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Abstrakt: 
  

Cílem bakalářské práce je sestavit zásady, které je třeba dodržovat při výběru 

elektrického vozíku. 

V teoretické části je popsán postup při podání žádosti o elektrický vozík a informace, 

jak postupovat při měření, aby byl zachován správný sed. Je možné zde najít informace o 

pohonu elektrického vozíku a v neposlední řadě je tu popsáno, k čemu může dojít při špatném 

výběru vozíku. 

V praktické části jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, pomocí kterého jsem 

zjišťovala subjektivní pocit pohodlnosti elektrického vozíku jejich uživatelů. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 10 respondentů. Výsledky dotazníků jsou znázorněny v grafech.  Dále je 

zde uvedena kasuistika dotyčného, který používá elektrický vozík. 

 
Klí čová slova: 

 

Elektrický vozík 

Formulář S5 

Fyziologický sed 

Ovládání elektrického vozíku 

Pohon elektrického vozíku 

 

 
Abstract: 
 

The main objective of this bachelor thesis is to put together standards, which have to 

be followed during the selection of a powered wheelchair. 

In theoretical part there is described the process related to the request for a powered 

wheelchair and the informations about the right sequence of measurement in order to 
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preserving the right sitting position. Some informations about the propulsion of the powered 

wheelchair could also be found here. Last but not least there is described what can happen if 

the choose will be wrong.  

In practical part there are the results of questionaire, by the help of which I found out 

the subjective level of comfort from the users of the powered wheelchairs. The total sum of 

10 people took part in this questionaire. The results are shown in diagrams. Then is there 

given a casuistry  which uses electric wheelchair.  

 

Key words: 

Powered wheelchair 

Form S5 

Physiological sitting position 

Control of electric wheelchair 

Electric-powered wheelchair 
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1. ÚVOD 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na postup při výběru elektrického vozíku, a 

to především na správný sed. Cílem bakalářské práce je sestavit základní zásady pro výběr 

elektrického vozíku, podle kterých se budou moci ergoterapeuti řídit. Základní zásady budou 

rozděleny na tři oddíly, a to na hodnocení pacienta/klienta, na hodnocení prostředí 

pacienta/klienta a na měření pacienta/klienta. Měření pacienta/klienta by mělo vést k 

doporučení vozíku, který zachová správný sed a nebude vést ke vzniku patologií. Jako 

výzkumnou otázku jsem si zvolila, zda pacienti/klienti posuzují svůj  elektrický vozík jako 

pohodlný. Tuto otázku mi má zodpovědět dotazník.  Dále jsem si zvolila otázku, zda je vozík 

správně vybírán, na kterou jsem měla dostat odpověď při získávání informací do kasuistiky. 

V teoretické části jsem uvedla možné důsledky špatného sedu ve vozíku, možnosti ovládání, a 

v neposlední řadě také postup při podání žádosti a výběru elektrického vozíku. 

 V přílohách je obsažen formulář S5, který je nutný vyplnit pro přidělení elektrického 

vozíku. Dále zásady, které je třeba dodržet při výběru elektrického vozíku. Poslední přílohou 

je dotazník, který vyplňovalo deset respondentů. 

Motivací k tomuto tématu pro mě bylo především to, že během svého studia na 1. 

lékařské fakultě jsem se již několikrát na svých praxích setkala s lidmi, kteří nejsou se svým 

invalidním vozíkem spokojeni a jen čekají, až si budou moci zažádat o nový. 

Dalším podnětem, proč jsem si vybrala toto téma bylo, že jsem si při praxích 

uvědomila, jak velkou část dne musí pacient ve vozíku strávit. Když jsem nad tímto tématem 

přemýšlela, přirovnala jsem si  nepohodlí invalidního vozíku k nepohodlné židli. Málo kdo si 

uvědomí co vše dělá, když  delší dobu sedí na nepohodlné židli. Celou dobu se na židli „vrtí“, 

přesedá si z jedné strany na druhou až je nakonec rád, že se může z nepohodlné židle 

zvednout a třeba se jít projít. Bohužel tuto možnost převážná většina lidí, kteří potřebují 

elektrický nebo i mechanický vozík nemají. Ti musejí nadále sedět v nepohodlném vozíku a 

jen čekat, až budou mít nárok na nový. 

Myslím si, že je velice důležité toto téma řádně sepsat, aby se nestávalo, že je klient 

s invalidním vozíkem nespokojen. Mojí motivací bylo také to, že toto téma ještě není v ČR 

uceleně sepsané, ač v jiných zemích ano. Na závěr bych také přidala i fakt, že jsou elektrické 

vozíky podstatně drahá záležitost a pacient rozhodně nemá velkou šanci si takovýto vozík 

pořídit na vlastní náklady. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1. Pro koho jsou elektrické vozíky vhodné, co mají poskytovat. 

  

 Elektrické vozíky jsou určeny pro osoby, které nemohou pohánět vozík rukama nebo 

je u nich kontraindikována zvýšená námaha spojená se zvýšeným energetickým výdejem. 

Obecně platí, že elektrické vozíky nejsou předepisovány osobám s dočasnou, popřípadě menší 

disabilitou. Bývá předepisován pro osoby s neuromuskuloskeletální disabilitou, popřípadě 

osobám se špatnou vytrvalostí vzhledem ke kardiopulmonálnímu postižení. Někteří 

pacienti/klienti používají elektrický vozík jen v určitých situacích, například pro cestování na 

delší vzdálenosti.  Zároveň jsou ale schopni chůze nebo pohánět mechanický vozík, například 

na krátké vzdálenosti nebo doma.  

Je zřejmé, že potencionální uživatel musí být dostatečně duševně způsobilý a pozorný, 

musí mít k dispozici odpovídající sed, rovnováhu a přiměřeně v pořádku zrak 

(RAGNARSSON, 1992). 

 Elektrický vozík umožňuje jeho uživateli větší míru nezávislosti a lepší „fungování“ 

v jeho prostředí, tím zvyšuje kvalitu jeho života. Zvyšuje pro uživatele dostupnost školy, 

práce, obchodů a podobně (HAM, 1998). 

