
5. Základní léčebné přístupy u hybných postižení z nervových příčin 

Stačí, když se o léčebných přístupech vyjádříme v příručce pro somatope-
dy jen stručně. Máme řadu medikamentózních prostředků. Léky pedagog ne-
ordinuje, ale musí o nich vědět, a musí vědět, co jeho svěřenec užívá, a dbát 
na to, aby léky bral, pokud je v jeho péči (např. ve škole). To se týká zejména 
antiepileptik. Ty musí postižený užívat většinou v přesných hodinách. 

Základním léčebným přístupem u hybných postižení je rehabilitace. 
Rehabilitační léčba se provádí cvičením. Rehabilitační léčbu si můžeme 

rozdělit do tří stupňů: 
1. individuálni cvičeni (někdy se nazývá též fyzikální terapie v užším slova 

smyslu) 
2. léčebný tělocvik 
3. léčba prací, popf. hrou 

ad 1. Individuální cvičení se provádí v kabinách, boxech, na lehátkách. 
Dnes se všeobecně zdůrazňuje aktivní cvičeni a tam, kde je to možné, při-
stupuje se k němu hned. Jsou však případy, kde to možné není, a kde je tře-
ba začít pasivními cviky a snažit se jemnou mechanickou stimulací vyvolat ak-
tivní stah. Jako podpůrnou léčbu používáme horké zábaly a vířivou lázeň. 

Aktivní cvičení můžeme rozdělit opět do tří stupňů (podle síly svalů): 
a) aktivní cvičeni napomáhaná 
b) aktivní cvičeni samostatná 
c) aktivní cvičeni proti odporu 

Do individuálního cvičení patří i polohování (což je vlastně jistý druh pasiv-
ního cviku) u kontraktur a relaxační cvičení u dyskinéz. Někdy je třeba inten-
zivní motorickou činností (zápasem) pacienta napřed vyčerpat, aby se docílilo 
žádoucího zklidnění nepotlačitelných pohybů a mohlo se začít s aktivními cvi-
ky. 

Individuální cvičení potřebuje k nácviku pohybů často mnoho ortopedic-
kých pomůcek, jež udržují končetinu nebo její segment v žádoucí poloze, ně-
kdy se končetiny i bandážují (zejména u atetóz). Cvičení lze vhodné doplnit re-
flexní terapií - hlavně u mladších dětí. 

ad 2. Léčebný télocvik jako kolektivní cvičení se provádí u pacientů hyb-
ně zlepšených nebo u lehčích případů. Hlavní důraz je zde kladen na nácvik 
správné chůze. Zase je zapotřebí mnoho technických pomůcek, nářadí, pohy-
blivých chodníků atd. Zde se dá již mnoho docílit hrou. Důležité jsou i jiné po-
můcky, např. trampolíny, míče i válce různých velikostí, na nichž se děti učí 
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rovnováze, kladiny, bradla atd. 

ad 3. Léčba prací není vlastné dalším stupněm, nýbrž se provádí součas-
ně s léčebným tělocvikem. Zatímco ten je zaměřen hlavně na dolní končetiny, 
zabývá se léčba prací převážně rehabilitací horních končetin a hlavně rukou. 
Zde je třeba ještě daleko více technických pomůcek nežli v předchozích dvou 
stupních. Déti si hrají se stavebnicí, s modelovací hlínou a také tkají na tkal-
covském stavu (zejména děvčata), něco vyšívají či něco zatloukají, vyrábějí 
nebo spravují. Řada spirometrických přístrojů, popřípadě foukací hračky, po-
máhají zlepšit dechovou ekonomiku u dyskinetických forem. Léčba prací má v 
zásadě dva účely: u těžších hybných postižení nácvik sebeobsluhy, u střed-
ních a lehčích nácvik budoucího povolání. Naše zařízení pro léčbu prací zatím 
(1991) poněkud zaostávají za zahraničními, kde v nich mají celé obchody, res-
taurace a mohou si hrát na imitaci všedního života, což je pro budoucnost po-
stižených dětí důležité. 

Toto zaostávání je o to politováníhodnější, že máme v této rehabilitaci tra-
dici, jakou se málokterý národ může pochlubit. Jedličkův ústav byl založen již 
před I. světovou válkou a byl tehdy něčím mimořádným. V roce 1953 byla za-
ložena dětská neurologická léčebna v Železnici u Jičína jako jedno z prvních 
rehabilitačních zařízení pro DMO a centrální hybné poruchy u dětí na evrop-
ském kontinentě. 

