 Barthel index 

BARTHEL INDEX 

Funkce 
Počet 

bodů 

 

Popis 

Příjem potravy 

5 Potřebuje pomoc (např. nakrájet jídlo). 

10 
Soběstačný. Používá příbor nebo pomůcky, přijímá 

potravu v přiměřeném čase. 

Přesun z vozíku na židli a 

nazpět (včetně toho, že se 

pacient v posteli posadí) 

5 
Dokáže se posadit, při přesunech však potřebuje 

maximální pomoc. 

10 Minimální pomoc nebo dohled. 

15 
Soběstačný. Umí u vozíku používat brzdy a nožní 

podpěry. 

Osobní hygiena 

0 Nesoběstačný. 

5 
Umyje si obličej, učeše se, oholí se (elektrický stroje 

zvládne dát do zásuvky), vyčistí si zuby. 

Toaleta 

5 

Potřebuje pomoc kvůli nestabilitě, potřebuje pomoci  

s úpravou oděvu, utíráním nebo manipulací  

s toaletním papírem. 

10 

Soběstačný včetně použití podložní mísy. 

Nepotřebuje pomoc při úpravě oděvu, sám se dokáže 

očistit, utřít, umýt. 

Koupání 

0 Nesoběstačný. 

5 Vykoupe se bez pomoci. 

Pohyb po rovině 

5 
V případě, že není schopen chůze, dokáže samostatně 

ujet ve vozíku 50m. 

10 Vzdálenost 50m ujde s pomocí. 

15 
Ujde 50m samostatně nebo s opěrnými pomůckami 

(ne však s chodítkem s kolečky). 

Schody (výstup a sestup) 

5 Potřebuje pomoc nebo dohled. 

10 
Soběstačný, výstup či sestup zvládne s opěrnými 

pomůckami. 

Oblékání 5 
Potřebuje pomoc, alespoň polovinu činností zvládne  

v přiměřeném čase. 
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10 
Soběstačný. Obuje a zaváže si boty, ovládá zipové 

uzávěry, zapne sponky nebo přezky. 

Ovládání vyměšování stolice 

5 
Občasné problémy nebo potřebuje pomoc s podáním 

čípku či klyzmatem. 

10 
Není inkontinentní. V případě potřeby umí použít 

čípek nebo klyzma. 

Ovládání měchýře 

5 
Občasné problémy nebo potřebuje pomoci  

s pomůckami. 

10 
Bez problémů. V případě potřeby samostatně použije 

pomůcky ke sběru moči. 

Hodnocení   

Zdroj:  (Kolář, 2009) 

Tabulka 5 Hodnocení Barthel indexu 

Hodnocení 

    0 – 40 bodů    nesoběstačný 

   41 – 60 bodů    středně nesoběstačný 

   61 – 95 bodů    mírně nesoběstačný 

   96 – 100 bodů    soběstačný 

Zdroj:  (Kolář, 2009) 

4.1.13 Test funkční soběstačnosti 

Test funkční soběstačnosti neboli FIM (Functional Independence Measure) 

vychází z testu Barthelové, který je ovšem doplněn o test kognitivních funkcí. 

V praxi se využívá k hodnocení každodenních činností, mobility, komunikace  

a mobility pacientů zejména po nemoci či úrazech. (Kolář, 2009) 

FIM se skládá z hodnocení 18 činností v 6 kategoriích, mezi něž patří osobní 

péče, kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace a sociální aspekty. Každá 
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funkce je hodnocena body od 1 do sedmi, přičemž 1 znamená plnou pomoc a 7 

plnou soběstačnost. Celkově se tedy pohybujeme na škále 18-126. (Kolář, 2009) 

Tabulka 6 Functional Independence Measure 

Functional Independence Measure 

Kategorie Příjem Kontrola Propuštění 

Osobní péče    

A. Jídlo    

B. Péče o zevnějšek    

C. Koupání    

D. Oblékání – horní končetiny, trup    

E. Oblékání – dolní končetiny    

F. Intimní hygiena    

Kontinence    

G. Kontinence – močový měchýř    

H. Kontinence – konečník    

Přesuny    

I. Lůžko, židle, vozík    

J. WC    

K. Vana, sprcha    

Lokomoce    

L. Chůze/Vozík 

        chůze        vozík         obojí 
   

M. Schody    

Pohybová dovednost     

Součet: (maximálně 91 bodů) 
   

Komunikace    

N. Chápání 

        audio        video         obojí 
   

O. Vyjadřování 

        verbální        neverbální       obojí 
   

Sociální aspekty    
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P. Sociální kontakt    

Q. Řešení problémů    

R. Paměť    

Psychické funkce  

Součet: (maximálně 35 bodů) 
   

Celkové skóre Součet: (maximálně 126 bodů)    

Zdroj:( (Kolář, 2009) 

Tabulka 7 Hodnocení FIM testu 

Hodnocení 

   Nezávislost 

bez pomoci    7 Plná soběstačnost (opakovaně) 

   6 Částečná soběstačnost 

   Částečná závislost 

s pomocí 

   5 Potřebný dohled 

   4 Minimální pomoc (nemocný = 75% +) 

   3 Střední pomoc (nemocný = 50% +) 

   Plná závislost 

   2 Výrazná pomoc (nemocný = 25% +) 

   1 Plná pomoc (nemocný = 0% +) 

Zdroj: (Kolář, 2009) 

 

 

 

 

 



50 

 

4.2 Terapeutické metody 

4.2.1 Měkké techniky 

„Funkcí měkkých tkání je být protaženy a současně klást odpor proti protažení a být 

posunlivými (a to nemálo) a zároveň klást odpor proti posouvání.“ (Lewit, 1996,  

str. 161) 

Do terapie měkkých technik řadíme protažení kůže, protažení pojivové řasy, 

posouvání (zhybnění) hlubokých tkání (fascií) proti kosti, léčení lehkým tlakem, 

léčení jizev, svalovou relaxaci a exteroceptivní stimulaci. (Lewit, 1996) 

Terapie měkkých tkání není příliš bolestivá a lze ji u pacientů využít i jako 

autoterapii. 

4.2.2 Míčková facilitace 

Míčková facilitace (míčkování) je fyzioterapeutická metoda, která využívá 

speciálních míčků k protažení a uvolnění příslušných struktur. Za pomocí 

míčku terapeut provádí koulení či vytírání příslušných drah, reflexně lze takto 

ovlivnit i vnitřní orgány. Míčkování je příjemné, a tak se jedná o velmi 

oblíbenou metodu mezi pacienty. (Jebavá, 2015) 

Míčková facilitace velmi dobře působí v oblasti hrudníku. Jedná se  

o komplexní masážní metodu v kombinaci s tlakem v akupresurních  

a akupunkturních bodech, přičemž se facilituje nádech a inhibuje výdech. 

Ovlivňuje hladké svaly průdušek, uvolňuje spazmy a navozuje expektoraci, 

uvolněním bránice navodí fyziologickou dechovou vlnu. (Hašková, 2017) 
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4.2.3 Dechová gymnastika 

Dechová cvičení přispívají k celkovému zlepšení fyzické kondice jedince  

a slouží jako prevence respiračních obtíží. Důraz je kladen na plynulost pohybu, 

přičemž terapeut nikdy násilně nezasahuje do pacientova rytmu. Zvláště u dětí 

je pak pro cvičení nutná čistota dýchacích cest. (Kolář, 2009) 

Kolář rozděluje dechovou gymnastiku do tří skupin: 

1. statická dechová gymnastika – obnovuje základní dechový vzor. 

Probíhá bez souhybu ostatních částí těla, proto je důležitá i korekce 

postury. Aktivita dechu je soustředěna do oblasti hrudníku, břicha, 

zad a pánve. Cvičí se v různých polohách těla a náročnost cviků se 

zvyšuje úpravou polohy končetin; 

2. dynamická dechová gymnastika – dechové pohyby jsou doprovázeny 

souhybem končetin. Tyto pohyby jsou energeticky náročné, postupně 

se tedy přidává adaptace na tělesnou zátěž. Jedná se o průpravu pro 

dynamický trénink kondice; 

3. mobilizační dechová gymnastika – jedná se o kombinaci dýchání, jeho 

fází, léčebných poloh a segmentových pohybů těla. Pro pacienty tyto 

cviky nebývají vždy příjemné, jelikož někdy i bolí a mohou být 

doprovázeny pocením, zčervenáním nebo únavou. Jedná se ale  

o vegetativní reakci organismu a cvičení se může prokládat úlevovými 

polohami. (Kolář, 2009) 

4.2.4 Senzomotorická stimulace 

Metoda senzomotorické stimulace byla u nás rozvinuta profesorem  

V. Jandou a M. Vávrovou. Vychází ale z poznatků řady autorů a jak už její 

název vypovídá, snaží se poukazovat na vzájemnou provázanost aferentní  

a eferentní informace. (Kolář, 2009) 
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Tato metodika byla nejprve využívána pro terapii nestabilního kolene  

a kotníku, dnes se využívá k ovlivnění funkčních poruch pohybového aparátu. 