 Elektrické vozíky by měly být vydávány pro zlepšení kvality života člověka 

s disabilitou a měly by podpořit jeho nezávislost, funkční schopnosti a nezávislý pohyb 

(HAM, 1998). Naopak by jej neměly  vyčerpávat, aby pak nemohl, nebo jen s obtížemi, 

vykonávat další činnosti. (RAGNARSSON, 1992) 

Při výběru invalidního vozíku musíme hned na začátku zvážit, jaký invalidní vozík 

bude pro konkrétního pacienta vhodný. Elektrické vozíky jsou indikovány pro široké 

spektrum osob s disabilitou. Pro některé osoby s těžkou senzomotorickou poruchou. Časté 

indikace elektrických vozíků jsou například pro osoby s vysokou úrovní tetraplegie, pro 

osoby s pokročilým stádiem roztroušené sklerózy nebo pro osoby s těžkou mozkovou obrnou. 

(COOPER, 2007) 

Při rozhodování, zda je elektrický vozík vhodnější než-li mechanický, je třeba si 

uvědomit, že při jízdě na mechanickém vozíku pacient/klient rehabilituje horní část těla. Při 

ovládání mechanického vozíku, vykonává horní část těla pohyb a tím nedochází k oslabení 

těchto partií (Zdroj: http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/vozík.htm) . 
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2. 2. Postup pro získání elektrického vozíku 

 

 Na ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky šestkrát ročně zasedá 

komise pro přidělování elektrických vozíků a myoelektrických protéz. Je složena z externích 

odborníků a řeší žádosti všech pojištěnců. 

 „Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním občanům při splnění následujících 

kritérií.“ ( Zdroj: http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/vozík.htm) 

1. Postižení obou dolních končetin v kombinaci s postižením horních končetin, které 

neumožňuje ovládání mechanického vozíku a to ani mechanismem pro jednu ruku. 

2. Postižení obou dolních končetin v kombinaci se závažným chronickým onemocněním, 

které nedovoluje vyšší fyzickou zátěž. 

3. „Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí být na takové úrovni, aby se mohl 

pohybovat na elektrickém vozíku mezi ostatními občany jako chodec.“ (Zdroj: 

http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/vozík.htm) 

Pokud pacient splňuje tyto kritéria je třeba, aby lékař vyplnil poukaz na léčebnou a 

ortopedickou pomůcku a formulář k přidělení elektrického vozíku. Formulář musí obsahovat 

vyjádření navrhujícího lékaře (rehabilitační lékař, ortoped, neurolog, internista). Je třeba, aby 

zde bylo též stanovisko specialistů - psychiatra a očního lékaře. 

 Správně vyplněný poukaz a formulář předá pojištěnec na příslušnou okresní 

pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny (OP VZP). OP VZP předá žádost k posouzení 

komisi. Po zasedání komise obdrží OP VZP výsledek. Pokud komise žádost zamítne, má 

navrhující lékař právo podat odvolání, kde může doplnit původní stanovisko (Zdroj: 

http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/vozík.htm).  

  Pokud pacient/klient získá elektrický vozík od pojišťovny, musí být informován o 

tom, že elektrický vozík má od pojišťovny pouze zapůjčen, zůstává stále majetkem zdravotní 

pojišťovny, z čehož plyne, že veškeré opravy a zásahy do konstrukce mohou provádět pouze 

odborné firmy. V neposlední řadě je důležité pacientovi/klientovi zdůraznit, že má nárok na 

90 procentní příspěvek od zdravotní pojišťovny na opravu elektrického vozíku a na výměnu 

akumulátoru. (Lachman, odpřednášeno 4. 3. 2009) 
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2. 3. Výběr vhodného elektrického vozíku 

 

Věc, na kterou se musíme zaměřit ještě před tím, než začneme vybírat konkrétní 

elektrický vozík je ta, zda je pacient pro používání elektrického vozíku dostatečně 

kompetentní. Pokud by nebyl pacient dostatečně kompetentní pro ovládání elektrického 

vozíku, mohl by se stát nebezpečným nejen pro sebe, ale i pro okolí (RUDD, 2005). 

Než začneme s vlastním výběrem vozíku musíme si ujasnit, zda pacient/klient bude 

vozík využívat neustále či intermitentně, a zda bude vhodnější vozík interiérový či 

exteriérový. Dále je třeba ještě před výběrem zhodnotit prostředí pacienta/klienta, 

bezbariérovost domu, šířku dveří v místech, kde se bude pohybovat a v neposlední řadě výšku 

postele vzhledem k přesunu. Dále by se mělo zhodnotit, zda je všude v pacientově/klientově 

domácnosti dostatek prostoru na projetí a otočení vozíku (MIKULKA, 2007).  

 Před doporučením vozíku je třeba si vytvořit hodnocení uživatele, které by mělo 

zahrnovat věk, výšku, váhu, disabilitu, prognózu, spasticitu, kontraktury, kloubní rozsahy, 

svalovou sílu, rovnováhu, postavení pánve, možnosti úhlů dolních končetin, koordinaci, 

přesuny, bolest, únavu, poruchy zraku, zrakové vnímání, sluch, soustředění, reakční časy, 

kognici, duševní funkce, dominanci, senzorické poruchy, kožní poruchy a psychologické 

faktory.  

 V neposlední řadě je třeba při výběru zhodnotit kosmetické vlastnosti, dostupnost 

doplňků k určitým typům vozíků, dostupnost servisu a náklady nejen na vozík, ale také na 

doplňky, které nejsou hrazené pojišťovnou (RAGNARSSON, 1992). 

 

2. 4. Výběr elektrického vozíku s ohledem na správný sed 

 

 Nejdůležitější součástí výběru elektrického vozíku, dle mého názoru, je získání 

měrných podkladů na doporučení elektrického vozíku, který umožní majiteli správný sed bez 

rizika vzniku patologií. 