Rehabilitační metodika se provádí bud individuálně - případ od případu, 
podle potřeby jednotlivých pacientů, anebo podle různých metodik, z nichž 
nejznámější jsou Templeova-Fayova, založená na vývojových principech, a 
Bobathova, založená na reflexních vlivech, kterých je ale velice mnoho. Podle 
nás nelze dost varovat před výlučným používáním jednotlivých metod. Jejich 
přívrženci jsou nakloněni k sektářství jako málokdo, vzájemné se potírají, ke 
škodě dětských pacientů, a snaží se někdy prosazovat svoji metodiku za kaž-
dou cenu, i když se neosvědčuje. Jediný správný postup spočívá v eklektic-
kém vybírání jednotlivých cvičení podle stavu konkrétního pacienta, podle je-
ho hybného postižení i podle jeho možností spolupráce. Rehabilitační pracov-
ník musí navázat kontakt s pacientem a používat při tom psychologických 
metod. Je notoricky známo, že ne každý rehabilitační postup a ne každý psy-
chologický fjřístup je vhodný pro všechny pacienty. Proto musí rehabilitační 
pracovníci individualizovat postupy, jež jsou jim známy. Důležitá je aplikace 
neurofyziologických pravidel a zákonitostí, o nichž bude dále řeč, důležitější 
však je osobnost rehabilitačního pracovníka, jeho charakter, zájem, nadšení. 
Není tak důležitá rehabilitační metodika, jako je důležitý rehabilitační pracovník 
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Přece však jsme si v naší pracovní skupině vytvořili určité základní rehabili-
tační zásady, jichž se rámcově přidržujeme ve svých konzultacích s rehabili-
tačními pracovníky. Tyto zásady jsem prvně formuloval v roce 1959. Ještě dá-
le a podrobněji je pak později rozpracoval Kábele. 
1. Zásada vývojovosti: Při rehabilitačním postupu je nutno dbát vývojových 

stupňů motorického vývoje dítěte. Napřed se dítě musí učit lézt po břiše", 
pak po čtyřech, později lézt po kolenou a jedné ruce, pak se vztyčit o-
běma rukama, nakonec stát a chodit. Jestliže se nerespektuje tato zásada, 
je nebezpečí, že se vytvoří vadné pohybové stereotypy. 
Zásadu vývojovosti pochopilo několik autorů. Na jejím základě bylo vytvo-
řeno několik speciálních metodik.' Tak Kabatova metodika zdůrazňuje pa-
sivní diagonální pohyby, jimiž jedinými se dají svaly důkladné protáhnout, 
protože jde o původní hybné stereotypy. Bobath se zase domnívá, že u 
spastických forem DMO jde o setrvání v ontogeneticky starších hybných a 
tonických vzorcích. Proto zavádí tzv. "relaxačně inhibiční polohy", jež mají 
zajistit ovlivnění vyššími úrovněmi, které dosud do řízení pohybů nezasa-
hovaly. Jednou takovou relaxačně inhibiční polohou je "skrčenec" (poloha 
fetu v děloze), jinou "sed". Je pravda, že u détí mezi druhým a třetím ro-
kem se spastickými formami DMO se někdy v těchto polohách daří i po-
hyb dříve neúspěšný. V častém střídání a kombinacích různých metodik, 
vývojových, reflexních a jiných, je klíč k úspěchu rehabilitace a k pomoci 
dětem s různými formami DMO. Setrvávat tvrdošíjné na metodice, jež ne-
přináší úspěch, jak se to někde ještě děje, je pošetilost. Nicméně bychom 
se o jedné metodice chtěli zmínit trochu šíře. Je to tzv. metodika reflexní, 
jež spočívá na tzv. spoušťových zónách. Tlak na spoušťové zóny (např. na 
rameni, nebo v podkolenní jamce) vyvolá určitý, specifický pohyb (např. 
vzpažení), spontánně dosud nemožný. Je možné jej tím nacvičit, přinej-
menším dočasně. Reflexní metodika má svoji indikační šíři, osvědčuje se u 
spastických forem DMO menších dětí, nejvíc u kojenců. 
Reflexní metodiku vypracoval v dětské neurologické léčebně v Železnici 
Dr. Vojta (nyní v Mnichové). Metodika si získala velkou oblibu nejen mezi 

• Ukázalo se (Mac Keith), že ne pro vSechny déti platí pravidlo vývoje od lezení ke stá-
ní, některé (asi 10 % détské populace) mají vývojový předstupeň chůze Šoupání po 
zadku. U nich by nácvik lezení byl možná zvlážté vhodný. 
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našimi rehabilitačními pracovníky, ale i v Německu. V poslední době byla 
ve svrchu vzpomenuté léčebně metoda spoušťových zón zdokonalena dr. 
Stehlíkem a jeho spolupracovníky. V tlaku na spoušťové zóny se pokra-
čuje delší dobu a dochází k další zautomatizované hybné činnosti. 
Za pomoci reflexních mechanismů (Vojtovou metodou) předváděných na 
videu v Železnici 3. 7. 1991 na spastických dětech, dojde k vyvolávané 
hybnosti i celé řadě hybných stereotypů při plném vědomí pacienta, jenž 
tyto pohyby vnímá jako příjemné. Přitom hudba je mění v taneční prvky 
(léčba tancem?). Jde nejspíše o facilitaci hybných projevů, jež pak po urči-
tý čas neobsahují patologické prvky, jako je např. stáčení špiček nohy do-
vnitř. 
Důkazem, že běží o facilitaci, je skutečnost, že taneční hudba dokáže změ-
nit navozené hybné stereotypy v tanec (odpovídající příslušné hudbě). 
Jsou ještě jiné oblíbené rehabilitační metodiky, např. pomocí polohovánl. 
To je metoda Karla a Berthy Bobathových - o níž byla již svrchu řeč. 
(Karel, ač naturalizovaný Angličan, je také českého původu). 
Je samozřejmé, že rehabilitační pracovník musí být veden lékařem, nejlépe 
dětským neurologem. 1 

