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Příloha 1: Počet hospitalizovaných a zemřelých důsledkem CMP
Rok

Hospitalizovaní Úmrtí

2003

64974

8054

2004

63737

7245

2005

65992

7093

2006

61540

6627

2007

58807

6184

2008

56412

5779

2009

57551

5962

2010

57325

5821

2011

55944

5424

2012

54183

5509

2013

52339

5337

2014

52586

5034

2015

51432

5118

2016

49649

4834

2017

47238

4674

Zdroj: www.uzis.cz
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Příloha 2: Srovnání různých klasifikací úchopů podle různých autorů
McBride
(1942)

Griffiths
(1943)

úchopy
celou
rukou

válcový

úchopy
s účastí
palce
a prstů

kulový

úchopy
s účastí
dlaně
a prstů

kruhový

Taylor a
Schwartz
(1955)
jednoduché
úchopy:
háček
pěst
válcový
kulový
špetkový
komplexnější
uchopení:
laterální (boční)
palmární
(dlaňový)
prstový (úchop
konečky prstů)

špetkový

klešťový

Napier
(1956)

Kapandji
(1970)

Kamakura
a kol.
(1980)
silový
úchop
(5 typů)

Hadraba (1999)

Pfeiffer
(2001)

silový
úchop

úchop
palmární
s palcovým
zámkem
(celou rukou)

reflexní volní:
přímý: primární
sekundární
zprostředkovaný (pomůckou):
terciální

úchop
digitopalmární
(úchop mezi
dlaní a prsty)

jemný
úchop
(4 typy)

úchop se
subterminání
opozicí palce
a ukazováku
(pinzeta)

přechod
mezi
silovým
a jemným
úchopem
(4 typy)

primární úchopy:
podle charakteru
uchopovaného materiálu: malé úchopové formy

pinzetový

špetkový

klíčkový
- velké úchopové formy

dlaňový (kulový)

háčkový

válcový
sekundární úchopy:
sekundární špetkový (jemný)
úchop
boční úchop - typ I, typ II
boční klešťový úchop

bidigitální:
pinzetový
nehtový
klíčový
mincový
klešťový
cigaretový
pluridigitální:
tužkový
špetkový

jemný
úchop

přechodná
forma
úchopu
(mezi
silovým
a jemným
úchopem)

úchop
laterální
opozicí
(klepeto)
úchop
interdigitální

úchop bez
účasti
palce

Zdroj: Krivošíková, 2011
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terciální úchopy
úchop asistovaný
úchop instrumentovaný

úchopy s pomocí dlaně:
kulový
válcový

Příloha 3: Klasifikace statických úchopů
uchopení s terminální opozicí palce
uchopení se subterminální opozicí
palce
bidigitální

uchopení se subterminálnímlaterálním dotykem

interdigitální latero-laterální úchop
digitální
špetka tvořená
tridigitální
pluridigitální
statické

třemi prsty

úchop

úchopy
tužkový úchop

úchopy

tetradigitální úchop
pentadigitální úchop
digito - palmární úchop
cylindrický
palmární úchop

plný palmární
úchop

sférický
sférický pentadigitální palmární
úchop

centralizovaný
úchop
Zdroj: Vlastní zpracování dle Kapandjiho, 2007
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Příloha 4: Tvarové prvky písmen a číslic

Zdroj: Mlčáková, 2009
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Příloha 5: Devítikolíkový test

Zdroj: vlastní
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Příloha 6: The Jebsen-Taylor Hand Function Test