 Optimální sed by měl být vzpřímený, symetrický, pánev by měla být nakloněná 

dopředu a hřebeny kyčelních kostí by měly být stejně vysoko. Kyčelní klouby, kolenní klouby 

a hlezenné klouby by měly být postaveny v 90ti stupňové flexi (HAM, 1998). 

Výběr vozíku se musí soustředit především na správný sed. Ne vždy lze fyziologický 

sed zajistit, například vzhledem ke kontrakturám. Naším úkolem je navrhnout a zajistit takový 

vozík, který nebude podporovat žádné patologie a patologie již vzniklé bude schopen udržet 
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na stávající úrovni, popřípadě je mírně zlepšovat, pokud je to možné. Parametry, podle 

kterých vozík vybíráme jsou šířka sedačky, hloubka sedačky, potřeba sedacího polštáře, výška 

zádové opěrky, délka stupačky, výška, délka a typ područky, opěrka hlavy, ovládání a volba 

pohonu (VAŠÍČKOVÁ, zdroj:  

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_1_vyber_voziku.html). 

 

2. 4. 1. Šířka sedačky 

  

Šířku sedačky určíme tak, že změříme šířku mezi trochantery a přidáme k výsledku  

jeden až jeden a půl centimetru z každé strany odstup od bočnic. 

  Při určování šířky sedačky, je třeba brát v úvahu zimní počasí, kdy se pacient/klient 

může balit do deky, což je třeba vědět předem a při výběru spíše přidat dva centimetry 

z každé strany (VAŠÍČKOVÁ, zdroj:  

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_11_elektricky_vozik_a_sezeni.html).                

 U dětí musíme zvážit růst a přibírání na váze, je nutno si uvědomit, že vozík se 

doporučuje na 5 let dopředu (ZACH, 2006). 

 

2. 4. 2. Hloubka sedačky 

  

Hloubka sedačky je vzdálenost mezi zadní rovinou a podkolenní jamkou. Používá se 

k určení hloubky sedadla vozíku. 

 Správnou hloubku sedáku určíme tak, že změříme vzdálenost mezi zadní rovinou a 

podkolenní jamkou a odečteme pět centimetrů. 

 Zmenšením rozměru o pět centimetrů předejdeme zvýšenému tlaku na podkolenní 

jamku. Správnou hloubkou sedačky umožníme lepší rozložení hmotnosti na sedací plochu. 

(COOPER, 1998) 

 

2. 4. 3. Sedací polštář 

 

V případě, že doporučujeme vozík je třeba rozhodnout, zda bude pacient/klient sedět 

na polstrované sedačce nebo bude potřeba doporučit sedací polštář. Před rozhodnutím je třeba 

zhodnotit u pacienta/klienta riziko vzniku dekubitů a postavení pánve. V případě výběru 

správného    sedacího    polštáře   a   vhodného   nastavení   celého   vozíku, můžeme předejít 
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vzniku patologií nebo jejich zhoršování (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_3_sedaci_postar.html). Tento fakt o 

kterém Vašíčková píše je podle mého názoru velmi důležitý a je třeba, aby byl vždy při 

výběru elektrického vozíku zohledněn.   

Sedací polštář vybíráme podle následujících kritérií: 

 1. „Jak rozkládá tlak a působí preventivně proti otlakům a riziku dekubitů.“ 

 2. „Jak redukuje střižné síly a tím i snižuje riziko poškození kůže.“ 

 3. „Jak napomáhá správnému postavení pánve a tím ovlivňuje i celou páteř a  

     současně jaké nabízí možnosti korekce při špatném postavení pánve.“ 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_3_sedaci_postar.html) 

Máme k dispozici několik typů sedacích polštářů. Sedací polštáře pevné a tekuté 

(výplň je vzduch, voda nebo hydrokoloidní tekuté gely). Jiné dělení sedacích polštářů je na 

rovné a tvarované. 

 Pevné polštáře nedostatečně rozkládají tlak. Dochází tedy ke zvýšenému bodovému 

tlaku na kostní prominence. Správně tvarované pevné polštáře mohou bodový tlak snížit. 

Stabilitu u pevných polštářů stanovuje densita materiálu (čím nižší, tím menší stabilita). „Z 

pohledu hodnocení střižných sil pevné polštáře nejsou pohyblivé, tedy střižné síly nejsou 

redukovány, jsou přítomny a je riziko poškození kůže.“  (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_3_sedaci_postar.html) 

 Tekuté polštáře správně rozkládají tlak po celé ploše. Stabilita u těchto polštářů je 

přímo úměrná viskozitě (čím vyšší, tím lépe stabilizuje pánev). Tekuté polštáře redukují 

střižné síly. 

 K dispozici jsou kombinované sedací polštáře. Kombinací materiálu dochází ke 

zlepšení antidekubitního hlediska a zároveň i stability. 

 Sedací polštáře jsou doporučovány na 3 roky. Po uplynutí  této doby má pacient/klient 

právo na nový. Pokud budeme na elektrickém vozíku využívat sedací polštář je třeba, 

abychom další měření prováděli již na vybraném sedacím polštáři (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_3_sedaci_postar.html).  
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2. 4. 4. Výška zádové opěrky 

  

Výška zádové opěrky je závislá na výšce postižení, stabilitě sedu, délce horní části 

těla, šířce sedadla a eventuálně na zvýšeném svalovém tonu, bolestech nebo chybnému 

postavení páteře. (ZACH, 2006) 

 Zádová opěrka nesmí zabraňovat pohyblivosti a funkčnosti pacienta/klienta. Lopatky 

musí zůstat volně pohyblivé. 

 „Vhodná zádová opěrka je zásadní pro správnou podporu zakřivení páteře a celého 

sedu.“ ( VAŠÍČKOVÁ, zdroj:  

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_4_zadova_operka_cast_1.html) 

 Při výběru vhodné zádové opěrky se musíme zaměřit také na patologické zakřivení 

jako je skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza, plochá záda a podobně. Je třeba zjistit, zda jsou 

zakřivení volná či fixovaná.Výšku zádové opěrky musíme měřit vždy s již vybranou sedačkou 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

 http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_4_zadova_operka_cast_1.html). Vyšší 

zádové opěrky využívají především lidé se sníženou pohyblivostí (COOPER, 1998). 