2. Zásada komplexnost i vyžaduje využít všech prostředků, které jsou po ru-
ce, a to nejen rehabilitačních ortopedických pomůcek, ale i prostředků far-
makologických. Kdysi (1955) jsme do rehabilitace zavedli pojem premedi-
kace, tj. užití léků ne samostatně (jak jsme o tom hovořili dříve), ale v sou-
vislosti s cvičením. Před cvičením (obyčejné 3/4 hodiny) můžeme dítěti dá-
vat především trankvilizéry typu libria nebo guajakuranu, ale i synaptická 
stimulacia jako Eserin (v injekcích) nebo vazodilatancia - Peviton. Obecné 
řečeno, výhodnější jsou léky perorální, protože injekcí se děti bojí, a tím se 
ruší samotný smysl premedikace: usnadnit cvičení. Velmi důležitá je pre-
medikace u dyskinetických forem. U excitačních typů se doporučuje dát 
trankvilizér (nitrazepan), u ostatních léky ovlivňující funkci bazálních ganglií 
(kinedryl, trifenidryl, aturban). 
Do této kategorie léčebné činnosti náležejí také alkoholové obstřiky svalů, 
jak je provádí Tardieu v Paříži, nebo fenolové obsttřiky svalů, jak je prová-
dějí na Plumově dětské klinice v Kodani, protože obě metody podstatné 
snižují spasticitu, a tím zase usnadňují cvičení. Mají v sobě však i určité ri-
ziko. 

3. Zásada reflexnosti. To je zásada využívání aferentace, kterou jsme zdů-
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razňovali rovněž jako jedni z prvních již od roku 1955. Dnes je běžně uzná-
vaná a jen na ní je založeno několik speciálních metodik. V předchozích 
statích jsme ukázali, že u různých forem dětské mozkové obrny je aferen-
ce často výrazně porušena. Dá se také rehabilitovat. Gibsonovi ukázali, že 
právě diskriminace dvou bodů, o jejichž poruchách jsme v předchozích 
statích podrobně hovořili, se zlepšuje tréninkem. Mnoho fyziologů (např. 
Held) ukázalo, že v nácviku hybnosti je důležitá zpětná vazba uskutečňo-
vaná tím, co nazývá "re-afference". 
Ačkoli jsme v roce 1955 ješté neznali tyto fyziologické práce, viděli jsme 
význam aferentace a zaváděli jsme rozličné stimulace, zejména rytmus a 
hudbu, do rehabilitačních postupů. Později jsme přešli na léčbu tancem, 
kde jsme do terapie hybných poruch, hlavně dyskinetického a mozečko-
vého typu, zavedli jednoduché kroky tanců samby, rumby, nebo polky s 
dosti značným úspěchem. Účel byl právě v mnohonásobné aferentaci. Ta-
nec dodává auditivní, proprioceptivní, vestibulární impulsy, nemluvě o jeho 
emočních vlivech. 
V posledních letech se množí údaje o příznivém vlivu hudby nebo tance na 
poškozené děti. Juliette Alvinová věnovala v roce 1965 vlivu hudby na 
postižené děti celou monografii. Na klinice détské neuropsychiatrie v Ros-
tocku (SRN) používají již několik let Orffovy hudební metody, což je použí-
vání primitivních bicích hudebních nástrojů (kovových trianglů apod.) k vy-
volání jednoduché hudby při rehabilitaci dětí s nejrozmanitějšími porucha-
mi, např. enurézou. Bille v Upsale používá v poslední době tance podob-
ně jako my a Hari v Budapešti provádí tzv. rytmickou intenci, což je kolek-
tivní cvičení s velkým použitím aferentace a mohutnými psychologickými 
prostředky. 
Zdá se, že tato zásada, kdysi prvně vyslovená u nás, nabývá významu na 
celém světě. 
V novější době (1980) byla vyslovena též Lowenthalem. Přísun vzruchů 

ovlivňuje hybné programování ("early sensory imput affects motor program-
ming'). Je to jeden z důvodů, proč je nutno začít s rehabilitací u všech forem 
DMO co nejdříve. Právě proto byla v předchozích statích tolik zdůrazňována 
časná diagnostika. Je velká škoda, že naše kvalitní dětské neurologické lé-
čebny, jako Železnice u Jičína nebo Teplice v Čechách, nemohou přijímat děti 
mladší tří let. Pouze léčebna v Košumberku má zařízení pro kojence. Je přece 
důležité, aby se s rehabilitačními postupy, instruktáží rodičů atd. začalo již v 
prvém roce života dítěte, pokud možno již v prvním půl roce života. 
Podle zásady reflexnosti je třeba začít cvičit právě tyto malé děti. K tomu 
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slouží různé, různými autory nalezené 'spoušťové zóny" (jako pata, rameno). 
Tlak na tyto "zóny" stimuluje u kojenců a batolat (i těžce postižených) pohyb, 
např. plazení, jak svrchu vzpomenuto. 

