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Abstrakt bakalářské práce: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi adaptace provádění personálních všedních 

denních činnosti (pADL) u pacientů s hemiparézou. Zaměřuje se zejména na možnosti nácviku, 

tréninku a adaptace oblékání horní i dolní poloviny těla u těchto osob. V teoretické části jsou 

shrnuty základní poznatky týkající se centrálního nervového systému (dále CNS), řízení 

motoriky a neurologických onemocnění, jejichž následkem je právě částečné ochrnutí jedné 

poloviny těla. Dále je zde vysvětlen pojem pADL a jeho vztah k oboru ergoterapie. Následující 

kapitoly jsou věnovány teoretickému popisu možností adaptace, nácviku, tréninku a hodnocení 

v ergoterapii, které jsou východiskem pro část praktickou. V neposlední řadě je v této práci 

uveden i stručný přehled již existujících, volně dostupných manuálů, které jsou pacientům 

s hemiparézou nabízeny.  

Cílem praktické části bylo vytvoření videomanuálu, určeného pro osoby s hemiparézou 

k nácviku oblékání. Manuál zahrnuje formy adaptace činnosti, prostředí a rovněž využití 

drobných kompenzačních pomůcek. Celkem obsahuje 21 aktivit zaměřených na nácvik 

oblékání. Úkolem bylo vyzkoušení videomanuálu samotnými pacienty, jejichž kazuistiky jsou 

jedním z výstupů práce a také jejich následné subjektivní zhodnocení využitelnosti 

videomanuálu v praxi, zjišťované formou strukturovaného rozhovoru a analýzy aktivity. 

Z výsledků vyplývá, že zhotovený videomanuál nabízí pacientům novou souhrnnou formu 

návodu, pro zefektivnění nácviku oblékání v rámci terapie, který rovněž nalezne využití v rámci 

domácího tréninku této činnosti.  
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ABSTRACT 

 

Title: Adaptation of Performance of Activities of Daily Living in Patients with Hemiparesis  

Subtitle: Training of Dressing up for Patients with Hemiparesis by the use of a Video Manual 

  

Abstract: This bachelor's thesis deals with the possibilities of adapting the implementation  

of personal activities of daily living (pADL) in patients with hemiparesis. In particular,  

it focuses on the possibilities of training and adaptation during dressing up of the upper and 

lower part of the patient’s body. The theoretical part summarizes the basic knowledge of the 

central nervous system, motor control and neurological diseases, which result in the partial 

paralysis of one-half of the body. Furthermore, the concept of pADL and their connection to 

the field of occupational therapy is explained. The following chapters are dedicated to the 

theoretical description of the possibilities of adaptation, training of activities of daily living and 

evaluation in the field of occupational therapy. Last, but not least, there is an overview of 

existing manuals that are currently available. 

The aim of the practical part was to create a video manual, designed for people with 

hemiparesis to practice the activitity of dressing up. The manual includes 21 activities focused 

on dressing up, forms of adaptation of activities and environment, as well as the use of small 

compensatory aids. The task was to try out the video manual by the patients themselves and 

then obtain their subsequent subjective evaluation of its efficacy in practice. The evaluation 

was implemented by the form of an short structuralized interview and analysis of the activity, 

thus creating two casuister. The final outcome is the video manual, that can offer patients a new 

comprehensive form of instructions to reach an effective way for the practice of dressing up in 

training therapy. The results show, that this tool, will find use within home training of this 

activity as well. 

  

Key words: hemiparesis, adaptation, activities of daily living, self-sufficiency, occupational 

therapy 
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Úvod  

Hemiparéza neboli částečné ochrnutí jedné poloviny těla, je pro člověka závažným  

a nevratným následkem neurologického onemocnění, ať už vrozeného nebo získaného, které 

vedlo k lézi centrálního či periferního motoneuronu (Švestková‚ 2017). Projevuje se především 

poruchou hybnosti různé intenzity a stupně, od lehkého snížení svalové síly, přes neobratnost, 

až po kompletní ztrátu aktivního pohybu. Postiženou se stává jedna polovina těla. Zasaženy 

jsou stejnostranné končetiny, horní i dolní končetina (Ambler‚ 2011).  

Pacienti s hemiparézou, jsou efektem této léze negativně ovlivněni v mnoha funkčních 

oblastech. Obzvláště motorický deficit představuje limitaci, která se ve značné míře odráží ve 

zvládání každodenních úkolů, které jsou součástí péče o sebe sama, domácnost nebo rodinu. 

Hemiparéza s sebou přináší komplikace při provádění personálních všedních denních činností 

(pADL). Tyto aktivity jsou základní složkou soběstačnosti člověka. Často se tedy stává,  

že následky této disability se neprojeví pouze jako komplikace pro samotného jedince, ale 

rovněž ovlivní běžný život jeho rodinných příslušníku a osob mu blízkých. Hemiparetický 

pacient mnohdy vyžaduje komplexní péči a pomoc, ať už ve fázi akutní, subakutní nebo 

následné rehabilitaci na příslušných pracovištích, či v domácím prostředí (Jelínková‚ 2009) 

Dle České asociace ergoterapeutů (ČAE, 2008), je hlavním terapeutickým prostředkem, 

uplatňovaným ergoterapeuty, využití smysluplného zaměstnávání a tím podpora jedince v 

participaci v běžném životě. V České Republice je nejvíce uplatňován model výkonu 

zaměstnávání a právě ten definuje hlavní oblasti, na které se během návratu k maximální možné 

míře soběstačnosti, ergoterapeuti během své práce s pacienty zaměřují (Krivošíková‚ 2011). 

Dle Kanadského modelu výkonu zaměstnávání z roku 1991 se dělí na: soběstačnost, 

produktivitu a zájmy. Vzhledem k tomuto poznatku, je správně zvolený postup při nácviku a 

tréninku oblékání nezbytnou součástí procesu získávání požadované úrovně soběstačnosti.  

Aktivity všedního dne dělíme dle Krivošíkové (2011) na pADL a instrumentální všední 

denní činnosti (iADL), podrobněji se jejich popisu věnuji ve vlastní teoretické části. Jak již bylo 

zmíněno, soběstačnost se pokládá za doménu ergoterapie a na odborné praxi, kterou jsem po 

dobu studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy měla možnost absolvovat, byla jednou 

z prvních oblastí, na kterou jsem se při práci s pacienty zaměřovala. 

V dnešní době má riziko úrazu a poškození centrálního nervového systému (CNS) stále 

narustající tendenci. S tímto rizikem jsou taktéž úzce spjaty následky. Tyto konsekvence, které 
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vedou k oslabení jedné poloviny těla, postihují všechny věkové kategorie, bez rozdílu pohlaví, 

jedná se ale především o jedince v produktivním věku, kterým tato skutečnost negativně ovlivní 

také  pracovní život. Hemiparéza totiž, i ve své nejmírnější podobě, dokáže znepříjemnit 

participaci jedince v běžném životě. Zde přichází na řadu následná rehabilitační péče, které  

součástí jsou, mimo jiných nelékařských profesí také ergoterapeuté. 

Vzhledem k těmto výše uvedeným faktům, považuji tuto problematiku práce za velmi 

úzce spjatou s tímto oborem. Během studia jsem měla možnost pracovat právě s pacienty s touto 

disabilitou a velmi často jsme se při sestavování terapeutického plánu, ať už krátkodobého, či 

dlouhodobého, společně shodli na cíli, a tím byl právě mezi jinými, nácvik oblékání.  

Díky uplatnění různých terapeutických prostředků, kterými jsou například adaptace 

aktivity, prostředí a činnosti, dále také využití nástrojů intervence v ergoterapii, jsem měla 

možnost vytvořit a zprostředkovat pacientům manuál, kterého tvorba spočívala na základě 

využití pozorování, zkušeností z praktických stáží, rozhovorů a ze zkušeností samotných 

pacientů a kvalifikovaných ergoterapeutů.
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Motorický systém a řízení motoriky  

Aktivní pohyb, motorika, nebo rovněž hybnost, je dle Amblera (2011) jednou  

ze základních a předních funkcí živých organismů. Na řízení motorického systému  

se z komplexního hlediska podílí současně všechny oddíly centrálního nervového systému 

(CNS). Na těchto základech spočívá aktivita svalů, neboli svalová činnost (Ambler‚ 2011). 

Všechen pohybový projev člověka, je velmi složitě organizovanou funkcí, která je schopna 

zajistit vzpřímenou polohu těla. Díky tomu, jsme schopni vykonávat jednoduché i komplexní 

aktivity. Patří mezi ně například pohyby nezbytné pro změnu místa, polohy těla, dále získávání 

potravy, reprodukci a provádění pracovní činnosti (Trojan‚ 2005).  

Jednotlivé struktury motorického systému, díky kterým může být prováděn jakýkoliv 

pohyb, lze dle Brelita  (2007) rozdělit do tří kategorií dle role při pohybu, kterou tyto složky 

zastupují. Plán samotného pohybu vzniká v subkortikální a kortikální motivační oblasti, 

asociační kůře, bazálních gangliích a mozečku. V těchto strukturách dochází k podnětu 

k jednání a začátku pohybu. Dále náš motorický systém musí vytvořit program, na základě 

kterého bude proveden cílový vrozený či naučený pohyb. Tento program je v motorickém 

systému realizován díky thalamu, mozkové a asociační kůře, a rovněž díky bazálním gangliím. 

Další a poslední roli, dle Brelita (2007), představuje samotná realizace pohybu, na které 

se podílí mozkový kmen, míšní neurony a jednotlivé motorické jednotky. Provedení pohybu 

zahrnuje opěrnou motoriku, mono- i polysynapatické reflexy a svalové napětí.  

Motorický systém řídí a organizuje dva základní typy pohybů, a to dle Amblera (2011) 

za prvé mimovolní, rychlé a opakující se reflexní odpovědi. Tento druh pohybu lze vyvolat 

stimulem. Druhým typem pohybu je volní neboli cílená motorika. Řadíme k ní například 

aktivitu potřebnou k započetí chůze a také rytmicky opakovaných pohybů. Dále zde řadíme 

pohyby plánované a cílené, které vyžadují složitých dějů, tyto rovněž klasifikujeme jako 

pohyby volní (Ambler‚ 2011).  

Níže uvedené podkapitoly týkající se motorického sytému, jsou pouze stručným 

popisem jednotlivých zásadních části CNS související s problematikou hemiparézy.  
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1.1.1 Motorický kortex a kortikospinální dráha 

V CNS rozlišujeme dvě motorické oblasti, a to primární motorickou korovou oblast 

(MI), která má své korové umístění v gyrus precentralis. Druhá oblast, neboli premotorická  

a suplementární (sekundární) motorická korová oblast (MII), má umístění na mediální straně 

hemisféry (Trojan‚ 2005). V oblasti MII dochází k programování pohybů. Všechny části našeho 

těla mají na těchto gyrech svá specifická umístění, jedná se o takzvanou somatotopickou 

organizaci, známou jako motorický homunkulus (Ambler‚ 2011).  

Od těchto dvou částí motorického kortexu MI a MII odstupuje a pokračuje kaudálním 

směrem dráha kortikospinální (Ambler‚ 2011). Tato dráha dále, dle Amblera (2011), sestupuje  

a probíhá přes capsula interna, mozkovým kmenem, až do dolní části prodloužené míchy. 

V tomto bodě se značná část vláken kříží a pokračuje dále v provazcích míšních. Vzhledem 

k této skutečnosti se při lézí v této části vláken projevuje porucha hybnosti na opačné polovině 

těla (Trojan‚ 2005).  

1.1.2 Řízení motoriky  

Skupina svalových vláken, která jsou inervovaná jednou nervovou buňkou 

(motoneuronem), nazýváme dle Čiháka (2002) motorickou jednotkou. Považujeme ji za 

základní součást a jednotku periferního nervového systému (Ambler‚ 2011). Díky činnosti 

CNS, zejména řízení z vyšších oblastí motorických center, lze skrz motoneuron a jeho 

příslušnou motorickou jednotku, aktivovat a inervovat svaly malé, u kterých je potřeba velmi 

jemná motorika, například drobné svaly ruky, tak i svaly velké, kupříkladu svaly potřebné 

k lokomoci (Ambler‚ 2011). K inervaci příslušného svalového vlákna dochází v synapsích 

neboli nervosvalových ploténkách (Naňka‚ 2015). 

Dle Čiháka (2002) rozlišujeme dva druhy motoneuronů, centrální a periferní. Centrální 

motoneuron je reprezentován tractus corticospinalis zejména v mozku a míše. Naopak 

k periferní části motoneuronu řadíme podle Amblera (2011), motoenurony předních rohů 

míšních, přední kořeny míšní, spinální nervy, pleteně a periferní nervy, také nervosvalové 

ploténky a samotné svaly. Tato skutečnost je velmi zásadní pro rozlišení typu léze.  

Naňka (2015) uvádí dva hlavní orgány, mozek a míchu, jako řídící. Ambler (2011) 

charakterizuje sval jako orgán, který podléhá řízení. Mezi těmito strukturami panuje rovnováha, 

podléhá neustálé proudění informací směrem do centra a zpět, na periferii a do příslušných 

svalů. Tato neustálá kontrola je dle Ambelra (2011) charakterizována jako zpětná vazba a její 
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funkce zajišťuje, že výsledek určité aktivity zpětně ovlivní tutéž činnost. Řízení motoriky tudíž 

podléhá neustálé zpětnovazební aktivitě.  

1.1.3 Reflex 

Reflex lze podle Amblera (2011) charakterizovat jako funkční jednotku celého 

nervového systému. Je definován reflexním obloukem, který je složen z pěti  

částí, a to: receptoru, aferentní dráhy, centra, eferentní dráhy a efektoru. Dále, dle Trojana 

(2005), lze rozlišit dva druhý reflexních oblouků. Řadíme mezi ně polysynaptické, které mají 

zařazený větší počet interneuronů. Tyto reflexy lze vybavit drážděním senzitivních receptorů 

(Ambler‚ 2011). Naopak reflexy monosynaptické, ke kterým lze zařadit reflex napínací, 

myotaktický a proprioreceptivní, vznikají drážděním receptorů přímo ve svalech nebo jejich 

šlachách (Ambler‚ 2011). V klinické praxi jsou rovněž známé jako šlacho-svalové reflexy, 

například reflex bicipitový (Kolář‚ 2009). 

1.1.4 Svalový tonus 

Svalový tonus definuje Kolář (2009) jako podmínku veškeré volní motoriky. Jedná se o 

napětí svalů, nezbytné pro koordinaci pohybové aktivity. Přesná definice svalového tonu zní: 

Stupeň odporu při pasivním pohybu v pohybovém segmentu (kloubu) za předpokladu, že 

vyšetřovaný segment je relaxovaný a kloub není poškozen (Ambler‚ 2011, s. 23). Svalový tonus 

je regulován skrze vyšší oddíly CNS (Kolář‚ 2009). Ovlivňují a regulují ho veškeré okruhy 

pohybového systému, počínaje okruhem pyramidovým a extrapyramidovým, dále se do jeho 

kontroly zapojuje mozeček, retikulární formace a také spinální motorický okruh (Ambler‚ 

2011).  

1.2 Klinická symptomatika léze motoneuronu 

Jak již bylo zmíněno výše, rozlišujeme dva druhy motoneuronů, a to centrální  

a periferní. Jelikož při vzniklé lézi se porucha každého z uvedených motoneuronů projeví na 

těle s určitými rozdíly, je důležité tyto symptomy správně rozeznat, abychom na základě těchto 

příznaků byli schopni zvolit vhodný diagnostický prostředek, stanovit průběh léčby  

a terapeutický plán.  

V první řadě uvedu základní termíny týkající se poruchy hybnosti následkem těchto lézí. 

Dle Amblera (2011, s. 23) lze poruchu hybnosti rozlišit na základě její intenzity na: kompletní 

poruchu hybnosti (plegii), kde aktivní pohyb je zcela nemožný. Dále Ambler (2011, s. 23) uvádí 

částečnou poruchu hybnosti (parézu), kdy je pohyb alespoň částečně zachován. V případě, že 

chceme definovat lézi na základě části těla (v tomto případě končetiny), kterou zasáhla, 
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mluvíme podle Amblera (2011, s. 23) o monoparéze (monoplegii), a to postižení pouze jedné 

levé nebo pravé končetiny a při postižení levé nebo pravé poloviny těla se jedná o hemiparézu. 

Pokud léze ovlivní obě dolní končetiny, jedná se o paraparézu a pokud zasáhne až tři končetiny, 

mluvíme o triparéze (Ambler‚ 2011). Dále Ambler (2011) uvádí také postižení všech končetin, 

obou HK i DK, a tu označujeme jako kvadruparézu.  

V následujících dvou podkapitolách jsou uvedeny hlavní rozdíly a příznaky týkající  

se jednotlivých druhů lézí. 

1.2.1 Léze centrálního motoneuronu 

Při lézi centrálního motoneuronu dochází z hlediska hybnosti k postižení většího 

množství svalových skupin (Trojan‚ 2005). Tato porucha má dle Amblera (2011) větší rozptyl 

a nedochází tak k postižení pouze jednoho svalu. Šlachookostnicové reflexy jsou u tohoto typu 

léze zvýšené a pozitivní jsou rovněž polysynpatické reflexy, děje se tak v důsledku spasticity 

(Ambler‚ 2011). Zvýšení se rovněž týká i stupně svalového tonu. Na základě těchto skutečností 

lze označit formu centrální parézy jako spastickou. Hovoříme tehdy o spastickém syndromu 

(Ambler‚ 2011).  

Spasticita  

Nejčastěji uváděnou definicí spasticity je návrh Lanceho (1980), který popisuje 

spasticitu jako: poruchu svalového tonu, která je způsobená zvýšením tonických napínacích 

reflexů závislých na rychlosti pasivního protažení. Podle Kaňovského (2015) je k správnému 

popisu spasticity zapotřebí nejprve rozlišit její příznaky, jelikož sama o sobě je z komplexního 

hlediska považovaná za součást spastického syndromu neboli syndromu horního motoneuronu. 

K tomuto syndromu se dále řadí symptomy, a to pozitivní, jako je svalová hyperaktivita, 

zvýšení reflexů a flexorové spazmy. Dále k nim řadíme klonus, který je viditelný pouhým 

okem, jelikož se jedná o rytmické opakování napínacího reflexu (Ambler‚ 2011). Mezi 

negativní symptomy řadíme podle Kaňovského (2015) zejména neobratnost HK, zhoršenou 

koordinaci a svalovou slabost. 

Dle Jecha (2015), lze lézi centrálního motoneuronu zjednodušeně charakterizovat 

triádou základních příznaků, a to parézou, zvýšenou svalovou aktivitou a svalovým zkrácením.  
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Paréza a plegie 

Tyto dva příznaky řadíme v nejzávažnějším projevům léze centrálního motoneuronu. 

Pro pacienta jsou největší komplikací a tvoří hlavní subjektivní příznak. Dochází k ovlivnění 

postavení končetiny a poruše citlivosti. Tyto vzájemně se kombinující skutečnosti mají za 

následek celkové zhoršení koordinace a sníženou výdrž. Parézu můžeme rovněž 

charakterizovat nejen jako snížení svalové síly agonisty a celkově zhoršenou koordinaci 

pohybů, ale rovněž jako zvýšenou aktivitu antagonisty (Jech, 2015). V návaznosti na to musí 

agonista vyvinout mnohem větší aktivitu, aby se vyrovnal síle stahu antagonisty a pohyb byl 

efektivní. Tento druh parézy se označuje jako strech-senzitivní paréza, kdy v návaznosti na 

oslabení agonisty dojde k mimovolnímu stahu antagonisty (Gracies, 2005). Tento princip je 

dále dle Graciese (2005), vysvětlen na základě pojmu reciproční inhibice, kdy kupříkladu při 

pokusu o extenzi prstů na paretické horní končetině bude rozsah pohybů větší, pokud zápěstí 

bude flektováno. Flexory budou pod menším napětím a recipročně tak méně inhibují extensory 

prstů (Jech ‚ 2015). 

Dle Graciese (2005) se paréza projevuje také narušeným prováděním cílené volní 

motoriky, s tímto jevem se úzce pojí relativní znehybnění části těla. Segmenty a svalové 

skupiny jsou schopné se na tento stav adaptovat a nucené znehybnění dále vede ke zkracování 

inaktivních svalů a k tvorbě kontraktur. Toto znehybnění ovlivní také vyšší centra a díky 

plasticitě mozkové tkáně dochází k přeskupením, které dále snižují možnost volní 

kooridnované svalové činnosti.  

Zvýšená svalová aktivita 

V akutním stádiu léze se příznaky často podobají lézi periferního motoneuronu, a proto 

jsou výše uvedené informace při časném stadiu léze pouze orientační. Mluvíme o pseudochabé 

paréze, která je charakterizovaná sníženými šlachookostnicovými reflexy a sníženým svalovým 

tonem (Ambler‚ 2011). Tento obraz pseudochabé parézy dominuje především u spinálních lézí 

(Jech‚ 2015).  

Jelikož se zvýšená svalová aktivita neprojevuje pouze u lézí centrálního motorneuronu, 

musíme dbát na její odlišení od jiných patologických jevů. Zaměřujeme se v prvé řadě na to, 

zda je přítomná spasticita (viz výše samostatná podkapitola). Dalším projevem je také na pohyb 

nevázaná spastická dystonie, která odpovídá za abnormální posturu končetiny v klidu, a právě 

ona bývá příčinou funkčního deficitu HK (Jech‚ 2015). Dále dle Jecha (2015) je viditelným 
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následkem spastické dystonie Wernicke-Mannovo držení, s typickou trojflexí na HK (v lokti, 

zápěstí a prstech) a extenzí na DK.  

Mezi další příznaky Jech (2015) uvádí například spastické synkineze, charakterizované 

jako přetečení svalové aktivity do jiných svalových segmentů, kvůli kterým vznikají různé 

motorické (často nechtěné) synergie. Dále se na základě zvýšené svalové aktivity objevují také 

spastické ko-kontrakce, které znemožňují agonistům volné provedení pohybu, jelikož 

nedochází k relaxaci svalů vykonávajících opačný pohyb.  

Zkrácení svalů  

V důsledku patologických změn v paretickém svalu dochází k jeho zkrácení a atrofii 

svalové hmoty (Jech‚ 2015). Následkem všech výše uvedených změn je v takto postiženém 

svalovém segmentu limitována veškerá aktivita. Není možné správně provádět pasivní  

ani aktivní pohyby, dochází ke ztrátě pružnosti svalů, což ještě více podpoří jeho nežádoucí 

zkrácení a v konečném stádiu často dochází až k fixní kontraktuře. Dále Jech (2015, s. 18) 

uvádí, že nejčastěji podléhají svalovému zkrácení svaly, jako jsou adduktory ramene, flexory 

paže a lokte, pronátory předloktí, flexory zápěstí a prstů. Na DK se to týká zejména svalů zadní 

strany stehna, trojhlavého svalu lýtkového a adduktorů stehna. 

Tyto výše uvedené deficity se mohou projevovat samostatně nebo izolovaně, ale 

v nejčastějších případech je zaznamenáváme v různých kombinacích, což je důsledkem 

především toho, že při lézi dochází buď k poškození pouze kotrikospinální dráhy nebo výše 

postavených řídících center, a to MI nebo MII. 

1.2.2 Léze periferního motoneuronu 

Při lézi periferního motoneuronu, dle Amblera (2011), dochází k poruše hybnosti 

odpovídající příslušné inervační oblasti, to znamená, že dojde k lokalizované poruše, a to pouze 

u svalů, které jsou daným periferním nervem inervovány. Svalovou skupinu, inervovanou 

jedním spinálním nervem, odborně označujeme jako myotom. Dále dochází ke snížení nebo 

vyhasnutí šlachookostnicových reflexů a rovněž následkem léze zaznamenáváme snížený 

svalový tonus a s ním spojenou hypotonii až atonii.  

Dalšími příznaky, díky kterým můžeme tvrdit, že se jedná o lézi periferní, jsou 

fascikulace a fibrilace. Spontánní kontrakce skupiny svalových vláken (Ambler‚ 2011, s. 24) 

neboli fascikulace, jsme schopni zachytit okem jako drobné záškuby nebo vlnění v příslušném 

svalu. Naopak fibrilace, které podle Amblera (2011, s. 24), můžeme zaznamenat pouze díky 
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elektromyografu, jsou spontánní kontrakce jednoho svalového vlákna. V neposlední řadě 

nesmíme opomenout fakt, že periferní míšní nerv je nervem smíšeným, tudíž při jeho lézi dojde 

současně k poruše senzitivní v oblasti, která je daným nervem zásobena, a to v příslušném 

dermatomu.  

1.2.3 Poruchy čití 

Podle Amblera (2011), rozlišujeme dva základní typy čití. Patří mezi ně povrchové čití, 

zajišťované spinothalamickým traktem, pro vnímání bolesti, chladu, tepla a doteku. Druhým 

typem je systém označovaný jako systém zadních provazců míšních, díky kterému jsme schopni 

rozlišit polohu a pohyb těla v prostoru a také vibrace (tyto modality souhrnně označujeme jako 

čití hluboké).  