 

2. 4. 5. Délka stupačky 

  

Délka stupačky se měří od podkolenní jamky ke spodnímu okraji podrážky. Stehna 

musí dobře ležet na sedacím polštáři, popřípadě sedačce a podrážky bot pevně na stupačce.  

(ZACH, 2006) 

 Je nutno měřit délku stupačky v obuvi, kterou nejčastěji nosíme. Dále je potřeba 

zvážit, zda bočnice stupačky budou odnímatelné či pevné, popřípadě pohyblivé 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_7_bocnice_stupacky_a_stupacka.html). 

 

2. 4. 6. Výška, délka a typ područky 

  

Područky zajišťují vnější oporu stability trupu. Výšku područky i sedáku je třeba 

hodnotit i vzhledem k tomu, zda nebude překážet v přístupu, například ke stolu. 

 Délka područky ovlivňuje funkci područky stejně jako přístup ke stolu. Délka 

područky se stanovuje od zadní roviny ke špičce opěrné plochy područky. (COOPER, 1998) 
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 Na tvaru područky záleží především v případě, kdy pacient/klient jen obtížně, či pouze 

s asistencí zvládá umístit předloktí na područku a není schopen aktivně udržet předloktí, 

v tomto případě je možné doporučit  miskovité opěrky, které mají tvar „korýtka“, ve kterých 

nehrozí posun (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_14_dil_posledni.html).  

 Područky mohou být pevné či odstranitelné, popřípadě výškově nastavitelné. Jsou 

robustní, připojené k rámu vozíku na dvou místech, vpředu a vzadu, s kovovým lemem, který 

zabraňuje, aby byl oděv pacientů/klientů znečištěn. (COOPER, 1998) 

 

2. 4. 7. Opěrka hlavy 

  

Tvar, výška a umístění hlavové opěrky musí odpovídat postavení krční páteře a hlavy 

pacienta. Opěrka musí hlavu pohodlně podpírat v oblasti velkého týlního otvoru a nad ním.  

 „Toto umístění by mělo zajistit vzpřímené postavení krční páteře, aby se hlava 

nezakláněla či nepředkláněla dopředu.“ (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_9_operka_hlavy_fixacni_popruhy.html ) 

 Hlavovou opěrku je třeba doporučit v případě, že není pacient/klient schopen držet 

hlavu proti gravitaci nebo v případě, že jsou použita polohovatelná záda, popřípadě je možný 

náklon celé sedačky vzhledem k tomu, že v záklonu není možno udržet hlavu spontánně po 

delší dobu (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_9_operka_hlavy_fixacni_popruhy.html ).  

 

2. 4. 8. Ovládání 

  

Při výběru elektrického vozíku se musíme zaměřit na umístění a typ ovládání. Vozík 

se obecně ovládá pomocí ruky s joystickem, který může ovládat buď pouze směr nebo i 

rychlost. Možné je ovládání dominantní rukou nebo oběma rukama. Jestliže tento způsob 

uživateli nevyhovuje, jsou k dispozici různá provedení zahrnující hlavu, nohy, bradu, dech a 

k dispozici jsou i sofistikovanější provedení s hlavovými přepínači (HAM, 1998). K dispozici 

jsou různé speciální tvary joysticků, které umožňují různé úchopy. Též je možné bezdotykové 

ovládání, které je určeno pro pacient/klienty, kteří mají hybnost prstů zachovanou, ale nemají 

dostatečnou svalovou sílu na ovládání joysticku. Na našem trhu je též k dispozici ovládání 

minijoystickem, který je vhodný doporučit pro pacienta/klienta, který má jen velmi malou 
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svalovou sílu. Vzhledem k rozměrům je možno jej držet „v pěsti“ a ovládat palcem 

(MIKULKA, 2007).   

 

2. 4. 9. Volba pohonu 

 

 Volba  pohonu elektrického vozíku je podle mého názoru další důležitou věcí, kterou 

je třeba při výběru zvážit.  

Na výběr máme tři druhy - přední pohon, zadní a středotěžišťový. Zařazení těchto tří 

pohonných systémů je založeno na umístění hnacího kola vzhledem k těžišti. Pohon kol 

definuje základní manipulaci s vozíkem. Všechny tři systémy mají jedinečný charakter jízdy a 

ovladatelnosti. 

 Při zadním náhonu jsou hnací kola umístěna za těžištěm uživatele a menší kola jsou 

v přední části. Systém pohonu zadních kol je tradičním provedením. Velkou výhodou náhonu 

na zadní kola jsou jeho předvídatelné jízdní vlastnosti a stabilita. Potenciální nevýhodou 

tohoto systému je nízká manévrovatelnost v malých prostorách v důsledku většího poloměru 

otáčení. 

 Při náhonu na střed jsou hnací kola přímo pod těžištěm uživatele. Výhodou tohoto 

náhonu je menší poloměr otáčení k lepší manévrovatelnosti ve stísněných prostorách. 

 Pohon předních kol má hnací kola před těžištěm uživatele a bývá poměrně stabilní a 

poskytuje pevný poloměr otáčení. Systém náhonu předních kol lépe překonává překážky či 

obrubníky vzhledem k tomu, že velká přední kola narazí na překážku první. (COOPER, 2006)  

 

2. 4. 10. Baterie 

  

Baterie je těžká a drahá součást elektrického vozíku, kterou je třeba zhruba každé dva 

roky vyměnit. Typicky se jedná o 12 voltové baterie. Donedávna byla většina baterií 

kyselinových (tekutý elektrolyt). Tyto baterie jsou sice ekonomické, ale je třeba pravidelná 

údržba, dolévání destilované vody. Nyní jsou již používané gelové baterie, které jsou dražší, 

ale jsou kompaktní, elegantní a bezpečnější při manipulaci. Je odstraněno riziko popálení 

kyselinou při možném vylití. Gelové baterie mají oproti tekutému elektrolytu nižší rozsah 

ujetých kilometrů a mají nižší životnost (HAM, 1998). 
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2. 4. 11. Co vše je třeba ještě zvážit 

  

Při výběru vozíku je třeba též uvažovat nad celkovou výškou sedačky od země. Toto 

je důležité především při přesunech a pro zajíždění pod stůl či pracovní desku. 

