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Úvod 

 

Tématem maturitní práce je problematika jednoho z dědičných neurodegenerativních 

onemocnění, ataxie Friedreichovy, s důrazem kladeným na psychosociální aspekty, 

provázející člověka s touto závažnou chorobou. Vycházela jsem z vlastních životních 

poznatků, protože pacientku s tímto onemocněním znám již řadu let. Snažila jsem se 

proto rozšířit praktické zkušenosti, které jsem za dlouhou dobu získala, i o teoretický 

základ o tomto onemocnění a hlavně se zaměřit na sociální i psychické dopady takto 

závažného onemocnění jak na pacienta, tak i na jeho rodinu a okolí. Po odborné stránce 

mi přispěla MUDr. Alena Zumrová, Ph.D., vedoucí Centra hereditárních ataxií Fakultní 

nemocnice v Praze – Motole, která se touto problematikou zabývá a dlouhodobě 

zmíněnou pacientku sleduje. V rámci ochrany osobních dat jsem pacientce dala jméno 

Matylda. 

Práce obsahuje teoretické poznatky získané studiem dostupných pramenů i praktické 

zkušenosti ze života člověka s Friedreichovou ataxií tak, jak jsem je získala během 

minulých let i speciálně v rámci této práce. 

Teoretický blok zahrnuje aktuální poznatky o Friedreichově ataxii, která 

je jako samostatná choroba známa sice již 150 let, avšak její genetická podstata byla 

zjištěna relativně nedávno, v devadesátých letech minulého století, a dosud nejsou 

všechny její aspekty plně prozkoumány. Je zde podrobněji probrána jak molekulárně-

genetická problematika, tak příznaky a pomocná vyšetření, která vedou ke stanovení 

diagnózy lékařem, nejlépe neurologem ve spolupráci s genetikem. Je třeba zdůraznit, 

že diagnostika i péče o pacienta s Friedreichovou ataxií musí být nutně multioborová, 

protože na diagnostice se podílí většinou praktický lékař, neurolog, kardiolog, ortoped 

a genetik. V péči o pacienta s již prokázaným onemocněním pokračují všichni 

zmiňovaní, ale zvyšuje se důležitost psychologicko-psychiatrické péče a fyzioterapie.  

Další částí teoretického bloku je proto rozbor psychických změn, které pacienta 

s tímto onemocněním doprovázejí, a dopad celkové situace na rodinu a okolí. Na závěr 

této části shrnuji možné léčebné metody takto nemocných pacientů, bohužel zaměřené 
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jen na jednotlivé tělesné a psychické obtíže, protože příčinná léčba onemocnění, tedy 

léčba samotné mutace FRDA genu, zatím nikde na světě dostupná není. 

Praktická část zahrnuje jednak vlastní pozorování mapováním týdenního rozvrhu 

Matyldy, ze kterého vyplývají omezení životních aktivit pacientky, a zároveň je patrna 

časová náročnost léčebných procedur. Dále popisuji průběh rehabilitačního vyšetření 

a cvičení, kde jsem měla, kromě jiného, možnost se naučit specifickou metodu 

rehabilitace, kterou nemůže pacientka provádět sama. Já tímto mohu dlouhodobě 

přispívat k, alespoň částečné, stabilizaci jejího zdravotního stavu. V poslední části 

dokumentuji průběh a výsledky psychologického vyšetření, kterého jsem také měla 

možnost se aktivně zúčastnit a rozebírám možnosti psychologického ovlivnění jejího 

stavu. 

Závěr maturitní práce patří mému osobnímu komentáři ohledně různých stránek 

života člověka s Friedreichovou ataxií. 

Cílem práce pro mne osobně, ale i pro čtenáře nebo posluchače, je v první řadě 

rozšíření informací o závažném neurogenetickém onemocnění nazývaném 

Friedreichova ataxie. V současné době jí v České republice trpí 52 pacientů, 

ale podle odhadů je onemocnění zatím poddiagnostikováno a ve skutečnosti je tento 

počet minimálně dvojnásobný. Důvodem je jednak velká variabilita a rozdílná tíže 

příznaků, které pacienti mají, jednak poměrně nedávné zavedení DNA analýzy tohoto 

onemocnění, takže starší pacienti jsou sice v České republice pod touto diagnózou 

vedeni, avšak nebylo u nich provedeno genetické testování, a proto nespadají do výše 

uvedeno počtu 52. Jejich diagnóza vychází pouze z dříve zavedeného postupu 

zhodnocení příznaků, průběhu onemocnění a výsledků pomocných zobrazovacích 

a elektrofyziologických metod. Zároveň je pravda, že tito pacienti vůbec Friedreichovu 

ataxii mít nemusí a genetická analýza by při vyšetření mohla odhalit některé jiné, svými 

příznaky podobné, onemocnění. Druhým, pro mne osobně ještě závažnějším cílem, bylo 

na základě získaných znalostí a rozborem praktických zkušeností, získaných 

během práce, blíže pochopit a porozumět Matyldiným obtížím tak, abych jí byla 

i jako laik schopna více pomoci jak po stránce psychické, tak fyzické.  
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1.  Friedreichova ataxie 

 

1.1. Definice a etiologie 

 

Friedreichova ataxie je autosomálně recesivně dědičné onemocnění převážně 

nervové soustavy, avšak může postihovat i další orgány či orgánové soustavy. Jméno 

nese podle německého patologa a neurologa Nikolause Friedreicha (1825 - 1882), který 

popsal toto onemocnění u prvních pacientů již v roce 1863, avšak dlouhou dobu byla 

ještě probírána otázka, zda se jedná skutečně o onemocnění nové, nebo zda například 

nejde o některou z forem roztroušené sklerózy. Jako samostatná jednotka byla tato 

choroba uznána až v roce 1882, po smrti doktora Friedreicha. Teprve na konci 90. let 

20. století byl zjištěn a později upřesněn její genetický podklad.  

Jedná se o onemocnění tzv. repeatové. Pod pojmem „repeat“ je v genetice i medicíně 

vůbec myšlena trojice purinových dusíkatých bází, v tomto případě guanin-adenin-

adenin (GAA), které kódují vznik kyseliny glutamové. Normální počet je 6-34 

opakování trojic GAA v genu FRDA, uloženém na dlouhém raménku chromosomu 9. 

Patologický, tedy chorobu vyvolávající, je počet vyšší než 67 (67-1700)1. 

Tato změna genu vyvolává poškození funkce genového produktu, bílkoviny nazvané 

frataxin. Již bylo potvrzeno, že frataxin hraje klíčovou roli v metabolismu železa2. 

Genetická podstata onemocnění je zachycena v příloze 1 na obrázcích 1 a 2. 

Vraťme se k podstatě autosomálně recesivní dědičnosti. Každá buňka lidského těla 

obsahuje kompletní sadu genů, které v sobě nesou instrukce pro růst i celkový vývoj 

organismu, stejně tak jako například předem danou charakteristiku barvy očí, výšky, 

krevní skupiny atd. 

Každý člověk zdědí a má v jádře svých buněk od rodičů dvě sady genů - jednu kopii 

má od své matky a jednu kopii od svého otce – jedná se o nukleární 

 
1 Genetický kód. [cit. 19.12.2013]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d.  
2 ZUMROVÁ, Alena, Autosomálně recesivní a X-vázané ataxie. S. 268-271. 
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desoxyribonukleovou kyselinu (DNA). Pokud dojde v některém genu ke změně, mutaci, 

nemusí mít jedinec ještě žádné problémy. Záleží totiž na tom, zda se jedná o gen 

tzv. „ustupující“, tedy medicínsky „recesívní“, jehož jediná nezměněná kopie 

od druhého rodiče stačí ke správné funkci organismu. To je případ Friedreichovy ataxie. 

Pak existuje dědičnost autosomálně dominantní a mitochondriální, která se však 

v dědičnosti FRDA neuplatňuje, i když genový produkt, frataxin, je svou podstatou 

enzymem mitochondriálním.  