Dané vjemy jsme schopni zachytit díky receptorům, proprioreceptorům (sloužících 

k vnímání hlubokého čití) a z vlastních nervových zakončení pro zachycení bolestivých 

podnětů. Jak již bylo na začátku zmíněno, nejčastěji dochází k lézi v oblasti capsula interna  

a horního kmene. Podle Amblera (2011) dochází k poruchám čití, které mají globální charakter  

a jelikož se vzestupné aferentní dráhy také kříží, dochází k poruše na kontralaterální straně. 

Následkem je hemianestezie (totální necitlivost) anebo hemihypestézie, neboli snížení citlivosti 

pro daný podnět (Ambler‚ 2011). 

1.2.4 Motorické syndromy 

Na základě výše uvedených faktů, lze rozlišit podle Amblera (2011) základní motorické 

syndromy. Mezi základní motorické syndromy patří syndrom paretický, který se nejvíce 

projevuje ztrátou nebo poruchou motoriky různého stupně. Spastický syndrom Kolář (2009) 

popisuje především zvýšeným svalovým tonem, šlachookostnicovýmí reflexy a také 

spastickými pyramidovými jevy. Jejich kombinací vzniká syndrom spasticko-paretický.  

1.3 Hemiparéza  

1.3.1 Definice  

Hemiparéza, rovněž podle Amblera (2011, s. 25) označovaná jako hemi-postižení, je 

jednostranná částečná porucha hybnosti. Typicky se projevuje na kontralaterální polovině těla 

vzhledem k místu léze. V nejčastějších případech jde o lézi centrálního motoneuronu, která  

se nezřídka označuje také jako spastická, i když ne u všech pacientů se spasticita projevuje 

(Votava‚ 2017). Ve většině případů, současně s poruchou hybnosti, dochází k poruše čití,  

a pokud je zasažená dominantní hemisféra dojde i k poruše symbolických funkcí. 
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K symbolickým funkcím řadíme například schopnost číst, psát, počítat, mluvit a myslet 

v abstraktních pojmech. Jsou to vlastnosti, které nám umožňují porozumět okolnímu světu. 

Typickým obraz hemiparézy má dle Amblera (2011) právě léze v oblasti capsula interna, která 

se projevuje semiflekčním spastickým držením HK, především typickou trojflexí. Celá paže je 

flektovaná v loketním kloubu, dále dochází rovněž k palmární flexi v zápěstí, které ale naopak 

DK jsou v extenzi a také dochází k vnitřní rotaci v kyčli, neboli cirkumdukci. 

1.3.2 Spastické vzorce 

Vzhledem k tomu, že projevy spastické formy hemiparézy se u každého pacienta značně 

liší a rovněž celkový stav je v průběhu léčby a rehabilitace značně proměnlivý, tak i přesto lze 

popsat některé základní vzorce. 

1.3.2.1 Spastický vzorec horní končetiny 

V tomto vzorci je na první pohled patrná typická trojflexe horní končetiny. Při tomto 

vzorci je paže addukovaná v ramenním kloubu, flektovaná v lokti a také v zápěstí, připomíná 

tedy složené ptačí křídlo (Švestková‚ 2017).  Současně dochází k retrakci a depresi (addukci) 

ramene (Carraro, 2002). Patologická addukce, vnitřní rotace a ventrální flexe paže v ramenním 

kloubu je podmíněná především funkcí m. pectoralis major, dále m. teres major a caput longum 

tricepsu (Elišková‚ 2015). Na flexi v loketním kloubu se podílí především m. brachialis a 

m.brachioradialis. Hyperpornace předloktí je dalším charakteristickým obrazem parézy horní 

končetiny. Je ovlivněná zvýšenou aktivitou m. pronator teres a m. pronator quadratus. Pokud 

dochází rovněž k spastické flexi v zápěstí, je zpravidla podmíněna oběma flexory, a to m. flexor 

carpi radialis i m. flexor carpi ulnaris (Elišková‚ 2015).  

Některé typy paréz HK se projevují rovněž flekčním postavením prstů, a to nejčastěji 

flexí distálních a proximálních interfalangeálních kloubů, a aktivitou m. flexor digitorum 

superficialis a profundus (Angerová‚ 2017). Lze ale rovněž rozlišit spastické formy parézy kdy 

ruka a prsty jsou prakticky hypotonické, a klouby mezi prvními a druhými  interfalageálními 

klouby jsou v hyperextenzi. (Švestková‚ 2017).  

1.3.2.2 Spastický vzorec dolní končetiny 

Na dolní končetině se tento vzorec projevuje především jako addukce a vnitřní rotace 

v kyčelním kloubu. Dále zaznamenáváme extenzi v kolenním kloubu, plantární flexi a inverzi 

v hlezenním kloubu, současně s flexí nebo extenzí prstů a popřípadě flexí palce (Angerová‚ 

2017). Dolní končetina je tedy z celkového pohledu v extenčním, a na chodidle ekvinovarózním 

postavení (Švestková‚ 2017). Dle Angerové (2017) je pes equinovarus způsoben spasticitou m. 
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tibialis posterior současně spolu s tricepsem. Tímto postavením se vyrovnává zkrácení dolní 

končetiny způsobené hemiparézou (Švestková‚ 2017). Celkově dochází k jednostrannému 

zkrácení laterální části trupu (Carraro, 2002).  

1.3.3 Příčiny hemiparézy 

V České republice se setkáme s typickým obrazem hemiparézy jako nejčastějším 

následkem cévní mozkové příhody. Zaznamenáváme ji u lidí středního věku a častěji rovněž 

evidujeme výskyt u mužů (Švestková‚ 2017). Četnost CMP v tuzemsku udává až 250-

300/100000 obyvatel na rok, což je jedna z nejvyšších v Evropě.  

Když pominu vysokou incidenci a úmrtnost, která v České republice v posledních letech 

dosahuje až 15 % (zhruba 2/3 pacientů přežívají), jeví se dle České neurologické společnosti 

JEP (2008) závažnou rovněž skutečnost, že CMP postihuje stále mladší věkové skupiny, a to 

osoby ve věku mezi 30. a 40. rokem životem, což je problém nejen zdravotnický, ale také 

sociální a ekonomický.   

Z výše uvedeného počtu takto nemocných, je zhruba 30 % těžce handicapováno  

a dalších 30 % pacientů postiženo jen lehce (Horáček‚ 2006). Různý původ obrn, se kterými  

se u pacientů setkáváme, je příčinou léze centrálního motoneuronu. Za posledních 30-40 let  

se tato převaha projevila ještě více, jelikož díky preventivnímu očkování zanikla v tuzemsku 

hlavní příčina periferních paréz, kterou představovala poliomyelitida, neboli dětská infekční 

obrna (Votava‚ 2017). 

Dalšími možnými příčinami hemiparézy můžou být kongenitální nebo získaná 

poškození mozku. Mezi kongenitální neboli vrozené příčiny řadíme především dětskou 

mozkovou obrnu (DMO), počíná se dětstvím a přetrvává až do dospělosti, nepředstavuje tudíž 

výjimku ani u dospělých osob. K získaným poškozením mozku a míchy, které se projevují 

jednostrannou poruchou hybnosti, patří zejména traumatické léze, například následkem úrazu, 

dále nádory a také roztroušené mozkomíšní sklerózy (Votava‚ 2017).  Traumatické poškození 

mozku (z angl.. traumatic brian injury, TBI) je jednou z hlavních příčin zdravotního postižení 

a smrti na celém světě. Každý rok se milióny jednotlivců po celém světě stanou obětí takto 

získaného poškození mozku. U těch, kteří přežívají, jsou tato zranění často spojena  

s přítomností fyzických, kognitivních a emočních obtíží v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu. Tato poškození, související s TBI, způsobují problémy s osobní, sociální, rodinnou 

a pracovní reintegrací po úrazu (J. Clin. Med., 2020).  
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Dále, zde řadíme záněty, encefalitidy a jak již bylo výše zmíněno také poškození 

vznikající na základě cévní etiologie. Kavlach (2010) taktéž uvádí srdeční onemocnění, 

například embolizaci ze srdce jako příčinu CMP, dále onemocnění chlopní, fibrilace a flutter 

síní. Dle České neurologické společnosti JEP (2008) patří mezi rizikové faktory především 

genetické předpoklady. Rizikový je také pokročilý věk (nad 65 let), diabetes, kouření, 

ateroskleróza, pravidelná konzumace alkoholu, hypertenze a poruchy krevního tlaku, nadváha 

a nesprávná životospráva, mezi jinými například obezita a zneužívání drog. 

1.4 ERGOTERAPIE A SOBĚSTAČNOST 

Následující kapitoly budou věnovány přiblížení a teoretickému popisu dalších zásadních 

pojmů, kterými jsou soběstačnost a personální všední denní činnosti (pADL). Dále zde 

navážeme na problémy, které při nácviku těchto aktivit vznikají. Zejména se zaměříme  

na oblékání u osob, pro které je z funkčního hlediska obtížné vykonávat tuto činnost, kvůli 

následkům hemiparézy, jejíž problematika, klinická symptomatika a etiologie byla 

specifikována v předchozích kapitolách teoretické části práce.  

Rehabilitace je z historického hlediska dávno zažitým širokým pojmem. V běžném 

pojetí představuje snahu společnosti a také celého rehabilitačního týmu, která díky vzájemné 

koordinaci a spolupráci usiluje o začlenění (integraci) jedince do společnosti, zlepšení  

a stabilizaci jeho zdravotního stavu. Dále cílí ke zmírnění následků onemocnění a co největší 

minimalizaci možných komplikací, které by v budoucnu negativně ovlivnily zdravotní stav 

pacienta (Kolář‚ 2015). Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a definice rehabilitace 

z roku 1981, nutno také dodat, že je to proces, který zahrnuje používání veškerých prostředků 

(např. lékařských, sociálních), potřebných k dosažení co možná nejvyššího stupně funkčních 

schopností. S tímto se úzce pojí teorie a modely využívané v ergoterapeutické praxi, které 

rovněž vedou k získání co možná nejvyšší úrovně samostatnosti.   

Soběstačnost 

Podle Krivošíkové (2011), můžeme soběstačnost charakterizovat a blíže specifikovat 

díky konceptu ADL (z angl. Activities of Daily Living), který je dále popisován v následující 

kapitole. Charakteristické jsou pro ni pojmy jako je například pravidelnost, automatičnost, 

nezávislost a samostatnost. Fyzická a osobní nezávislost je dále dle Krivošíkové (2011) 

považována za základ a člověk je z pohledu ergoterapeuta považován za samostatného, pokud 

je schopný zvládat činnosti nezávisle, to znamená bez dopomoci ostatních osob. V posledních 
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letech je koncept nezávislosti častěji spojován s vykonáváním sebeobslužných činností  

a používáním kompenzačních pomůcek.  

Z ergoterapeutického hlediska, podle Krivošíkové (2011) lze právě v českém prostředí, 

chápat pojem samostatnosti v souvislosti s vykonáváním ADL. Na základě tohoto poznatku 

poté můžeme použít hodnocení ke stanovení míry nezávislosti, a to díky využití prostých testů 

a škál, které jsou uvedeny v samostatné podkapitole. Výslednou úroveň samostatnosti na 

základě interpretovaných výsledků, poté můžeme nazvat soběstačností. Je to ale pojem velmi 

subjektivní, protože úroveň každého jedince s disabilitou je ovlivněná prostředím, ať už 

sociálním, kulturním nebo pracovním. Rovněž vnímání a kognitivní úroveň pacientů 

s hemiparézou se vyznamenává svými specifiky. Každý jedinec má při vykonávání ADL jiné 

zázemí, někteří se nacházejí v domácím prostředí, jiní zase provádějí trénink v rámci pobytu 

například v denním stacionáři, kde nelze dokonale nasimulovat podmínky, kterými disponuje 

domácí prostředí jedince.  

1.4.1 Personální všední denní činnosti 

V současné době je nabízeno mnoho definic, které se snaží, co možná nejvíce, 

vystihnout pojem všedních denních činností. Společné mají ale to, že v každé najedeme výčet 

aktivit, které jsou prováděné na denní bázi a vedou k tomu, aby jedinec s disabilitou dosáhl 

uspokojení v oblasti základních potřeb (Krivošíková‚ 2011). Jsou to činnosti spojené s péčí o 

sebe sama, prováděné každodenně a jsou součástí rutiny a návyků jedince.  

Dle konceptu ADL, dělíme tyto činnosti na dvě základní kategorie, a to na personální 

ADL a instrumentální všední denní činnosti (iADL). Rozšířené neboli iADL představují 

komplexnější činnosti prováděné v domácím prostředí, tak i v širší společnosti. Z výčtu aktivit, 

které představují součást iADL, uvádí Krivošíková (2011) nakupování, přípravu jídla, uklízení, 

hospodaření v domácnosti, používání komunikačních technologii, užívání nebo přípravu 

medikace, manipulaci s penězi, péči o jiné osoby a bezpečnost. Jelikož předmětem této práce 

je problematika pADL, nebudou blíže specifikovány jednotlivé činnosti spadající do kategorie 

iADL. 

Personální všední denní činnosti neboli bazální všední denní činnosti (BADL) dle 

Neistadta (2000) a dále dle Krivošíkové  (2011) pojmenované rovněž jako sebeobslužné 

činnosti, odpovídají základním biologickým potřebám člověka. Jsou to činnosti orientované 

především na péči o svou vlastní osobu. Představují elementární složku nezbytnou pro život  

ve společnosti, tvoří základ přežití a jsou nezbytné pro zachování úrovně našeho zdraví (z angl. 



  

14 

 

well-being) (AOTA‚ 2017). Řadíme mezi ně každodenní aktivity potřebné k přijetí potravy, 

tekutin, koupání, sprchování, používání toalety a zvládání hygieny po použití toalety. Dále, dle 

AOTA (2017) do této kategorie patří funkční mobilita, osobní hygiena a sexuální aktivita. Patři 

zde rovněž oblékání a svlékání, a to horní i dolní poloviny těla. V neposlední řadě je důležité 

zmínit také péči o pomůcky, se kterými jedinec manipuluje v průběhu vykonávání dané pADL.  

Dělení pADL dle AOTA (2017) je následující:  

Koupání a sprchování 

Do této kategorie pADL spadá schopnost pacienta používat prostředky pro správné 

provedení této aktivity, a to například mýdlo, sprchový gel. Řadí se zde také schopnost pacienta 

se samostatně osprchovat a následně také osušit. Dále zde řadíme rovněž schopnost udržet 

stabilní a bezpečnou polohu při vykonávání této činnosti a také přesun do a z koupacích pozic 

(vana, sprchový kout).  

Toaleta  

Tato kategorie zahrnuje schopnosti pacienta při používání toaletních potřeb, dále 

schopnost manipulace s oblečením (před a po použití toalety), udržení bezpečné toaletní pozice, 

přesuny do a z toaletních pozic. Dále zde řadíme schopnost očištění a hygieny po vykonání 

potřeby, péči o menstruační a inkontinenční pomůcky (včetně katetrů a čípků). Taktéž do této 

kategorie spadá schopnost pacienta kontrolovat a ovládat tuto potřebu.  

Příjem potravy a tekutin 

Tato kategorie zahrnuje držení, manipulaci a používání všech běžných stolovacích 

nástrojů potřebných k příjmu jídla (například použití lžíce, příboru, úchop hrnku). Dále rovněž 

samotné polykání, kousání a manipulaci s jídlem v ústech. Zahrnuje rovněž přípravu  

a uspořádání jídla na talíři, například krájení a dopravení potravy či tekutiny k ústům. 

Oblékání  

Oblékání zahrnuje pacientovy schopnosti výběru oblečení a doplňků vhodných pro dané 

roční období, počasí a příležitost. Dále zde patří schopnost přípravy oděvů a manipulaci s nimi. 

Zahrnuje oblékání a svlékání (horní i dolní poloviny těla), včetně zapínání knoflíků, zavazování 

tkaniček, obouvání bot, manipulaci se zipem a používání osobních protetických pomůcek.  

U pacientů s hemiparézou je nutno zmínit rovněž nasazení a sundání dlahy, například korekční 
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či fixační (Pfeiffer, 2007), která slouží ke korekci patologického postavení končetiny. Pokud se 

zaměříme na oblékání horní poloviny těla, řadíme zde schopnosti jedince samostatně si 

obléknout či svléknout spodní oděv, kde dle Školy textilu, zde patří spodní prádlo, nátělník a u 

žen především podprsenka. Další kategorii představuje vrchní oděv, ke kterému patří tričko, 

svetr, mikina, košile, sako, vesta a u žen typicky halenka nebo šaty. Poslední část oblečení 

představuje svrchní oděv, kde patří zejména bunda či kabát. Oblečení dolní poloviny těla rovněž 

dělíme do těchto třech výše uvedených kategorií, které zahrnují například kalhoty, u žen typicky 

sukni a dále například džiny nebo tepláky.  

Osobní hygiena  

Osobní hygiena zahrnuje především schopnost manipulace, používání a aplikaci 

prostředků nutných pro správné provedení této činnosti, a to například používání holicího 

strojku a pinzety, k odstranění chloupků z těla. Dále zde řadíme nanášení dekorativní kosmetiky 

a s tím spojené i následné odličování, včetně použití deodorantu. Nelze opomenout ani mytí, 

sušení, česání, kartáčování a zastřihování vlasů, péči o nehty (pedikůru i manikůru) s využitím 

nůžek na nehty, kleštiček nebo pilníku. Dále péči o pleť a dutinu ústní, včetně čištění zubů, 

nanášení pasty, používání a očištění zubních náhrad a protéz. Do této kategorie rovněž řadíme 

používání a čištění pomůcek osobní péče a zařízení, jako jsou například naslouchadla, kontaktní 

čočky, brýle, glukometry a antikoncepční pomůcky.  

Funkční mobilita 

Pod pojem funkční mobility řadíme především přesun z jednoho místa na druhé, 

zejména při provádění každodenních činností. Patři zde mobilita na lůžku (přetáčení, 

vertikalizace do sedu a stoje), dále mobilita na mechanickém vozíku včetně přesunu z něj a zpět 

na vozík. Funkční mobilita zahrnuje rovněž transfery v rámci postele, auta, sprchy, vany, 

toalety, židle a rovněž při případném pádu transfer ze země. Zahrnuje rovněž přepravu objektů 

a pomůcek běžné denní potřeby.  

1.4.2 Potíže hemiparetiků při provádění pADL 

Dominantním problémem při provádění všedních denních činnosti je především 

porucha hybnosti. U všech pacientů chybí normální koordinovaný a kontrolovaný pohyb, který 

je důsledkem narušení či ztráty svalového tonu na postižené straně (Carraro, 2002). Projevuje 

se různou intenzitou, podle místa a stupně léze. Jak již bylo výše zmíněno, na horní končetině 

převládá flekční typ držení a na dolní končetině naopak extenční typ postavení.  
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Bolest 

Bolest může často omezit proces zotavení a rehabilitace pacienta. Rovněž může vést 

k depresivním stavům, ztrátě motivace a ve svém nejzávažnějším důsledku až k sociální izolaci. 

Pacient může pociťovat bolest například během pohybu paretické horní končetiny při provádění 

každodenních činností, což následně vede k omezení vykonávání těchto aktivit a dalšímu 

zhoršení funkce a schopností jedince (Gjelsvik, 2008). Poruchu hybnosti na paretické horní 

končetině pacient vnímá negativně z důvodu omezeného rozsahu pohybu. Často je jakákoliv 

snaha o aktivní pohyb úplně nemožná, ale rovněž z negativního hlediska ovlivní pacienta i 

bolest, a to především v ramenním kloubu (Delisa, 2005). Bolestivé rameno je častou 

komplikací hemiparézy. Jeho patogeneze je multifaktoriální a příčinou můžou být různé formy 

kasulitid, impigement syndrom, komplexní regionální bolestivý syndrom a také spasticita 

(Delisa, 2005). Bolestivé rameno představuje komplikaci, která zpomaluje a často i znemožňuje 

standartní průběh rehabilitace až u 80 % pacientů s hemiparézou (Krobot, 2005). Při provádění 

každodenních aktivit s opakovanou snahou o abdukci paže, kterou je hemiparetik schopný 

provést pouze švihem, může dojít k lokálnímu vyprovokování bolesti, která znemožní 

pokračování v činnosti (Krobot, 2005).  

Subluxace ramenního kloubu 

Další častou příčinou bolesti v ramenním kloubu, která se projevuje až u 50 % 

hemiparetických pacientů (Delisa, 2005), je subluxace ramene. Dle Krobota (2005) je to 

nejčastější ne-neurologická příčina bolestí ve vztahu k hemiparetickému rameni. Subluxace je 

dále charakterizována abnormálním postavením lopatky, změnami v glenohumerálním 

skloubení, především dislokací hlavice humeru.  

Syndrom zmrzlého ramene 

Syndrom zmrzlého ramene neboli adhezivní kapsulitida, je rovněž formou syndromu 

bolestivého ramene (Kolář‚ 2009). Dochází k patologickému omezení mobility tkáně, současně 

ke strukturální přestavbě a výsledkem je stažení kloubního pouzdra se současným omezením 

rozsahu pohybu v ramenním kloubu. Rovněž svaly v oblasti ramenního kloubu jsou 

v hypertonu, dochází k jejich postupnému zkrácení a v konečné fázi i kontrakturám (Kolář‚ 

2015). Výsledkem je znovu zvýšená bolest a nemožnost či omezení pohybu ve všech směrech 

v pletenci ramenním. Dle Valouchové (2009) syndrom zmrzlého ramene rovněž negativně 

ovlivňuje vykonávání všedních denních činnosti, jelikož dochází ke znehybnění, je tento 
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problém významný také z hygienického hlediska. Pacient není schopný provést dostatečnou 

očistu v oblasti podpaží, zároveň se zhoršuje možnost oblékání například těsného oděvu.  

Zároveň se zhoršující se bolestí, která se v pozdějším období objevuje i v klidu, se aktivita stává 

nepříjemnou. 

Thumb-in-palm 

Vzhledem ke své důležitosti, jakou představuje celková funkce ruky při zvládání 

běžných denních činnosti, zde uvádím rovněž pojem palec v dlani (z angl. thumb-in-palm). 

Představuje další deformitu, která se objevuje na paretické horní končetině (Skriven‚ 2011). 

Jedná se o patologickou addukci palce, který je těsně umístěn uvnitř dlaně. Svaly, které 

přispívají ke vzniku této deformity, jsou především flexor pollicis longus a brevis. Dále, dle 

Skriven (2011), se může projevovat různou intenzitou flexe v metakarpofalangeálnim  

a interfalangeálním kloubu. Palec v tomto patologickém postavení způsobuje několik 

problémů. Například na končetině, se zbytkovým volním aktivním pohybem, bude narušovat 

funkcí úchopu, především fázi sevření a uvolnění. Na hemiparetické končetině, bez možnosti 

aktivního pohybu, takto postavený palec vytváří rovněž problémy spojené s hygienou.  

V důsledku tohoto držení a ohybu palce, může na těchto místech docházet k porušení celistvosti 

epitelu. Dále může být problematická úprava nehtů. Palec je v dlani a dlouhý nehet tak může 

představovat další riziko poškození kůže (Skriven‚ 2011). Při oblékání, takto flektovaný palec 

směřující do dlaně, představuje rovněž nemožnost cokoliv přidržet nebo zaháknout, to se 

projevuje zejména při zapínání drobných komponent oděvu, jako jsou zipy  

a knoflíky. 

Drop foot 

Dalším faktorem, který znepříjemňuje a negativně ovlivňuje aktivitu člověka 

s hemiparézou, je tzv. přepadávání neboli pokles chodidla (z angl. drop foot). Může být 

zapříčiněné mnoha podmínkami, ale cévní mozková příhoda a léze centrálního motoneuronu  

je jednou z hlavních příčin objevující se až u 5 % přežívajících pacientů s hemiparézou (Yao, 

2020). Dále, podle Yao (2020), abnormální krokový cyklus, vyplývající z nedostatečné 

inervace extenzorových svalů, vede k sekundární nesprávné poloze nohy. Spasticita extenzorů 

na dolní končetině se projevuje především tím, že chůze pacienta je nemotorná, nekoordinovaná 

a pozorujeme rovněž problémy s rovnováhou a stabilitou (Carraro, 2002). Při chůzi pacient 

nepřenáší váhu na patu, což dále zvyšuje svalový tonus a pacient si na paretické dolní končetině 

pomáhá cirkumdukcí (Carraro, 2002). Cirkumdukce, je pasivní předsunutí dolní končetiny 
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rotací kolem nepostižené dolní končetiny. Toto patologické postavení dolní končetiny, dále 

znemožňuje snadné provádění pADL. Například u oblékání, pacient aktivně není schopen 

flektovat chodidlo, což je komplikací zejména při obouvání bot. Dolní končetina aktivně 

nepomáhá a pacient s ní musí manipulovat pomocí zdravé horní končetiny.  

1.4.3 Hodnocení pADL  

V roce 1997 byl Kanadskou asociací ergoterapeutů vytvořen Kanadský model výkonu 

zaměstnávání (z anlg. Canadian Model of Occupational Performance, CMOP). Tento model  

se skládá ze tří základních oblastí výkonu zaměstnávání a popisuje klienta ve třech oblastech, 

a to soběstačnosti, která zahrnuje provádění všedních denních činností a aktivity nezbytné pro 

sebeobsluhu a samostatnost klienta. Dále z oblasti produktivity a práce, vzdělávání a vedení 

domácnosti. Třetí oblast představuje volný čas, a to zábava, zájmy a činnosti, které pro klienta 

představují potěšení. Krivošíková (2011) dále uvádí, že dle tohoto modelu je výsledek 

zaměstnávání úzce spojen s interakcí tří dalších složek, které rovněž popisuje Pedtretti (1996). 

