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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: 
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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 



  

8 

 

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 



  

22 

 

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 

 

 

 