V případě autosomálně recesivního přenosu se onemocnění může projevit, jsou-li 

oba rodiče přenašeči mutace ve stejném genu a oba předají svému potomku mutovanou 

alelu. Je to jev zcela náhodný, předem neovlivnitelný a jeho pravděpodobnost je 

vyčíslena na 25 %. V 50 % je u takovýchto rodičů pravděpodobnost, že jejich dítě bude 

dále onemocnění přenášet, i když bude zcela zdravé, a posledních 25 % zahrnuje 

potomky, kteří od rodičů žádnou patologii nezdědí, tedy budou zdrávi, patologický gen 

dále nepřenesou a jejich rod již nenese riziko sledovaného onemocnění. Tato situace 

pro dědičnost Friedreichovy ataxie je zobrazena v příloze 1 na obrázku 3. 

 

 

1.2. Symptomy včetně cerebelárního  

        kognitivně-afektivního syndromu 

 

Mezi první příznaky onemocnění patří většinou zhoršení koordinace pohybů, které 

může pacient lékaři vysvětlovat nejrůznějším způsobem – například jako pocit závratě, 

zejména při chůzi ze schodů či strmého kopce. Pacient se cítí nejistě, jako by ho tělo 

„neposlouchalo“ a tento vjem popisuje jako závrať, i když se ve skutečnosti jedná 

o nejistotu vyplývající ze špatné koordinace svalových skupin. 

Dalším příznakem může být zhoršení koordinace jemné motoriky, což se nejlépe 

dokumentuje na písmu – je roztřesené a pacient často začíná psát většími písmeny, 

aby písmo bylo čitelné.  
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Vzácně se jako první příznak objevuje zkřivení páteře, takzvaná skolióza. Někteří 

pacienti jsou pro tento příznak operováni a teprve později se zjistí, že pacient se začíná 

hůře pohybovat. Stejně tak může být prvním příznakem i onemocnění srdce, projevující 

se například nepravidelným tepem nebo dušností. U většiny pacientů dochází postupně 

ke zvyšování nártu nohou, tento příznak je dokonce označován jako Friedreichova noha, 

ale je pravda, že se může v některých rodinách vyskytovat zvýšený nárt bez jakýchkoliv 

jiných příznaků choroby a je jen rodovou anomálií, nebo signalizuje nějakou jinou 

chorobu. 

V pozdějších stadiích si okolí pacienta všímá zhoršené mluvy – řeč je pomalejší 

a jakoby rozfázovaná. V medicíně ji lékaři označují termíny sakadovaná/skandovaná 

řeč. Obtíže s mluvou a koordinací se časem zhoršují.  

Později se může u nemocného vzácně objevit porucha sluchu nebo zraku, 

v nejzazším stádiu není zhruba polovina pacientů schopna ovládat funkci močového 

měchýře. 

Příznaky se projeví většinou mezi 5. až 25. rokem života. Někdy se ale mohou 

objevit už u mladších dětí, nebo naopak u dospělých dokonce až po 50. roku věku. 

Čím později se Friedrichova ataxie projeví, tím lehčí a pomalejší bude mít průběh3. 

U Matyldy se FRDA projevila až po 30. roku věku. 

Vzácnějším, ale vyskytujícím se příznakem může být porucha kognitivních neboli 

poznávacích funkcí. Teprve nedávno bylo zjištěno, že u pacientů s onemocněním 

mozečku, latinsky cerebella, jsou také změny psychické, typické právě pro postižení 

této části mozku, o které se dlouho myslelo, že slouží pouze koordinaci pohybů a nemá 

s poznáváním, pamětí ani afektivitou nic společného.  

O mozečku se z anatomických, fyziologických i patofyziologických studií vědělo, 

že porovnává signály z centrálního nervového systému s tím, co tělo dělá, jak se 

pohybuje, a že zabezpečuje ladnost a přesnost pohybu. Teprve v posledních letech se 

objevuje stále více psychologických prací potvrzujících, že se mozeček účastní 

i činností, které jsou podkladem poznávacích funkcí a emotivity, což vysvětluje řadu 

příznaků při mozečkovém postižení, pro které se dosud hledalo postižení i dalších 

anatomických struktur mozku. Schmahmann a Shermanová vytvořili v roce 1998 
 

3 ZUMROVÁ, Alena, Spinocerebelární ataxie. S. 73-96. 
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na základě hodnocení souboru pacientů s příznaky, které se projevily po operaci 

mozečku, pojem cerebelární kognitivně-afektivní syndrom, zahrnující poškození 

plánování, přesouvání myšlenkových sad, abstraktního uvažování, slovní plynulosti 

a pracovní paměti. To jsou funkce, které byly do té doby dávány do souvislosti 

s čelními laloky mozku. Poškození mozečku se může kromě toho projevovat i jinými 

příznaky jako jsou perseverace, neboli nutkavé opakované vybavování a opakování 

dojmů či slov, poruchy pozornosti, poruchy zrakového rozlišování prostoru, včetně 

poškození tohoto druhu paměti. Mohou nastat také změny osobnosti s otupením 

afektivity, zhoršena je nejen výslovnost, protože jsou špatně koordinovány svaly 

účastnící se na výslovnosti, ale dochází také k poškození zvukomalby jazyka. Řeč 

se stává monotónní, u některých pacientů se zhoršuje i gramatika4. 

 

 

1.3. Diagnostika 

 

Pokud lékař, pacient nebo pacientovo okolí zaregistruje výše uvedené příznaky, 

je třeba provést neurologické vyšetření. Při samotném vyšetření neurologem může být 

zjištěna ataxie, tedy nejen hůře koordinovaný pohyb končetin, ale třeba i jazyka 

a mluvidel. Pohyb končetin se zhoršuje při sahání po předmětech před cílem, odborným 

výrazem se tento příznak označuje intenční třes. Postižení zadních provazců míšních 

vyvolává výrazné zhoršení stavu pacienta po zavření očí nebo ve tmě. Vzhledem 

k tomu, že v zadních provazcích míšních jsou postižena vlákna, která vedou nervové 

vzruchy od periferie těla do mozku, cítí se pacient po zavření očí jako ve stavu beztíže 

a většinou má tendenci upadnout. Postižení končetinových nervů vyvolává problémy 

s citlivostí, zejména vibrací a pacient nemá výbavné šlachosvalové reflexy. 

Při těchto nálezech doporučí neurolog další vyšetření – jednak zobrazovací, jednak 

funkční. Pro zobrazení mozku a míchy se nejčastěji používá vyšetření magnetickou 

rezonancí (MRI). Jedná se o zcela bezbolestný výkon, při kterém se zobrazí anatomie 

 
4 MASOPUST, Jiří, Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie. S. 298-9. 
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centrálního nervového systému. Mezi funkční vyšetření patří metody, které zkoumají 

průběh vedení nervových vzruchů ve zrakové a sluchové dráze a v  nervech 

zajišťujících hybnost i citlivost. Pokud výsledky vyšetření budí podezření 

na Friedreichovu ataxii, je pacient odeslán na genetické pracoviště, které může 

na základě analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) z bílých krvinek diagnózu 

potvrdit nebo vyvrátit.  

Někdy je již před tímto vyšetřením indikováno vyšetření psychologické – buď jako 

základ k dalšímu sledování pacienta, nebo k objektivizaci jeho psychického stavu. 

 

1.4. Léčba 

 

Příčinná léčba Friedreichovy ataxie není nikde na světě k dispozici stejně jako u řady 

jiných genetických chorob. Na světě probíhá řada studií k ovlivnění příznaků FRDA, 

léky jsou ve stádiu klinických zkoušek, ale zatím nebyla objevena žádná účinná látka. 

Symptomatická léčba, tedy léčba výše popsaných příznaků, je postavena 

na rehabilitační a fyzikální léčbě, ortoptice, logopedii a léčbě zvýšeného svalového tonu 

pomocí léčiv. V závažných případech je pacientům nabídnuta možnost ortopedického 

operativního zásahu, který může upravit deformity nohou a skoliózu. Vzhledem 

k častému postižení srdce by měl být každý pacient s FRDA sledován kardiologem 

a pro možnost rozvoje „cukrovky“ i diabetologem.  

