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Příloha 1 – Srovnání problematických oblastí stanovených v rámci praktické části této 

práce a problematických oblastí, kterým se terapie věnovala  

Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

chůze (rovina, schody) chůze (rovina, schody) 

vstávání ze židle / ze země vstávání ze židle / ze země 

nošení věcí (jídla apod.) nošení věcí (jídla apod.) 

péče o sebe (oblékání, stříhání nehtů, …) péče o sebe (oblékání, stříhání nehtů, …) 

práce na počítači _ 

 Tab. č. 8.1. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 1 (autor práce) 

Tab. č. 8.2. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 2 (autor práce) 

Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

být schopná postarat se o rodinu, hlavně o 

děti 

_ 

trénink soběstačnosti trénink soběstačnosti (použití toalety, 

příprava jídla, přesuny, …) 

trénink jemné motoriky grafomotorika 

trénink stability trénink stability a chůze bez pomůcky 

zlepšit řeč _ 

odstranit bariéry v bytě odstranit bariéry v bytě 

Tab. č. 8.3. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 3 (autor práce)  

Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

zlepšení řeči zlepšení řeči 

zlepšení soběstačnosti v oblékání (trénink 

zapínání zipů a knoflíků) 

zlepšení soběstačnosti v oblékání (trénink 

zapínání zipů a knoflíků) 

psaní složitých slov (e-mail, …) grafomotorika 

_ zvládání péče o psa 

_ zvládání péče o zahradu 

_ návrat k oblíbeným sportům (kolo, lyže, 

tenis, …) 
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Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

trénink psaní krátkých textových zpráv najít logopeda pro domácí terapie 

zrychlení chůze _ 

_ nácvik soběstačnosti (oblékání, příprava 

jídla) 

_ najít si aktivity pro volný čas a věnovat se 

jim 

Tab. č. 8.4. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 4 (autor práce) 

Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

zlepšit jemnou motoriku a zmírnit třes levé 

ruky 

zlepšit jemnou motoriku 

zvládat úpravu zevnějšku zvládat úpravu zevnějšku 

vrátit se do svého bytu nácvik soběstačnosti – zvládnout se najíst 

příborem 

_ zvládat chůzi v rámci krátkých procházek 

zvládat fyzickou zátěž _ 

zlepšit řeč _ 

Tab. č. 8.5. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 5 (autor práce) 
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Problematické oblasti stanovené s mou 

pomocí 

Problematické oblasti, kterým se 

věnovala terapie 

umět říct, co si myslím a co potřebuji stimulace porozumění (s logopedkou) 

zlepšit hybnost pravé ruky tak, abych byla 

schopná narovnat prsty 

ovlivnění patologického postavení v 

ramenním kloubu, terapie spasticity PHK 

zlepšit hybnost pravé nohy tak, aby se 

zlepšila chůze 

naučení správného pohybu pánve při chůzi, 

nácvik chůze po rovině 

zvládnout chodit po schodech (cca 5 

schodů) 

_ 

zvládnout si pamatovat, co mám udělat a 

kde jsou věci, které potřebuji 

_ 

umět vyhledávat zajímavosti a zprávy na 

počítači 

_ 

umět ovládat pračku _ 

zvládat placení účtů a manipulaci s penězi _ 

zvládnout stěhování z panelového domu do 

rodinného domu 

_ 

Tab. č. 8.6. Srovnání problematických oblastí u klienta č. 6 (autor práce) 
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Příloha 2 – Kazuistiky klientů, u nichž bylo využito COPM 

KAZUISTIKA Č. 1 

Datum vyšetření: 21. 1. 2019 

Věk: 56 let 

Pohlaví: muž 

Diagnóza (dle MKN-10): I693 (stav po ischemické CMP) 

Přidružené diagnózy: levostranná hemiparéza, neglect syndrom, paréza nervus facialis, 

porucha povrchového i hlubokého čití na LHK 

Vznik onemocnění: 14. 6. 2018, cévní mozkové příhodě předcházela TIA 

Předchozí rehabilitace: Ústřední vojenská nemocnice, RÚ Kladruby 

Nynější onemocnění:  

 St. po ischemické CMP 

 Subluxace v ramenním kloubu LHK 

 Dyslipidemie 

 Trombofilní mutace – homozygot 

 VAS s radikulární iritací L5/L4 vpravo 

Osobní anamnéza:  

 St. po operaci pravého kolene (ruptura menisku) 

 Fraktura levého hlezna 

Status praesens: Klient je orientovaný osobou, místem i časem. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: Atoris (léčba vysokého cholesterolu), Vasopirin (lék na ředění 

krve), Itaken (antidepresivum), Verospiron (diuretikum), Trombex (lék na ředění krve), 

Prenessa (lék proti hypertenzi), Kapidin (lék proti hypertenzi), Rilmenidin (lék proti 

hypertenzi), Nolpasa (léčba příznaků refluxu jícnu), Novalgin při bolestech 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abuzus: neguje 
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Sociální anamnéza:  

 Bydlí s manželkou a synem 

 Sociální příspěvky: zatím zažádáno o příspěvek na péči, je na nemocenské 

Bytová situace: činžovní dům, 3. patro, není zde výtah, před domem je plošina 

Školní anamnéza: dosažené vzdělání – VŠ ekonomická 

Pracovní anamnéza: auditor 

Kompenzační pomůcky: čtyřbodová hůl, mechanický vozík, plošina, ortéza na rameno, 

podpažní váleček, zakroucené tkaničky 

Zájmy a volnočasové aktivity: basketbal, čtení, být s přáteli 

Smysly: zrak – výpadek zorného pole vlevo (hemianopsie) 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: LHK – flekční držení, LDK – extenční držení, váha těla na pravé straně, chůze 

cirkumdukcí 

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: LHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Držení: flekční držení 

Taxe: přesná 

Diadochokinéza: bpn 

Rozsahy pohybu (orientačně):  

PROM – v ramenním kloubu LHK lze provést flexi i abdukci nad horizontálu, plnému rozsahu 

pohybu brání bolest a subluxace v ramenním kloubu, extenze, zevní i vnitřní rotace je omezená 

bolestivostí ramene; pasivně lze provést supinaci, rozsah v loketním kloubu, v zápěstí 

a u jednotlivých kloubů ruky je bez omezení, PHK bez obtíží 
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AROM – v ramenním kloubu LHK nelze provést flexi ani abdukci nad horizontálu, rozsah 

extenze v ramenním kloubu je cca 10°, zevní i vnitřní rotaci lze provést do poloviny pohybu, 

nelze dosáhnout plné extenze v loketním kloubu, nelze provést dorzální flexi zápěstí, plegie 

prstů, PHK bez obtíží 

Spasticita (orientačně): 3 (zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný)  

Jemná motorika: není možné provádění precizních pohybů a manipulace s drobnými předměty 

pomocí LHK 

Úchopy: LHK – nelze provést, pouze naznačena fáze přiblížení a oddálení 

Koordinace: špatná celková koordinace těla 

Síla stisku (orientačně): na LHK výrazně snížená  

Povrchové čití: hypestezie pro taktilní čití, termické čití – nerozezná, algické čití – cítí jako 

mrazení, dvoubodová diskriminace – kolem ramene nepozná, předloktí citlivější 

Hluboké čití: hypestezie pro vibrační čití, polohocit – přibližně rozezná, pohybocit – nerozezná 

Bolesti: levé rameno (subluxace levého ramene) 

Mobilita, lokomoce:  

 Otáčení na lůžku zvládá 

 Posazování, vstávání – problém v technice provedení 

 Stoj nestabilní 

 Chodí o čtyřbodové holi 

 Schody – přidržuje se zábradlí 

Vyšetření kognitivních funkcí: 

– klient je orientovaný 

– psychomotorické tempo v normě 

– problém s krátkodobou pamětí (v testu MoCA si dokázal zapamatovat jen jedno slovo 

z pěti) i s dlouhodobou pamětí 

– problém s exekutivními funkcemi (v testu MoCA nebyl schopen správně provést 

zkrácený test cesty, ani kreslení hodin) 

– dle MoCA testu problém se slovní produkcí – nebyl schopen dosáhnout minimálního 

počtu vybavených slov pro přidělení bodů (tj. 11 slov za minutu) 

– pozornost bez problému 

– problém s náhledem  

– organický psychosyndrom 

– i přes přítomnost výrazných obtíží v oblasti kognitivních funkcí klient tyto obtíže popírá 

a nechce se jim v terapii věnovat 
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Komunikace a spolupráce: Komunikace i spolupráce s klientem je často ovlivněna 

organickým psychosyndromem. Klient je zamlklý, na dotazy odpovídá velmi stručně a je 

zřejmé, že o svých problémech hodně přemýšlí. Při terapiích má tendenci být zbrklý a být 

se vším rychle hotov. 

Soběstačnost: 

Personální ADL (BI):  

Příjem potravy: s pomocí (potřebuje pomoc s krájením, jinak se nají jednou rukou) 

Oblékání: s pomocí (oblékne dolní polovinu těla – občas obtíže s vytáhnutím kalhot, potřebuje 

pomoc při oblékání trika s dlouhým rukávem a při oblékání a zapínání bundy) 

Koupání: s pomocí (pomoc s utřením se do ručníku) 

Osobní hygiena: s pomocí (sám si vyčistí zuby a učeše se, obličeji si opláchne jednou rukou, 

potřebuje pomoc s holením a stříháním nehtů) 

Kontinence moči: plně kontinentní 

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: samostatně bez pomoci (ale občas má problém s vytáhnutím kalhot) 

Přesun lůžko-židle: s malou pomocí (potřebuje se přidržovat kvůli stabilitě) 

Chůze po rovině: s pomocí 50 m (používá čtyřbodovou hůl) 

Chůze po schodech: s pomocí (přidržuje se zábradlí) 

Instrumentální ADL 

Funkční komunikace: telefonování – samostatně, PC – s pomocí (pomoc s ovládáním 

počítače) 

Transport: s pomocí druhé osoby (manželka ho vozí autem)  

Nakupování: s pomocí druhé osoby (chodí nakupovat s manželkou) 

Vaření: nevaří (ani dříve nevařil) 

Domácí práce: prací v domácnosti se neúčastní 

Práce kolem domu (sekání trávníku apod.): neprovádí 
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Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty (připravuje manželka) 

Finance: neprovede (spravuje manželka) 

Silné stránky: není přítomna porucha řeči, klient je motivovaný ke zlepšení chůze, podpora 

rodiny, zvládne sám některé činnosti z oblasti soběstačnosti (příjem jídla, pokud je jídlo 

nakrájené; použití WC, s oporou zvládne přesun lůžko – židle, zvládá chůzi po rovině a po 

schodech, také sám zvládne používat telefon) 

Slabé stránky: klient je hodně úzkostný, organický psychosyndrom, problém s náhledem na 

vlastní aktuální zdravotní situaci, omezená hybnost levostranných končetin, porucha 

povrchového i hlubokého čití na LHK, neglect syndrom, výrazné potíže v oblasti kognitivních 

funkcí a zároveň odmítání těchto obtíží, velká závislost v oblasti soběstačnosti (potřebuje 

pomoc druhé osoby při oblékání, utření po koupání, při některých úkonech osobní hygieny, 

používání PC, sám neprovede nakupování, transport, vaření, domácí práce a práce okolo domu, 

užívání léků a spravování financí) 

Cíl klienta: zlepšit chůzi 

Dlouhodobý cíl a plán: 

1) Do půl roku bude klient schopen zvládat chůzi bez pomůcky, nebo s jinou 

pomůckou (např. jednobodová hůl) v takové rychlosti, aby s ní byl spokojen. 

 terapie spasticity na DK – terapie s fyzioterapeutem 

 cvičení na stabilitu + stabilometrická plošina 

 trénink chůze bez pomůcky, nejprve s pomocí druhé osoby, poté bez pomoci 

 trénink rychlosti chůze – měření času, za který klient ujde určenou trasu 

Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do dvou měsíců bude klient schopen obléknout si triko s dlouhým rukávem, obléct 

a zapnout si bundu a vytáhnout si kalhoty. 

