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Prvotně vyhledané publikace v databázích podle 
klíčových slov: 4054 

K posouzení 
abstraktů: 417 

Vyřazeno pro název a 
duplicitu: 3637 

Vyřazeno na 
základě přečtení 
abstraktu: 288 

Přečtení plných 
textů:129 

Publikace, které byly vyřazeny na 
základě kritického zhodnocení, 
neboť nesplňovaly definovaná 

kritéria: 81 

Konečný počet studií: 
48 

Tabulka 1 Schéma strategie analýzy dat 



  

 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d
CIMT 2 1 2 2

RR 2 2 1
MP 2
MT 2 1 1
BT 2 1
VR 1 4
RP 2 1
TO 1 3

NDT
PNF

PANat

Zařazené studieKDP
Úroveň I. Úroveň II. Úroveň III. Úroveň IV.Metody 

a 
přístupy

Dop. 
A

Dop. 
B

Polock
2014

Úroveň V.

Tabulka 2 Určení počáteční úrovní spolehlivosti na základě typu studie 



 

 

 

  

 

 

 

 

Autor a rok Typ studie Populace Jazyk Interv. Kritéria 
výzkumu

Refer. Hodnotící 
nástroj HK

Závěr studie

Jacqui H. Morris, 
Frederike Van 

Wijck,
2012

RCT-
 zaslepený 

pokus

106 CMP angl. BT ano ano ARAT
9HPT

BT může vést k malým zlepšení ipsilesional 
výkonu rychlé obratnosti.  Nebyl žádný 
vztah mezi kontrolezionální a ipsilesional 
využití, což naznačuje, že různé příčiny a 
využití mechanismy.

Kyung Min Lim
Jinhwa Jung 

Sunhwa Shim
2016

kvazi-
experiemnt

20 CMP angl. BT ano ano FMA Bilaterální aktivita s pilates prstencem  je 
efektivnější než aktivita se spojenýma 
rukama za  účelem usnadnění svalové 
aktivace a koordinace  u pacientů po CMP.

Min-Jae Lee a spol., 
2017

RCT 30 CMP angl. BT ano ano FMA
BBT

Spolu s  ergoterapií by BT mohlo být 
účinnější než samotná ergoterapie pro 
zlepšení funkce HK a výkon. ADL u pacientů 
po CMP.

Corbetta D a spol.,
2015

Cochrane 
systematický 

přehled

42 RCT 
a QE

angl. CIMT ano ano FMA 
MAL
SIS

9HPT

28 studií -významný účinek u motorické 
funkce končetiny, 
11 studií -hned po intervenci a 
nezaznamenal významný efekt.
 3 studie- žádný významný rozdíl oproti 
tradiční rehabilitaci.

Rinske Nijland
 a spol., 2011

systematický 
přehled

5 RCT angl. CIMT ano ano FMA
ARAT
MAL

Pozitivní účinky  CIMT s nízkou intenzitou  
při akutní nebo subakutní CMP. CIMT s 
nízkou intenzitou může být výhodnější než 
CIMT s vysokou intenzitou.

Xi-hua Liu a spol., 
2017

metaanalýza 16 RCT angl. CIMT ano ano FMA
ARAT
MAL

WMFT

mCIMT je výhodnější než tradiční 
rehabilitační proces pro zlepšení funkce 
horní končetiny u pacientů po CMP v akutní 
nebo subakutní fázi. 

Sana Batool a spol.,
2015

RCT 42 CMP angl. CIMT 
mot.

 učení

ano ano MAS Skupina CIMT prokázala výraznější zlepšení 
u motorické funkce a výkonu v sebeobsluze 
(FIM) paretické horní končetiny. 

Jin A Yoon a spol.,
2014

kvazi-
experiement

26 CMP angl. CIMT 
MT

ano ano BBT, 9HPT, 
dynamometr 
Brunnstrom 

stage, 
WFMT, FMA

Po dvou týdnech se skupina CIMT 
kombinovaná s MT vyznačovala ve srovnání 
s CIMT skupinou a kontrolní skupinou 
větším zlepšením v jemné motorice horní 
končetiny u pacientů po CMP v subakutní 
fázi. 