Na neposledním místě v péči o pacienty s FRDA je nutné zdůraznit péči 

psychologickou. Psychologie se ve zdravotnictví uplatňuje ve všech oblastech – 

v současnosti je už plně uznáváno, že psychologické diagnostické i terapeutické metody 

patří nejen do komplexní péče o pacienta, ale dávají i řadu podnětů zdravotníkům 

samotným. Nové poznatky ve výzkumu jak v medicíně, tak v ošetřovatelství ukázaly, 

že je potřeba věnovat pozornost nově vzniklému oboru „psychologie nemoci, 

nemocného a zdravotnické činnosti“ a úzce s ním spolupracovat. Na rozdíl od klinické 

psychologie, která zkoumá nemocného člověka vzhledem k potřebě diagnózy, léčbě 
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a prevenci5, a zdravotnické psychologie, přispívající svými poznatky k zefektivnění 

terapeutického procesu6, je psychologie nemoci, nemocného a zdravotnické činnosti 

důležitým podnětem nejen pro nemocné, ale i pro lékaře, sestry a další, kteří o pacienty 

ve zdravotnictví pečují7.  

Mezi základní možnosti jak ovlivnit stav pacienta s Friedreichovou ataxií tedy patří 

fyzioterapie a psychoterapie. Této problematice se věnuji podrobněji v kapitole 2.4 

Psychoterapie a fyzioterapie, kde vztahuji léčebné procesy konkrétně na Matyldin stav. 

  

 
5 KONDÁŠ, Ondrej. Klinická psychológia. S. 14. 
6 GREISINGER, Jaroslav. Základy psychológie pre SZP. S. 122. 
7 ZACHAROVÁ, Eva. Základy psychologie pro zdravotnické obory. S. 56. 
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2.  Psychologické aspekty života 

s Friedreichovou ataxií 

 

2.1. Základní pojmy 

 

Změny psychického stavu pacientů s Friedreichovou ataxií můžeme pomyslně 

rozdělit na dvě části, i když v praxi se částečně překrývají. Jedná se o změny vyplývající 

obecně z reakce na sdělení, že pacient má závažné, nevyléčitelné onemocnění, i když 

bezprostředně většinou život neohrožující. Druhou částí změn, specifičtějšími příznaky, 

jsou obtíže vyplývající z postupné degenerace mozečku, které vyvolávají obraz 

afektivně-kognitivního syndromu, jak bylo zmíněno v kapitole 1.2. 

Mezi základní pojmy, se kterými psychologové v této oblasti pracují, patří: 

Emotivita - citová část osobnosti, celkové citové naladění, základ tvoří emoce, mezi 

projevy poruch emotivity patří citové otupění a zhrubnutí, nebo naopak silné afekty 

či přílišná lítost 

Afektivita - krátkodobé, silné a prudké reakce na podnět při nízkém sebeovládání  

Poznávací funkce - navazují na sebe, propojují se a jedna bez druhé nemohou 

samostatně fungovat 

Kognitivní funkce, mezi které patří: 
- paměť 
- pozornost, koncentrace 
- pohotovost, rychlost zpracování informací 
- exekutivní funkce, tedy schopnost a dovednost plánovat 
- rozhodovat se a realizovat cílevědomé postupy a výkony, řešit problémy 
- tvořit analogie 
- řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, slovní plynulost a paměť 
- prostorová orientace 
- abstrakce 
- ulpívání (myšlení vracející se stále k určitému tématu, přestože se objevují 

nové podněty) 
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2.2. Psychologické aspekty momentu „zjištění nemoci“ 

 

Nikdo, kdo neonemocněl dlouhodobou nevyléčitelnou nemocí, nebo mu nebyla 

diagnostikována, nemůže zřejmě pochopit, nebo si představit, alespoň část pocitů, které 

v tu chvíli pacient musí zažívat. Pocity a reakce příbuzných a blízkých nemocného jsou 

různé, záleží na blízkosti vztahu i psychickém založení každého člověka. 

Je všeobecně přijímáno, že každé vážné onemocnění vede, mimo jiné, také 

k psychické reakci. Konkrétní podoba psychické reakce je výsledkem jednak typu 

onemocnění, jednak osobnosti nemocného. Do toho působí řada dalších faktorů – věk, 

životní zkušenost, sociální situace, očekávání od terapie, informovanost nemocného, 

chování zdravotníků, reakce rodiny či nejbližších přátel a další.  

Výsledkem interakce těchto faktorů je určitá emocionální reakce na nemoc. 

Základními emocionálními reakcemi na nemoc jsou: deprese, úzkost, popření a regrese. 

Psychické změny zpětně komplexně ovlivňují základní metabolismus organismu včetně 

mozku. Pokud se pacient s onemocněním „smíří“, přijme je za nezvratnou skutečnost 

a naučí se vyrovnat s jejími očekávanými následky, přizpůsobit svůj život nové situaci, 

dodržovat léčbu a omezení z ní vyplývající, jedná se o tzv. adaptaci na nemoc. Je to 

v daném stavu situace optimální, protože umožňuje nemocnému znovu prožívat radost 

a žít aktivní život, i když ovlivněný některými negativními skutečnostmi (hospitalizace, 

tělesné omezení, nutnost pravidelné rehabilitace, nutnost chodit k různým lékařům 

na pravidelné kontroly apod.).  

Naproti tomu se může objevit psychický obranný mechanismus, jenž sice zpočátku 

„chrání“ organismus před psychickým i metabolickým stresem, který může po sdělení 

nepříznivé diagnózy nastat, ale ve výsledku je pro pacienta neužitečný, nebo až tragický 

– jedná se zejména o reaktivní depresi po sdělení diagnózy, nebo o popření nemoci. 

Maladaptace na nemoc znamená tedy buď trvalé odmítání faktu nemoci, 

nebo přetrvávání depresivních a úzkostných příznaků a zoufalý pocit omezení 

v životních možnostech. Výsledkem může být v lepším případě „pouze“ neakceptování 

léčby, avšak zdravotníci se setkávají i se sebevražednými tendencemi či dokonanou 

sebevraždou. 
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Pro nemocného informace o nevyléčitelné nemoci znamená v první řadě šok a to 

i v případě, že se k diagnóze docházelo postupně a byl předem o této možnosti 

informován. Tímto verdiktem ztrácí naději na úplné zdraví. Většinou se v první chvíli 

objeví i averzní reakce typu – „To není možné.“, „To bude chyba vyšetření, třeba 

vyšetřili omylem krev někoho jiného…“. 

Je však třeba si uvědomit, že součástí počátečních pocitů může být paradoxně 

i úleva. Ať už z důvodu, že pacient očekával ještě závažnější diagnózu, nebo že alespoň 

konečně ví, co mu je. Konečně ví, proč nějaké činnosti nezvládal, proč se zhoršoval 

(např. udržení rovnováhy na kole či lyžích). Má „omluvu“ své neschopnosti něco konat. 

Vypořádání se s touto situací je u každého člověka, každé individuality jiné. Závisí 

na konkrétní osobě, jejím okolí a v jaké situaci se zrovna nachází. Já osobně považuji 

za velice důležitou myšlenku Friedy Fromm-Reichmannové8:  

 „Všichni pacienti mají mít dost času, aby se uzdravili z bezprostředních následků 

otřesného zážitku ve chvíli, kdy zjistí své postižení.“  

Vlastní Matyldiny zážitky z této doby už jsou určitým způsobem setřené. Když 

začala mít Matylda potíže s koordinací pohybů a hlavně rovnováhou, bylo jí 33 let. 

V tu dobu žila naplno sportovním životem. Hrála soutěžně volejbal, byla cvičitelkou 

gymnastiky, jezdila na kole, plavala, běhala, lyžovala a také stepovala. Zároveň měla 

dvě děti, kterým věnovala většinu svého času. Nikdo nechápal důvod jejího ztrácení 

rovnováhy a ostatních potíží. Bohužel ani lékaři. Celé tři roky žila celá rodina 

v nejistotě. Všichni vymýšleli nejrůznější příčiny. Setkala se dokonce i s názory, že si 

vše vymýšlí. Často se u ní objevovaly depresivní stavy. 

S pojmem Friedreichova ataxie se Matylda poprvé setkala, když jí lékařka 

z neurologické ambulance sdělila výsledky genetického vyšetření. Zmíněná lékařka jí 

pouze oznámila název nemoci se stručnou definicí onemocnění. Potom Matyldě řekla, 

že Friedreichova ataxie nespadá do její specializace, a tak ji převezme jiný lékař.  