 Další důležitou věcí je typ rámu - zda bude vhodnější pevný nebo skládací. U 

elektrického vozíku je potřeba vzít v potaz průměr kol. Dále dojezd, nebo-li výdrž baterie, a 

maximální možná rychlost (Lachman, odpřednášeno 4. 3. 2009). 

 Na elektrický vozík můžeme doporučit ještě další doplňky. Úpravy a doplňky 

umožňují maximálně přizpůsobit vozík pacientovi/ klientovi. V případě, že jsou úpravy 

dostatečně odůvodněny zdravotním stavem, pojišťovny je plně hradí. „Na každý takto zvolený 

doplněk je pak třeba vystavit další poukaz.“ (MIKULKA, 2007) 

Polohování zad a náklon sedu, toto je vhodné pro pacienty/klienti, kteří nezvládají 

delší dobu vertikální zátěž. Díky polohování dochází k lepšímu rozložení hmotnosti trupu. 

Polohování zad i náklon sedu může být ovládáno elektricky či mechanicky. Pokud 

doporučíme polohování či náklon je nutné, aby byl vozík vybaven opěrkou hlavy. V záklonu 

není nikdo schopen po delší dobu držet hlavu aktivně. Navíc je možné doporučit polohování 

stupaček, ovládání je též mechanické či elektrické (VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_13_vypsani_elektrickeho_voziku.html). 

U některých elektrických vozíků je možné provedení, které je doplněné o 

vertikalizační sedačku. Tato sedačka umožňuje pacientovi/klientovi změnit polohu ze sedu do 

stoje. Změna polohy působí příznivě na činnost vnitřních orgánů. Podporuje peristaltiku, 

snižuje riziko vzniku dekubitů, podporuje krevní oběh. Pomocí vertikalizační sedačky má 

pacient/klient možnost dosáhnout na výše uložené předměty, a tím zvyšuje jeho soběstačnost. 

Mezi další doplňky můžeme zařadit bezpečnostní pásy, výškové zvedání sedačky, ovládání 

vozíku pro doprovod (nehradí zdravotní pojišťovna), překračovače obrubníků (nehradí 

zdravotní pojišťovna), pracovní deska plexi (nehradí zdravotní pojišťovna) (Zdroj: 

http://www.ortoservis.cz/pages/elektricke_voziky/elektricke_voziky.php). Dále do 

příslušenství můžeme zařadit ještě stabilizační opěrky zad, abdukční klíny nebo držák berlí 

(nehradí zdravotní pojišťovna) (Zdroj: http://www.dmapraha.cz/katalog/elektricke-voziky).   
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2. 5. Když se vozík vybere nevhodně 

 

Na závěr teoretické části jsem zařadila kapitolu o důsledcích nevhodně navrženého 

elektrického vozíku, které popisují Brubaker a Vašíčková. Dle mého názoru jsou tato fakta 

velmi důležitá proto, abychom si všichni uvědomili důležitost správného výběru elektrického 

vozíku.  

Dojde-li k tomu, že vybereme příliš širokou sedačku, bude to mít za následek sed se 

šikmou pánví, na který bude páteř reagovat vychýlením do strany a vznikem skoliózy 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_11_elektricky_vozik_a_sezeni.html). 

Pokud bude sedačka naopak příliš úzká, zapříčiní zvýšený tlak na měkké tkáně a tím zvýší 

riziko vzniku dekubitů. (BRUBAKER, 1992) 

Pokud je špatně vybraná hloubka sedu (je příliš hluboká), dochází k utlačování 

podkolenní jamky. Je-li naopak příliš krátká, nedochází k adekvátnímu rozložení tlaku na 

hýždě a stehna, ale dochází k jeho koncentraci především na hýždě a chodidla. 

Šířka zádové opěrky - v případě, že je příliš úzká, dochází ke kompresi laterálního 

povrchu těla. Pokud je naopak zádová opěrka příliš široká, dochází ke strannové nestabilitě, 

která může mít za následek vznik, popřípadě zhoršení deformit páteře (skoliózu). 

Výška zádové opěrky - je-li příliš vysoká, omezuje pohyb v ramenním kloubu. Naopak 

pokud je příliš nízká, dochází k předozadní a laterální nestabilitě trupu se zvýšeným rizikem 

vzniku deformit páteře. (BRUBAKER, 1992) 

Délka stupaček - pokud je příliš dlouhá, dochází k velkému tlaku na stehna ze zadní 

strany. Pokud je stupačka příliš krátká, dochází k zvýšenému tlaku v podkolenní jamce, což 

může mít za následek poruchy cirkulace v dolních končetinách a zvýšené riziko vzniku 

trombózy. (BRUBAKER, 1992) 

Výška područky - je-li vysoká, při opření musí pacient/klient zvednout ramena, tím 

dojde k nachýlení trupu dopředu a k prohnutí celé páteře. To vše vede k přetížení horních 

fixátorů lopatek. 

„Výsledkem mohou být bolesti ramen, bolesti krční páteře či dokonce bolesti hlavy. 

Pokud je níže, pacient se ve snaze zajistit oporu uklání, tak zešikmuje pánev ke straně úklonu, 

více zatěžuje hrbol sedací kosti na straně úklonu a páteř se vychyluje do oblouku.“ 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj:  

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_8_bocnice_podrucky.html). 
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Když se chce pacient/klient opřít na obou stranách, musí se snížit tím, že podjede 

pánví dopředu, dojde k překlopení pánve dozadu a ke kyfotizaci páteře v bedrech 

(VAŠÍČKOVÁ, zdroj: 

http://www.medicco.cz/bylo_napsano_o_sezeni_dil_8_bocnice_podrucky.html). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Cílem bakalářské práce bylo sestavit zásady pro výběr elektrického vozíku. U těchto 

vozíků stejně jako u mechanických je správný výběr velmi důležitý. Vzhledem k tomu, že 

vozík je doporučován na 5 let dopředu, majitel v něm tráví většinu dne bez možnosti změnit 

polohu a s ohledem na cenu. Je třeba, aby nebyl posuzován jen správný sed, ale také potřeby a 

možnosti pacienta/klienta, pro kterého je vozík vybírán. 