Zásada reflexnosti neboli aferentace vyžaduje i přímé cvičení citlivosti. V 
dřívějších statích zmíněné poruchy diskriminace dvou bodů a stereognosie 
vyžadují po jejich zjištění i snahu po jejich odstranění. A proto se zavádí cviče-
ní stereognosie i cvičení diskriminace dvou bodů. Lesný, Stehlík a Tománková 

zjistili, že cvičením stereognosie se zlepšuje hybnost u pacientů s hemiparetickou 
formou DMO. Domníváme se, že právě cvičení citlivosti bude v bu-

doucnu věnována v rehabilitaci různých forem DMO ještě větší pozornost. 
Zásada reflexnosti nabývá ještě většího významu u rané rehabilitace kojen-

ců, u nichž nemůžeme očekávat spolupráci k aktivní hybnosti. A tak byly na-
cházeny námi a jinými různé stimulační body ("trigger points"), jež facilitují po-
hyby horních (např. rameno, lopatka, loketní kloub) nebo dolních (pata, med. 
kondyl femuru) končetin. U nejmenších dětí se spastickými symetrickými for-
mami DMO se osvědčuje začít rehabilitaci reflexním plazením, jež propracoval 
u nás Vojta. 

Ještě zmínka o postupu proti slintání, jež nesmírné obtěžuje děti stižené 
těžšími formami DMO, zejména se suprabulbární symptomatologií. Bylo též 
řečeno, že jde o poruchu centrální regulace polykacího aktu. Ten je prosté 
třeba cvičit. Slintajícím dětem nedáváme pít ze sklenice, nýbrž pít brčkem, což 
velmi zjednodušuje polykání, popřípadě podáváme tekutinu po lžičkách. To 
kombinujeme s cvičením dechové ekonomiky, obvyklým u dyskinéz, tj. fouká-
ním na pingpongové míčky s cílem zahnat je do jamky (tzv. ruský kulečník) a 
foukáním do trubiček, jimiž se žene zabarvená tekutina z jedné nádoby do 
druhé. I když dítě nemá současné poruchy řeči ani hlasu, je logopedický ná-
cvik artikulace důležitý, pomáhá slintání odstranit nebo aspoň zmírnit. Tato 
metodika u nás zavedená je úspěšná asi v 70 - 80 % případů slintání u růz-
ných forem DMO. Podobné výsledky (73 %) léčebných úspěchů udávají Harrisová 

a Dignam, kteří zdůrazňují psychologické ovlivňování ve svých 
"antidrowlingclasses" (protislintavých třídách), kde mají děti pod bradou při-
pevněný ("chin cup") jakýsi plastický pohárek, který sbírá slinu a měří její den-
ní odtok. Rappová zase použila k léčení slintání podmiňování pomocí elektro-
nického zařízení, jež zvukem upozorňuje na množství vytékajících slin. 

6. Hledisko psychofyziologické, pedagogické a sociální 
Všimněme si nyní hlubších vývojových souvislostí, jejichž vztah k hybnosti 

je nepopiratelný, ale mají také vztah k výchově. Podrobné probírání pedago-
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gického nebo rehabilitačního hlediska by přesáhlo obsah i rozsah tohoto po-
jednání, ale všimněme si souhybů neboli synkinéz. 

Dá se předpokládat, že souhyby paží při chůzi jsou rudimentem chůzo-
vých pohybů předními končetinami naSich kvadrupedických předků. Zdá se 
však, že to je se synkinézami složitější. Zřejmé se také vyvíjejí systémem 
"search and f inď (hledej a nacházej). Zpětnovazebním pochodem si neurony 
vybírají ty ze synkinéz, jež jsou pro motoriku výhodné. Původně se jich tedy 
vytváří více. Dítě, když se učí novému hybnému stereotypu, má množství syn-
kinéz, např. při učení se psát vyplazuje jazyk, krčí čelo atd. Během vývoje pak 
většina těchto synkinéz vymizí. "Search and find systém" může některá spoje-
ní utlumit, jiná udržet nebo i facilitovat. Ale některé synkinézy jsou geneticky 
zakódovány a jejich účelem je usnadnit pohyb. Většina vodních ptáků 
(kachen, lysek atd.) při plavání pohybuje krkem a hrudí v anteroposteriorním 
směru. Tato synkinéza evidentně napomáhá plavání rozrážením vzduchu. Po-
dobně i synkinézy paží mají svůj účel (usnadnění chůze), což se pozná, když 
se pokusné jedinec sváže a musí jít bez souhybů horních končetin. Jde se mu 
podstatné hůře, tak jako se jde hůře pacientu s vyvinutou tzv. Parkinsonovou 
nemocí, u níž souhyby chybí. A tak mezi různými hybnými výkony jsou vztahy, 
jež jsou často účelové geneticky zakódovány. 