Zahrnuje množství balančních cviků prováděných v různých posturálních 

polohách. Důraz je kladen na facilitaci pohybu z chodidla. (Kolář, 2009) 

Cílem této terapie je dovést pacienta ze základních cviků pomocí metodické 

řady až do cvičení ve stoji. Snažíme se využít všechny pacientovy pohybové 

možnosti pro úpravu dysbalančních a koordinačních poruch pohybového 

aparátu. (Kolář, 2009) 

Cvičení probíhá naboso, a to z důvodu lepší aferentace. Veškeré cviky jsou 

nejprve prováděny na pevné podložce, postupně se přechází na cvičení na 

labilních plochách. Korekce držení těla se provádí od distálních částí  

a postupuje se proximálně, začínáme tedy vždy chodidly. Nemělo by vyvolávat 

bolest (jedinou kontraindikací cvičení jsou právě akutní bolestivé stavy), ani 

psychickou únavu. Po prvních známkách únavy terapeutickou jednotku 

ukončujeme. (Kolář, 2009) 

4.2.5 Bobath koncept 

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla 

Bobathových. Založili Bobath centrum v Londýně, kde se léčí ročně stovky 

pacientů především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s jinými neurologickými 

onemocněními. Na dospělé pacienty se tato metoda aplikuje především jako 

prostředek terapie po cévních mozkových příhodách. (Hašková, 2017) 

Základním předpokladem pro stanovení terapeutického plánu je odborné 

vyšetření. Během něj se terapeut zaměřuje na to, co dítě dovede bez pomoci, 

s dopomocí, co nedovede, jak kvalitní je tonus a pohyb. Stanoví cíl a dle něj 

postupuje. Terapeutický plán se ale může také měnit, jelikož základem 



53 

 

konceptu je vnímání pacientovi reakce na techniku. Terapeut provádí takzvaný 

handling, kterým se snaží ovlivnit patologický tonus pacienta a usnadnit mu 

provést pohyb co nejsnadněji a nejsprávněji. Jedná se o 24hodinovou terapii, 

během níž se všichni, kdo jsou s pacientem v kontaktu, snaží inhibovat 

patologické situace a facilitovat kvalitnější provedení funkce. Celá terapie je 

prováděna v rámci funkční situace. (Hašková, 2017) 

Snahou terapeuta je předat dítěti novou senzomotorickou zkušenost, která 

posune jeho vývoj vpřed. K dosažení co nejlepších výsledků a největšího 

posunu využíváme množství pomůcek, jako jsou míče, válce, vhodné hračky, 

lavičky, labilní plochy atd. V každodenní péči jsou to potom pomůcky jako 

vertikalizační stojany, speciální boty, vložky, končetinové a trupové ortézy. Při 

výběru pomůcek musí terapeut zohledňovat několik pravidel. Nejdůležitějším 

z nich je, aby bylo dítěti dáno tolik opory, kolik je nutné, ale zároveň pouze 

tolik, kolik je potřebné. Nechceme, aby se dítě nadmíru spoléhalo na využití 

opory a stávalo se pasivní. Důležité také je vysvětlit rodičům, k čemu pomůcka 

přesně slouží a jak jí má dítě využívat. Pokud totiž nepochopí její význam, 

nebudou ji využívat v každodenní péči. (Hašková, 2017) 

Základním znakem Bobath konceptu je také práce v týmu, uprostřed kterého 

stojí pacient a jeho rodina. Bobath tým by se měl skládat z fyzioterapeuta, 

rehabilitačního lékaře, ergoterapeuta, protetika, ortopeda, popř. dalších 

odborníků. (Hašková, 2017) 

4.2.6 Ergoterapie 

Ergoterapie je léčebný obor, který usiluje o zachování a využívání schopností 

jedinců s různým druhem postižení pomocí smysluplného zaměstnávání. 

Využívá k tomu běžné denní, pracovní, zájmové a rekreační činnosti. Podporuje 

osoby jakéhokoliv věků s různým typem postižení – fyzickým, smyslovým, 
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psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním. Maximálně podporuje 

jedincovy možnosti v běžném životě, k tomu využívá specifické metody  

a techniky, nácvik dovedností, poradenství a přizpůsobení prostředí. Teorie 

ergoterapie vychází z kompletní znalosti dané činnosti a jejího využití jako 

prostředku terapie. Jejím cílem je zachování maximální soběstačnosti  

a nezávislosti jedince. (Kolář, 2009) 

V pediatrii se ergoterapie využívá pro potřeby dětí od narození do 18 let. 

Spoléhá se na úzkou spolupráci jak s fyzioterapeutem, tak s rodinou. Terapie 

probíhá formou hry a snaží se o rovnoměrný posun dítěte v oblastech jako je 

rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky, grafomotoriky, senzorických  

a kognitivních funkcí, selektivní hybnosti a stereognostických funkcí. Podle 

stupně vývoje se také v rámci provádí nácvik běžných denních činností  

s využitím kompenzačních pomůcek. Součástí terapie je samozřejmě  

i poradenství. (Kolář, 2009) 

4.2.7 Logopedie 

Logopedie je vědní obor zabývající se problematikou narušené komunikační 

schopnosti. (Kolář, 2009) 

„Řečové funkce, které jsou nástrojem lidského dorozumívání, jsou závislé na 

sluchových, zrakových a proprioceptivních vstupech a úzce souvisí s nejvyššími 

intelektuálními funkcemi. Poškození kterékoliv z těchto oblastí způsobuje poruchu řeči. 

V rehabilitační praxi se nejčastěji setkáváme u dětí s vývojovou dysartrií,  

u dospělých pacientů s afázií a dysartrií.“ (Kolář, 2009, str. 317) 

Vývojová dysartrie vzniká na podkladě poškození CNS porušením inervace 

svalů potřebných k tvorbě řeči. Jedná se tedy o poruchu motorickou. Toto 
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poškození se projevuje v respiraci, fonaci, rezonanci, prozódie a artikulace. 

(Kolář, 2009) 

Rozlišujeme několik typů vývojové dysartrie: 

 spastickou; 

 ataktickou; 

 bulbární; 

 smíšenou. (Kolář, 2009) 

K terapii této poruchy se v propojení klinické logopedie a fyzioterapie se 

nejvíce využívají tyto techniky: 

 koncept manželů Bobathových – aplikace ústní terapie pro stimulaci 

příjmu potravy a polykání, rozvoj motoriky; 

 Vojtova reflexní lokomoce – uvolnění spasticity či utlumení 

mimovolních pohybů po ukončení fyzioterapeutického cvičení; 

 Kabatova metodika – pro stimulaci zapojení mluvidel se využívá 

cvičení proti odporu; 

 Orofaciální regulační terapie podle Castilla Moralese – 

senzomotorické a orofaciální techniky. (Kolář, 2009) 

4.3 Popis pracoviště 

Všechny cvičební jednotky budou probíhat v Dětském rehabilitačním 

stacionáři Zvonek. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení zřízené 

Statutárním městem Kladno v roce 1993. Ředitelkou tohoto zařízení je  

MUDr. Marie Malá, jež je zároveň pediatrem s atestací z dětské neurologie. 

(Zvonek, 2017) 
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Stacionář se soustředí na zdravotní péči v oblasti dětské neurologie, 

rehabilitace a klinické psychologie. (Zvonek, 2017) 

Péče je poskytována denní formou pro děti předškolního věku. Jedná se  

o děti, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadují speciální přístup 

a zdravotní péči, nebo o děti, které pro své znevýhodnění nemohou navštěvovat 

běžnou mateřskou školu. V zařízení funguje také ambulance, která je určena 

pro děti od novorozeneckého věku až do dovršení dospělosti, tedy do 18 let. 

K zařízení jsou také přidruženy Jesle pro zdravé děti zaměstnaných matek. 

(Zvonek, 2017) 

Personál stacionáře je složen z týmu odborníků, jako jsou dětské sestry, 

fyzioterapeuti, speciální pedagogové, klinický psycholog a logoped. Snahou 

zařízení je tedy poskytnout co nejrozsáhlejší a nejkvalitnější péči i právě díky 

multioborové spolupráci. Celé zařízení je bezbariérové a oddělení jsou 

vzájemně propojena. (Zvonek, 2017) 

Stacionář je rozdělen celkem na 3 oddělení, kam jsou děti umístěny podle 

věku. Celková kapacita zařízení činí 36 dětí. V rámci docházky do školky jsou 

jim umožněny různé aktivity, jako je například canisterapie, ergoterapie, 

muzikoterapie, hipoterapie, plavání, výlety, návštěvy divadelních představení 

atp. (Zvonek, 2017) 

V rámci zařízení je také možné jakou součástí fyzioterapeutické poradny 

absolvovat dlouhodobou rehabilitaci, při níž jsou volené individuální 

terapeutické jednotky volené „na míru“ konkrétnímu problému a diagnóze. Je 

možné také absolvovat přístrojovou LTV, vířivou vanu, perličkové koupele, 

magnetoterapii a biotronové lampy. (Zvonek, 2017) 
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„Důraz klademe na individuální přístup k dětem tak, aby se mohly v rámci svých 

schopností a možností co nejlépe rozvíjet a dosáhly co největší soběstačnosti před 

nástupem do školní docházky.“ (Zvonek, 2017) 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Vstupní kineziologický rozbor 

5.1.1 Anamnéza 

 Jméno: A. H. 

