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Abstrakt 

 

Název práce: Případová studie orto-protetické péče o pacienta s dg paraplegie za použití 

motorizovaného exoskeletu 

 

Cíl: Cílem této bakalářské práce je posouzení zlepšení motorických funkcí 

pacienta s parézou dolních končetin v důsledku míšní léze na základě 

předepsaných terapií, zejména užití motorizované ortézy.  

 

Metody: Teoretická část představuje problematiku posttraumatické míšní léze a 

související paraplegie a v další části popis funkce ortotické pomůcky 

motorizovaného exoskeletu a srovnatelná zařízení. 

Praktická část popisuje kazuistiku pacienta s posttraumatickou parézou 

dolních končetin, jejíž součástí je anamnéza, diagnóza, plánované terapie 

a zejména průběh samotné terapie s exoskeletem včetně jeho nastavení, 

aplikace, nácviku chůze a sběru dat. 

 

Výsledky: Zaznamenané výsledky ukázaly již v průběhu terapie, jakého pokroku 

v chůzi pacienta bylo při použití exoskeletu dosaženo a tyto pokroky byly 

ve vyhodnocení opřeny o data, ukládaná softwarem v průběhu 

jednotlivých terapií s exoskeletem. Pacient kromě terapie chůze 

s exoskeletem absolvoval ještě další podpůrné terapie, vedoucí 

k celkovému výraznému zlepšení pacientovy fyzické kondice i motoriky. 

Pacient po absolvování předepsaných terapií v exoskeletu pokračuje 

v rehabilitačním ústavu s dalšími terapiemi. 

Tato kazuistika byla vypracovaná na základě měsíční stáže 

v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

 

Klíčová slova: paraplegie, míšní léze, lokomoce, ortotika, motorika, exoskelet, asistivní 

zařízení 



 

 

Abstract 

 

Title: Case study of use of a motorized exoskeleton as an orthotic aid in the case 

of post-traumatic paraplegia. 

 

Objectives: Assessment of the effectiveness of using a motorized orthosis to improve 

motor functions of a patient diagnosed with paraplegia due to a spinal cord 

injury.  

 

Methods: The theoretical part introduces the issue of post-traumatic spinal cord 

injury and related paraplegia and follows a description of the function of 

the motorized exoskeleton (and comparable devices) as an orthotic device. 

The practical part describes the case of a patient with post-traumatic 

paraplegia of the lower limbs, which includes anamnesis, diagnosis, 

planned therapies and especially the course of the therapy with the 

exoskeleton, including its settings, application, walking training and data 

collection. 

 

Results: There was a remarkable progress in the patient's gait achievement during 

the therapy with the use of the exoskeleton. These advances were based on 

the data recorded by the software during the individual therapies with the 

exoskeleton. In addition to gait therapy with an exoskeleton, the patient 

underwent other supportive therapies, leading to an overall significant 

improvement in the patient's physical condition and motor skills. After 

completing the prescribed therapies with the exoskeleton, the patient 

continues in the rehabilitation center with other therapies. 

 This case study was based on one month internship at the Rehabilitation 

Center Kladruby. 

 

Keywords:  case study, paraplegia, spinal cord injury, orthosis, wearable assistive 

devices; Wearable Power Assist Locomotor; exosuit; mobility 

augmentation; exoskeleton 
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1 Úvod 

21. století nazýváme technologickým věkem a současná generace prožívá novou 

revoluci v podobě stále lepších pomůcek všedního života – profesionálního i osobního. 

Nejčastěji skloňovaným je Průmysl 4.0 a jeho dopady na lidstvo jako celek 

prostřednictvím profesionálního uplatnění jedinců ve společnosti. 

Všudypřítomné technologie pronikají do všech oborů lidské činnosti. Nejinak je 

tomu i v lékařství a čím dál vyspělejší technologie najdeme i v nemedicínských oborech, 

které slouží lidskému zdraví – tedy např. rehabilitaci. Samotné slovo rehabilitace vychází 

z latinského habilitas, což značí schopnost, způsobilost. S předponou re- tedy vzniká 

znovunabytí, obnovení schopnosti či způsobilosti k úkonům nebo činnosti. 

Tak, jak lidstvo rozvíjí technologie, musí zároveň čelit novým výzvám a řešit 

vznikající problémy s nimi spojené. Vývoj lidstva odnepaměti směřoval k usnadnění 

fyzické námahy a zefektivnění prováděné činnosti. S vyšším podílem technologií se 

lidem jednoznačně snížila pracovní tělesná zátěž a současně se jim zvýšila produktivita 

práce i kvalita pracovní činnosti. Zároveň však roste požadavek na délku pracovně aktivní 

délky života, čemuž brání rozvoj množství tzv. civilizačních chorob a četná zranění, která 

již nevedou bezpodmínečně k úmrtí, ale znemožňují nebo omezují aktivitu osob 

v produktivním věku. 

Paraplegie jakožto paréza dolních končetin představuje omezení, s kterým se 

jedinci vyrovnávají s různou měrou. Jedná se (zejména u poúrazové) o zásadní změnu 

životního stylu, s tím související pracovní i společenské uplatnění, rodinné prostředí a 

mnohé další aspekty každodenního života. Dle statistik pro Českou republiku 

postihne porucha míchy každoročně okolo 300 osob, a to 3-4x častěji u mužů než u žen, 

přičemž posttraumatická příčina (pády, dopravní nehody, sport a jiné) převažuje zhruba 

o 15% oproti neúrazové (tumory, záněty, cévní, infekční, vývojové, degenerativní 

onemocnění). Zhruba o 10% četnější je paraplegie oproti tetraplegii, jak uvádí statistika 

Centra Paraple (Paraple, 2021). Celosvětově se statistiky pohybují v širším pásmu, ale 

převaha incidence u mužů, úrazové příčiny a paraplegie oproti těžší tetraplegii je patrná 

napříč všemi zeměmi. 

S rostoucím věkem dožití k tomu, krom zvýšené pravděpodobnosti výskytu 

choroby nebo úrazu, přibývá i slábnoucí organismus.  Ze statistik vyplývá, že v 

současnosti se průměrná délka dožití dostala na úroveň téměř 90 let. Lídrem je Monako 
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se statisticky uváděným průměrným věkem dožití v r. 2017 89,4 roku (CIA, 2020). Data 

(UN, 2020) ukazují celosvětový nárůst, kde je celosvětová průměrná délka dožití (r. 

2016) 72 let, ovšem zmíněn je celosvětově vyšší věk dožití u žen (2016 o cca 4,4 roku) a 

významný je také rozdíl regionální, kdy pro oblast Afriky platí 61,2 roku, zatímco pro 

Evropu je to 77,5 roku. Jen od počátku tohoto tisíciletí průměrný věk dožití vzrostl 

celosvětově o 5,5 roku, zatímco od r. 1900 byl průměrný věk dožití pod hranicí 50 let. 

V Česku je to podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2020) pro rok 2019 82,1 

roku u žen a 76,4 roku u mužů.  Zároveň vědci analyzovali stavbu člověka a vyznačili 

možnosti, kam až se může lidské tělo vypracovat. Z hlediska délky života tak vědcům 

vychází věková hranice okolo 140-160 let (GERASIMOV, a další, 2004). 

Pokroky v současné medicíně zejména zkvalitňují stav člověka, čímž mu 

prodlužují život. Lidstvo zatím nenalezlo „lék“ na prodloužení života, ale cesta formou 

zajištění jeho kvality jednoznačně vede k jeho prodloužení. Této kvality se lidstvo snaží 

dosáhnout jak invazivními lékařskými technikami, tak farmaceuticky, ale stále více lidí 

se obrací i na nelékařské prostředky a (dle mého názoru velmi významný prvek) mění i 

svůj životní styl. 

V případech, kdy selhávají některé pohybové funkce, nabízí současná doba krom 

již výše zmíněných invazivních lékařských postupů či medikace také široké spektrum 

mechanických podpůrných prostředků. Tyto prostředky mají za úkol zajistit stabilizaci, 

zvýšit nebo snížit svalový tonus, limitovat nebo zafixovat kloubní spojení nebo naopak 

zvýšit rozsah pohybu daného kloubu. Tato práce je věnována studii pacienta s parézou 

dolních končetin, který pro obnovení svých pohybových schopností užíval mimo jiné také 

motorizovaný exoskelet, jaké z tohoto užití vyplývají limity, přínosy, dopady a také 

možnosti dalšího uplatnění. 
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2 Literární rešerše 

V rámci rešerše k dané problematice jsem identifikoval dva hlavní směry, ve 

kterých je možné dohledat informace, vztahující se přímo či nepřímo ke zkoumané 

problematice. Prvním směrem je paraplegie dolních končetin jako důsledek míšní léze. 

Tím druhým je ortotika jakožto nelékařský zdravotnický obor, který se zabývá 

pohybovým aparátem a jeho oporou a specificky ortotická pomůcka exoskelet, který budu 

zkoumat ve vztahu ke zmíněnému oboru a nápravy výše uvedené poruchy pohybového 

aparátu. 

 

2.1 Paraplegie, míšní léze 

2.1.1 Mícha  

Diagnóza paraplegie představuje parézu (tedy ochrnutí – částečné nebo úplné) DK 

(dolních končetin) a označuje stav po narušení míchy. Mícha jakožto hlavní komunikační 

kanál CNS (centrální-) a PNS (periferní nervové soustavy) vede v páteřním kanálu, který 

tvoří otvory ve všech 32-33 obratlích páteře. Tyto obratle se dělí do 5 oblastí, podle 

kterých se obratle označují zkratkou latinského názvu a pořadím od hlavy kaudálně, na 

krční (C1-7), hrudní (TH1-12), bederní (L1-5), křížové (S1-5) a kostrč (Co). V důsledku 

rozdílného vývoje nervové a skeletální části těla končí mícha jako nedělitelný nervový 

svazek na pomezí obratlů L1-L2 a dále pokračují jen jednotlivá vlákna. Mezi jednotlivými 

obratli vychází z míchy míšní nervy - kořeny, napojující se na periferní nervy, řídící 

prostřednictvím motorických vláken svalovou činnost. Místo vystupujících vláken 

každého kořene se nazývá míšní segment a značí se obdobně, jako obratle. Každý 

segment inervuje odpovídající oblast – krční segmenty svalstvo horních končetin, hrudní 

segmenty svaly zádové a břišní, bederní a sakrální segmenty svalstvo dolních končetin a 

obdobně přivádí periferní nervy informace o citlivosti z oblastí k odpovídajícím 

segmentům, jak uvádí FALTÝNKOVÁ (1997) 

 

Obrázek 1 - Míšní segment (FALTÝNKOVÁ, 1997) 
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2.1.2 Míšní léze 

Podle segmentů FALTÝNKOVÁ, (1997) označuje tzv. výšku míšní léze – 

poškození míchy, z čehož vyplývá, jaké oblasti budou postiženy (Obrázek 2). Dále se 

stanoví rozsah poškození míchy. Porucha může být dočasná (např. při komoci je 

reverzibilní v řádu hodin) nebo trvalá (při úplné ztrátě funkcí pod segmentem déle než 24 

hodin je velmi pravděpodobně ireverzibilní). Při jejím úplném přerušení (transverzální 

míšní léze) již nedochází (na rozdíl od periferních nervů) k obnově propojení (srůstu) a 

pacient přichází doživotně o svalové funkce a senzitivitu v oblastech inervovaných 

segmenty pod míšní lézí. U lézí od Th1 (segment Th2 a distálně) hovoříme o paraplegii.  

 

 

Obrázek 2 - Mícha, oblasti inervace (FALTÝNKOVÁ, 1997) 

V souvislosti s poškozením míchy FALTÝNKOVÁ, (1997) uvádí, že mícha vede 

také vegetativní nervová vlákna, ovlivňující gastrointestinální trakt, vylučovací a 

pohlavní ústrojí a další, což přináší řadu komplikací. Příkladně dochází k narušení 

defekace a mikce, poruchám funkčnosti pohlavních orgánů, k dekubitům. Mohou se 

objevit patologické vegetativní reakce (často např. snížení/zvýšení krevního tlaku při 

posazení/postavení), může docházet k poruchám termoregulace nebo k projevům 

spasticity. 

2.1.3 Klasifikace 

Porucha míchy ve stejné výši může mít u jednotlivých pacientů rozdílné projevy, 

ale za pomoci klasifikace lze stanovit objektivní míru jejich postižení. Proto zde uvádím 

metody hodnocení projevů poruchy míchy – rozsah, cítění, síla, spasticita.  
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Rozsah 

Pro pacienty s poruchami míchy se používá mezinárodní klasifikace SCI – AIS  

(Spinal Cord Injury – ASIA Impairment Scale) klasifikace ISNCSCI (International 

Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury) ev. ASIA (American 

Spinal Injury Association). (KŘÍŽ, 2014) 

Tabulka 1 - AIS (KŘÍŽ, 2014) 

ASIA – rozsah míšní léze 

A 
Kompletní – žádná zachovaná senzitivní ani motorická funkce v sakrálních 

segmentech S4-S5 

B 

Senzitivně nekompletní – zachovaná senzitivní, ale nikoli motorická funkce 

pod neurobiologickou úrovní včetně sakrálních segmentů S4-S5 (lehký 

dotyk, píchnutí špendlíkem v S4-S5 nebo hluboký anální tlak) a žádná 

motorická funkce není zachována více než tři úrovně pod motorickou 

funkcí na žádné straně těla 

C 

Motoricky nekompletní – motorická funkce je zachována pod 

neurologickou úrovní léze** a více než polovina klíčových svalů pod 

neurologickou úrovní léze má stupeň svalové síly menší než 3 (stupně 0-2) 

D 

Motoricky nekompletní – motorická funkce je zachována pod 

neurologickou úrovní léze** a polovina nebo více klíčových svalů pod 

neurologickou úrovní léze má stupeň svalové síly 3 a více 

E 

Normální – jestliže je citlivost a motorická funkce testovaná podle 

ISNCSCI označena jako normální ve všech segmentech a pacient měl 

původně deficit, poté je AIS E. Ten, kdo neměl míšní poranění, nebude 

podle AIS hodnocen 

** aby byl jedinec označen stupněm C nebo D, tj. motoricky nekompletní stav, 

musí mít buď (1) volní kontrakci análního svěrače nebo (2) zachování citlivosti 

v sakrálních segmentech s ušetřením motorické funkce více než tři úrovně pod 

motorickou úrovní pro danou stranu těla. Mezinárodní standardy v současné době 

dovolují při určení motoricky nekompletního stavu (AIS B nebo C) i hodnocení funkce 

neklíčových svalů více než tři úrovně pod motorickou úrovní 

Poznámka: Při hodnocení rozsahu zachování motorické funkce pod úrovní je pro 

rozlišení mezi AIS B a C používána motorická úroveň na každé straně; kdežto k rozlišení 

mezi AIS C a D (založeném na poměru klíčových svalů ohodnocených stupněm svalové 

síly 3 nebo vyšším) je používána neurologická úroveň léze. (podrobně viz Příloha 3) 

Pro pacienty po CMP (cévní mozkové příhodě) se používá hodnocení 

motorických funkcí STREAM (Stroke Rehabilitation Assessment of Movement)  

Spinální traumata, roztroušená skleróza - dvouminutový test chůze a test vstávání 

a chůze na čas (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013). 

Cítění – 0-2, kdy 0 je bez čití, 1 je změněná nebo snížená citlivost a 2 je plné čití. 
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Síla - svalový test 

Tabulka 2 - Svalový test (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013) 

0  Žádná kontrakce 

1  Svalový záškub 

2  Aktivní pohyb s vyloučením gravitace 

3  Aktivní pohyb proti gravitaci 

4  Aktivní pohyb proti gravitaci a odporu 

5  Normální svalová síla 

Spasticita patří k poruchám motoriky a je jedním z příznaků poškození 

centrálního motoneuronu. Projevuje se zvýšením odporu při pasivním protažení, přičemž 

tento odpor roste se zvětšující se rychlostí protažení, následkem je rostoucí svalová 

aktivita, zkrácení svalu a paréza. Rozlišuje se mezi parézou cerebrální a spinální, přičemž 

u spinálních převažuje postižení flexorů (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013).  

Pro určení stupně spasticity se provádí objektivní vyšetření na základě klinické 

hodnotící škály. Léčbou lze zmírnit (nejde o plné odstranění) negativní vliv zejména 

flexorové a extenzorové spasmy při aktivitách, které způsobují pacientům omezení. 

Typické jsou u spinální léze flexorové spasmy, provokované zevními stimuly, jako 

například drobnou polohovou změnou na vozíku dojde u pacienta zároveň ke spasmě 

flexorů kyčle, kolene i nártu. Klinické škály hodnocení (např. Ashworthova MES 

(Modified Ashworth Scale)) kategorizují sumárně neurální a periferní složku svalového 

tonu na stupnici od 0 - žádný vzestup svalového tonu, až po 4 – postižená část je ztuhlá 

do flexe i extenze (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013).  

Tabulka 3 - MES (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013) 

0 Žádný vzestup svalového tonu 

1 
Lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění, minimální odpor 

ke konci pohybu) 

1+ 
Lehký vzestup svalového tonu (zadrhnutí a uvolnění během necelé 

poloviny rozsahu pohybu) 

2 
Výraznější vzestup svalového tonu během celého rozsahu pohybu; 

pohyb je snadný 

3 Výrazný vzestup svalového tonu, pohyb je obtížný 

4 Postižená část je ztuhlá do flexe i do extenze 
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Existují ještě další hodnocení dle četnosti výskytu nebo rychlosti a úhlu, při 

kterém dochází k reflexní odpovědi, ale lze aplikovat i Barthelové test ADL (Activities 

of Day Living, Příloha 4) (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013).  