Matyldinou reakcí bezprostředně po oznámení diagnózy byla podle jejích slov 

především úleva. Pocity jistoty a úlevy, že si to opravdu nevymyslela, že existuje nějaká 

příčina jejích problémů, převažovaly nad šokem z nově zjištěné nemoci. I když ten 

 
8 FROMM-REICHMANN, Frieda. Principy intenzivní psychoterapie. S. 192. 
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rozhodně následoval. Později se dostavily i dřívější deprese při zjišťování, v čem všem 

ji nemoc omezuje a čeho všeho se musí vzdát. 

Matylda si, bohužel, po informaci, že trpí Friedreichovou ataxií, začala sama hledat 

informace z různých zdrojů dřív, než měla možnost si promluvit s odborníky. První, 

co našla, znělo takto9: „Hepatotherapie zpravidla velmi rychle zlepší funikulární 

myelosu. Friedreichovu chorobu jen někdy a málo. Prevence: Nemocní s hedoataxií F. 

nebo M. nikdy nemají mít děti. Pravděpodobnost, že jejich děti onemocní touže 

chorobou nebo neurální atrofií Chareotovou-Maarieovou-Toothovou, je velká.   

Zdravým sourozencům nemocných se spinocerebelární degenerací radíme, aby děti 

neměli. Dobrovolná sterilizace u nemocných by byla na místě.“  

Zjištění těchto informací bylo pro Matyldu šokující. V tu dobu měla již dvě dcery 

ve věku 6 a 9 let a zvlášť myšlenka, že přenesla něco takového na děti, které ani mít 

neměla, byla pro ni téměř neúnosnou. Podle Matyldiny výpovědi byla právě obava o její 

děti to nejhorší. Teprve později jí odborníci toto tvrzení vyvrátili. 

Příbuzné a blízké hodně ovlivní přístup samotného nemocného. Nejistota je 

pro rodinu, přátele a známé stejně nepříjemná jako pro samotného nemocného. Čím je 

nám nemocná osoba bližší, tím větší stres zažíváme.  

Matyldina dcera mi vyprávěla, že měla dříve pocit, že je za matčinu nemoc 

zodpovědná ona. Protože se narodila o 3 roky dříve, než matka onemocněla, dávala 

později matčiny problémy za vinu sobě. Za možnou příčinu považovala své narození.  

To jsou velmi důležité momenty, kdy je potřeba dětské fobie objevit, s dětmi promluvit 

a v rámci jejich možností jim vysvětlit, co a proč se děje. To, co si v těchto momentech 

děti vymyslí, se může odrážet v celém jejich životě. Naštěstí si v tomto případě Matylda 

intuitivně poradila správně a dcerám vše vysvětlila tak, že už nepokládaly sebe 

za příčinu matčiny choroby. 

Dcera Matyldy byla ochotna vysvětlit a popsat, jak vnímala tuto situaci: „Mamince 

nemoc zjistili brzo po tom, co jsem se narodila, takže si počáteční příznaky nemoci moc 

 
9 Repetitorium praktického lékaře. Edit. CHARVÁT, Josef. S. 131. 
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nepamatuji. Neuvědomuji si, že by mi přišlo zvláštní, že s námi maminka přestala 

chodit na gymnastiku či jezdit na kole. Ani si na to nevzpomínám. Jako malé mi nikdy   

maminky nemoc nevadila, neuvědomovala jsem si ji. Měla jsem svou maminku a to mi 

stačilo. Dnes už je to jiné, je mi líto, že s námi nemůže sportovat a že je obecně 

unavenější. Ale vždy nám se vším pomůže a má nás ráda a to jí ani nemoc nevezme.“ 

Nemocný i jeho příbuzní a přátelé v této situaci potřebují pochopit příčiny nemoci 

i to, co se pro ně změní v budoucnosti. „Teorie krizové intervence počítá s tím, 

že udržení celkové rovnováhy (homeostáze) je u člověka – podobně jako ve fyzikálním 

světě – jedním z hlavních cílů veškerého chování. Z tohoto hlediska je nemoc chápána 

jako narušení rovnováhy. To je třeba odstranit a stav vyrovnat.“10 

  

 
10 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. S. 37. 
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2.3. Psychologické aspekty „přizpůsobení se nemoci“  

 

Potom, co se člověk s nemocí smíří, je nucen změnit svůj život, své návyky, aktivity, 

celý životní styl apod. Na malou či velkou změnu je potřeba vůle, motivace (např. děti, 

partner) a podpora (hlavně blízkých). 

Změna života a velikost změny jsou určeny podle života před diagnostikou, 

podle symptomů, co mu „dovolí“ dělat, a podle okolí. Také podle toho, o co se 

nemocný zajímal, zajímá, jestli v tom může pokračovat, nebo hledá jinou cestu apod. 

Jakákoli nemoc přináší i něco dobrého. Když to na ní nemocný najde, je vše mnohem 

jednodušší. Člověk si přehází své hodnoty, pozastaví se, nespěchá a užívá si život jinak. 

Nebere vše jako samozřejmost a těší se třeba i z maličkostí. V opačném případě se 

mohou rozvinout i těžké psychiatrické komplikace. 

Pomoc může pacientovi přinést jednak specializovaná psychologická a psychiatrická 

péče, kterou rozebírám v kapitole 2.4, u některých pacientů i nemedicínské, 

tzv. léčitelské metody. Je však třeba pečlivě vybírat a při jejich používání pacienti nesmí 

zrušit kontakt se svými lékaři a měnit jejich doporučení ohledně léků. 

Pokud byla Matylda zdravá, tak těmto metodám nevěřila, nebo lépe řečeno, se o ně 

nezajímala. Teprve po stanovení diagnózy začala sama hledat, co by jí mohlo pomoci, 

a já mohu bez váhání potvrdit, že jí to pomohlo. Matylda chodí na sezení REIKI11 

a semináře o rodinných konstelacích12. Aniž bych chtěla nebo mohla hodnotit jejich 

úroveň a léčebné postupy, vidím, že je Matylda šťastnější, vyrovnanější a to je pro její 

celkový stav velmi důležité. Pokud je ve stresu, její koordinace pohybů, rovnováha, řeč 

atd. se výrazně zhorší. I kdyby jí tyto metody pomáhaly jen díky tomu, že věří, že jí 

pomohou, nevadilo by to. Bohužel, u těchto postupů neexistují statistiky a porovnání 

například v rámci jednotlivých chorob nebo národností, takže nelze vysledovat, nakolik 

jsou účinné. 

 
11 Léčebná metoda, která vychází z východních filozofií, používá životních energií k léčení 

mentálních, emocionálních, psychologických a fyzických bloků. Energie se předává mezi lidmi zvířaty 
i situacemi, mobilizuje se tak samoléčení.  

12 Metoda, která se zaměřuje na sebepoznávání prostřednictvím vztahů, nejčastěji v rodině. Názorně 
zobrazuje jednotlivé vztahy i s dávnými předky a lidmi zasahujícími jakkoli do našich životů.  
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Sportovně založená aktivní Matylda musela tedy svůj život „přestavět“. Sporty 

omezila, přestala chodit do práce a zklidnila svůj životní styl. Po čase se vrátila k lyžím, 

za což ji velice obdivuji. Začala více navlékat korálky a vytvářet z nich překrásné 

výrobky, čímž si zlepšuje jemnou motoriku. Cvičí také taoistické tai chi. Taoistické 

tai chi je výsledkem celoživotního úsilí mnicha Moy Lin-shina zachovat a předat 

budoucím generacím taoistické metody kultivace původní přirozenosti a života. Jedná 

se o sestavu 108 cviků. Pohyby v taoistickém tai chi, podobné masážím, mohou být 

účinné v celé řadě zdravotních problémů, např. při nedostatečné kardiovaskulární 

cirkulaci, vysokém krevním tlaku, bolestech v zádech, potížích s dýcháním apod.13 

Jak už bylo řečeno, FRDA neovlivňuje jen nemocného, ale i jeho okolí. Partner se 

s onemocněním může srovnávat různými způsoby. Někdo situaci neunese a odejde, 

druhým extrémem, byť co nejlépe myšleným, je přílišná péče o milovanou osobu. Obojí 

může partnerský vztah zničit, protože nemocný by si mohl připadat neužitečný, 

méněcenný, ve druhém extrému i příliš závislý. Ideální stav je ve chvíli, kdy je nově 

vzniklá situace na základě otevřené komunikace mezi partnery znovu vyvážena 

a vyhovuje oběma stranám. Vztáhneme-li tento stav na konkrétní rodinu Matyldy, bylo 

třeba, aby Matylda byla schopna jasně říci, s čím potřebuje pomoci (např. zvedání 

těžších věcí, venčení rychlého a nevycvičeného psa, zalévání květin ve výšce) 

a co zvládne sama, či ji to těší (např. mytí nádobí, šití, pomáhání dětem s úkoly). 