 Pohlaví: žena 

 Věk: 3,5 roku 

 Diagnóza: PMM2-CDG syndrom 

 Přijetí do DRS: září 2018 

OA:  Dítě z 1. fyziologického těhotenství, porod v termínu, sekcí pro KP, 

porodní hmotnost 2680g, Apgar score 10-10-10, poporodní adaptace v normě 

bez komplikací, ikterus v rámci observace, kojena 3 týdny, dále Nutrilon AR pro 

ublinkávání, poté Sunar a dále pro ekzém Nutrilon HA, váhově prospívá, kyčle 

bpn, očkování dle kalendáře – 2 dávky Hexa, Prevenar, vždy zvýšená teplota, 

vit. D dostává. 

PMV od počátku opožděný, hůře fixovala, hlavičku držet nechtěla,  

v 6. měsíci pozorován strabismus, stáčení očí, elevace transamináz, zjištěna 

hepatomegalie. Celkově přešetřena na KDDL, EEG v normě, MRI mozku 

s nálezem atrofie mozečkových hemisfér, kardiologie bpn. V topickém nálezu 

mikrocefalie, povšechná hypotonie, ataxie.  

Klinické známky a výsledky vyšetření potvrzují dědičnou poruchu 

glykosylace  – CDG syndrom. Sledována v ÚDMP, bude zařazena do klinické 

studie. 

PMV je nerovnoměrný, ale pokračuje. Rozumí dobře, opožděná je exprese 

řeči. Výrazný tremor a ataxie. V hrubé motorice se plazí, zkouší i lézt. Má 
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velkou snahu o vertikalizaci, s dopomocí se postaví u opory. Sebeobsluha 

výrazně opožděná. Záchvaty nikdy neměla. 

Sledována oftalmologem, má brýle, okluzor, ortoptika. Sledována 

ortopedem, vybavena ortopedickými sandály a DAFO ortézami. Sledována 

psychologem, zavedena logopedická péče. Pro nutnost specializované péče  

a zvýšeného dozoru doporučeno přijetí do DRS. 

RA: matka r. 1981, zdráva, nyní MD, administrativní pracovnice, rodiče 

zdrávi, 1 zdravá sestra, má 2 zdravé děti; otec r. 1986, zdráv, policista, matka 

otce asthma bronchiale, urolithiáza, otec otce zdráv, 1 sestra – potravinová 

alergie, 1 zdravé dítě; sourozenci 0  

NO: U dívky s konvergentním strabismem, nystagmem, stáčením očí 

vzhůru, hepatomegalií, hepatopatií, náznakem mírné nefropatie, 

hypoplazií/atrofií Crbl, centrálním hypotonickým syndromem, opožděným 

PMV je prokázán syndrom PMM2-CDG. Není invertace mammil a atypická 

distribuce tuku. Jedná se o poruchu N-glykosylace proteinů s multiorgánovým 

dopadem. Koagulopatie je smíšená střední intenzity, hepatopatie je nyní zřejmě 

akcentovaná proběhlou CMV infekcí. Onemocnění je autosomálně recesivně 

dědičné, pacientka je složený heterozygot. Riziko je pro každého dalšího 

potomka rodičů. Rodiče jsou poučeni, proběhla diskuze s ošetřujícím lékařem  

o zkušenostech s dalšími 21 pacienty v ČR. 

SA: rodiče v manželství, žijí ve společné domácnosti v bytě, mají 3 kočky, 

rodiče nekuřáci 

AA: sine 

FA: Vigantol 
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Cave: v případě akutní gastroenteritis, odmítání příjmu potravy – nutno 

zajistit infuzi pro riziko trombózy při hemokoncentraci. Hospitalizace vždy ve 

VFN v Praze. 

5.1.2 Vyšetření spontánní motoriky 

U dívenky je na první pohled patrný špatný vzor sedu, a to do tvaru písmene 

W. Ten není vhodný zejména pro postavení kyčlí (do vnitřní rotace) a kotníků 

(do everze), kyfotizuje páteř, abnormální sed brání rotaci trupu. Tento sed 

využívá při jakékoliv aktivitě, ke které není potřeba pohyb z místa na místo. 

K lokomoci využívá plazení, při němž střídá horní a dolní končetiny. Horní 

končetiny jsou opřené o malíkovou hranu s ručkou v pěst, odráží se od prstců 

dolních končetin. Je patrná snaha o lezení, pánev ale nezvládne elevovat nad 

podložku. Končetiny v kořenových kloubech jsou decentrovány 

s nedostatečnou oporou aker, chybí koaktivace trupového svalstva, kontrola 

držení hlavy je dostatečná. 

Je motivována k vertikalizaci do vysokého kleku přes přitažení pomocí 

horních končetin. Ve vysokém kleku využívá širší báze pro zlepšení stability. 

Bérce naléhají, akra jsou v ose bérců, což svědčí o lepší kontrole trupu, než 

v poloze na čtyřech.  

Při hraní a sebeobsluze je možné pozorovat velmi patrný tremor a ataxii.  

V kolektivu si moc nehraje, pravděpodobně z důvodu opožděné exprese řeči 

 a celkově komunikačním bariérám. Na pokyny od dospělého reaguje dobře. Je 

schopná se sama najíst a napít. 

Dívenka při seznámení neprojevovala žádné známky nechuti, nejistoty, 

pláče.  
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5.1.3 Stadium vývoje 3-4 roky 

Kolář považuje za fyziologický vývoj 3-4letého dítěte následující schopnosti: 

„Vývoj hrubé motoriky 

 dovede udržet rovnováhu ve stoji výkročném se zavřenýma očima, ve stoji na 

jedné noze s otevřenýma očima; 

 kope míčem na cíl; 

 zvládá střídavou chůzi do i ze schodů bez držení; 

 seskakuje z nejnižšího schodu; 

 přeskakuje z rozběhu překážku 20 – 25 cm nad zemí; 

 jezdí na saních, na tříkolce (pod kontrolou dospělého), začíná se učit  

např. plavat, jezdit na kole, bruslit. 

Rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace (spolupráce mezi rukou 

dominantní a pomáhající) 

 staví dvou- až třírozměrné stavby; 

 kreslí kolo; 

 vytváří z plastelíny např. váleček, kuličku; 

 používá dominantní ruku; 

 dovede stříhat papír nůžkami; 

 odšroubovává uzávěry; 

 začíná plánovat své konání a pojmenovává své konstrukce před činností. 

Rozvoj poznání (mimovolní pozornost, krátká soustředěnost, cca 15 miut 

skupinové práce) 

 opakuje 3 čísla a slova ze 6 – 12 slabik; 

 umí zpaměti opakovat krátké povídání; 
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 složí obrázek ze dvou částí, popisuje obrázek a umí vyjmenovat předměty; 

 rozumí skladbě slov, která vyjadřují >>na, v, do, za, nad, pod, před, naproti, 

nahoře, dole<<; 

 dovede vybrat předměty se stejnou vlastností; 

 všímá si nepodstatných vlastností, které mají subjektivní hodnotu. 

Rozvoj komunikace 

 slovní zásoba 1000 – 2000 slov; 

 komentuje vykonávané činnosti; 

 věty skládá z mnoha výrazů, artikulace může být ještě nevýrazná; 

 reaguje hlavně na individuální pokyny, méně reaguje na pokyny adresované 

celé skupině. 

Sociální rozvoj 

 stále lépe spolupracuje při hře; 

 je citově nestálé; 

 často prožívá různé úlekové situace – např. rozloučení s matkou v cizím 

prostředí; 

 umí se vzdát vlastní příjemnosti ve prospěch druhého; 

 často zaujímá egoistický a egocentrický postoj; 

 rádo pomáhá rodičům v drobných domácích pracích. 

Rozvoj samostatnosti 

 jí, myje se, obléká a svléká samostatně, potřebuje dozor a diskrétní pomoc; 

 uklízí hračky s dopomocí; 

 zkouší zapínat knoflíky, svléká a obléká punčocháče; 

 čistí si zuby s dohledem, namaže chleba máslem.“ 
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5.1.4 Antropometrie 

Tabulka 8 Základní antropometrické údaje – vstupní měření 

Základní údaje  

Výška 108 cm 

Váha 18 kg 

BMI 15,43 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 9 Délkové míry horních končetin – vstupní měření 

Délkové míry HKK [cm] Sin. Dx. 

Celá HK 47 47 

Paže a předloktí 37 37 

Paže 20 20 

Předloktí 17 17 

Ruka 10 10 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 10 Obvodové míry horních končetin – vstupní měření 

Obvodové míry HKK [cm] Sin. Dx. 

Paže – relaxovaný m. biceps brachii 18 19 

Paže – kontrahovaný m. biceps brachii 20 20 

Loket 18,5 18 

Předloktí 17 17 

Zápěstí 12 12 

Hlavičky metacarpů 18 17,5 

Zdroj: Autor 
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Tabulka 11 Délkové míry dolních končetin – vstupní měření 

Délkové míry DKK [cm] Sin. Dx. 

Anatomická délka DK 53 53 

Funkční délka DK 

a) od SIAS 

b) od symfýzy 

c) od umbilicu 

55 

47 

59 

55 

47 

59 

Stehno 27 27 

Bérec 26 26 

Chodidlo 17,5 17,5 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 12 Obvodové míry dolních končetin – vstupní měření 

Obvodové míry DKK [cm] Sin. Dx. 