 

3. 1. Úvod 

  

Ve své práci jsem používala smíšený výzkum. „Smíšený výzkum je definován jako 

obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, techniky nebo 

paradigmata v rámci jedné studie.“ (HENDL, 2005)  

V tomto výzkumu se mohou kvalitativní a kvantitativní přístupy doplňovat a 

k propojení dochází při interpretaci (HENDL, 2005). 

 Charakteristiky kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie jsou póly, u kterých je 

časté prolínání a kombinování (VYMĚTAL, 2004). 

 Výzkumná otázka je to, co je zapotřebí zodpovědět, aby bylo možné dosáhnout cíle a 

je možné ji v průběhu výzkumu doplňovat či modifikovat (HENDL, 2005). 

 Já jsem si ve své práci jako výzkumnou otázku stanovila: 

„Jsou doporučovány takové elektrické vozíky, které vyhovují jejich majitelům ve všech 

aspektech?“ 

 

3. 2. Vyhodnocení dotazníků 

  

V praktické části jsem využila dotazník, který se zaměřil na subjektivní zhodnocení 

vhodnosti elektrického vozíku jeho majitelem. Dotazník vyplnilo celkem 10 respondentů. 

Kritériem pro výběr účastníků dotazníkového šetření bylo pouze to, že musejí být majitelem a 

aktivním uživatelem elektrického vozíku. Dotazník obsahuje deset otázek a dvě podotázky. 

Sběr dat částečně probíhal na mé praxi v Centru Paraple, ostatní dotazníky jsem vyplnila 

s lidmi, které jsem znala z dřívějších praxí a věděla jsem o nich, že jsou aktivními uživateli 

elektrických vozíků. Výsledky dotazníku jsem vyhodnotila pomocí grafů. 
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První otázka zjišťovala věk účastníků dotazníkového šetření. Otázka byla položena 

deseti lidem a odpověděli na ní všichni. Nejvíce bylo respondentů ve věku 30 – 39 let, a to 

čtyři. Ostatní věkové kategorie byly zastoupeny vždy po dvou respondentech. 
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 Graf č. 1 znázorňuje věk respondentů. 

 

Další otázka poukazuje na různé diagnózy účastníků, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření. Vzhledem k tomu, že sběr dat proběhl především v Centru Paraple je nejvíce 

zastoupena kvadruparéza, a to 7 respondentů. Dále se zúčastnili dva respondenti s dětskou 

mozkovou obrnou a jeden respondent s roztroušenou sklerózou. Odpovědělo všech 10 

respondentů. 
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 Graf č. 2 znázorňuje rozdílné diagnózy, jak byly zastoupeny v dotazníkovém 

šetření. 

 

Další otázka, v pořadí třetí, mapovala, zda je toto první elektrický vozík, který 

respondent vlastní. Osm respondentů má zatím první elektrický vozík. Zbylí dva respondenti, 

kteří na tuto otázku odpověděli ne, odpovídali na následující podotázku, a to kolikátý v řadě 

je to jejich elektrický vozík. Pro oba dva je toto druhý vozík. Tuto otázku zodpověděli 

všichni. 
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 Graf č. 3 znázorňuje pro kolik respondentů byl tento vozík první. 
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Další otázka zjišťovala, jak dlouho již respondenti elektrický vozík používají. Nejdéle, 

a to 10  let, používá vozík jeden respondent. Nejvíce respondentů používá vozík 1 – 3 roky, a 

to šest. Tři z dotazovaných používají vozík 4 – 6 let. Na tuto otázku odpověděli všichni 

dotazovaní. 
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Graf č. 4 znázorňuje, jak dlouho elektrický vozík respondenti používají. 

 

Otázka číslo 5 zjišťovala, kolik respondentů vlastní elektrický i mechanický vozík. Na 

otázku odpovědělo všech deset respondentů. Devět z nich vlastní oba vozíky, jeden 

respondent má pouze elektrický vozík. 

 

 

0

2

4

6

8

10

oba jen elektrický

Otázka č. 5. Vlastníte pouze elektrický 
vozík nebo i mechanický?

Počet respondentů

 

 Graf č. 5 znázorňuje kolik respondentů vlastní mechanický i elektrický vozík. 
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K otázce číslo 5 se vztahuje podotázka pro ty, kteří odpověděli, že vlastní elektrický i 

mechanický vozík. Tato podotázka se ptá na to, který z vozíků je pro ně pohodlnější. Na 

otázku odpovědělo osm z devíti respondentů. Pro sedm respondentů je pohodlnější elektrický. 

Jeden respondent nevidí mezi vozíky v pohodlnosti rozdíl. 
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Podotázka č. 5. 1. Který z vozíků je pro Vás 
pohodlnější?

Počet respondentů

 

Graf č. 6 znázorňuje, který z vozíků vyhovuje majiteli více.  
 

V další otázce jsem chtěla zjistit, zda respondentům jejich elektrické vozíky zcela 

vyhovují. Otázky zodpověděli všichni. Pro osm respondentů je jejich vozík zcela vyhovující. 

Dva respondenti by na svém vozíku ještě nějaké věci rádi upravili. 
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Otázka č. 6. Vyhovuje Vám zcela Váš elektrický vozík?

Počet
respondentů

 

 Graf č. 7 znázorňuje, zda zcela vyhovuje elektrický vozík jeho majiteli. 
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V pořadí sedmá otázka byla určena pouze těm, kteří v předešlé otázce odpověděli NE. 

V této otázce jsem chtěla zjistit co dotyčným na vozíku nevyhovuje. Jeden respondent uvedl, 

že má ve vozíku špatný sed a v neposlední řadě, že je příliš velký a nedostane se všude kam 

potřebuje. Druhý respondent uvedl, že pro něj je nevyhovující výška vozíku. Dále, že se 

nedokáže s vozíkem otočit na místě a v neposlední řadě uvedl, že ovládání není dostatečně 

sofistikované. 