– zvolení správné techniky, jak tyto úkony provést, edukace a trénink zvolené 

techniky 

– ovlivnění spasticity na LHK i LDK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, 

facilitace, pasivní a poté i aktivní cvičení 

– zvážení výběru kompenzačních pomůcek (modifikace zipu, podavač, …) 
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2) Do dvou měsíců bude klient schopen si sám přenést věci potřebné pro terapii 

z jedné místnosti do druhé. 

– ovlivnění spasticity na HK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, facilitace, 

pasivní a poté i aktivní cvičení 

– trénink úchopů 

– zvolení správné techniky, jakým způsobem věci nosit, edukace a trénink zvolené 

techniky 

– případné zvážení výběru kompenzačních pomůcek 

Závěr: Klient, 56 let, po ischemické cévní mozkové příhodě. Má levostrannou hemiparézu 

s poruchou povrchového i hlubokého čití na LHK a přítomným neglect syndromem. Pohyb 

levostranných končetin je výrazně omezen, pohyb levé horní končetiny v ramenním kloubu je 

komplikován přítomnou subluxací. Oblast kognitivních funkcí je výrazně narušena (porucha 

krátkodobé i dlouhodobé paměti, exekutivních funkcí, slovní produkce i náhledu na svou 

situaci), ale klient se jim v terapiích věnovat nechce a přítomné problémy si odmítá připustit. 

V oblasti soběstačnosti je závislý v mnoha činnostech na pomoci druhé osoby (krájení jídla, 

oblékání, utření po koupání, některé úkony osobní hygieny, používání PC, nakupování, 

transport, vaření, provádění domácích prací a prací okolo domu, užívání léků a spravování 

financí). Klient zvládá chůzi s čtyřbodovou holí. Komunikace i spolupráce s klientem je často 

ovlivněna organickým psychosyndromem. Klient je zamlklý, na dotazy odpovídá velmi stručně 

a je zřejmé, že o svých problémech hodně přemýšlí. Při terapiích má tendenci být zbrklý a být 

se vším rychle hotový. 

Doporučení: Doporučuji se zaměřit na terapii spasticity LHK i LDK, trénink vybraných 

činností z oblasti ADL (oblékání trika s dlouhým rukávem, oblékání a zapínání bundy, 

vytáhnutí kalhot) a na trénink chůze. Do terapie by měl být rovněž zahrnut trénink nošení věcí 

potřebných pro terapii. Terapie by se také měla věnovat porušeným kognitivním funkcím 

(krátkodobá i dlouhodobá paměť, exekutivní funkce, slovní produkce), kterou klient odmítá. 
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KAZUISTIKA Č. 2 

Datum vyšetření: 18. 4. 2019 

Věk: 67 let  

Pohlaví: muž 

Diagnóza (dle MKN-10): I693 (stav po ischemické CMP) 

Přidružené diagnózy: pravostranná hemiparéza, Brocova afázie, verbální apraxie 

Vznik onemocnění: 24. 7. 2016 

Předchozí rehabilitace: FN Motol, RN Beroun (stále dochází 1x týdně na logopedii) 

Nynější onemocnění: 

– následky akutní ischemické CMP 

– arteriální hypertenze 

– smíšená hyperlipidémie 

Osobní anamnéza:  

– před více než 11 lety erysipel (růže) na LDK 

– 2012 trombóza LDK 

– klient má kardiostimulátor 

Status praesens: Klient je orientovaný osobou, místem i časem. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: Controloc (lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku), Keppra 

(antiepileptikum), Sertivan (antidepresivum), Sortis (upravuje hladinu lipidů v těle), Eliquis 

(antikoagulancium), Trittico (antidepresivum) 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abuzus: neguje 
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Sociální anamnéza:  

– ženatý, má syna 

– bydlí s rodinou 

– sociální příspěvky: starobní důchod 

Bytová situace: činžovní dům, 1. patro, bez výtahu, cca 20 schodů 

Školní anamnéza: dosažené vzdělání – VŠ 

Pracovní anamnéza: pracoval jako manažer, nyní v důchodu 

Kompenzační pomůcky: jednobodová hůl, brýle na blízko 

Zájmy a volnočasové aktivity: šachy (hraje je se svými kamarády), řízení auta (ŘP má, ale 

necítí potřebu umět znovu řídit), politika; dříve tenis, lyžování, běžky, běh 

Smysly: zrak – dalekozrakost 

 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: PHK i PDK ve spastickém vzorci, mírná anteroflexe trupu, hlava mírně v protrakci  

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Držení: PHK – addukce a vnitřní rotace v ramenním kloubu, semiflexe v loketním kloubu, 

zápěstí v palmární flexi, prsty ve flexi 

Taxe: LHK – přesná, PHK – nelze provést 

Diadochokinéza: nelze provést 
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Rozsahy pohybu (orientačně): LHK – bez omezení 

PHK – PROM – omezení pohybů v ramenním kloubu nad horizontálu 

–  AROM – v ramenním a loketním kloubu pouze naznačen, chybí supinace předloktí 

a dorzální flexe ruky, plegie prstů 

Spasticita (dle modifikované Ashworthovy škály): 3 (zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní 

pohyb je obtížný) 

Jemná motorika: není možné provádění precizních pohybů a manipulace s drobnými předměty 

pomocí PHK 

Úchopy: PHK nejde provést, LHK bez obtíží 

Koordinace: nelze zjistit 

Svalová síla (orientačně): na PHK snížená   

Povrchové čití: na PHK hypestezie pro všechny kvality čití 

Hluboké čití: bpn 

 

Mobilita, lokomoce:  

 otáčení na lůžku, posazování a sed zvládá  

 stoj je nestabilní  

 chůze s oporou (jednobodová hůl) 

 chůze po schodech – přidržuje se zábradlí 

Vyšetření kognitivních funkcí: 

– klient je orientovaný 

– psychomotorické tempo v normě 

– dle vyšetření neuropsychologa: paměť – okamžité vybavení v extrémním podprůměru, 

schopnost oddáleného vybavení zachována; exekutivní funkce výrazně oslabeny 

– dle MoCA testu problém se slovní produkcí (kvůli afázii) – nebyl schopen dosáhnout 

minimálního počtu vybavených slov pro přidělení bodů (tj. 11 slov za minutu) 
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Řeč: Brocova afázie, verbální apraxie 

– setřelá artikulace 

– vyjadřování v krátkých větách, slabikování slov 

– pokud klient neví, jak má slovo říct, snaží se ho napsat – často však dochází k záměně 

některých hlásek 

– porozumění řeči je dobré 

– krátké texty čte s porozuměním 

Komunikace a spolupráce: Klient velmi dobře spolupracuje a při terapiích se snaží. 

Komunikace je narušená afázií, ale klient se snaží vždy sdělit, co chce říct. 

Soběstačnost: 

Personální ADL  

Příjem potravy: s pomocí (potřebuje pomoc s krájením) 

Oblékání: s pomocí (dolní polovinu těla si zvládne obléknout, ale potřebuje pomoc se 

zavázáním tkaniček, zapínáním zipů a knoflíků, obtíže při oblékání trika a bundy)  

Koupání: s pomocí (klient se sprchuje ve stoje; stoj je nestabilní, proto potřebuje oporu druhé 

osoby (sedačku do vany nechce)) 

Osobní hygiena: samostatně (vše provádí levou rukou) 

Kontinence moči: plně kontinentní  

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: samostatně bez pomoci  

Přesun lůžko-židle: s malou pomocí (potřebuje se přidržovat kvůli stabilitě) 

Chůze po rovině: s pomocí 50 m (používá jednobodovou hůl) 

Chůze po schodech: s pomocí (přidržuje se zábradlí) 

Instrumentální ADL 

Funkční komunikace: telefonování – samostatně, PC – s pomocí (pomoc s vyhledáváním 

informací kvůli afázii) 
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 Transport: s pomocí druhé osoby (manželka ho vozí autem)  

Nakupování: s pomocí druhé osoby (chodí nakupovat s manželkou) 

Vaření: nevaří (ani dříve nevařil) 

Domácí práce: příliš neprovádí, ale zkoušel zametat (otázkou je kvalita provedení) 

Práce kolem domu: zkoušel pouze stříhat keře (otázkou je kvalita provedení) 

Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty (připravuje manželka) 

Finance: neprovede (spravuje manželka) 

Silné stránky: umí se vyjádřit v krátkých větách (i když s chybami), dobré porozumění řeči, 

krátké texty čte s porozuměním, dobrá komunikace a spolupráce; snaha udržet si alespoň ty 

zájmy, kterým se může věnovat; zvládne samostatně použít toaletu, zvládne samostatně provést 

osobní hygienu (ale pouze levou rukou), zvládá telefonování, zkouší provádět domácí práce 

a práce okolo domu, zvládne chodit s jednobodovou holí 

Slabé stránky: verbální apraxie, setřelá artikulace, záměna hlásek při psaní, obtíže s produkcí 

řeči, výrazně omezená hybnost pravé ruky, omezená hybnost pravé nohy, na PHK hypestezie 

pro všechny kvality čití, oslabené exekutivní funkce, výrazné problémy s pamětí v oblasti 

oddáleného vybavení, potřebuje pomoc s příjmem jídla (pomoc s krájením), se zavázáním 

tkaniček, zapínáním zipů a knoflíků, obtíže při oblékání trika a bundy, pomoc druhé osoby při 

koupání (opora při stoji), pomoc při používání počítače, transportu, nakupování, při provádění 

domácích prací a prací okolo domu, užívání léků a správě financí 

Cíl klienta: zlepšit řeč 
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Dlouhodobý cíl a plán: 

1) Do půl roku bude klient schopen zvládat péči o psa (chodit s ním na procházky, 

krmit ho, …). 