Manžel Matyldy k tomu dodává: „Pokud ti lidé chtějí spolu dál normálně fungovat, 

tak je nutné řešit každodenní jednotlivé situace vyplývající z nemoci asi intenzivněji 

než ve „zdravých“ vztazích. A samozřejmě záleží na povaze, životním postoji a i náladě 

každého z partnerů. Já mám do jisté míry výhodu, že beru život tak, jak jde, a snažím se 

partnerce nevnucovat a nepřipomínat její nemoc. Na druhou stranu určitě někdy svoji 

pomoc nenabízím dostatečně, ale do řešení veškerých situací nemoc určitě zasahuje.“ 

Nutno dodat, že se Matylda s manželem i přes opakované konzultace lékařů, kteří se 

netvářili příliš nadšeně, rozhodli mít další dítě. Mnohokrát to manželům nedoporučovali 

a vyvraceli, ale i přes neustálé apelace si manželé stáli na svém a po genetickém 

vyšetření, které na základě vyšetření manželovy DNA vyloučilo možnost onemocnění 

Friedreichovou chorobou u dalšího potomka, Matylda otěhotněla. Z porodnice si 

 
13 Taoistické tai chi. [cit. 1.2.2014]. Dostupné z: http://www.taoist.cz/taoisticke.html 
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přinesli ne miminko jedno, ale zdravá dvojčata. Sice byl porod předčasný, ale to 

u dvojčat není nic neobvyklého. Po pár dnech v inkubátoru si mohli šťastní manželé 

dvojitý přírůstek do rodiny odvézt domů a obě děti jsou v pořádku. 

 

2.4. Psychoterapie a fyzioterapie 

 

Jak již bylo v úvodu této práce uvedeno, Friedreichova ataxie je neurogenetické 

onemocnění, jehož příčinu, tedy mutaci v genu, nelze ovlivnit. Pacienti s tímto 

onemocněním jsou sledováni řadou odborníků, kteří se snaží alespoň ovlivnit jednotlivé 

příznaky onemocnění. Mezi nejdůležitější patří péče o hybnost pacienta, kterou se 

zabývá fyzioterapie, a péče o duševní pohodu, k níž přispívá psychoterapie. I když se 

zdánlivě jedná o naprosto odlišné oblasti, ve skutečnosti se v řadě aspektů překrývají. 

Například, pokud není pacient v dobré duševní pohodě, nechce se většinou aktivně 

věnovat fyzicky náročnému rehabilitačnímu cvičení. Na druhou stranu může například 

ergoterapie svými výsledky (např. krásné ozdobné šperky, ze kterých má radost 

jak pacient, tak jeho okolí) příznivě ovlivnit náladu pacienta. Jiným příkladem může být 

lázeňská péče, která prospívá nejenom fyzickému zdraví léčebnými procedurami, 

ale také psychice odpočinkem od každodenních starostí. 

V České republice je ve státních zdravotnických zařízeních na doporučení lékaře 

dostupná bezplatná péče jak psychologická, psychiatrická, tak i fyzioterapeutická. Péče 

je však limitována tzv. úhradovými vyhláškami, které obecně určují, kterému 

zdravotnickému zařízení a za jakých podmínek bude péče o pacienta hrazena. Například 

plně hrazená lázeňská péče je poskytována dětem 1x za rok, dospělým 1x za dva roky. 

Takže i když by Matylda potřebovala lázeňskou péči, která jí prospívá a je neurologem 

doporučována častěji, může jezdit do lázní pouze jednou za dva roky.  

Vraťme se podrobněji k otázce psychoterapie. Jednou z nejvýstižnějších definic, 

kterou jsem našla, je14: Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních 

 
14 Psychoterapie. [cit. 12.2.2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapie 
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a paraverbálních15 komunikačních technik užívaných psychoterapeutem k zvýšení 

duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, 

např. rodiny. 

Existují různé psychoterapeutické školy, jejichž rozbor však přesahuje rámec této 

práce. Je však třeba se alespoň heslovitě zmínit o používaných metodách. Patří 

mezi ně16:  

Racionální psychoterapie, která na pacienta působí prostřednictvím logických 

myšlenkových postupů – výklad podstaty onemocnění, řešení, rady. Základem této 

metody je rozhovor a využívá ji nejenom psycholog a psychiatr, ale je, nebo by měla 

být, součástí lékařské praxe.  

Sugestivní psychoterapie se na rozdíl od předchozí snaží pacientovi „vnutit“ 

pozitivní myšlenky i bez racionálního vysvětlení. Pacient však musí být takové léčbě 

přístupný, neboli sugestibilní. Tato léčba může probíhat v bdělém i hypnotickém stavu, 

předpokládá se, že velkou částí je placebo efekt. 

Hypnóza je psychologicky navozený stav změněného vědomí, který lze využít 

k pozitivnímu ovlivnění stavu pacienta. Není v běžné praxi často využívána. 

Psychoterapie empatickým rozhovorem, pacient mluví o věcech a problémech, 

které jsou pro něj důležité, a terapeut poslouchá, reaguje, popisuje pocity, vžívá se, je 

přátelský.  

Autogenní trénink patří mezi relaxační terapie. Vychází z toho, že psychická tenze, 

aktivace vegetativního systému a napětí kosterního svalstva spolu souvisí a snížením 

napětí kosterního svalstva snížíme i psychickou tenzi. Zahrnuje speciální cvičení tíhy, 

tepla, srdeční činnosti, dechu, břišních orgánů, hlavy.  

 
15 Paraverbální = týkající se zvukové a grafické stránky řeči, např. hlasitosti, rychlosti mluvy, pomlk, 
slovních embolů, akcentace, emotivity hlasu, smíchu, pláče, nekonvenčních, specifických a 
individuálních způsobů psaní slov. [cit. 26.1.2014]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/paraverbalni 
16 Vybrané kapitoly z psychiatrie . [cit. 12.2.2014]. Dostupné z: 
http://telemedicina.med.muni.cz/psychiatrie-pro-zubni-lekarstvi/index.php?pg=vybrane-kapitoly-
psychiatrie-pro-zubni-lekarstvi--zaklady-psychoterapie--metody-psychoterapie 
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Nácviková psychoterapie, jejímž základním principem je učení se novému, 

soustavné a cílevědomé opakování úkolů a zvyšování jejich náročnosti. Využívat se 

může například pozorování jiných osob nebo psychodrama.  

Kognitivně-behaviorální terapie vychází z předpokladu, že pocity jsou určovány 

myšlenkami. Snaží se ovlivnit obsahy uložené ve vědomí. Slovo kognitivní znamená 

týkající se poznávání. Pacient se nejprve naučí uvolňovací techniky, které zmírňují 

psychický tlak. V následující, kognitivní fázi, dochází ke změně přístupu k příznakům 

a situacím, které vyvolávají úzkost. Ve třetí fázi je pacient pomalu vystavován situacím, 

které by mohly úzkost vyvolat. V relaxovaném stavu si pacient představuje podněty 

a situace vyvolávající strach. Kognitivně behaviorální terapie je v současné době 

psychoterapií první volby u neurotických poruch, lehčích stupňů depresivních poruch 

a dalších psychických poruch v kombinaci s farmakoterapií a výborně se hodí 

pro pacienty s Friedreichovou ataxií. 

Psychoanalýza, psychoanalytická léčba, vychází z toho, co uniká našim vědomým 

znalostem. Na základě interpretace terapeuta se rozvíjí náhled pacienta, uvědomění si 

rozporu a konfliktů. Cílem terapie je převést do vědomí podstatu konfliktů. Postoj 

terapeuta musí být přísně neutrální. Psychoanalytici léčili hlavně neurotické poruchy 

s akcentovanými osobnostními rysy. 