Zásadními třemi komponentami, které ovlivní výkon jedince, jsou dle tohoto modelu 

především: senzomotorická složka, kognitivní složka, nebo také kognitivní interakce  

a psychosociální nebo rovněž psychologická složka.  

Dle Jelínkové (2009) se ergoterapueti zaměřují na schopnosti klienta samostatně  

a nezávisle zvládat běžné denní činnosti, které jsou základní komponentou CMOP, ale rovněž 

na jejich hodnocení, které je podstatné pro správnou intervenci. Hodnocení se provádí z důvodu 

zjišťování příčiny obtíží v oblasti pADL, dále odhalení konkrétních limitací a rovněž k návrhu 

terapie vedoucí ke zlepšení a udržení stávající míry soběstačnosti.  

V ergoterapii lze hodnotit pomocí analýzy činnosti, pozorováním, rozhovorem a pomocí 

standardizovaných či nestandardizovaných nástrojů. K nejnovějším a nejčastěji využívaným 

patří test Funkční míry nezávislosti (z angl. Functional Independence Measure, FIM). Tento 

test hodnotí dysfunkce v 18 položkách, zkoumá fyzické, psychologické a sociální funkce 

jedince. Tento nástroj se používá k posouzení úrovně zdravotního postižení pacienta. Díky 

svým vlastnostem by měl být dle Jelínkové (2009) volen jako první nástroj pro zjišťování 

výstupu terapie. 

K dalším často používaným dále patří například Index Barthelové (z angl. Barthel Index, 

BI) z roku 1965 (Krivošíková, 2011). BI, jako jedno z prvních hodnocení, je nejznámější 

hodnocení personálních ADL, které se používá v hodnocení především chronicky nemocných 

osob. Jedná se o poměrně citlivé hodnocení. Obsahuje 10 položek, týkajících se pADL 
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(například oblékání, příjem jídla a tekutin, přesuny a další) a v posledních letech prošel několika 

úpravami. Dle posledních studií, je jeho validita, spolehlivost a interpretace stále považovaná  

za dostatečnou pro měření a hodnocení změn fyzických funkcí jedince (Bouwstra, 2019). 

Jak již bylo výše zmíněno, nedílnou součástí hodnocení v Ergoterapii představuje 

pozorování, které můžeme využít pro následnou analýzu aktivity. Pečlivá analýza činnosti je 

nám podle Pedrtetti (1996), schopná poskytnou informace o různých částech této aktivity  

a volbě strategií. Činnost může být analyzovaná ze tří perspektiv, a to z hlediska pole 

působnosti, jedince nebo aktivity samotné. Pole působnosti zahrnuje především objekty  

a prostředí, ve kterém je daná aktivita vykonávaná. Jedinec, je osoba, která se dané aktivity 

účastní a zahrnuje rovněž komponenty, kterými musí být schopen se projevit, aby byla činnost 

zdárně dokončena. V neposlední řadě zde analyzujeme samotnou probíhající činnost. 

Zkoumáme její vnitřní vlastní vazby, charakteristiky a vztah dané aktivity ke skutečnému světu 

a sociokulturnímu prostředí.  

Pokud má být činnost použita jako základ terapie, musí být předem definovaná  

a analyzovaná. Vybraná aktivita sloužící k naplnění terapeutického cíle, musí dle Pedretti 

(1996) splňovat následující:  

 Aktivita musí být zaměřená na cíl. 

 Aktivita musí být pro pacienta smysluplná. 

 Aktivita musí vyžadovat mentální nebo fyzickou účast pacienta. 

 Aktivita musí rozvíjet dovednosti a schopnosti pacienta. 

 Aktivita musí být přiměřená věku a zájmům pacienta. 

 Aktivita musí být zvolena se svolením pacienta.  

1.4.4 Intervence ergoterapeuta v oblasti pADL 

Dle ČAE (2007) je hlavním cílem Ergoterapie možnost pomoci osobám, u kterých 

v důsledku získaného či vrozeného onemocnění, došlo k potížím při provádění každodenních 

činností. Dle výše zmíněného modelu výkonu zaměstnávání, se ergoterapeuti pomocí využití 

smysluplné aktivity snaží dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, pracovních i zájmových činnostech. Zejména v oblasti pADL, lze využít několik 

metod nácviku a intervence. K popisu nejčastěji využívaných se budu věnovat v kapitolách 

níže. 
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Ergoterapeuti, dle Krivošíkové (2011) při práci s pacienty s tělesným postižením 

využívají několik rámců vztahů, mezi jinými i biomechanický, využívaný v rehabilitaci 

fyzických postižení. Třemi ze základních komponent, které můžeme díky tomuto rámci vztahů 

pozitivně ovlivnit, jsou síla, vytrvalost a volní hybnost (Curtin, 2017). Terapeuti se zaměřují na 

to, jak dysfunkce v určité oblasti ovlivní funkci a výkon jedince, například při provádění 

běžných denních činností. Dále dle Curtin (2011) využívají své profesionální zkušenosti a 

kompetence, aby následně zvolili relevantní formu hodnocení a vhodný nástroj intervence. 

Cílem je umožnit pacientům participaci v jejich běžných aktivitách s komfortem, uspokojením 

a dosažením krátkodobých či dlouhodobých výsledků. Nástroje intervence mohou představovat 

různé strategie, zvolené v závislosti na individuální potřebě jedince (Krivošíková, 2011). Jako 

vhodná, se jeví intervence zaměřená především na zvětšování rozsahu pohybů  

a nácvik úchopu. Tyto dvě složky jsou považovány za dva zásadní rehabilitační cíle v terapii, 

mají vysokou prioritu, a to zejména z důvodu, že jejich pozitivní ovlivnění a výsledek úzce 

souvisí s výkonem jedince v oblasti pADL. Tento přístup se uplatňuje u jedinců v akutním i 

subakutním stádiu, s mírným až středně závažným poškozením CNS (Carmona, 2019).  

Adaptace 

V rámci nácviku určitých aktivit je nutné přizpůsobovat činnosti tak, aby vyhovovaly 

zvláštním potřebám pacienta nebo prostředí, v němž je daná aktivita prováděna (Pedtretti, 

1996). Ergoterapeut se zaměřuje především na adaptaci činnosti, prostředí či pomůcky 

(Krivošíková, 2011). Činnost musí být přizpůsobená tak, aby odpovídala zbytkovým 

schopnostem jedince, například příjem jídla pomocí jedné končetiny s využitím speciální dlahy 

nebo s využitím protiskluzové podložky. Aktivita rovněž může vyžadovat adaptaci polohy 

pacienta nebo změnu a přizpůsobení prostředí. Například pokud je pacient schopen číst jen 

vleže, je vhodné použít speciální stojan na čtení nebo pořídit horizontální hranolové brýle. 

Ergoterapeut musí být v tomto ohledu především kompetentní ale i vynalézavý a tvořivý. Musí 

si rovněž uvědomit, že toto přizpůsobení má být pro pacienta maximálně efektivní a využitelné 

i v domácím prostředí, proto by se terapeut měl vyhnout přílišným, komplikovaným a častým 

změnám (Pedtretti, 1996). Vhodně použitá adaptace činnosti, prostředí nebo pomůcky, dle 

Gillena (2016), představuje pro většinu pacientu jednu z nejefektivnějších a nejrychlejších 

možností při zlepšování výkonu v oblasti provádění pADL.  

Dle Krivošíkové (2011) se adaptace týká zejména struktury, funkce, formy činnosti 

nebo druhů prostředí. Adaptací lze ovlivnit různé aspekty, jako například: fyzické prostředí, 



  

21 

 

sociokulturní prostředí, senzomotorické, kognitivní, emocionální a sociální parametry, 

pomůcky, čas a strukturu.  

Kompenzační pomůcky 

U většiny pacientů po lézi v CNS nedojde k plné obnově funkce. Jelikož některé 

senzomotorické problémy pacientů s hemiparézou mohou vyústit až ve ztrátu určité funkce, 

v takovýchto případech se pacienti neobejdou bez asistence druhé osoby či využití 

kompenzačních pomůcek (Gjelsvik, 2008). Tyto pomůcky často umožní pacientům samostatné 

provádění činnosti a z celkového hlediska nahrazují porušenou funkci nebo danou aktivitu 

kompenzují (Krivošíková, 2011). Dle Jelínkové (2009) lze kompenzaci spolu s adaptací zařadit 

ke kompenzačnímu přístupu. Řadíme zde kompenzační pomůcky sloužící k mobilitě a 

lokomoci, jako například mechanické i elektrické vozíky, chodítka a berle. Dále zde dle 

Gjelsvik (2008) řadíme například podavače, zapínače knoflíků, speciální adaptované lžíce 

s rozšířenou rukojetí, sedačky do vany, madla a další. Ke kompenzačním pomůckám lze zařadit 

i speciální úpravu počítačů a komunikačních prostředků, které dle Krivošikové (2011) souhrnně 

označujeme jako technické prostředky. 

Stupňování 

Další možností, jak lze ovlivnit vykonávání určité činnosti je využití stupňování, které 

představuje vhodnou stimulaci a jednoduchou modifikaci cílenou na maximální výkon 

pacienta. Stupňování, dle Krivošíkové (2011) do velké míry souvisí s možností adaptace. 

Představuje postupné zvyšování nároku činnosti tak, aby stimulovaly určitou funkci a zároveň 

snižovaly náročnost jejího provedení. Je nutné, aby hodnota stimulace byla nastavena správně, 

protože zvýšené nároky na výkon můžou klienta odrazovat a rovněž negativně zasahují do 

vývoje koordinace (Pedretti, 1996). Stupňování rovněž podporuje schopnost klienta zaměřit 

pozornost spíše na provádění jednotlivých kroků, než na výsledek samotný, což vede ke zvýšení 

satisfakce z prováděné činnosti. 

Částečná aktivita  

Tato metoda nácviku pADL, dle Krivošíkové (2011), spočívá v umožnění pacientovi 

provádět pouze některé vybrané kroky dané aktivity. Pacient se zapojuje a provádí činnost 

samostatně nebo s využitím kompenzační pomůcky. Kroky, které pacient nezvládne, provede 

druhá osoba. Tato metoda zvyšuje motivaci pacienta a chuť naučit se jednotlivé kroky 
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samostatně, na rozdíl od postupu, kdy veškeré úkony činnosti provede druhá osoba bez 

aktivního zapojení pacienta.  

Zpětné řetězení kroků a řetězení kroků činnosti dopředu 

Další možnou variantou představuje rovněž využití dopomoci terapeuta nebo druhé 

osoby. Při metodě zpětného řetězení kroků terapeut zapojuje a aktivně pomáhá pacientovi,  

až do posledního kroku činnosti, který je schopen zvládnout samostatně. Postupně se snižuje 

míra asistence a vedení terapeuta, ke každému pokusu se postupně přidává další krok 

z celkového úkonu. Výsledkem je samostatné provedení činnosti pacientem (Krivošiková, 

2011).  

Při volbě metody řetězení kroků dopředu, je postup přesně opačný. Pacient se postupně 

učí jednotlivé úkony a provádí činnost od prvního kroku. Postupně se navyšuje počet dalších 

kroků. Obě tyto metody jsou vhodné především pro motivované a trpělivé pacienty. Ne vždy, 

je možné pozitivního výsledku dosáhnout okamžitě. Tyto metody jsou rovněž vhodné pro 

pacienty, kteří mají problém s řazením jednotlivých kroků (Krivošíková, 2011).  

Edukace, pobídky, nápovědy 

Další formou možné intervence při nácviku pADL je rovněž edukace pacienta a jeho 

pečovatele, případně osoby, která pacientovi poskytuje asistenci při provádění jednotlivých 

aktivit. Tato forma edukace může probíhat různými způsoby, například skupinově, kdy  

je výhodou, že lidé si navzájem můžou předat zkušenosti a společně dospět k řešení 

jednotlivých problémů (Jelínková, 2009). Častěji však přistupujeme k individuální edukaci, kdy 

se terapeut může zaměřovat na konkrétní individuální problémy pacienta a pečovatel může 

ihned získat zpětnou vazbu. Dále je rovněž vhodné využít různé edukační materiály, v písemné 

podobě či ve formě videozáznamu.  

Během samotného nácviku činnosti s pacientem, terapeut volí slovní instrukce, pobídky 

či nápovědy. Využívá verbální nebo nonverbální komunikaci, formou gest, nebo do provádění 

činnosti zasahuje fyzicky, a to formu asistence nebo volí kombinaci předchozího (Krivošíková, 

2011). Tato forma nácviku pADL, může často vyžadovat delší čas nebo větší počet opakování, 

které je nezbytné pro bezpečné a především efektivní provedení činnosti (Jelínková, 2009).  
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1.4.5 Přehled dostupných zdrojů pro osoby s hemiparézou  

Tato samostatná kapitola je věnovaná krátkému přehledu dostupných návodů  

a manuálů, které jsou v současné době nabízeny osobám s poruchou hybnosti jedné poloviny 

těla. V první řadě, je zde nutno zmínit, že osoby s hemiparézou jsou v rámci následné 

rehabilitace vedeny a edukovány samotnými kvalifikovanými terapeuty. Jednotlivá pracoviště 

proto často disponují vlastními zhotovenými manuály, návody či pomůckami, které poskytují 

pacientům při terapiích.  

V posledních letech vznikly rovněž veřejně přístupné platformy a weby, na kterých  

se pacienti, rodina a pečovatelé můžou dozvědět mnoho přínosných informací týkajících  

se například průběhu onemocnění, dostupné péče či rad odborníku a pacientů samotných. Mezi 

tyto platformy patři například Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, 

kterého cílem je zlepšování péče o osoby po CMP. Na svých webových stránkách disponuje 

možností poradny pro pacienty a také krátkým průvodcem pro osoby po CMP.  

Dalším webem, který je rovněž věnován pomoci osobám po mozkové mrtvici a byl 

založen v roce 2007 panem Dohnálkem, je web společnosti ICTUS o.p.s. Členěn je do několika 

kategorií a jsou zde zpřístupněny informace týkající se například doporučených rehabilitačních 

organizací. Nachází se zde také afatický slovník, desatero CMP a rovněž celá cerebrovaskulární 

sekce věnovaná CMP.  

K dalším sdružením patří rovněž CEREBERUM – Sdružení osob se získaným 

poškozením mozku a jejich rodin, z.s. Cerebrum bylo založeno v roce 2007 rodinami osob, které 

si prošli traumatickým poškozením mozku. Nabízí možnost skupinové či individuální terapie a 

mimo jine na svých webových stránkách disponuje také veřejně přístupnými materiály, jako 

například: „Manuál zaměstnávání osob po poškození mozku“, „Životní příběhy po poškození 

mozku“ a „Moje nové já“.  

Dalším možným zdrojem informací pro osoby po CMP, jsou webové stránky 

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP, na kterých je možné dohledat 

informace týkající se příčin a léčby CMP. Dále tyto webové stránky zahrnují také samostatnou 

kategorii věnovanou právě rodinám těchto osob.  

V roce 2015 byl Bc. Janou Žďárskou v rámci bakalářské práce vypracován „Manuál 

ADL u osob po cévní mozkové příhodě“, který obsahuje doporučené postupy k vykonávání 

těchto činnosti, používání kompenzačních pomůcek a rovněž možnostmi jejich získávání. 
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Dalším velmi přínosný edukační manuál představuje jako výsledek své diplomové práce Mgr. 

Iveta Kovářová (2018), a to „Soubor doporučení pro pacienty a jejich rodiny“.  

Další velmi významnou, z hlediska množství odkazů a komplexnosti, je „Příručka pro 

osoby se získaným poškozením mozku a jejich rodiny“ (Lišková, et al., 214), která je členěna 

do 5 kapitol a nachází se v ní informace o komplexní péči, nejčastějších následcích poškození 

mozku, jednotlivých oborech rehabilitace a rovněž informace pro rodiny takto zasažených osob, 

potřebné k zjednodušení průběhu celé rehabilitace.  

K inspiraci může rovněž posloužit manuál na webových stránkách One-Hand, který je 

vytvořen a prezentován pacientkou s hemiparézou. Ve svých videomanuálech se věnuje 

zejména problematice zvládání vaření pomocí jedné horní končetiny. Webové stránky jsou 

v anglickém jazyce. Jako další publikaci je vhodné zmínit také „Obnovu pohybu po cévní 

mozkové příhodě“, vydanou Světovou zdravotnickou organizací WHO (2002) a rovněž jeji 

další publikaci, kterou je „Rehabilitace po cévní mozkové příhodě: včetně nácviku 

soběstačnosti“ (WHO, 2004). Tyto dvě publikace obsahují různá tréninková doporučení ke 

zlepšení soběstačnosti u osob po cévní mozkové příhodě.  

Jako poslední bych v této kapitole chtěla zmínit rovněž příručku k domácímu tréninku 

pro osoby po cévní mozkové příhodě, která byla vytvořená Centrem neurorehabilitace po 

mozkových příhodách, ERGO Aktivem o.p.s a nese název „Jak cvičit doma“ (2014).  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření videomanuálu, sloužícího k nácviku 

oblékání pro osoby s hemiparézou, který obsahuje různé adaptované postupy oblékání horní  

i dolní poloviny těla. Dalším úkolem práce, je vyzkoušení a zhlédnutí zhotoveného 

videomanuálu v praxi, se samotnými pacienty, při nácviku oblékání a následné zhodnocení  

a stanovení jeho využitelnosti, za pomocí vhodně zvolených otázek, strukturovaného rozhovoru 

a analýzy aktivity.  

2.2 Metodologie bakalářské práce 

Tato práce má charakter teoreticko-praktický, kdy teoretická část práce je věnovaná 

popisu hemiparézy a následků, které ovlivňují participaci osob s touto disabilitou  

ve vykonávání personálních všedních denních činností. Na základě poznatků, které byly 

zjištěny v teoretické části práce, je zhotoven videomanuál sloužící k nácviku oblékání pro osoby 

s poruchou hybnosti jedné poloviny těla.  

2.2.1 Videomanuál 

Zhotovený videomanuál je praktickým výsledkem bakalářské práce. Cílem bylo 

vypracovat a vytvořit ucelený manuál, který bude sloužit jako návod pro samotné pacienty  

a rovněž najde využití v ergoterapeutické praxi. Jedná se o ukázku nácviku oblékání i svlékání, 

pro pacienty s hemiparézou, a to horní i dolní poloviny těla. Jeho součástí jsou různé varianty, 

postupy a možnosti manipulace s jednotlivými druhy oblečení, které mají usnadnit trénink  

a provádění samotné aktivity. Videomanuál je rozdělený do dvou částí. První část je věnovaná 

oblékání horní poloviny těla, obsahuje celkem 12 aktivit. V části druhé, jsou naopak znázorněny 

postupy k oblékání dolní poloviny těla, včetně obouvání bot a obsahuje celkově 9 aktivit. 

Postupy zahrnuté ve videomanuálu jsou předváděné figurantkou. Slovní doprovod, 

asistence a instruktáž je vedený autorkou bakalářské práce. Na konci každé části jsou uvedeny 

rady, které mohou sloužit pro inspiraci a další individuální úpravu postupu, podle preferencí a 

potřeb každého z diváků, například pro usnadnění orientace a manipulace s jednotlivými 

kousky oblečení, pro jedince s kognitivním deficitem. Ve videomanuálu je rovněž 

demonstrováno využití drobných kompenzačních pomůcek. Zvolené postupy zahrnuté ve 

videomanuálu vycházejí ze zkušeností nabytých autorkou na odborné praxi v rámci studia 

oboru Ergoterapie na 1. LF UK, dále ze zkušeností samotných pacientů a kvalifikovaných 

ergoterapeutických pracovníků.  
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Dále, v rámci zachování anonymity figurantky a z hlediska toho, že výsledný 

videomanuál má za úkol sloužit jako pomůcka a doplnění pro studenty, pracovníky  

a pacienty Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN, 

nebude tento videomanuál umístěný na žádné veřejné platformě a bude předán spolu 

s bakalářskou prací na DVD ve třech kopiích, pro oponenta a vedoucího práce. Třetí samostatná 

kopie bude k dispozici pracovníkům, studentům a pacientům jako výukový a edukativní 

materiál na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Součástí 

této bakalářské práce je pouze osnova videomanuálu, která je rovněž zahrnuta v přílohách. Pro 

přiblížení zde uvádím také jednoduchou strukturu, na základě které spočívalo celkové 

zhotovení manuálu. 

Struktura: 

1. Aktivita (například: oblékání trička). 

2. Druh adaptovaného postupu (například: oblékání přes paretickou horní končetinu).  

3. Popis prováděné činnosti z pohledu figuranta. 

4. Slovní instruktáž a vedení autorkou.  

5. Další možnosti adaptace. 

2.2.2 Cílová populace a sběr dat  

Na základě poznatků a důvodu, které byly zmíněny v samostatné kapitole teoretické 

části (1.3.3), byli vybráni dva pacienti mužského pohlaví ve věku 51 a 28 let s pravostrannou 

centrální hemiparézou. Oba pacienti měli konkrétní obtíže v oblasti oblékání, a to v aktivitě 

nazouvání obuvi a zavazování tkaniček. Jelikož tento videomanuál, má za cíl sloužit primárně 

pacientům a pracovníkům Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy a VFN, byli pro zpracování kazuistik a zhodnocení videomanuálu vybráni pacienti, 

docházející do tohoto zařízení. Každému pacientovi byly věnovány dvě individuální terapie. 

První terapie byla zaměřená na vyšetření a samotný sběr dat. Druhá terapie byla věnovaná 

nácviku aktivity, zhlédnutí videomanuálu a zhodnocení.  

Sběr dat potřebných ke zhotovení kazuistik a následnému zhodnocení probíhal formou 

strukturovaného rozhovoru, pozorování a vyšetření. Vyšetření se týkalo zejména odběru 

anamnézy, funkčního vyšetření HKK i DKK, kognitivních funkcí a v neposlední řadě i 

soběstačnosti. K vyšetření soběstačnosti byl zvolen Barthel index, na který dále navazoval 

strukturovaný rozhovor, který probíhal na základě předem stanovených otevřených otázek a 

jehož vzor je uvedený v samostatné příloze této práce. Na základě odpovědí získaných 
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dotazováním pacientů, byla vybrána jedna aktivita týkající se nejvíce, pro pacienty subjektivně, 

problematické části oblékání a ta byla následně s pacienty prováděna formou nácviku. 

Rozhovor lze nazvat strukturovaným, jelikož probíhal na základě předem dané osnovy, otázky 

byly předem stanovené a byl rovněž stanoven jejich počet, sled a forma s jakou byly pacientům 

sdělovány (Krivošíková, 2011). 

Nejprve byla samotná činnost předvedena pacientem, bez udělování jakékoliv slovní či 

fyzické dopomoci druhé osoby. Následně byl pacientovi zpřístupněn videomanuál. Na základě 

postupů, které v něm byly znázorněny, byl pacient požádán o opětovné provedení aktivity. Po 

celou dobu provádění zvolené aktivity probíhal videozáznam, na základě kterého, byla 

vytvořena analýza aktivity před a po zhlédnutí videomanuálu. Po ukončení nácviku oblékání, 

znovu proběhlo dotazování pacienta a formou strukturovaného rozhovoru bylo získáno 

subjektivní zhodnocení videomanuálu. Cílem bylo stanovit, zda znázorněné postupy, které jsou 

obsahem videomanuálu, budou srozumitelné, přínosné a zda případně pacientům usnadní 

provádění samotné činnosti.  

Pacienti byli s průběhem, postupy získávání informací, videozáznamem a možných 

přínosech této bakalářské práce, předem seznámeni a podepsali informovaný souhlas, kterého 

vzor se nachází v přílohách práce.  

2.3 Kazuistiky 

2.3.1 Pacient 1 

Kauzistika č. 1 

Anamnéza 

Datum vyšetření: 02. 07. 2020 

Pohlaví: muž 

Ročník: 1969 (51 let) 

Diagnóza: 31. 05. 2019 Ischemická cévní mozková příhoda (ICMP) ve vertebrobazilárním 

(VB) povodí – ischemie pontu  

NO: pravostranná hemiparéza HK s maximem akrálně, spastická dystonie s flekčním držením 

lokte, zápěstí a prstů, pravostranná paréza DK akcentovaná na akru s inverzí chodidla 

Dosavadní rhb:  

2019 – rhb Italská Praha, Rehabilitační ústav Kladruby (3 měsíce) 

2020 – denní stacionář (DS) KRL, v současné době zahajuje druhý pobyt v DS  

RA: nevýznamná 
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Sociální anamnéza: svobodný, bezdětný, poslední zaměstnání: masér (OSVČ). 

Invalidní důchod (ID) 3. stupně, pobírá příspěvek na péči i na mobilitu. 

Bytová situace: žije sám, bydlí v bytě 5. patře, s výtahem, před bytem cca 10 schodů (zvládá 

bez potíží). 

Bariéry v interiéru: ne 

Denní režim: pravidelný, během dne cvičí dle doporučení ergoterapeuta/fyzioterapeuta 

(především PHK), zařazuje účelové procházky (lékárna, malý nákup), zájmové činnosti- 

sebevzdělávání (hodně času tráví u PC)  

Funkční hodnocení HKK 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK 

PHK v klidovém postavení se spastickou dystonii, zároveň s addukci a vnitřní rotací v RK, 

lehkou FX  v loketním kloubu, předloktí v pronačním postavení, viditelné spastické držení 

prstů PHK. Výrazně snížená síla stisku ruky, prsty bez aktivní hybnosti, limitováno 

omezeným rozsahem pohybu a výchozím postavením prstů.  