GAS – Goal Attainment Scale = škála dosažení cíle – hodnotí výsledek léčby: 

Tabulka 4 - GAS (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013) 

 -2 Daleko horší, než očekávaný 

 -1 Horší, než očekávaný 

  0 Očekávaný 

+1 Lepší, než očekávaný 

+2 Daleko lepší, než očekávaný 

Poprvé použito při měření spasticity v r. 2006 (ŠTĚTKÁŘOVÁ, 2013) 

 

2.2 Ortotika 

Ortotika vychází z řeckého Ortho – narovnat, vyrovnat, je částí ortotické protetiky 

a nazýváme ji také technická ortopedie. Zaměřuje se na určení, zhotovení a aplikaci ortéz. 

Pro tento obor je povinná odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních (MPSV, 2020). Stejně jako u rehabilitace se i 

v tomto případě jedná o multidisciplinární obor. Odborník v tomto oboru úzce 

spolupracuje s lékařem už na návrhu personalizovaných ortotických pomůcek. Poté je 

vyrábí, zajišťuje jejich bezchybnou funkčnost, zaškolí k jejich užívání pacienta (zde je 

důležitá spolupráce s dalším, rehabilitačním odborníkem).  

Konečné ortotické pomůcky můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií – 

adjuvantika a ortotika.  

Adjuvantika se specializuje na pomůcky, které pacienti využívají nejčastěji jako 

různé druhy opory, podpory a stabilizace při lokomoci. Nejčastěji jsou mezi adjuvantika 

řazeny jedno a vícebodové opěrné hole, berle, ale i sestavy jako např. invalidní vozík. 

Patří sem ovšem i pomůcky pro sluchově a zrakově postižené. Zobecněno (v lat. adjuvans 

značí pomocnou látku, materii) se jedná o pomůcky, které pacientům pomáhají nahradit 

chybějící tělesnou funkci, ale nemění její daný tělesný stav (BENEŠ, 2012). 
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BENEŠ (2012) dále uvádí, že pomůcky, které označujeme jako ortotické, mají 

tendenci daný stav měnit. Dojde-li ke ztrátě nebo omezení nějaké tělesné funkce 

(abychom byli úplně přesní, je nutné hovořit i o potřebě limitace hyperfunkce), ortotická 

pomůcka by měla přispět k (ideálně plné) obnově, za předpokladu, že to fyzicky možné 

je. V případech, kdy je ztráta nebo omezení nevratné, přechází kategorie ortotických 

pomůcek na pomezí protetiky nebo adjuvantiky. Právě v tomto pomezí mezi všemi třemi 

kategoriemi současně se nachází motorizované exoskelety. 

Ortotika se zabývá výrobou prostředků pro nápravu postury a lokomoce 

(KOLÁŘ, a další, 2009). V závislosti na omezení pacienta volí ortotik vhodný prostředek. 

Motorizovaný exoskelet je zařízení, které poskytuje možnost obnovy těchto funkcí 

v obecnější rovině. Existuje tedy více možných indikací pro jeho užití. V další části práce 

budou některé z hlavních indikovaných onemocnění popsána blíže, neboť mají poněkud 

odlišnou patologii, ale společné prvky pro terapii a užití pomůcky. Motorizovaný 

exoskelet v tomto pojetí je univerzální ortotickou pomůckou, kterou lze adaptovat na 

(limitem dané) fyzické parametry pacienta. Lze se setkat (zatím poměrně vzácně) i 

se zcela personalizovanými produkty tohoto rázu, vyráběnými přesně pro potřeby 

individuálního pacienta s neměnnými charakteristikami. Pro účely této práce se však 

zabývám jen pomůckami individuálně nastavitelnými, jakožto mně dostupnými k 

analýze. 

Lokomoce - lidská chůze - představuje jeden ze základních pohybů, které člověka 

provází od raného věku (obvykle od 9. měsíce po narození) až do stáří. Z výzkumů 

vyplývá, že je chůze velmi prospěšná pro celý organismus a není tudíž jen nezbytným 

prvkem přesunu z bodu A do bodu B (KOLÁŘ, a další, 2009).  

Za chůzi označujeme takový pohyb lidského těla, kdy střídavě pravá a levá dolní 

končetina konají tzv. krok (bipedální lokomoce). Krok je ucelený pohybový vzorec, který 

můžeme rozdělit na několik fází. Pro lidskou chůzi je typické, že je v každém okamžiku 

chůze alespoň jedna část chodidla vždy v kontaktu s podložkou. Každý vykonaný krok 

se sestává ze dvou hlavních fází, kterými jsou fáze stojná a švihová. Tyto fáze lze 

rozčlenit do ještě detailnějších úseků ve sledu, jak jdou po sobě (PŮLPÁN, 2011): 

 počáteční fáze stoje – je to okamžik, kdy se pata DK, jejíž krok analyzujeme, dotkne 

poprvé podložky 



 

17 

 

 fáze tlumení nárazu – navazuje od dotyku paty s podložkou a končí okamžikem, kdy 

se druhá DK od podložky zvedne 

 střední fáze stoje – navazuje na zvednutí paty opačné DK od podložky a končí 

zvednutím paty DK, jejíž krok analyzujeme 

 konečná fáze stoje – navazuje na zvednutí paty DK od podložky a končí okamžikem, 

kdy se pata opačné DK dotkne poprvé podložky 

 fáze před vykročením – začíná okamžikem, kdy se opačná DK poprvé dotkne 

podložky a končí zvednutím DK, jejíž krok analyzujeme (odval prstů) 

 počáteční fáze vykročení – navazuje na zvednutí DK od podložky a končí 

okamžikem, kdy se v sagitální rovině vizuálně vzájemně překříží lýtková část obou 

DK 

 střední doba švihu – navazuje na překřížené lýtkové části DK a končí v okamžiku, 

kdy je lýtková část DK kolmo k podložce 

 konečná fáze švihu – navazuje na kolmou polohu lýtkové části a končí okamžikem, 

kdy se pata DK dotkne poprvé podložky. 

Jednotlivé fáze viz násl. Obrázek 3 

 

Obrázek 3 - Fáze kroku (dostupné z https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/gait-cycle) 

 

Detailní analýza jednotlivých částí lidské chůze umožnila lepší napodobení kroku 

strojového. Právě studiem lidské chůze došlo k zjištění, o jak velmi unikátní činnost se 

jedná (BALÁŽIA, 2013). Chůze každého jedince je natolik individuální, že se dá srovnat 

s otiskem prstu. Této jedinečnosti využívají např. psi, kteří jsou schopni rozeznat svého 

pána právě na základě osobitých prvků chůze – nemusí spatřit ani jeho tvář, slyšet jeho 

hlas nebo cítit jeho pach. To je v současnosti jedním z omezení pro exoskelety. Výrobci 

proto mají snahu začlenit do pohybu co nejvíce volnosti. 
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Například v (ALAMDARI, a další, 2016) je na základě takto popsaných cyklů 

využita analýza k přesnému programování robotizované chůze. 

Ačkoli jsme si popsali jednotlivé složky kroku, je potřeba mít na paměti, že kromě 

DK se do kroku významnou měrou zapojuje mnoho dalších částí lidského těla. Výšku a 

směr mění v jednotlivých fázích pánev, což zapojuje do pohybu celý HSS – hluboký 

stabilizační systém, a zpravidla jdou v opačném pořadí i kmity HK. Např. studie 

BRUJINA (2010) uvádí, že kmity rukou nemají významný vliv na bodovou stabilitu, ale 

v jednotlivých fázích kroku zvyšují jejich dynamiku a snižují výkon potřebný k udržení 

stability v počáteční fázi kroku. S pohybem HK se zvyšuje celková stabilita kroku. Na 

míře zapojení těchto částí těla je závislý i zbytek pohybového aparátu (individuálně 

dochází i k souhybu hrudní části ev. hlavy). Napodobit proto věrně krok konkrétní osoby 

je v současnosti technologicky limitující. Při použití exoskeletů se pacient zpravidla 

adaptuje těmto limitům. Proto je nejprve potřeba, aby se pacient naučil exoskelet užívat. 

Lidská chůze je vědomá, cílená aktivita. Z velké části je však neustálým opakováním 

automatizována a člověk nemusí přemýšlet nad každým krokem (nebo dokonce 

jednotlivými fázemi), které udělá (KRAČMÁR, a další, 2016). Nemá-li v plánované trase 

kroku překážky nebo omezení, které by narušovaly pravidelný krok, nevěnuje mu 

obvykle žádnou pozornost. Při chůzi s exoskeletem musí jednotlivé kroky (dokonce i 

fáze) zamýšlet a uvědomovat si je, aby dosáhl pokroku. Získává tím nový vzorec chůze, 

kterou si začne osvojovat. 

HEI - human-exoskeleton interaction – velmi často citovaná je právě interakce 

mezi člověkem a exoskeletem, jak uvádí např. LUU (2014). Strojově řízená chůze 

nepotřebuje vstupy od člověka, v dnešní době zvládá plně nahradit lidskou chůzi 

v jakémsi „standardizovaném“ módu, který odpovídá zprůměrovaným cyklům kroků 

z laboratorních analýz osob odlišných tělesných parametrů a specifik. Obrázek 4 - Cyklus 

kroku, uvedený níže, nám graficky znázorňuje výsledky měření pohybu jednotlivých 

kloubů (úhel flexe/extenze pro kyčel, koleno a kotník) při průměru 700 kroků. Plné čáry 

představují průměrný úhel v závislosti na fázi kroku, tečkované jsou odchylky, tvořící 

jednotlivé kroky.  
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Obrázek 4 - Cyklus kroku (dostupné z NaTUre-Gaits https://ieeexplore.ieee.org/document/6729037) 

 

U automatizovaných modelů se využívá předprogramovaného základního cyklu 

kroku a podle jeho fází jsou aktivovány aktuátory pro jednotlivá kloubní spojení 

k programové flexi nebo extenzi. Jejich délka a maximální hodnoty jsou uzpůsobeny 

fyziologickým vlastnostem (včetně různých omezení pohybu) jednotlivého pacienta 

(nutné zadání vstupních hodnot a adaptace mechanické konstrukce). V závislosti na 

technologické úrovni zpracovává řídící jednotka signály ze svých snímačů (obvykle zátěž 

3 body na úrovni chodidla) a případně zajišťuje stabilitu pacienta v jednotlivých 

krokových fázích. Průměrná rychlost chůze je cca 1,5 m/s (muž, 1,3 m/s žena) (LUU, a 

další, 2014). 

2.2.1 Exoskelet 

Samotný název není v medicínském prostředí ničím novým. Skelet jako hlavní 

tělesná opora (nejen) lidského těla je inkorporován, tedy leží uvnitř organismu, a jakékoli 

odkrytí byť jen drobné části považujeme za nežádoucí narušení tělesné schránky, skýtající 

mnoho rizik – zejména imunologických. Zásahy do lidské kostry jsou vysoce invazivní a 

představují pro organismus obrovskou zátěž. Přesto jsou již mnoho let známy a 

aplikovány operativní techniky, zajišťující náhrady částí kosterního aparátu (např. TEP 

– totální endoprotéza, ale i zubní implantáty). Evolučně velmi dobře vyvinutá kostra 

lidského těla však nefunguje jako samostatný orgán, vždy jde o komplex fungující ve 

spojitosti s celým živým organismem. Kostní tkáň se celoživotně obměňuje a kosti patří 

k orgánům s velmi aktivní metabolikou (ČAPEK, a další, 2018), přičemž dle výzkumů se 

celý kosterní aparát obmění v průměru jednou za osm let. Ještě zajímavější je fakt, že se 

struktura kostí neustále přizpůsobuje zátěži. To s sebou nese výhody, jako například že 

většina fraktur vzniklých v dětském věku nemá prakticky žádný vliv na možnost 

opakované fraktury na témže místě v dospělosti z důvodu oslabení struktury, kdy navíc 

správnou zátěží struktura kosti ještě více toto riziko vymezí. Má pro to dostatek možností, 
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neboť se při aktuální průměrné délce života kostra člověka obmění minimálně 10x za 

život. Naopak negativně se tato obměna projeví např. u výše zmíněné TEP, kdy v případě 

operace pacienta ve věku 20-30 let., bude tato představovat nemalý problém v jeho 40-

60 letech, neboť může kvůli přestavbě kostí dojít k uvolnění implantátu (patří mezi 

aseptické uvolnění, není ale jedinou příčinou, běžné implantáty jsou uváděny s životností 

12-15 let (BENEŠ, 2012), lze se však setkat s 20 lety a předpokládá se (ČECH, 2020) při 

správné údržbě 30+ let) a bude muset dojít k reoperaci.  

Zajímavé a pro stavbu člověka důležité jsou mechanické vlastnosti kostí. Samotná 

kost je díky své struktuře velmi pevná a k tomu ještě vzhledem ke své pevnosti optimálně 

lehká. Stavba kosti předurčuje její nejvyšší odolnost statické zátěži v podélné ose. Z kostí 

nejlépe odolává statickému tlaku tibie, a to až 1.350 kg. Je to téměř dvakrát tolik, co snese 

za zátěž nejdelší kost v těle – femur (760 kg), ale velmi odolný je i humerus (600 kg). 

Tyto zátěže jsou měřeny laboratorně a nejsou měřeny na živém organismu, kde je nutno 

počítat s nižší pevností kvůli zátěži svalů (KOMPENDIUM, 2013). Přesto je nutno 

zohlednit u náhrad (ať již jsou jimi implantáty nebo exoskelet) tyto unikátní 

charakteristiky. Materiály, kterými se náhrady provádí, musejí mít charakteristiky tomu 

blízké, v ideálním případě lepší. Díky pokročilým výzkumům se daří zajišťovat 

materiály, které mají dílčí vlastnosti vylepšené, zpravidla však jinou vlastností plnou 

mechanickou charakteristiku kostí nezastoupí. Pro implantáty pak platí, že je musí 

organismus také dobře snášet (aby si nevytvářel protilátky) a ideálně implantát zcela 

včlenit (biomateriály = srůst) (ČECH, 2020). Velkou výzvu představují materiály pro 

konstrukci exoskeletů. Existují již technologie, které umožňují takové materiály vytvořit, 

ale zpravidla je pak nelze adaptovat ve stejném velikostním poměru k tělesné schránce 

člověka, kde se kombinuje pevnost a houževnatost (kost), síla a flexibilita (svaly) a čití, 

pružnost a poddajnost (u kožního krytí).  

Dochází-li k selhání nosných funkcí kostí, je v současnosti možno řešit náhradu 

této funkce dvojím způsobem – chirurgicky nebo neinvazivně. Krom opory plní skelet i 

funkci ochrannou (lebka, hrudní koš), zajišťuje možnost všestranných pohybů skrz 

kloubní spojení a navíc slouží kostní dřeň jakožto hemopoetický orgán coby líheň 

erytrocytů (červených krvinek), leukocytů a krevních destiček (ČIHÁK, 2016). 

V případech, kdy nahrazujeme nosnou a ohybovou funkci skeletu neinvazivně, hovoříme 

o exoskeletu, ochrannými prvky jsou pak např. helmička nebo korzet. Prvky exoskeletu 

jsou využívány i v protetice (plná náhrada chybějící části) a právě velmi aktuální jsou 
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exoskelety coby adjuvantika. Exoskelety jsou řazeny také mezi tzv. wearable technology 

– tedy nositelnou  technologii. V tomto směru jde technologie ještě dále, kdy ve vývoji 

jsou exoskelety na textilním základě, které oproti tradičním mechanickým konstrukcím 

vynikají nižší hmotností, lepším komfortem, menšími kinematickými omezeními a 

lepším praktickým uplatněním (GENT, 2017). 

Mezi nejnovější trendy exoskeletální techniky patří mobilizace za pomoci 

motorizovaných pohybových opor. Zatímco exoskelety po mechanické stránce 

představovaly suplement kosterního aparátu (části, celku) a do jisté míry napodobovaly 

funkčnost kloubních spojení (stále jsou zde mnohá omezení, neboť lidský pohybový 

aparát zahrnuje velký rozsah pohybu v hlavních kloubech, kdy tento je často omezen 

spíše svalovým aparátem než vlastní stavbou (RYCHLÍKOVÁ, 2019)), motorizované 

exoskelety přejímají i funkci svalů. Technologie stavby motorizovaných exoskeletů je 

mnohem pokročilejší, neb již nestačí kopírovat (nebo zlepšovat) nosnou a ohebnou 

funkci, ale také tu část lidského ústrojí, která je výkonovou (exekutivní) složkou pohybu. 

V případě lidského těla je svalový aparát výkonovou složkou i pro prostý stoj, kdy se do 

stabilizace těla zapojuje HSS, tvořený řadou svalů, pracujících i při zevně klidovém 

postoji. Ovšem pokud HSS nefunguje správně, zapojují se do stabilizace postury i další 

svalové skupiny, což ve výsledku nepříznivě ovlivňuje i lokomoci (KOLÁŘ, a další, 

2005). Člověk, který nezapojí svalovou činnost HSS, není schopen udržet svou postavu 

v prostém, uvolněném stoji a padá. Např. při ztrátě vědomí se člověk vždy sesune k zemi, 

nezůstane stát ztuhlý v postoji. Jediná stabilní poloha při nekontrolovaném svalovém 

aparátu je tedy horizontální. To se může projevit zřetelně u pacientů, postižených 

svalovou slabostí (omezení nebo časem úplný výpadek svalové činnosti) jako např. u 

svalové dystrofie (Duchenneova muskulární dystrofie (U.S.NLoM, 2016), která se 

vyznačuje oslabováním a atrofií primárně kosterního svalstva a v pozdějším věku i 

srdečního). Konstrukce exoskeletu mohla v těchto případech pomáhat udržet zvolenou 

pozici těla (sed, stoj). Nyní motorizovaný exoskelet napomáhá pacientovi dostat se do 

této polohy volitelně, tedy tak, jak to byl zvyklý dělat, když byl jeho svalový aparát 

schopen na takové požadavky adekvátně reagovat.  