– zlepšení chůze – terapie spasticity na PDK s fyzioterapeutem, cvičení na stabilitu 

+ stabilometrická plošina 

– ovlivnění spasticity na PHK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, facilitace, 

pasivní a poté i aktivní cvičení, prolongovaný strečink 

– trénink jednotlivých úkonů v rámci modelových činností 

2) Do roka se u klienta zlepší artikulace řeči tak, aby mu bylo dobře rozumět. 

– oromotorická cvičení 

– orofaciální stimulace 

– docházení k logopedovi 

3) Do půl roku si klient zvládne zapnout zip a zavázat tkaničky. 

– zvolení správné techniky, jak tyto úkony provést, edukace a trénink zvolené 

techniky 

– ovlivnění spasticity na PHK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, facilitace, 

pasivní a poté i aktivní cvičení 

– zvážení výběru kompenzačních pomůcek (speciální tkaničky, modifikace zipu) 

Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do jednoho měsíce si klient zvládne obléknout triko s dlouhým rukávem. 

 edukace o správném oblékání trika u lidí s hemiparézou 

 zkoušení oblékání trika s dlouhým rukávem 

 ovlivnění spasticity PHK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, facilitace, 

pasivní a poté i aktivní cvičení 
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2) Do dvou měsíců se zlepší klientova schopnost psát levou rukou tak, že klient bude 

schopen psát optimálně velká písmena, zlepší se jeho rychlost při psaní a bude 

schopen si pravou rukou při psaní držet papír. 

 trénink jemné motoriky 

 cvičení na uvolnění zápěstí i prstů 

 grafomotorická cvičení – nejprve kreslit různé tvary na velké papíry, poté 

zmenšovat, zkusit kreslit i ve stoje 

 trénink psaní jednotlivých písmen, poté i slov 

Závěr: Klient, 67 let, po ischemické cévní mozkové příhodě. Klient má pravostrannou 

hemiparézu s výrazným omezením hybnosti na pravé horní i dolní končetině. Na pravé horní 

končetině je rovněž přítomna hypestezie pro všechny kvality povrchového čití. Klient je 

schopen chůze o jednobodové holi. Výrazně jsou zasaženy kognitivní funkce, kde se vyskytuje 

problém s oddáleným vybavením a v oblasti exekutivních funkcí. V oblasti soběstačnosti 

potřebuje pomoc s příjmem jídla (pomoc s krájením), zavázáním tkaniček, zapínáním zipů 

a knoflíků, vyskytují se obtíže při oblékání trika a bundy, pomoc druhé osoby potřebuje při 

koupání (opora při stoji), při používání počítače, transportu, nakupování, při provádění 

domácích prací a prací okolo domu, užívání léků a správě financí. Klient velmi dobře 

spolupracuje a při terapiích se snaží. I když se klient vždy snaží co nejlépe vyjádřit to, co chce 

říct, komunikace je z části narušená afázií. Projevuje se verbální apraxie, setřelá artikulace, 

záměna hlásek při psaní. Porozumění řeči je však dobré. 

Doporučení: Doporučuji se zaměřit na terapii spasticity a trénink vybraných činností z oblasti 

ADL (chůze, zapínání zipů, zavazování tkaniček, oblékání trika s dlouhým rukávem). Dále by 

se terapie měla také zaměřit na nácvik grafomotoriky. Klient by měl dále pokračovat 

v docházení k logopedovi. 
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Příloha 3 – Výsledky aplikace COPM 

Obr. č. 8.1. Výsledek aplikace COPM u klienta č. 1, str. 1 (Law et al.) 
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Obr. č. 8.2. Výsledek aplikace COPM u klienta č. 1, str. 2 (Law et al.) 
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Obr. č. 8.3. Výsledek aplikace COPM u klienta č. 2, str. 1 (Law et al.) 
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Obr. č. 8.4. Výsledek aplikace COPM u klienta č. 2, str. 2 (Law et al.) 
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Příloha 4 – Dotazníky klientů, u nichž bylo využito COPM 

 

Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 1 

Diagnóza: ischemická CMP 

Nástroj: COPM  

Datum: 21. 1. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 1 hodina 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

Ano 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo 

pracovat s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

1 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne 

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

Ano. Na druhou stranu je potřeba, aby mě někdo korigoval, aby cíle nebyly přehnané.  

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

1 hodinu 
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Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 2 

Diagnóza: ischemická CMP 

Nástroj: COPM 

Datum: 18. 4. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 1 hodina 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

Ano 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo 

pracovat s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

1 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne 

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

Ano 

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

2 hodiny 
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Příloha 5 – Přehled informací o COPM 

 

STANDARDIZOVANÝ:  Ano 

POMŮCKY:  metodika COPM s přiloženými škálami 

na kartičkách, formulář pro  

zaznamenávání problémových oblastí  

a jejich hodnocení  

ČASOVÁ NÁROČNOST:  max. 60 minut (dle metodiky zabere 

administrace zkušenému terapeutovi 

cca 15-30 minut) 

VHODNÉ PRO:  – klienty bez kognitivních problémů 

(lze však využít i u klientů, u nichž 

máme podezření, že nemají náhled na 

svou situaci, abychom potvrdili, zda je 

tato hypotéza pravdivá)  

– klienty s lehkou afázií, kde není 

narušena receptivní složka řeči 

a výrazněji narušena expresivní složka 

řeči (viz klient č. 2)  

– klienty, u nichž chceme sledovat 

zlepšení v oblasti výkonu a spokojenosti 

s výkonem, které bude přesně číselně 

vyjádřené 

NEVHODNÉ PRO: – afatické klienty s  těžkou poruchou 

receptivní i expresivní složky řeči 

(lze využít náhradního respondenta, ale 

hodnocení a výběr položek může být 

zkreslený, protože se v  tomto případě 

nejedná o přímé hodnocení klientem)  

– klienty bez náhledu na vlastní si tuaci 

(pokud nástroj použijete, je nutné si 

uvědomit, že hodnocení položek nemusí 

být směrodatné)  
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CENA: – do českého jazyka  přeložené 3. vydání 

manuálu dostupné z  odkazu 

thecopm.ca/buy/translations/ , 

lze zakoupit za $40 (v přepočtu 

cca 900 Kč) 

– 4. vydání manuálu lze získat zdarma za 

plné členství v ČAE; u přidruženého 

členství, studentského členství nebo 

u sníženého členského příspěvku lze 

obdržet metodiku za členský příspěvek 

navýšený o 150 Kč 

(ergoterapie.cz/clenstvi/) 

VZDĚLÁVÁNÍ:  – metodika COPM 

– na stránce thecopm.ca/learn/ jsou 

přístupná online videa s  popisem 

jednotlivých kroků při administraci 

COPM 

– na té samé stránce lze dohledat také 

články s  návodem na použití COPM 

u konkrétních případů  (např. u dětí, 

u cizinců apod.)  

– za určitý poplatek je také možné 

absolvovat online výukový modul  

(http://www.thecopm.ca/buy/copm-

learning-module/) 

CO NÁSTROJEM 

ZJISTÍME:  

– zaměstnávání důležitá pro klienta, 

výkon a spokojenost s  výkonem těchto 

zaměstnávání  

NA ČEM JE ZALOŽEN:  – na hodnocení důležitosti, výkonu 

a spokojenosti s výkonem u jednotlivých 

zaměstnávání  
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+ SILNÉ STRÁNKY: 

– hodnocení důležitosti – klient sám určuje, jaké cíle jsou pro něj důležité  

– hodnocení výkonu a spokojenosti s  výkonem – cenné informace pro 

terapeuta 

– přesná číselná hodnocení v  jednotlivých oblastech (konkrétnější informace 

pro terapeuta) 

– k dispozici jsou volně dostupná instruktážní videa, jak provádět 

administraci 

– v metodice COPM je k dispozici přehledný seznam zaměstnávání, 

aby terapeut na žádnou položku nezapomněl  

– není časově náročné  

 

 

- SLABÉ STRÁNKY: 

– ne vždy nám klientovo hodnocení poskytne informace o tom, jak je to 

ve skutečnosti 

– chybějící možnost podpory klienta při stanovení cílů (např. na rozdíl od  

Kawa modelu, kde jsou identifikovány i pozitivní vlastnosti apod.)  

– nejasná modifikace škál  dle metodiky – v metodice je například uvedeno, 

že se dají hodnotící škály modifikovat u osob s  kognitivní poruchou, 

ale není zde uveden konkrétní příklad  

– chybějící položky v  seznamu zaměstnávání – ačkoliv seznam není konečný 

a terapeut může jednotlivé položky doplňovat, některé základní položky 

zde chybí (například česání u osobní hygieny), terapeut tak na ně může 

snadno zapomenout 

 

 

DOPORUČENÍ:  

 U některých klientů může být obtížné, ať již z  hlediska řečových či 

psychických problémů, popsat svůj běžný den. Proto je vhodnější začít se 

rovnou doptávat na jednotlivé položky v  seznamu zaměstnávání.  

 U klientů s tendencí k zabíhavosti a detailnímu popisu všech problémů je 

lepší vynechat popis běžného dne a ptát se rovnou na cíle klienta.  
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ODKAZY: 

 http://www.thecopm.ca/ 

 http://www.thecopm.ca/buy/translations/  

 http://ergoterapie.cz/clenstvi/  

 http://www.thecopm.ca/buy/copm-learning-module/ 

 http://www.thecopm.ca/learn/  
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Příloha 6 – Kazuistiky klientů, u nichž byl využit Kawa model 

KAZUISTIKA Č. 3 

Datum vyšetření: 18. 4. 2019 

Věk: 45 let 

Pohlaví: žena 

Diagnóza (dle MKN-10): D331 – nezhoubný novotvar – mozek infratentoriální 

Přidružené diagnózy: pravostranná hemiparéza, ataxie, hypestezie na PHK pro teplo a chlad, 

diplopie 

Vznik onemocnění: 21. 5. 2018 

Předchozí rehabilitace: KN Liberec (JIP + neurologie), nemocnice v Mladé Boleslavi (LDN, 

lůžková RHB), nemocnice v Turnově, Janské Lázně 

Nynější onemocnění:  

 St. po operaci nezhoubného nádoru mozečku 

 Hyperlipidémie 

 Trombofilie 

Osobní anamnéza: st. po tromboze na LDK 

Status praesens: Klientka je orientovaná osobou, místem i časem. 