Stehno 29 29 

Patella 24 23,5 

Tuberositas tibiae 21 21 

Lýtko 23 22 

Maleoly 20 19 

Talus a calcaneus 21 22 

Hlavičky metatarzů 16 16 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 13 Obvodové míry trupu – vstupní měření 

Obvodové míry trupu [cm]  

Hlava 52 

Hrudník v inspiriu 59 

Hrudník v expiriu 56 

Pružnost hrudníku 3 



65 

 

Obvod břicha 52 

Obvod boků 55 

Zdroj: Autor 

Tabulka 14 Šířkové rozměry trupu – vstupní měření 

Šířkové rozměry trupu [cm]  

Hlava 25 

Biakromiální 24,5 

Bicristální 21 

Bispinální 19,5 

Zdroj: Autor 

5.1.5 Vyšetření hypermobility 

Tabulka 15 Vstupní vyšetření hypermobility 

Zkouška  

Zkouška rotace hlavy v normě – symetrická 

Zkouška šály mírná hypermobilita – symetrická 

Zkouška zapažených paží hypermobilita bilat. 

Zkouška založených paží mírná hypermobilita bilat. 

Zkouška extendovaných loktů hypermobilita 

Zkouška sepjatých rukou hypermobilita 

Zkouška sepjatých prstů hypermobilita 

Zkouška předklonu nelze vyšetřit – orientačně v normě 

Zkouška úklonu nelze vyšetřit 

Zkouška posazení na paty hypermobilita 

Zdroj: Autor 
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5.1.6 Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 16 Vstupní vyšetření zkrácených svalů 

Sval 
Stupeň zkrácení 

Sin. Dx. 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. levator scapulae 1 1 

m. trapezius 0 0 

m. pectoralis major 0 0 

paravertebrální svaly 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. piriformis 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 1 1 

flexory kyčelního kloubu 1 1 

flexory kolenního kloubu 1 1 

mm. gastrocnemii 2 2 

m. soleus 1 1 

Zdroj: Autor 

5.1.7 Svalový test obličeje 

Tabulka 17 Vstupní svalový test obličeje 

Sval 
Stupeň 

Sin. Dx. 

m. frontalis 5 5 

m. corrugator supercilii 5 5 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. procerus 4 

m. nasalis 4 4 

m. orbicularis oris 4 
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m. zygomaticus major et risorius 4 4 

m. levator anguli oris 4 4 

m. depressor labii inferioris et m. depressor 

anguli oris 
4 4 

m. mentalis 4 4 

m. buccinator et platysma 4 4 

m. masseter temporalis 4 4 

m. pterygoideus lateralis et medialis 4 4 

Zdroj: Autor 

5.1.8 Vyšetření úchopů 

Tabulka 18 Vstupní vyšetření úchopů 

Úchop 
Hodnocení 

Sin. Dx. 

Jemný  

štipec nezvládne nezvládne 

špetka nezvládne nezvládne 

klíčový nezvládne nezvládne 

Silový  

kulový zvládne zvládne 

válcový zvládne zvládne 

háček zvládne zvládne 

Zdroj: Autor 

5.1.9 Neurologické vyšetření 

Dívka je orientovaná časem, místem i osobou. Vyšetření ale muselo být 

modifikované z důvodu problematické exprese řeči a celkové nezralosti 

pacientky. Otázky tedy nebyly pokládány stylem: „Jaký je dnes den v týdnu? 

Kolikátého dnes je? Jaký je rok? Kde se nacházíte?“, ale spíš: „Je právě ráno? 
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Odpoledne? Večer? Měla jsi teď snídani? Oběd? Večeři? Jsi právě v bazéně? Na 

zahradě? Ve školce? V divadle?“ Na příslušnou otázku vždy přikývla. 

 

Tabulka 19 Vstupní neurologické vyšetření 

Vyšetření HKK DKK 

Polohocit 

nelze získat zpětnou 

vazbu pacienta 

nelze získat zpětnou 

vazbu pacienta 

Pohybocit v normě v normě 

Taktilní čití v normě v normě 

Algické čití v normě v normě 

Termické čití v normě v normě 

Stereognozie mírná stereoagnozie nelze vyšetřit 

Taxe ataxie ataxie 

Diadochokineze adiadochokineze adiadochokineze 

Zdroj: Autor 

Tabulka 20 Vstupní vyšetření reflexů na horních končetinách 

Reflexy HKK Sin. Dx. 

Bicipitový mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Tricipitový mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Pronační mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Styloradiální mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Flexorů prstů mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Zdroj: Autor 

Tabulka 21 Vstupní vyšetření reflexů na dolních končetinách 

Reflexy DKK Sin. Dx. 

Patelární hyporeflexie hyporeflexie 

Achillovy šlachy hyporeflexie hyporeflexie 



69 

 

Medioplantární hyporeflexie hyporeflexie 

Zdroj: Autor 

Tabulka 22 Vstupní vyšetření reflexů břicha 

Břišní reflexy  

Epigastrický hyporeflexie 

Mezogastrický hyporeflexie 

Hypogastrický hyporeflexie 

Zdroj: Autor 

Tabulka 23 Vstupní vyšetření hlavových nervů 

Vyšetření hlavových nervů  

I. n. olfactorius nevyšetřujeme 

II. n. opticus bpn 

III. n. oculomotorius 

konvergentní strabismus 

nystagmus 

IV. n. trochlearis 

V. n. trigeminus 

VI. n. abducens 

VII. n. facialis bpn 

VIII. n. vestibulocochlearis porucha stability 

IX. n. glossopharyngeus 

dysartrie 
X. n. vagus 

XI. n. accesorius 

XII. n. hypoglossus 

Zdroj: Autor 
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5.1.10 Barthel index 

Tabulka 24 Barthel index – vstupní testování 

Funkce Body 

Příjem potravy 5 

Přesun z vozíku na židli a zpět 5 

Osobní hygiena 0 

Toaleta 5 

Koupání 0 

Pohyb po rovině 5 

Schody (výstup a sestup) 5 

Oblékání 5 

Ovládání vyměšování stolice 10 

Ovládání měchýře 10 

Hodnocení 50 

Slovní hodnocení Středně nesoběstačný 

Zdroj: Autor 

5.1.11 FIM test 

Tabulka 25 Functional Independence Measure – vstupní testování 

Kategorie Body 

Osobní péče  

Jídlo 3 

Péče o zevnějšek 3 

Koupání 3 

Oblékání – horní končetiny, trup 4 

Oblékání – dolní končetiny 3 

Intimní hygiena 4 

Kontinence  

Kontinence – močový měchýř 5 
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Kontinence – konečník 5 

Přesuny  

Lůžko, židle, vozík 2 

WC 2 

Vana, sprcha 1 

Lokomoce  

Chůze/Vozík 1 

Schody 1 

Pohybová dovednost     37 

Komunikace  

Chápání – audio/video 7 

Vyjadřování – neverbální 5 

Sociální aspekty  

Sociální kontakt 7 

Řešení problémů 4 

Paměť 5 

Psychické funkce  28 

Celkové skóre 65 

Zdroj: Autor 
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5.2 Krátkodobý rehabilitační plán 

Krátkodobý rehabilitační plán byl sestaven na základě vstupního vyšetření  

a anamnestických dat. Objektivně byly zhodnoceny největší problémy, na 

jejichž odstranění budeme pracovat v jednotlivých cvičebních jednotkách. Jedná 

se o následující body: 

 posílení trupového svalstva; 

 nácvik bráničního dýchání; 

 posílení laterálního korzetu pánve; 

 korekce sedu; 

 centrace kořenových kloubů; 

 protažení Achillovy šlachy. 

5.3 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Po bližším seznámení s pacientkou a zjištění její motivace ke cvičení 

 a pohybu celkově, jsme i ve spolupráci s rodiči stanovili dlouhodobý 

rehabilitační plán následovně: 

 nácvik vertikalizace do zajištěného stoje; 

 chůze s využitím kompenzačních pomůcek; 

 nácvik ADL – přesuny po oddělení, svlékání, oblékání. 

5.4 Terapeutické jednotky 

Tvorba terapeutických jednotek byla zpočátku velmi obtížná. Po navázání 

důvěry a zjištění, a že je ke cvičení velmi motivovaná, to již takový problém 

nebyl. 
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Všechny terapeutické jednotky probíhaly v DRS Zvonek v Kladně pod 

odborným vedením PhDr. Andrey Haškové, a to v období od září 2018, kdy 

pacientka do stacionáře nastoupila, až do března 2019. Jednotky probíhaly 

nepravidelně zejména kvůli pacientčiným častým nemocem. 

Cvičební jednotky byly zpočátku rozvrženy tak, aby bylo alespoň  

10 minut věnováno přípravě (míčkování, měkké techniky, senzomotorická 

cvičení) a až následně zhruba 40 minut samotné terapii. Po pár prvních 

jednotkách jsme zjistily, že z důvodu svalového oslabení a únavy bude nutné 

cvičební jednotky zkrátit na cca 20-30 minut. 

5.4.1 1. Terapeutická jednotka 

CÍL: Odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor 

PRŮBĚH TERAPIE: Celá úvodní cvičební jednotka probíhala bez větších 

komplikací a i díky tomu jsme mohly vstupnímu KR věnovat pouze jeden den. 