Dalším zkoumáním zdrojů se dostáváme k nejaktuálnějším trendům současnosti. 

Ani motorizovaný exoskelet není úplnou novinkou – o nějakým způsobem poháněné 

sestavy se člověk zajímal od prvních kroků industrializace – šlo o zjevnou snahu ulehčení 

a zefektivnění fyzické práce. Do nástupu digitalizace byly tyto technologie ovládány 
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zejména mechanicky. S nástupem elektroniky se jednoznačně prosadil rozvoj 

programového zajištění takové funkcionality. To se děje buď řízeně (v případech, kde je 

to možné, např. symetrickou částí těla) nebo automatizací. Díky studiu lokomoce máme 

poměrně jasnou představu o tom, jak by se měl člověk pohybovat, a tyto závěry 

aplikujeme prostřednictvím programového vybavení personalizovaně na pacienta. Pro 

takovou aplikaci však existuje řada omezení, neboť tyto mechanismy jsou schopny 

autonomní lokomoce jen v jim známém resp. adaptovaném prostředí (LUU, a další, 

2014). Dojde-li k jakékoli změně, nejsou schopny adekvátně reagovat a může dojít 

k nežádoucím, i život ohrožujícím následkům. Proto je aktuální snaha získat instrukce pro 

daná pohybová schémata přímo a neprodleně od pacienta. Tím se dostáváme k zapojení 

muskulárního systému do exoskeletálního ovládání.  

Ani lidský svalový systém není opět jen samostatným orgánem, ale provázaným 

komplexem, zajišťujícím pohyb (včetně udržování klidových poloh), teplo, spalování 

energie, podporu krevního oběhu, ale i ochranu (houževnatost oproti křehkosti kosterního 

aparátu) a přenos neurálních (pokyny z CNS ale i zpětná vazba, reflexy) a hormonálních 

(růstový hormon zajišťující růst svalové hmoty, adrenalin a noradrenalin pro svalovou 

energii a kontrakci…) signálů (BERNACIKOVÁ, 2012). Rozlišujeme svalstvo kosterní, 

hladkou svalovinu, srdeční svalovinu a myoepitel. Kosterní svalstvo je na základě 

řízených kontrakcí schopno vyvinou maximální sílu cca 4 kg/cm2, což ve výsledku 

znamená, že největší kosterní svaly lidského těla (např. m. gluteus) mohou dosahovat síly 

až 1.200 kg (KITTNAR, 2011).  

Motorizované exoskelety v nejnovějších vývojových etapách nahrazují zejména 

funkci kosterního svalstva, přičemž musí na tento volní systém reagovat a lze je z tohoto 

pohledu rozdělit na ty, které reagují pasivně, tj jen monitorují (snímají) aktivitu pacienta 

a kontrolují plnění jednotlivých fází (např. změna zátěže) a aktivně (pro konání pohybu 

vyhodnocují např. myosignály nebo signály z CNS, které poté interpretují, popř. rovnou 

svaly stimulují) (ZHANG, a další, 2019).  

Pasivně reagující systémy odpovídají zejména na důsledky, jsou samy o sobě 

zpětnou vazbou. Příkladem pasivně ovládaného systému je reakce systému na změnu 

zátěže. Pro to, aby bylo možné takové signály (pokyny) hodnotit, musí fungovat a 

proběhnout celý cyklus daného pohybu. (ZHANG, a další, 2019) V tomto konkrétním 

případě se jedná o chůzi, jelikož je základní lidskou potřebou. Chůze je považována za 

nejzákladnější prvek rehabilitace, tj. obnovování původní funkce. Při výpadku nebo 
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omezení funkčnosti pohybového aparátu, je, jak uvádí renomovaní odborníci (KOLÁŘ, 

a další, 2009), snaha pacienta vertikalizovat a pokud možno co nejdříve obnovit chůzi 

(díky chůzi se spouští celá kaskáda hojivých procesů včetně aktivace imunitního systému, 

zlepšuje se prokrvenost, reguluje se krevní tlak i tep, zlepšuje se stabilita, omezuje rozvoj 

artritidy a osteoporózy, příp. svalové atrofie).  

U pasivně reagujících systémů dochází k vyhodnocení komplexnosti 

přednastaveného (naprogramovaného) pohybu na základě zpětnovazebních signálů. 

Bude-li pacient se zařízením spolupracovat, systém vyhodnotí, kdy pacient zapojil do 

určité části daného pohybu vlastní vůli (ve vztahu k přednastaveným a programovým 

hodnotám), a při dalším cyklu nastaveného pohybu umožní pacientovi vložit do dané části 

ještě více své vlastní síly (ZHANG, a další, 2019). Nácviky takové chůze je třeba provádět 

za bedlivého dohledu odborníka – obvykle fyzioterapeuta, neboť by si mohl ve snaze 

získat co nejrychleji větší kontrolu nad vlastní chůzí, osvojit nevhodná, často patologická 

schémata chůze. Taková zařízení jsou vhodná pro pacienty s poměrně dobrým výhledem 

na plné zotavení – umožní usnadněnou chůzi, ale reagují na snahu o zapojení se. Je na 

pacientovi, potažmo na spolupráci pacienta s fyzioterapeutem, jakých výsledků a po jaké 

době začne dosahovat. 

 Aktivně reagující systémy pro svou funkčnost potřebují signály, které daný 

pohyb vyvolají. Jejich činnost je již reakcí, což ale neznamená, že by neměly zpětnou 

vazbu jako systémy pasivní. Těmto systémům je nutno signál z těla přivést. Aktuálně 

dělíme aktivní systémy do dvou kategorií dle původu přijímaných signálů. 

Prvním z nich je signál myoelektrický. Jeho snímání, zobrazování a další 

zpracování zajišťuje EMG (elektromyograf). Na tomto principu fungují např. moderní 

myoprotézy zejména HK. Signál se získává ze svalu dvojím způsobem (KELLER, 1999). 

První je neinvazivní snímání povrchovým snímačem plošnou elektrodou (suchá/s gelem, 

v závislosti na způsobu snímání kovový plát pro ECG (elektrokardiografie), kovový 

kalíšek pro EEG  (elektroencefalografie)…) přiloženým na holou kůži pacienta v místě, 

kde je nejsilnější svalový potenciál. Druhý je invazivní a penetruje se při něm kůže, aby 

byla sonda zavedena do svalu. Ta snímá signál přímo ze svalové tkáně. Takový snímač 

je tvořen buď tenkým drátem (tl. 25 – 125 µm, obvykle pro dlouhodobé implantace), nebo 

jehlou s ostrým hrotem (tl. 25 µm, snímá jedno nebo více svalových vláken nebo 

motorickou jednotku), nověji jsou zaváděny mikroelektrody (rozlišují činnost 

membránových kanálů excitabilních svalových/ nervových buněk), elektrodové pole 
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(elektrody vysoké density snímají nebo stimulují nervové buňky) nebo implantovatelné 

myo-elektrody (IMES-Intramuscular Electrodes, dlouhodobě implantované, zejména pro 

řízení neuro-/myoprotéz). (SALEH, 2015).  

Podmínkou fungování tohoto systému je, že končetina musí mít funkční PNS, 

vedoucí až ke svalovým skupinám, z nichž je signál snímán. Při amputacích bývají zbylé 

svalové skupiny přichyceny ke kosti pahýlu (myodéza), je-li to možné, nebo spojeny 

s antagonisty (myoplastika) (BENEŠ, 2012). Při zachování těchto svalových skupin je 

jejich funkčnost velmi omezená, a nejsou-li tyto svalové skupiny volní motorikou nijak 

aktivovány, velmi rychle atrofují. Proto je důležité začít s jejich aktivací co možná 

nejdříve. Pro pacienta však nastává fáze učení se zcela novému pohybu. K tomu, aby 

vykonal pohyb, který mu byl do té doby znám určitým způsobem a konal jej automaticky 

(podvědomě), se bude muset naučit zapojovat jiné svalové skupiny. Bude konat pohyb 

poněkud odlišně a chvíli potrvá, než pro něj získá návyk (automatický, podvědomý 

pohyb). Na kvalitě a umístění senzoru/-ů bude závislá kvalita a síla snímaného signálu a 

tomu odpovídající reakce prostřednictvím volitelných pohybů. 

Nejnovější technologie se upírají k snímání volitelných impulsů již v rámci CNS, 

jelikož je veškerá volná motorika řízena z motorického centra (kortikospinální - 

pyramidová dráha vede od úrovně primární a sekundární motorické kůry v gyrus 

precentralis, horního frontálního závitu a parietální krajiny, přes decussatio pyramidorum 

na interneurony (75%) a motoneurony (25%) na předních a zadních míšních rozích. 

(AMBLER, 2006)). Snímání funkční mozkové aktivity lze aktuálně provádět několika 

zobrazovacími technikami. fMRI (funkční magnetická rezonance) představuje metodu, 

která nám s velkým rozlišením mapově zobrazí jednotlivé odezvy na vnější nebo vnitřní 

stimul (CHLEBUS, 2005). Limitujícím faktorem pro využití fMRI je cena přístroje a 

jeho využití při aktivitě pacienta, který se pro účely snímání nesmí (nebo by měl jen 

minimálně) pohnout. Další metodou je MEG (magnetoencefalografie), která 

zaznamenává sebemenší změny magnetických polí, vyvolaných elektrickými signály 

z mozkové aktivity, které zachytává ve formě mozkové mapy za pomoci velmi citlivých 

magnetometrů  (COHEN, a další, 2003). Nejperspektivnější metodou se pro tyto účely 

jeví EEG. Ta jakožto neinvazivní technika zkoumá elektrickou aktivitu CNS. Výsledkem 

je řada vln (daných frekvencí), které jsou typické pro určité aktivity. Aktuálně 

zaznamenávané vlny jsou delta (0.5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (8–12 Hz), beta (12–30 

Hz) a gamma (30–100 Hz) (VALLAT, 2018).  
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Obrázek 5 - Mozkové frekvence (dostupné z https://raphaelvallat.com/bandpower.html) 

Poté, co jsou signály z těla sejmuty, prochází formou očištění (filtrace) od signálů, 

které s voleným pohybem nesouvisí. Signály jsou analyzovány, zpracovány a 

vyhodnoceny, načež se převádí do aktuátorů, tedy jednotek, které na základě těchto 

signálů vykonají mechanickou práci namísto (nebo jako podpora) svalových skupin, 

potřebných pro volný pohyb (VALLAT, 2018). 

V současnosti se setkáváme stále častěji s virtuální formou „učení se“ pacienta 

„zacházet“ s užívaným zařízením. Pacient jejím prostřednictvím získává optickou 

zpětnou vazbu, jak jsou jeho volné signály vyhodnocovány a jak budou interpretovány. 

Důležitostí zpětné vazby se zabývá několik studií, prokazující např. výsledky IMF 

(Intention controlled Myo-Feedback - intencemi řízená biologická zpětná vazba) terapií 

(HALL, a další, 2007).  

Prudký vývoj exoskeletů je patrný zejména v poslední dekádě. Ještě na začátku 

21. století exoskelety výrazně omezovaly lidský pohyb kvůli svým limitům volnosti. Až 

rokem 2013 se podařilo překonat hranici metabolických nákladů – tedy taková podpora 

exoskeletu, která vedla k úspoře energie, vydané uživatelem k chůzi (dle studie 

MALCOMA (2013)  to bylo 6%). Od této doby se laboratoře a výzkumné ústavy napříč 

světem chlubí svými úspěchy v dosažené podpoře za pomocí exoskeletů. Zároveň je 

zřejmá snaha, aby tyto asistivní pomůcky opustily laboratorní prostředí a staly se 

podporou (zlepšením) chůze (a běhu) každodenního života člověka (SAWICKI, a další, 

2020). Na základě 17 výzkumů exoskeletů, zlepšujících chůzi nad hranicí metabolických 

nákladů, bylo zjištěno, že autonomní exoskelety poskytují větší podporu (3,3 – 19,8%) 

oproti tahově (lany) řízeným. (5,4-17,4%). Přitom platí, že pasivní, mechanické 

exoskelety jsou v současnosti lehčí a levnější, než aktivní, díky čemuž se uplatňují 
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poznatky z obou technologických směrů ve vzájemných kombinacích, čímž vznikají 

pseudo-pasivní nebo také semi-aktivní exoskelety. 

Rozšířenost exoskeletů ať už k terapeutickým nebo vědeckým účelům je, jak 

poukazuje (ASHRAF, 2018), významně ovlivněna důležitým faktorem - jejich pořizovací 

cenou. Tento faktor velmi významně působí zejména v rozvojových zemích nebo méně 

rozvinutých oblastech. Podle srovnávací zprávy (LOK, 2017) na stránkách Xconomy 

National se cena zařízení ReWalk pro osobní použití i mimo terapeutická zařízení 

pohybuje v pásmu 75.000,- - 80.000,- USD (tedy zhruba 1,8 – 2 mil. CZK). Obdobné 

zařízení EKSO firmy Bionics, určené pro výzkumné a rehabilitační ústavy (tedy užití 

s asistencí terapeuta) představuje cenu prakticky dvojnásobnou – 150.000,- USD (cca 3,6 

mil. CZK). Pro běžného uživatele jsou to zařízení nedostupná, přitom vzhledem k počtu 

prodaných kusů (celosvětově přes 400 ks ReWalk a 300 ks EKSO) a již realizovaných 

studií s prokázanými pozitivními účinky, je jejich rozšíření spíše jen otázkou času. I 

samotní uživatelé v případě nevratných poškození motoriky se shodují, že užití není 

(přinejmenším v současnosti) náhradou invalidního vozíku. Umožňuje jim kromě vysoké 

míry soběstačnosti také individuální zlepšení řady tělesných funkcí oproti setrvalému 

pobytu na vozíku nebo lůžku. 

2.2.2 Srovnatelná zařízení  

Lokomat – od švýcarské firmy HOCOMA je stacionárním robotickým systémem 

pro nácvik chůze. Pacient je ve stroji zavěšen, DK a pánev je upevněna stahovacími pásy 

a jednotlivé kroky se potom odvíjí po chodícím páse. Je zadán automatizovaný vzorec 

chůze, který je aplikovaný v závislosti na tělesných proporcích pacienta. Tento vzorec je 

velmi blízký reálné lidské chůzi, protože zapojuje i pohyb pánve. Pacientovi je 

poskytován feed-back prostřednictvím displeje, na kterém jsou zobrazovány jeho 

jednotlivé kroky integrované v rámci aplikace. Limity – femur 35-47 cm, pánev 29-51 

cm, dětské ortózy femur 21-35, šířka pánve – ASIS (Anterior Superior Iliac Spine) 17-28 

cm, rychlost chůze 3,2 km/h, pás 0-10 km/hod, pacient max 135 kg, v. 200 cm, vlastní 

hmotnost cca 1000 kg. (MARINOV, 2020) (Obrázek 16) 

ErigoPro – rovněž od švýcarské společnosti HOCOMA – motorizovaný 

vertikalizační stůl, který umožňuje časné zapojení pacienta do pohybových vzorců. Stůl 

je možné plně vertikalizovat, chůze je od zcela automatizované po kompletně řízenou 

pacientem. Toto zařízení je využíváno zejména u pacientů s kardiovaskulárními a 

muskuloskeletáními omezeními. 8-80 kroků/min, zátěž nohy do 50 kg, stůl výškově 56-
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84 cm, délka DK 69-104 cm, hmotnost max 135 kg, celková hmotnost 300 kg. 

(HOCOMA, 2020)(Obrázek 17) 

LOPES – LOwer-extremity Powered ExoSkeleton – vyvinuto na holandské 

University of Twente. Toto zařízení je určené k nácviku chůze včetně fyziologického 

pohybu pánve. Pohyb v kloubech u této inovativní sestavy zajišťují lanka. Zařízení má 

usnadnit práci fyzioterapeutům snadnou obsluhou zařízení v jediné osobě. SW 

vyhodnocuje pacientovu aktivitu a umožňuje mu se do schématu chůze zapojit. 

(VENEMAN, a další, 2007) (Obrázek 18) 

Gait Trainer GT II – od švýcrské Reha-Stim využívá k nácviku chůze plného 

zavěšení pacienta, přičemž má pacient v trenažéru upnuty pouze chodidla a podložky pod 

jednotlivými DK pak opisují trajektorii ekvivalentní kroku (SIRLANTZIS, a další, 2019). 

(Obrázek 19) 

  

Unilexa – od společnosti Mebster, pasivní asistivní exoskelet, patří mezi české 

invence. Mezi jeho přednosti patří inovativní unilaterální konstrukce na vnitřní (mediální) 

straně DK, což významně usnadňuje jeho nasazení uživatelem přímo na vozíku. Je možná 

jeho adaptace nebo i výroba na míru. Stabilitu vytváří uzamčením kolenních kloubů a 

také chodidel v poloze rovně s podložkou. (MEBSTER, 2020) (Obrázek 20) 

ReWalk Personal 6.0 od americko–izraelské ReWalk Robotics, Inc. je exoskelet, 

poskytovaný pacientům se spinální lézi od Th7 (osobní), Th4 (klinické). Jeho užití je 

podmíněno možností stabilizovat chůzi oporou HK o berle. Motory pohánějí klouby 

kyčle a kolene. Hmotnost pacienta do 100 kg, v.  160-190 cm, celková 23,3 kg, rychlost 

cca 0,6 m/s, baterie 4 h. (SIRLANTZIS, a další, 2019) (Obrázek 21) 

REX – od novozélandské firmy Rex Bionics LTD je ortotickou terapeutickou 

pomůckou, umožňující pohyb bez potřebné opory HK o jakékoli přídavné berle nebo 

vozítka – ponechává volné HK. Umožňuje širokou škálu pohybů – sed, stoj, chůze vpřed 

i vzad, otáčení a strečing. Pohyb zajišťuje 10 motorů, reagujících na povely od 27 

mikroprocesorů, jejichž stěžejním úkolem je zajištění stability při jakémkoli pohybu. 

