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Úvod
• Odborníci, ktorí sa zaoberali touto problematikou vyvinuli množstvo cvičení 

a metodík na pomoc deťom, ktorým bola diagnostikovaná detská mozgová 
obrna.

•  V práci chceme ponúknuť náš pohľad na DMO, ako aj súhrn 
základných cvičení a metodík, ktoré by mali pomôcť jedincom s DMO 
aktívne sa integrovať medzi zdravú populáciu. Zároveň by sme chceli 
prostredníctvom kazuistík demonštrovať dôležitosť cvičenia 
a neustálej, celoživotnej práce nielen s deťmi ale aj s dospelými, ktorí 
trpia detskou mozgovou obrnou.



Ciele práce

 hlavný cieľ:
- sumarizovanie informácií o DMO so zameraním sa na cvičenia a ich prínos 

pre ľudí s DMO

 
čiastkové ciele
- vypracovať kazuistiky 2 detí s rovnakou formou DMO a vplyv cvičenia na 

ich súčasný stav 
- vypracovať prehľad najdôležitejších rehabilitačných a kognitívnych metód 

a postupov pri DMO
 -    zistiť informovanosť študentov gymnázií v Žiline v problematike 

ochorenia       
       DMO. 
 

 



Detská mozgová obrna

• neprogresívne neurovývojové ochorenie

• postihnutý najmä muskulárno-skeletárny aparát

• dôsledok raného poškodenia mozgu

• časté pridružené poruchy
• potrebná multidisciplinárna starostlivosť



Formy detskej mozgovej obrny

Spatické
• Hemiparetická forma
• Diparetická forma
• Kvadrupatická forma

Nespastické
• Dyskinetická forma
• Hypotonická forma

Percentuálne rozdelenie 
foriem DMO



Metodika práce

• analýza dvoch kazuistík detí s DMO
• popis rehabilitačných cvičení a cvičení na 

rozvoj kognitívnych funkcií
• anketa pre študentov gymnázií
• časové trvanie: od narodenia až do súčasnosti

   

   



Hypotéza H1

Hypotéza H1- Predpokladáme, že intenzívne a 
pravidelné cvičenie zlepšuje zdravotný stav detí s DMO
• analýza 2 kazuistík detí s DMO

Hypotéza sa potvrdila - z kazuistík vyplýva, že 
pravidelným a intenzívnym cvičením je možné zmierniť 
prejavy DMO



Hypotéza H2
Hypotéza H2 - Predpokladáme, že študenti stredných 
škôl majú dostatok informácií o danej problematike 
a ich informovanosť je vyššia ako (50%).
• výskum anketou - 9 otázok
• 114 žiakov vo veku  17-18 rokov

Hypotéza  H2 sa nepotvrdila- úroveň informovanosti 
žiakov bola nižšia ako 50%.



Výsledky
- kazuistiky detí s rovnakou formou DMO a vypracovanie zoznamu 
   kognitívnych metód a cvičení

- jedno dieťa od útleho detstva pravidelne rehabilitovalo, kým 
druhé cvičilo len minimálne      Hypotéza H1 sa potvrdila

- ďalší cieľ: zistiť informovanosť 17-18 ročných študentov 
gymnázií 

                        o ochorení nazývanom DMO

- vedomostná úroveň študentov je nižšia ako 50%      Hypotéza H2 
sa nepotvrdila



Diskusia a návrhy

-  jedinečnosť našej práce

-  zvýšenie informovanosti o DMO u žiakov SŠ
-  podporiť ďalšími informáciami a zlepšením 

zdravotníckej starostlivosti pre rodičov detí s DMO
- zlepšiť porozumenie zdravých jedincov pre ťažkosti 

a obmedzenia jedincov s postihnutím



 Záver a prínos práce
• teoretické poznatky o DMO 
• aktuálny obraz o úrovni poznania v problematike DMO u študentov 

zapojených do ankety. 
• popis cvičení môže poslúžiť rodičom postihnutých detí ako návod na 

zlepšenie stavu svojich detí s DMO

• náš vlastný osobný rozvoj



Súhrn cvičení

Najpoužívanejšie cvičenia

• Vojtova metóda

• Bobathov koncept

• Hipoterapia
• Posilňovacie, 
naťahovacie    a 
uvoľňujúce cvičenia
• Bazálna stimulácia
• Orofaciálna stimulácia

Cvičenia na podporu 
kognitívnych funkcií

• c. na zrakovú percepciu

• c. na sluchovú percepciu

• c. na spoluprácu 
hemisfér
• Grafomotorické cvičenia
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