Skupinová psychoterapie. Skupina je místem, kde strachy, úzkosti a problémy 

pacienta mohou být okamžitě vysvětleny, interpretovány a korigovány na základě 

prožitků a zkušeností jiných osob. Cílem pro jednotlivce bývá často získání náhledu 

na své obtíže. Skupinová terapie může být založena například na psychodramatu nebo 

psychoanalýze. 

Mezi další druhy psychoterapie patří například podpůrná psychoterapie, rodinná 

terapie nebo manželská terapie. 

Matylda si zatím našla svoji cestu a za pomoci REIKI a tai chi psychologickou ani 

psychiatrickou pomoc nevyhledávala. Psychologické vyšetření, které jsem s ní 

absolvovala (viz kapitola 3), bylo jejím prvním, ale Matylda nevylučuje, že v případě 

zhoršení svého psychického stavu psychologickou a psychiatrickou pomoc vyhledá. 

V současné době jí její stávající podpůrné metody i léčebná rehabilitace spolu 

s návštěvami všech specialistů zabírají i tak poměrně velkou část denního rozvrhu. Tuto 
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skutečnost jsem se pokusila dokumentovat v příloze 2, Matyldině týdenním rozvrhu, 

ze kterého vyplývá, že je nucena s ohledem na své zdraví věnovat minimálně 19 hodin 

čistého času v jediném týdnu speciálním léčebným metodám. 

 

Medicínskou léčbou, kterou naproti tomu Matylda plně využívá a kterou jsem měla 

možnost prakticky poznat, je FYZIOTERAPIE, rehabilitační cvičení. Cílem 

je co nejvíce zmírnit projevy Friedreichovy ataxie, tedy zlepšit koordinaci velkých 

i malých svalových skupin, posílit osové svalstvo trupu a celkově zlepšit fyzickou 

kondici. Přesto, jak bylo již výše uvedeno, má pozitivní dopad i na psychiku, 

protože zlepšení fyzického stavu se nutně příznivě odrazí v psychické pohodě.  

Speciální rehabilitační cvičení pro pacienty s Friedreichovou ataxií neexistují – 

využívá se stejných technik jako u jiných pacientů s poruchou hybnosti, pouze jsou 

některé postupy více doporučeny. Každý pacient je však individualitou se specifickými 

potřebami, proto hodně záleží na zkušenostech a schopnostech fyzioterapeuta, 

jak pacienta vede a jaké cviky či metody použije a pacienta naučí. Odlišnost není ani 

ve věku pacienta, stejné postupy lze aplikovat u dětí, dospělých i starších pacientů, jen 

s ohledem na jejich další onemocnění, například stavy po úrazech, dušnost či horší 

spolupráci. 

Pro pacienty s Friedreichovou ataxií je každodenní cvičení doma v kombinaci 

s návštěvami rehabilitačního zařízení a lázeňskými pobyty s intenzívní rehabilitací 

celoživotní nutností k co nejdelšímu udržení hybnosti bez použití invalidního vozíku. 

Mezi doporučované fyzioterapeutické metody v případě Friedreichovy ataxie patří17: 

Techniky měkkých tkání - uvolnění kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. 

Mobilizační techniky - uvolnění kloubních blokád páteře a kloubů končetin. 

Postizometrická relaxace - uvolňování napjatých svalů, ovlivňuje svalové stahy 

a přetížená svalová vlákna, zejména spoušťové bolestivé body. Tím, že se upraví napětí 

jednoho svalu, je ovlivněno i napětí všech svalů tvořících funkční řetězec. Léčbu lze 

 
17 KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. S. 378. 
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použít přímo na přetížené svaly. Výhodou je, že pacient ji po zacvičení může provádět 

sám.  

Stabilizační cvičení navozuje správnou svalovou spolupráci. 

Cílené posilování zvyšuje síly oslabených svalových skupin s cílem provádět 

koordinovaný pohyb. 

Vodoléčba zahrnuje například perličkovou koupel, podvodní masáže, uhličité 

koupele atd. s cílem buď uvolnit a relaxovat namáhané svalové skupiny, nebo je naopak 

aktivovat. 

Ergoterapie se zaměřuje jednak na samoobsluhu pacienta v běžném životě, jednak 

na zlepšení koordinace jemné motoriky. K tomu přispívají nejen fyzioterapeutem 

doporučené činnosti, ale také různé individuální aktivity podle zájmu pacienta, které 

vyžadují jemnou motoriku. Matylda například vyrábí šperky z korálků, které jí přinášejí 

kromě zlepšení koordinace prstů rukou i radost a psychickou pohodu ze zdařeného 

výrobku.  

Logopedická cvičení pomáhají pacientům s Friedreichovou ataxií zlepšit koordinaci 

mluvidel, která jsou jejich nemocí poškozena. Pomalou sakadovanou řeč je možné 

zlepšit nácvikem pečlivě vyslovovaných obtížných slov, ale i recitací básní, zpěvem 

apod., tedy pro pacienta zábavnými postupy. 

Vojtova reflexní terapie je metoda, kterou představím šířeji, protože jsem byla 

přítomna cvičení Matyldy a byly mi vysvětleny základní postupy, kterými mohu i já, 

jako laik, Matyldě pomoci. 

Prof. Václav Vojta (1917-2000) pracoval jako neurolog a dětský neurolog v bývalém 

Československu a později v Německu. U dětí s dětskou mozkovou obrnou se mu dařilo 

přesně opakovanými podněty v různých tělesných polohách spolehlivě vyvolávat 

nevědomé hybné reakce těla. Účinky této aktivace byly vynikající, protože děti byly 

nejprve schopny zřetelněji mluvit a v průběhu krátké doby se i lépe pohybovaly. 
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Vojtova metoda je v současnosti využívána u nejrůznějších hybných poruch a to 

u pacientů v jakémkoliv věku18. 

Podstatou metody je vyvolání reflexního pohybu vpřed. To se může dít ze tří 

základních poloh – z polohy na břiše, na zádech a na boku. Vojta popsal deset zón, 

ze kterých je možné reflexní pohyby vyvolat – nachází se na trupu a na horních 

a dolních končetinách. Kombinací různých zón a střídáním tlaku a tahu lze zaktivovat 

jak reflexní otáčení, tak reflexní plazení. 

Důležité je, že na základě reflexní lokomoce lze aktivovat a ovlivnit vedle hybných 

projevů také další reakce, jako je hybnost a koordinace očních svalů, pohybů jazyka 

a čelistí i regulace močového měchýře a střev, nebo třeba dýchání. Právě proto je 

Vojtova metoda velmi vhodná pro pacienty s FRDA. 

Bohužel, Vojtovu metodu nemůže cvičit pacient sám, je nutná součinnost druhé 

osoby. Přitom je důležité cvičení pravidelně opakovat, což žádné zdravotnické zařízení 

nemůže z důvodu kapacity zařídit a ani pro pacienty by nebylo stálé dojíždění 

na specializované pracoviště možné. Proto jsou většinou zacvičeni rodinní příslušníci 

nebo přátelé. 

Já sama jsem absolvovala zácvik do reflexního plazení, které mám s Matyldou cvičit 

2 - 3x týdně. Základní pozicí je poloha na břiše, hlava je na podložce otočená na bok. 

Pohyb probíhá v tzv. zkříženém vzoru, při kterém se současně pohybuje pravá dolní 

a levá horní končetina, resp. naopak. Dolní a protilehlá horní končetina podpírají tělo 

a nesou trup směrem dopředu19. Tohoto cíle se dosáhne stlačením a přidržením 

tzv. spoušťových bodů, které jsou u každého pacienta individuální. Je na terapeutovi, 

aby zjistil, které spoušťové body u pacienta fungují nejlépe, a poté je naučil používat 

další osobu, která s pacientem cvičí v domácím prostředí. Obrázky 5 - 7 v příloze 3 

ilustrují princip reflexního plazení a dokumentují, že cvičit lze s kojenci i dospělými. 