Limitem je hmotnost pacienta do 100 kg (SIRLANTZIS, a další, 2019). (Obrázek 22)  

Indego – tento motorizovaný exoskelet je americkým výrobcem Parker Hannifin 

Corporation nabízený ve dvou variantách – Therapy pro klinické účely a Personal pro 

individuální potřeby. Exoskelet se pro provoz sestavuje z pěti částí, což významně 
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zvyšuje jeho skladnost a manipulaci s ním při osazování. Ani objemově nepřekračuje 

výrazněji kontury uživatele - lze s ním sedět ve standardním kolečkovém křesle (celková 

hmotnost činí 13 kg). Limitován je výškou pacienta (155 - 191 cm), hmotností (do 113 

kg), ASIS (do 42,2 cm) a délkou femuru (do 47 cm). Indikováni jsou uživatelé se 

spasticitou do MES 3. Klinická verze je doporučována od C7 a hemiplegii se silou 4/5 na 

alespoň jedné HK, verze osobní od Th3. Ovládání probíhá změnou těžiště – předklon 

iniciuje krok, napřímení zastavuje a záklon uvede Indego do sedu (SIRLANTZIS, a další, 

2019). (Obrázek 23) 

Vanderbilt od Parker Hannifin, ke kterému se mi podařilo zajistit jen málo 

technických informací – celková hmotnost 12,25 kg, hmotnostní limit pacienta 90 kg, 

exoskelet byl následně licencován jako Indego viz výše. (Obrázek 24) 

HAL – Hybrid Assistive Limb je exoskelet japonského výrobce CYBERDYNE 

INC. Je nabízen v několika variantách pro osobní potřebu a jedné klinické. Celé zařízení 

je řízeno přímo volním systémem uživatele na základě snímání BES (bio-elektrických 

signálů). HAL je schopen reagovat na zamýšlený pohyb jako vykročit, zastavit, sednout, 

vstát. Zařízení má i pomocné elektronické ovládání. HAL pro konečného uživatele je 

doporučován jen jako zlepšení pohybových funkcí. Nabízen je jako oboustranný (pro obě 

DK, hmotnost cca 14 kg), jednostranný (L/P, hmotnost cca 9 kg) a nebo jen lumbální 

(kvalita života / zvýšení nosnosti). Limitem těchto zařízení je výška 150 - 200 cm, délka 

stehenní části DH 36 - 48 cm, lýtkové 35 - 48 cm, ASIS 28 - 40 cm, hmotnost uživatele 

do 100 kg, výdrž baterie cca 1 hod (SIRLANTZIS, a další, 2019). (Obrázek 25) 

HEI Exoskeleton – je nekomerční projekt francouzské univerzity HEI (Hautes 

Études d’Ingénieur, Lille skupiny YNCREA). Exoskelet je vyvinutý pro dětské pacienty 

s vícečetnými poruchami hybnosti. Protože se takoví pacienti také poměrně složitě 

vyjadřují ke svým pocitům (bolest, tlak, omezení), bylo nejprve vyvinuto interaktivní 

zařízení, schopné snímat tyto reakce, které bylo na exoskelet aplikováno. Tak je možno 

nyní zevně kontrolovat stabilitu zařízení i při přímém užití pacientem. Řízení je 

kombinované motory a lanky (SIRLANTZIS, a další, 2019). (Obrázek 26) 

ATLAS 2030 – od španělské Marsi Bionics, určen speciálně pro děti (pediatrické 

pacienty) 3-14 let, od C4, hm. 14 kg, 2,5 h autonomie, 5 m/s, v. 1-1,5 m, lýtko 23-32 cm, 

femur  24-33 cm, ASIS 24-35 cm, jen r-centra (SIRLANTZIS, a další, 2019). (Obrázek 

27) 
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PLN 01 - PowerLoader Ninja je exoskelet, vyvinutý japonskou společností 

Panasonic Corporation ve spolupráci s Activelink.co (aktuálně ATOUN). Tento 

exoskelet je rozvíjen zejména jako stroj zajišťující rozšíření (augmented) uživatelských 

schopností, v tomto případě svalové síly pro manipulaci s těžšími břemeny. Další rozvoj 

těchto zařízení se ale ubírá nemedicínským směrem a pro jeho řízení je potřebná plná 

motorická funkce (zdatnost) uživatele. (CHAKRAVARTY, 2014) (Obrázek 28) 

NaTUre-gaits (Natural and tune-able rehabilitation gait system) je výzkumným 

projektem singapurské Nanyang Technological Univerzity. Na rozdíl od stacionárních 

zařízení typu Locomat, kde jsou pacienti zavěšeni  - BWS (body weight system) a chůze 

probíhá na pásu, tvoří NaTUre-gaits rehabilitační systém pro chůzi s asistovanou 

podporou tělesné hmotnosti - TABWS (Therapist-assisted body weight support). 

Exoskelet pacientovi umožňuje chůzi se složkami jeho přirozených pohybů, včetně 

pohybu pánve a přemisťování v prostoru. Max. hmotnost pacienta 80 kg, ASIS 25-55 cm, 

stehenní, lýtková část DK 33-40 cm. Zařízení je pasivní, pacient kroky neřídí a exoskelet 

se neadaptuje volnímu pohybu DK. (LUU, a další, 2014) (Obrázek 29) 

Axosuit – vývojové stadium exoskeletu pro pohyb DK, vyvíjený maďarskou 

společností Axosuits SRL. Zařízení prozatím nedisponuje potřebnými certifikacemi, 

start-upová společnost je však ve velmi pokročilé fázi testování na prototypu. Exoskelet 

umožňuje zavěšení a asistovanou chůzi. Významně redukované jsou náklady na pořízení 

a provoz tohoto zařízení, což jej zpřístupní mnohem širší skupině potenciálních uživatelů 

a provozovatelů (rehabilitační centra). V. 150-200 cm, 6h baterie, 125 kg pacient. 

(MARINOV, 2020) (Obrázek 30) 

ATALANTE – vyvinuto francouzským start-upem Wandercraft, disponuje 12 

stupni volnosti, samovyvažovací chůzí bez nutnosti opory HK, pro rehabilitační účely - 

pracují na osobním. Rychlost - 0,3 – 3,0 m/s. (MARINOV, 2020) (Obrázek 31) 

EXO H2 / H3 – výrobek španělské firmy Technaid S.L., vyvinutý CSIC’s 

Bioengineering Group, je motorizovaný exoskelet schopný plného napodobení lidské 

chůze, ovšem v závislosti na míře ztráty kontroly pohyblivosti DK potřebují pacienti 

dodatečnou oporu (berle, vozík, asistenta). Jeho předností je otevřená architektura pro 

modifikace na straně uživatele / terapeuta / vědce v rámci adaptace / vylepšení podpory 

pohybu. Hmotnost pacienta do 100 kg, v. 145-195 cm (H3 110-210 cm), baterie až 6 h, 

11 kg (H3 17 kg). (MARINOV, 2020) (Obrázek 32) 
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KINESIS – zde jako zástupce pro celou řadu hybridních exoskeletů s technologií 

FES (Functional Electrical Stimulation), vyvinutý španělskou Biomechanics and 

Technical Unit, National Hospital for Spinal Cord Injury. U KINESIS (DEL-AMA, a 

další, 2014) zajišťuje FES počítačem řízený stimulátor Rehastim (Obrázek 33) 

eLEGS – původní název exoskeletu firmy Barkeley Bionics, nyní EKSO firmy 

EKSO Bionics (viz níže) 

EKSO – nositelný exoskelet, který kombinuje motorizovanou chůzi se 

senzorickými odečty. Pacient jej po zaučení zvládne na sebe upevnit sám (nebo 

s minimální asistencí) během max. 5 min. Má 3 módy chůze (podle míry podpory) a 

zaznamenává průběh terapie. Max. hmotnost pacienta 100 kg, ASIS do 42 cm, v. 158 – 

188 cm. (MARINOV, 2020)  

HEAT - Harmony Exoskeleton Self-Assessment Test – toto je první snaha o 

sjednocení parametrů pro hodnocení exoskeletonů, které umožňuje jejich následné 

objektivní porovnání ve sborníku HEAT (2018). 

Další zajímavou formou srovnání technologického pokroku jsou nezávislé 

soutěže. Jednou z nich je Cybathlon – exoskeleton race – mezinárodní šampionát lidí 

s různými úrovněmi fyzických omezení, závodících za pomoci technologií asistivních 

prostředků/zařízení (exoskeletů) (CYBATHLON, 2020). Založen v r. 2013 na univerzitě 

ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) v Curychu. 

 

2.2.3 Problematika použití exoskeletu 

Největší bariéru k obnově pohybových funkcí staví zpravidla pacient sám, ať už 

vědomě či podvědomě.  

Snahou lékařského i odborného personálu je pomáhat pacientům k obnově jejich 

hybnosti, přičemž motorizované exoskelety jsou jen jednou z možných aplikovatelných 

technických pomůcek. Přestože se jedná o velmi pokrokové technologie a jsou určené 

především pro pacienty s velmi těžkým postižením hybnosti, nejsou tyto přístroje zatím 

určeny k užití mimo specializované laboratoře a rehabilitační zařízení. Tyto 

technologicky vyspělé prostředky v současnosti nezvládají plnou kontrolu od pacienta. 

Indikaci jejich užití vymezuje poměrně jasně cílovou skupinu uživatelů. V případě 

komercializace těchto technologií nyní hrozí spíše riziko zneužití s patologickými 

následky. Záludnost jejich zneužití vidím zejména v tom, že svou podpůrnou funkcí jsou, 
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i přes velmi citlivě nastavené senzory na pacientovy aktivity, schopny pacientovy 

motorické funkce kromě podpory plně suplovat. Bude-li je užívat pacient, který není pro 

terapii na těchto přístrojích indikován, může si ve výsledku svou situaci zhoršit. Dalším 

z důvodů je, že se aktuálně tyto přístroje pro pacienta s postižením špatně osazují (v tomto 

ohledu je vývoj teprve v začátcích) a mají jen omezenou autonomii. Jako hazard si lze 

představit už jen situaci, kdy by se jinak imobilní pacient rozhodl použít takovou 

technologii pro „vycházku“ do parku, přičemž by se mu po cca 30 minutách vybila baterie 

natolik, že by již nezvládl bezpečný návrat, a k tomu by se ještě přidala třeba nepřízeň 

počasí. Značným limitem je také pořizovací cena těchto přístrojů, jak je zmíněno výše. 

Stávající motorizované exoskelety nejsou určené k užívání bez odborného 

terapeutického dohledu. Proto se při výzkumu v rámci případové studie snažím najít 

společné prvky, kterými se procedura jejich užití u pacienta typicky projevuje, tj. vede 

k umožnění nebo zlepšení pohybové funkce, a – zejména – hranici, při níž dosáhne 

vrcholu svého uplatnění a nadále není efektivní nebo nelze alternovat její užití bez 

odborného dohledu (asistence). Tato mez limituje potřebu užití i mimo rehabilitační 

pracoviště. 

(Pro problematiku použití byly použity údaje z informovaného souhlasu pacienta 

s terapií EKSO v Rehabilitačním ústavu Kladruby) 

2.2.4 Indikace, kontraindikace, omezení 

Exoskeletální přístroje obecně jsou určeny pro znovunavození správných 

pohybových vzorců chůze pacienta popřípadě jejich korekci nebo zlepšení. Užití 

exoskeletů jako ortotických pomůcek určuje indikace a kontraindikace pacientů pro dané 

zařízení / terapii. 

Indikace 

Pro analyzované užití přístroje EKSO je specifické, že pacient musí být schopen 

udržet stoj v plné vertikále (např. na stojanu) po dobu nejméně 30 minut. Indikováni 

mohou být pacienti s: 

 Míšní léze (se zachovanou funkcí obou HK) 

 Stavy po iktech s funkční silou přinejmenším jedné HK a jedné DK 

 Mozkové trauma 

 Roztroušená skleróza 

 Svalová atrofie na neurologickém základě 
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Nejvíce indikovanými jsou pacienti s míšní lézí (SCI). U EKSO jimi mohou být 

až po C7 (Amerika) a Th1 (Evropa). Míšní léze rozlišujeme úplné a neúplné. Při neúplné 

je zachováno alespoň částečně čití nebo motorické funkce v oblasti C4-C5. Míšní léze 

pod C1-C4 vedou k částečné nebo úplné tetraplegii (kvadruplegii) (SABHARWAL, 

2014). Míšní léze hrudních obratlů (Th1-12) vedou obvykle k částečné nebo úplné 

paraplegii. Zůstává však zachována předchozí funkce HK. 

U pacientů SCI lze využívat hybridních exoskeletů, které mají krom akce ze 

strany pacienta na základě volních mechanismů také cílenou aktivaci svalové činnosti 

prostřednictvím FES – elktrostimulace. Za pomoci FES se svalový aparát aktivně zapojí 

do činnosti (pohybu, pohybového vzorce), čímž dojde ještě k výraznějšímu 

rehabilitačnímu efektu. Samotná technika FES je známa již od cca 60. let 20. století 

(DEL-AMA, a další, 2014). 

Kontraindikace použití exoskeletu 

 Omezení funkčních rozsahů pohybu, které by pacienta omezovaly v pohybovém 

vzorci chůze, v plném sedu, popř. by omezily přesun pacienta ze sedu do stoje a ze 

stoje do sedu 

 Spinální nestabilita nebo spinální ortéza, neurčí-li jinak ošetřující lékař 

 Nezaléčená hluboká žilní trombóza; od zaléčení nejméně 3 měsíce 

 Snížená tolerance stoje způsobená ortostatickou hypotenzí 

 Dušnost klidová a při mírné zátěži, bolest na hrudi v průběhu uplynulých 72 hodin, 

s výjimkou stabilní anginy pectoris 

 Těžká osteoporóza, která by mohla být komplikací bezpečného stání nebo by mohla 

zvýšit riziko fraktury během stání a chůze 

 Nekontrolovaná spasticita 

 Nekontrolovaná autonomní dysreflexie 

 Porušená integrita kožního krytí na místech ve styku s ortézami přístroje nebo na 

místech, která by omezila sezení 

 Těžká deprese a ostatní těžké psychózy, neurózy a poruchy osobnosti 

 Nedostatečné kognitivní schopnosti pro účinnou spolupráci při rehabilitaci 

 Není perspektiva zlepšení 

 Těhotenství 
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Kontraindikace použití EKSO 

 Hmotnost nad 100 kg 

 Tělesná výška nepřesahující 150 cm a přesahující 190 cm 

 Šířka pánve přesahující 46 cm 

 Diskrepance v délce horní části DK přesahující 1,3 cm a/nebo dolní části DK 

přesahující 1,9 cm 

 Výrazné fixované kontraktury na DK 

 Kostní nestabilita (nezhojené fraktury, nestabilita páteře, těžká osteoporóza) 

 Otevřené kožní defekty v oblasti DK a trupu 

 Nestabilita krevního oběhu 

 Rozsáhlé cévní onemocnění DK (vč. stavu po by-passech cév DK) 

 Spasticita 3 

 Flexe nedosahující 110° (kvůli dosedání) 

 Flekční kontraktura v koleni do 12°, na 14°již nelze nastavit. Ideální je 0° 

 Dorzální flexe nesmí překročit 0°, jinak se vyřadí přední senzory zátěže 

 Artrodézy kloubů DK 

 Akutní infekce 

 Tříselná a/nebo břišní kýla 

 Vrozená dysplazie kyčelních kloubů 

(Pro indikace a kontraindikace byly použity údaje z informovaného souhlasu 

pacienta s terapií EKSO v Rehabilitačním ústavu Kladruby) 

Statisticky významné údaje: 

Datové záznamy z EKSO umožňují archivaci následujících údajů, které slouží jak 

účelu sledování průběhu indikované terapie, tak jako anonymizovaná sumarizují využití 

EKSO pro dané účely. Jsou to: 

 Datum terapie 

 Čas chůze 

 Celkový čas v postoji 

 Celkový počet kroků 

SW EKSO umožňuje uchování těchto dat pro cca 200 uživatelských nastavení, 

což znamená, že při opakovaném použití stejným uživatelem lze v paměti vyhledat 

posledně zadané nastavení SW daného uživatele a k již uloženým údajům se budou 
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načítat další. Množství uživatelů, jejichž nastavení bude uchováno, je limitováno 

množstvím seancí, které absolvují – tedy množstvím dat, které se pro jednotlivé uložené 

uživatele bude ukládat. 

Omezení 

Jako stěžejní omezení jsem vytyčil: vzájemná kompatibilita zařízení různých 

výrobců, rozdílné pracovní postupy, možné (někdy až značné) odlišnosti výstupů.  

Limitem je zatím C7 u SCI (ASHRAF, 2018), přitom ze statistik (NSCISC, 2012) 

vyplývá, že 55% SCI jsou tetraplegici. Vzhledem ke stávající situaci na poli výzkumu a 

uplatnění exoskeletů je tedy početně významná skupina pacientů, kteří v tuto chvíli 

nemohou tato zařízení užívat.  

Dalším limitem je hmotnost pacientů. Až 2/3 pacientů SCI jsou s nadváhou nebo 

obézní. Přitom absolutní většina exoskeletů je v současnosti omezena na únosnost 

pacienta do 100 kg. Opět je tu tedy množství pacientů, pro které nejsou tato zařízení vůbec 

uzpůsobená.  