Rodinná anamnéza: matka – hypertenze, jinak nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: lék proti inkontinenci (neví jméno) 

Alergologická anamnéza: alergie na pyly a prach 

Abuzus: neguje 

Sociální anamnéza:  

 vdaná, má 4 děti (2 dcery – 2 a 4 let, 2 dospělí synové) 

 bydlí s manželem a dvěma dcerami 

 sociální příspěvky: mateřská, příspěvek na péči 4. stupně, ZTP/P (zažádáno), o invalidní 

důchod zatím nezažádáno 

Bytová situace: činžovní dům (není bezbariérový – s chodítkem se nedostane do koupelny a 

na WC, ani ke skříním), 1. patro, není zde výtah 

Školní anamnéza: dosažené vzdělání – VŠ 
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Pracovní anamnéza: nákupčí, v současné době na mateřské dovolené 

Kompenzační pomůcky: sedačka do sprchy, nástavec na WC, vysoké chodítko 

Zájmy a volnočasové aktivity: trávení času s dětmi, čtení, procházky, koukání na filmy, 

cvičení, zpívání, tanec, četba 

Smysly: zrak – v některých úhlech diplopie 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: mírná anteroflexe trupu, hlava mírně v protrakci 

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Držení: bpn 

Taxe: ataxie s pravostrannou převahou 

Diadochokinéza: adiadochokineza 

Rozsahy pohybu (orientačně): bez omezení aktivních i pasivních pohybů 

Spasticita (orientačně): není přítomna 

Jemná motorika: provádění precizních pohybů je znemožněno ataxií 

Úchopy: při provádění úchopů ji omezuje ataxie (zvláště ve fází přiblížení a sevření), hlavně 

při provádění prstových úchopů 

Koordinace: koordinace obou končetin je ovlivněna ataxií na PHK 

Síla stisku (orientačně): na PHK snížená 

Povrchové čití: na PHK hypestezie pro termické čití 

Hluboké čití: bpn 
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Mobilita, lokomoce: 

 otáčení na lůžku, posazování a sed zvládá 

 stoj nestabilní 

 chodí ve vysokém chodítku 

 chůzi po schodech zvládá s doprovodem druhé osoby 

Vyšetření kognitivních funkcí: 

 klientka je orientovaná 

 snížené psychomotorické tempo 

 paměť bez poškození 

 zhoršená pozornost 

 řeč – reziduum dysartrie 

Komunikace a spolupráce: Komunikace a spolupráce s klientkou je velice náročná. Klientka 

má tendenci neustále mluvit o svých problémech a zabíhat do podrobností. Navíc také odmítá 

některá tvrzení a rady odborníků. 

Soběstačnost: 

Personální ADL (BI):  

Příjem potravy: s pomocí (pomoc s krájením) 

Oblékání: s pomocí (dolní polovina s pomocí, horní polovinu těla zvládá sama) 

Koupání: s pomocí (potřebuje pomoc s přesunem, namydlením, smytím mýdla i s utřením) 

Osobní hygiena: s pomocí (sama si zvládne vyčistit zuby, jinak potřebuje asistenci druhé 

osoby) 

Kontinence moči: občas inkontinentní (při objemu nad 100 ml) 

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: s pomocí (doma potřebuje asistenci manžela při přesunech) 

Přesun lůžko-židle: s pomocí (musí se něčeho držet) 

Chůze po rovině: s pomocí 50 m (používá vysoké chodítko) 

Chůze po schodech: s pomocí (s doprovodem druhé osoby) 
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Instrumentální ADL:  

Funkční komunikace: samostatně 

Transport: s pomocí druhé osoby (manžel ji vozí autem) 

Nakupování: s pomocí druhé osoby  

Vaření: jídlo musí být připraveno druhou osobou  

Domácí práce: potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce v domácnosti neúčastní 

(vyndá nádobí z myčky, jiné domácí práce nedělá) 

Práce kolem domu (sekání trávníku apod.): vyžaduje pomoc/neprovede  

Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty  

Finance: neschopna bez pomoci zacházet s penězi  

Péče o druhé: nezvládá (o děti se stará manžel) 

Silné stránky: paměť není poškozená, zvládne si obléknout horní polovinu těla; zvládne se 

sama najíst, pokud je potrava nakrájená, zvládne si sama vyčistit zuby 

Slabé stránky: ataxie a porucha termického čití na PHK, diplopie, nestabilní stoj, schopna 

chůze pouze ve vysokém chodítku, byt s bariérami, složitá komunikace a spolupráce, 

nesoběstačnost ve většině pADL i iADL, porucha pozornosti 

Cíle klienta: zvládat chůzi bez pomůcky 

Dlouhodobý cíl a plán:  

1) Do roka bude klientka schopna pohybovat se po bytě bez pomůcky. 

 Bobath koncept – balanční reakce, nácvik chůze 

 zlepšení stability – stabilometrická plošina, cvičení na stabilitu 

 používání jiné pomůcky (např. nízkého chodítka) 

 trénink chůze bez pomůcky, s oporou o druhou osobu, poté případně i bez ní 
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Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do dvou měsíců zvládne klientka provádět činnosti z oblasti soběstačnosti 

potřebné k tomu, aby zvládla být 2-3 hodiny sama doma (nácvik použití toalety, 

příprava jednoduchého jídla, zvládání přesunů). 

 nácvik přesunů  

 nácvik samostatného používání toalety 

 trénink přípravy jednoduchého jídla – např. chleba s pomazánkou – pomocí 

modelové činnosti 

2) Do jednoho měsíce budou navrženy a poté provedeny úpravy bariérového bytu, 

aby byla klientka schopná pohybovat se po celém bytě bez problémů.  

 klientka ve spolupráci se svým manželem pořídí fotky celého bytu a pošle je 

ergoterapeutce 

 ergoterapeutka navrhne potřebné úpravy bytu a prezentuje je klientce a jejímu 

manželovi 

 budou provedeny nenáročné úpravy bytu; pro případné náročné úpravy bytu 

bude zažádáno o příspěvek a zajistí se firma, která by tyto úpravy provedla 

3) Do dvou měsíců bude klientka schopna se čitelně podepsat.  

 trénink jemné motoriky 

 cvičení na uvolnění zápěstí i prstů 

 terapie na zmírnění ataxie – kloubní aproximace, facilitace (kartáčování, 

míčkování), metoda Perfetti, cvičení se závažím, činnosti pro trénink zacílení 

pohybu 

 grafomotorická cvičení – nejprve kreslit různé tvary na velké papíry, poté 

zmenšovat, zkusit kreslit i ve stoje 

 trénink psaní jednotlivých písmen, poté trénink celého podpisu 
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Závěr: Klientka, 45 let, po operaci nezhoubného nádoru mozečku. Má pravostrannou 

hemiparézu s poruchou čití na PHK a ataxií převážně na PHK. V některých úhlech je přítomné 

dvojité vidění (diplopie). Provádění všech pohybů a činností je ovlivněno ataxií. V oblasti 

kognitivních funkcí je zhoršená pozornost, která se hodně projevuje při terapiích. Při 

komunikaci s klientkou je v řeči znát reziduum dysartrie. Komunikace a spolupráce s klientkou 

je velice náročná. Klientka má tendenci neustále mluvit o svých problémech a zabíhat do 

podrobností. Také často zmiňuje, že nic nezvládá sama a že se v jejich rodině cítí jako další 

dítě, o které je potřeba se starat. Navíc také odmítá některá tvrzení a rady odborníků. V oblasti 

soběstačnosti je klientka v mnoha činnostech závislá na pomoci druhé osoby (příjem potravy, 

oblékání, koupání, osobní hygiena, použití WC, chůze po schodech, transport, nakupování, 

vaření, domácí práce, práce kolem domu, užívání léků, finance) nebo musí využít nějakou 

formu opory (přesun lůžko-židle, chůze po rovině). Chůzi klientka zvládá samostatně pouze ve 

vysokém chodítku. 

Doporučení: Doporučuji se v terapii zaměřit především na zvládání činností z oblasti 

soběstačnosti, aby byla klientka schopna být 2-3 hodiny sama doma (použití toalety, příprava 

jednoduchého jídla, zvládání přesunů). Aby mohla klientka tyto činnosti zvládat sama 

v domácím prostředí, je rovněž nutné odstranit bariéry v jejím bytě. Terapie by se také měla 

zaměřit na zlepšení chůze, eventuálně zvládání chůze bez pomůcky nebo s jinou pomůckou 

(např. nízkým chodítkem). V rámci terapie horní končetiny by měla být terapie zaměřená na 

ovlivnění ataxie, trénink jemné motoriky a grafomotoriky.   
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KAZUISTIKA Č. 4 

Datum vyšetření: 18. 4. 2019 

Věk: 54 let  

Pohlaví: muž 

Diagnóza (dle MKN-10): I693 (stav po ischemické CMP) 

Přidružené diagnózy: pravostranná hemiparéza, afázie 

Vznik onemocnění: srpen 2017 

Předchozí rehabilitace: lůžka včasné rehabilitace iktového centra VFN, RÚ Kladruby, Klinika 

rehabilitačního lékařství na Albertově 

Nynější onemocnění: 

 následky akutní ischemické CMP 

 arteriální hypertenze 

 hypertrofické změny 1. stupně na očním pozadí 

 hyperlipidémie 

 anxiozně-depresivní afektivní porucha, emoční inkontinence 

Osobní anamnéza: srpen 2017 – ischemická cévní mozková příhoda 

Status praesens: Klient je orientovaný osobou, místem i časem. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: Vasopirin (lék na ředění krve), Mirtazapin (antidepresivum), 

Itakem (antidepresivum), Atoris (lék na vysoký cholesterol), Prestarium Neo (lék proti 

hypertenzi), Apo – Gab (antiepileptikum), Dretacen (antiepileptikum) 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abuzus: neguje (bývalý kuřák – přestal v roce 2013) 
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Sociální anamnéza:  

– ženatý, má syna a dceru 

– bydlí s rodinou 

– sociální příspěvky: příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, invalidní důchod 3. stupně, 

ZTP/P 

Bytová situace: činžovní dům, přízemí, 3 schody před domem 

Školní anamnéza: dosažené vzdělání – SŠ elektrotechnická 

Pracovní anamnéza: energetik 

Kompenzační pomůcky: sedačka na vanu, dioptrické brýle 

Zájmy a volnočasové aktivity: sport – lyže, tenis; auta, nyní procházky 

Smysly: zrak – dalekozrakost, hypertrofické změny 1. stupně na očním pozadí 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: hlava v protrakci, flekční držení prstů levé ruky, LDK v extenčním držení s mírnou 

inverzí chodidla, váha těla je na pravé straně, chůze cirkumdukcí 

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Držení: mírná flexe v loketním kloubu, palmární flexe v zápěstí, prsty ve flekčním držení 