Zdroj: vlastní
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Příloha 7: Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky
SVH umožňuje ohodnotit kvalitu funkce ruky v základních složkách jednoduchého úkolu. Má šest dobře hodnotitelných
stupňů pro každou dílčí položku posuzující manipulační a úchopovou funkci ruky.
Provedení hodnocení
Úkolem pacienta je uchopit plnou plechovku od nápoje, zvednout ji, přenést kousek dál a pustit. Hodnotí se čtyři fáze
prováděného úkolu, mezi které patří:
1. dosahování
2. příprava úchopu a úchop
3. manipulace
4. uvolnění úchopu
A) Dosahování - reaching (funkce horní končetiny)
0 - žádný výkon
1 - náznak intence bez pohybu
2 - částečný pohyb bez dostižení cíle
3 - dostižení cíle, ale neefektivní třes, inkoordinace, ataxie, žádný úchop
4 - dostižení, úchop, ale nekvalitní
5 - kvalitní výkon
B) Příprava úchopu a úchop (funkce ruky)
0 - žádný výkon
1 - náznak a otevření ruky
2 - otevření ruky plus náznak opozice palce
3 - výkon jako v bodě 2 plus dorzální flexe zápěstí před úchopem (částečně)
4 - dorzální flexe zápěstí, otevření dlaně, opozice palce, ale nekvalitní
5 - kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon
C) Manipulace (funkce horní končetiny)
0 - žádný výkon
1 - naznačený pokus
2 - částečně, bez užitečného výkonu
3 - celý úkon proveden, značně nekvalitně, velké chyby, velké synergie
4 - celý úkon proveden, vykonání žádaného úkonu, zřetelná nejistota, inkoordinace apod.
5 - kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon
D) Uvolnění úchopu (funkce ruky)
0 - žádný výkon
1 - náznak
2 - nefunkční pokus o uvolnění
3 - částečné uvolnění úchopu, ale málo funkční, velké synergie, inkoordinace
4 - plné uvolnění, funkčně dostatečné, i když patrné synergie, inkoordinace
5 - kvalitní, téměř fyziologický, fyziologický výkon

Zdroj: Krivošíková, 2011
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Příloha 8: Normalizované hodnoty síly stisku ruky v kg
Muži
Věk

Slabý

Norma

Ženy
Silný

Věk

Slabý

Norma

Silný

10-11 < 12.6 12.6-22.4 > 22.4

10-11 < 11.8 11.8-21.6 > 21.6

12-13 < 19.4 19.4-31.2 > 31.2

12-13 < 14.6 14.6-24.4 > 24.4

14-15 < 28.5 28.5-44.3 > 44.3

14-15 < 15.5 15.5-27.3 > 27.3

16-17 < 32.6 32.6-52.4 > 52.4

16-17 < 17.2 17.2-29.0 > 29.0

18-19 < 35.7 35.7-55.5 > 55.5

18-19 < 19.2 19.2-31.0 > 31.0

20-24 < 36.8 36.8-56.6 > 56.6

20-24 < 21.5 21.5-35.3 > 35.3

25-29 < 37.7 37.7-57.5 > 57.5

25-29 < 25.6 25.6-41.4 > 41.4

30-34 < 36.0 36.0-55.8 > 55.8

30-34 < 21.5 21.5-35.3 > 35.3

35-39 < 35.8 35.8-55.6 > 55.6

35-39 < 20.3 20.3-34.1 > 34.1

40-44 < 35.5 35.5-55.3 > 55.3

40-44 < 18.9 18.9-32.7 > 32.7

45-49 < 34.7 34.7-54.5 > 54.5

45-49 < 18.6 18.6-32.4 > 32.4

50-54 < 32.9 32.9-50.7 > 50.7

50-54 < 18.1 18.1-31.9 > 31.9

55-59 < 30.7 30.7-48.5 > 48.5

55-59 < 17.7 17.7-31.5 > 31.5

60-64 < 30.2 30.2-48.0 > 48.0

60-64 < 17.2 17.2-31.0 > 31.0

65-69 < 28.2 28.2-44.0 > 44.0

65-69 < 15.4 15.4-27.2 > 27.2

70-99 < 21.3 21.3-35.1 > 35.1

70-99 < 14.7 14.7-24.5 > 24.5

Zdroj: Wood, 2012
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Příloha 9: Manual Ability Classification System

9

Zdroj: MACS, 2010
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Příloha 10: Proces uzdravování po traumatu mozku

Zdroj: Kulišťák, 2011 (str. 315)

Popis: Křivka znázorňující stav kognice po traumatu se po určité době přiblíží křivce A,
která znázorňuje stav kognice před traumatem.

11

Příloha 11: Zrcadlový box

Zdroj: vlastní
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Příloha 12: Gloreha

Zdroj: BTL, 2019
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Příloha 13: Tyromotion Myro a grafomotorická cvičení

Zdroj: Optimedical, 2019

Zdroj: vlastní
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Příloha 14: Armeo Spring

Zdroj: Exoskeleton Report, 2019
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Příloha 15: Přehled cvičení s terapeutickou hmotou
1. Cvičení začíná vyndáním hmoty z kelímku.
2. Hmota se několikrát stiskne v dlani. Promačkáním dojde k lehkému změknutí a
lépe se s hmotou poté pracuje.