Byla odebrána vstupní data, provedeno antropometrické měření, neurologické 

vyšetření a objektivní zhodnocení schopností pacientky. Jedinou drobnou 

komplikací v průběhu terapie byla její počáteční ostýchavost, nicméně i tak 

velmi dobře spolupracovala. Kooperace mezi námi byla narušena pouze 

dívenčinou porušenou expresí řeči. Zajištění vhodné komunikace bylo tedy 

naprosto nezbytné. 

5.4.2 2. Terapeutická jednotka 

CÍL: Navázání kontaktu a získání důvěry pro terapii 

PRŮBĚH TERAPIE: Pacientku jsem sledovala v kolektivu, jak si hraje se 

svými vrstevníky, jak se chová při denních činnostech, co zvládne sama 

 a u čeho potřebuje dopomoc. 
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5.4.3 3. Terapeutická jednotka 

CÍL: Posílení trupového svalstva 

PRŮBĚH TERAPIE: Jednotku jsme zahájily míčkováním hrudníku za 

účelem rozvolnění svalů a zlepšení dechových funkcí. Následoval nácvik 

bráničního dýchání vleže na zádech.  

Další cvičení probíhalo na velkém gymnastickém míči. Pacientka ležela na 

zádech. Ruce držely hračku, na kterou se snažila podívat, dolní končetiny byly 

opřené o můj hrudník. Dbala jsem na to, aby nedocházelo k volnému visu 

končetin, což je u hypotonického dítěte nežádoucí z důvodu možného 

poškození kloubních pouzder. Za pomocí houpání míče dopředu a dozadu  

a facilitaci flexorů docházelo k flexi trupu a tím k posilování oslabených 

svalových skupin. 

5.4.4 4. Terapeutická jednotka 

CÍL: Pokračování v předchozí terapii 

PRŮBĚH TERAPIE: Cvičební jednotka byla doplněna o nový cvik,  

a to sed na míči s kontrolou pánve. Velký důraz byl kladen zejména na udržení 

alignmentu pánve, abychom páteř ještě více nekyfotizovali. Toho bylo docíleno 

sedem na přední polovině míče. Pacientka byla natočena čelem ke mně a její 

ruce byly položeny na mých ramenou pro zlepšení stability. Zároveň probíhala 

korekce sedu a trénink stability. 

Obj.: Po úvodních terapiích je možné zhodnotit, že pacientka cvičení na míči 

toleruje, baví ji, nebojí se a je motivovaná do další terapie. 
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5.4.5 5. Terapeutická jednotka 

CÍL: Pokračování v předchozí terapii 

PRŮBĚH TERAPIE: Cvičení na míči doplněno o rotace trupu. Pacientka 

seděla na míči před magnetickou tabulí zády ke mně, korekce kyfotického sedu 

probíhala přes vložený overbal. Na tabuli byla umístěna zvířátka. Vyzvala jsem 

pacientku, aby jednotlivá zvířátka přendávala zleva doprava a opačně, nahoru  

a dolů. Tento cvik byl ale pro pacientku až příliš náročný, jelikož jsem 

nezohlednila její ataxii. Byla proto velmi nestabilní, takže jsme zvolily nižší 

polohu, a to sed obkročmo na válci. V této poloze jsme musely využít 

kompenzačních pomůcek – ortézky a ortopedickou obuv. V rámci této cvičební 

jednotky tedy probíhal trénink stability, posilování trupového svalstva, rozvoj 

páteře, nácvik úchopu a jemné motoriky.  

5.4.6 6. Terapeutická jednotka 

CÍL: Posilování laterálního korzetu pánve 

PRŮBĚH TERAPIE: Tato cvičební jednotka měla být zahájena nácvikem 

přechodové pozice z lehu na boku do šikmého sedu. Pro snadnější nácvik jsme 

opět zvolily velký míč, který nám pomohl s přenosem těžiště a oporou spodní 

HK. Pomocí přenášení váhy na míči jsem pacientku naváděla do šikmého sedu. 

V šikmém sedu jsme pracovaly opět na přenosu váhy v diagonálním směru 

s elevací pánve a zapojení šikmých břišních řetězců. 

Elevaci pánve jsme podpořily ještě nácvikem vysokého kleku. Pacientka 

seděla v nízkém kleku před zrcadlem, před kterým byly vyskládány pěnové 

destičky. Po korekci opory o HKK jsme zahájily nácvik vysokého kleku pomocí 

sweepingu – stimulu v oblasti laterálního korzetu pánve a „vyhoupnutí“ do 
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vysokého kleku. Postupně jsme destičky ubíraly, abychom se dostaly do nižší 

polohy, která je hypotonikovi méně příjemná a je pro něj náročnější. 

Obj.: Ve vysokém kleku zvedá ramena, bude potřeba ovlivnění ramenního 

pletence a uvolnění šíjového svalstva. 

5.4.7 7. Terapeutická jednotka 

CÍL: Centrace RK, práce na ramenním pletenci 

PRŮBĚH TERAPIE: Terapeutickou jednotku jsme zahájily centrací 

ramenních kloubů vleže na zádech. Využily jsme Kabatovu metodu 

proprioneuroceptivní facilitace na lopatku v anteriorní elevaci (m. serratus 

anterior) a posteriorní depresi (kaudální vlákna m. trapezius  

a mm. rhomboidei).  

Tuto přípravnou techniku jsme následně potvrdily funkcí – v našem případě 

hrou na válení těsta. Pacientka vleže na boku válela pěnovou žížalu. Tento cvik 

jsme následně modifikovaly, a to tak, že výchozí polohou byl šikmý sed  

a pacientka válela overbal. 

5.4.8 8. Terapeutická jednotka 

CÍL: Centrace kořenových kloubů v kleku na čtyřech 

PRŮBĚH TERAPIE: Pacientka klečela na čtyřech – poloha byla podpořena 

válcem. Centraci kořenových kloubů jsme nacvičovaly přenosem těžiště 

dopředu a dozadu a latero-laterálně, naznačovaly jsme sed na paty, 

nadzvedávaly jednu a druhou ruku. Kontrolu hlavy a motivaci pacientky jsme 

podpořily vložením dětského leporela mezi ruce tak, aby když se na knížku 

podívá, provedla „zásuvku“ hlavy (protažení extenzorů krku v ose páteře).  
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Následně jsme přecházely do vysokého kleku s oporou o válec. Zde byl 

kladen důraz na správné postavení trupu. Válec jsme ve vysokém kleku lehce 

poválely, a tak se centrovaly ramenní klouby a posilovaly stabilizátory lopatek. 

5.4.9 9. Terapeutická jednotka 

CÍL: Korekce stereotypu sedu, transfer do stoje 

PRŮBĚH TERAPIE: Pro nácvik vertikalizace do stoje bylo zapotřebí provést 

přípravu v podobě MT na akra DKK a PIR na Achillovy šlachy. Zároveň 

proběhl nácvik ADL – navlékání ortézky a obouvání se do ortopedických 

sandálků. 

Pacientka seděla na válci obkročmo zády ke mně. Nejprve jsme provedly 

korekci sedu. Alignment chodidel byl zajištěn kompenzačními pomůckami. 

K nácviku správného stereotypu sedu jsme využily techniku sweeptappingu na 

břicho pacientky. Bylo důležité pacientku stále slovně instruovat a motivovat. 

Tato technika velmi dobře fungovala, holčička se po prvních pár stimulech 

krásně narovnala a držela alignment pánve. Pro jeho posílení jsme ještě využily 

pressure na RK kaudálně do pánve. Opět musela být pacientka řádně slovně 

motivována. 

K nácviku vertikalizace jsme využily kromě válce ještě velký gymnastický 

míč a hračku. Míč jsme umístily před válec. Horní končetiny opřela dívenka do 

míče a díky stimulaci v podobě sweep na laterální korzet, se dostala do stoje 

pro hračku. Toto jsme několikrát opakovaly. Důraz byl kladen zejména na 

alignment chodidel a správné postavení pánve. Gymnastický míč sloužil jako 

opora. 
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5.4.10 10. Terapeutická jednotka 

CÍL: Pokračování v předchozí terapii, stoj v chodítku 

PRŮBĚH TERAPIE: Opět byla provedena příprava na stoj a nasazení 

kompenzačních pomůcek. Tentokrát jsme z válce ale vstávaly k žebřinám za 

pomocí přitažení HKK. Ve stoji byla zajištěna kontrola pánve. U žebřin jsme 

nejprve jen stály, následně zkoušely přešlapovat a zvedat DK až na první 

spodní žebřinu. V zajištěném stoji ručkovala nahoru a dolů po žebřinách. 

Zkoušely jsme využít magnetické tabule se zvířátky, to ale bylo příliš náročné 

 – pacientka potřebovala více opory. Proto jsme trénovaly rotaci trupu ve stoji 

pouze tak, že vyndávala a přendávala overbal mezi jednotlivými žebřinami. 

V závěru cvičební jednotky jsme vyzkoušely stoj a chůzi v chodítku 

Crocodile. Při chůzi bylo nutné zajistit správný guiding pánve. Ušly jsme asi 10 

kroků a poté pro únavu cvičební jednotku ukončily. 