Taxe: LHK – přesná, PHK – nelze provést 

Diadochokinéza: nelze provést 

Rozsahy pohybu (orientačně): PROM – PHK – mírné omezení v pohybech nad horizontálu, 

LHK – bpn 

AROM – PHK – pouze naznačení pohybů v ramenním kloubu, těžká spastická paréza; LHK – 

bpn 



112 

 

Spasticita (orientačně): 3 (zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný) 

Jemná motorika: není možné provádění precizních pohybů a manipulace s drobnými předměty 

pomocí PHK 

Úchopy: PHK – nelze provést, LHK – bpn 

Koordinace: nelze zjistit 

Síla stisku: na PHK snížená   

Povrchové čití: bpn 

Hluboké čití: bpn 

Mobilita, lokomoce:  

 otáčení na lůžku, posazování a sed zvládá 

 stoj je stabilní 

 chůzi zvládá bez pomůcky 

 chůze po schodech – potřebuje se přidržet 

Vyšetření kognitivních funkcí: lze obtížně vyšetřit kvůli přítomné afázii 

– klient je orientovaný 

– pomalejší psychomotorické tempo  

– dle MoCA testu – úkoly na pojmenování, krátkodobou paměť, exekutivní funkce 

a počítání zvládl s nápovědou, ale má s nimi problém; problémy s opakováním slov 

a slovní produkcí ovlivněny afázií, prostorová orientace je bez obtíží, narušeno 

abstraktní myšlení 

Řeč:  

– těžká afázie – dle vyšetření logopeda těžká v expresi, frustní v percepci 

– domluví se pomocí ano/ne, občas vysloví ojedinělá slova 

– porozumění je částečně zachováno, ale občas nelze jednoznačně určit, zda klient rozumí 

nebo ne 

Komunikace a spolupráce: Komunikace je velice ztížená přítomnou afázií – jak 

v porozumění, tak v expresi. Klient se však snaží dorozumět gesty, ukazováním na předměty 

nebo kreslením. Klient je snaživí a dobře spolupracuje, v některých případech však může být 

spolupráce ovlivněna anxiozně-depresivní afektivní poruchou. V současné době již nemá 

výbuchy vzteku, které u něj byly dříve patrné. 
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Soběstačnost: 

Personální ADL (BI):  

Příjem potravy: s pomocí (potřebuje pomoc s krájením, sám se nají jednou rukou) 

Oblékání: s pomocí (potřebuje pomoc s obléknutím ponožky a boty na pravou nohu a se 

zavázáním tkaniček a zapínáním zipů, občas má problém s oblékáním kalhot) 

 Koupání: s pomocí (používá sedačku na vanu, potřebuje pomoc s přesunem do vany a omytím 

míst, kam si nedosáhne) 

Osobní hygiena: samostatně nebo s pomocí (potřebuje pomoc při holení) 

Kontinence moči: plně kontinentní 

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: samostatně bez pomoci  

Přesun lůžko-židle: samostatně bez pomoci 

Chůze po rovině: samostatně nad 50 m 

Chůze po schodech: s pomocí (potřebuje se přidržet) 

 

Instrumentální ADL:  

Funkční komunikace: používání telefonu – přijme hovor a zavolá, komu potřebuje, SMS 

zprávy nepíše, PC – používá ke sledování sportovních zápasů, k hledání na internetu potřebuje 

pomoc druhé osoby 

Transport: s pomocí (manželka ho vozí autem) 

Nakupování: neprovede (nakupuje manželka) 

Vaření: ohřeje si jídlo, uvaří čaj (jinak vaří manželka) 

Domácí práce: zapojuje se (umyje po sobě nádobí, jinak většinu domácích prací dělá manželka) 

Práce kolem domu (sekání trávníku apod.): neprovádí 

Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty (připravuje manželka) 

Finance: neschopen bez pomoci zacházet s penězi  
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Silné stránky: klient je snaživý, často se usmívá, je motivovaný se dále zlepšovat, podpora 

rodiny, schopnost domluvit se pomocí ano/ne, částečně zachované porozumění, dokáže se sám 

najíst, pokud je jídlo nakrájené; dokáže si obléknout oblečení na horní polovinu těla, pokud je 

bez zipů;  zvládá většinu činností z osobní hygieny, samostatně zvládne použití WC a přesun 

lůžko-židle, chodí bez pomůcky, dokáže chodit po schodech s přidržováním se zábradlí; přijme 

hovor a zavolá, komu potřebuje; snaží se zapojit se do provádění domácích prací tím, že umyje 

nádobí; ohřeje si jídlo a uvaří čaj, zachované čití 

Slabé stránky: těžká afázie – porušena exprese i porozumění, pravostranná hemiparéza, těžce 

omezená hybnost PHK, potřebuje pomoc s krájením jídla, s obléknutím ponožky a boty 

na pravou nohu a se zavázáním tkaniček a zapínáním zipů, s přesunem do vany a omytím míst, 

kam si nedosáhne, potřebuje pomoc při holení, nezvládá psát SMS zprávy, nakupování, vaření, 

transport, většinu domácích prací, práce kolem domu, spravování financí musí být vykonáváno 

druhou osobou, léky si klient vezme sám, ale musí být připravené 

Cíle klienta: zlepšit rychlost chůze 

Dlouhodobý cíl a plán:  

1) Do jednoho roku se klient naučí cca 10 nových slov, která bude schopen adekvátně 

použít v běžné komunikaci.  

 terapie s afatickým slovníkem v tabletu 

 terapie s logopedem 

 muzikoterapie 

Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do jednoho měsíce se klient začne věnovat svému oblíbenému zájmu (auta). 

 klient si vytvoří deník aut 

 klient si bude vést vytvořený deník aut 

2) Do dvou měsíců si klient zvládne sám připravit snídani (otevřít jogurt, nakrájet 

roládu, uvařit kávu). 

 edukace o vhodném způsobu provádění činností 

 trénink činností v rámci modelových činností 

 ovlivnění spasticity na PHK – PANat dlaha, techniky měkkých tkání, facilitace, 

pasivní a poté i aktivní cvičení 

 trénování úchopů (pokud to bude možné) 

 zvážení výběru kompenzačních pomůcek 

3) Do dvou měsíců bude klient schopen obléknout si ponožky a tepláky. 

 zvolení správné techniky, jak tyto úkony provést, edukace a trénink zvolené 

techniky 

 zvážení výběru kompenzačních pomůcek (např. podavač) 
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Závěr: Klient, 54 let, po ischemické cévní mozkové příhodě. Má pravostrannou hemiparézu a 

těžkou afázii s těžce narušenou expresí a částečně zachovalým porozuměním. Hybnost PHK je 

těžce omezená, čití je zachováno. Z oblasti kognitivních funkcí je narušeno pojmenování, 

krátkodobá paměť, exekutivní funkce, počítání, opakování slov, slovní produkce, abstraktní 

myšlení (většina problémů souvisí s afázií). Z oblasti soběstačnosti potřebuje pomoc s krájením 

jídla, s obléknutím ponožky a boty na pravou nohu a se zavázáním tkaniček a zapínáním zipů, 

s přesunem do vany a omytím míst, kam si nedosáhne, pomoc při holení. Nezvládá psát SMS 

zprávy, nakupování, vaření, transport. Druhou osobou musí být vykonávána většina domácích 

prací, práce kolem domu, spravování financí. Léky si klient vezme sám, ale musí být 

připravené. Zvládne chodit sám bez pomůcky, při chůzi po schodech se musí přidržovat 

zábradlí. Komunikace je velice narušená afázií jak v porozumění, tak v expresi. Klient se však 

snaží dorozumět gesty, ukazováním na předměty nebo kreslením. Klient je snaživí a dobře 

spolupracuje, v některých případech však může být spolupráce ovlivněna anxiozně-depresivní 

afektivní poruchou. 

Doporučení: Doporučuji se v terapiích zaměřit na klientovi zájmy a nácvik vybraných položek 

z oblasti soběstačnosti (příprava jídla, oblékání). Dále by bylo vhodné se při terapiích zaměřit 

na přítomnou afázii a případně zajistit i častější návštěvu logopeda. V rámci terapií by se rovněž 

mohl najít čas na nácvik správného stereotypu chůze. 
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Příloha 7 – Výsledky aplikace Kawa modelu 

 

Obr. č. 8.5. Výsledek aplikace Kawa modelu u klienta č. 3 (autorem je klient č.3) 
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Obr. č. 8.6. Výsledek aplikace Kawa modelu u klienta č. 4 (autorem je klient č.4) 
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Příloha 8 – Dotazníky klientů, u nichž byl využit Kawa model 

 

Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 3 

Diagnóza: nezhoubný tumor mozečku  

Nástroj: Kawa model  

Datum: 21. 1. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 1 hodina 

 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

S nástrojem se mi pracovalo dobře, ale vadilo mi, že jsem musela kreslit a psát levou 

rukou. 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo pracovat 

s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

1 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne 

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

Ano 

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

1 hodinu  
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Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 4 

Diagnóza: ischemická CMP 

Nástroj: Kawa model  

Datum: 18. 4. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 45 minut 

 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

Ano 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo pracovat 

s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

9 („Už jsem unavený.“) 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne 

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

Ano 

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

30 minut 
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Příloha 9 – Obrázky pro usnadnění práce s Kawa modelem 

 

Obr. č. 8.7. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: řeka (Kulhánková, 2013) 

 

Obr. č. 8.8. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: průřez korytem řeky 

(Kulhánková, 2013) 
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Obr. č. 8.9. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: voda (Kulhánková, 2013) 

 

Obr. č. 8.10. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: koryto řeky (stěny a dno) 

(Kulhánková, 2013) 
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Obr. č. 8.11. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: kameny (Kulhánková, 

2013) 

 

Obr. č. 8.12. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: dříví (Kulhánková, 2013) 
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Obr. č. 8.13. Kartičky pro usnadnění vedení rozhovoru dle Kawa modelu: prostory mezi překážkami 

(Kulhánková, 2013) 

 
 

 

  

Obr. č. 8.14. Obrázky pro popis charakteru řeky (autor práce) 
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Příloha 10 – Přehled informací o Kawa modelu 

 

 

  

STANDARDIZOVANÝ:  Ne 

POMŮCKY:  velký papír (nejlépe formátu A3), fixy 

a pastelky, vytištěné kartičky 

s vysvětlivkami (viz příloha 9)  

