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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se věnuje problematice roboticky asistované terapie, konkrétně 

mechanickému exoskeletu, přístroji Armeo Spring, přičemž je zaměřena na pacienty po cévní 

mozkové příhodě (CMP) v akutní fázi. Cílem je zhodnocení efektivity terapie prostřednictvím 

přístroje Armeo Spring a porovnání efektivity oproti běžné individuální ergoterapii zaměřené 

na zlepšení hybnosti horní končetiny (HK) u pacientů po CMP v akutní fázi. 

Studie se účastnilo celkem 19 pacientů, hospitalizovaných na akutních lůžkách včasné 

rehabilitace, kteří byli vybráni na základě vstupních kritérií a následně byli rozřazeni do dvou 

skupin. Experimentální skupina obsahovala 10 participantů (n=10), kontrolní skupina 9 

participantů (n=9). Pacienti v experimentální skupině podstupovali 4-5x týdně po dobu třech 

týdnů 30 minutové terapie prostřednictvím přístroje Armeo Spring, kontrolní skupina 

absolvovala totožné množství individuální ergoterapie zaměřené na zlepšení hybnosti paretické 

HK. Celkový počet terapií u pacientů byl 12 sezení, přičemž byli participanti hodnoceni před 

zahájením intervence a následně po jejím ukončení.  

K hodnocení byly při sběru dat použity vzhledem ke stanoveným hypotézám tyto testy: 

Funkční míra nezávislosti (FIM), hodnotící soběstačnost, Fugl-Meyer hodnocení (FMA) a 

modifikovaný Frenchayský test paže (mFAT), hodnotící funkční hybnost horní končetiny a 

Jamar dynamometr (JD) pro změření síly stisku ruky. 

V obou výzkumných skupinách došlo ke statisticky významnému zlepšení v několika 

měřených parametrech. V experimentální skupině došlo ke statisticky signifikantnímu zlepšení 

ve většině použitých testů – hodnocení FIM, Fugl-Meyer hodnocení, mFAT a některých 

roztečích z měření JD na stanovené hladině významnosti 0,01 (p < 0,01). Při porovnání rozdílu 



zlepšení zjištěných hodnot mezi oběma skupinami se nepodařilo prokázat statisticky významné 

zlepšení ani u jednoho ze sledovaných parametrů. Pouze u jednoho rozdílu bylo patrné 

statisticky významné zlepšení, ale jen na hladině významnosti 0,1, tímto parametrem bylo 

měření 2. rozteče JD. 

Tato studie prokázala, že použití roboticky asistované terapie prostřednictvím přístroje 

Armeo Spring v akutní fázi po CMP je efektivní v uvedených položkách, avšak nenahradí 

přítomnost terapeuta a nemá statisticky signifikantně větší efekt, než individuální ergoterapie 

zaměřená na zlepšení hybnosti HK. 

 