Obj.: Zpočátku byla pacientka k chodítku nedůvěřivá, ale v průběhu nácviku 

získala v chůzi jistotu, a to zejména když jsme poprosily třetí osobu, aby šla 

před ní. Pacientka tak měla lepší pocit. 

5.4.11 11. Terapeutická jednotka 

CÍL: Nácvik chůze v chodítku 

PRŮBĚH TERAPIE: Opět proběhla příprava aker DKK na chůzi a následně 

chůze v chodítku po oddělení s velkou kontrolou pánve (guiding). Pacientka 

ujde cca 30 metrů bez obtíží. 
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5.4.12 12. Terapeutická jednotka 

CÍL: Výstupní KR 

PRŮBĚH TERAPIE: Byl odebrán výstupní KR a zhodnoceny výsledky 

terapie. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Výstupní kineziologický rozbor 

6.1.1 Anamnéza 

Viz Vstupní kineziologický rozbor. 

6.1.2 Vyšetření spontánní motoriky 

Viz Zhodnocení výsledků. 

6.1.3 Antropometrie 

Tabulka 26 Základní antropometrické údaje – výstupní měření 

Základní údaje  

Výška 110 cm 

Váha 19,5 kg 

BMI 16,12 

Zdroj: Autor 

Tabulka 27 Délkové míry horních končetin – výstupní měření 

Délkové míry HKK [cm] Sin. Dx. 

Celá HK 48 48 

Paže a předloktí 37 37 

Paže 20 20 

Předloktí 17 17 

Ruka 11 11 

Zdroj: Autor 
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Tabulka 28 Obvodové míry horních končetin – výstupní měření 

Obvodové míry HKK [cm] Sin. Dx. 

Paže – relaxovaný m. biceps brachii 18,5 19 

Paže – kontrahovaný m. biceps brachii 21 20 

Loket 18,5 18 

Předloktí 17 17 

Zápěstí 12 12 

Hlavičky metacarpů 18 17,5 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 29 Délkové míry dolních končetin – výstupní měření 

Délkové míry DKK [cm] Sin. Dx. 

Anatomická délka DK 53 53 

Funkční délka DK 

d) od SIAS 

e) od symfýzy 

f) od umbilicu 

55 

47 

59 

56 

47 

59 

Stehno 27 27 

Bérec 26 26 

Chodidlo 18 17,5 

Zdroj: Autor 

 

Tabulka 30 Obvodové míry dolních končetin – výstupní měření 

Obvodové míry DKK [cm] Sin. Dx. 

Stehno 29 30 

Patella 24 23,5 

Tuberositas tibiae 22 21 
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Lýtko 23 22,5 

Maleoly 20 19 

Talus a calcaneus 21 22 

Hlavičky metatarzů 16 16 

Zdroj: Autor 

Tabulka 31 Obvodové míry trupu – výstupní měření 

Obvodové míry trupu [cm]  

Hlava 52 

Hrudník v inspiriu 59 

Hrudník v expiriu 56 

Pružnost hrudníku 3 

Obvod břicha 53 

Obvod boků 56 

Zdroj: Autor 

Tabulka 32 Šířkové rozměry trupu – výstupní měření 

Šířkové rozměry trupu [cm]  

Hlava 25 

Biakromiální 25 

Bicristální 21 

Bispinální 20 

Zdroj: Autor 

6.1.4 Vyšetření hypermobility 

Tabulka 33 Výstupní vyšetření hypermobility 

Zkouška  

Zkouška rotace hlavy v normě – symetrická na obě strany 

Zkouška šály mírná hypermobilita – symetrická 
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Zkouška zapažených paží 
mírná hypermobilita sin. 

hypermobilita dx. 

Zkouška založených paží 
v normě sin. 

mírná hypermobilita dx. 

Zkouška extendovaných loktů hypermobilita 

Zkouška sepjatých rukou hypermobilita 

Zkouška sepjatých prstů hypermobilita 

Zkouška předklonu nelze vyšetřit – orientačně v normě 

Zkouška úklonu nelze vyšetřit 

Zkouška posazení na paty hypermobilita 

Zdroj: Autor 

6.1.5 Vyšetření zkrácených svalů 

Tabulka 34 Výstupní vyšetření zkrácených svalů 

Sval 
Stupeň zkrácení 

Sin. Dx. 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. levator scapulae 0 0 

m. trapezius 0 0 

m. pectoralis major 0 0 

paravertebrální svaly 0 0 

m. quadratus lumborum 0 0 

m. piriformis 0 0 

adduktory kyčelního kloubu 0 0 

flexory kyčelního kloubu 0 0 

flexory kolenního kloubu 0 0 

mm. gastrocnemii 1 1 

m. soleus 1 1 

Zdroj: Autor 



84 

 

6.1.6 Svalový test obličeje 

Tabulka 35 Výstupní svalový test obličeje 

Sval 
Stupeň 

Sin. Dx. 

m. frontalis 5 5 

m. corrugator supercilii 5 5 

m. orbicularis oculi 5 5 

m. procerus 4 

m. nasalis 4 4 

m- orbicularis oris 5 

m. zygomaticus major et risorius 4 4 

m. levator anguli oris 4 4 

m. depressor labii inferioris et m. depressor 

anguli oris 
4 4 

m. mentalis 4 4 

m. buccinator  4 4 

m. masseter 4 4 

m. pterygoideus lateralis et medialis 4 4 

Zdroj: Autor 

6.1.7 Vyšetření úchopů 

Tabulka 36 Výstupní vyšetření úchopů 

Úchop 
Hodnocení 

Sin. Dx. 

Jemný  

Štipec nezvládne nezvládne 

Špetka zvládne zvládne 

Klíčový zvládne zvládne 

Silový  
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Kulový zvládne zvládne 

Válcový zvládne zvládne 

Háček zvládne zvládne 

Zdroj: Autor 

6.1.8 Neurologické vyšetření 

Tabulka 37 Výstupní neurologické vyšetření 

Vyšetření HKK DKK 

Polohocit 

nelze získat zpětnou 

vazbu pacienta 

nelze získat zpětnou 

vazbu pacienta 

Pohybocit v normě v normě 

Taktilní čití v normě v normě 

Algické čití v normě v normě 

Termické čití v normě v normě 

Stereognozie mírná stereoagnozie nelze vyšetřit 

Taxe ataxie ataxie 

Diadochokineze adiadochokineze adiadochokineze 

Zdroj: Autor 

Tabulka 38 Výstupní vyšetření reflexů na horních končetinách 

Reflexy HKK Sin. Dx. 

Bicipitový mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Tricipitový mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Pronační mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Styloradiální mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Flexorů prstů mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Zdroj: Autor 
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Tabulka 39 Výstupní vyšetření reflexů na dolních končetinách 

Reflexy DKK Sin. Dx. 

Patelární mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Achillovy šlachy mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Medioplantární mírná hyporeflexie mírná hyporeflexie 

Zdroj: Autor 

Tabulka 40 Výstupní vyšetření reflexů břicha 

Břišní reflexy  

Epigastrický hyporeflexie 

Mezogastrický hyporeflexie 

Hypogastrický hyporeflexie 

Zdroj: Autor 

Tabulka 41 Výstupní vyšetření hlavových nervů 

Vyšetření hlavových nervů  

I. n. olfactorius nevyšetřujeme 

II. n. opticus bpn 

III. n. oculomotorius 

konvergentní strabismus 

nystagmus 

IV. n. trochlearis 

V. n. trigeminus 

VI. n. abducens 

VII. n. facialis bpn 

VIII. n. vestibulocochlearis mírná porucha stability 

IX. n. glossopharyngeus 

dysartrie 
X. n. vagus 

XI. n. accesorius 

XII. n. hypoglossus 

Zdroj: Autor 
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6.1.9 Barthel index 

Tabulka 42 Barthel index – výstupní testování 

Funkce Body 

Příjem potravy 5 

Přesun z vozíku na židli a zpět 10 

Osobní hygiena 5 

Toaleta 5 

Koupání 0 

Pohyb po rovině 10 

Schody (výstup a sestup) 5 

Oblékání 5 

Ovládání vyměšování stolice 5 

Ovládání měchýře 5 

Hodnocení 55 

Slovní hodnocení Středně nesoběstačný 

Zdroj: Autor 

6.1.10 FIM test 

Tabulka 43 Functional Independence Measure – výstupní testování 

Kategorie Body 

Osobní péče  

Jídlo 4 

Péče o zevnějšek 4 

Koupání 4 

Oblékání – horní končetiny, trup 4 

Oblékání – dolní končetiny 4 

Intimní hygiena 4 

Kontinence  

Kontinence – močový měchýř 5 
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Kontinence – konečník 5 

Přesuny  

Lůžko, židle, vozík 4 

WC 5 

Vana, sprcha 3 

Lokomoce  

Chůze/Vozík 4 

Schody 2 

Pohybová dovednost     52 

Komunikace  

Chápání – obojí 7 

Vyjadřování – neverbální 6 

Sociální aspekty  

Sociální kontakt 7 

Řešení problémů 6 

Paměť 6 

Psychické funkce  32 

Celkové skóre 84 

Zdroj: Autor 
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6.2 Zhodnocení výsledků 

U pacientky s centrálním hypotonickým syndromem a mozečkovou atrofií 

jsme žádných převratných měřitelných výsledků nedosáhly. Pouze se nám 

podařilo zlepšit protažitelnost Achillovy šlachy bilat., a tak lépe připravit akra 

DKK pro následný stoj a chůzi. Přetrvává nutnost vybavit vhodnou obuví, aby 

nedocházelo k deformaci příčné a podélné nožní klenby, která je stále ve 

vývinu. 