ČASOVÁ NÁROČNOST:  60 minut (ale může trvat i déle, záleží 

na důkladnosti vedení rozhovoru)  

VHODNÉ PRO:  – kreativní klienty, kteří mají rádi výtvarné 

vyjádření 

– klienty, kteří si potřebují svoji životní 

situaci zvědomit a znázornit na schématu  

– klienty bez těžší kognitivní poruchy, 

bez poruchy abstraktního myšlení (kvůli 

pochopení metafory řeky a významu 

jednotlivých komponent)  

– klienty s dobrými řečovými schopnostmi  

– racionálně založené klienty, kteří přijmou 

metaforu řeky a vnímají její kontext  

NEVHODNÉ PRO: – klienty s kognitivní poruchou (s poruchou 

abstraktního myšlení)  

– klienty se špatnými řečovými schopnostmi  

– klienty v akutní fázi onemocnění  

CENA: zdarma 
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VZDĚLÁVÁNÍ:  – na stránkách kawamodel.com/v1/ jsou 

k dispozici různá instruktážní videa 

a články přímo od M. Iwamy i jiných 

autorů 

– M. Iwama společně s  T. Jou Yinem 

vydali manuál The Kawa Model Made 

Easy: a guide to applying the Kawa 

Model in occupational therapy practice , 

který je dostupný ke stažení zdarma 

a poskytuje základní informace 

o aplikaci Kawa modelu 

– M. Iwama napsal o tomto nástroji 

a zároveň modelu celou knihu s  názvem 

The Kawa Model: Culturally Relevant 

Occupational Therapy (cena knihy 

se pohybuje okolo 1200 Kč)  

– Kawa model má dokonce i svou 

aplikaci, která však existuje jen ve verzi 

pro Apple 

CO NÁSTROJEM 

ZJISTÍME:  

– klientovy obtíže v  kontextu prostředí 

a jeho vlastností  

– klientovy pozitivní a negativní 

vlastnosti 

– fyzické a sociální prostředí klienta  

– mimo informace spojené s  plánováním 

cílů si také můžeme vyšetřit například 

grafomotoriku, schopnost pochopit 

instrukce, schopnost abstraktního 

myšlení apod.  

– situaci jaká byla před onemocněním, 

jaká je teď a jakou má klient představu 

o budoucnosti  

NA ČEM JE ZALOŽEN:  – na zobrazení životní situace pomocí 

schématu  

– na metafoře řeky 
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+ SILNÉ STRÁNKY: 

– zjištění klientových obtíží v  kontextu prostředí a vlastností klienta  

– grafické znázornění klientových obtíží – umožňuje klientovi zorientovat se 

v jeho životní situaci  

– možnost přizpůsobení modelu odlišné kultu ře – navzdory tomu, že nástroj 

vznikl v prostředí východní kultury, ho lze přizpůsobit i kulturám 

odlišným  

– dostupnost velkého množství informací a materiálů  

– sdílení zkušeností terapeutů s  tímto nástrojem - např. na facebookových 

stránkách (sám M. Iwama vyzývá všechny terapeuty, kteří nástroj 

používají, ke sdílení zkušeností s  Kawa modelem) 

– možnost pozitivní podpory klienta již při stanovení cílů prostřednictvím 

identifikace pozitivních vlastností klienta a prostoru mezi překážkami  

 

 

- SLABÉ STRÁNKY: 

– nevhodné pro použití u osob s  kognitivní poruchou a afázií  

– možnost nepřijetí metafory řeky a celé filozofie nástroje klientem  

– pro terapeuta náročné z  hlediska vedení rozhovoru, velké nároky 

na schopnosti vést rozhovor  

– pro terapeuta může být náročné vysvětlit význam jednotlivých komponent 

a jejich provázanost  

– pro terapeuta časově náročné z  hlediska nastudování materiálů 

a uzpůsobení nástroje pro vlastní využití  

– časová náročnost na aplikaci Kawa modelu  
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DOPORUČENÍ:  

 Najděte si svůj způsob, jak vysvětlit metaforu  řeky, aby z  toho klient nebyl 

zmatený a pochopil ji (například využití kartiček s  popisem jednotlivých 

konceptů nebo kreslení schématu v  průběhu vysvětlování).  

 Pro motivaci klienta využijte podpůrné aspekty, které tento nástroj nabízí 

(například identifikace pozitivních vlastností nebo identifikace prostoru pro 

intervenci). 

 Pokud nástroj aplikujete poprvé, před jeho aplikací se podívejte na příklady 

otázek pro vedení rozhovoru (příklady můžete nalézt v  bakalářské práci 

Terezy Kulhánkové Kawa model v ergoterapii nebo v manuálu The Kawa 

Model Made Easy: a guide to applying the Kawa Model in occupational 

therapy practice od M. Iwamy a T. Jou Yina). 

 

 

ODKAZY: 

 http://www.kawamodel.com/v1/  

 https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124048/ 

 https://www.elsevier.com/books/the-kawa-model/9780443102349 

 http://www.kawamodel.com/v1/2016/08/06/the-kawa-model-made-easy-

download/ 

 https://apps.apple.com/gb/app/kawa/id882899927 
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Příloha 11 – Kazuistiky klientů, u nichž bylo využito PZČ 

KAZUISTIKA Č. 5 

Datum vyšetření: 5. 4. 2019 

Věk: 67 let 

Pohlaví: žena 

Diagnóza (dle MKN - 10): I690 – následky subarachnoidálního krvácení (hemoragická CMP) 

Přidružené diagnózy: pravostranná hemiparéza s ataxií, třesem a poruchou povrchového čití 

na PHK, lehká dysartrie 

Vznik onemocnění: červenec 2018 

Předchozí rehabilitace: Fakultní nemocnice Karlovy Vary, LDN Říčany, Ústřední vojenská 

nemocnice – ORFM 

Nynější onemocnění:  

 St. po hemoragické cévní mozkové příhodě 

 Hypertenze 

 Glaukom 

 Astma 

Osobní anamnéza: červenec 2018 – hemoragická CMP 

Status praesens: Klientka je orientovaná časem, místem i osobou. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: Prestance (léčba hypertenze), Bimican (léčba glaukomu), 

Hypromeloza (zvlhčující oční kapky), Ophtalmo-Septonex (oční kapky), Clexane (lék na ředění 

krve)  

Alergologická anamnéza: neguje 

Abuzus: neguje 
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Sociální anamnéza:  

 rozvedená, má 2 děti 

 nyní bydlí s rodinou, před onemocněním bydlela sama ve svém bytě 

 sociální příspěvky: starobní důchod, příspěvek na péči 3. stupně, příspěvek na mobilitu, 

průkaz ZTP/P 

Bytová situace: nyní bydlí v Praze u svých dětí – panelový dům, 36 schodů v domě, bez 

výtahu, 3. patro  

Školní anamnéza: střední škola 

Pracovní anamnéza: vedoucí recepce 

Kompenzační pomůcky: stolička do vany, protiskluzová podložka, čtyřkolový rolátor (není 

vhodný na ven) 

Zájmy a volnočasové aktivity: šití, čtení knih, uklízení, turistika, tancování, vaření, návštěva 

dětí 

Smysly: zrak – výpadek zorného pole na levém oku vlevo, glaukom 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: mírná anteroflexe trupu, hlava mírně v protrakci, občasné odlehčování postižené 

strany  

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Taxe: ataxie – klientka sama popisuje, že ruka „lítá při činnostech“ 

Třes: přítomný při pohybu 

Diadochokinéza: adiadochokineza 

Rozsahy pohybu (orientačně): bez omezení v aktivních i pasivních pohybech 

Spasticita: není přítomna 
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Jemná motorika: omezení vlivem třesu, ataxie a poruchy čití; některé oblíbené činnosti např. 

šití nezvládne 

Úchopy: zvládá všechny druhy úchopů; provádění úchopů je však ztíženo ataxií a třesem, 

hlavně ve fázích přiblížení a sevření 

Koordinace: koordinace obou končetin je ovlivněna třesem a ataxií na PHK 

Síla stisku (orientačně): na PHK snížená 

Povrchové čití: PHK – porucha termického čití, parestezie – pocity tuhnutí, pálení, bolesti 

Hluboké čití: bpn 

Mobilita, lokomoce:  

 zvládá otáčení na lůžku, posazování i sed 

 stoj je nestabilní 

 chůzi zvládá s pomocí čtyřkolového rolátor (není vhodný na ven)  

 schody zvládá sama s oporou 

Vyšetření kognitivních funkcí: bpn 

– klientka je orientovaná 

– zpomalené psychomotorické tempo 

Komunikace a spolupráce: Klientka velmi dobře spolupracuje. V komunikaci ji mírně 

omezuje dysartrie. 

Soběstačnost: 

Personální ADL (BI):  

Příjem potravy: samostatně bez pomoci (ale problém s ataxií a třesem) 

Oblékání: samostatně bez pomoci 

Koupání: s pomocí (pomoc s přesunem do vany) 

Osobní hygiena: s pomocí (problém s česáním a úpravou zevnějšku) 

Kontinence moči: plně kontinentní 

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: samostatně bez pomoci 

Přesun lůžko-židle: samostatně bez pomoci 

Chůze po rovině: s pomocí 50 m (používá čtyřkolový rolátor) 
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Chůze po schodech: s pomocí (samostatně, ale s oporou) 

 

Instrumentální ADL:  

Funkční komunikace: samostatně 

Transport: s pomocí druhé osoby (rodina ji vozí autem) 

Nakupování: dojde nakoupit s doprovodem druhé osoby  

Vaření: jídlo musí být připraveno druhou osobou (zkouší škrábat brambory, ale jednotlivé 

činnosti v rámci vaření jí trvají delší dobu kvůli ataxii a třesu) 

Domácí práce: potřebuje pomoc při většině prací nebo se práce v domácnosti neúčastní 

(zkouší mít nádobí, ale trápí ji problémy zmiňované u položky vaření, navíc je klientka velmi 

rychle unavená a limituje ji i pocit tíhy na pravé straně těla) 

Práce kolem domu (sekání trávníku apod.): neprovádí 

Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty  

Finance: spravuje s pomocí rodiny 

Silné stránky: nemá problémy v oblasti kognitivních funkcí, motivovaná ke snaze zlepšit svůj 

zdravotní stav, komunikativní, spolupracuje, vytrvalost, zvládne se sama obléknout, dojít si 

na toaletu, najíst se a používat telefon, horní končetiny bez omezení v aktivních i pasivních 

pohybech, zvládá chůzi s pomůckou, podpora rodiny 

Slabé stránky: ataxie a třes na PHK, porucha čití na PHK, pocit tíhy na pravé straně těla, větší 

unavitelnost; problémy v oblasti jemné motoriky, které jí brání v provádění oblíbených 

činností, obtíže při příjmu jídla, potřebuje pomoc při koupání, česání, úpravě zevnějšku, 

transportu, nakupování, vaření, domácích pracích a pracích kolem domu, užívání léků a správě 

financí  

Cíle klienta: věnovat se ruce – zlepšit provádění problémových činností pravou rukou, zaměřit 

se na jemnou motoriku 
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Dlouhodobý cíl a plán: 

1) Do půl roku bude klientka schopná zvládat chůzi bez pomůcky v rámci krátkých 

procházek. 