LHK bez patologického nálezu. 

Vzhled: bez patologického nálezu  

Taxe: PHK nelze vyšetřit, LHK bez patologického nálezu  

Vyšetření čití:   

Hodnoceno orientačně, vsedě na terapeutickém lůžku. Hodnoceno pro kvality: taktilní, 

algické, diskriminační, hluboké čití (pohybocit/polohocit). 

Bilaterálně bez patologického nálezu, normostézie.  

Bolest neudává, pouze v rámci terapie a protahování v krajních polohách na PHK subjektivní 

pocit tahu a mírné bolesti. 

Pasivní rozsahy pohybů:  

Hodnoceny vsedě na terapeutickém lůžku. 

Pasivní rozsahy pohybů LHK v normě. 

Pasivní rozsahy pohybů na PHK omezeny v: 

 Ramenní kloub (RK):  

Pasivní rozsah FX v RK cca do 170° (od 140°pacient udává mírnou bolest). ABD 

v RK 90° bez bolesti. ZR v RK 60°. VR v normě. 
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 Loketní kloub (LK): 

Pasivní rozsahy v LK včetně flexe, extenze, pronace i supinace v normě. 

 Zápěstí:  

Dorzální FX do 10°. Palmární FX, ulnární i radiální dukce v normě. 

 Akrum:  

Pasivní rozsahy omezeny především v metakarpofalangeálních kloubech. Rozsahy 

pasivních pohybů prstů v inerfalangeálních kloubech (distálních i proximálních) 

v normě.  

 

Aktivní rozsahy pohybů: 

Hodnoceny vsedě na terapeutickém lůžku.  

Aktivní rozsahy pohybů LHK v normě.  

Aktivní rozsahy pohybů na PHK výrazně omezeny v: 

 Ramenní kloub (RK): 

Flexe (FX) v RK do cca 50°, se souhybem a lateroflexí trupu, nad horizontálu nelze. 

Abdukce (ABD) v RK do cca 40°, se souhybem a lateroflexí trupu, nad horizontálu 

nelze. Vnitřní rotace (VR) v RK výsledek spastického držení, aktivně nelze. Zevní 

rotace v RK pouze s vyloučením gravitace do 20°.  

 Loketní kloub (LK): 

FX v LK do cca 45° současně se souhybem ramene a lateroflexí trupu. Extenze v LK 

pasivní pokles. Supinace a pronace možná pouze s vyloučením gravitace.  

 Zápěstí:  

Dorzální ani palmární FX nelze provést. Ulnární a radiální dukce nelze provést 

 Akrum: 

Nepatrný aktivní pohyb abdukce palce a ukazováku. Ostatní prsty bez aktivní 

hybnosti. 

Funkční rozsahy aktivních pohybů: 

Pro nedostatečnou svalovou sílu a parézu nelze hodnotit pro PHK. 

LHK provede vše bez omezení: ruku za hlavu, ruku na temeno, ruku na pusu, ruku na 

protilehlé rameno, ruku na stejnostranné rameno, ruku za záda, ruku na kolena 

Svalová síla: Hodnoceno orientačně sílou stisku ruky (stiskne/nestiskne, slabě/silně) 

PHK slabý stisk.  

LHK v normě, silný stisk. 

Vyšetření úchopů: 

Úchopy vyšetřovány na obou HKK, vsedě na posteli. Pacient primárně využívá nedominantní 

LHK. 
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LHK:   

Hodnoceny úchopy silové (kulový, válcový) i jemné (pinzetový, nehtový, špetkový). 

Provedeny všechny typy i fáze úchopů (přiblížení, uchopení, držení, uvolnění, oddálení). 

Jemná/hrubá motorika neporušena. Neporušená koordinace oko-ruka. 

PHK: 

Výrazně snížená síla stisku ruky, výrazně omezená parézou, limitováno spastickou dystonii 

prstů ve flexi. Ruka plní funkcí fixační- dokáže zatížit předmět. Při provádění kulového a 

válcového úchopu (jedná se o pasivní vložení předmětu do ruky) jsou viditelné souhyby trupu 

– předklon trupu, úklon k jedné straně a elevace v RK. Ostatní druhy úchopů nelze provést. 

 

Pro nedostatečnou svalovou sílu nelze pravou horní končetinou správně provést jednotlivé 

fáze úchopu: 

- Přiblížení: Se značným souhybem v RK a souhybem trupu  

-Uchopení: Rozevření a sevření probíhá pouze pasivně, vložením předmětu do pravé ruky – 

náhradní mechanismus, částečně drží spasticita. 

- Držení: Udrží pouze lehké předměty. 

- Uvolnění: Neprovede, předmět pasivně vypadne z ruky. 

- Oddálení: Se značným souhybem v RK a souhybem trupu. 

Grafomotorika: 

Z důvodu nedostatečné svalové síly pacient neuchopí psací potřebu do PHK, využívá LHK, 

preferuje používání mobilního telefonu nebo PC. 

Spasticita: 

Vyšetřeno orientačně vsedě na posteli. Je patrný výrazný odpor v průběhu pasivního pohybu 

zejména: ABD, ZR v RK, EX v LK, EX prstů a zápěstí. 

Postavení PHK: VR a ABD v ramenním kloubu, semiflekční držení v loketním kloubu, 

supinace předloktí, palmární flexe zápěstí a prstů, palec ve flexi. 

Hodnocení DKK 

Pasivní rozsahy pohybů:  

Hodnoceny vleže na terapeutickém lůžku.  

Pasivní rozsahy pohybů LDK v normě, bez bolesti. 

Pasivní rozsahy pohybů PDK omezeny v: 
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 Kyčelní kloub:  

Pasivní rozsah FX, EX, ABD, ADD rotace (vnější, vnitřní) v normě, bez bolesti. 

 Kolenní kloub: 

Pasivní rozsahy pohybů FX, EX v kolenním kloubu v normě, bez bolesti.  

 Hlezenní kloub:  

Pasivní rozsahy dorzální FX v hlezenním kloubu do cca 10°, odpor při pasivním 

protažením. Plantární FX v hlezenním kloubu do 10°. Inverzi a everzi chodidla nelze 

provést. 

Aktivní rozsahy pohybů: 

Hodnoceny orientačně, vleže na zádech na terapeutickém lůžku.  

Aktivní rozsahy pohybů LDK v normě. 

Aktivní rozsahy pohybů PDK omezeny v: 

 Kyčelní kloub:  

Aktivní rozsah FX do cca 100° a EX v kyčli s vyloučením gravitace (pacient sune 

nohu po podložce), ABD, ADD rotace (vnější, vnitřní) v normě, bez bolesti. 

 Kolenní kloub: 

Aktivní rozsahy pohybů v kolenním kloubu, bez bolesti. Omezená EX do cca 45° a 

FX do cca 60°. 

 Hlezenní kloub:  

Aktivní pohyb chodidla PDK (FX, EX, inverze, everze) nelze provést.    

Mobilita a lokomoce: 

Mobilita v rámci lůžka bez problémů, zvládá samostatně přetáčení na lůžku, vertikalizaci do 

sedu, přesuny (poposednutí), sed, vertikalizaci do stoje, stoj. Chůze s patologickým 

stereotypem a mírnou cirkumdukcí PDK a inverzí chodidla. Chůze je stabilní, jelikož k opoře 

pacient využívá vycházkovou hůl. 

Kompenzační pomůcky: 

Pacient vlastní a využívá sedačku na vanu, madlo, peroneální dlahu, protiskluzovou podložku. 
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Hodnocení ADL/soběstačnosti 

pADL – personální všední denní činnosti, proveden Barthel Index  

Položka Počet bodů komentář 

Sebesycení (příjem jídla a 

tekutin) 

5 Dělá problémy mazání, krájení. 

Používá protiskluzovou 

podložku. 

Oblékání (včetně tkaniček, 

zipů, ortézy) 

5 Vyhýbá se tkaničkám, nelze 

zavázat jednoruč, nahrazuje 

suchým zipem. Problém je 

zimní obuv a dlaha na nohu, 

vyžaduje dopomoc druhé 

osoby- není schopen 

samostatně vsunout nohu do 

boty, těsná dlaha spojená 

s botou- nutno rozevřít 

s použitím větší síly.  

Koupání  10 Samostatně. Ve vaně sedák.  

Osobní hygiena 5 Samostatně. Když je možnost 

nechá si druhou osobu ostříhat 

nehty (za běžných okolností 

zvládne samostatně). 

Kontinence stolice 10 Plně kontinentní. 

Kontinence moči 10 Plně kontinentní. 

Použití WC 10 Samostatně (přesun, hygiena 

po vykonání potřeby, oblečení, 

zvednutí se). 

Přesun lůžko-židle 15 Samostatně. 

Chůze po rovině  15 Samostatně. Využívá 

vycházkovou hůl. 

Chůze po schodech 10 Samostatně. Využívá 

vycházkovou hůl nebo oporu o 

zábradlí. 

  

Pacient získal 95/100, což odpovídá závislosti lehkého stupně. 
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iADL - instrumentální všední denní činnosti 

Příprava jídla, nákup: Drobný nákup a přípravu jídla je schopný si obstarat. Využívá rozvoz a 

doručování potravin a jídla. Manipulace s těžšími hrnci, nákup a předměty dělá problém, 

občasná dopomoc sestry. 

Domácí práce: Luxuje, pere, menší úklid zvládne samostatně, ale aktivity jsou časově 

náročné, posléze pociťuje únavu. Problém skládání prádla, dopomoc sestry 2x týdně.  

Transport: Využívá MHD, bez problémů zvládá eskalátory, orientace rovněž bez problémů. 

Léky: Bere sám v určitou denní dobu, nevyužívá dávkovač, léky si vyzvedává rovněž sám 

v lékárně. 

Vedení domácnosti, úřady: Zvládá bez problémů. Problematické je písemné vyplňování 

formulářů, vždy požádá o pomoc sestru.  

Funkční komunikace: Je aktivním uživatelem PC a mobilního telefonu, vše zvládá 

samostatně. 

Péče o druhé:  Nepečuje o nikoho.  

 

Kognitivní a psychosociální funkce: 

Hodnoceny orientačně. Subjektivně neudává žádné obtíže. V průběhu vyšetření i terapie 

orientován místem, časem i osobou, stálá nekolísavá pozornost, psychomotorické tempo 

v normě, krátkodobá/dlouhodobá paměť bez potíží. Komunikace bez obtíží, exprese lehká 

dysartrie, fatické funkce bez nápadnosti. Porozumění- veškeré zadané úkoly pacient provedl 

(uchopit předmět, obléknout si tričko, přečíst a podepsat informovaný souhlas).  

Závěr 

Pacient (51 let) muž, plně orientován, lucidní, bez poruchy řeči, s diagnózou ICMP ve VB 

povodí, přijat do denního stacionáře v rámci druhého rehabilitačního pobytu. Následkem ICMP 

převládá pravostranná hemiparéza. 

Paretická pravá horní končetina má zachovanou minimální hybnost v rameni. Akrálně je patrná 

závažná porucha hybnosti se spastickou dystonií ve flekčním vzoru. Pasivně horní končetinu 

využije pro válcový či kulový úchop (využívá náhradní mechanismus- vloží si předměty  

do ruky) a je schopen se o končetinu opřít v oblasti akra. Levou horní končetinou bez obtíží 

zvládá všechny typy úchopů, aktivní rozsahy v normě.  
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Na pravé dolní končetině omezeny především FX v kyčli, EX kolene, v hlezenním kloubu 

inverze, chodidlo pasivní, pacient při chůzi využívá vycházkovou hůl, chůze je pomalejší, 

stabilní, chodidlo přepadává plantárně (patrná lehká cirkumdukce PDK). LDK v normě.  

Pacient pobírá invalidní důchod 3. stupně, příspěvek na mobilitu i péči. Žije sám, v bytové 

jednotce v 5. patře s výtahem, před bytem bez problémů překonává 10 schodů. Z výsledků BI 

(95/100) vyplývá, že soběstačnost odpovídá závislostí lehkého stupně, což potvrzuje výše 

uvedené hodnocení iADL a pADL.  

2.3.1.1 Rozhovor č. 1  

(před zhlédnutím videomanuálu) 

Otázka č. 1  

Kterou aktivitu v rámci oblékáni či svlékání, byste subjektivně charakterizoval jako nejvíce 

problematickou?  

Odpověď:  

Pacient subjektivně charakterizuje jako nejproblematičtější zavazování tkaniček. Tuto aktivitu, 

jak sám uvádí, je schopen provádět pouze vsedě na židli nebo lůžku. Pacient se vyhýbá obuvi 

s tkaničkami, neumí je zavázat jednou rukou, volí obuv se suchým zipem, nebo sandály  

se zadrhovadlem. 

Otázka č. 2  

Kde se nejčastěji, v rámci domácího prostředí oblékáte? Je toto místo prováděné aktivitě 

nějakým způsobem přizpůsobené? 

Odpověď:  

Na základě další otázky pacient uvádí, že jeho domácí prostředí není těmto činnostem nijak 

přizpůsobené, nejčastěji se obléká a svléká vsedě na lůžku či židli. 

Otázka č. 3  

Potřebujete v rámci této aktivity dopomoc či asistenci druhé osoby? Pokud ano, na co 

konkrétně se dopomoc vztahuje.  

Odpověď:  

Značné obtíže pro něj představuje zejména obouvání zimní obuvi, zvláště když zároveň musí 

použít dlahu na chodidlo a kotník, stává se pro něj nemožným dostatečně rozvolnit botu  
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a nasunout ji na paretickou dolní končetinu: „nemůžu dostat nohu do boty“, neobejde se v tomto 

případě bez dopomoci druhé osoby. 

Otázka č. 4 

Využíváte při oblékání či svlékání nějakou kompenzační pomůcku? Pokud ano, jakou. 

Odpověď:  

Při obouvání klasické letní obuvi využívá lžíci nebo botu natáhne na chodidlo zdravou HK  

za poutko. Žádné kompenzační pomůcky nevyužívá.  

Otázka č. 5 

Máte ve Vašem domácím prostředí přístup k PC, případně k TV a DVD přehrávače? Pokud 

ano, umíte je samostatně obsluhovat?  

Odpověď:  

Vlastní počítač, je aktivním uživatelem a v rámci sebevzdělávání u počítače tráví značnou část 

dne. Na konec rozhovoru dodává a subjektivně hodnotí, že celkově pro něj oblékání není 

problematické, až na výše uvedené oblasti, ale uvědomuje si časovou náročnost těchto činnosti: 

„Všechno to s použitím jen jedné ruky trvá strašně dlouho“. 

2.3.1.2 Analýza aktivity č. 1  

(před zhlédnutím videomanuálu) 

Adaptovaný postup zavazování tkaniček jednou rukou 

Na základě předchozího rozhovoru, kdy pacient specifikoval, že nejproblematičtější oblastí 

jsou pro něj tkaničky, jsme společně pro nácvik zvolili právě tuto aktivitu. Pacient byl požádán, 

aby vyzkoušel zavazování tkaniček nejdříve zcela samostatně, bez jakékoliv dopomoci (slovní 

či fyzické) na sportovním typu obuvi s klasickými tkaničkami. Při nácviku této činnosti nebyla 

bota na chodidle, ale umístěna na klíně, přidržovaná stiskem mezi stehny. Činnost byla 

prováděná zdravou levou horní končetinou.  

První část postupu (překřížení tkaniček a vytvoření uzlíku) pacient zvládl bez problému. 

Následně však zcela nedotáhnul uzlík a nepovedlo se mu správně vytvořit očko, nezapojil palec 

a nemohl si tak přidržet vytvořenou smyčku. Následně, došlo k opětovnému rozvolnění 

tkaniček a pacient se nemohl zorientovat, kterým očkem má tkaničku provléknout. Aktivitu 

opakovaně nedokončil, na konci 4 pokusu dodal slovy: „Teď už zase nevím.“ Aktivita trvala 

další dobu, pacient činnost nezvládl dokončit.  



  

36 

 

2.3.1.3 Analýza aktivity č. 2 

(po zhlédnutí videomanuálu) 

Adaptovaný postup zavazování tkaniček jednou rukou 

Po prvním zhlédnutí videomanuálu byla aktivita prováděna opětovně. Pacient byl znovu 

požádán, aby vyzkoušel zavazování tkaniček nejdříve zcela samostatně, bez jakékoliv 

dopomocí (slovní i fyzické) na sportovním typu obuvi s klasickými tkaničkami. Při nácviku 

této činnosti rovněž nebyla bota na chodidle, ale umístěna v klíně, přidržovaná stiskem mezi 

stehny.  

Postup znovu správně zahájil překřížením tkaniček, ale znovu dostatečně nedotáhnul uzlík, 

vytvořil velké očko a při snaze vytvořit mašli, znovu došlo k rozvolnění tkaniček. Následně byl 

pacientovi znovu ukázán postup ve videomanuálu. U každého kroku bylo přehrávání 

pozastaveno, aby se pacient mohl zorientovat a provést správný postup. Činnost opět trvala 

delší dobu, návod byl přehrán opakovaně (celkem 3x), pacientovi byly přiděleny rovněž slovní 

instrukce (například, aby si vytvořil menší velikost oček a přichytil uzlík palcem), nebyla nutná 

fyzická dopomoc druhé osoby. Pacient tuto aktivitu prováděl opakovaně (celkem 4x), 

výsledkem byla zavázaná tkanička.   
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2.3.2 Pacient 2  

Kauzistika č. 2 

Anamnéza 

Datum vyšetření: 03.07.2020 

Pohlaví: muž 

Ročník: 1992 (28 let) 

Diagnóza: květen 2019 kombinované kraniotrauma, edém mozku, pneumocefalus, fisura 

kalvy, mastoideu a base lební, difúzní axonální poranění 

 (Do července 2019 tracheostomie, září 2019 kranioplastika, do února 2020 opakovaně revize 

shuntu, zaveden pro hydrocefalus) 

NO: stav po polytraumatu, klinicky v popředí spastická pravostranná hemiparéza, 

akcentovaná na akru PHK, spastická dystonie akcentovaná na akru PDK (inverze, plegie), 

udává zlepšení hybnosti PHK. 

Pacient má stále PEG, nevyužívá ho, spolu s rodinou nemůžou dosáhnout jeho odstranění. 

Dosavadní rhb: V rámci hospitalizace na akutních odděleních (ÚVN, RÚ Kladruby – 

zrušeno kvůli infekci) 

Od února 2020 za pacientem domů docházela Ergoterapeutka- nácvik přesunů. 

RA: nevýznamná 

Sociální anamnéza: ženatý, 2 děti, v Čechách žije posledních 5 let, pracoval v autoservise 

jako OSVČ. 

Invalidní důchod nepobírá, není občanem České republiky (Lotyš), zažádáno o příspěvek na 

mobilitu i péči (opakovaně zamítnuto). Rodičovský příspěvek pobírá manželka.  

Bytová situace: bydlí v bytě v přízemí, před domem se nenachází schody, sdílená domácnost 

s manželkou, rodiči a 2 dětmi 

Bariéry v interiéru/exteriéru: ne, pohybuje se na mechanickém vozíku s dopomocí druhé 

osoby 

Denní režim: pravidelný, více pasivní režim, aktivity jako sledování TV. Uvádí že, 

s dopomocí manželky cvičení dle doporučení, trénink paměti, řeči 

Funkční hodnocení HKK 

Dominance: PHK 

Patologie: PHK – spastická paréza, s převahou v akrální části, LHK patrná inkoordinace 

pohybu až lehká ataxie 

Vzhled: spastická dystonie s flekčním držením zápěstí a prstů PHK 
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Taxe: narušené bilaterálně, zpomalení na konci pohybu a při přiblížení k cíli 

Diadochokinéza: LHK i PHK zpomalení 

Vyšetření čití:  

Hodnoceno orientačně, vsedě na terapeutickém lůžku. Hodnoceno pro kvality: taktilní, 

algické, diskriminační, hluboké čití (pohybocit/polohocit). 

Bilaterálně bez patologického nálezu, normostézie.   

PHK: Akrálně nepřesná lokalizace doteku na 2.-5. prstu palmárně, pro kvality: taktilní, 

algické, diskriminační.  

LHK: bpn, normostézie 

Bolest: neguje 

Pasivní rozsahy pohybů:  

Hodnoceny vsedě na terapeutickém lůžku. 

Pasivní rozsahy pohybů na LHK v normě. 

Pasivní rozsahy pohybů na PHK omezeny v:  

 Ramenní kloub (RK):  

Pasivní rozsahy pohybů v normě. 

 Loketní kloub (LK): 

EX v loketním kloubu lze provést do plného natažení, je však patrný odpor v celém 

rozsahu pohybu. FX v normě. 

 Zápěstí:  

Dorzální flexe v zápěstí v normě, ale s výrazným odporem při pasivním protažení. 

Palmární FX v normě. Dukce v normě.  

 Akrum:  

FX prstů v normě. EX prstů znatelný odpor při pasivním protažení.  

Palec v normě. 

Aktivní rozsahy pohybů: 

Hodnoceny vsedě na terapeutickém lůžku. 

Aktivní rozsahy pohybů LHK v normě. 

Aktivní rozsahy pohybů na PHK výrazně omezeny v: 

 Ramenní kloub (RK): 

Omezená FX v RK do cca 110°, se souhybem a lateroflexí trupu nad horizontálu. 

ABD v RK do cca 90° se souhybem ramene. VR a ZR v RK v normě 
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 Loketní kloub (LK): 

EX vázne posledních 10°, supinace možná do 45°. FX a pronace v loketním kloubu 

v normě. 

 Zápěstí:  

Dorzální FX do cca 30°. Palmární FX v normě. 

Radiální dukci neprovede. Ulnární dukce v normě. 

 Akrum: 

Extenze prstů s inkoordinací do neúplného natažení možná. Flexe prstu s inkoordinací 

plná. Aktivní pohyb palce v normě. 

Funkční rozsahy aktivních pohybů:  

PHK provede neúplně: ruku na stejnostranné rameno, ruku za hlavu, ruku na temeno. Provede 

úplně ruku na protilehlé rameno, ruku na kolena, ruku za záda. 

LHK provede všechny výše zmíněné typy funkčních pohybů bez omezení. 

Svalová síla: Hodnoceno orientačně, sílou stisku ruky (stiskne/nestiskne, slabě/silně) 

PHK slabý stisk. 

LHK v normě, silný stisk. 

Vyšetření úchopů: 

Úchopy vyšetřovány na obou HKK, vsedě na lůžku.  

Pacient preferuje funkci nedominantní LHK, při potřebě zapojuje obě horní končetiny, 

například při ovládání mechanického vozíku či manipulaci s předměty.  

LHK:   

Hodnoceny úchopy silové (kulový, válcový) i jemné (pinzetový, nehtový, špetkový). Všechny 

zmíněné provede bez problémů. Celkově LHK lepší výkon, velmi mírná inkoordinace pohybů 

ve fázi přiblížení a nastavení ruky pro úchop, nelimituje to však funkci.  

 

PHK: 

Provede úchopy dlaňové (kulový, válcový), jemné a drobné úchopy (pinzetový, nehtový, 

špetkový) dělají problémy, ale provede s v delším časovém úseku. Snížená síla stisku ruky. 

Celkově koordinace a manipulace s předměty v pomalejším tempu, dobrá zraková kontrola.  

 

- Přiblížení: Zpomalení, nepřesné, limitace EX lokte, se souhybem trupu a ramene 

- Uchopení: Rozevření- Inkoordinace prstů při otevření, nedochází k plnému rozevření prstů, 
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zpomalení při míření na cíl, sevření – aktivní sevření předmětu, v normě 

- Držení: bpn 

- Uvolnění: Inkoordinace prstů při rozevírání, neovlivní to však proces uvolnění 

- Oddálení: Zpomalení, nepřesné, se souhybem trupu. 

Grafomotorika: 

Uchopí psací potřebu, písmo roztřesené, ale čitelné, psaní v azbuce je pro pacienta snazší. 

Spasticita: 

Vyšetřeno orientačně vleže na posteli. Je patrný výrazný odpor v průběhu pasivního pohybu 

zejména: EX v LK, EX prstů a zápěstí.  

Hodnocení DKK 

Pasivní rozsahy pohybů:  

Hodnoceny vleže na terapeutickém lůžku.  

Pasivní rozsahy pohybů LDK v normě, bez bolesti.  

Pasivní rozsahy pohybů PDK omezeny v: 

 Kyčelní kloub:  

Pasivní rozsah FX, EX, ABD, ADD rotace (vnější, vnitřní) v normě. 

 Kolenní kloub: 

Pasivní rozsahy pohybů FX v normě do cca 120°, EX v kolenním kloubu do 90°. 

 Hlezenní kloub:  

Pasivní rozsahy dorzální FX v hlezenním kloubu nelze provést. Plantární FX 

v hlezenním kloubu do 10°, zaznamenám odpor při pasivním protažení. 

 Akrum  

EX a FX prstů nelze provést. Inverzi a everzi chodidla nelze provést. 

 

Aktivní rozsahy pohybů: 

Hodnoceny orientačně, vleže i vsedě na terapeutickém lůžku.  