Zlepšil se stereotyp sedu a to velmi výrazně. Pacientka již nevyužívá sed do 

W, ale šikmý nebo dlouhý sed, případně je nutné zajistit pro hru vhodná 

režimová opatření – sed u stolečku.  

Rozvinuly se rotace v hrudní i bederní páteři. 

Velký pokrok jsme udělaly v oblasti vertikalizace. Pacientka se již neplazí, ale 

k přesunům využívá lezení po čtyřech. Udrží elevovanou pánev nad 

podložkou, opora o HKK je na rozevřených dlaních, prsty směřují dopředu. 

Chodidla jsou v alignmentu, bérce naléhají. Přesun do polohy na čtyřech 

probíhá přes šikmý sed. 

Jemnou motoriku jsme podpořily nácvikem stability sedu, korekcí sedu, 

centrací kořenových kloubů, zajištěním dobré stability DKK. Pacientka již 

zvládne pinzetový úchop, který pro ni byl z počátku velmi obtížný, nebo ho 

nezvládala vůbec. Ataxie přetrvává. Nácvik probíhal formou hry s tabulí se 

zvířátky a magnety. 

Z čeho jsme měly největší radost, byl pacientčin v nácviku transferu do stoje, 

stoje u žebřin a dokonce chůze s využitím kompenzačních pomůcek. Pokud 

bude pacientka v zavedené terapii pokračovat, domnívám se, že je výhledově 
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možná i samostatná chůze bez chodítka pouze s využitím tříbodové opory, 

ortézek a správné ortopedické obuvi. 

V průběhu dokončování této bakalářské práce pacientka využívala 

k přesunům po interiéru chůzi v chodítku. 

6.3 Zhodnocení zvolených vyšetřovacích a terapeutických 
metod 

Vzhledem k tomu, že při porovnání měřitelných hodnot, jsme výrazného 

výsledku nedosáhly, jsem ke zvoleným vyšetřovacím fyzioterapeutickým 

metodám poměrně skeptická. Jak uvádím v úvodu práce, předmět vyšetření 

pediatrického pacienta náleží odborníkům s certifikovaným kurzem v oblasti 

neurofyziologického vývoje. 

Terapeutické metody, zejména Bobath koncept, byly vybrány velmi vhodně. 

Pacientce vyhovovalo využití množství pomůcek – gymnastickým míčů, válců, 

laviček, vhodných hraček, atp., i forma terapeutických jednotek. 
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7 DISKUZE 

Dědičné metabolické poruchy jsou skupinou onemocnění, která se v moderní 

medicíně začínají čím dál častěji objevovat. Není to dáno progresí nemocí, ale 

větší informovaností jak rodičů a široké veřejnosti, tak lepší dostupností 

specializovaných testů a vyšetření. Jedním z těchto onemocnění jsou právě  

i poruchy glykosylace. 

O DMP obecně a poruchách glykosylace pojednává kapitola Současný stav. 

V ní jsem se snažila shrnout dostupné informace jak z domácí, tak zahraniční 

literatury. Přiblížila jsem typické příznaky, možnosti vyšetření a léčby. Kapitola 

také představuje konkrétní formu CDG syndromu, kterým je postižena 

pacientka, o níž tato bakalářská práce pojednává. 

Největším problémem u probanda zkoumaného v této práci je neprogredující 

mozečková atrofie, která se projevuje zejména hypotonií a z toho pramenícím 

opožděným psychomotorickým vývojem. Za půl roku práce  

a terapie, jsme se ne vždy potýkaly s příznivým vývojem situace. Musely jsme 

získat přehled o tom, co pacientce vyhovuje, jaký přístup je nejlepší. 

Velkým problémem byla i častá nemocnost pacientky. CDG syndrom je 

multiorgánové onemocnění. Nebylo tedy žádnou vzácností, když se pacientka 

několikrát během šesti měsíců z dohodnuté terapie omluvila. Tím pádem 

nemohlo být cvičení uskutečňované v pravidelných intervalech. Vzhledem 

k výborné spolupráci s rodiči a dosažených výsledků věřím, že  

i doma pokračovali v nastaveném režimu. Rodiče mají zásluhu zejména na 

zvýšení samostatnosti v oblasti ADL. Nenapomáhají tolik jako při prvním 

setkání, a tak se dívka musí víc snažit a pracovat samostatně. 
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Tvorba cvičebních jednotek byla ze začátku velmi složitá, jelikož jsem 

s dětskou fyzioterapií neměla žádné zkušenosti. Díky velké motivovanosti 

pacientky a malým i velkým pokrokům, kterých jsme dosahovaly, se práce 

velmi usnadňovala. Snaha pacientky a její radost z postupu, motivovala do 

práce hlavně mě. Díky jejímu přístupu a přístupu celé rodiny probíhaly 

terapeutické jednotky ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. Řekla bych, že  

i samotný sociální kontakt se mnou, byl po pacientku přínosem. 

Z čeho jsme měly největší radost, byl relativně rychlý postup v oblasti 

vertikalizace. Na začátku terapie se pacientka plazila, případně pohybovala 

 a hrála si v „žabím sedu“ (sedu do W). Intenzivní terapie a naplnění 

krátkodobých cílů nám umožnily progres do samostatného stoje až chůze 

s kompenzačními pomůckami. Momentálně pacientka využívá DAFO ortézky, 

ortopedickou obuv a v interiéru i chodítko Crocodile. Pohyb po exteriéru ještě 

není na tolik jistý a stabilní, i svalová únavnost je vysoká, takže přetrvává 

využití dětského kočárku.  

Hypotonie nebo přímo hypotonický syndrom je jedním z nejčastějších 

patologických jevů u novorozenců. Projevuje se chabou posturou, sníženou 

spontánní hybností a svalovým napětím, reflexní úchopy na končetinách jsou 

méně výbavné, rozsah v kloubech zvýšený. Rozlišujeme hypotonii periferní, 

která je způsobena míšní lézí nebo lézí periferního nervu, a typ centrální, která 

je projevem narušeného vývoje mozku. Centrální hypotonický syndrom může 

být projevem poškozeného mozku či mozečku, může být způsoben 

degenerativním nebo endokrinologickým onemocněním, poškozením 

v průběhu porodu nebo akutním stavem – např. hypoxií.  

Nutností je včasný záchyt poruchy a nastavení vhodné terapie. Období od 

porodu až do počátku bipedální lokomoce je zásadní pro další 
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psychomotorický vývoj jedince. Proto by každý pediatr měl dbát zvýšené 

pozornosti na příznaky, které se u patologicky vyvíjejících se jedinců objevují. 

Může se jednat o zvýšenou dráždivost, křečové projevy, změny vegetativních 

funkcí nebo naopak nadměrnou apatii. Kučerovská ve své práci zdůrazňuje, že 

je nutné znát pre- a perinatální anamnézu matky a dítěte pro případné zacílené 

vyšetření – např. pokud při porodu došlo k fraktuře klíční kosti, dbá se zvýšené 

pozornosti na vyšetření hybnosti HKK a sledování možného poškození 

brachiálního plexu. (Kučerovská, 2013) 

Pro správné provedení vyšetření, které se u novorozenců a kojenců zásadně 

liší od vyšetření starších dětí, platí několik zásad. Vyšetřujeme novorozence 

bdělého v dobrém rozpoložení zhruba půl hodiny po kojení. Ve vyšetřovací 

místnosti je zajištěna optimální teplota, aby nedošlo k prochladnutí pacienta, 

ruce vyšetřujícího by neměly být chladné. Postup vyšetření je pevně daný se 

striktním pravidlem, že nociceptivní dráždění, při kterém se dítě většinou 

rozpláče, zařazujeme až na závěr.  

Poporodní doba je nutná pro adaptaci novorozence na nové životní 

podmínky a stabilizaci životních funkcí, proto je optimální doba prvního 

neurovývojového vyšetření stanovená na 3. – 5. den po porodu.  

Vlastní postup neurovývojového vyšetření má dvě etapy. Nejdříve probíhá 

sledování spontánní aktivity dítěte, následuje vybavování reflexů  

a komplexních motorických reakcí. V druhé fázi je uskutečněna vertikalizace  

a polohové reakce. 

Hodnotíme celkový stav novorozence, barvu kůže, vědomí, chování, obvod  

a tvar hlavy, švy a fontanely, predilekční držení, asymetrii a abnormální držení 

končetin. Z motorického hlediska hodnotíme hybnost spontánní aktivní, 

pasivní a provokovanou (sací reflex, hledací reflex, reflexivní úchopy, atd.). 
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Vyšetření probíhá nejprve v lehu na zádech, následuje trakční zkouška  

a přetočení do pronační polohy. Následuje vyšetření v závěsu a polohové 

reakce. Vyšetřujeme zpravidla tyto: 

 Landauova reakce; 

 axilární vis; 

 Vojtova sklopná reakce; 

 horizontální závěs podle Collisové; 

 reakce podle Peipera a Isberta; 

 vertikální závěs podle Collisové. 