 

 
18 Vojtův princip. [cit. 10.1.2014]. Dostupné z: 
http://www.vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=7&lang=cs 
19 Reflexní lokomoce. [cit. 10.1.2014]. Dostupné z:  
http://www.vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=cs#Reflexkr
iechen 
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3.  Psychologický test 

 
3.1. Průběh 

 

Kromě fyzioterapeutického cvičení jsem měla jedinečnou možnost zúčastnit se 

s Matyldou jejího psychologického vyšetření, sledovat samotný průběh a posléze 

se seznámit i s výsledky. Vše samozřejmě s jejím písemným souhlasem, který 

vyšetřující psycholožka vyžadovala v souladu s ochranou osobních dat. 

Matylda prošla během jednoho „sezení“ dvěma testy. Plné znění testu je dostupné 

pouze odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Základní informace o testech: 

WECHSLERŮV INTELIGENČNÍ TEST PRO DOSPĚLÉ20 
Autor: David Wechsler 
Autoři české verze: Dana Černochová, Petr Goldmann, Pavel Král, Tereza Soukupová, Václav Šnorek, 
Václav Havlůj (ed.); Nové přepracované vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2010 
Využití: diagnostika intelektových schopností adolescentů a dospělých od 16 do 89 let 
Administrace:  
Pro výpočet tradičních IQ skórů administrujeme 11 subtestů (celková doba administrace: 60–90 min.).  
Pro výpočet tradičních IQ skórů včetně Indexových skórů administrujeme 13 subtestů (celková doba 
administrace: 65–95 min.) 
Administrace všech čtrnácti subtestů vyžaduje navíc dalších 10–15 min. 
Výstupy: nejen tradiční IQ skóry (celkový inteligenční kvocient, verbální inteligenční kvocient 
a performační inteligenční kvocient), ale také tzv. indexové skóry (verbální porozumění, percepční 
uspořádání, pracovní paměť a rychlost zpracování informací).  
Verbální schopnosti postihují indexy VERBÁLNÍ POROZUMĚNÍ (slovník, podobnosti, informace) 
a PRACOVNÍ PAMĚŤ (počty, opakování čísel, řazení písmen a čísel);  
Performační schopnosti, tedy konkrétní, názorové i prakticko-výkonové úkoly postihují indexy 
PERCEPČNÍ USPOŘÁDÁNÍ (doplňování obrázků, kostky, matrice) a RYCHLOST ZPRACOVÁNÍ 
INFORMACÍ (symboly – kódování, hledání symbolů). 
 
GROOVED PEGBOARD TEST21 
Využití:  Vyhodnocení ložiskového poškození mozku u dospělých, dospívajících a dětí v případě, že je 
manuální zručnost vyšetřovaného sporná.  
Věkové rozmezí: 5 až 70 roků  
Administrace: Individuální  
 

První test sledoval pacientčin postřeh, slovní zásobu i schopnost používání slov, 

grafomotorickou rychlost, abstraktní myšlení, představivost, logickou úvahu, neverbální 

abstraktní úvahu, abstraktní činnost a paměť. Zabýval se neuropsychologickým 
 

20 Testcentrum HOGREFE. [cit. 18.2.2014]. Dostupné z: http://www.testcentrum.com/testy/wais-iii  
21 Grooved Pegboard. [cit. 13.3.2014]. Dostupné z: 
http://www4.parinc.com/Products/Product.aspx?ProductID=GROOVE_PEGB 
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uvažováním. V části, kde se zkoumal postřeh, ukazoval testující obrázky a Matylda 

měla říci, co na obrázku chybí. Obrázky byly seřazeny od nejlehčího k nejtěžšímu. Část 

testu, která zkoumala slovní vyjádření, vyžadovala po pacientce definice určitých slov 

z různých oblastí a v souslovích měla najít jejich společný znak. Ve zkoumání 

grafomotorické rychlosti požadoval test po Matyldě přepsání šifry předepsanými kódy. 

Tato část byla nastavena časově tak, že nebylo možné stihnout celou tabulku vyplnit. 

Abstraktní představivost vyžadovala sestavení obrázku podle daných předloh. Součástí 

neverbální abstraktní úvahy byly matice a opakování čísel v řadě vpřed i pozpátku. 

Z hlediska abstrakce bylo třeba překreslit obrázek, v průběhu testu byly střídány 

barevné tužky tak, aby byla patrna struktura postupu kresby. 

Druhý test vyžadoval složitou zrakově-prostorovou koordinaci. Šlo o krabičku s 25 

různými otvory s náhodně umístěnými drážkami (tzv. „zámky“). Kolíčky měly na jedné 

straně tzv. „klíč“, tedy asymetrické zakončení. Před tím, než byly vloženy do otvorů, 

musely být správně natočeny. Test se prováděl nejprve dominantní a poté nedominantní 

rukou. Hodnotil se celkový čas zasouvání kolíčků, počet kolíčků, které Matylda upustila 

a počet správně zasunutých kolíčků.   

 
 
 

3.2. Výsledky 

 

Plné znění výsledné psychologické zprávy je uvedeno v příloze 4.  

Vyplývá z ní, že Matyldin intelekt je stále na vysoké úrovni. K překvapení její 

ošetřující lékařky není porušena ani zrakově-prostorová orientace. V souladu 

s Matyldiným onemocněním je však výrazná porucha jemné hybné zručnosti rukou, 

a to oboustranně. Stejně tak je výrazně zhoršené a pomalé písmo. 

I když jsou tyto nálezy závažné, oceňovala vyšetřující psycholožka zachování 

funkčnosti – Matylda je schopna pořizovat si písemné poznámky, vyrábět korálkové 

šperky a podobně.  

Ústně doporučeno kontrolní testování v odstupu jednoho roku. 
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Závěr 

 
Friedreichova ataxie je vzácné onemocnění, ale je třeba mu věnovat pozornost, 

protože v České republice jím sice trpí zatím „pouze“ 52 pacientů, ale v budoucnu jich 

bude nepochybně více. K dřívějšímu stanovení diagnózy a kvalitnější péči o pacienty 

může přispět nejenom lepší informovanost lékařů, ale i samotných pacientů trpících 

poruchou koordinace a hybnosti i jejich okolí. Proto jsem v  práci shrnula příznaky 

tohoto onemocnění, snažila se poukázat na obtíže pacientů i jejich okolí v době, kdy se 

diagnóza teprve hledá, ale i ve chvíli, kdy je potvrzena a sám pacient i jeho nejbližší 

se s ní učí žít. Věřím, že obecné teoretické poznatky i vlastní zkušenosti pacientky 

s Friedreichovou ataxií i pocity jejích rodinných příslušníků mohou pomoci i dalším, 

podobně dlouhodobě nevyléčitelně nemocným.  
I když znám Matyldu již řadu let, teprve při zpracování této práce jsem si uvědomila 

a vyjasnila mnoho jejích obtíží a pochopila, proč se právě při této nemoci objevují. 

Zdánlivě nelogické návštěvy kardiologa a endokrinologa, kterým jsem dříve 

nerozuměla, protože Matylda byla a je po této stránce úplně zdravá, se mi objevily 

v jiném světle, když jsem nastudovala možné projevy Friedreichovy nemoci. Matyldiny 

změny nálad a naštěstí jen krátkodobé depresivní stavy jsem dříve přičítala pouze 

beznaději z nevyléčitelné nemoci, ale teď vím, že patří také k projevům právě tohoto 

onemocnění. Navíc jsem se naučila jí alespoň částečně pomoci s rehabilitačním 

cvičením Vojtovou metodou.  

Velkou radost mám i z toho, jak pozitivně reagovala sama Matylda na moji práci 

a snahu se o Friedreichově nemoci dozvědět co nejvíce. Společně nyní doufáme, že se 

nám podaří kontaktovat další pacienty s touto chorobou a na základě vzájemných 

zkušeností se nám podaří dále zlepšovat kvalitu života pacientů i jejich blízkých. 
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 Přílohy 

 
PŘÍLOHA 1. Genetická podstata Friedreichovy ataxie 
 

  

Obr. 1 Přepis genetických informací z kyseliny desoxyribonukleové (DNA) do proteinu22.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Obr. 2 Genetická podstata Friedreichovy ataxie. Zmnožený počet repeatů GAA vyvolává menší 
množství a špatnou funkci produktu frataxinu23. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Schéma autosomálně recesivního přenosu u Friedreichovy ataxie.  
F – zdravý frataxin; f – mutovaný „špatný“ frataxin. 