Aktivní rozsahy pohybů  LDK v normě. 

Aktivní rozsahy pohybů PDK omezeny v: 

 Kyčelní kloub:  

FX do cca 130°,EX, ZR, VR v kyčelním kloubu v normě.  
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 Kolenní kloub: 

EX v kolenním kloubu do 60°, FX do cca 100°.   

 Hlezenní kloub:  

Aktivní pohyb chodidla PDK (FX, EX, inverze, everze) nelze provést. Chodidlo 

v inverzi.  

Mobilita a lokomoce: 

Mobilitu v rámci lůžka zvládá samostatně (přetáčení, poposednutí).  

Vertikalizace z lehu do sedu: bez dopomoci, přes paretickou stranu.  

Sed stabilní, ale přidržuje se okraje lůžka.  

Přesun: MIV- terapeutické lůžko – bez dopomoci, bez nutnosti zevní opory, vedení či 

instrukcí, bez rizika pádu.  

Vertikalizace do stoje: zkouší v rámci domácího tréninku s oporou o vysoké pultové chodítko 

a s dopomocí druhé osoby (riziko pádu).  

Lokomoce: v interiéru i exteriéru se pohybuje na MIV, vozík ovládá samostatně, nad 50m 

s dopomocí druhé osoby. 

Kompenzační pomůcky: 

Půjčený nevyhovující mechanický vozík, v současné době má již zažádáno o nový. Doma 

vysoké pultové chodítko (využívá k tréninku stoje). Dále vlastní sedačku na vanu, polohovací 

postel a antidekubitní matraci. 
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Hodnocení ADL/soběstačnosti 

pADL – personální všední denní činnosti, proveden Barthel Index  

Položka Počet bodů komentář 

Sebesycení (příjem jídla a 

tekutin) 

5 Samostatně. Dopomoc 

vyžaduje pouze při krájení 

tužší potravy. Pomalejší tempo 

při manipulaci s příborem. 

Oblékání (včetně tkaniček, 

zipů, ortézy) 

5 Samostatně (poslední měsíc). 

Dopomoc manželky při 

oblékání kalhot a obouvání bot. 

Bez dopomoci druhé osoby 

není schopen nasadit si dlahu 

na paretické chodidlo. 

Koupání  5 S dopomocí především osušení 

zad. Přesun, sprchování zvládá 

samostatně. 

Osobní hygiena 0 Potřebuje pomoc (holení, 

stříhání nehtů). Čištění zubů, 

mytí obličeje zvládá 

samostatně. 

Kontinence stolice 10 Plně kontinentní. 

Kontinence moči 10 Plně kontinentní. 

Použití WC 10 Zvládá samostatně (přesun, 

očistu po použití toalety, 

svlékání/oblékání). Používá 

láhev na močení. 

Přesun lůžko-židle (MIV) 15 Samostatně. 

Chůze po rovině/jízda na 

vozíku 

5 Imobilní, nebo mobilní do 

50m, MIV s dopomocí druhé 

osoby. 

Chůze po schodech 0 Neprovede. 

  

Pacient získal 65/100, což odpovídá závislosti lehkého stupně. 

iADL - instrumentální všední denní činnosti 

Příprava jídla, nákup, péče o druhé, domácí práce, transport, léky, vedení domácnosti, úřady, 

vše zmíněné za pacienta provádí manželka, pacient se aktivně neúčastní ani nepomáhá. 

Funkční komunikace: Pacient je schopný používat a samostatně ovládat PC, TV, tablet a 

mobilní telefon. 
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Kognitivní a psychosociální funkce: 

Hodnoceny orientačně. V průběhu vyšetření i terapie orientován místem, časem i osobou. V 

průběhu vyšetření stálá nekolísavá pozornost. Psychomotorické tempo pomalejší, dobrá 

spolupráce. Čtení nezvládá, je nutno předčítat, psaní samostatně pomocí PHK. Dlouhodobá 

paměť bez nápadnosti, ale nepamatuje si jméno dcery, která se narodila v době jeho úrazu, 

psychomotorické tempo v normě. Krátkodobá paměť: na podrobnosti ze včerejšího dne si 

nevzpomíná, nevybavuje si detaily. Komunikace: exprese, pravděpodobně fatická porucha, 

dysartrie, používá jednotlivá slova nebo kratší věty. Zpomalené tempo, je pro něj těžší mluvit 

v češtině, ale jazykovou bariéru nepociťuje, ve svém rodném jazyce (ruštině) problém 

subjektivně nepociťuje. Udává, že je spontánně schopen mluvit od února 2020. Veškerým 

výzvám a úkolům pacient porozuměl a vyhověl (uchopení předmětů, podepsaní formuláře a 

vyplnění iniciál, rovněž vyhověl na pokyn k přesunu).  

 

Závěr 

Pacient, muž (28 let), přichází samostatně, na MIV. Orientován časem, místem i osobou, plně 

lucidní, patrná lehká porucha řeči (zřejmě pro jazykovou bariéru) odpovídá krátce, často 

jednoslovně. Na KRL dochází ambulantně, zažádáno o DS. Současný stav po polytraumatu, 

klinicky v popředí spastická pravostranná hemiparéza, akcentovaná na akru PHK, spastická 

dystonie akcentovaná na akru PDK (inverze a plegie chodidla), subjektivně udává zlepšení 

hybnosti PHK.  

Paretická pravá horní končetina má zachovanou hybnost s omezením aktivního pohybu 

zejména při extenzi v loketním kloubu a na akrum při extenzi prstů, patrná mírná inkoordinace 

prstů. Aktivně PHK využívá k úchopu, provede úchopy dlaňové, ale i jemné (v delší časovou 

prodlevou a inkoordinací prstů), spíše preferuje funkci zdravé levé horní končetiny. Aktivně 

obě HKK zapojuje při všedních denních činnostech a při ovládání MIV.  

Na pravé dolní končetině omezeny aktivní pohyby především v kolenním kloubu a na akrum, 

pohyby v hlezenním kloubu jsou nemožné z důvodu spastické dystonie. Pacient se pohybuje na 

mechanickém vozíků, který je schopen na kratší vzdálenosti ovládat sám. Doma trénuje 

vertikalizaci do stoje s využitím vysokého pultového chodítka, ale stoj je velmi nestabilní, 

s vysokým rizikem pádu.  
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Pacient nepobírá invalidní důchod, žádost o příspěvek na mobilitu a péči byl opakovaně 

zamítnut, a to z důvodu, že pacient není občanem České republiky. Žije s rodinou (manželkou, 

dvěma dětmi a rodiči) v přízemí panelového bytu, v interiéru ani exteriéru se nenachází bariéry. 

Z výsledků BI (65/100) vyplývá, že soběstačnost odpovídá závislosti lehkého stupně, což 

potvrzuje výše uvedené hodnocení iADL a pADL. 

2.3.2.1 Rozhovor č. 1  

(před zhlédnutím videomanuálu) 

Otázka č. 1  

Kterou aktivitu, v rámci oblékáni či svlékání, byste subjektivně charakterizoval jako nejvíce 

problematickou?  

Odpověď:  

Pacient subjektivně charakterizuje jako nejproblematičtější oblékání ponožek a nazouvání bot, 

u těchto aktivit často využívá dopomoc manželky. Zmiňuje, že tyto činnosti jsou pro něj obtížné 

z důvodu nedostatečné svalové síly ruky a inkoordinace prstů pravé horní končetiny: „Ruka je 

nešikovná.“. Pacient používá obuv s tkaničkami a jejich zavazování mu nedělá problém.  

Otázka č. 2  

Kde se nejčastěji, v rámci domácího prostředí oblékáte? Je toto místo prováděné aktivitě 

nějakým způsobem přizpůsobené? 

Odpověď:  

Uvádí, že tyto aktivity, je schopen provádět pouze vsedě na lůžku/židli nebo na mechanickém 

vozíku. Nejčastěji se obléká v ložnici, která není těmto aktivitám nijak přizpůsobená. Dodává, 

že k oblékání kalhot a přesunu do stoje potřebuje používat vysoké pultové chodítko.  

Otázka č. 3  

Potřebujete v rámci této aktivity dopomoc či asistenci druhé osoby? Pokud ano, na co 

konkrétně se dopomoc vztahuje.  

Odpověď:  

Pacient uvádí, že dopomoc vyžaduje zejména při oblékání kalhot. Je schopen si kalhoty 

navléknout vsedě, přes obě dolní končetiny, následně se však musí přesunout do stoje, s oporou 

o vysoké pultové chodítko a teprve poté obléknout kalhoty až do úrovně pasu. Ve stoje, jak sám 

udává, se cítí nestabilní, proto pokud může, volí dopomoc druhé osoby (manželky). Rovněž 
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potřebuje dopomoc při nasazování dlahy, na paretickou pravou dolní končetinu, v tomto případě 

se bez pomoci manželky neobejde.  

Otázka č. 4 

Využíváte při oblékání či svlékání nějakou kompenzační pomůcku? Pokud ano, jakou. 

Odpověď:  

Pacient nevyužívá k oblékání žádnou kompenzační pomůcku, pouze klasickou lžíci na boty, 

ale dodává, že manipulace s ní je pro něj obtížná.  

Otázka č. 5 

Máte ve Vašem domácím prostředí přístup k PC, případně k TV a DVD přehrávače? Pokud 

ano, umíte je samostatně obsluhovat?  

Odpověď:  

Pacient uvádí, že vlastní PC a je schopen jej samostatně ovládat.  

2.3.2.2 Analýza aktivity č. 1  

(před zhlédnutím videomanuálu) 

Adaptovaný postup nazouvání bot vsedě na lůžku s využitím nazouvače a zatížením paretické 

dolní končetiny 

Na základě předchozího rozhovoru, kdy pacient uvedl, že nejproblematičtější oblastí oblékání 

pro něj představuje obouvání bot, jsme společně pro nácvik zvolili právě tuto aktivitu. Pacient 

byl požádán, aby provedl tuto aktivitu nejdříve zcela samostatně, bez jakékoliv dopomoci 

(slovní i fyzické). Při nácviku této činnosti používal svou obuv (sportovní) a dále lžíci. Činnost 

byla prováděna oběma HKK.  

Pacient postup zahájil tím, že zdravou horní končetinou uchopil obuv za její zadní okraj, poté 

se předklonil a snažil se nasadit botu na špičku chodidla pravé dolní končetiny. Pacient zcela 

vynechal rozvolnění tkaniček a nevytáhnul jazyk z boty. Po krátké manipulaci (která se zdála 

být pro pacienta náročná, se vrátil do původní pozice vsedě). Následně znovu zahájil aktivitu 

se stejným postupem, kdy se mu již povedlo nasadit botu na špičku chodidla. Poté mě požádal, 

zda bych mu podala lžíci, kterou uchopil v její střední části a znovu v hlubokém předklonu 

manipuloval se lžíci a snažil se jí nasadit mezi zadní okraj boty a patu chodidla. Následně se 

snažil vsunout chodidlo do boty, ale pro nedostatečnou svalovou sílu chodidla, které bylo po 

celou dobu v extenčním postavení a inverzi, tento krok pacient nebyl schopný dokončit.  
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Celkově aktivita trvala delší dobu, pacient zařazoval přestávky. Nebyly dodrženy základní 

kroky činnosti. Pacient nezvládl činnost dokončit a objektivně se zdál být unavený.  

2.3.2.3 Analýza aktivity č. 2  

(po zhlédnutí videomanuálu) 

Adaptovaný postup nazouvání bot vsedě na lůžku s využitím nazouvače a zatížením paretické 

dolní končetiny 

Po prvním zhlédnutí videomanuálu byla aktivita prováděna opětovně. Pacient byl požádán, aby 

provedl tuto aktivitu nejdříve zcela samostatně, bez jakékoliv dopomoci (slovní či fyzické). Při 

nácviku této činnosti používal svou obuv (sportovní) a dále lžíci. Činnost byla prováděna oběma 

HKK. 

Pacient postup zahájil správně, dle videomanuálu, a to tím, že nejdříve přeložil paretickou nohu 

přes zdravou končetinu. Následně uchopil obuv za její zadní okraj, položil si ji do klína  

a postupně rozvolnil tkaničky a vytáhl jazyk z boty. Tento krok pacient u předchozího pokusu 

zcela vynechal. Následně mě pacient požádal, zda by mohl celý postup zhlédnout znovu.  

Po druhém zhlédnutí pokračoval tím, že si připravenou a rozvolněnou obuv nasadil na špičku 

paretického chodidla a nohu nechal klesnout zpět do podložky. Poté, zdravou horní končetinou 

uchopil lžíci v jejím horním okraji a vsunul ji mezi patu a zadní okraj boty. Následně zdravou 

horní končetinou zatížil koleno pravé nohy. Při tomto pokusu, se pacientovi ale nepovedlo 

vsunout chodidlo do boty. Znovu mě požádal o opětovné přehrání videomanuálu. Po třetím 

zhlédnutí pokračoval tím, že se předklonil, svou pravou horní končetinou zejména 

ukazováčkem uchopil, poutko připevněné na zadním horním okraji obuvi a současně levou 

horní končetinou zatlačil na koleno pravé nohy. Tímto krokem úspěšně dokončil aktivitu.  

2.4 Výsledky  

V této kapitole budou shrnuty výsledky, které byly získané, formou strukturovaného 

rozhovoru, na základě odpovědí pacientů po zhlédnutí videomanuálu a nácviku konkrétní 

aktivity. Pro lepší přehlednost, jsou níže ve dvou kapitolách odpovědi pacientů uvedeny spolu 

s otázkou, pro zachování struktury rozhovoru.  

Když budeme postupovat v pořadí otázek, v jakém zazněly, z hodnocení videomanuálu 

vyplývá, že na první položenou otázku oba pacienti, nezávazně na sobě odpověděli, že se nikdy 

předtím s podobnou formou manuálu nesetkali a představuje pro ně novou formu zpracování 

návodu sloužícího k nácviku oblékání.  
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Na základě druhé otázky bylo zjištěno, že forma zpracování a volba slovních  

i písemných instrukcí, oběma pacientům vyhovovala a znázorněné postupy byly dostatečně 

vysvětleny. Tento výsledek rovněž potvrzuje fakt, že pacient č. 2 není rodilým mluvčím,  

na území České republiky přebývá posledních 5 let, a přesto ve videomanuálu nezaznamenal 

nejasnosti.  

Třetí otázka se týkala postupů či informací, které by pro pacienty mohly představovat 

novou formu adaptace. Pacient č. 1 uvedl, že nový postup zaznamenal v případě oblékání trička 

se změnou pořadí kroků. Rovněž pacient č. 2 zaznamenal nový postup oblékání košile a také 

ho zaujaly přizpůsobené elastické tkaničky, které není nutno zavazovat.  

Další otázka, č. 4, cílila na nedostatky videomanuálu. Pacient č. 1 specifikoval, že by  

ve videomanuálu uvítal rovněž odkazy, na kterých by bylo uvedeno, kde by si kompenzační 

pomůcky mohl pořídit. Druhý pacient zmínil, že by pro něj bylo velmi přínosné, kdyby byl  

ve videomanuálu znázorněn postup nasazování peroneální dlahy.  

Na otázku č. 5 oba pacienti jednoznačně odpověděli, že by videomanuál doporučili  

i ostatním pacientům. Dále rovněž uvedli, že by takovouto formu manuálu ocenili již před 

započetím samotných pravidelných individuálních terapií a dále k domácímu tréninku.  

Výsledky lze vyvozovat rovněž na základě analýzy aktivity, které nácvik proběhl také 

před a po zhlédnutí videomanuálu. Nácvik, zavazování tkaniček jednou rukou s využitím 

videomanuálu, s pacientem č. 1, lze závěrem hodnotit pozitivně. Díky instrukcím ve 

videomanuálu byl pacient schopen provést a dokončit aktivitu. Tato činnost byla prováděná 

opakovaně, a to 4x. Pacient celkově zhlédl postup ve videomanuálu 3x. Výsledkem byla 

zavázaná tkanička, bota ale nebyla umístěná na chodidle. Jednalo se totiž o první nácvik, kde 

bylo nutno aktivitu zjednodušit. Nároky této činnosti spočívají především na velmi precizní 

práci prstů zdravé horní končetiny, zejména jemné motoriky. Je nutno tento postup procvičovat 

opakovaně a přizpůsobit rovněž i tkaničky, které nesmí být z umělého materiálu, volíme spíše 

širší průměr.  

Nácvik obouvání bot s pacientem č. 2 s využitím videomanuálu lze závěrem hodnotit 

rovněž úspěšně. Díky instrukcím ve videomanuálu byl pacient schopen úspěšně provést  

a dokončit aktivitu. Tato činnost byla prováděna po částech, celkově pacient zhlédl 

videomanuál 3x a nepotřeboval slovní instrukce ani fyzickou dopomoc druhé osoby. Nároky 

této činnosti spočívají především ve volbě správného postupu a řazení kroků. Pacient rovněž 
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zaznamenal a adekvátně využil další možnost adaptace a tím bylo použití poutka, které 

usnadnilo nazouvání obuvi. 

2.4.1 Rozhovor č. 1 

(Rozhovor č. 1, s pacientem č. 1 po zhlédnutím videomanuálu) 

Otázka č. 1 

Setkal jste se někdy s podobnou formou zpracování manuálu, sloužící k nácviku oblékání? 

Pokud ano, kde a kdo Vám manuál poskytl? 

Odpověď: 

Uvedl, že se nikdy předtím nesetkal s podobnou formou zpracování videomanuálu a ani mu 

nebylo doporučeno, aby si případně nějaké manuály vyhledal sám. 

Otázka č. 2 

Je pro Vás tento videomanuál srozumitelný a v něm znázorněné postupy dostatečně 

vysvětleny?  Pokud ne, specifikujte.  

Odpověď: 

Videomanuál se mu zdál dostatečně přehledný a srozumitelný. 

Otázka č. 3 

Zaznamenal jste ve videomanuálu něco, co pro Vás bylo nové? Zaznamenal jste nový postup, 

který jste doposud neznal? Pokud ano, specifikujte.  

Odpověď: 

Ve videomanuálu také zaznamenal nový postup oblékání trička, a to ten se změnou pořadí 

kroků, kdy nejdříve navlékneme paretickou HK, dále hlavu a až poté zdravou HK. Tento způsob 

oblékání trička si pacientem i prakticky vyzkoušel a zvládl ho bez sebemenších problémů.  

Otázka č. 4  

Je něco co jste ve videomanuálu postrádal? Pokud ano, specifikujte.  

Odpověď: 

Uvítal by odkazy, na kterých by bylo uvedeno, kde by si některé ze zmíněných drobných 

kompenzačních pomůcek mohl pořídit, zaujaly ho především alternativní elastické tkaničky. 

Otázka č. 5 

Doporučil byste tento videomanuál i dalším pacientům? Proč ano/ne.  
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Odpověď: 

Na otázku, zda by tento videomanuál doporučil ostatním pacientům, odpověděl: : „Určitě, sám 

bych ocenil, kdyby mi takový videomanuál byl zpřístupněn, poté, co jsem si prošel akutní fází 

onemocnění. Ocenil bych při následné rehabilitaci, kdyby mi takovouto formou někdo ukázal 

zásady oblékání“. 

2.4.2 Rozhovor č. 2  

(Rozhovor č. 2, s pacientem č. 2 po zhlédnutím videomanuálu) 

Otázka č. 1 

Setkal jste se někdy s podobnou formou zpracování manuálu, sloužící k nácviku oblékání? 

Pokud ano, kde a kdo Vám manuál poskytl? 

Odpověď: 

Uvedl, že se nikdy předtím nesetkal s podobnou formou zpracování videomanuálu. 

Otázka č. 2 

Je pro Vás tento videomanuál srozumitelný a v něm znázorněné postupy dostatečně 

vysvětleny?  Pokud ne, specifikujte.  

Odpověď: 

Videomanuál se mu zdál dostatečně přehledný a srozumitelný, a to i přes to, že není rodilým 

mluvčím a na území České republiky přebývá posledních 5 let. 

Otázka č. 3 

Zaznamenal jste ve videomanuálu něco, co pro Vás bylo nové? Zaznamenal jste nový postup, 

který jste doposud neznal? Pokud ano, specifikujte.  

Odpověď: 

Nový postup pro něj představovalo zavazování tkaniček jednou horní končetinou a taktéž 

nevěděl, že se dají pořídit tkaničky elastické, bez nutnosti zavazování. Ve videomanuálu také 

zaznamenal nový postup oblékání košile, a to adaptovaný postup oblékání košile současně přes 

paretickou i zdravou HK. Tento způsob oblékání košile byl rovněž prakticky vyzkoušen  

a pacient ho provedl bez sebemenších problémů.  

Otázka č. 4  

Je něco co jste ve videomanuálu postrádal? Pokud ano, specifikujte.  
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Odpověď: 

Ocenil by, kdyby videomanuál rovněž obsahoval návod, jak si samostatně nasadit dlahu  

na dolní končetinu.  

Otázka č. 5 

Doporučil byste tento videomanuál i dalším pacientům? Proč ano/ne.  

Odpověď: 

Na tuto otázku pacient odpověděl, že určitě. Rozhodně by sám využil manuál k domácímu 

tréninku, ještě předtím, než začal docházet na individuální terapie a neměl dostatečné 

zkušenosti.  
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3 DISKUZE 

Rehabilitace, které součástí je ergoterapie, hraje nezastupitelnou roli v organizaci péče 

o osoby po poškození mozku, kterého následkem je mezi jinými hemiparéza neboli částečné 

ochrnutí jedné poloviny těla. Příčinou hemiparézy je nejčastěji léze centrálního motoneuronu, 

ale setkáváme se i s lézí periferní. Celková komplexní následná péče má za cíl zvýšení kvality 

života jedince a zaměřuje se na nacházení vhodných kompenzačních strategií, usnadňujících 

vykonávání všedních denních činností, mezi které nepochybně spadá rovněž oblékání 

(Štětkařová, 2013).  

Jelikož při nácviku personálních všedních denních činnosti je potřeba ke každému 

jedinci přistupovat individuálně, mají instruktáž, příprava i samotný nácvik vždy svá specifika. 

Podle potřeb a preferencí každého z pacientů, je potřeba úkony přizpůsobovat, měnit prostředí 

a rovněž upravovat pomůcky tak, abychom dosáhli požadovaných výsledků. Postupy  

je častokrát potřeba zaznamenávat, aby si je pacient mohl snadněji zapamatovat a využít taktéž 

v domácím prostředí, kdy není možné spolehnout se na instruktáž ze strany ergoterapeuta. I tato 

zkušenost mě také přesvědčila o tom, že je zapotřebí uceleného manuálu, který pacientům 

nabídne možnost jak si mnohem lépe osvojit doporučené postupy, varianty a adapatace samotné 

aktivity. 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním praktickým výstupem této práce bylo vytvoření 

videomanuálu zaměřeného na nácvik oblékání u osob s hemiparézou. Z výsledků získaných na 

základě strukturovaných rozhovorů a analýzy aktivity vyplývá, že tento videomanuál 

představuje vhodný nástroj, který najde využití v ergoterapeutické praxi a bude sloužit zejména 

k domácímu tréninku oblékání pro pacienty s poruchou hybnosti jedné poloviny těla. Pro 

praktický nácvik oblékání a zhodnocení menuálu byli vybráni dva pacienti s centrální 

hemipareźou. Výsledky týkající se využitelnosti videomanuálu byly získány na základě 

ergoterapeutického vyšetření, které proběhlo fromou rozhovoru a pozorování. Dva pacienti se 

můžou jevit zdánlivě jako malý vzorek cílové populace, avšak kazuistiky jsou podrobně 

zpracované a každému z pacientů byly věnovány dvě individuální terapie. První terapie byla 

věnováná samotnému ergoteraputickému vyšetření. Druhá individuální terapie byla zaměřená 

na nácvik činnosti a zhlédnutí videomanuálu, jehož celková doba trvání dosahuje 45min. 

Stěžejní pro správný výstup kazuistiky a volbu aktivity, která pro pacienta představuje nejvíce 

problematickou oblast oblékání, je podrobné vyšetření soběstačnosti, které probíhá formou 

testu. Pro toto vyšetření  byl zvolen Barthel Index (BI) a všechny vyšetřované položky BI byly 

s pacientem testovány praktickou ukázkou, zejména oblast oblékání. Pacienti byli následně 
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dotázování a na základě jejich odpovědí byla zvolena jedna konkrétní aktivita, pro pacienty 

subjektivně nejvíce problematická, která byla dále zhodnocená formou analýzy aktivity. Jelikož 

proběhly dva nácviky těchto činností, na základě kterých byla vytvořená analýza aktivity před 

a po zhlédnutí videomanuálu, byly zaznamenány zásadní rozdíly v jejich provedení. Oba 

pacienti byli při prvním nácviku aktivity neúspěšní. Problematické části nezvládli, 

neorientovali se v činnosti a bylo pro ně obtížné zvolit i správný sled kroků. Po opakovaném 

zhlédnutí videomanuálu nastala opačná situace. Oba pacienti činnosti zdárně dokončili bez 

dopomoci druhé osoby (slovní či fyzické). Jednalo se o opakovaný nácvik těchto činností, které 

trvaly o něco delší dobu, ale cíl aktivity byl splněn. Vhodně zvolená aktivita musí být pro 

pacienta prioritní a zároveň smysluplná. Tato skutečnost byla zohledněna i při samotném 

výběru aktivity, kdy na základě rozhovoru před samotným nácvikem pacienti specifikovali svůj 

konkrétní problém a oblast, kterou vnímají jako nejobtížnější. Terapeut při výběru aktivity musí 

také zohlednit a odhalit, jaké konkrétní nároky představuje činnost pro daného pacienta, 

k tomuto posouzení mu může sloužit analýza činnosti (Dancza, 2018). Činnost je rovněž 

vhodné rozdělit na části a vytvořit si tímto prostor pro posuzování jednotlivých detailních 

komponent aktivity. Analýza činnosti nám pomáhá přemýšlet nejen o intervenčním 

potencionálu, ale také nám může pomoci při zvažování rizikových oblastí, kterých si musíme 

být vědomi v další snaze se jim v průběhu terapie vyvarovat (Dancza, 2018).  