Jsou však také mimické synkinézy. Mimická reflexní hybnost u člověka se 
vyvíjí již v II. trimenonu. Vyjadřuje nonverbální komunikaci, a tím se na tomto 
vývojovém stupni stává doprovodem emocí. 

I později mimické synkinézy doprovázejí motorické akce. Tak dítě při učení 
se psát (jak již výše bylo řečeno) kroutí ústy, špulí je, vyplazuje jazyk, někdy 
se i šklebí. To vše vymizí, až když se dítě dobře psát naučí. 

I v dospělosti, ve chvílích emotivně závažných, se objevují rozličné synki-
nézy, např. smích, údiv, hněv, mračení čela atd. Také při výkonech hybných, 
na nichž velmi záleží, se reflektoricky navracejí vývojově staré mimické synki-
nézy. 

Tak při XXIII. olympiádě v Soulu byla vidět (v podrobných záběrech televi-
ze) při výkonech vzpěračů, gymnastů i gymnastek řada mimických synkinéz: 
svírání čelistí, krčení čela, napínání lícního svalstva a někdy až šklebení. Tyto 
mimické synkinézy nejsou nepodobny těm, jež má dítě, když se učí psát. Tak 
emoce a úsilí dokáží do jistě míry a za určitých okolností zvrátit hybný vývoj. 
Dokáží obnovit synkinézy (především mimické) potlačené dávno před tím zrá-
ním centrálního nervového systému a jeho vývojem. 

S tím úzce souvisí hybný doprovod emocí. Mimické projevy vidíme u sav-
ců ve fylogenezi jako nonverbální komunikaci. Tyto projevy se vypracovávaly 
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během statisíciletí pravděpodobné zase způsobem "search and find" (hledej -
najdeš) tím, že se zkoušela různá spojení mezi alokortikálními oblastmi a sub-
kortikální motorickou regulací. Ta, která se osvědčila (vycenění zubů, hrozba, 
znázornění přátelského vztahu), se geneticky zakódovala. Tak vidíme řadu 
projevů emočních např. už u opic. Objevil se úsměv, smích, pláč, údiv 
(mimické projevy úsměvu a hnévu lze pozorovat už u antropoidních opic). U 
člověka se tato spojení zmnohonásobila. Spojení, vytvořená mezi alokortexem 
a subkortikální regulací, z níž pak jsou spoje a stimuly do různých příslušných 
inervačních oblastí (mimické svalstvo, slzné žlázy), jsou neobyčejně pevná. 
Když však dojde k postižení systému subkortikální motorické regulace (např. 
na úrovni tzv. bazálních ganglii), dojde k rozpojení této soustavy. Tak třeba u 
dyskinéz (např. dyskinetická forma DMO) se pak objevují masky smíchu, plá-
če, údivu atd. bez emocí, jež je zpravidla jinak doprovázejí, což je jedním z 
hlavních příznaků nejranějších dyskinéz - atetóz. A naopak u rigidních akinéz, 
kde léze je v dolních etážích subkortikálního regulačního systému (horní kmen 
mozkový), toto spojení selže tak, že maskovitý obličej neprojeví při emoci 
žádnou změnu, žádnou mimickou odpověd. 

Hybný doprovod emocí je zbytek nonverbální komunikace, který nám zů-
stal z dětství, kdy se vypracoval podle genetického kódu. Tyto hybné projevy 
jsou pochopitelně řízeny subkortikální regulací, a když je tato postižena, tak 
mohou vzniknout výše zmíněné poruchy. 

Úsměv je nonverbální komunikace, jež se vyvíjí již ve fylogenézi a ve velmi 
rané ontogenézi. Smích je komplikovanější, je specificky lidský, je souhrou 
mezi oblastí alokortikální (radostná nebo veselá emoce), oblastí kinesetickou, 
temporální, případné středními gyry (rozpoznáním informace'- vzniká veselost) 
a hybnost řídící frontální oblastí. Hybný doprovod smíchu je vybírán zase 
podle systému "search and find" (každý se směje jinak). Pak je ještě dopro-
vod vegetativní (hypotalamický). Doklad pro spoluúčast temporálního laloku 
na vzniku smíchu dokládá gelolepsie (tzv. nemoc Gélineauova), typ parcielní 
epilepsie, který vzniká z ložiska ve spánkové oblasti. Záchvat se projeví smí-
chem. 