 

Další otázka mapovala na co se respondenti zaměřili při výběru vozíku, pouze ve 

čtyřech případech odpověděli respondenti polohovatelnost a správný sed. Pro dva 

respondenty bylo důležité ovládání. Jeden z respondentů  se zaměřil pouze na velikost vozíku 

a jeden respondent uvedl, že jeho vozík musel mít prostě všechno. Na tuto otázku odpověděl 

sedm respondentů. 
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Otázka č. 8. Na co jste se zaměřili p ři výběru 
elektrického vozíku?

Počet respondentů

Graf č. 8 znázorňuje na co se respondenti zaměřili p ři výběru vozíku. 

  

 Další otázka mapuje funkční postižení respondentů, kvůli kterému je pro ně nutností 

používat elektrický vozík. Zde odpovědělo všech deset respondentů. Pro šest respondentů je 

nejvíce limitující spasticita. Čtyři respondenti nemají dostatečnou svalovou sílu horních 
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končetin. Všichni čtyři využívají exteriérový elektrický vozík pro zvýšení soběstačnosti, 

doma zvládají pohyb na mechanickém vozíku. 
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Otázka č. 9. Co Vás nejvíce limituje v používání 
mechanického vozíku a je pro Vás nezbytné využívat 

elektrický vozík?

Počet respondentů

 

 Graf č. 9 znázorňuje funkční postižení, které respondenty limituje v používání 

mechanického vozíku. 

 

 V poslední otázce jsem chtěla zjistit od jaké firmy se zdravotnickými pomůckami mají 

respondenti své vozíky. Na otázku odpověděli všichni. Dva respondenti měli vozík od jiné 

firmy, která nebyla uvedena v možnostech, na název si nevzpomněli. Tři respondenti měli své 

vozíky od firmy Medicco a tři od firmy Sivak. Jeden účastník dotazníku měl vozík od firmy 

Meyra a jeden od firmy Otto bock. 
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Otázka č. 10. Od jaké firmy je Váš elektrický vozík?

Počet
respondentů

 

Graf č. 10 znázorňuje zastoupení firem, od kterých mají respondenti elektrické vozíky.  

 

 Dotazníky jsem vyplňovala s respondenty společně, proto v případě, že nebyla nějaká 

otázka jasná mohla jsem vysvětlit, jak je myšlená. Měla jsem možnost sama si udělat názor na 

to, zda je vozík podle mého názoru vhodný či nevhodný. U jednoho respondenta se náš názor, 

že je vozík nevhodný, shodoval. U pěti respondentů bych vozík klasifikovala jako vhodně 

vybraný. Poslední čtyři respondenti neměli vozík nevhodně vybraný, ale vždy byl přibližně 

jeden parametr nesprávně navržený.  
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3. 3. Kasuistika 

   

Do své práce jsem se rozhodla zahrnout kasuistiku pacienta/klienta, který využívá 

exteriérový elektrický vozík. Tento vozík nebyl zcela vhodně vybrán pro potřeby a možnosti 

klienta. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla kasuistiku zde uvést. Má demonstrovat vliv 

nevhodně vybraného elektrického vozíku na pacienta/klienta. V tomto případě je třeba brát na 

zřetel, že pacient/klient využívá vozík pouze  určitou část roku (přibližně 8 – 9 měsíců/ročně) 

a to 3x – 4x týdně jen na jízdu venku. Doma a na krátké vzdálenosti používá mechanický 

vozík. Tudíž nevhodně vybraný elektrický vozík nepůsobí na sed pacienta/klienta nepřetržitě, 

jako je tomu u pacientů/klientů, kteří využívají jen elektrický vozík. Během získávání 

informací na kasuistiku jsem použila pozorování pacienta/klienta při činnostech, při pohybu 

na vozíku, přesedání z elektrického vozíku na mechanický a opačně. Dále jsem použila 

rozhovor s pacientem/klientem a jeho manželkou, která se o něj stará a zařizuje vše ohledně 

bezbariérovosti, kompenzačních pomůcek a sebeobsluhy. 

 

Případová studie se zabývá detailně jedním nebo omezeným počtem konkrétních 

případů. V případové studii nám jde o sběr velkého množství dat od jednoho případu.  

„P ředpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme 

jiným podobným případům. Případová studie má být pružná, co se týká množství a typu dat. 

Data pro případovou studii mohou poskytovat rozhovory, záznamy pozorování nebo 

dokumenty.“ (HENDL, 2005) 

Pozorování představuje snahu zjistit skutečnosti. V kvalitativním výzkumu je 

pozorování promyšlenou činností. Pozorování může být strukturované či nestrukturované. 

Může probíhat v uměle vytvořené či v přirozené situaci. Nevýhodou pozorování je to, že 

většinu toho, co se děje, výzkumník nepostřehne (HENDL, 2005). 

 

Pan J. J. 

Rok narození: 1961 

Diagnóza: Kvadruparéza, míšní léze C6, úraz při skoku do vody - červenec 2003 

Hospitalizace: červenec 2003 – říjen 2003 - Fakultní nemocnice Motol, listopad 2003 -

Kladruby, prosinec 2003 – leden 2004 - nemocnice Liberec, únor 2004 – červen 2004 - 

Kladruby, červen 2004 – červenec 2004 - Vojenský rehabilitační ústav Slapy  
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Rodinná anamnéza: ženatý, žena se o pana J. stará, dcera též pomáhá otci, matka a otec se o 

pana J. starají když nemůže manželka 

Sociální anamnéza: invalidní důchod, příspěvek na péči - 4. stupeň 

Pracovní anamnéza: pracuje na počítači z domova na postu asistent marketingu, na počítači 

nepoužívá žádné úpravy 

 

Bydlení: Bydlí v rodinném domě se ženou, dcerou, matkou a otcem. Bydlí v prvním patře, 

kam má postavený výtah. První patro je celé bezbariérové, zařízená bezbariérová koupelna se 

sprchovým koutem. Okolí domu vše bezbariérové. 