 
22 Genetický kód. [cit. 15.1.2014]. http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/molekul/mol_translace3.html 
23 Aktuální genetika. [cit. 29.2.2014]. http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/nemendelovska_dedicnost.htm 
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PŘÍLOHA 2. Matyldin týdenní rozvrh, červeně vyznačeny aktivity absolvované 
v důsledku její nemoci včetně vynuceného odpočinku. 
 
Po 06:30 

07:30 
 
08:30 
11:00 
13:30 
15:00 
17:00 
18:00 
22:00 
23:00 

Matylda vstává a připravuje sobě a dětem snídani a svačinu. 
Odváží autem děti do školy, dále pokračuje tramvají a pak metrem  
do centra na cvičení taoistického tai chi. 
Probíhá cvičení. 
Odpočívá v kavárně při kávě. Čtení novin. 
Nakupuje. 
Vyzvedává dceru ze školy, odváží ji na hudební nauku. 
Vyzvedává syna z fotbalu. 
Účastní se semináře rodinných konstelací. 
Návrat domů. 
Jde spát. 

Út 06:30 
07:15 
07:30 
10:30 
13:00 
14:00 
16:00 
18:00 
22.00 

Matylda vstává a připravuje sobě a dětem snídani a svačinu. 
Děti odchází do školy. 
Jde si lehnout, odpočívá, relaxuje. 
Uklízí byt. 
Vyzvedává dceru a odvádí ji na hodinu klavíru. 
Odpočívá. 
Vyzvedává dceru a syna a jdou na dětské hřiště. 
Vrací se domů, připravuje večeři a děti do školy. 
Jde spát. 

St 06:30 
07:15 
08.00 
11:00 
14:00 
14:45 
16:30 
17.30 
23:30 

Matylda vstává a připravuje sobě a dětem snídani a svačinu. 
Děti odchází do školy,  
Rehabilituje dle návodu. 
Navštěvuje zubaře. 
Odváží dceru a její spolužačky na basketbal. 
Odpočívá 
Vyzvedává syna z fotbalu. 
Vrací se domů, připravuje večeři a děti do školy. 
Po čtení knihy jde spát. 

Čt 06:30 
07:30 
 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
18:00 
23:00 

Matylda vstává a připravuje sobě a dětem snídani a svačinu. 
Odváží autem děti do školy, dále pokračuje tramvají a pak metrem do 
centra na cvičení taoistického tai chi. 
Nakupuje. 
Vyzvedává dceru ze školy a jedou domů. Příprava dcery do školy. 
Dcera odjíždí se spolužačkami na basketbal. 
Vrací se syn ze školy. Příprava syna do školy. 
Čtení knihy, meditace. 
Příprava večeře. 
Po čtení knihy jde spát. 

Pá 06:30 
07:15 
09:00 
11:00 
12:30 
15:00 
17:00 
18:00 

Matylda vstává a připravuje sobě a dětem snídani a svačinu. 
Děti odchází do školy. 
Rehabilitační cvičení pod odborným dohledem. 
Nakupuje. 
Vrací se domů. Relaxuje, medituje.  
Dcera se vrací domů, příprava do školy. 
Vyzvedává syna z fotbalu. Připravuje syna do školy. Příprava večeře. 
Po čtení knihy jde spát. 
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So 09:00 
 
11:30 
13:00 
14.30 
22.00 

Matylda vstává, rehabilituje dle návodu 
Snídá, pije kávu, sleduje televizi, relaxuje. 
Vaří oběd. 
Ergoterapeutická cvičení (navlékání korálků apod.) 
Věnování se dětem, procházka, příprava večeře. 
Po čtení knihy jde spát. 

Ne 07:00 
08:00 
12:00 
16:00 
18:00 
19.00 
22.30 

Matylda vstává, připravuje syna na turnaj. 
Odjíždí se synem na turnaj. 
Se synem a dcerou nákup v obchodním domě IKEA a oběd. 
Návrat domů. Přesazování květin s dětmi na zahradě. 
Příprava večeře. 
Rehabilitace dle návodu 
Po čtení knihy jde spát. 
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PŘÍLOHA 3. Princip Vojtovy metody 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Základní poloha (nahoře) a průběh reflexního plazení (dole) jako výsledek tlaku na spoušťové 
zóny/body, které jsou zobrazeny červeně. Volně podle24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 a 7 Cvičení reflexního plazení Vojtovou metodou u kojence a dospělého. Volně podle25 

 

 
 
 
 
 
 

 
24 Reflexní lokomoce. [cit. 10.1.2014].  
http://www.vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=cs#Reflexkr
iechen 
25 Fyzioterapie. [cit. 16.2.2014]. 
http://www.lf1.cuni.cz/default/index.wp?language=&urlPath=fyzioterapie& 
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Příloha 4. Plný text psychologického vyšetření 
 

 

NO: Vyšetřena na doporučení oš. neurologa s cílem posouzení kognitivní úrovně. 

Použité techniky: WAIS-III, GroovedPegboard test 

Z anamnézy: zdravotní anamnéza nevýznamná do cca 30 let věku, kdy se prvně 
objevily příznaky nynějšího onemocnění - dg. Friedreichova ataxie (genetická zátěž).  

Sociální anamnéza: původně pedagog, VŠ - PedF UK, obor tělocvik, aktuálně plný ID.  

Rodinná anamnéza: žije v rodině, 4 děti – dvě dospívající dcery, dvojčata.  

Psychologicky zatím nešetřena.  

Při vyšetření v kvalitním sociálním kontaktu, spolupracující, s patrnou pozornostní 
únavou v závěru vyšetření. Soustředěnost tedy s kratší výdrží, nicméně pozornost 
kvalitně zacílitelná, pracovní tempo pro motorické obtíže pomalé - viz dále. 
Komunikace plně funkční, obsahově přiléhavá, slovní zásoba bohatá, ale patrná občasná 
snížená vybavitelnost slov, zřejmě z části pro exekutivní obtíže. Po formální stránce řeč 
sakadovaná, gramaticky s tendencí zkrátit větnou skladbu na obsah nesoucí prvky, 
slovotvorba adekvátní - tj. pro výslovnostní obtíže s nahlíženou chybovostí.  Sama 
udává obtíže právě v podobě kognitivní unavitelnosti, především při nutnosti rychlých 
reakcí či rychlého vystřídání aktivit, déledobější činnosti plánuje raději s možností 
přestávky. Ke kompenzaci nižší flexibility používá písemné pomůcky - seznamy, 
připomínkové záznamy.  

Z vyšetření:  
Aktuální intelektový výkon v oblasti abstraktní úvahy v pásmu horního průměru až 
mírného nadprůměru, verbální výkonnost, tj. pasivní slovní zásoba i verbální úsudek 
spíše nadprůměrný, neverbálně patrný negativní vliv motorických obtíží, které následně 
znemožňují přiznání rychlostních bonifikací výkonu, ale kvalitativním hodnocením 
úsudek též v pásmu nadprůměru. Indexy charakterizující rychlost zpracování a 
kognitivní flexibilitu pak ve spodním průměru, což ve srovnání s úsudkovými činnostmi 
již signifikantně snížená výkonnost daných oblastí. Vizuopercepční zkoušky zachycují 
zachovanou kvalitu  vizuoprostorové percepce.  

Kvalita jemně-motorické zručnosti - plně deficitní, výkonnost pod 1%tilem 
oboustranně, bez výrazné lateralizace nálezu na horních končetinách. Grafomotorika s 
tremorem a ve sníženém tempu, nicméně zachována na plně funkční úrovni - zapíše si, 
co potřebuje.  

Závěr:  
Aktuální intelektový výkon v oblasti abstraktní úvahy v pásmu horního průměru až 
mírného nadprůměru, dílčí deficity patrny v oblasti rozsahu a flexibility operační paměti 
a pozornosti a dále oblasti jemné motoriky, včetně její koordinace. Sekundárně pak 
patrno oslabení psychomotorického tempa. Dané nerovnoměrnosti plně v kongruenci se 
základním neurologickým onemocněním pacientky. 