Pláč vzniká asi analogicky jako smích, je také specificky lidský, má trochu 
jinou ontogenezi. Je častější u dětí, je ale také častější u žen, což se dá vy-
světlit odlišnostmi mužské a ženské hipokampální (alokortikální) oblasti. Jinak 
jde opět o souhru oblastí: alokortikální (smutné emoce, dojeti) - rozpoznání a 
zaznamenání informací (zde také víc než u smíchu), její kódování (pláč při 
vzpomínce) a spojení na motorické a vegetativní oblasti, to jest na oblast ko-
rovou, frontální a na oblast temporální a hypotalamickou. Motorický a 
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vegetativní doprovod se nejspíše vyvíjí opět systémem "search and find" postupné, i 
když interindividuální rozdíly i zde sice jsou, ale nejsou tak velké jako u smí-
chu. Mimika bývá rozličná. Systémem "hledej a nalézej" dochází béhem vývo-
je k zapojení inervace slzné sekrece (asi až v druhém roce věku, malé děti -
kojenci, pláčí bez slz). I někteří dospělí lidé pláčí bez slz (např. já na pohřbu 
syna). 

Nyní věnujme chvíli pozornost vývojovým rozdílům mezi děvčaty a chlapci. 
Tedy vývojové výhody děvčat před chlapci jsou tyto: 
1. menší procento vývojové dy-dy (30 : 19), (dyspraxie-dysgnózie) 
2. méně poruch motorické paměti 
3. skoro vůbec se nevyskytuje vývojová dyslexie 
4. pravděpodobné i menší výskyt obvyklých vývojových opoždění a méné 

DMO. 
Děvčata jsou tedy vývojové upřednostněna, ale není rozdíl v mentálních 

retardacích, spíše naopak, některé typy, (tzv. Rhettův syndrom), jsou u děvčat 
častější. Vývoj intelektu se tedy ubírá jinými cestami než vývoj jemné motoriky, 
komunikativních i tzv. kognitivních funkcí, i shromaždování informací (paměti). 

Znamená to, že vývojový mechanismus intelektu je jiný nežli vývojový me-
chanismus ostatních vyšších nervových funkcí? To je asi tím, že jednotlivé 
funkce jemné motoriky, komunikativní atd. jsou funkce topicky lokalizovatelné. 

Tyto úvahy jsou ve shodě se skutečnostmi, jež uvádí Matějček (1988)*: Ve 
specializovaných třídách je 7 až 10 : 1 chlapců k děvčatům. Jsou to dyslektici, 
dysertografové, dyskalkulové. Mozek mužů je prý univerzálnější, má větší ten-
denci k specializaci. U chlapců je pravá hemisféra specializovaná pro vnímání 
prostorových podnětů, zatímco u dívek je ještě činnost oboustranná. Chlapci 
jsou tedy ve výhodě tam, kde úkol vyžaduje činnost převážné jedné hemisféry 
(a to pokud možno pravé), avšak ve zřejmé nevýhodě všude tam, kde je nutná 
spolupráce obou. Mužský typ mozkové specializace má větší naději prokázat 
své přednosti až na úrovni středoškolské až vysokoškolské. To souvisí s na-
ším názorem, že jemné funkce centrální nervové soustavy dozrávají u děvčat 
dříve. Ale mozková specializace, jež je podkladem intelektu, má jiná vývojová 
pravidla, asi proto, že přišla do fylogeneze později, kdy už nebylo zapotřebí 

• Matějček, Z.: Specifické poruchy učení. Praha 1988. ČI. 127/36, s. 1121 -1124. 
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tak podporovat samičky pro reprodukci. Dozrává tedy dříve u chlapců. Odliš-
nosti pravé a levé hemisféry po stránce funkční jsou podrobné popsány v 
práci Z. Matějčka. 

Důležitou složkou hybnosti za normálních i patologických okolností, ze-
jména ve vztahu k somatopedii, je motorická paměf. 

Dnes víme dost o neurochemii paméti. Informace přicházející do různých 
oblastí kůry předního mozku, zejména do spánkových laloků, přicházejí všemi 
aferentními (přísunovými, tj. cítivými, smyslovými) drahami. Jsou transformo-
vány do řetězců molekul desoxyribonukleinové kyseliny (DNA), jež se skládá z 
mnoha molekul čtyř aminokyselin, adeninu, guaninu, cytosinu a thyminu v růz-
ných kombinacích v dlouhých spirálních řetézcích, s možností několika mili-
onů variací, jež jsou paméfovými stopami neboli engramy. Jsou umístěny v 
jádrech gangliových buněk. Má se za to, že jsou kryty bílkovinnými represo-
ry, jejichž funkce spočívá v udržení získaných informací. Paměťová funkce 
spočívá v srovnávání přicházející informace s řetězy DNA, jež jsou v gangliové 
buňce k dispozici. Paměf recentní záleží na tom, jak je rychlý rozpad DNA, 
paméf dlouhodobá je podmíněna stočením řetězců DNA v pásky kyseliny ri-
bonukleinové (RNA), jejího přesunu z jádra do cytoplazmy. Pro somatopedy je 
však zajímavá především neurochemie motorické paméti. 