Výsledný videomanuál tedy v žádném případně nenahrazuje individuální terapii a je 

nutno všechny postupy předem konzultovat s kvalifikovnaým ergoterapeutem. Tento fakt 

rovněž potvrzuje to, že součástí videomanuálu nejsou zahrnuté adaptované postupy oblékání, 

které by probíhaly vsedě na mechanickém vozíku. Toto bylo rovněž zohledněno při samotné 

terapii s pacientem, kdy pro nácvik aktivity byl jeden z pacientů, pohybující se na mechanickém 

vozíku, požádán o přesun na terapeutické lůžko. Nácvik oblékání na mechanickém vozíku je 

rovněž otázkou individuálního přístupu a terapie. Je tedy potřeba si uvědomit, že sed na 

mechanickém vozíku představuje jiné prostředí, tudíž se nároky činnosti a adaptace musí 

posuzovat jednotlivě u každého pacienta zvlášť. Tato skutečnost rovněž otevírá prostor  

a možnost pro další rozšíření videomanuálu. Pro pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě 

představuje, dle studie zveřejněné AJOT (2016), největší obtíže udržování rovnováhy a 

stability. Z výsledků této studie rovněž vyplývá, že stabilita a rovnováha velmi silně koreluje 

s úrovní nezávislosti při vykonávání všedních denních činností. Na základě těchto faktů je 

potřeba zdůraznit, že je vhodné nejdříve nácvik oblékání provádět pod dohledem terapeuta, 

abychom zamezili případným komplikacím a úrazům spojeným se špatnou stabilitou pacienta. 
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Je tedy důležité, aby nácvik na základě videomanuálu probíhal nejprve formou individuální 

terapie, která je doplněna o edukaci pacienta týkající se doporučených postupů k domácímu 

tréninku. S ohledem na tyto rizika rovněž probíhalo samotné natáčení videomanuálu, kdy 

většina postupů oblékání je znázorněna figurantkou vsedě na lůžku, bez nutnosti vertikalizace 

do stoje.  

V samostatné kapitole výše (1.4.5) byly zmíněné některé dostupné manuály, zdroje  

a platfromy, na kterých můžou pacienti nacházet inspiraci, a díky kterým můžou samostatně 

trénovat dané aktivity v domácím prostředí. Je zde nutno dodat, že na veřejné platformě jako je 

YouTube, pomocí zadání spravých klíčových slov, mají pacienti taktéž možnost vyhledat si 

různé postupy týkající se adaptovaných postupů zaměřených na oblékání. Využívat je můžou i 

terapeuti, kteří je pacientům v takovéto formě mohou doporučit. Na druhou stranu, jsou tyto 

návody a videozáznamy často v anglickém jazyce a nejsou tedy vhodné a srozumitelné pro 

všechny jedince. Na českém trhu jsem při vyhledávání relevantní literatury a tvorbě bakalářské 

práce nenarazila na žádny manuál, který by se specificky zaměřoval na problematiku oblékání 

osob s hemiparézou. Využitelnost právě takovéto formy manuálu potvrzuje i studie 

publikovaná v American Journal of Occupational Therapy (Peng, 2019), která zkoumala vliv 

terapie založené na pozorování průběhu určité činnosti (z angl. action-observation therapy). 

Z výsledků studie vyplývá, že účinky této formy terapie u pacientů s cévní mozkovou příhodou, 

mají středně vysokou až vysokou účinnost, v různých aspektech výsledků rehabilitace,  

ve srovnání s konvenční léčbou. Celkové výsledky naznačují, že terapie založená na 

pozorování, je prospěšnou intervencí v procesu rehabilitace osob po CMP. Mezi jinými také 

zlepšuje motorické funkce horní končetiny, každodenní výkon a účast pacientů v běžných 

denních činnostech.  

Z výsledků studie publikované Brazilskou asociací ošetřovatelů (Maniva et al., 2018) 

vyplývá, že v současné době je na trhu mnoho publikací používaných v procesu edukace 

pacientů po CMP. Tyto publikace jsou veřejně dostupné a převažují mezi nimi edukativní 

materiály v tištěné podobě, zaměřené na včasné rozpoznání varovných a rizikových příznaků a 

také informace týkající se úpravy životního stylu. Všechny společně cílí na prevenci vzniku 

další CMP. Mezi edukativní materiály patřily, na druhém místě, publikace určené pečovatelům 

se zaměřením na péči o osoby po CMP po propuštění z nemocničního zařízení.  Na základě 

toho se domnívám, že právě videomanuál zaměřený na konkrétní problematickou oblast, 

například oblékání, představuje novou formu pojetí edukace pacientů a jejich rodin.  
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Využitelnost manuálu spočívá především v jeho formě zpracování. Je vytvořen formou 

videa, obsahuje rovněž slovní instrukce a úseky, na kterých se nachází textové pole, které je 

zároveň podloženo slovním doprovodem. Výhodou je, že takto zpracovaný videomanuál může 

posloužit i lidem například se sluchovým deficitem, kteří můžou provádět aktivitu na základě 

znázorněných postupů na figurantce. Naopak lidé se zrakovým deficitem můžou ve větší míře 

využít slovní instrukce. Tento videomanuál je rovněž vhodný pro pacienty s kognitivním 

deficitem, kteří mají problémy například v oblasti řazení a zapamatovávání si jednotlivých 

kroků činnosti, dále problémy s plánováním a organizací zvolených postupů (Pedretti, 1996).  

Pro tyto osoby, představuje kombinace takto volených instrukcí (slovních i vizuálních), větší 

množství vjemů, které z mnoha hledisek facilitují jejich participaci v této činnosti. Jako 

nevýhoda této formy zpracovaní se jeví jeho možnost zhlédnutí a spuštění. Je zapotřebí mít 

přístup k PC, DVD přehrávači nebo TV s možností vložení USB. Většina osob v produktivním 

věku má přístup k těmto moderním technologiím a umí je samostatně ovládat. Pokud se ale 

zaměříme na starší populaci, která není s používáním těchto zařízení seznámena či je naopak 

vůbec nevlastní, znovu se neobejdeme bez možnosti individuální terapie nebo pomoci druhé 

osoby. 

Tyto výše uvedené skutečnosti ale nepotvrzují to, že videomanuál najde všestrannou 

využitelnost mezi pacienty s hemiparézou a bude všem sloužit jako návod pro správné zvládnutí 

a dokončení aktivit v něm znázorněných. Ke každému pacientovi je nutno přistupovat 

individuálně. S tímto se pojí například obezita a nadváha, která u některých pacientů hraje 

významnou roli nejen při oblékání, ale celkově při zvládání všedních denních činnosti. Nadváha 

je rovněž jedním z hlavních rizikových faktorů vzniku CMP. Toto dokládá rovněž studie 

věnovaná osobám ve věku 15-44 let, publikovaná v časopise Forensic and Legal Medicine 

(Darke et al., 2019), která potvrzuje, že vliv nadváhy a obezity velmi úzce souvisí s rizikem 

vzniku CMP. Problémy vyplývající s nadměrných proporcí těla rovněž ovlivní participaci osob 

ve všedních denních činnostech. Jedná se především o další omezení rozsahu pohybu, 

nemožnost se předklonit, či problémy spojené s hygienou. Nelze tedy tvrdit, že manuál bude u 

těchto osob aplikovatelný a využitelný. Každý jedinec disponuje jinými proporcemi těla, 

například délka končetin, dále míra, ve které se u daného jedince projeví spasticita v propojení 

například s kognitivním deficitem a poruchou citlivosti může znemožnit využití postupů 

znázorněných ve videomanuálu.  

Postupy ve videomanuálu byly znázorněny na zdravém jedinci, který byl předem se 

všemi kroky seznámen. Mířím zde například na to, že ne vždy je možné ideálně nasimulovat 
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spastickou dystonii či celkové držení horní i dolní končetiny. Videomanuál má ale za cíl sloužit 

jako návod ke správnému provádění znázorněných adaptovaných postupů a bylo proto vhodné 

znázornit je na zdravé osobě a teprve poté provést zhodnocení pacientem.  

Také samotné videozáznamy a postupy byly z časového hlediska velmi náročné a vyžadovaly 

rovněž stálou nekolísavou pozornost figurantky. Dále nutno zdůraznit, že veškeré znázorněné 

postupy, které jsou obsaženy ve videomanuálu, jsou prováděný bez dopomoci a fyzické 

asistence druhé osoby. Neznamená to ale, že při nácviku musí pacient rovněž postupovat 

samostatně.  

Je vhodné, nejprve vybranou aktivitu vyzkoušet pod dohledem ergoterapeuta, který 

posoudí, zda zvolený postup je vhodný právě pro konkrétního pacienta. Takovýto postup byl 

zvolen i před samotným nácvikem zavazování tkaniček s pacientem č. 1. Danou aktivitu jsme 

společně před prvním nácvikem, po zhlédnutí videomanuálu, rovněž upravovali. Zvolili jsme 

trénink zavazování tkaniček na obuvi, která nebyla na chodidle, ale pacient měl botu položenou 

v klíně. Ergoterapeut, jakožto kvalifikovaný pracovník, musí být schopen rozpoznat a definovat 

případná rizika, které by mohly negativně ovlivnit průběh nácviku. Pokud k tomuto zhodnocení 

dojde při terapii a jsou rizika eliminována a pacient je poučen, může videomanuál využívat 

rovněž k domácímu tréninku vybrané aktivity. 

Ve videomanuálu jsou rovněž znázorněné postupy jen s některými druhy oblečení. 

Nenajdeme zde například oblékání svetru, sukně, legín či nazouvání zimní obuvi. Z tohoto 

hlediska lze považovat manuál za nekompletní. Na druhou stranu v něm ale byly zahrnuty 

základní a v praxi nejčastěji řešené komplikace u oblékání, a to například oblékání trička, 

bundy, podprsenky a kalhot. Tato skutečnost rovněž vyplývá i z hodnocení pacientů, kteří  

se nezmínili o tom, že by ve videomanuálu postrádali některý z výše uvedených druhů oblečení. 

Je potřeba ale podotknout, že pacient č. 1 uvedl, že by uvítal, kdyby součástí videomanuálu byl 

rovněž přehled a seznam odkazů, na základě kterých by si mohl samostatně dohledat a pořídit 

některé z kompenzačních pomůcek. Pacient č. 2 zmínil, že by ve videomanuálu uvítal návod, 

jak samostatně zacházet a postupovat při nazouvání peroneální dlahy na dolní končetinu,  

se kterou je obtížné manipulovat pouze jednou horní končetinou především z důvodu pevného 

materiálu, ze kterého je vyrobena. Tyto podněty jsem rovněž zaznamenala ze strany 

ergoterapeutů, se kterými jsem zvolené postupy před natáčením konzultovala. Uvedli, že není 

ojedinělým případem, že v rámci individuální terapie řeší s pacienty právě problematické 

nazouvání dlahy. Lze proto manipulaci s dlahou rovněž považovat za další možnost, na základě 

které by bylo vhodné tento videomanuál dále rozšířit.  
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Dále se ve videomanuálu nenachází postup týkající se manipulace s navlékačem 

ponožek, který se často pacientům v rámci terapie doporučuje a má usnadnit samotné navlékání 

ponožek. Na základě zkušeností z odborné praxe, jsem se rozhodla, že tento postup do 

videomanuálu nevložím. Jedná se dle mého názoru o pomůcku, která je vhodná především pro 

osoby po totální endoprotéze kyčelního kloubu. V rámci nácviku oblékání pacientů 

s hemiparézou se mi manipulace s touto pomůckou jeví příliš komplikovaná, zejména pro osoby 

s kognitivním deficitem. Je potřeba nejdříve ponožku na samotný navlékač nasadit, což může 

být kvůli manipulaci pouze s jednou horní končetinou taktéž ztížené. Dále je zapotřebí 

zorientovat se v dlouhých koncových popruzích se smyčkami, které jsou nejčastěji dva, což 

rovněž představuje další složitou manipulaci. Na druhou stranu je potřeba zohlednit fakt, že 

rovněž osoby s hemiparézou můžou podstoupit náhradu kyčelního kloubu, to je ale znovu 

otázka individuálního přístupu a terapie.  

Videomanuál je primárně určen pacientům k domácímu tréninku oblékání. Proto je 

důležité zmínit, že doporučení a předání videomanuálu by mělo vycházet ze strany 

ergoterapeuta. Rehabilitační zařízení mají často zpracované svoje metodiky a návody, ale 

neposkytují je pacientům domů a primárně se věnují tréninku v rámci terapie. Díky využití 

videomanuálu, který by byl předán pacientovi ve formě DVD či jako soubor na datovém nosiči, 

by bylo možné, aby trénink probíhal dle správně znázorněných postupu rovněž v domácím 

prostředí pacienta a v rámci individuální terapie by měli pacienti možnost konzultovat  

s ergoterapeutem problematické oblasti aktivity. K nácviku je rovněž potřeba mít všechny 

pomůcky (oblečení) předem připravené, orientovat se v nich a rovněž adekvátně zvolit 

vzhledem k ročnímu období. Pacient musí být rovněž schopen umět s videmanuálem pracovat, 

to znamená spustit, případně pozastavit a vyhledat v něm část, kterou se v danou chvíli zaměřuje 

procvičovat. Všechny tyto výše zmíněné nároky činnosti, můžou pro některé pacienty 

představovat komplikaci, pořád tedy platí, že osoba ergoterapeuta zde hraje nezastupitelnou 

roli.  

Na základě odpovědí získaných od samotných pacientů, je nutno zmínit, že manuál 

může představovat také pomůcku, na základě které si pacienti i jejich rodiny mohou snadněji 

zapamatovat informace, které jim byly sděleny v rámci následné rehabilitační péče poté, co si 

prošli akutní fází onemocnění. Pacienti spolu s rodinnými příslušníky jsou často zahlceni 

informacemi od různých odborníků, což vede k tomu, že podstatné informace mohou rovněž 

zapomenout. Někteří pacienti také nenavštěvují svého ergoterapeuta v pravidelných intervalech 

a nemají tedy možnost problematické oblasti konzultovat. Pokud by jim tento videomanuál byl 
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zpřístupněn, mohli by si snadněji informace zopakovat a dohledat v situacích, ve kterých by to 

pro ně samotné bylo nejvíce přínosné, bez nutnosti osobního setkání s terapeutem.  
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření videomanuálu pro osoby s hemiparézou 

zaměřeného na nácvik oblékání. Výsledný videomanuál obsahuje adaptované postupy oblékání, 

které mají za úkol usnadnit provádění této aktivity osobám s poruchou hybnosti jedné poloviny 

těla. Na základě poznatků zahrnutých v teoretické části práce byl zhotoven videomanuál, který 

je rozdělen do dvou částí, a to oblékání horní a dolní poloviny těla. Celkově obsahuje 21 aktivit, 

které jsou předváděné figurantkou. Součástí videomanuálu jsou rovněž rady a tipy pro další 

přizpůsobení a adaptaci činnosti a dále také ukázky využití některých drobných kompenzačních 

pomůcek. Zhodnocení využitelnosti videomanuálu proběhlo na základě analýzy aktivity  

a strukturovaného rozhovoru se dvěma pacienty. Oba pacienti měli možnost zhlédnout 

videomanuál a následně, dle znázorněných postupů a instrukcí proběhl nácvik konkrétní, pro 

pacienty subjektivně nejproblematičtější části oblékání. Z rozhovoru a odpovědí pacientů lze 

tvrdit, že výsledný videomanuál je srozumitelný, přehledný a v něm znázorněné postupy 

dostatečně vysvětleny. Na základě analýzy aktivity lze rovněž potvrdit jeho využitelnost 

v praxi, a to tím, že oba nácviky prováděné pacienty, vedly ke zdárnému dokončení aktivity 

bez dopomoci druhé osoby. Pacientům forma zpracování vyhovovala, ale rovněž uvedli 

nedostatky, které v průběhu sledování zaznamenali. Pacienti například zmínili, že postrádají 

návod pro samostatné nasazení dlahy a rovněž odkazy s informacemi o uvedených 

kompenzačních pomůckách. Je, ale potřeba si uvědomit, že tento videomanuál má sloužit pouze 

jako pomůcka a návod. V žádném případě nenahrazuje individuální terapii a postupy by rovněž 

měly být konzultovány s kvalifikovaným ergoterapeutem. Tento videomanuál může sloužit 

rovněž jako pomůcka pro samotné ergoterapeuty, kteří mají možnost zpřístupnit jej pacientům 

k domácímu tréninku oblékání a podpořit tím průběh rehabilitace a docílit zvýšení 

soběstačnosti. Videomanuál představuje zdroj informací rovněž pro rodinné příslušníky osob 

s hemiparézou. Kopie výsledného videomanuálu bude k dispozici pracovníkům, studentům a 

pacientům jako výukový a edukativní materiál na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy a na základě doporučení může být rovněž poskytnut pacientovi jako 

kopie souboru na datovém nosiči k využití při domácím tréninku oblékání. Ze zkušenosti 

samotných ergoterapeutů, se kterými byl průběh zpracování konzultován a dále na základě 

vyhledávání relevantní literatury a zdrojů informací vyplývá, že na trhu se v současné době 

nachází jen velmi málo návodů zpracovaných formou videa určených právě osobám 

s hemiparézou. Doufám tedy, že tento videomanuál bude sloužit jako inspirace pro vznik 

dalších podobných formátů a rovněž vytvoří prostor pro jeho případné rozšíření a doplnění. 
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5 SEZNAM ZKRATEK  

ADL – všední denní činnosti (activities of daily living)  

BADL – bazální všední denní činnosti 

bpn – bez patologického nálezu  

CMOP – Kanadský model výkonu zaměstnávání (Canadian model of occupational 

perfomrance) 

CMP – cévní mozková příhoda 

CNS – centrální nervový systém 

DK – dolní končetina 

DMO – dětská mozková obrna  

HK – horní končetina 

iADL – instrumentální všední denní činnosti (personal activities of daily living) 

MI – primární motorická korová oblast 

MII – premotorická a suplementární (sekundární) motorická korová oblast 

pADL – personální všední denní činnosti, personal activities of daily living 

iADL – instrumentální všední denní činnosti  

TBI – traumatické poškození mozku (traumatic brain injury)  

WHO – Světova zdravotnická organizace 
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Příloha č. 1 - Otázky k rozhovoru před zhlédnutím videomanuálu 

Otázky k rozhovoru před zhlédnutím videomanuálu 

Otázka č. 1  

Kterou aktivitu, v rámci oblékáni či svlékání, byste subjektivně charakterizoval jako nejvíce 

problematickou?  

Odpověď:  

Otázka č. 2  

Kde se nejčastěji, v rámci domácího prostředí oblékáte? Je toto místo prováděné aktivitě 

nějakým způsobem přizpůsobené? 

Odpověď:  

Otázka č. 3  

Potřebujete v rámci této aktivity dopomoc či asistenci druhé osoby? Pokud ano, na co 

konkrétně se dopomoc vztahuje.  

Odpověď:  

Otázka č. 4 

Využíváte při oblékání či svlékání nějakou kompenzační pomůcku? Pokud ano, jakou. 

Odpověď:  

Otázka č. 5 

Máte ve Vašem domácím prostředí přístup k PC, případně k TV a DVD přehrávače? Pokud 

ano, umíte je samostatně obsluhovat?  

Odpověď:  
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Příloha č. 2 - Otázky k rozhovoru po zhlédnutí videomnuálu 

Otázky k rozhovoru po zhlédnutí videomanuálu  

 

Otázka č. 1 

Setkal jste se někdy s podobnou formou zpracování manuálu, sloužící k nácviku oblékání? 

Pokud ano, kde a kdo Vám manuál poskytl? 

Odpověď: 

Otázka č. 2 

Je pro Vás tento videomanuál srozumitelný a v něm znázorněné postupy dostatečně 

vysvětleny?  Pokud ne, specifikujte.  

Odpověď: 

Otázka č. 3 

Zaznamenal jste ve videomanuálu něco, co pro Vás bylo nové? Zaznamenal jste nový postup, 

který jste doposud neznal? Pokud ano, specifikujte.  

Odpověď: 

Otázka č. 4  

Je něco co jste ve videomanuálu postrádal? Pokud ano, specifikujte.  

Odpověď: 

 

Otázka č. 5 

Doporučil byste tento videomanuál i dalším pacientům? Proč ano/ne.  

Odpověď: 

  



  

70 

 

Příloha č. 3 – Informovaný souhlas (vzor) 

Informovaný souhlas pacienta  

 
Název bakalářské práce (dále jen BP): Adaptované postupy při provádění personálních 

všedních denních činnosti u pacientů s hemiparézou 

 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP sdělované pacientovi): 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou nácviku oblékání u osob s hemiparézou s 

využíváním různých strategií a kompenzačních pomůcek. Bude s Vámi proto proveden trénink 

oblékání s využitím vypracovaného videomanuálu, který pak i subjektivně zhodnotíte. 

 

 

Jméno a příjmení pacienta:       

 

Datum narození: 

 

Kazuistika pacienta pod číslem:  

 

 

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

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný/svéprávná. 

 

2) Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, a o tom, 

co se ode mě očekává. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 

 

3) Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, 

aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje spolupráce při tvorbě BP 

je dobrovolná. 

 

4) Informace získané o mé osobě budou zpracovány a zveřejněny přísně anonymně. Souhlasím 

s publikováním anonymizovaných dat i jinde než v samotné BP. 

 

5) S mou spoluprací při tvorbě BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 

6) Obdržím podepsaný a datem opatřený stejnopis Informovaného souhlasu. 

 

7) Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně 

zpracovány. Je mi více než 18 let a jsem svéprávný a souhlasím s mou účastí v BP a 

současně s video záznamem, na základě kterého bude provedena analýza aktivity a jejíž 

výsledky budou anonymně zpracovány a použity pouze jako interní materiál pro studenty 

Ergoterapie 1. LF UK a pracovníky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.  

 

Datum:        

 

Podpis pacienta:      Podpis autora BP: 
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Příloha č. 4 – Osnova videomanuálu  

1. ČÁST – Oblékání horní poloviny těla 

Spodní oděv 

- nosí se přímo na těle, splňuje hygienický požadavek odívání (příjemný, vzdušný materiál) 

- u žen představuje spodní vrstvu oděvu podprsenka nebo živůtek 

-u mužů volíme nátělník 

1. Aktivita- oblékání podprsenky 

Adaptovaný postup zapínání podprsenky zdravou HK 

Výchozí pozice figurantky je vzpřímený sed na posteli. Podprsenka je připravená na posteli. 

Figurantka má na sobě tílko černé barvy z důvodu zachování cenzury.  

U klasické podprsenky je nejdříve nutno natrénovat její zapínání. Postup zahájí tím, že si položí 

rozepnutou podprsenku do klína, košíčky směřují lícem dolů. Figurantka si přichytí konec 

zapínání podprsenky s očky pomocí paretické HK (pomocí zdravé HK vloží konec podprsenky 

pod paretickou HK). Dále se zorientuje v obvodu podprsenky, dbá na to, aby nebyla přetočená. 

Zdravou HK uchopí konec podprsenky s háčky a v protisměru je zahákne na očka. Zkontroluje 

a případně upraví.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) položte si rozepnutou podprsenku do klína tak, že košíčky směřují lícem dolů a ramínka 

podprsenky směřují k Vám 

b) zorientujte v obvodu podprsenky, dbejte na to, aby po svém obvodu nebyla přetočená 

c)uchopte zapínání podprsenky a přeložte je tak, abyste viděla na háčky i očka 

d) uchopte paretickou horní končetinu a přichyťte s ní konec podprsenky s očky 

e) poté uchopte druhy konec s háčky a v protisměru jej zahákněte na očka.  

f) tato činnosti vyžaduje především precizní manipulaci palce, ukazováčku a prostředníčku 

 

Adaptovaný postup oblékání podprsenky přes paretickou horní končetinu 

Figurantka postup zahájí tím, že si připravenou podprsenku (nejprve demonstruje oblékání 

klasické podprsenky, předem zapnuté) položí na stehna. Košíčky podprsenky budou směřovat 

lícem dolů. Pomocí své zdravé HK uchopí podprsenku tak, aby byla schopná provléknout 

ramínko na paretickou HK, to znamená, že uchopí zároveň ramínko i obvod podprsenky. 
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Navlékne ramínko co nejvýše (po paretické rameno). Poté provlékne druhým ramínkem rovněž 

zdravou HK. Následně uchopí zapínání podprsenky a přetáhne jej přes hlavu. Dalším krokem 

je stažení podprsenky dolů, do oblastí hrudníku. Zdravou HK uchopí košíček podprsenky a 

stáhne jej do příslušné oblasti hrudníku, tak aby jí poloha podprsenky byla pohodlná, totéž 

provede s druhým košíčkem.  