Pohyb pacienta je, jak již bylo řečeno v úvodu, klíčový pro rozvoj ozdravných 

procesů i pro údržbu fyzické tělesné kondice. Byť je pohyb v exoskeletu pasivní (pokud 

je tak nastaven), představuje pro pohybový aparát při napodobování lidské chůze 

nezbytnou aktivaci svalových skupin v daných pohybových vzorcích. Tím omezuje nebo 

eliminuje svalovou atrofii a zároveň udržuje nebo zlepšuje stupně pohyblivosti. Pro, byť 

jen pasivní, pohyb, hovoří i studie zlepšení kardiovaskulárních chorob. Ale umožňuje 

také mnohem přirozenější pohyb, než jaký poskytují jiné terapie, včetně zapojení do ADL 

(ASHRAF, 2018). 

Rozsah pohybu je zpravidla u exoskeletu limitující jak na straně pacienta, tak na 

straně zařízení. Pacienti, kteří jsou pro nedostačující rozsah kontraindikováni, musejí 

nejprve podstoupit terapii se strečinkem, který by je měl vrátit k alespoň dostačujícímu 

rozsahu. Limity na straně exoskeletu jsou často konstrukční a představují mnoho výzev 

v podobě efektivity vynaložených nákladů pro dosažení požadovaných stupňů volnosti 

(aby mohly přesně kopírovat každý pohyb v rámci krokového cyklu). (ASHRAF, 2018)  

Stav kosterního aparátu – osteoporóza. Problematice osteoporózy u pacientů 

s omezenou pohyblivostí je věnováno mnoho studií. Použití motorizovaného exoskeletu 

má prokazatelný vliv na omezení rozvoje osteoporózy, stav pacientova aparátu je ale 

potřeba před indikací k terapii zohlednit. (ASHRAF, 2018) 
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Problematické je připevnění exoskeletu na tělo pacienta. 70-75% SCI mají 

tlakové poškození s významným dopadem na jejich strukturu kůže, ke kterým dochází již 

při minimálním tlaku. Končetiny, které mají omezenou motoriku, mívají sníženou 

citlivost a pacient excesivní utažení vůbec nepozná. Smysl upevnění je, aby se konstrukce 

pohybovala zcela synchronně s tělem (jeho částmi), aby nevznikalo tření nebo zvýšený 

tlak. To se může projevit až v okamžiku užívání exoskeletu a proto je nezbytná řádná 

kontrola i po jeho použití (terapii). (ASHRAF, 2018) 

 

2.3 Místo výzkumu 

Pro získání podkladů k této práci byl vybrán Rehabilitační ústav Kladruby, který 

sloužil k léčbě a rehabilitaci historicky. Zřízení sanatoria v roce 1932, od roku 1938 pro 

pacienty s tuberkulózou kostí, v době války coby vojenská nemocnice, a v poválečných 

letech sloužil k repatriaci sovětských vojsk před návratem. V roce 1947 zde vznikl 

rehabilitační ústav (pův. „Státní ústav doléčovací“) a postupně se vyprofiloval ve 

specializaci na poruchy pohybového ústrojí. Rokem 1975 došlo k rozšíření o lesopark, 

sportovní areál i plochy pro aktivní odpočinek. V roce 1995 došlo k významné 

modernizaci ústavu a otevření nově vybaveného rehabilitačního centra, což přispělo 

k návratu ústavu k předním zařízením tohoto druhu u nás.  

V Kladrubském ústavu se za podpory moderního přístrojového vybavení léčí 

pacienti s potížemi pohybového aparátu a nervového systému. Pro poskytnutí nejlepší 

možné péče jsou zde odborníci, zajišťující fyzioterapii, pohybovou, individuální a 

skupinovou terapii. V areálu ústavu se využívá bazén, fitness centrum a rozsáhlé 

přístrojové vybavení, které slouží k elektro-, mechano-, foto-, magneto-, hydro-, termo- 

a ergo-terapii. Dále jsou do jednotlivých terapií zapojovány různé podpůrné přístroje pro 

polohování, vertikalizaci, zavěšení a samostatné roboticky asistované terapie. K dispozici 

je cvičný byt pro LVS – léčebnou výchovu k soběstačnosti, cvičebna uchopování a psaní, 

ergoterapeutické dílny a v neposlední řadě i logopedická terapie. 

Pro účely této práce bylo důležité zejména přístrojové vybavení pro roboticky 

asistované terapie. K dispozici má Kladrubský ústav právě k výzkumné práci použitý 

exoskelet EKSO firmy Bionics jakožto zástupce „nositelné“ technologie. Informace o 

Rehabilitačním ústavu Kladruby byly čerpány z webových stránek (RÚ Kladruby, 2020). 

 



 

36 

 

3 Praktická část 

3.1 Problematika výzkumu 

Cílem praktické části této práce je analyzovat na základě kazuistiky pacienta 

s posttraumatickou paraplegií dolních končetin při jeho odborné terapii aplikaci 

motorizovaného exoskeletu jako ortotické pomůcky. Na pozadí kazuistiky proběhl 

z postupu a výsledků aplikace terapie s exoskeletem pokus dedukovat způsoby, kterými 

by bylo možné rozšíření užitnosti motorizovaného exoskeletu i mimo odborný dohled. 

Aby pacient dosáhl nejlepších možných výsledků při obnově motorických funkcí, 

byla terapie chůze s exoskeletem kombinována s dalšími rehabilitačními technikami. 

Přístroj EKSO, aplikovaný při této terapii, neposkytuje pacientovi možnost plně nahradit 

oslabenou nebo ztracenou funkci pohybového aparátu. Důvodem je zejména užití 

podmíněné laboratorními a rehabilitačními provozy (tj zachování odpovídajících 

provozních podmínek, nezbytnost odborné aplikace exoskeletu vč. HW a SW nastavení, 

omezenost jeho autonomie a další).  

 

3.2 Metodika práce 

Pro účely praktické části práce byla nezbytná pravidelná docházka na kliniku 

Rehabilitační ústav Kladruby a aktivní zapojení do předepsané terapie pacienta ve 

zvoleném období leden-únor 2021. Pacient měl v daném období předepsán soubor terapií, 

zahrnující fyzioterapii, skupinové cvičení, přístrojovou a ergoterapii. Součástí přístrojové 

terapie byla mezi jinými i roboticky asistovaná, konkrétně chůze v EKSO v 10 cyklech. 

Za dohledu lékaře a pod vedením terapeuta jsem se postupně zapojoval do praktického 

provádění dílčích postupů této terapie. Po opakovaném zhlédnutí celého procesu terapie 

jsem se nejprve seznámil s měrnými podklady, nezbytnými pro nastavení HW části 

exoskeletu, která předchází jeho aplikaci na tělo pacienta. Podrobněji popisuji provádění 

jednotlivých činností níže. Byl prováděn pravidelný záznam z průběhu terapie, pocitově 

pacient před / po terapii, použity byly záznamy pracovníků, lékaře a mé osobní. 

 

3.3 Proband 

Osoba účastnící se výzkumu nebyla předem známa, proto nebylo možné se 

připravit na konkrétní diagnózu. S údaji pacienta se nejprve terapeut seznámil až při 
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konzultaci s odborným lékařem před použitím přístroje. K použití motorizovaného 

exoskeletu indikoval pacienta lékař, resp. vhodnost použití této techniky posoudila 

komise. Vzhledem k mimořádné situaci způsobené pandemií Covid-19, která nastala 

v době zpracování této práce, nebylo možné zajistit osobní účast při každé jednotlivé 

aplikaci této pomůcky v průběhu všech 10 předepsaných cyklů, práce proto vychází ze 

společně absolvovaných pěti. Pro účely zpracování práce byl pacient monitorován 

v průběhu různých fází terapie při užití motorizovaného exoskeletu, souhrnná data byla 

získána z archivu Rehabilitačního ústavu Kladruby.  

 

Údaje z karty příjmu pacienta: 

3.3.1 Anamnéza 

Pacient XY byl do úrazu bez operací, bez významnějších úrazů nebo následků, 

netrpěl nemocí. Rodiče, bratr zdrávi. Vyučil se jako automechanik, pracuje jako dělník 

ve výrobě, aktuálně v PN. Je rozvedený a svůj bariérový byt sdílí s rodinným 

příslušníkem (dospívající dcera) a přítelkyní. 

Dne (leden 2020) došlo při práci s otcem a rodinou k (traumatickému pracovnímu 

úrazu). Pacient utrpěl poranění páteře, byl při vědomí, došlo k okamžitému ochrnutí 

dolních končetin. Pacient byl převezen do FN Brno, kde byl urgentně operován, byla 

provedena stabilizace U-smart, repozice, distrakce, laminoektomie, sutura a plombáž 

vaku se zadním přístupem. Následně (leden 2020) ve FN Brno provedena korporektomie 

Th12, náhrada Biolign, předním přístupem. Od (leden 2020) do (březen 2020) léčen na 

SJ FN Brno. 

Pacient si nestěžuje na bolesti a dobře spolupracuje. 

3.3.2 Objektivní nález při přijetí 

výška 180 cm;  hmotnost 70 kg; TK: 125/75; TF: 66‘ 

Kardiopulmonálně kompenzován, hydratace dobrá, bez cyanosy, bez ikteru, bez otoků. 

Pravák 

HK: držení, troficita, pasivní i aktivní hybnost v normě, taxe přesná, reflexy C5-C8 

symetrické, pyramidové jevy nevybaveny 

DK: hypotonie, hypotrofie, pasivní hybnost úplná, aktivní hybnost 0, areflexie L2-S2, 

pyramidové jevy flekční naznačeny 

Páteř: jizva po operaci zadním přístupem v přechodu Th-L, klidná 
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Čití: anestezie od Th11 distálně 

Stoj a chůze: nelze, stabilita v sedu na lůžku i na vozíku je dobrá 

Mobilita: na mechanickém vozíku v bezbariérovém prostředí 

Soběstačnost: na lůžku a mechanickém vozíku je převážně soběstačný 

Sfinktery: nekontroluje, signály nemá, močení v režimu čisté intermitentní auto-

katetrizace, stolice po klysmatu á 2 dny 

3.3.3 Diagnózy 

Chabá paraplegie dolních končetin v důsledku tříštivé zlomeniny obratle Th12 s translací 

páteře, zlomenina L1-L4, sériová zlomenina žeber 6.-11. vpravo s dislokacemi, po 

(traumatickém pracovním úrazu, leden 2020) 

Neurologická míšní léze Th11 AIS A  

Stabilizace U-smart, repozice, distrakce, laminoektomie, sutura a plombáž vaku se 

zadním přístupem (leden 2020) 

Korporektomie Th12, náhrada Biolign předním přístupem (leden 2020) 

Neurogenní střevo 

Nervově svalová dysfunkce močového měchýře v režimu čisté intermitentní auto-

katetrizace 

3.4 Terapie 

Pacient měl předepsáno 10 terapeutických relací s EKSO. Vzhledem k aktuálním 

podmínkám, daným vládními opatřeními, nemohl nakonec pacient absolvovat všech 10 

předepsaných terapií a prošel jich v době zpracování kazuistiky dosud jen 5. Ze stejných 

důvodů a i s ohledem na změny v termínu stáže, nebylo možné absolvovat všechny 

předepsané terapie s pacientem v plném rozsahu. Termíny jednotlivých společně 

absolvovaných terapií: 16.2.2021; 18.2.2021; 22.2.2021; 24.2.2021; 26.2.2021.  

V době absolvovaných terapií pobýval pacient v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

Vzhledem k odstupu od poranění a chirurgického zákroku byl již pacient stabilizován a 

plánované terapie se vztahovaly k mobilizační fázi. Kromě předepsaných terapií v EKSO 

absolvoval také fyzioterapii respirační, kinezioterapii, vertikalizační a mobilizační 

terapii, hydroterapii, elektroterapii, ergoterapii a rozšířený nácvik kompenzačních 

pomůcek – sportovní vozík, volnočasové aktivity.  

Vzhledem k výčtu všech plánovaných terapií měl pacient jen minimum volného 

času. Procedury v jednotlivých dnech následovaly s minimálním odstupem a pacient měl 

přinejmenším zpočátku potíže vše v plánovaných časech stihnout. Se znalostí prostředí 



 

39 

 

však optimalizoval přechody na jednotlivé terapie a lepšily se i jeho fyzické schopnosti. 

Zpočátku proto průběh ovlivňovali nejvíce zkušení terapeuti, aby se časy jednotlivých 

procedur vzájemně nepřekrývaly. 

V tomto smyslu se projevila výhoda zařízení EKSO, kdy po prvotním nastavení 

vč. identifikace pacienta bylo toto SW nastavení možné snadno obnovit vyvoláním 

z paměti. Zároveň nastavení mechanické bylo již jen rutinní záležitostí, takže pacient 

s postupující terapií věnoval i při zachování stejné časové dotace na danou proceduru 

delší čas přímému výkonu. 

 

3.5 Příprava EKSO pro použití 

3.5.1 Vyšetření pro použití EKSO: 

Kromě vyšetření u lékaře, který pacienta na EKSO indikuje, předcházelo 

samotnému užití EKSO společné vyplnění pěti formulářů, s jejichž pomocí bylo na 

základě údajů pacienta (nebo provedených měření) nastaveno EKSO personifikovaně. 

 

3.5.2 Formulář 1 – Hodnocení stavu pacienta 

Dne:    1.2.2021 

Jméno pacienta:  XY 

ID pacienta:   37 

Věk:    45 

Typ zdravotního postižení: Neurologická míšní léze Th11 AIS A 

DOI    (leden 2020) 

Výška:    183 

Váha:    73 

Jméno fyzioterapeuta:  XX 

Zdravotní historie:  bez záznamu 
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Tabulka 5 - Vyplněná tabulka rozsahu pohybu (ROM – Range of Motion, rozsah pohybu) 

ROM Pravá Levá 

Extenze ramene √ √ 

Extenze lokte √ √ 

Extenze zápěstí √ √ 

Flexe kyčle √ √ 

Extenze kyčle √ √ 

Flexe kolene √ √ 

Extenze kolene √ √ 

Plantární flexe kotníku √ √ 

Dorzální flexe kotníku / extenze kolene √ √ 

Flexe kolene k 0° DF  √ √ 

 

Poznámky k rozsahu pohybu – bez záznamu 

Tabulka 6 - Vyplněná tabulka síly HK 

SÍLA Pravá Levá 

Flexe ramene 5 5 

Extenze ramene 5 5 

Flexe lokte 5 5 

Extenze lokte 5 5 

Extenze zápěstí 5 5 

Hrubá úchopová síla  5 5 

 

Poznámky k síle HK – bez záznamu 
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Tabulka 7 - Vyplněná tabulka síly DK 

SÍLA Pravá Levá 

Flexe kyčle 1 1 

Extenze kyčle - - 

Abdukce kyčle 1 1 

Extenze kolene 1 1 

Dorzální flexe kotníku  0 0 

Plantární flexe kotníku 0 0 

 

Poznámky k síle DK – bez záznamu 

Tabulka 8 - Vyplněná tabulka spasticity 

SPASTICITA Rigt Left 

Flexory/extenzory lokte  0 0 

Flexory/extenzory zápěstí 0 0 

Flexory/extenzory kyčle 0 0 

Adduktory kyčle 0 0 

Flexory/extenzory kolene 0 0 

Plantární flexory kotníku 0 0 

Invertory kotníku 0 0 

Jiné __________________ - - 

 

Poznámky ke spasticitě:  bez záznamu 

Schopnost přesunu:   sám 

Program vertikalizace:  Lokomat 

Schopnost chůze/zařízení:  bez záznamu 

Poznámky ke schopnosti pohybu: bez záznamu 
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Neporušenost kožního krytu:  ANO / NE – popis (bez záznamu) 

Posouzení kognitivních funkcí: bez záznamu 

Kandidát pro užití EKSO:  ANO / NE 

 

3.5.3 Formulář 2 - Nastavení EKSO 

Dne:   1.2.2021 

Jméno pacienta XY 

ID pacienta:  37 

Tabulka 9 - Měřeno vleže, šířka v kyčlích – hodnota A 

Pacientova míra 36,5 

Hodnota na EKSO 1/2 

Abdukce kyčle -1 

 

Tabulka 10 - Měřeno vleže, stehenní část – hodnota B (od hýždě po vrchol pokrčeného kolene) 

Pacientova míra Pravá 56,2 Levá 55,3 

Hodnota na EKSO Pravá 20 Levá 17 

Nastavení na EKSO 20 

 

Tabulka 11 - Měřeno v sedu, lýtková část – hodnota C (od spodku podrážky po vrchol pokrčeného kolene) 

Pacientova míra Pravá 59,2 Levá 59 

Hodnota na EKSO Pravá 36 Levá 35 

Nastavení na EKSO 36 

 

Na základě informace ve Formuláři, že v případě nerovnosti délky DK ve stehenní 

části větší, než 0,5¨, tj. 1,3 cm a v lýtkové části větší než 0,75¨, tj. 1,9 cm není použití 

EKSO pacientovi doporučeno a jeho projekce by měla být ukončena, byl jeho 

zaznamenaný rozdíl vyhodnocen jako akceptovatelný pro pokračování v terapii. 
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Vzhledem k tomu, že rozdíl délky stehenní části DK činil méně než 1,3 cm, bylo 

možné rozdíl korigovat zprůměrováním nastavení na EKSO pro pravou a levou DK (tj. 

hodnota pro EKSO pro pravou DK 20 a pro levou 17 vedly k nastavení obou na 

průměrnou hodnotu 19). 

Tím, že byl rozdíl lýtkové části DK do 1,9 cm, terapeut nepovažoval za potřebné 

korigovat rozdíl nadzvednutím boty podložkou. 

  

3.5.4 Formulář 3 – konverzní tabulka 

Formulář 3 obsahuje převodní tabulku hodnot mezi naměřenými a nastavovanými 

na EKSO pro proměnné A, B a C z formuláře 2. Tento formulář nebyl vyplňován a sloužil 

pouze k orientaci pracovníka při nastavování EKSO podle měrných podkladů pacienta 

(Příloha 5 Tabulka 15 – Formulář 3). Hodnoty uváděné pro EKSO jsou doporučené 

startovací a mohou být upravené na základě vizuálního posouzení při/po aplikaci zařízení.  