3. Promačkávání jednotlivých prstů do hmoty.

4. Volně položená hmota se stiskne pinzetovým úchopem mezi palec a jednotlivé
prsty.

5. Válení hmoty celou dlaní - zde se zapojují i svaly ramene a paže.

6. Válec - mačkání hmoty pinzetovým úchopem a poté promačkávání jednotlivými
prsty shora. Prsty lze vždy střídat a je třeba dát pozor, aby nedocházelo k prohýbání
prstů, ke kterému dochází nejčastěji v distálních interfalangeálních kloubech.
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7. Spirála - Válec se zatočí do spirály. Je možné všemi směry, nebo také současně z
obou stran.

8. Válec lze také spojit do kruhu, který je poté roztahován prsty. Při tomto cviku se
posilují extenzory prstů, což je důležité u paretické ruky, která má tendenci k
zavírání.

9. Palec jedné ruky vytahává a tvaruje z válce hada.

10. Válec je uchopený oběma rukama a roztažen do stran. Při tomto cviku je třeba dbát
na aktivitu paretické ruky, jelikož zdravá ruka často mívá tendenci dominovat.

11. Šroubování válce je prováděno jednou rukou, nebo oběma současně. Pohyb
připomíná ždímání. Při tomto cviku se posilují extenzory zápěstí, což je důležité u
paretické ruky, která bývá držena v palmární flexi. Opět je třeba dbát na aktivitu
paretické ruky.

17

12. Koulení hmoty celou dlaní.

13. Stlačením hmoty celou dlaní se utvoří placka. Jednotlivými prsty se vytváří
“paprsky“.

14. Z hmoty se utrhávají malé kousky, ze kterých se vytváří kuličky. Kuličku lze poté
kutálet po palci jednotlivými prsty. Tento cvik je náročný na citlivost, snadno totiž
dochází k velkému stlačení.

15. Kulička je stlačována mezi jednotlivé prsty z boku. Tím se posiluje interdigitální
latero-laterální úchop neboli cigaretový úchop.

16. Hmota se rozdělí na dvě stejné části. Všechny cviky lze poté provádět oběma
rukama současně, čímž se více trénuje koordinace.

17. Cvičení končí uklizením hmoty do kelímku.
Zdroj: vlastní
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Příloha 16: Přehled cvičení s therabeans
1. Stimulace - Paretická ruka je volně položena a druhá ruka ji stimuluje fazolkami.

2. Aktivní hybnost zápěstí - Celá dlaň přehrnuje fazolky od okrajů a ke krajům
nádoby, nebo od dna nahoru.

3. Hrst - Nabráním fazolek do hrsti se procvičují pronosupinační pohyby. Pokud
se do tohoto úchopu zapojí i druhá ruka, dostane se klientovi lepší vizuální
představa, jak by měl úchop vypadat.

4. Hrst - Přesypávání z jedné dlaně do druhé.

5. Špetka - Fazolky jsou uchopeny do špetky, ruka je poté zdvihnuta a úchop uvolněn.
Pohyb připomíná “solení“.
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6. Pinzetový úchop - Sbírání jednotlivých fazolek mezi palec a II., III., IV. nebo V.
prst.

7. Sbírání do dlaně - úkolem je nasbírat co nejvíce fazolek. Palec a II. prst sbírá
fazolky pinzetovým úchopem a ostatní prsty je fixují v dlani.

8. Špetka - nácvik manipulace s předmětem denní potřeby. Uchopenou lžící nabírá
fazolky a přemisťuje je do vedlejšího talíře, nebo misky, kelímků apod.

9. Trénink stereognozie - Do fazolek se schovají jiné předměty a úkolem je najít
je bez zrakové kontroly.

Zdroj: vlastní
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Příloha 17: Bimanuální cvičení
Vleže na zádech
1. Vytažení HKK ke stropu a zpět (protrakce a retrakce)

2. Protažení HKK za hlavu (flexe)

3. Položení HKK do strany a současné položení DKK na druhou stranu (horizontání
pohyby a rotace trupu)

4. Přetáčení předloktí (rotace v rameni a pronosupinační pohyby předloktí)

5. Diagonální pohyby od ramene k protilehlé kyčli
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Vsedě na lehátku
1. Flexe ramen.

2. Rotace trupu.

3. Opory.

4.
vyvíjí tlak na předloktí či zápěstí).

5.

6. Napsání svého jména ve vzduchu
22

Vsedě u stolu - práce s hladítkem
1. Dopředu a zpět.

2. Do tvaru “V“.

3. Do oblouku.

4. Spirála.

Obměna s ručníkem

Zdroj: vlastní
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