Slovní instruktáž figurantky: 

a) uchopte připravenou, zapnutou podprsenku, položte si jí na klín, tak, aby košíčky 

směřovaly lícem k zemi a ramínka od těla 

b) následně uchopte ramínko i obvod podprsenky a navlékněte je na paretickou HK 

c) vytáhněte ramínko i obvod podprsenky co nejvýše nad loket, směrem k rameni 

d) dále provlékněte ramínkem zdravou HK 

e) uchopte zapínání podprsenky a přetáhněte jej přes hlavu 

f) následně zdravou HK uchopte košíček a stáhněte jej dolů do střední části hrudníku 

g) stejný postup opakujte s druhým košíčkem 

h) uložte oba košíčky, tak, aby Vám poloha podprsenky byla pohodlná 

i) poté zdravou HK uchopte obvod podprsenky a stáhněte si jej i na zádech do požadované 

(Vámi výhodné) úrovně hrudníku 

Adaptovaný postup oblékání podprsenky s využitím pomocníku přes paretickou HK 

Pomocník figurantka využije pro zapnutí podprsenky. Umístí si ho kolem krku tak, aby 

pomocný háček měla před tělem. Dále figurantka zdravou rukou navlékne na háček ten konec 

podprsenky, na kterém jsou očka (očka směřují od těla). Následně zdravou HK uchopí druhý 

konec podprsenky a z druhé strany kolem těla přiblíží a zasune háčky a připravený konec 

podprsenky s očky. Je důležité, aby si figurantka nepřetočila podprsenku podél jejího obvodu.  

Následně vyjme zapnutou podprsenku z pomocného háčku, sundá celou kompenzační 

pomůcku, položí ji na stranu. Dále postupuje tak, že pootočí podprsenku kolem svého pasu tak, 

aby košíčky byly před tělem. Následně navlékne ramínko na paretickou HK co nejvýše až 

k rameni. Poté navlékne ramínko rovněž na zdravou HK. Posune košíčky výše po pohodlné a 

požadované úrovně a upraví obvod podprsenky.  

Slovní instruktáž figurantky: 

a) Vaší zdravou HK uchopte pomocník oblékání podprsenky a dejte si jej kolem krku, tak aby 

háček byl umístěn vepředu, bradou přichytnete srdíčko v oblasti Vašich klíčních kostí  
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b) následně uchopte konec podprsenky, na kterém se nachází očka a navlékněte je na háček, 

tak aby očka směřovala od těla 

c) uchopte druhý konec podprsenky a kolem těla z druhé strany  

 zasuňte háčky na poutka 

d) sundejte zapínání podprsenky z pomocníku a odložte jej na stranu 

e) otočte podprsenku kolem pasu 

f) navlékněte nejdříve ramínko na paretickou HK a poté na zdravou HK 

g) poté uložte oba košíčky výše, tak, aby Vám poloha podprsenky byla pohodlná 

h) poté zdravou HK uchopte obvod podprsenky a vytáhněte si jej do požadované (Vámi 

výhodné) úrovně hrudníku 

Další možnosti adaptace 

- zvolit sportovní podprsenku z elastického a pružného materiálu 

- zvolit podprsenku s potiskem na přední straně – snazší předozadní orientace  

- zvolit podprsenku se zapínáním v její přední části (mezi košíčky) nebo s menším  

počtem zapínacích háčků 

- před zahájením oblékání je vhodné podprsenku předem zapnout 

- provádět činnost ve stoje, před zrcadlem, docílíme tak lepší zrakové kontroly 

2. Aktivita – svlékání podprsenky 

Adaptovaný postup svlékání zapnuté podprsenky přes zdravou HK 

Výchozí pozice figurantky je vzpřímený sed na posteli nebo židli. Figurantka má sobě již 

oblečenou podprsenku s klasickým zapínáním vzadu.  

Figurantka zahájí postup tím, že si zdravou HK stáhne obvod podprsenky co nejníže (pozor na 

vysoký tah v oblasti ramínek). Následně umístí zdravou HK za záda, předloktí je rotováno do 

supinace, dlaň a prsty jsou v oblasti zapínání podprsenky. Poté figurantka sevře zapínání 

podprsenky mezi palcem, ukazovákem a prostředníčkem a stiskne je proti sobě. Tímto se 

rozepne a rozvolní obvod podprsenky. Následně figurantka stáhne ramínko ze zdravé HK a poté 

z paretické HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) svou zdravou HK stáhněte obvod podprsenky, co možná nejníže to půjde  

b) dejte svou zdravou HK za záda, dlaň a prsty vytočte tak, abyste byla schopná dosáhnout na 

zapínání podprsenky 
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c) sevřete zapínání podprsenky mezi Vašim palcem, ukazovákem a prostředníčkem 

d) stiskněte tyto prsty k sobě a rozepněte podprsenku 

e) následně svou zdravou HK stáhněte ramínko ze zdravé HK dolů 

f) poté stáhněte a vyvlékněte ramínko z paretické HK 

 

 Adaptovaný postup svlékání zapnuté podprsenky přes paretickou HK 

Výchozí pozice figurantky je vzpřímený sed na posteli nebo židli. Figurantka má sobě již 

oblečenou podprsenku s klasickým zapínáním vzadu.  

Figurantka zahájí postup tím, že si zdravou HK stáhne ramínko z paretické HK. Následně stáhne 

ramínko rovněž ze zdravé HK, obě ramínka zůstanou v oblasti loktů. Poté zdravou HK stáhne 

obvod podprsenky do oblasti břicha (do úrovně pupíku). Následně svou zdravou HK stáhne 

ramínko podprsenky z paretické HK, až do jejího vyvléknutí. Poté vyvlékne rovněž zdravou 

HK (ramínka se nachází mimo obě HK), dále uchopí obvod podprsenky a otočí ho kolem svého 

pasu tak, aby zapínání podprsenky bylo vepředu a figurantka na něj viděla. Následně uchopí 

zapínání podprsenky mezi palcem a ukazovákem, stiskne a tímto rozepne podprsenku.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) stáhněte ramínko podprsenky ze své paretické HK (do úrovně loktů) 

b) stáhněte ramínko rovněž ze své zdravé HK (do úrovně loktů) 

c) svou zdravou HK stáhněte obvod podprsenky do úrovně pasu 

d) svou zdravou HK stáhněte ramínko podprsenky z paretické HK (až do jejího vyvléknutí)  

e) totéž proveďte na Vaší zdravé straně (výsledkem je, že ramínka jsou mimo ruce) 

f) svou zdravou HK otáčejte obvod podprsenky kolem Vašeho pasu tak, aby zapínání 

podprsenky bylo na konci v přední části (před pupíkem) 

g) uchopte zapínání podprsenky mezi palcem, ukazovákem a prostředníčkem, stiskněte a 

tímto sevřením rozepněte podprsenku 

Další možnosti adaptace  

- Je vhodné natrénovat rozepínání a úchop mezi palcem, ukazovákem a prostředníčkem 

předem, pokud klientka ještě nemá podprsenku na sobě 

- Zvolit jednoduchý typ zapínání podprsenky (2-3 zapínací háčky) 

- Aktivitu lze provádět rovněž ve stoje, před zrcadlem, pro lepší zrakovou kontrolu 
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3. Aktivita – oblékání nátělníku 

Adaptovaný postup oblékání nátělníku přes paretickou HK 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Nátělník je předem připravený a 

položený vedle figurantky na posteli.  

Postup figurantka zahájí tím, že si připraví nátělník a zorientuje se, kde je přední a kde zadní 

strana. V orientaci jí pomáhá to, že na přední straně nátělníku je větší vykrojení. Taktéž si 

figurantka všímá štítku na zadní vnitřní straně nátělníku. Dále postupuje tak, že nátělník položí 

do klína, vykrojením (lícem i štítkem dolů) dále od těla. Při pohledu shora se v konečném 

výsledku dívá na zadní stranu nátělníku. Následně uchopí zdravou HK zadní spodní okraj 

nátělníku a snaží se uchopit do dlaně co možná nejvíce oděvu, aby následně mohla vytvořit 

prostor pro navléknutí paretické HK do otvoru pro ruku. Poté navlékne nátělník co možná 

nejvýše nad loket až k paretickému rameni. Dále vloží druhou HK do nátělníku. Poté uchopí 

zadní okraj nátělníku a přetáhne jej přes hlavu. Stáhne nátělník dolů k pasu.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) uchopte nátělník zdravou HK 

b) položte si jej do klína tak, aby vykrojený přední okraj a rovněž štítek nátělníku směřoval 

dolů k zemi a horní okraj nátělníku byl dále od těla 

c) Vaší zdravou HK uchopte spodní okraj nátělníku, snažte se uchopit a nahrnout co možná 

nejvíce zadní části nátělníku do Vaší dlaně 

d) vytvořte tak prostor pro paretickou HK 

e) uchopte Vaši paretickou HK a vložte ji do vykrojení a otvoru pro ruku 

f) dále navlékněte nátělník co možná nejvýše nad Váš loket směrem k rameni 

g) poté navlékněte zdravou HK 

h) následně uchopte zadní okraj nátělníku a přetáhněte jej přes hlavu 

i) poté stáhněte nátělník přes trup směrem dolů 

Adaptovaný postup oblékání nátělníku přes paretickou HK- změna pořadí kroků 

Oblékání nátělníku je možno adaptovat tak, že zvolíme jiné pořadí kroků, a to takové, že nejprve 

navlékneme paretickou HK, poté uchopíme zadní okraj nátělníku a přetáhneme jej přes hlavu, 

nakonec provlékneme zdravou HK.  

Tuto variantu volíme u pacientů, kterým nevyhovuje předchozí postup. Důvodem může být 

sklouznutí oděvu na paretické HK z ramene nebo až pod loket. V části kdy se pacient snaží 
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připravit na další krok a tím je navléknutí zdravé HK, neudrží oděv na rameni nebo nad loktem 

a celý postup se musí zahájit znovu. Proto u takových pacientů volíme postup oblékání: 

paretická HK- přetažení přes hlavu- zdravá HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) uchopte nátělník zdravou HK 

b) položte si jej do klína tak, aby vykrojený přední okraj a rovněž štítek nátělníku směřoval 

dolů k zemi a horní okraj nátělníku byl dále od těla 

c) Vaší zdravou HK uchopte spodní okraj nátělníku, snažte se uchopit a nahrnout co možná 

nejvíce zadní části oděvu do Vaší dlaně 

d) vytvořte tak prostor pro paretickou HK 

e) uchopte Vaši paretickou HK a vložte ji do vykrojení a otvoru pro ruku 

f) dále navlékněte nátělník co možná nejvýše nad Váš loket směrem k rameni 

g) následně uchopte zadní okraj nátělníku a přetáhněte jej přes hlavu  

h) poté navlékněte zdravou HK 

i) poté stáhněte nátělník přes trup směrem dolů 

Další možnosti adaptace 

- Označit přední a zadní stranu oděvu (barevný štítek, přidat nášivku) 

- Volit pružný materiál 

- Jelikož bývají nátělníky v neutrálních barvách, můžeme použít malou nášivku a označit tak 

přední stranu  

4. Aktivita – svlékání nátělníku 

Adaptovaný postup svlékání nátělníku přes paretickou HK 

Výchozí poloha figurantky sed na posteli nebo na židli. Figurantka má na sobě již oblečený 

nátělník.  

Figurantka zahájí postup tím, že spodní okraj nátělníku vytáhne co nejvýše podél trupu přes 

hrudník, pomocí zdravé HK, k podpaží. Následně se mírně předkloní a zdravou HK uchopí 

zadní horní okraj nátělníku a přetáhne jej směrem dopředu přes hlavu. Následně stáhne nátělník 

a vyvlékne jej z paretické HK a poté ze zdravé HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) Vaší zdravou HK uchopte spodní okraj nátělníku a vytáhněte jej co nejvýše do oblasti 

hrudníku a do oblasti Vašeho podpaží 
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b) dbejte na to, abyste takto postupovala po celém spodním obvodu nátělníku a nevynechala 

část oděvu, která se nachází za zády 

c) následně nakloňte trup mírně dopředu  

d) svou zdravou HK uchopte zadní horní okraj nátělníku a přetáhněte jej přes skloněnou hlavu  

e) stáhněte nátělník nejdříve z paretické a poté ze zdravé HK 

Vrchní oděv 

- zpravidla nošen přes spodní oděv, závisí na něm vzhled člověka (vhodné zvolit padnoucí 

střih) 

- podle požadovaného stupně hřejivosti volíme několik vrstev vrchního oděvu 

- u žen je typicky ženským vrchním oděvem halenka, šaty (níže popsaný postup 

oblékání/svlékání trička a košile odpovídá postupu u oblékání/svlékání halenky nebo šatů, 

postupujeme tedy obdobně) 

- u mužů je typické sako nebo pánská košile 

5. Aktivita – oblékání trička 

Adaptovaný postup oblékání trička přes paretickou HK 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Tričko (s krátkým rukávem) je předem 

připravené, složené a položené vedle figurantky na posteli.  

Postup figurantka zahájí tím, že si připraví tričko a zorientuje se, kde je přední a kde zadní 

strana. V orientaci jí pomáhá to, že na přední straně trička je větší vykrojení. Většinou je zde 

také umístěný potisk nebo logo. Taktéž si figurantka všímá štítku na zadní vnitřní straně. Dále 

postupuje tak, že tričko položí do klína, vykrojením (lícem i štítkem dolů) dále od těla. Při 

pohledu shora se v konečném výsledku dívá na zadní stranu trička. Následně uchopí zdravou 

HK zadní spodní okraj trička a snaží se uchopit do dlaně co možná nejvíce tohoto oděvu, aby 

následně mohla vytvořit prostor pro navléknutí paretické HK do rukávu. Poté navlékne tričko 

přes rukáv, co možná nejvýše nad loket až k paretickému rameni. Dále vloží druhou, zdravou 

HK do rukávu. Poté uchopí zadní okraj trička a přetáhne jej přes hlavu. Následně stáhne spodní 

okraj trička dolů k pasu.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) uchopte tričko zdravou HK 

b) položte si tričko do klína tak, aby vykrojený přední okraj a rovněž štítek trička směřoval 

dolů k zemi a horní okraj trička (větší otvor pro hlavu) byl dále od těla 
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c) Vaší zdravou HK uchopte zadní spodní okraj trička, snažte se uchopit a nahrnout co možná 

nejvíce zadní části trička do Vaší dlaně 

d) vytvořte tak prostor pro paretickou HK 

e) uchopte Vaši paretickou HK a vložte ji do připraveného prostoru a rukávu 

f) dále navlékněte tričko rukávem co možná nejvýše nad Váš loket, směrem k rameni 

g) poté navlékněte zdravou HK 

h) následně uchopte zadní spodní okraj trička a přetáhněte jej přes hlavu 

i) poté stáhněte dolní okraj trička přes trup směrem dolů 

 Adaptovaný postup oblékání trička přes paretickou HK – změna pořadí kroků 

Oblékání trička je možno adaptovat tak, že zvolíme jiné pořadí kroků, a to takové, že nejprve 

navlékneme paretickou HK, poté uchopíme zadní okraj trička a přetáhneme jej přes hlavu, 

nakonec provlékneme zdravou HK.  

Tuto variantu volíme u pacientů, kterým nevyhovuje předchozí postup. Důvodem může být 

sklouznutí oděvu na paretické HK z ramene nebo až pod loket. V části kdy se pacient snaží 

připravit na další krok a tím je navléknutí zdravé HK, neudrží oděv na rameni nebo nad loktem 

a celý postup se musí zahájit znovu. Proto u takových pacientů volíme postup oblékání: 

paretická HK- přetažení přes hlavu- zdravá HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) uchopte tričko zdravou HK 

b) položte si jej do klína tak, aby vykrojený přední okraj a rovněž štítek trička směřoval dolů 

k zemi a horní okraj byl dále od těla 

c) Vaší zdravou HK uchopte spodní okraj trička, snažte se uchopit a nahrnout co možná 

nejvíce zadní části oděvu do Vaší dlaně 

d) vytvořte tak prostor pro paretickou HK 

e) uchopte Vaši paretickou HK a vložte ji do vykrojení a otvoru pro ruku 

f) dále navlékněte rukáv co možná nejvýše nad Váš loket směrem k rameni 

g) následně uchopte zadní okraj trička a přetáhněte jej přes hlavu  

h) poté navlékněte zdravou HK 

i) poté stáhněte tričko přes trup směrem dolů 

Další možnosti adaptace 

Před započetím aktivity je důležité si ujasnit, kde se nachází rukávy a kde vykrojení pro 
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hlavu. K orientaci Vám pomůže: 

- Označit přední stranu oděvu barevným štítkem, přidáním nášivky 

- Zvolit tričko s potiskem/logem na přední straně 

- Zvolit tričko s barevnými rukávy (pro jejich lepší rozlišení) 

- Zvolit tričko z pružného, tenkého materiálu 

- Vyvarovat se těsným a přiléhavým kouskům 

- Zvolit tričko, které má větší vykrojení v horní části a tím pádem i větší prostor po hlavu a 

krk 

6. Aktivita – svlékání trička 

Adaptovaný postup svlékání trička přes zdravou HK 

Výchozí poloha figurantky sed na posteli nebo na židli. Figurantka má na sobě již oblečené 

tričko.  

Figurantka zahájí postup tím, že spodní okraj trička vytáhne co nejvýše, pomocí zdravé HK, 

nahoru směrem do podpaží. Následně se mírně předkloní a zdravou HK uchopí zadní horní 

okraj trička a přetáhne jej směrem dopředu přes hlavu. Následně stáhne tričko a vyvlékne jej ze 

zdravé HK a taktéž paretické HK. 

Slovní instruktáž figurantky 

a) Vaší zdravou HK uchopte spodní okraj trička a vytáhněte jej co nejvýše do oblasti hrudníku 

(do oblasti Vašeho podpaží) 

b) dbejte na to, abyste takto postupovala po celém spodním obvodu trička a nevynechala část 

oděvu, která se nachází na zádech 

c) následně nakloňte trup mírně dopředu  

d) svou zdravou HK uchopte zadní horní okraj trička a přetáhněte jej přes skloněnou hlavu  

e) stáhněte tričko nejdříve ze zdravé a poté z paretické HK 

Další možnosti adaptace 

- platí obdobné jako u oblékání trička 
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7. Aktivita – oblékání košile  

Adaptovaný postup oblékání košile přes paretickou HK – rozepnutá košile 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Košile (u žen halenka) je předem 

připravená, složená a položená vedle figurantky na posteli. Knoflíky jsou rozepnuté.  

Postup figurantka zahájí tím, že si připraví košili a zorientuje se, kde je přední a kde zadní 

strana. V orientaci jí pomáhá to, že košile je rozepnutá, košile má límec a na jeho horním 

vnitřním okraji je umístěn štítek.  

Figurantka si položí rozepnutou košili do klína. Vnitřní strana košile směřuje nahoru a límec 

směrem k tělu figurantky. Následně si připraví rukáv a snaží se co nejvíce zvětšit tento prostor 

a přisunout ho směrem k postižené ruce. Dále zdravou HK uchopí postiženou ruku a vloží ji do 

rukávu. Následně vytahuje rukáv, přes loket, nahoru až k ramenu. Poté zdravou rukou uchopí 

okraj a límec košile na zdravé straně, mírně se předkloní a přetáhne košili kolem svého těla 

zezadu ke zdravé straně. Následně si oblékne rukáv i na zdravou HK. Upraví si košili pro 

zapínání. K zapínání může využít drobnou kompenzační pomůcku, kterou je zapínač knoflíků 

s rozšířenou rukojetí nebo nacvičit postup zdravou HK (jak uvádím v samostatné kapitole). 

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK uchopte košili, položte si ji do klína vnitřní stranou vzhůru, límcem a horním 

okrajem košile blíže k Vašemu tělu 

b) upravte a rozšiřte si prostor v rukávu na Vaší paretické straně 

c) uchopte Vaší paretickou HK a vložte ji do rukávu 

d) zdravou HK navlékněte rukáv na paretickou HK, směrem vzhůru přes loket až k ramenu 

e) uchopte límec a horní okraj košile na Vaši zdravé straně a mírně se předkloňte 

f) přetáhněte košili zezadu kolem Vašeho těla směrem ke zdravé straně 

g) oblékněte si rukáv na Vaší zdravé straně 

i) připravte si vnitřní okraje košile k zapínání  

j) zapínání knoflíků zahájíme od spodní části košile, zdravou HK 

Další možnosti adaptace 

- Zvolit volnou košili z lehkého materiálu 

- Označit přední a zadní stranu oděvu barevný štítek, přidat nášivku, volit košili 

s potiskem/malým logem/kapsou na přední straně 

-Zvolit volnou košili, z lehkého materiálu 
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- Pro lepší předozadní orientaci na košili, zvolit košili s potiskem nebo malým logem na 

přední straně, dále můžeme přidat logo, potisk nebo barevně označit štítek 

Adaptovaný postup oblékání košile současně přes paretickou i zdravou HK - rozepnutá košile 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Košile (u žen halenka) je předem 

připravená, složená a položená vedle figurantky na posteli. Knoflíky jsou rozepnuté.  

Postup figurantka zahájí tím, že si připraví košili a zorientuje se, kde je přední a kde zadní 

strana. V orientaci jí pomáhá to, že košile je rozepnutá, většinou má límec a na jeho horním 

vnitřním okraji je umístěn štítek.  

Figurantka si položí rozepnutou košili do klína. Vnitřní strana košile směřuje nahoru a límec 

směřuje směrem k tělu figurantky. Následně si připraví rukáv a snaží se co nejvíce zvětšit tento 

prostor a přisunout ho směrem k postižené ruce. Dále zdravou HK uchopí postiženou ruku a 

vloží ji do rukávu. Následně vytahuje rukáv, přes loket, nahoru až k rameni. Následně vloží 

zdravou ruku do rukávu. Zvednutím a natažením ruky si navlékne rukáv nad loket zdravé HK. 

Poté zdravou HK uchopí zadní stranu košile od spodního okraje až po límec, mírně se předkloní 

a přetáhne košili přes hlavu. Stáhne košili dolů a upraví si vnitřní okraje pro zapínání. 

K zapínání může využít drobnou kompenzační pomůcku, kterou je zapínač knoflíků 

s rozšířenou rukojetí nebo nacvičit postup zdravou HK (jak uvádím v samostatné kapitole). 

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK uchopte košili, položte si ji do klína vnitřní stranou vzhůru, límcem a horním 

okrajem košile blíže k Vašemu tělu, k orientaci Vám pomůže štítek 

b) upravte a rozšiřte si prostor v rukávu na Vaší paretické straně 

c) uchopte Vaší paretickou HK a vložte ji do rukávu 

d) zdravou HK navlékněte rukáv na paretickou HK, směrem vzhůru k rameni 

e) poté vložte zdravou HK do rukávu, zvedněte a natáhněte ji, tímto postupem si obléknete 

rukáv i na zdravé HK 

f) uchopte Vaší zdravou HK zadní okraj košile až po límec 

g) mírně se předkloňte 

h) následně přetáhněte košili přes hlavu 

i) stáhněte košili dolů, upravte vnitřní okraje pro zapínání  

8. Aktivita – zapínání knoflíků 

Adaptovaný postup zapínání knoflíků zdravou HK 
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Jelikož součástí oblékání některých z níže uvedených druhů oděvů, jako je například košile, 

svetr, nebo bunda a rovněž u spodních oděvů kalhoty, jsou knoflíky, uvedeme si v této kapitole 

postup při manipulaci s nimi. 

Figurantka sedí na posteli, připraví si požadovaný druh oděvu a položí jej do klína. Pokud již 

má konkrétní kus oděvu na sobě, postupuje obdobně jak vestoje, tak vsedě.  

Postup zahájí tím, že navlékne palec zdravé HK do dírky na knoflík, pokud je dírka malá, 

stiskne ji mezi palcem a ukazovákem. Následně volnými prsty přiblíží knoflík opačného okraje 

oděvu a pomocí především palce, prostředníčku a ukazováčku vsune knoflík do dírky a zapne 

jej.  

Slovní instruktáž figurantky  

a) položte si požadovaný kus oděv, v tomto případě kalhoty do klína  

b) vložte palec zdravé ruky do dírky pro knoflík 

c) následně volnými prsty přibližte knoflík k dírce 

d) poté díky manipulaci především ukazováčku, prostředníčku a palce zapněte knoflík  

Adaptovaný postup zapínání knoflíků zdravou HK s využitím navlékače knoflíků 

Tato pomůcka více pomáhá lidem například s artritidou, nebo poruchou jemné motoriky, ale 

hemiparetik ji rovněž může využít. Vyžaduje to znovu trénink předem, často se jeví snazší 

zapnout knoflík jen jednou rukou, přesto zde, ale tento způsob uvádíme. 

Postup zahájíme tím, že si zdravou HK upravíme oděv a přisuneme oba konce (knoflík i dírku) 

co nejblíže k sobě a uchopíme zapínač knoflíků. Poté konec zapínače s očkem vsuneme do 

knoflíkové dírky. Následně navlékneme knoflík na očko zapínače a protáhneme jej v opačném 

směr dírkou, pomůžeme si ukazováčkem a palcem. Tento postup rovněž vyžaduje zručnost, jak 

již bylo zmíněno výše. Problémem můžou být například malé úzké dírky. Tento úkon vyžaduje 

velmi precizní práci prstů zdravé HK, zejména palce, ukazováčku a prostředníčku. Je nutno 

předem natrénovat.    