Yumi Ju, 2018 Kvazi-
experiement

28 CMP angl. CIMT 
MT

ano ano MFT Bylo zjištěno, že mCIMT a MR mají 
významné rehabilitační účinky na motorické 
funkce a ADL.

Tabulka 3 Studie zahrnuté do kapitoly inetervence 



 

 

 

 

  

Changshen Yu a 
spol., 2017

RCT  28 CMP angl. mCIMT ano ano WMFT
MAL

Došlo k významnému zlepšení pohybu ve 
skupině mCIMT ve srovnání s kontrolní  
skupinou. Průměrné skóre WMF bylo 
signifikantně vyšší ve skupině mCIMT ve 
srovnání s kontrolní skupinou.

I.Riccio a spol., 
2010

RCT- 
jednou 

zaslepená

36 CMP angl. MP ano ano MI
AFT

Výsledky studie naznačují, že MP je užitečný 
nástroj ke zlepšení motorické funkce horní 
končetiny.

JuHyung Park 
a spol., 2015

RCT 29 CMP angl. MP ano ano ARAT
FMA

Po dvou týdnech MP prokázala významná 
zlepšení u ARAT, MBI a FMA ve srovnání s 
kontrolní skupinou.

Myung Mo Lee
Hwi-young Cho
Chang Ho Song

2012

Kvazi-
experiement

26 CMP angl. MT ano ano FMA
 Brunnstrom 

motor recovery 
stage,
MFT

MT je účinná intervence na zotavení horních 
končetin a zlepšení motorických funkcí u 
pacientů s akutní mrtvicí.

Thieme a spol.,
2018

COCHRANE 
systematický 

přehled

62 RCT angl. MT ano ano ARAT
WFMT
MAS
MFT
BBT

Mírná kvalita důkazů na MT, má významný 
pozitivní vliv na motorické funkce. Na 
základě prokázných kvalitních důkazů, MT 
zlepšuje provádění aktivit každodenního 
života. Nízká kvalita pro  pozitivní vliv na 
bolest a žádný jasný efekt pro zlepšení 
vizuálního neglect syndromu.

Wen ZENG a spol.,
 2018

metaanalýza 11 RCT angl. MT ano ano FMA Byl nalezen mírný účinek MT na motorickou 
funkci horní končetiny. 
Jsou zde důkazy o tom, že MT může u 
pacientů s mozkovou příhodou významně 
zlepšit motorickou funkci horní končetiny.

Youngju Park a 
spol., 
2015

RCT 30 CMP angl. MT ano ano MFT Efektivní forma intervence pro funkci horní 
končetiny pacienty s cévní mozkovou 
příhodou

Seiji Etoh a spol., 
2018

Kvazi- 
experiment

20 CMP angl. RP ano ano MAS
ARAT
FMA

Závěr studie uvádí, že RP nemění skóre 
(MAS) spasticity, ale zlepšuje funkční 
zotavení postižené horní končetiny u 
pacientů po CMP.

Shimodozono M a 
spol.
2013

RCT-
 jednou

 zaslepená

49 CMP angl. RP ano ano FMA
ARAT

Po 4 týdnech měli pacienti intervenční 
skupiny významně lepší skóre jak u FMA, tak 
u ARATu. 

Sally Horsley 
a spol. 2019

RCT- 
jednou 

zaslepená

50 CMP angl. RP a TO ano ano PROM Nebyl zaznamenán významný 
důkaz na nějakou z metod  důkaz jako 
prevence kontraktur horní končetiny. 

Irene H. L. Chan, 
2016

kvazi-
experiemnt

CMP angl. RR ano ano FMA ArmeoSpring je prospěšný pro pacienty s 
akutní CMP se středně těžkým až těžkým 
poškozením končetin, zlepšení zejména u 
flexe ramene. Použitím
ArmeoSpring nevyvolá žádné nežádoucí 
účinky na svalový tonus.