Rozdíly motor ické a j iné paměti. Mechanismus poruchy 

Informace přicházejí do centrálního nervového systému (předního mozku, 
gangliových buněk, jeho kůry) různými neurony a množství neuronů zřejmě 
záleží na množství informací, jež se dodávají jako řetězec kyselině desoxyribo-
nukleinové (DNA) a v této formě se v gangliových buňkách kódují. A když 
vzpomínáme na určitou věc či pojem, musíme před vstupem do gangliové 
buňky vytvořit přesně stejný řetězec, aby zapadl do příslušného kódu. A tak, 
když si nemůžeme vzpomenout, znamená to, že nemůžeme sestavit příslušný 
řetězec, aby zapadl do příslušného kódu. Z toho se zdá vyplývat, že poruchy 
paměti intelektuální, ale i mechanické, auditivní, slovní i pojmové - jsou poru-
chy informatiky, ne tedy poruchy paméti ve vlastním slova smyslu, porucha je 
totiž ve vytvoření řetězce, který by zapadl do příslušného kódu, aby vyvolal 
vzpomínku. Pakliže nám někdo, např. to příslušné slovo, na něž si nemůžeme 
vzpomenout, řekne, okamžitě si je uvědomíme jako vzpomínku, to znamená, 
že do kódu zapadne. 

Domnívám se, že jiné je to u paméti motorické. Zde jdou vzruchy z moto-
rické oblasti kůry předního mozku, prefrontální a frontální pravděpodobně do 
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oblastí temporálních, a proto po mém soudu se řetězce DNA vytvářejí až tam. 
Poruchy motorické paměti jsou tedy skutečné poruchy paméti jako takové. 
Poruchy pamětí jiných, např. akustické slovní či pojmové, jsou zřejmé blízké 
poruchám akustické či jiné gnózie. 

Ve svých vlastních studiích motorické paměti jsme se věnovali paměti mo-
torických sledů. Zavedli jsme test šesti hybných výkonů: 

1. vzpažení 4. rozkročení 
2. upažení 5. dřep 
3. předpažení 6. záklon 

Tento sled výkonů byl dětem předveden a děti se jej naučily. Pak jej mu-
sely opakovat za 24 hodin a po třech dnech. Tímto způsobem byly vyšetřová-
ny děti stižené různými formami DMO (v léčebně Železnici u Jičína) a kontrolní 
skupiny zdravých dětí z místní ZDš. Ukázalo se, že v polovině případů DMO 
byla tato paměf motorických sledů porušena, kdežto kontrolní skupina zvládla 
vše bez problémů. 

Děti s DMO před odchodem z léčebny byly znovu vyšetřovány. Test šesti 
hybných výkonů byl pozměněn: 

1. zapažení 4. krok vpřed 
2. ohnutí předloktí 5. zvednutí dolní končetiny 
3. zatnutí pěsti 6. předklon 

Ukázalo se, že se paměf motorických sledů po speciálních cvicích u dětí s 
DMO zlepšila. 

Zdá se nám, že tyto poznatky jsou důležité jak pro lékaře, dětské neurolo-
gy a pediatry, tak pro učitele speciálních škol, zvláště somatopedy. 

Řeč je základní komunikační způsob člověka. Na jejím základě dochází ke 
vzdělání. Proto poznání jejích zákonitostí i vzniku je důležité pro všechny spe-
ciální pedagogy, tedy nejen pro logopedy. 

Řeč se vytvářela ze zvuků, jimiž se dorozumívají vyšší savci. První zvuky, 
slova získávají význam pomocí nonverbálního doprovodu (pohyby). S vytváře-
ním řeči se působením stimulací budovala zpětnovazebně příslušná centra v 
CNS, a pod jejich vlivem vhodný nástroj řeči = hrtanový systém svalů a vazů. 

S rozvojem intelektu a primitivní lidské společnosti se vytvářela nezbytné 
struktura řeči. Napřed odlišení osob, později i tvarosloví. Slovesa byla důležitá 
pro označení časových pojmů. Vztahy mezi předměty a osobami bylo nutné 
vyjádřit v podstatných jménech pády nebo předložkami. Na různých místech 
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planety se tak vytvářely jazyky. Na vzniku různých tvarů slov se jisté podílela i 
náhoda, jako to vidíme i dnes, protože všechny jazyky (i náš) se ustavičné vy-
víjejí, to platí zejména o jazycích, jimiž se mluví na velké prostoru. Tady se pak 
odlišují nářečí, případně vznikají nové jazyky na podkladě původního jazyka a 
místních jazyků a nářečí, jež šířící se jazyk vytlačuje, ale současně od nich při-
jímá. Tak vznikaly v raném středověku z vulgární latiny románské jazyky: jako 
francouzština, italština, španělština apod., a tak vznikají i dnes po světě různé 
odlišnosti angličtiny (americká, australská apod.). Na odlišení řečí se podílejí 
pravděpodobné i antropologicko-anatomické odchylky hrtanů, což je patrno 
na odlišnosti východoasijských jazyků (japonštiny, vietnamštiny) od jazyků ev-
ropských. 