Další možnosti adaptace 

- Problematické je často zapínání manžetových knoflíčků na zdravé ruce- oblékáme tedy 

rukáv s již zapnutými knoflíčky 

- Knoflíky můžeme vyměnit za suchý zip, patenty nebo cvočky 

- Obecně se lépe zapínají knoflíky do dírek, které jsou umístěné vodorovně 
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9. Aktivita – svlékání košile 

Adaptovaný postup svlékání košile přes zdravou  HK - rozepnutá košile 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Košili (u žen halenka) má již figurantka 

oblečenou. Knoflíky jsou rozepnuté. 

Figurantka zahájí postup tím, že pomocí zdravé HK spustí košili nejdříve z paretického ramene 

a poté totéž provede na druhé straně. Následně se mírně předkloní a vyvlékne z rukávu zdravou 

HK. Poté vyvlékne Vaši zdravou HK jejím natažením a převracením rukávu naruby a nechá 

košili volně klesnout směrem k paretické straně. Díky tomu snadněji vyvlékne i zápěstí a dlaň, 

bez nutnosti rozepínání manžetového knoflíku, obvod na konci rukávu musí být dostatečně 

volný, viz samostatná kapitola. Volně nechá spustit košili směrem k postižené straně (případně 

potáhne okraj zdravou HK) a následně vyvlékne a stáhne rukáv z paretické HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) rozepněte košili 

b) zdravou HK nechte spustit košili z obou ramen (nejdříve z paretického a poté ze zdravého 

ramene) 

c) následně se mírně předkloňte 

d) poté vyvlékněte Vaši zdravou HK jejím natažením a převracením rukávu naruby nechte 

košili volně klesnout směrem k paretické straně 

e) Vaší zdravou HK stáhněte rukáv z paretické HK a vytáhněte ruku z rukávu 

Adaptovaný postup svlékání košile přes hlavu - rozepnutá košile 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Košili (u žen halenka) má již figurantka 

oblečenou. Knoflíky jsou rozepnuté. 

Figurantka zahájí postup tím, že si rozepne košili. Následně se mírně předkloní a zdravou HK 

uchopí horní okraj a límec košile, skloní hlavu a přetáhne košili přes hlavu, směrem dopředu. 

Poté vytáhne ruku z rukávu na nepostižené straně a následně vyvlékne i paretickou HK. 

Slovní instruktáž figurantky 

a) rozepněte košili 

b) mírně se předkloňte 

c) zdravou HK uchopte límec a horní okraj košile 

d) poté skloňte hlavu a přetáhněte košili přes hlavu směrem dopředu 
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e) poté vyvlékněte Vaši zdravou HK jejím natažením a převracením rukávu naruby 

následně vyvlékněte i paretickou HK 

Svrchní oděv 

- tvoří nejvrchnější vrstvu oblečení 

- nošen na vrchním oděvu 

- nejčastěji se jedná o bundu, mikinu, kabát: jarní, podzimní, zimní (konkrétní kus a materiál 

přizpůsobíme počasí, ročnímu období, události)  

- u žen má kabát pravostranné zapínání (nejčastěji) 

- u mužů levostranné zapínání (nejčastěji) 

10. Aktivita – oblékání bundy  

Adaptovaný postup oblékání bundy přes paretickou HK – rozepnutá bunda 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Bunda je předem připravená, složená a 

položená vedle figurantky na posteli. Bunda je rozepnutá.  

Postup figurantka zahájí tím, že si připraví bundu a zorientuje se, kde je přední a kde zadní 

strana. V orientaci jí pomáhá to, že bunda je rozepnutá, většinou má límec nebo kapuci, a na 

jeho horním vnitřním okraji je umístěn štítek. Figurantka si položí rozepnutou bundu do klína. 

Vnitřní strana bundy směřuje nahoru a límec směřuje směrem k tělu figurantky. Následně si 

připraví rukáv a snaží se co nejvíce zvětšit tento prostor a přisunout ho směrem k postižené 

ruce. Dále zdravou HK uchopí postiženou ruku a vloží ji do rukávu. Následně vytahuje rukáv, 

přes loket, nahoru až k ramenu. Poté zdravou rukou uchopí okraj a límec bundy na zdravé 

straně, mírně se předkloní a přetáhne bundu kolem svého těla zezadu ke zdravé straně. Následně 

si oblékne rukáv i na zdravou HK. Upraví si bundu pro zapínání. 

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK uchopte bundu, položte si ji do klína vnitřní stranou vzhůru (k orientaci Vám 

pomůže štítek), límcem (s kapucí) a horním okrajem bundy blíže k Vašemu tělu 

b) upravte a rozšiřte si prostor v rukávu na Vaší paretické straně 

c) uchopte Vaší paretickou HK a vložte ji do rukávu 

d) zdravou HK navlékněte rukáv na paretickou HK, směrem vzhůru až k rameni 

e) uchopte límec a horní okraj bundy na Vaši zdravé straně a mírně se předkloňte 

f) přetáhněte bundu kolem vašeho ramene zezadu kolem Vašeho těla směrem ke zdravé straně 
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g) oblékněte si rukáv na Vaší zdravé straně 

i) připravte si vnitřní okraje bundy k zapínání 

Další možnosti adaptace 

- Zvolit materiál, který je lehký, poměrně tenký (například bundu šusťákového typu) 

- Zvolit zapínání na suchý zip, rovněž lze našít patenty 

- Lze využít drobné pomůcky (zapínač knoflíku nebo zipu s háčkem, poutko nebo provázek) 

Adaptovaný postup oblékání bundy vestoje přes paretickou HK 

Postup zahájí tím, že pomocí zdravé HK uchopí horní část bundy a přiblíží otvor rukávu 

k paretické horní končetině. Poté zdravou HK navlékne rukáv na paretickou HK, směrem 

nahoru, přes loket až na rameno. Následně přehodí bundu přes rameno a za tělem ji přesune 

směrem ke zdravé straně a natažením navlékne zdravou HK do rukávu.  

11. Manipulace se zipem 

Největší potíž představuje první fáze zapínání zipu, a tou je nasazení a připojení dvou částí zipu 

k sobě (jezdce a volného konce opačného zipu). Zapnutí kratšího zipu, například u kalhot 

nepředstavuje zásadní problém. Jedná se ale o činnosti, která vyžaduje určitou míru zručnosti a 

cviku, je proto vhodné si ji předem natrénovat. Při manipulaci se zipem používáme prsty zdravé 

HK, a to především palec, ukazováček a prostředníček.  

Problematické je především zapínání dlouhých zipů (u bundy). Často se jeví nemožným nejen 

nasazení jezdce na volný konec zipu, ale rovněž jeho následné zapnutí směrem nahoru ke krku. 

Tento problém lze vyřešit jednoduchou pomůckou. Použijeme obyčejné šle, běžně dostupné 

v galanteriích. Postupujeme následovně. Zdravou horní končetinou upevníme konec, na kterém 

se nachází klips na volný konec zipu (bez jezdce). Poté volný elastický konec šle spustíme 

k zemi a přišlápneme jej zdravou DK. Následně se postavíme, uchopíme konec zipu s jezdcem 

a obě části spojíme. Poté zapneme zip směrem nahoru, ke krku. Dalším možností je připevnění 

spodního okraje oděvu ke kalhotám nebo pásku v oblasti pasu, za pomocí většího klipsu nebo 

pevného kolíčku. Tím zamezíme pohybu volného konce zipu a nasazení jezdce bude o to snazší.  

12. Aktivita svlékání bundy 

 Adaptovaný postup svlékání bundy přes zdravou  HK - rozepnutá bunda 

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Bundu má již figurantka oblečenou. 
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Pokud rozepínáme zip, zahájíme postup od horního okraje směrem dolů, je vhodné vložit si 

horní okraj bundy těsně u zipu do úst a přidržet jej skousnutím, takto zamezíme zaseknutí zipu 

a docílíme jeho snazšího stažení směrem dolů  

Figurantka zahájí postup tím, že pomocí zdravé HK spustí bundu nejdříve z paretického ramene 

a poté totéž provede na druhé straně. Následně se mírně předkloní a vyvlékne z rukávu zdravou 

HK. Poté vyvlékne Vaši zdravou HK a nechá ji volně klesnout směrem k paretické straně. 

Volně nechá spustit košili směrem k postižené straně (případně potáhne okraj zdravou HK) a 

následně vyvlékne a stáhne rukáv z paretické HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) rozepněte bundu 

b) zdravou HK nechte spustit bundu z obou ramen (nejdříve z paretického a poté ze zdravého 

ramene) 

c) následně se mírně předkloňte 

d) poté vyvlékněte Vaši zdravou HK a nechte bundu volně klesnout směrem k paretické 

straně 

e) Vaší zdravou HK stáhněte rukáv z paretické HK a vytáhněte ruku z rukávu 

Adaptovaný postup svlékání bundy přes hlavu  

Výchozí pozice figurantky je sed na posteli nebo židli. Bundu má již figurantka oblečenou. 

Pokud rozepínáme zip, zahájíme postup od horního okraje směrem dolů, je vhodné vložit si 

horní okraj bundy těsně u zipu do úst (mezi přední zuby) a přidržet jej skousnutím, takto 

zamezíme zaseknutí zipu a docílíme jeho snazšího stažení směrem dolů zdravou HK 

Figurantka zahájí postup tím, že si rozepne bundu. Následně se mírně předkloní a zdravou HK 

uchopí horní okraj bundy, skloní hlavu a přetáhne bundu přes hlavu, směrem dopředu. Poté 

vytáhne ruku z rukávu na nepostižené straně a následně vyvlékne i paretickou HK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) rozepněte bundu 

b) mírně se předkloňte 

c) zdravou HK uchopte horní okraj bundy 

d) poté skloňte hlavu a přetáhněte bundu přes hlavu směrem dopředu 

e) dále Vaší zdravou ruku vytáhněte z rukávu a následně vyvlékněte i paretickou HK 
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2. ČÁST- Oblékání dolní poloviny těla 

Spodní oděv 

- nosí se přímo na těle, splňuje hygienický požadavek odívání (příjemný, vzdušný materiál) 

- u žen spodní oděv představuje kalhotky (krátké, pánvové nebo stehenní kalhotky) 

- u mužů spodní oděv představuje trenýrky (slipy nebo spodky) 

Do této kategorie řadíme u žen kalhotky a u mužů trenýrky nebo spodky. Adaptované postupy 

budou předvedeny na figurantce vsedě na posteli a poté rovněž vestoje. 

1. Aktivita – oblékání spodního oděvu 

Adaptovaný postup oblékání spodního prádla vsedě s přechodem do stoje 

Figurantka sedí na okraji postele, spodní prádlo je připravené a složené vedle ní. Postup zahájí 

tím, že uchopí zdravou HK paretickou končetinu a položí nohu přes zdravou DK. Následně 

uchopí spodní prádlo a navlékne jej na chodidlo paretické DK, dále přes kotník až pod koleno. 

Poté paretickou DK nechá klesnout vedle zdravé DK. Nepouští spodní prádlo a rovnou 

navlékne zdravou DK. Následně přitáhne přes stehna horní okraj spodního prádla co nejblíže 

k trupu. Poté se postaví, zdravou HK vytáhne horní okraj spodního prádla přes oba boky, 

střídavě do požadované výšky.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK přitáhněte Vaší paretickou DK a položte přes koleno druhé nohy 

b) zdravou HK uchopte a navlékněte nohavičku přes chodidlo paretické nohy až do úrovně 

kolene  

b) poté nechte paretickou DK znovu klesnout zpět do podložky 

c) navlékněte i zdravou DK 

d) vytáhněte spodní prádlo co možná nejblíže k Vašemu trupu, přes kolena a stehna 

e) poté s oporou o Vaši zdravou HK a okraj lůžka přejděte do stoje 

f) postavte se a zaujměte stabilní polohu  

g) vytáhněte horní okraj spodního prádla do požadované úrovně přes oba boky a upravte jej i 

v oblasti beder 

Adaptovaný postup oblékání spodního prádla vsedě s přechodem do stoje s využitím paretické 

HK 
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Figurantka sedí na okraji postele, spodní prádlo je připravené a složené vedle ní. Postup zahájí 

tím, že uchopí zdravou HK paretickou končetinu a položí nohu přes zdravou DK. Následně 

uchopí spodní prádlo a navlékne jej na chodidlo paretické DK, dále přes kotník až pod koleno. 

Poté paretickou DK nechá klesnout vedle zdravé DK. Nepouští spodní prádlo a rovnou 

navlékne zdravou DK. Následně přitáhne přes stehna horní okraj spodního prádla co nejblíže 

k trupu. Poté se postaví, zdravou HK vytáhne horní okraj spodního prádla přes oba boky, 

střídavě do požadované výšky.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK přitáhněte Vaší paretickou DK a položte přes koleno druhé nohy 

b) zdravou HK uchopte a navlékněte nohavičku přes chodidlo paretické nohy až do úrovně 

kolene  

b) poté nechte paretickou DK znovu klesnout zpět do podložky 

c) navlékněte i zdravou DK 

d) vytáhněte spodní prádlo co možná nejblíže k Vašemu trupu, přes kolena a stehna 

e) následně uchopte Vaši paretickou ruku a vložte ji pod okraj spodního prádla 

f) poté s oporou o Vaši zdravou HK a okraj lůžka přejděte do stoje 

g) postavte se a zaujměte stabilní polohu  

h) vytáhněte horní okraj spodního prádla do požadované úrovně přes oba boky a upravte jej i 

v oblasti beder 

i) následně vytáhněte Vaši paretickou HK 

Další možnosti adaptace 

- Je důležité, aby okraje spodního prádla byly elastické s gumičkou, zamezí to klesnutí 

spodního prádla při přechodu do vertikální polohy a stoje 

- Lze si podavačem přichystat spodní prádlo na zemi, rozevřít nohavičky, následně uložit obě 

DK do nohaviček a přitáhnout spodní prádlo pomocí podavače až nad kolena  

2. Aktivita – svlékání spodního oděvu 

U svlékání spodního prádla platí stejné možnosti adaptace pomůcky, prostředí i činnosti jako 

při oblékání. Lze rovněž použít kompenzační pomůcku, a to podavač s prodlouženou rukojetí.  

Adaptovaný postup svlékání spodního prádla vestoje s přechodem do sedu  

Figurantka stoji vedle lůžka. Spodní prádlo má již oblečené. Postup zahájí tím, že pomocí 

zdravé horní končetiny uchopí a stáhne okraj spodního prádla ze zdravého boku a následně 
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z paretického boku. Toto opakuje několikrát střídavě na obou stranách, může se mírně 

předklonit. Ve chvíli kdy je spodní prádlo nad koleny, posadí se. Při posazování se opírá 

zdravou horní končetinou o okraj lůžka. V poloze vsedě na lůžku pomocí zdravé horní 

končetiny stáhne spodní prádlo dolů, vyvlékne zdravou horní končetinu. Poté přeloží paretickou 

horní končetinu přes zdravou a vyvlékne spodní prádlo.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) pomocí své zdravé horní končetiny začněte střídavě stahovat okraj spodního prádla ze 

zdravého i paretického boku 

b) můžete se mírně předklonit a stáhnout okraj spodního prádla až dolů nad kolena 

c) poté se posaďte s oporou zdravé horní končetiny o okraj lůžka 

d) zdravou horní končetinou stáhněte spodní prádlo dolů až k chodidlům 

e) poté nadzvedněte a vyvlékněte zdravou dolní končetinu 

f) následně přesuňte paretickou DK přes koleno druhé nohy a sundejte spodní prádlo 

z paretického chodidla 

Vrchní oděv 

- zpravidla nošen přes spodní oděv, závisí na něm vzhled člověka (vhodné zvolit padnoucí 

střih) 

- podle požadovaného stupně hřejivosti volíme několik vrstev vrchního oděvu a materiál 

- u žen je typickým příkladem sukňové oděvy a již výše zmíněné šaty 

-vrchním oděvem u mužů i žen jsou nohavicové oděvy (kalhoty, džíny, sportovní kalhoty, 

teplákové kalhoty, legíny, šortky) 

3. Aktivita – oblékání kalhot 

Adaptovaný postup oblékání kalhot s přechodem do stoje  

Figurantka sedí na okraji postele, kalhoty jsou připravené a položené vedle ní. Postup zahájí 

tím, že uchopí zdravou HK paretickou končetinu a položí nohu přes zdravou DK. Následně 

uchopí horní okraj kalhot a navlékne jej na chodidlo paretické DK, dále přes kotník až pod 

koleno. Je důležité, aby figurantka navlékla nohavici kalhot, v celé své délce přes celé chodidlo. 

Poté nechá klesnout paretickou DK zpět do podložky, případně upraví nohavici kalhot. 

Nepouští horní okraj kalhot a rovnou navlékne zdravou DK. Následně přitáhne přes stehna 

horní okraj oděvu co nejblíže k trupu. Poté se postaví. Do stoje si pomůže zdravou HK opřenou 

o okraj postele a zaujme vertikální stabilní polohu. Poté figurantka uchopí zdravou HK horní 
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okraj kalhot a vytáhne je přes oba boky a hýždě do úrovně pasu. Následně zdravou HK zapne 

zip a knoflík.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) zdravou HK přitáhněte Vaší paretickou DK a položte přes zdravou DK 

b) zdravou HK uchopte horní okraj kalhot a navlékněte nohavici na paretickou DK přes celé 

chodidlo až do úrovně kolene a poté nechte paretickou DK znovu klesnout zpět do podložky 

c) poté navlékněte i zdravou DK 

d) vytáhněte horní okraj oděvu co možná nejblíže k Vašemu trupu, přes kolena a stehna 

e) poté vložte dlaň paretické HK do kapsy, nebo zahákněte palec o poutko horního okraje 

kalhot 

f) opřete se Vaší zdravou HK okraj postele, postavte se a zaujměte stabilní polohu 

g) zdravou HK vytáhněte horní okraj kalhot nahoru  

h)upravte jej do požadované úrovně i v oblasti beder 

i) následně, pokud Vaše kalhoty mají zip a knoflík, zapněte jej zdravou HK 

+ znázorněn adaptovaný postup s použitím podavače, kroky činnosti jsou obdobné 

Další možnosti adaptace  

- Zvolit pružný materiál, nedoporučuje se džínovina 

- Zvolit volnější kalhoty, vyvarovat se úzkým, těsně padnoucím kouskům 

- Nejvhodnější jsou kalhoty teplákového typu, není nutno řešit zapínání zipu, jelikož jsou po 

obvodu vybavené elastickým páskem  

4. Aktivita – svlékání kalhot 

Adaptovaný postup svlékání kalhot vestoje s přechodem do sedu na lůžko 

Figurantka stojí vedle lůžka, končetiny mírně od sebe. Postup zahájí tím, že si pomocí zdravé 

HK rozepne zip a knoflík. Následně zdravou HK stáhne kalhoty z obou boků dolů, do úrovně 

stehnem a nechá kalhoty samovolně klesnout k zemi. Poté půjde opatrně a kontrolovaně do 

sedu na lůžko, přidržuje se hrany stolu nebo okraje lůžka zdravou HK. Posadí se a vysune 

zdravou DK z nohavice a položí zpět na podlahu mimo oděv. Dále figurantka pomocí zdravé 

HK nadzvedne a přeloží paretickou DK přes zdravou DK a až pak stáhne kalhoty z paretické 

DK.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) pomocí své zdravé HK rozepněte knoflík a zip 
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b) pomocí své zdravé HK stáhněte horní okraj kalhot dolů z Vašich beder, stahujte jej střídavě 

ze zdravého i postiženého boku co možná nejníže 

c)pokud jsou kalhoty dostatečně volné, necháte je klesnout samovolně dolů do podložky 

d)poté se posaďte, pomalu a kontrolovaně s oporou zdravé HK o lůžko  

e)poté nadzvednutím zdravé dolní končetiny vyvlékněte nohavici 

f)poté nadzvedněte paretickou DK a položte přes koleno zdravé nohy  

g) dále pomocí zdravé HK sundejte nohavici z paretického chodidla  

5. Aktivita – oblékání ponožek 

Adaptovaný postup oblékání ponožek vsedě na posteli 

6. Aktivita – svlékání ponožek 

Adaptovaný postup svlékání ponožek vsedě na posteli 

7. Aktivita – nazouvaní bot 

Před zahájením této aktivity, je nutno si předpřipravit a vhodně zvolit druh obuvi obuv. 

Základním pravidlem je, že před každým vyzouváním nebo nazouváním je potřeba rozvolnit 

tkaničky nebo suchý zip, roztáhnout botu v oblasti kotníku a vytáhnout jazyk. Toto je základ, 

který nám dále usnadní další postupy.  

Adaptovaný postup nazouvání bot vsedě na posteli s využitím nazouvače 

Figurantka sedí na okraji postele. Předem připravená a rozvolněná obuv se nachází na zemi 

vedle chodidel. Podebere a uchopí paretickou DK a přeloží ji přes zdravou DK. Následně 

zdravou rukou uchopí botu a nasune ji na chodidlo paretické DK. Následně nechá DK 

klesnout zpět do podložky. Pomocí zdravé HK uchopí delší lžíci nebo nazouvač bot 

s prodlouženou rukojetí, vloží ji do zadní části boty a vsune patu paretického chodidla po lžíci 

dovnitř boty.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) Vaší zdravou HK podeberte a uchopte Vaši paretickou DK 

b) přeložte ji přes koleno zdravé nohy 

c) zdravou HK uchopte obuv a nasuňte na špičku Vašeho paretického chodidla - pokud 

možno co nejvíce 

d) spusťte celou DK zpět do podložky 

e) zdravou rukou uchopte lžíci a vložte ji do zadní části boty 
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f) vaší zdravou rukou zatlačte do paretické dolní končetiny v oblasti kolene 

g) zatížením paretické dolní končetiny vklouzne chodidlo a pata do boty 

Další možnosti adaptace 

Volíme boty spíše kotníkové nebo nižší sportovní obuv. V domácím prostředí nebo v letním 

období volíme pantofle s řemínkem přes patu, abychom zamezili sejmutí obuvi při chůzi. 

Vhodné jsou boty se zapínáním na suchý zip, nebo kotníkové boty se zipem na straně (zimní 

obuv). Dále jsou vhodné sportovní boty, které často místo klasických tkaniček mají již elastické 

tkaničky se zadrhovadlem (brzdičkou). V dnešní době se vyrábí obuv taktéž bez jakéhokoliv 

typu zapínání, jazyk je připevněný pouze elastickou látkou nebo chybí úplně. Tkaničky pokud 

možno vyměníme za elastické, předem zakroucené, které nemusíme zavazovat a vystačíme si 

pouze s jejich utažením. Při nazouvání bot rovněž pacienti ocení, pokud je na zadním horním 

okraji připevněné poutko (často u sportovní obuvi) a za něj lze obut jednoduše potáhnout a 

nasadit na patu. 

8. Aktivita – vyzouvání bot  

Adaptovaný postup vyzouvání bot 

Figurantka sedí na okraji postele. Podebere a uchopí paretickou DK a přeloží ji přes zdravou 

DK. Následně zdravou rukou rozvolní tkaničky a vytáhne jazyk boty. Poté uchopí patu boty a 

stáhne ji směrem dolů z chodidla a položí na zem. Paretickou DK nechá klesnout zpět do 

podložky.  

Slovní instruktáž figurantky 

a) Vaší zdravou HK podeberte a uchopte Vaši paretickou DK 

b) přeložte ji přes koleno zdravé nohy 

c) zdravou HK rozvažte tkaničky, co možná nejvíce je rozvolněte a vytáhněte jazyk 

d) spusťte celou DK zpět do podložky 

e) zdravou rukou uchopte lžíci a vložte ji do zadní části boty 

f) vaší zdravou rukou zatlačte do paretické dolní končetiny v oblasti kolene 

g) zatížením paretické dolní končetiny vklouzne chodidlo a pata do boty 

9. Aktivita – zavazování tkaniček 

Vhodná je rovněž sportovní obuv, která má často namísto klasických tkaniček speciální 

elastické šněrování. Díky zadrhovadlu tkaničky velice rychle a snadno utáhneme. Toto 
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šněrování je mnohem pevnější než klasická tkanička a během chůze se nepovoluje. Další 

alternativu představuje použití tkaniček elastických. Jsou předem zakroucené, vystačíme si 

pouze s jejich utažením, nemusíme je tedy zavazovat. Pro další zjednodušení manipulace 

s tkaničkami, můžeme zvolit jejich alternativu, kterou představují tkaničky předem zakroucené, 

vyrobené z elastických materiálů. Jejich použití je značně jednodušší. Nemusíme je zavazovat 

a vystačíme si pouze s jejich prostým utažením a založením.    

 Další možnosti adaptace 

- Zvolit obuv, která má na zadním horním okraji připevněné poutko (za něj lze obuv 

jednoduše potáhnout a nasadit na patu) 

- Zvolit pohodlnou obuv, s širším obvodem kolem kotníku 

-Zvolit obuv, která má namísto tkaniček suchý zip 

- Před každým nazouváním či vyzouváním, je potřeba obuv dostatečně rozvolnit a vytáhnout 

jazyk z boty 

-Zvolit zimní obuv se zipem na vnitřní straně kotníku 

 

 