 

3.5.5 Formuláře 4 - Screening pacienta 

Dne:   1.2.2021 

Jméno pacienta XY 

ID pacienta:  37 

Jméno terapeuta: XX 

Dotaz na ROM:  Kyčel - Má pacient dostatečný ROM v obou kyčlích? (5° extenze; 

110° flexe)  

Odpověď:  ANO 

Dotaz na ROM:  Koleno - Má pacient dostatečný ROM v obou kolenech? (plná 

extenze do 110° při flexi) 

Odpověď:  ANO 

Dotaz na ROM:  Kotník - Má pacient dostatečný ROM v obou kotnících? (0° DF 

po 25° PF) 

Odpověď: ANO 
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Dotaz na ROM: Rameno - Má pacient dostatečný ROM v obou ramenech? (50° 

extenze ramene) 

Odpověď: ANO 

Dotaz na Míry: Je délka a šířka pacientova skeletu odpovídající předpisům/limitům 

tabulky rozměrů? 

Odpověď: ANO 

  Jsou DK symetrické? 

Odpověď:  NE 

Dotaz na Sílu: Má pacient dostačující sílu, aby bezpečně užíval pomocné(/-á) 

zařízení? 

Odpověď: ANO 

Má pacient v rukách dostačující sílu, aby bezpečně užíval 

doplňkovou oporu (berle)? 

Odpověď:  ANO 

Dotaz na Spasticitu: Má pacient skóre měření MES nižší než 3 na obou DK? 

Odpověď:  ANO 

Dotaz na Schopnosti pohybu:  Je pacient nezávislý při balancování statického 

sedu? 

Odpověď:  ANO 

Zdravotní dotaz: Je pacient bez jakékoli poruchy kožní integrity, kterou by mohl být 

v kontaktu při užití EKSO? 

Odpověď: ANO 

Je pacient bez jiného zdravotního omezení, které by mu 

znemožňovalo stoj/chůzi? (např. ortostatická hypotenze při stoji, 

autonomní dysreflexie, riziko fraktury DK (=LE), vysoký TK)  

Odpověď:  ANO 

  Je pacient zdravotně způsobilý pro chůzi v jiných zařízeních? 

Odpověď:  ANO 
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Dotaz na Komunikaci: Je pacient schopen následovat pokyny a jasně vyjádřit 

bolest? 

Odpověď: ANO 

Dotaz:   Je bezpečné a vhodné pokračovat zkoušce EKSO? 

Odpověď:  ANO 

Formulář obsahuje také poznámku – má-li pacient NE u ROM otázek a/nebo 

spasticity, ale přesto je považován za bezpečného/vhodného pro zkušební užití EKSO, 

musí být před každou jednotlivou terapií s EKSO tyto podmínky přehodnoceny. U 

pacienta XY nebylo nutné tuto poznámku zohledňovat. 

Z formuláře byly převzaty pouze vyplněné odpovědi. Náhledem na formulář 

v příloze je možné zjistit, že kromě odpovědí ANO / NE je možné u každé odpovědi 

doplnit komentář (zejména ve vztahu k odpovědi NE), plán dalšího postupu a počáteční 

hodnoty. (Příloha 5) 

 

3.5.6 Formulář 5 - Sběr klinických dat 

Tento formulář uvádí přehledně jednotlivé údaje nastavené na SW EKSO a 

výstupní hodnoty, které EKSO při jednotlivých terapiích zaznamenal. V přehledu 

obvykle deseti absolvovaných terapií pak lze vysledovat, k jakým výsledkům se pacient 

postupně dopracoval. 

Přepis záznamu z Formuláře 5 byl dále rozdělen do šesti částí, kde 6. část je vypsána 

tabulkově (Tabulka 12) neboť se hodnoty záznamů při každé terapii měnily.  

1. část Formuláře 5 – identifikace uživatele 

Dne:    2.2.2021 

Jméno pacienta:  XY 

ID pacienta:   37 

Věk:    45 

Typ zdravotního postižení Neurologická míšní léze Th11 AIS A 

DOI:    (leden 2020) 
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2. část Formuláře 5 – Nastavení EKSO 

(W) Šířka kyčlí   - záznam 2 

(A) Hodnota abdukce kyčle  - záznam 3  

(U) Stehenní část DK   - záznam 20 

(L) Lýtková část DK   - záznam 36 

Nastavení pravého kotníku (S) - Pružina 1-4, záznam 4  -  

         (D) - Stupeň -3,-2,-1,0,1,2, záznam 0 

Nastavení levého kotníku (S)  - Pružina 1-4; záznam 4 

       (D) - Stupeň -3,-2,-1,0,1,2; záznam 0 

Volnost kyčle (R) Rotace A/N - záznam N 

(A) Abdukce A/N  - záznam N 

Trupové / Kyčelní / Lýtkové vložky / podložky - záznam T5, Hip 

Podložky ovazované na chodidlo / zvednutí obuvi (L) levá  - bez záznamu 

           (R) Pravá  - bez záznamu 

Berle / Hole / Kolečková opora - nastavení výšky - záznam RW9 

Použití popruhu na ruku A/N  - záznam N 

3. část Formuláře 5 – SW nastavení 

(L) Délka kroku  - záznam z 1. dne terapie 12, od 2. dne dále 14 

(H) Výška kroku  - záznam 0,5 

(SW) Čas švihové fáze - záznam 1,3 

(ST) Čas stoje SW  - záznam 3,5 

(K) Flexe kolene  - záznam 0 

(H) Flexe kyčle  - záznam 0 

Relativní úhel chůze  - záznam byl u všech terapií 0, u poslední byl změněn na 1 

(F) Dopředný dosah  - záznam 2 

(L) Boční dosah  - záznam 1 
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4. část Formuláře 5 - Nastavení podpory 

Údaje označené * jsou nastavené defaultně 

Typ (bilaterálně* / oslabená PDK / oslabená LDK) - záznam BIL 

Podpora dopředného švihu levou (maximální* / přizpůsobená / pevná)  - tento 

záznam se v průběhu terapie měnil, bude proto přenesen do záznamů v tabulce dle 

jednotlivých terapií pod zkratkou LSFA (Left Swing Forward Assist) 

Podpora dopředného švihu pravou (maximální* / přizpůsobená / pevná)   - tento 

záznam se v průběhu terapie měnil, bude proto přenesen do záznamů v tabulce dle 

jednotlivých terapií pod zkratkou RSFA (Right Swing Forward Assist) 

Základní hodnota (výchozí = 5.0) - záznam 5.0 

Podpora stojné fáze volné DK (vysoká*/střední/nízká/bez podpory) - bez záznamu 

Dokončení švihu (rychlé*/střední/pomalé) - bez záznamu 

Zvukový signál došlápnutí paty (HS) (vypnuto*/zapnuto) - bez záznamu 

5. část Formuláře 5 - Volby SW chůze 

Berle / chodítko - záznam AUTO lean 

Metoda chůze (první/aktivní/pro/pro+) - záznam z 1. dne terapie PRVNÍ, od 2. PRO 

Výcvik (dopředný/boční/obojí/žádný) - záznam OBOJÍ 

6. část Formuláře 5 (Tabulka 12) je datová a je uvedená ve vyhodnocení.  

 

3.6 SW zobrazení na EKSO 

Veškerá SW nastavení dle vyplněných formulářů byla prováděna přímo na řídící 

jednotce tlačítky pro posun (rolování) v menu a výběr hodnot. Zobrazení volitelných a 

nastavených hodnot probíhalo na 4 řádkovém displeji s 20 znaky na řádek, jak je ukázáno 

níže na Obrázek 6 a Obrázek 7. 

Na tomto displeji byla vizuálně odečítána data, zapisovaná dále do statistických 

údajů Formuláře 5. Níže jsou uvedeny konkrétní výstupy z průběhu terapie, jak se 

zobrazovaly údaje zpětné vazby podpory kroku a statistická data. 
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Zobrazení zpětné vazby podpory 

 Tento Obrázek 6 nám ukazuje, jakým způsobem se v průběhu terapie 

zobrazovala podpora švihu – samostatně jsou průběžné výsledky pro L / P DK. Při 

stejném zobrazení nám druhý řádek zobrazoval minimální potřebnou podporu - výsledky 

opět odděleně pro L / P DK 

  

 

 

 

 

 

Zobrazení statistických dat 

V průběhu samotné terapie byla průběžně monitorována statistická data, jejichž 

přepis a zhodnocení umožnily posouzení vlivu terapie na pacienta. Display zobrazoval 

údaje průběžně, jejich kontrolou se terapeut řídil pro směřování pacienta k dosažení cílů 

v závislosti na aktuálním stavu jeho fyzické kondice. Obrázek 7 ukazuje okamžitá stav 

z průběhu terapie s těmito údaji: 

 Čas chůze (hodin : minut : sekund) 

 Čas v zařízení (hodin : minut : sekund) 

 Počet vykonaných kroků 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Mechanické nastavení EKSO 

Přestože je sestava motorizovaného exoskeletu EKSO dodávána již 

zkompletovaná, bylo nutné ji pro terapii s pacientem připravit tak, aby ji byl pacient po 

úpravě na tělesné proporce schopen okamžitě užívat. Jelikož se pacient (stejně jako 

Obrázek 6 - Zobrazení podpory na displeji EKSO, foto autor 

Obrázek 7 - Zobrazí statistických dat na displeji EKSO, foto autor 
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většina uživatelů EKSO) přemisťoval na vozíku, byla pacientovi připravena do polohy 

v sedu, aby měl pacient snazší přesun a aby mohla být pacientovi odborně upevněna na 

tělo. Pro tyto účely bylo využito standardní sedátko, které mělo dostačující únosnost, aby 

zvládlo stabilní sed pacienta i s hmotností sestavy EKSO, která je v základním provedení 

(tím rozumíme neoddělitelné části sestavy tak, jak je na Obrázek 8) okolo 30 kg.  

Příprava pokračovala výběrem vhodných doplňkových nástavců z dodávané sady, 

které umožňují bezproblémové upnutí EKSO na tělo pacienta. K připravené sestavě byla 

také v dosahu umístěna podpůrná příslušenství pro stabilnější oporu pacienta -  

francouzské berle a 4bodý pojízdný opěrný rám, ze kterých si pacient vybíral dle svého 

uvážení a fyzických schopností to nejvhodnější. K dispozici byla i možnost závěsu, 

k jejímuž užití by terapeut přistoupil v případě pacientových specifických potřeb. 

  

 

   
Obrázek 8 - EKSO připravené pro přesun pacienta z kolečkového křesla - pohled frontální / laterální / opěrné 

příslušenství (berle, chodítko); foto autor 

 

V rámci přípravy pro použití při terapii bylo EKSO nastaveno na jednotlivých 

částech na parametry, které byly odečteny z Formulářů 1-5 (Tabulka 5-12 nebo Příloha 

5) proti naměřeným hodnotám tělesných proporcí pacienta.  

Jako první byla nastavena délka lýtkové části dolních končetin (Obrázek 8). Zde 

bylo nutné při nastavování reflektovat odlišné hodnoty pro obě končetiny (význam 

poctivě provedeného měření všech nezbytných parametrů obou DK každé zvlášť již při 

snímání měrných podkladů). V tomto případě vycházel terapeut při nastavování z již 

rozsáhlých nabytých zkušeností, kdy i nevelké rozdíly, které nemusí být na první pohled 

ani znatelné, se projeví při samotné terapii (zkrácení kroku nebo švihu popř. sklonění 
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postury při stoji mohou mít zřetelné dopady na stabilitu pacienta, ten bude mít potřebu 

změnu vyvažovat, což může mít patologické následky namísto terapie vedoucí 

k zlepšení). Po projekci naměřených hodnot do tabulek terapeut zhodnotil rozdíl 

jako aplikovatelný v daném pásmu (součást definice Formulářů 1-5). Bylo provedeno 

nastavení délky lýtkové části individuálně pro levou a pravou DK. Po přestavění délky 

bylo provedeno zajištění dvojicí šroubů z důvodů veliké zátěže. Jejich utažení bylo 

důkladně zkontrolováno. 

Následovalo nastavení uzamčení laterálního pohybu. Sestava motorizovaného 

exoskeletu umožňuje v rámci napodobení přirozené lidské chůze také mírný laterální 

pohyb, v tomto případě (pacient s nulovou nebo minimální kontrolou pohybu DK) ale 

protože umožňuje pacientovi vychýlení DK laterálně aniž by měl dostatečnou stabilitu 

zajištěnou silou vlastních svalů, by jiné nastavení bylo spíše ke škodě. Zámek v poloze 

„uzamčeno“ byl nastaven oboustranně (zámek je pro levou a pravou DK samostatně).  

 

   
Obrázek 9 - Nastavení délky lýtkové části DK / stehenní / uzamčení lat. Pohyb; foto autor 

Příprava pokračovala nastavením abdukce kyčle a šířky pánve (Obrázek 10). I u 

těchto nastavení se vycházelo z hodnot naměřených ve Formulářích 1-5. Také zde byly 

nezbytné zkušenosti terapeuta z již absolvovaných terapií s EKSO. Jelikož může dojít 

k naměření trochu odlišných parametrů u sedícího pacienta a při jeho stoji, terapeut již ze 

zkušenosti odhadoval, zda bude nastavení při aplikaci příliš těsné nebo naopak po 

postavení se volné, přičemž ani jedno z toho není žádoucí. Samozřejmě je možné po 

nastavení a zkušebním postavení se tyto hodnoty ještě upravit. Cílem přednastavení ale 

je, aby se pacient cítil se zařízením komfortně a mohl se na něj (a jeho funkčnost) 

spolehnout. 
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Konečnou fází přípravy představovalo zajištění dostatečně nabité baterie. I 

v tomto případě terapeut vychází z jisté míry zkušeností. Po několika absolvovaných 

terapiích je dobře zapamatovatelný úbytek – pro zhruba 30´ terapii je třeba počítat 

s úbytkem cca 25% kapacity. Plně nabitá baterie je schopná zajistit zhruba 4 cykly terapií. 

Je potřeba počítat s rezervou, aby hodnota nabití neklesla pod 10%. Ale ani samotná 

terapie není vždy na 30´. V některých případech dojdou pacientovi síly podstatně dříve a 

je potřeba terapii zkrátit. Jindy se pacient dostane dále, než sám (i terapeut) předpokládal 

a pro návrat je třeba počítat s větší časovou dotací. Za všech okolností je ale k dispozici 

záložní baterie, jejíž výměna je možná i při EKSO osazeném na pacientovi. Výměna je 

snadná a pro zajištění optimálního využití EKSO v Rehabilitačním ústavu Kladruby je 

baterie pro napájení v průběhu dne i opakovaně měněna a nabíjena mimo exoskelet. 

Nabíjení je možné i bez vyjmutí, což se praktikuje po posledním rehabilitačním cyklu 

dne. 

   
Obrázek 10 – Nastavení abdukce kyčle / šířky pánve / dobíjení baterie; foto autor 

Naprosto individuální je část přípravy, které je věnována veliká pozornost a která 

se nedá „přednastavit“, protože toto zařízení slouží jako univerzální a nemá tedy 

parametry ideální pro každého jedince - upínání EKSO na tělo pacienta. Jak již bylo 

zmíněno výše, existuje k EKSO celá sada prvků pro zajištění optimálního upnutí EKSO 

na tělo pacienta. Uzpůsobení se provádělo po přesunu pacienta z vozíku na sedátko 

s EKSO. Tuto část zvládl pacientů vcelku bez problémů – neliší se výrazně od jeho 

přesunu z a na kolečkové křeslo v režimu ADL. EKSO je takovému přesunu maximálně 

vstřícné svým rozevřením a minimálním přesahem. 

Jak bylo řečeno výše – cílem je, aby pacientovi EKSO sedlo optimálně, tedy jej 

nikde neutlačovalo ale ani nebylo volné. Proto byly pacientovi zkusmo při upevňování 

EKSO vkládány mezi tělo a opěrné body EKSO různé vyměkčovací prvky jako plochy, 

oblouky, válce popř. klíny různých velikostí a tlouštěk. Přes mírně zkrácenou DK nebyly 

použity dodatečné podrážky, které zvedají chodidlo DK. Pacient byl před terapií 
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instruován, aby měl oblečení dostatečně pevné, ale bez zbytečných kapes, řasení nebo 

duplikatur, aby nedocházelo k otlakům pod upevňovacími pásy EKSO. 

 

3.8 Nácvik chůze v EKSO 

Po nastavení exoskeletu v mechanických částech a upnutí na tělo pacienta byl 

pacient připraven k první fázi tréninku – vztyk (Obrázek 11). V koordinaci s terapeutem 

byla aktivována aplikace programového vybavení EKSO – pokyn pro vzpřímení. Pacient 

byl instruován a byl na tento pohyb připraven. Sám si zajišťoval stabilitu pomocí HK na 

opěrném rámu.  

  
Obrázek 11 – Pacient před postavením, foto autor 

Samotnému vztyčení předcházel pokyn terapeuta na ovládacím panelu EKSO, 

kterým uvedl motorizovaný exoskelet pacienta do vzpřímené polohy (Obrázek 12). 

Terapeut při tomto úkonu stál za zády pacienta a zajišťoval stabilitu. I přes snahu pacienta 

o jištění se při vztyku o opěrný rám, byla stabilizační opora terapeuta – obzvláště u první 

aplikace EKSO – téměř nezbytností. Pacient (tak jako řada jiných) se s tímto pohybem 

setkal po mnoha měsících, kdy mu jeho pohybový aparát neumožňoval samostatné 

vzpřímení a vyvažování těla tak již do značné míry ztratilo své opodstatnění. Navíc u něj 

mohl ještě přetrvávat „automatizovaný“ paměťový pohyb, pro které již nemá svalovou 

oporu. Pro tento pohyb nemá samostabilizační mechanismy ani velmi pokrokové a 

technologicky vyspělé, jakým bezesporu je, zařízení EKSO. Toto považuji za klíčovou 

část při uplatnění EKSO v terapii – viz vyhodnocení. 
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Obrázek 12 – pacient po vztyčení; foto autor 

Stojná poloha byla dokončena okamžikem, kdy byly dostatečně zatíženy tlakové 

senzory v podrážkách exoskeletu. Na zařízení bylo nastaveno, že s okamžikem zatížení 

zazněl krátký zvukový signál – pípnutí. SW nastavení umožnil další řízenou změnu až po 

této zpětnovazební konfirmaci.  