 Bobath koncept – balanční reakce, nácvik chůze 

 zlepšení stability – stabilometrická plošina, cvičení na stabilitu 

 trénink chůze bez pomůcky, s oporou o druhou osobu, poté případně i bez ní 

Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do dvou měsíců bude klientka schopná si nalakovat nehty a umýt a vyfoukat vlasy. 

 trénink jemné motoriky 

 terapie na zmírnění ataxie – kloubní aproximace, metoda Perfetti, cvičení se závažím, 

činnosti pro trénink zacílení pohybu 

 zkoušení těchto činností v rámci modelových činností 

2) Do dvou měsíců bude klientka schopná najíst se příborem bez větších obtíží (bez 

závažnějších problémů při zacílení pohybu a v přijatelném časovém limitu). 

 trénink jemné motoriky 

 trénink krájení jídla a přenášení jídla k ústům v rámci modelové činnosti 

 terapie na zmírnění ataxie – kloubní aproximace, metoda Perfetti, cvičení se závažím, 

činnosti pro trénink zacílení pohybu 

Závěr: Klientka, 67 let, po hemoragické cévní mozkové příhodě. Klientka udává pocit tíže 

na celé pravé polovině těla a snadnou unavitelnost. Pravá horní končetina není omezena 

v aktivních, ani pasivních pohybech, ale je přítomna porucha povrchového čití (porucha 

termického čití a parestezie), ataxie a třes při pohybu. Klientka není schopna vykonávat drobné, 

precizní pohyby potřebné například při šití. Stoj je nestabilní, k chůzi využívá čtyřkolový 

rolátor. V oblasti kognitivních funkcí nejsou žádné obtíže. V oblasti soběstačnosti klientka 

potřebuje pomoc druhé osoby při koupání (pomoc s přesunem do vany), osobní hygieně (česání, 

úprava zevnějšku), transportu, nakupování, vaření, domácích pracích, pracích kolem domu, 

užívání léků a správě financí. Ataxie a třes ji rovněž omezují při příjmu potravy. Klientka velmi 

dobře spolupracuje. V komunikaci ji mírně omezuje dysartrie. 
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Doporučení: Doporučuji zaměřit se na trénink chůze bez pomůcky, trénink jemné motoriky 

a na problémové oblasti v rámci soběstačnosti (především osobní hygiena – úprava zevnějšku, 

příjem potravy). Do budoucna by se pak terapie měla zaměřit na trénink soběstačnosti potřebné 

pro návrat do vlastního bytu. 
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KAZUISTIKA Č. 6 

Datum vyšetření: 28. 2. 2019 

Věk: 50 let 

Pohlaví: žena 

Diagnóza (dle MKN-10): I693 (stav po ischemické CMP) 

Přidružené diagnózy: pravostranná hemiparéza, globální afázie, okohybná porucha – omezení 

pohybu doprava 

Vznik onemocnění: duben 2018 

Předchozí rehabilitace: Ústřední vojenská nemocnice Kladruby, ERGOAktiv, Klinika 

rehabilitačního lékařství 

Nynější onemocnění: 

– následky akutní ischemické CMP 

– hypercholesterolemie 

Osobní anamnéza:  

 2018 – ischemická CMP 

 akutní cystitida 

Status praesens: Klientka je orientovaná osobou, místem i časem. 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Farmakologická anamnéza: Citalec (antidepresivum), Neurol (léčba úzkostných stavů), 

Betaloc (lék proti hypertenzi), Buronil (léčba úzkostných stavů), Acidum Folicum (kyselina 

listová), Metamizol (analgetikum, antipyretikum, spasmolytický účinek), Clexane (prevence a 

léčba hluboké žilní trombózy) 

Alergologická anamnéza: neguje 

Abuzus: neguje 

Sociální anamnéza:  

– rozvedená, má syna 

– bydlí se synem a jeho přítelkyní 

– sociální příspěvky: klientka na nemocenské, zažádáno o příspěvek na péči 
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Bytová situace: panelový dům s bariérami, ale bude se stěhovat do bezbariérového rodinného 

domu 

Školní anamnéza: dosažené vzdělání – SŠ 

Pracovní anamnéza: vystřídala mnoho povolání – elektrotechnik, pokojská, recepční, ostraha  

Kompenzační pomůcky: vycházková hůl, mechanický vozík, dioptrické brýle 

Zájmy a volnočasové aktivity: hra a chození na procházky s pejskem, keramika, chození do 

přírody, filmy, jezení sladkostí, hraní pexesa 

Smysly: zrak – okohybná porucha (omezení pohybu doprava) 

Ergoterapeutické vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Somatotyp: normostenik 

Aspekce: elevace pravého ramene, PHK ve flekčním držení – flexe v loketním kloubu, pronace 

předloktí, palmární flexe v zápěstí, prsty ve flexi; PDK – extenční držení, inverze chodidla 

Funkční vyšetření HKK: 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

Vzhled: bez deformit, otoků či změn koloritu 

Držení: PHK ve flekčním držení – flexe v loketním kloubu, pronace předloktí, palmární flexe 

v zápěstí, prsty ve flexi 

Taxe: LHK – přesná, PHK – nelze provést 

Diadochokinéza: nelze provést 

Rozsahy pohybu (orientačně): PROM – PHK – omezení pohybu nad horizontálou, nad 

horizontálou bolestivé, lze provést extenzi lokte, dorzální flexi zápěstí i extenzi prstů; LHK – 

bez omezení 

AROM – PHK – mírné naznačení flexe v ramenním kloubu, jinak není možný aktivní pohyb; 

LHK – bez omezení 

Spasticita (orientačně): 3 (zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb je obtížný)  
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Úchopy: PHK nejde provést, LHK bez obtíží 

Koordinace: nelze zjistit 

Svalová síla (orientačně): na PHK snížená   

Povrchové čití: bpn 

Hluboké čití: bpn 

Mobilita, lokomoce:  

 otáčení na lůžku, posazování a sed zvládá  

 stoj je nestabilní 

 chůze s oporou o jednobodovou hůl, v interiéru chodí bez hole, v exteriéru na delší 

vzdálenosti používá mechanický vozík (s asistencí) 

 schody chodí s oporou a doprovodem druhé osoby – není si zatím moc jistá 

Vyšetření kognitivních funkcí: 

– klientka je orientovaná 

– psychomotorické tempo v normě 

– vyšetření obtížné z důvodu přítomnosti těžké afázie 

– dle MoCA testu obtíže s pojmenováním, vybavováním a opakováním slov, krátkodobou 

pamětí a exekutivními funkcemi (většina obtíží ale souvisí s afázií) 

Řeč: 

 vázne produkce i porozumění řeči 

 zvládne se domluvit pomocí ano/ne, gest či obrázků, ojediněle si vybaví nějaké slovo 

Komunikace a spolupráce: Komunikace s klientkou je omezena těžkou afázií – umí se 

domluvit pomocí ano/ne, ojediněle si vzpomene na nějaké slovo. Při terapiích velmi dobře 

spolupracuje a snaží se. Občas má i při terapiích sklon k plačtivosti.  

Soběstačnost: 

Personální ADL (BI):  

Příjem potravy: s pomocí (potřebuje pomoc s krájením) 

Oblékání: s pomocí (potřebuje pomoc se zapínáním zipů a zavazováním tkaniček) 

Koupání: s pomocí (pomoc s přesunem do vany, se smytím a utřením míst, kam si nedosáhne) 

Osobní hygiena: samostatně nebo s pomocí (potřebuje pomoc s vymáčknutím pasty na 

kartáček a stříháním nehtů) 
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Kontinence moči: plně kontinentní 

Kontinence stolice: plně kontinentní 

Použití WC: samostatně bez pomoci 

Přesun lůžko-židle: s malou pomocí (s oporou) 

Chůze po rovině: s pomocí 50 m 

Chůze po schodech: s pomocí (s oporou o jednobodovou hůl a doprovodem druhé osoby) 

Instrumentální ADL:  

Funkční komunikace: telefonování – zvládne najít a vytočit několik čísel, SMS zprávy 

nepíše, PC – s pomocí 

Transport: s pomocí druhé osoby (syn ji vozí autem) 

Nakupování: obstarává syn 

Vaření: zvládne jídlo ohřát 

Domácí práce: zkouší luxovat, dávat nádobí do myčky, ale většinu domácích prací obstarává 

synova přítelkyně 

Práce kolem domu (sekání trávníku apod.): obstarává syn 

Užívání léků: užívá, pokud jsou připraveny a připomenuty  

Finance: neschopna bez pomoci zacházet s penězi  

Silné stránky: snaha komunikovat pomocí gest, obrázků či jednoduchých slov, motivovaná 

k tomu se dále zlepšovat, podpora ze strany syna a synovy přítelkyně, bude se stěhovat 

do bezbariérového bytu, při terapiích se snaží a dobře spolupracuje, z oblasti soběstačnosti 

se zvládne sama najíst (pokud je jídlo nakrájené), obléknout se s výjimkou zapnutí zipů 

a zavazování tkaniček, použít WC, zvládne většinu činností z osobní hygieny, chodí 

s jednobodovou holí, zvládne najít a vytočit několik čísel, zkouší vykonávat některé domácí 

práce 
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Slabé stránky: těžká afázie, pravostranná hemiparéza, výrazně omezená hybnost PHK i PDK, 

plačtivost, emoční nestabilita, v oblasti kognitivních funkcí obtíže s pojmenováním, 

vybavováním a opakováním slov, krátkodobou pamětí a exekutivními funkcemi, v oblasti 

soběstačnosti potřebuje pomoc s krájením jídla, zapínáním zipů a zavazováním tkaniček, 

přesunem do vany; se smytím a utřením míst, kam si nedosáhne; s vymáčknutím pasty na 

kartáček a stříháním nehtů, s chůzí po schodech, nezvládá většinu položek z oblasti 

instrumentálních ADL (používání PC, psaní SMS zpráv, vaření, nakupování, transport, většinu 

domácích prací, práce okolo domu, správu financí, přípravu léků) 

Cíle klienta: zlepšit řeč a chůzi 

Dlouhodobý cíl a plán:  

1) Do jednoho roku bude klientka schopna chodit bez pomůcky.  

 terapie spasticity PDK s fyzioterapeutem 

 nácvik selektivních pohybů pánve 

 nácvik správné stojné a švihové fáze kroku dle Bobath konceptu 

 cvičení na stabilitu + stabilometrická plošina 

2) Do jednoho roku se změní flekční držení PHK takovým způsobem, že klientka 

udrží loketní kloub v extenzi. 