Ve vývoji fylogenetickém i ontogenetickém předchází řeči (komunikaci ver-
bální) komunikace nonverbální. Má tři stupně. Ve fylogenezi: 
1. komunikace pohybová (např. u hmyzu - včely jakýmsi "tančením" si sdělují 

údaje o poloze zdroje potravy) 
2. komunikace vokální: nejrůznější druhy ptáků nebo savců se dorozumívají 

křikem nebo řevem 
3. komunikace mimická: její počátky vidíme u antropoidních opic. 

V ontogenezi je časový postup trochu jiný: 
1. komunikace mimická: úsměv i pláč, o nichž již bylo svrchu hovořeno; jsou 

prvními dětskými komunikačními projevy 
2. komunikace vokální, nonverbální: vokalizace se objevuje u dětí asi v sedmi 

týdnech. Jsou to smysluplné zvuky, jež vyjadřují přání dítěte nebo jeho ne-
libost. Může to být výraz: "Au - Ou", většinou samohláska nebo dvě či tři 
samohlásky. Angličané udávají: "Ah - goo (Brett), ale mohou to být výrazy 
jako "Ba-ba", "Da-da*. 

K smysluplným výrazům dochází asi v 48. - 50. týdnu. V prvém roce řekne 
dítě 2 - 3 slova. V 18 měsících má dítě jakousi vlastní řeč, tzv. "idioglonii", již 
se někdy celá rodina učí. Pozvolna se zlepšuje výslovnost, dítě přebírá slova z 
okolí, řeč se stává gramatickou a v šesti letech zpravidla mluví správnou ma-
teřštinou. Zajímavé je, že je to zrovna ve věku, kdy se v elektroencefalogramu 
objeví alfa rytmus (8 -13 /v t . ) i jeho tlumení otevřením očí a postupné i jeho 
habituace. 
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7. Závěry: Hybné postižení v sociálním obraze 

Somatické postižení je a bylo vždy neštěstím pro postiženého i pro jeho 
okolí. Trvalo mnoho staletí, než se lidstvo naučilo zmírňovat tato neštěstí. So-
maticky postižení byli ve všeobecném opovržení ve starověku i ve středověku. 
Podle ne zcela doložené pověsti byly tělesně postižené déti v antické Spartě 
házeny do jam za městem. Jak to bylo ve středověku, dávají nám určitý obraz 
osudy hrbáče Quasimoda v proslulém románu Victora Huga "Notre Dame de 
Paris" (Chrám Matky Boží v Paříži). 

Teprve v 18. století se situace změnila. Jeden z vůdců francouzské revolu-
ce (v roce 1794), spolupracovník Robespierrův, se pohyboval na vozíku, měl 
pravděpodobně paraplegii (Couthon). 

V 19. století ve vztahu k télesné postiženým převládal soucit, ve 20. století 
pomoc. Především zdravotnicko-lékařská (a to hlavně neurologická, o níž byla 
řeč v předchozích statích a ortopedická). Daleko později pedagogická 
(speciální pedagogika) a společenská. Počalo jít o společenskou integraci. A 
tu jde především o odstranění bariér, a to nejen známou bariéru architektonic-
kou, ale i bariéry technické a sociální. V tom ohledu náš stát má co dohánět: 
péči o tělesně postižené v zemích západní a severní Evropy. Ale zdá se, že 
dnes pozvolna doháníme, a pro odstraňování bariér a vznik chráněných dílen 
bylo už i u nás leccos vykonáno. Je třeba ještě najít propojení na u nás výbor-
ně fungující zdravotnickou stránku a rehabilitaci. , Tak např. ve Fol-
ke-Bernadotte hemmetu, léčebně pro motoricky postižené v Uppsale, mají 
všechny schůdky výšku schůdků ve švédských autobusech. 

Zakončime tento spisek opět malou kazuistikou: Když jsem byl v roce 1969 
na Kongresu Mezinárodní společnosti pro postižené (International Society for 
Disabled) v Dublině v Irsku, viděl jsem tam jednoho postiženého DMO tensní 
atetózou. Pohyboval se pouze prstci jedné nohy (byl samozřejmě vozíčkář). 
Měl však elektrický psací stroj a naučil se na něm těmi prstci psát. Jelikož se 
naučil tři cizí řeči, tak překládal a psal překlady. Myslím, že si vydělával víc než 
mnohý zdravý. 

Domnívám se závěrem, že pro tělesné postižené na konci tohoto století 
zasvitla ve světě naděje příznivé budoucnosti. Jsem přesvědčen, že tomu tak 
bude i v naší zemi. 
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