Následnou změnu – v tomto případě krok – inicioval opět terapeut, a to po dohodě 

s pacientem, který k tomu byl patřičně instruován. Takto postupoval terapeut s pacientem 

při počátečních terapiích pacienta se zařízením EKSO. S postupující zkušeností pacienta 

s užíváním zařízení se přecházelo od plného řízení terapeutem k automatizovaným 

schématům s podporou funkce pacientem, bohužel však terapie nedosáhla po plně 

pacientem ovládané pohyby. Pacient nemohl vzhledem k fyzicky náročné stabilizaci 

chůze pomocí HK nahradit funkci terapeuta v řízení pomocí ručního ovladače. 

Vyvolaný krok byl simulován v komplexním průběhu plynule navazujících fází, 

jak byly popsány v teoretické části. V počáteční fázi terapie měl pacient nastavený 

automatizovaný přednastavený průběh, kdy krok končí až zpětnovazebním potvrzením 

zátěže na chodidle, která byla v rámci kroku v počáteční fázi odlehčena. V pokročilejších 

fázích terapie vyvolával pacient krok sám tím, že zamýšlenou DK pomocí pohybu pánve 

odlehčil a mírným předkloněním uvedl do dopředného pohybu. Následoval popsaný 

automatizovaný cyklus (Obrázek 13). Tomuto postupu bylo uzpůsobeno SW nastavení - 

namísto automatizovaného cyklu byla pacientovi na SW nastavena podpora, s předem 

nastavenou mírou (viz Tabulka 12).  

 



 

54 

 

 
Obrázek 13 – Krok PDK; foto autor 

Dokončení celého cyklu kroku byl vždy podmíněný zpětnovazebnou konfirmací 

o stabilním zatížení čidel v podrážce. V okamžiku, kdy nedošlo k dostatečné zátěži, 

nebylo možné provést další záměrný navazující pohyb (Obrázek 14) 

 
Obrázek 14 – Krok LDK; foto autor 

Specifickým pohybem bylo otáčení. SW dokázal rozlišit, kdy pacient pokračoval 

v nácviku chůze – tedy ukončil cyklus kroku přenesením zátěže na přemisťovanou DK, 

nebo zda šlo o stoj popř. otočku. Pacient i terapeut museli být na tento pohyb připraveni 

a prováděli jej záměrně ve stejnou chvíli. Tento pohyb se z důvodů zachování co možná 

největší stability od přirozeného otáčení liší a bylo nezbytné, aby pacient zahajoval 

otáčení v okamžiku stoje na obou DK současně, přičemž neměl obě DK příliš blízko u 

sebe, ale ani ne moc daleko, aby nemohlo dojít k destabilizaci. Pacient se zamýšleným 

směrem natáčel tělem a poté přikročil jednou DK k druhé. Pacient byl průběžně 

instruován, aby zatáčení bylo v rámci možností mírné a pozvolné, zhruba v úhlu 15° – 

30° (což je považováno za optimální - úhly blížící se 45° jsou považovány za velmi ostré 

a pro stabilitu pacienta nevhodné).  
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4 Vyhodnocení 

Pacient s neurologickou míšní lézí ve výši Th11 AIS A absolvoval roboticky 

asistovanou terapii chůze v zařízení EKSO. Zaznamenaná data byla převedena do 

elektronické podoby, což umožnilo jejich následné zpracování. Veškeré pořízené 

záznamy byly anonymizovány. Jejich uchování je jen v rámci zpracované případové 

studie. Vzhledem k neplánovaně nastalé situaci byla využita data pacienta 

s nedokončenou terapií.  

Při terapii s pacientem opakoval terapeut několikrát požadavek na úplný došlap 

pacienta na PDK po švihové fázi. Pacient na tento požadavek vždy reagoval tak, že více 

PDK zatížil. SW nastavení EKSO bylo se zvukovým signálem zpětné vazby. Přesto, 

jakmile se pacient dostal při terapii do schematického opakování kroků, byla okamžitě 

znát nejistota pacienta v došlapu na PDK. To je i končetina s vyšší mírou podpory 

automatizovaného cyklu, jak vyplývá z Tabulka 12. Lze dovodit, že pacient podvědomě 

nedůvěřoval zajištění stability v dané fázi a proto při nedostatečně kontrolovaném kroku 

nedošlapoval na PDK.  

Další odchylkou pacienta od programového standardu byla pravidelnost střídání 

jednotlivých fází krokového cyklu. Zatímco iniciace kroku LDK byla vcelku pravidelná, 

u PDK se projevovalo častější opoždění, způsobené pacientovou prodlevou. Tato 

prodleva byla závislá na více faktorech. Zčásti byla zřejmě opět mimovolní, zčásti 

potřeboval pacient před dalším krokem „sebrat“ síly – na kroky PDK se musel 

jednoznačně více soustředit. Do jisté míry se projevovala i spasticita. 

Pro pacienta byly jednotlivé kroky fyzicky velmi náročné. Jednou z podmínek 

použití EKSO je dostatečná síla pacienta v HK pro udržení stoje. Při chůzi v EKSO je 

sice tělo konstrukcí EKSO podpírané, ale v průběhu jednotlivých cyklů vynakládá 

pacient, zejména při prvních terapiích, veliké úsilí pro udržení stability. To se u 

sledovaného pacienta projevilo tím, že bylo první terapii nutno ukončit po cca 10 

minutách. Pacient se cítil fyzicky vyčerpán a hrozilo, že by při pokračování nebyl schopen 

si stabilitu zajistit. Velmi zřejmým projevem pokroku pacienta při jednotlivých terapiích 

jsou právě časy věnované chůzi. Čas postupně graduje až po téměř 40 minut, při kterých 

již pacient zdaleka nedosahuje limitů svých fyzických možností, ale naopak času, 

vymezenému pro danou terapii. Přitom platí prakticky pro všechny pacienty, že krom 

terapie na EKSO podstupují série resp. bloky dalších terapií s různou intenzitou zátěže. 
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To vše se děje ve snaze posílit pacienta natolik, aby zvládl samostatné zapojení do ADL 

v co možná největší míře.   

6. část Formuláře 5 – proměnné údaje/data (Tabulka 12) je souhrnem údajů z reálně 

absolvované terapie chůze v EKSO. 

Tabulka 12 - Statistická data 

datum terapie 16.2.2021 18.2.2021 22.2.2021 24.2.2021 26.2.2021 

NASTAVENÍ PODPORY 

Podpora dopřed. švihu 

levou (maximální* / 

přizpůsobená / pevná) 

MAX AD AD – 80 

– 90 

AD – 90 AD – 90 

Podpora dopřed. švihu 

pravou (maximální* / 

přizpůsobená / pevná) 

MAX AD AD – 80 

– 90 

AD – 90 AD – 90 

 

ZAZNAMENANÁ DATA 

Čas chůze 10'40 27'01 28'31 35'50 31'12 

Celkový čas v postoji 14'16 29'35 32'19 38'37 43'43 

Celkový počet kroků 276 896 890 1116 983 

 

ZPĚTNÁ VAZBA 

PODPORY 

5 / 60 

KROKŮ 

5 / 60 

KROKŮ 

5 / 60 

KROKŮ 

5 / 60 

KROKŮ 

5 / 60 

KROKŮ 

Dopředná podpora 

(L) LDK / (R) PDK 

- - 91.1 94.1 90 89 90 90 90 90 

Minimální podpora  

(L) LDK / (R) PDK 

- - 68 80 63 76 63 75 64 74 

Směrová podpora 

(L) LDK / (R) PDK 

- - 22 11 29 15 23 19 24 16 

 

Z Tabulka 12 lze velmi dobře vysledovat pokrok, dosažený každou další terapií. 

Jak již bylo zmíněno z průběhu terapie, pacientovi se prodlužoval čas chůze od 

počátečních 10’40 po závěrečných téměř 40‘. To je zejména významný pokrok na straně 

pacienta v lepší fyzické kondici, díky níž pro něj pohyb v EKSO s každou další 

absolvovanou terapií nebyl tak vyčerpávající. 

Dalším hodnoceným parametrem byl celkový čas v postoji. Díky tomuto záznamu 

EKSO lze dovodit, kolik času strávil pacient při terapii vynucenými prostoji – ať už 

z důvodu korekce kroku nebo fyzické regenerace. Tato hodnota se po odečtení času chůze 

ustálila od počátečních cca 4 minut přes nejkratší čas cca 2 min na průměrných cca 3 

minutách. Tento údaj poskytuje jisté vodítko pro hodnocení efektivity času terapie. 
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Velmi pozitivně hodnocený byl údaj o celkovém počtu kroků, o který se pacient 

pokaždé zajímal. Pro pacienta jeho rostoucí hodnota skýtala silnou morální podporu. 

Jednoduchým výpočtem času a kroků lze ověřit, že se rychlost chůze pacienta od třetí 

terapie ustálila na přibližně 0,33 m/s  

Údaje ze zpětné vazby podpory nám napovídají, v jaké reálné kondici byly aktivní 

části kroků, tj jak moc musel systém napomáhat pohybové složce. I zde se hodnoty od 

třetí terapie ustálily. Vcelku symetrická pro obě dolní končetiny byla dopředná podpora 

– cca 90 ze 100, kdy 100 odpovídá maximální hodnotě a při jejím SW nastavení 

zpětnovazebná informace odpadá (viz záznam první terapie) 

Nesymetrická pak byla minimální podpora, která se ustálila na LDK okolo 64% 

zatímco u PDK okolo 75%, což představovalo více než 10% rozdíl mezi dolními 

končetinami navzájem. 

Za nesymetrickou lze považovat i směrovou podporu, jejíž zpětnovazební 

výsledky byly nepravidelné, ale vzájemný rozdíl obou DK byl až 50%.  

Významným bodem terapie byla změna polohy sed/stoj. V přehledu 

srovnávaných zařízení lze nalézt taková, která tento pohyb umožňují bez asistence 

terapeuta, jsou však ještě řádově nákladnější a jsou významně objemnější a hmotnější, 

než použité EKSO. Ačkoli se pacient s každou další terapií posouvá dále ve využitelnosti 

tohoto zařízení a naučil se i dobře zvládat právě zmiňovaný vztyk, je toto jedna 

z nejsložitějších částí užívání. Úzce spjatý je s ní i pohyb opačný – sed, kdy pacient 

získával v EKSO oporu pro změnu ze stoje v sed bržděním motory, ale tak jako 

v opačném směru, ani zde mu EKSO nevytváří „autostabilitu“. Riziko je u sedu zhruba 

stejné, ale usedá-li na vhodné sedátko, přeci jen je pravděpodobnost ztráty rovnováhy o 

něco menší. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnocení efektivity terapie u pacienta s diagnózou 

paraplegie za použití motorizovaného exoskeletu jako ortotické pomůcky. Práce byla 

vypracovaná na základě stáže v Rehabilitačním ústavu Kladruby, kde jsem se zapojil 

průběžně do všech etap probíhající terapie pacienta s touto diagnózou a měl jsem tak 

možnost sledovat a aktivně se podílet na vlivu aplikované pomůcky na pacienta, resp. na 

jeho omezení. Zapojení pacienta do řady souběžných terapií, které mu měly zlepšit 

fyzickou kondici a aktivovat jej k zapojení do různorodých činností, mělo ve výsledku 

požadovaný efekt na zlepšení motorických funkcí pacienta, což je možné opřít o souhrnná 

data z použitého motorizovaného exoskeletu. Rehabilitace má za cíl vždy maximalizovat 

potenciál pacienta a podpořit jeho návrat do života pokud možno co nejméně 

poznamenaného nevyhnutelnými změnami. Vzhledem k tomu, že tato snaha vyžaduje 

komplexní přístup, není možné nastavit pacientovi výhradně terapii v EKSO. Proto 

výsledky nelze interpretovat zcela odděleně a je nutné na ně nahlížet jako na symbiotické 

s dalšími absolvovanými terapiemi. Lze však vcelku bez pochyby prohlásit, že se pacient 

s EKSO naučil velice rychle spolupracovat a že mu toto zařízení umožnilo v rámci terapie 

obnovit to nejpodstatnější, o co přišel – chůzi. 

Měřitelné údaje jako počet provedených kroků a čas strávený chůzí, 

zpětnovazebná podpora apod. ukazují, do jaké míry k zlepšení došlo.  

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická osvětluje 

problematiku paraplegie v důsledku míšní léze a definuje motorizovaný exoskelet ve 

vztahu k ortotice. Praktická část zahrnuje sebraná data o probandovi a výčet 

absolvovaných terapií včetně jejich přípravy, průběhu a vyhodnocení. Studie podrobněji 

rozebírá technickou stránku aplikovaného motorizovaného exoskeletu. 

Závěry mnoha studií hovoří o předpokládaném rozvoji motorizovaných 

exoskeletů směrem ke konečnému uživateli. Některé produkty zvládají stabilitu při 

pohybu pacienta, jiné zvyšují jeho schopnosti silové – posilují svalovou soustavu. To jak 

ve smyslu dorovnání pacientů oslabených na jejich výchozí úroveň (po úraze, lézi, 

mozkové příhodě nebo i vlivem stáří) tak i rozšíření jejich schopností (únosnost těžších 

břemen, zátěžová práce po delší dobu nebo v náročnějších podmínkách, dosahování 

větších rychlostí nebo vzdáleností). Vize toho, že se podaří „postavit na nohy“ nechodící 

nebo oslabené osoby se tím významně přibližuje. Zatím motorizované exoskelety trpí 
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mnohými nedostatky a z relativně širokého výběru se nedá určit jednoznačný vítěz pro 

širší (minimálně ve smyslu univerzálnosti) uplatnění. Nicméně každý jedinec je natolik 

specifický, že překonat tento fakt nebude snadné ani do budoucna. Vždy bude záležet na 

vůli každého jednotlivce, nakolik se bude také ochoten a schopen přizpůsobit limitům 

těchto zařízení na své straně. 

Bez ohledu na výkony, které exoskelety poskytují, je nyní zaměřována pozornost 

na jejich konstrukci. Hlavními omezeními pro jejich aplikaci na lidské tělo jsou stupně 

volnosti pohybu, tvárnost (deformita) tkání a místa, citlivá na otlak. 

Do oboru motorizovaných exoskeletů se dozajista zapojí mnoho odborných 

specializací. Robotizovaná asistence přispívá krom zlepšení stavu pacientů i ke snížení 

nároků na zdravotní personál, který pacienty mobilizuje (a to jak z hlediska množství tak 

fyzické náročnosti). Díky robotizované asistenční terapii zvládá menší počet pracovníků 

zajišťovat terapii více pacientům ve stabilní kvalitě fyzicky jinak náročných cvičení. Své 

slovo k tomu kromě fyzioterapeutů, kterým se uvolní „ruce“ převedením různých úkonů 

na tyto aparáty, a budou moci lépe objektivně zhodnotit přínos použití u každého jednoho 

uživatele, budou větší pozornost tomuto segmentu věnovat i lékaři. Obzvláště v dnešní 

době, kdy už pacient po úraze nebo CMP nechce slyšet „…a od teď už zůstanete upoután 

na lůžko…“. Pro lékaře je to sice něco jako nadstavba po jejich intervenci, ale v dobré 

víře věřím, že tímto způsobem již k medicíně přistupuje jen menšina. Cílem přeci není 

uchovat si pacienta co nejdéle, ale pomoci mu vyřešit jeho, často mimořádně složitou, 

situaci. Neméně se tomuto směru budou věnovat svědomití psychologové a 

psychoterapeuti, neboť tyto prostředky budou umožňovat stále větší a širší integraci osob 

s omezením pohybu do společnosti. A s tím souvisí obousměrná komunikace jak těchto 

jednotlivců, tak společnosti (reprezentované osobami na styčných místech). Výzvou 

budou také pro sociální pracovníky, protože dosud bylo velké úsilí věnované společenské 

integraci prostřednictvím úprav veřejného prostranství (speciální parkovací místa, 

bezbariérové vstupy atp.) zatímco tato technologie umožňuje začlenění těchto osob do 

společnosti bez potřeby zavádění tak rozsáhlých (a nákladných) opatření. To v důsledku 

s sebou přinese ekonomické studie návratnosti investic do individuální technologie vs. 

veřejných prostor. 

V neposlední řadě budou do vývoje, konstrukce a konečné podoby promlouvat 

designéři, protože s rozšiřováním do osobního prostředí uživatelů bude personalizace  

těchto prostředků takřka nezbytností. Stačí se podívat, jakým způsobem jsou navrhovány 
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a zhotovovány již vyvinuté a široce rozšířené podpůrné prostředky v současnosti. Jako 

příklad zde uvádím designové řešení, které mne zaujalo svým špičkovým hi-tech 

zhotovením produktu při zachování (a zjevně i vylepšení) jeho hlavní funkcionality. 

 
Obrázek 15 – Designový vozík  https://www.yankodesign.com/2016/04/05/no-wheelchair-can-compare/ 

 

Motorizované exoskelety mohou být velmi dobrou oporou a podporou pro osoby 

s omezením pohybu (zejména DK), ale nemohou jej plně nahradit. Osobně se domnívám, 

že by k tomu ani nemělo dojít.  