 PANat dlahy 

 techniky měkkých tkání, facilitace 

 pasivní a poté i aktivní cvičení 

 prolongovaný strečink 

3)  Do jednoho roku se klientka naučí cca 10 nových slov, která bude schopna 

adekvátně použít v běžné komunikaci.  

 terapie s afatickým slovníkem v tabletu 

 terapie s logopedem 

 muzikoterapie 
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Krátkodobý cíl a plán: 

1) Do dvou měsíců se podaří ovlivnit patologické postavení ramenního kloubu tak, 

aby nebyly zkrácené šíjové svaly na pravé straně krku a m. pectoralis na pravé 

straně hrudníku. 

 Bobath koncept – placing trupu, mobilizace pletence ramenního 

 uvolnění šíjových svalů a m. pectoralis – techniky měkkých tkání 

2) Do dvou měsíců bude klientka schopna správně zapojit pohyby pánve do chůze. 

 Bobath koncept – selektivní pohyby pánve 

 trénink chůze se správným zapojením pohybů pánve 

Závěr: Klientka, 50 let, po ischemické cévní mozkové příhodě. Má pravostrannou hemiparézu, 

těžkou afázii a okohybnou porucha s omezením pohybu doprava. Hybnost PHK i PDK je těžce 

omezena. V oblasti kognitivních funkcí má obtíže s pojmenováním, vybavováním 

a opakováním slov, krátkodobou pamětí a exekutivními funkcemi. Většina obtíží ale souvisí 

s afázií. V oblasti soběstačnosti potřebuje pomoc s krájením jídla, zapínáním zipů 

a zavazováním tkaniček, přesunem do vany; se smytím a utřením míst, kam si nedosáhne; 

s vymáčknutím pasty na kartáček a stříháním nehtů, s chůzí po schodech. Nezvládá většinu 

položek z oblasti instrumentálních ADL (používání PC, psaní SMS zpráv, vaření, nakupování, 

transport, většina domácích prací, práce okolo domu, správa financí, příprava léků). Chodí o 

jednobodové holi, při chůzi po schodech s ní však musí jít druhá osoba, aby se klientka nebála. 

Klientka má sklon k plačtivým náladám a je emočně nestabilní. Komunikace s klientkou je 

omezena těžkou afázií – umí se domluvit pomocí ano/ne, ojediněle si vzpomene na nějaké 

slovo. Při terapiích velmi dobře spolupracuje a snaží se. 

Doporučení: Doporučuji se při terapiích věnovat terapii spasticity na PHK i PDK, ovlivnění 

patologického postavení v ramenním kloubu a zapojení správných pohybů pánve do chůze 

s následným tréninkem chůze. Dále by bylo vhodné se při terapiích zaměřit na přítomnou afázii 

a případně zajistit i pravidelnou návštěvu logopeda. Dále by se terapie mohla zaměřit na 

zvládnutí zapínání zipů a zavazování tkaniček, případně na zvolení správné kompenzační 

strategie. 
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Příloha 12 – Výsledky aplikace PZČ 

Obr. č. 8.15. Výsledek aplikace PZČ u klienta č. 5: Profil na jednu stranu (autorem je klient č.5) 
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Obr. č. 8.16. Výsledek aplikace PZČ u klienta č. 5: Akční plán (autorem je klient č.5) 
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Obr. č. 8.17. Výsledek aplikace PZČ u klienta č.6: Profil na jednu stranu (autorem je klient č.6) 
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Obr. č. 8.18. Výsledek aplikace PZČ u klienta č. 6: Akční plán, str. 1 (autorem je klient č.6) 
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Obr. č. 8.19. Výsledek aplikace PZČ u klienta č. 6: Akční plán, str. 2 (autorem je klient č.6) 
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Příloha 13 – Dotazníky klientů, u nichž bylo využito PZČ 

 

Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 5 

Diagnóza: hemoragická CMP (krvácení do mozkového kmene vlevo) 

Nástroj: Plánování zaměřené na člověka  

Datum: 5. 4. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 1 hodina 

 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

Ano („Vnímám to pozitivně.“) 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo 

pracovat s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

2 (Pro klientku bylo náročné sedět, protože musí myslet na to, že musí sedět rovně, 

aby měla stabilní sed. Řeší tak problém s ataxií trupu. Lepší pro ni je, když se 

pohybuje.) 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne 

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

Ano, určitě 

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

1 hodina 

  



146 

 

Dotazník k zhodnocení vybraného nástroje  

Kazuistika pod číslem: 6 

Diagnóza: CMP 

Nástroj: Plánování zaměřené na člověka  

Datum: 1. 3. 2019 

Čas strávený prací s tímto nástrojem: 3,5 hodiny (rozděleno do tří terapií) 

 

1) Pracovalo se Vám s tímto nástrojem dobře? 

Ano 

2) Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10, jak moc náročné pro Vás bylo 

pracovat s tímto nástrojem (1 = vůbec, 10 = nezvládnutelné). 

4 (Klientka byla unavená.) 

3) Setkal/a jste se někdy předtím s tímto nebo jiným nástrojem pro stanovení cílů v 

terapii? Kde? 

Ne  

4) Je podle Vás dobré, když se podílíte na stanovení cílů? 

„Je mi to jedno.“ 

5) Kolik času byste byl/a ochoten/na strávit stanovením cílů? 

1,5 hodiny 

  



147 

 

Příloha 14 – Přehled informací o PZČ 

 

  

STANDARDIZOVANÝ:  Ne 

POMŮCKY:  velký papír (nejlépe formátu A3), fixy 

a pastelky, pro afatické klienty obrázky 

představující možné cí le terapie 

ČASOVÁ 

NÁROČNOST:  

velmi se liší v závislosti na tom, jaké 

nástroje použijeme  

VHODNÉ PRO:  – začlenění rodiny a přátel klienta do procesu 

plánování (pro jejich podporu i podporu 

klienta) 

– jakéhokoli klienta (možná úprava nebo 

případné začlenění rodiny) 

– plánování dlouhodobých cílů  

NEVHODNÉ PRO:  plánování krátkodobých cílů  

CENA: zdarma 

VZDĚLÁVÁNÍ:  – k dispozici je velký výběr kurzů, informace 

jsou dostupné například na této stránce: 

kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy-

na-tema-planovani-zamerene-na-cloveka/ 

– Asistence o.p.s. vydala metodiku, kde jsou 

všechny nástroje velmi dobře popsané (lze ji 

stáhnout na této stránce:  

http://test.asistence.org/sites/default/files /met

odika_tranzitni.pdf) 

 

CO NÁSTROJEM 

ZJISTÍME:  

co je pro klienta důležité, jeho silné a  slabé 

stránky, jací lidé mu mohou pomoci, jeho 

sny, pro něj důležitá místa, co rád dělá, co 

funguje a nefunguje, klientovu minulost  

NA ČEM JE ZALOŽEN:  na naslouchání danému klientovi i jeho 

rodině a hledání možností, jak by mohl být 

klient pro svět prospěšný  

http://test.asistence.org/sites/default/files/metodika_tranzitni.pdf
http://test.asistence.org/sites/default/files/metodika_tranzitni.pdf
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+ SILNÉ STRÁNKY: 

– možnost využít různé nástroje dle potřeby  

– možnost kombinace a úpravy zvolených nástrojů dle potřeb klienta 

i terapeuta 

– metodiky s přehledem všech nástrojů jsou k  dispozici zdarma ke stažení na 

internetu 

– pořádání různých kurzů  

– možnost zjištění toho, co je pro klienta důležité  

– nástroje lze kombinovat tak, aby terapeut pochopil klientovy obtíže 

v kontextu jeho vlastností a prostředí  

– podpora v začlenění celé rodiny  

– zaměřené na fungování člověka v  komunitě 

– dobré pro plánování dlouhodobých cílů  

– možnost využití u širokého rozpětí klientů  

 

 

- SLABÉ STRÁNKY: 

– pokud chce terapeut aplikovat PZČ tak, aby splňovalo svůj účel, musí 

věnovat hodně času jak  aplikaci, tak předchozí přípravě  

– není vhodné pro stanovení krátkodobých cílů  

 

 

 

DOPORUČENÍ:  

 Je dobré použít takové nástroje, aby byla vytvořena pozitivní podpora pro 

klienta i jeho rodinu a aby zároveň byly identifikovány klientovy obtíže.  

 Množství nástrojů, které použijeme , by mělo být přiměřené vzhledem 

k tomu, co potřebujeme zjistit za informace a také vzhledem k  unavitelnosti 

klienta.  
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ODKAZY: 

 https://www.kvalitavpraxi.cz/aktuality/planovani -zamerene-na-cloveka-

nastroje/ 

 http://www.netzp.cz/dokument/811 

 https://www.kvalitavpraxi.cz/nabidka-vzdelavani/kurzy-na-tema-

planovani-zamerene-na-cloveka/ 

 http://www.rytmus.org/clanek/planovani -zamerene-na-cloveka 
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Příloha 15 – Obrázky pro klienty s afázií  

 
Obr. č. 8.20. Obrázky pro klienty s afázií, 1. část (autor práce) 
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Obr. č. 8.21. Obrázky pro klienty s afázií, 2. část (autor práce) 
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Obr. č. 8.22. Obrázky pro klienty s afázií, 3. část (autor práce) 
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Obr. č. 8.23. Obrázky pro klienty s afázií, 4. část (autor práce) 
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Příloha 16 – Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas pacienta 

 
Název bakalářské práce (dále jen BP):  
Srovnání nástrojů pro stanovení individuálních cílů v ergoterapii u pacientů se získaným 

poškozením mozku 

 

Stručná anotace BP: Cílem mé bakalářské práce je aplikovat a poté zhodnotit tři vybrané 

nástroje pro stanovení individuálních cílů v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku. 

Má práce by měla nastínit pohled na problematiku výběru vhodného nástroje pro stanovení 

individuálních cílů. Zároveň by měla poskytnout srovnání vybraných nástrojů a zhodnocení 

jejich výhod a nevýhod. 

 
Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem: 

 

 

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně zpracovány 

formou kazuistiky. Je mi více než 18 let. 

 

2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by to 

jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná. 

 

4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 

 

5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

 

 

 

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis studenta: 

 