U novorozence se také snažíme vyvolat tzv. chůzový automatismus, kdy se 

při vertikalizaci nad podložku snažíme zpozorovat nášlapnou reakci DK. 

(Kolář, 2009) 

Vybavujeme také akustikofaciální, Moroův a nociceptivní únikový reflex. 

Díky těmto pár krokům můžeme odhalit mnoho patologických syndromů, 

jako je hyper- nebo hypotonický syndrom, hyperexcitabilní syndrom, apatický 

syndrom, hemisyndrom nebo i centrální koordinační porucha. V případě 

podezření na centrální poruchu je nutné odeslat rodinu s dítětem na 

specializované neurologické vyšetření, kde bude rozhodnuto o dalším postupu. 

U naší pacientky se osvědčilo zavedení terapie podle Bobath konceptu. Na 

rozdíl od metody reflexní lokomoce profesora Vojty netrvá na nutnosti 

postupného zvládnutí všech vývojových stadií a striktním dodržování kvality 

pohybu. Koncept manželů Bobathových si zakládá zejména na funkci a ověření 

dosažených dovedností ve funkční situaci. Využívá k tomu množství pomůcek, 

což každý dětský pacient ocení. 
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Jako příklad v rozdílném přístupu těchto dvou konceptů uvedu následující 

situaci. Když jsem se s pacientkou v září seznámila, její motorické dovednosti 

byly omezeny na plazení nebo přesuny v žabím sedu. Metodický pokyn podle 

reflexní lokomoce by tedy zněl tak, abychom pacientku dostali do šikmého 

sedu a následně naučili lézt po čtyřech. Teprve potom bychom zařadili 

vertikalizaci do stoje a bipedální lokomoci. Jelikož její biologický věk, motivace 

k vertikalizaci a mentální schopnosti nám to dovolovaly, rozhodly jsme se 

neprocházet fází lezení po čtyřech, ale podpořit pacientčinu snahu do stoje  

a chůze. Jedním ze základních znaků Bobath konceptu je totiž i to, že ve středu 

zájmu stojí skutečně pacient a jeho motivovanost k pohybu. I proto do 

vstupního vyšetření zařazujeme vyšetření spontánní motoriky, abychom zjistili, 

jakou chuť do pohybu daný pacient má. Následně se stanovují krátkodobé  

a dlouhodobé cíle terapie také podle toho, čeho chce pacient a jeho rodina 

dosáhnout. 

V rámci Bobath konceptu, jsme využívaly při terapii velké množství 

pomůcek, jako byly gymnastické míče různých velikostí, válce, lavičky, vibrační 

pomůcky, vhodné hračky.  

Během terapeutických jednotek docházelo často ke změně původního plánu. 

A to zejména z toho důvodu, že polohy, do kterých jsem pacientku nastavovala, 

byly zbytečně těžké, i když se to tak z mého pohledu nejevilo. Pro příklad 

uvedu následující dvě situace. K nácviku šikmého sedu z polohy na zádech, 

jsem původně nechtěla využívat žádné pomůcky a pracovat jen na zemi. Pro 

pacientku byla ale tato nízká poloha nevhodná. Rozhodla jsem se tedy situaci 

přehodnotit a k nácviku využít velkého gymnastického míče. 

Druhou situací byl nácvik opory o HKK a elevaci pánve nad podložku. 

Plánovala jsem začít ze země, přes šikmý sed do kleku na čtyřech. Pro 
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pacientku byl ale klek na čtyřech zpočátku nepříjemný, cítí se totiž jako 

hypotonik lépe ve vyšších pozicích, a proto jsme k nácviku využily několik na 

sebe naskládaných destiček. Postupně jsme je ubíraly, až jsme se z vysokého 

kleku dostaly postupně do požadované pozice na čtyřech. Toto byly zajímavé 

zkušenosti, které se v budoucnu budu snažit maximálně využít. 

Objektivně musím zhodnotit, že jsem s výsledky půlroční terapie velmi 

spokojená, i když se může podle uvedeného zkráceného výstupního 

kineziologického rozboru zdát, že téměř žádný posun neproběhl. Komplexní 

kineziologický rozbor u pacientky bohužel nemohl být proveden z důvodu 

omezených motorických možností. Výsledky vstupního i výstupního měření 

potvrzují a korespondují s diagnózou a k ní přidruženým symptomům, jako je 

hypotonie, hyporeflexie, kloubní hypermobitila, ataxie, dysmetrie, dysartrie  

a tak dále.  

Myslím, že tyto komplikace přidružené k syndromu CDG mohou být při 

dohledu specialistů značně eliminovány. Dokazuje to i dívenčin posun v oblasti 

hrubé motoriky v průběhu půl roku. 

Během terapií jsme postupovaly podle nastaveného krátkodobého plánu  

a zaznamenaly velký posun v oblasti vertikalizace. Díky těmto drobným 

pokrokům a dobře zvoleným terapeutickým metodám, se nám podařilo dobře 

pacientku připravit na samostatný stoj a chůzi s kompenzačními pomůckami. 

Dlouhodobé cíle tak byly naplněny. 
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8 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je věnována problematice fyzioterapeutické intervence  

u dívky, jíž byl diagnostikován dědičný syndrom poruchy glykosylace 

proteinů. 

V práci jsem se snažila přiblížit vybrané terapeutické postupy, které je možné 

u pacienta, jehož největším problémem je hypotonie, využít. Terapie musí 

zohledňovat jednak obtíže fyzické, tak specifika, která s sebou nese fyzioterapie 

v pediatrii.  

Myslím, že mnou navržené terapeutické jednotky pacientce vyhovovaly, 

patrný byl posun mezi jednotlivými cvičebními bloky. Zejména jsme 

zaznamenaly zlepšení stability a posílení laterálního korzetu pánve a svalstva 

trupu. Kontrola hlavy byla od počátku terapie dobrá. Co bohužel neovlivníme 

terapií, je mozečková atrofie. Ataxie, která je patrná zejména na horních 

končetinách, pacientce dělá problém při uchopování předmětů. Na tomto je 

nutné i nadále pracovat, a to zejména s ergoterapeutem. 

Velký skok jsme zaznamenaly také v nápravě stereotypu sedu a transferu do 

stoje. Velkou radost nám přinesla pacientčina schopnost chůze s využitím 

kompenzačních pomůcek. Dle mého názoru je výhledově možná i chůze bez 

chodítka, pouze s využitím tříbodové opory, ortéz a ortopedické obuvi. Nadále 

je nutné pokračovat v zavedené terapii. Potenciál k chůzi je u pacientky velký, 

ale pouze při stálém specializovaném dohledu. 

Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo z počátku velmi obtížné,  

a to zejména kvůli tomu, že jsem s dětskou fyzioterapií neměla téměř žádné 

zkušenosti. Spolupráce mě velmi obohatila a rozšířila obzory nejen v dětské 
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fyzioterapii, ale i v problematice specifické komunikace a přístupu 

k pediatrickým pacientům. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA alergologická anamnéza 

ADL Activities od Daily Living (běžné každodenní činnosti) 

AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism 

(polymorfismus y fragmentu) 

ant. anterior 

ATP adenosintrifosfát 

Atd. a tak dále 

atp. a tak podobně 

bilat. bilaterálně 

BMI body mass index 

bpn bez patologického nálezu 

CDG congenital disorders of glycosylation (kongenitální poruchy 

glykosylace) 

CMV cytomegalovirus 

CNS centrální nervová soustava 

Crbl cerebellum (mozeček) 

CT computed tomography (výpočetní tomografie) 

DAFO dynamic ankle foot orthosis (dynamická bércová ortéza) 

DK dolní končetina 

DKK  dolní končetiny 

DMP   dědičné metabolické poruchy 

DRS  dětský rehabilitační stacionář 

dx.   dexter (pravý) 

DNA  deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

E.   escherichia 

EEG  elektroencefalografie 

FA   farmakologická anamnéza 
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FIM functional independence measure (test funkční 

soběstačnosti) 

GA   gynekologická anamnéza 

HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets 

(hemolýza, zvýšené jaterní enzymy, nízké krevní destičky) 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

KDDL Klinika dětského a dorostového lékařství 

KP konec pánevní 

LF    lékařská fakulta 

LTV  léčebná tělesná výchova 

m.   musculus (sval) 

MD   mateřská dovolená 

mm.  musculi (svaly) 

MPI  mannosafosfátisomerasa 

MRI  magnetická rezonance 

MT   měkké techniky 

n.   nervus 

např.  například 

nc.   nucleus/nuclei 

NO   nynější onemocnění 

OA   osobní anamnéza 

Obj.  objektivně 

PA   pracovní anamnéza 

PIR   postizometrická relaxace 

PMM2  fosfomannomutasa 

PMV  psychomotorický vývoj 

r.   ročník 

RA   rodinná anamnéza 
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RDS  respiratory distress syndrome (syndrom dechové tísně) 

RK   ramenní kloub 

RTG  rentgen 

SA   sociální anamnéza 

SIAS  spina iliaca anterior superior 

sin.   sinister (levý) 

tzn.   to znamená 

tzv.   takzvaný 

ÚDMP   Ústav dědičných metabolických poruch 

UK    Univerzita Karlova 

VFN   Vinohradská fakultní nemocnice 
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