  

https://www.yankodesign.com/2016/04/05/no-wheelchair-can-compare/
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Zkratky 

ADL - Activities of Daily Living – všední denní činnosti 

AIS - ASIA Impairment Scale – mezinárodní standardy pro klasifikace 

rozsahu spinální léze  

ASIA - American Spinal Injury Association  

ASIS - Anterior Superior Iliac Spine 

BWS - Body Weight Systém – zavěšení 

CMP - cévní mozková příhoda 

CNS - centrální nervový systém 

COG - Center Of Gravity = těžiště 

DF - dorzální flexe 

DK - dolní končetina/-y 

DOI - Date Of Injury = den vzniku poškození 

ECG - electrocardiography = EKG – elektrokardiografie 

EEG - elektroencefalografie 

EMG - elektromyografie 

FES - Functional Electrical Stimulation – elektrostimulace 

fMRI - funkční magnetická rezonance 

HEAT - Harmony Exoskeleton Self-Assesment Test 

HEI - Human-Exoskeleton Interaction – interakce mezi člověkem a 

exoskeletem 

HK - horní končetina/-y 

HS - Heel Strike = došlap patou na podložku 

HSS - hluboký stabilizační systém 

IMES - Intramuscular Electrodes 

IMF - Intention controlled Myo-Feedback – intencemi řízená biologická 

zpětná vazba 
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ISNCSCI - International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord 

Injury 

LVS - léčebná výchova k soběstačnosti 

MEG - magnetoencefalografie 

PF - plantární flexe 

PN - pracovní neschopnost 

PNS - periferní nervový systém 

ROM - Range Of Motion = rozsah pohybu  

RÚ - Rehabilitační ústav 

SCI - Spinal Cord Injury = míšní léze 

STREAM- STroke REhabilitation Assessment of Movement 

TABWS - Therapist-Assisted Body Weight Support – systém pro chůzi 

s asistovanou podporou tělesné hmotnosti  

TEP - totální endoprotéza 
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Příloha 1  
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Příloha 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s prezentováním a 

uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v 

rehabilitačním ústavu, kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším 

vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude 

publikován v rámci bakalářské práce na UK FTVS, s názvem Případová studie použití 

motorizovaného exoskeletu jako ortotické pomůcky. 

 

Období realizace: 1/2021 – 3/2021 

Cílem této bakalářské práce je popsat efekt použití technologie exoskeletu jako ortotické 

pomůcky. Na výzkumném pracovišti existuje několikaletá zkušenost se zavedením této 

pomůcky pro obnovení nebo zlepšení motorických funkcí pacientů s postiženími, 

vyžadující speciální aplikace. Exoskeletální systém vychází z poznatků, kdy podpora 

motorických funkcí a jejich facilitace umožňují jejich lepší a rychlejší obnovu. Ve studii 

se budu zaměřovat jak na obecnou rovinu, tak zejména na konkrétní prvky, které 

exoskeletání systém této funkční obnově přináší. Za důležitý považuji mezník, kdy se 

z pomůcky stává suplementem. Společně s pacientem absolvuji předepsaný počet terapií 

(10 x 45‘) za použití exoskeletu, bude zaznamenáván průběh a srovnávány výsledky. 

Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví ČR. Pacient bude pod odborným dohledem a vedením 

zdravotnického personálu z rehabilitačního ústavu. Na jeho mobilizaci se podílí tým 

složený z lékaře, fyzioterapeuta a ortotika. Pacienti využívající tuto pomůcku mají velmi 

omezenou hybnost a je s nimi náročná manipulace. Metoda je však neinvazivní. Rizika 

prováděné terapie a metod nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u tohoto typu 

terapie. V plánovaném období budou respektována a dodržována veškerá bezpečnostní 

ustanovení a neřízení platná z důvodu vyššího infekčního rizika, jako jmenovitě kontrola 

příznaků nemoci Covid-19 (měření těl. teploty popř. jiné zaznamenatelné příznaky), 

užívání hygienických pomůcek, pravidelná desinfekce, ochranné roušky.  

Nikdo z účastníků není za účast a spolupráci finančně odměněn. 

Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením 

Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. 

Budou získávány následující osobní údaje: věk, pohlaví, anamnéza pacienta, diagnóza, 

lékařské záznamy z průběhu léčby a následné terapie. Údaje budou získávány ze záznamů 

místa výzkumu a také dotazováním pacienta, lékaře popř. fyzioterapeuta. Všechny tyto 

údaje budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném osobním notebooku v uzamčeném 

prostoru, přístup k nim bude mít výhradně vlastník notebooku a řešitel v jedné osobě.  

Budu dbát na to, abyste nebyl(a) rozpoznatelný(á) v textu práce, zejména v rámci 

anamnézy. Osobní data, která by vedla k Vaší identifikaci, budou do jednoho týdne po 

ukončení práce s Vámi anonymizována.   

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Získaná data budou zpracovávána na osobním, heslem zabezpečeném počítači, užívaným 

výhradně zpracovatelem studie. Data budou bezpečně uchována a publikována jen v 

anonymní podobě pro využití v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další 

výzkumné práci na UK FTVS. 

V rámci bakalářské praxe mohou být pořízeny fotografie pacienta. Bude-li tomu tak, 

budou anonymizovány pro potřeby publikování fotografií v bakalářské práci.  

Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či 

částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie 

budou uloženy v heslem zabezpečeném počítači řešitele a budou smazány ihned po 

anonymizaci. Publikovány budou pouze anonymizované fotografie. 

V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

Jméno a příjmení řešitele: Norbert Herrmann  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Norbert Herrmann    

Podpis:........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl 

předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

 

Místo, datum  

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: 

.............................. 

  



 

74 

 

Příloha 3 
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Příloha 4 

INDEX BARTHELOVÉ  

  S pomocí  Samostatně  

1. Jedení (pokud potřebuje jídlo nakrájet = 

pomoc)  

5  10  

2. Přesun z invalidního vozíku na lůžko a zpět  

(včetně posazení na lůžku)  5-10  15  

3. Osobní hygiena (umytí obličeje, učesání, 

oholení, vyčištění zubů)  
0  5  

4. Posazení se na toaletu a vstání z ní 

(manipulace s oděvem, utření, spláchnutí)  
5  10  

5. Koupání nebo sprchování  0  5  

6. Chůze na rovném povrchu (nebo pokud 

není schopen/schopna chodit, pohánění 

invalidního vozíku)  

*skórujte pouze tehdy, pokud není 

schopen/schopna chodit  

10   

0*  

15   

5*  

7. Chůze do schodů a ze schodů  5  10  

8. Oblékání (včetně zavazování tkaniček, 

zapínání zipů)  
5  10  

9. Ovládání stolice  5  10  

10. Ovládání močení  5  10  

 

 

Informace o autorských právech  

Barthel Index© MedChi, 1965. Všechna práva vyhrazena.  
 

Držitelem autorských práv na Barthelův index je Maryland State Medical Society. Může se používat zdarma 

pro nekomerční účely s následující citací:   
 

Mahoney FI, Barthel D “Functional evaluation: the Barthel Index.”  Maryland 

State Med Journal 1965;14:56-61. Použito se svolením   
 

K úpravě Barthelova indexu nebo k jeho použití pro komerční účely je nutné povolení.  

  

Barthel Index - Czech Republic/Czech - Version of 20 Apr 16 - Mapi.  

ID053770 / Barthel-Index_AU2.0_ces-CZ.doc  
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Příloha 5 

Tabulka 13 - Formulář 1 

FORMULÁŘ 1: Hodnocení stavu pacienta Dne: _________________ 

Jméno pacienta __________________ ID pacienta: ___________ Věk: ___ 

Typ zdravotního postižení _____________________ DOI ________________ 

Výška: ______ Váha: ________ Jméno fyzioterapeuta: ________________ 

Zdravotní historie:  

 

 

 ROM Rigt Left 

Extenze ramene   

Extenze lokte   

Extenze zápěstí   

Flexe kyčle   

Extenze kyčle   

Flexe kolene   

Extenze kolene   

Plantární flexe kotníku   

Dorzální flexe kotníku / 

extenze kolene 

  

Flexe kolene k 0° DF    

Poznámky k rozsahu pohybu: 

Schopnost přesunu: 

Program vertikalizace: 

Schopnost chůze/zařízení: 

Poznámky ke schopnosti pohybu: 

SPASTICITA Rigt Left 

Flexory/extenzory lokte    

Flexory/extenzory zápěstí   

Flexory/extenzory kyčle   

Adduktory kyčle   

Flexory/extenzory kolene   

Plantární flexory kotníku   

Invertory kotníku   

Jiné __________________   

Poznámky ke spasticitě 

 

 

SÍLA Rigt Left 

Flexe ramene   

Extenze ramene   

Flexe lokte   

Extenze lokte   

Extenze zápěstí   

Hrubá úchopová síla    

Poznámky k síle HK: 

Flexe kyčle   

Extenze kyčle   

Abdukce kyčle   

Extenze kolene   

Dorzální flexe kotníku    

Plantární flexe kotníku   

Poznámky k síle DK: 

Neporušenost kožního krytu: ANO / NE – popis 

Posouzení kognitivních funkcí:  

Kandidát pro užití Ekso: ANO / NE 
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Tabulka 14 - Formulář 2 

Vleže Vleže Vsedě 

Šířka v kyčlích – A 

Stehenní část – B 

Od hýždě po vrchol 

pokrčeného kolene 

Lýtková část – C 

Od spodku podrážky po 

vrchol pokrčeného kolene 

Pacientova 

míra 

Hodnota 

na EKSO 

Pacientova 

míra 

Hodnota na 

EKSO 

Pacientova 

míra 

Hodnota na 

EKSO 

  

Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá 

        

Abdukce 

kyčle 
 

Nastavení na 

EKSO 
 

Nastavení na 

EKSO 
 

Formulář dále obsahuje informaci, že v případě nerovnosti délky DK ve stehenní části 

větší, než 0,5¨, tj. 1,3 cm a v lýtkové části větší než 0,75¨, tj. 1,9 cm není použití EKSO 

pacientovi doporučeno a jeho projekce by měla být ukončena. 

Rozdíl délky stehenní části DK menší než 1,3 cm by mělo být možné korigovat 

zprůměrováním nastavení na EKSO pro pravou a levou DK (tj. je-li hodnota pro EKSO 

pro pravou DK 25 a pro levou 29, pak se na obě nastaví průměrná hodnota 27) 

Rozdíl lýtkové části DK do 1,9 cm může být korigován nadzvednutím boty podložkou, 

považuje-li to terapeut za potřebné 

Bez ohledu na délkové disproporce pacienta, musí být EKSO pro správné fungování 

nastavené v symetrických, oboustranně shodných hodnotách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ 2: Nastavení EKSO Dne: _________________ 

Jméno pacienta __________________ ID pacienta: ___________ Věk: ___ 
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FORMULÁŘ 3 – obsahuje převodní tabulku hodnot mezi naměřenými a 

nastavovanými na EKSO pro proměnné A, B a C z formuláře 2. Hodnoty uváděné pro 

EKSO jsou doporučené startovací a mohou být upravené na základě vizuálního posouzení 

při/po aplikaci zařízení. Tento formulář není vyplňován a slouží pouze k orientaci 

pracovníka při nastavování EKSO podle měrných podkladů pacienta  

 

Tabulka 15 - Formulář 3 

 

 

 

 



 

79 

 

Tabulka 16 - Formulář 4 

Zobrazovací dotaz A* N* Pozn. Plán** Poč. 

ROM: 

Kyčel 

Má pacient dostatečný ROM 

v obou kyčlích? 

(5° extenze; 110° flexe) 

     

ROM: 

Koleno 

Má pacient dostatečný ROM 

v obou kolenech? 

(plná extenze do 110° při flexi) 

     

ROM: 

Kotník 

Má pacient dostatečný ROM 

v obou kotnících? 

(0° DF po 25° PF) 

     

ROM: 

Rameno 

Má pacient dostatečný ROM 

v obou ramenech?  

(50° extenze ramene) 

     

Míry Je délka a šířka pacientova skeletu 

odpovídající předpisům/limitům 

tabulky rozměrů? 

     

Jsou DK symetrické?      

Síla Má pacient dostačující sílu, aby 

bezpečně užíval pomocné(/-á) zař.? 

     

Má pacient v rukách dostačující 

sílu, aby bezpečně užíval 

doplňkovou oporu (berle)? 

     

Spasticita Má pacient skóre měření MES nižší 

než 3 na obou DK? 

     

Schopnosti 

pohybu 

Je pacient nezávislý při balancování 

statického sedu? 

     

Zdravotní Je pacient bez jakékoli poruchy 

kožní integrity, kterou by mohl být 

v kontaktu při užití EKSO? 

     

Je pacient bez jiného zdravotního 

omezení, které by mu 

znemožňovalo stoj/chůzi? 

(např. ortostatická hypotenze při 

stoji, autonomní dysreflexie, riziko 

fraktury DK (=LE), vysoký TK)  

     

Je pacient zdravotně způsobilý pro 

chůzi v jiných zařízeních? 

     

Komunikace Je pacient schopen následovat 

pokyny a jasně vyjádřit bolest? 

     

Je bezpečné a vhodné pokračovat zkoušce EKSO?      

Poznámka – má-li pacient NE u ROM otázek a/nebo spasticity, ale přesto je považován 

za bezpečného/vhodného pro zkušební užití EKSO, musí být před každou jednotlivou 

terapií s EKSO tyto podmínky přehodnoceny 
* A = ANO; N = NE  

** V případě, že kterýkoli dotaz vede k „NE“, určete plán, který přivede pacienta k vhodnosti pokračování v terapii 

FORMULÁŘ 4:  Screening pacienta  Dne: _________________ 

Jméno pacienta ___________ ID pacienta: __ Jméno terapeuta: _______ 
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Tabulka 17 - Formulář 5 

datum terapie:  

NASTAVENÍ EKSO 

(W) Šířka kyčlí (A) Hodnota abdukce kyčle 
W A 

(U) Stehenní část DK (L) Lýtková část DK 
U L 

Nastavení pravého kotníku ((S)Pružina 1-4/(D)Stupeň -3,-2,-1,0,1,2) 
S O 

Nastavení levého kotníku ((S)Pružina 1-4/(D)Stupeň -3,-2,-1,0,1,2) 
S D 

Volnost kyčle: (R) Rotace / (A) Abdukce  (A/N) 
R A 

Trupové / Kyčelní / Lýtkové vložky / podložky 
 

Podložky ovazované na chodidlo / zvednutí obuvi (L) levá / (R) Pravá 
L R 

Berle / Hole / Kolečková opora - nastavení výšky  

Použití popruhu na ruku (A/N)  

Nastaveni SW 

(L) Délka kroku (H) Výška kroku 
L H 

(SW) Čas švihové fáze (ST) Čas stoje 
SW ST 

(K) Flexe kolene (H) Flexe kyčle 
K H 

Relativní úhel chůze 
 

(F) Dopředný dosah (L) Boční dosah 
F L 

Nastavení podpory 

Typ (bilaterálně* / oslabená PDK / oslabená LDK)  

Podpora dopředného švihu levou  (maximální* / přizpůsobená / pevná)  

Podpora dopředného švihu pravou (maximální* / přizpůsobená / pevná)  

Základní hodnota (výchozí = 5.0)  

Podpora stojné fáze volné DK (vysoká*/střední/nízká/bez podpory)  

Dokončení švihu (rychlé*/střední/pomalé)  

Zvukový signál došlápnutí paty (HS) (vypnuto*/zapnuto)  

Volitelný software chůze 

Berle / chodítko  

Metoda chůze (první/aktivní/pro/pro+)  

Výcvik (dopředný/boční/obojí/žádný)  

Zaznamenaná data 

Čas chůze  

Celkový čas v postoji  

Celkový počet kroků  

Zpětná vazba podpory 

Dopředná podpora (L) levá DK / (R) pravá DK 
L R 

Minimální podpora (L) levá DK / (R) pravá DK 
L R 

Směrová podpora (L) levá DK / (R) pravá DK 
L R 

Vitalita  

Komentáře: 

 

FORMULÁŘ 5: SBĚR KLINICKÝCH DAT Dne: _________________ 

Jméno pacienta __________________ ID pacienta: ___________ Věk: ___ 

Typ zdravotního postižení _____________________ DOI: _______________ 
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Příloha 6 

 
Obrázek 16 - LOKOMAT (dostupné z  hocoma.com) 

 
Obrázek 17 - ErigoPro (dostupné z hocoma.com) 

 
Obrázek 18 - LOPES (dostupné z https://www.utwente.nl/en/et/be/research/projects/lopes/) 
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Obrázek 19 - Gait Trainer GT II (dostupné z https://reha-stim.com/gt-ii/) 

 

 
Obrázek 20 - Unilexa (dostupné z mebster.com) 
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Obrázek 21 - ReWalk (dostupné z https://rewalk.com/rewalk-personal-3/) 

 

 
Obrázek 22 - REX (dostupné z rexbionics.com) 
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Obrázek 23 - Indego Therapy a Personal (dostupné z indego.com) 

 

 
Obrázek 24 - Vanderbilt (SIRLANTZIS, a další, 2019) 
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Obrázek 25 - HAL (dostupné z cyberdyne.jp) 

 

 
Obrázek 26 - HEI Exoskeleton (dostupné z 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128124871000119) 



 

86 

 

 
Obrázek 27 - ATLAS 2030 (dostupné z marsibionics.com) 

 

 
Obrázek 28 - PLN 01 (dostupné z https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/exoskeleton-robotics) 

 

 
Obrázek 29 - NaTUre-gaits (LUU, a další, 2014) 
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Obrázek 30 - Axosuit (dostupné z axosuits.com) 

 

 
Obrázek 31 - ATALANTE (MARINOV, 2020) 
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Obrázek 32 - EXO H2 (MARINOV, 2020) 

 

 
Obrázek 33 - KINESIS (dostupné z https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-11-27) 

  