Autor a rok Typ studie Populace Jazyk Interv. Kritéria 
výzkumu

Refer. Hodnotící 
nástroj HK

Závěr studie



 

 

 

 

 

Jan Mehrholz 
a spol,  2018

COCHRANE
systematický 

přehled

45 studií angl. RR ano ano FMA Robotická RHB zlepšila aktivity všeního dne 
a zlepšila výsledky horní končetily a svalové 
síly paže.

Janne M. Veerbeek
 a spol., 2017

systematický 
přehled a 

metaanalýza

RCT angl. RR ano ano FMA Robotická RHB umožňuje pacientům zvýšit 
počet opakování a tím i intenzitu terapie. 
Zdá se, že je to bezpečná terapie. Účinky na 
motorickou funkci jsou malé a specifické.

Kyeong Woo Lee
 a spol., 2016

RCT 22 CMP angl. RR ano ano MAS
MMT
 MFT

Brunnstrom 
stage

Nero-X se osvědčil jako užitečný způsob pro 
souvislý, opakovaný a  přesný rozsah 
pohybu u pacientů se se spastickou parézou 
po CMP.

Tijana J. Dimki 
Tomic

a spol., 2017

RCT 26 CMP angl. RR ano ano FMA
WMFT

 Nebyly pozorovány žádné nežádoucí 
účinky. Trénink HK pomocí  ArmAsisst je 
bezpečný a je schopen snížit motorické 
deficity efektivněji než odpovídající 
konvenční terapie  HK v subakutní fázi CMP

Aye Aye Thant
 a spol., 2019

RCT 28 CMP angl. TO ano ano WMFT
SIS

FMA
Statisticky a klinicky významná zlepšení

French a spol., 
2016

Cochrane 
systematický 

přehled

33 RCT angl. TO ano ano MAS, ARAT, 
FAT, WMFT, 

FTHUE 
BBT, SMGA

JTHF, SIS

Nízká kvalita doporučení přístupu 
orientovaný na úkol z důvodu špatné 
informovanosti  ohledně rizik a kritérií 
studií.

Kamal Narayan 
Arya

 a spol., 2012

RCT- dvakrát 
zaslepená

103 CMP angl. TO ano ano FMA
 ARAT

GWMFT
MAL

Smysluplná aktivita má statisticky 
signifikantní význam a klinicky relevantní 
zlepšení.

Iris Brunner
 a spol., 2017

RCT- jednou 
zaslepená

120 CMP angl. VR ano ano ARAT 
BBT

Stejně účinný jako tradiční RHB v subakutní 
fázi po CMP. VR může představovat 
motivační tréninkovou alternativu jako 
doplněk standardní rehabilitace.

Joon-Ho Shin
 a spol., 2016

RCT- jednou
 zaslepená

46 CMP angl. VR ano ano FMA 
JTT
SIS

 9HPT

Rehabilitace založená na VR kombinovaná 
se  standardní ergoterapií může být 
účinnější než konvenční rehabilitace pro 
zlepšení funkce ruky. 

Jun Hwan Choi 
a spol., 2014

RCT 20 CMP angl. VR ano ano FMA
  BBT
MFT

Nintendo Wii je stejně účinné jako 
konvenční ergoterapie.

Laver KE  a spol., 
2017

Cochrane 
systematický 

přehled

22 RCT angl. VR ano ano FMA, MAS, 
ARAT, 

WFMT, BBT, 
JTHFT  

Jako doplněk ke konvenční terapii má 
statsticky významné rozddíly.

Martina Maier
 a spol., 2019

metaanalýza 30 studií angl. VR ano ano Specifická VR vytvořena za účelem 
rehabilitace má výrazně lepší výsledky 
než nespecifická VR určená pro rekreaci.

Won-Seok Kim
 a spol., 2018

RCT- dvakrát 
zaslepená

23 CMP angl. VR ano ano FMA Může vyvolat důležité pohyby paže během 
rehabilitace (reaching, extenze zápěstí, 
uchopení  a uvolnění) podle funkčního stavu 
subjektu.
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