 

Kompenzační pomůcky: Mechanický vozík QUICKIE, Elektrický vozík Pride Jazzy, Roomer 

- stropní zvedací a transportní zařízení, sprchovací vozík, v koupelně madla, upravená lžíce 

s vidličkou, dioptrické brýle, výtah, elektrické přesedací zařízení do auta, antidekubitní 

matrace. 

 

Mobilita: 

- Na krátké vzdálenosti a doma se zvládá pohybovat na  mechanickém vozíku, pokud je 

prostředí zcela bezbariérové. V případě i menšího stoupání nemá dostatečnou 

svalovou sílu, aby stoupání vyjel a potřebuje dopomoc druhé osoby. Venku na delší 

vzdálenosti využívá elektrický vozík. 

- Přesuny sám nezvládá, doma využívá pro přesuny roomer, který obsluhuje druhá 

osoba. Přesun do auta je zajišťován pomocí elektrického přesedacího zařízení, které 

musí obsluhovat druhá osoba. 

 

pADL: 

- při soběstačnosti plně závislý na druhé osobě 

- sebesycení – zvládá sám pomocí upravené lžíce nebo vidličky – fixační páskou 

připevněnou k ruce, pokud má maso, potřebuje ho nakrájet 

- oblékání - zkouší horní polovinu těla, ale i s tou potřebuje pomoc, v oblékání mu 

pomáhá manželka, činnost provádí celou sama 

- obouvání – sám nezvládá, je třeba  plná dopomoc druhé osoby 

- hygiena – sprchování zvládne sám na sprchovacím křesle, vyčistit zuby a holení 

zvládá také sám, s česáním a stříháním nehtů potřebuje plnou dopomoc druhé osoby 

- kontinence – používá permanentní katétr se sběrný sáčkem 
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iADL: 

- transport – v autě jezdí pouze jako spolujezdec, MHD zvládá sám, pokud je 

bezbariérové 

- nakupování – zvládá pouze s dopomocí druhé osoby, potřebuje pomoc podat věci, 

vyndat peněženku 

- léky – připravuje manželka, jinak si je bere sám 

- příprava jednoduchého jídla – nezvládne 

- funkční komunikace zcela zachovaná, bez problémů zvládá komunikaci pomocí 

mobilního telefonu i přes internet 

 

Horní končetiny (HKK) 

- dominance – pravá horní končetina (PHK) 

 

PHK 

- ramenní kloub – aktivně zvládá všechny pohyby i proto gravitaci, abdukce nad 90 

stupňů  je bolestivá 

- loketní kloub – flexe - zvládne aktivně, extenze – aktivně nezvládá, pasivně je pohyb 

možný v plném rozsahu, supinace – část pohybu zvládá aktivně, pasivně je možná 

v plném rozsahu, pronace – aktivně nezvládá, pasivně je pohyb možný v celém 

rozsahu  

- zápěstí – dorzální flexe – zvládá aktivně přibližně do 30 stupňů, pasivně lze pohyb 

provést až do hyperflexe, palmární flexe – sám zvládá pouze pomocí gravitace, 

s vyloučením gravitace pohyb nezvládne, pasivně je pohyb možný bez omezení 

ulnární dukce – aktivně pohyb nezvládá ani s vyloučením gravitace, pasivně je možný 

v plném rozsahu, radiální dukce –  aktivně nezvládne ani s vyloučením gravitace, 

pasivně je pohyb možný, ale omezený 

- prsty – flexe – pohyb částečně zvládá aktivně, pasivně je možná v plném rozsahu, 

extenze – aktivně nezvládne, pohyb je možný pouze pasivně v plném rozsahu 

 

Svalová síla: 

- na akru velmi malá, nefunkční 
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Citlivost: 

- taktilní čití na prstech a hřbetu ruky nezachováno, na dlani, předloktí a paži rozezná 

bez obtíží, lokalizaci zvládá bez obtíží 

- termické čití na prstech a hřbetu ruky nezachováno, na dlani, předloktí a paži rozezná, 

ale se zpožděním, lokalizací zvládá po delším působení podnětu   

- algické čití na prstech a hřbetu ruky nezachováno, na dlani, předloktí a paži rozezná 

bez obtíží lokalizace též bez potíží 

- diskriminační čití nerozezná 

- stereognózie nezachována 

- pohybocit, polohocit zachován  

- vibrace jsem neměla možnost vyzkoušet 

 

Levá horní končetina (LHK) 

- ramenní kloub – aktivně zvládá všechny pohyby 

- loketní kloub – flexe – pohyb zvládá aktivně, extenze – aktivně zvládne pohyb 

přibližně do 60 stupňů proti gravitaci, dokončit pohyb nezvládne aktivně ani 

s vyloučením gravitace, pasivně je  pohyb možný v plném rozsahu, supinace - část 

pohybu zvládá aktivně, pasivně je pohyb možný v plném rozsahu, pronace - aktivně 

pohyb nezvládá, pasivně je pohyb možný v plném rozsahu 

- zápěstí – dorzální flexe – aktivně pohyb zvládá částečně i proti gravitaci, pasivně je 

pohyb možný až do hyperflexe, palmární flexe – aktivně pohyb nezvládá, pasivně je 

pohyb možný v plném rozsahu, ulnární a radiální dukce – aktivně pohyb nezvládá,  

pasivně lze pohyb provést v plném rozsahu 

- prsty – flexe – částečně pohyb zvládne aktivně i proti gravitaci, pasivně je pohyb 

možný v plném rozsahu, extenze – aktivně pohyb nezvládne, pasivně je pohyb možný 

v plném rozsahu 

 

Svalová síla: 

- na akru částečně zachovaná, částečně funkční 

- subjektivně pan J. hodnotí LHK oproti PHK jako silnější 

 

Citlivost: 

- stejná jako na PHK 
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Úchopy: 

- PHK fáze úchopu zvládá všechny, ale jen s lehkým předmětem (molitanový míček), 

LHK zvládá též všechny fáze úchopu 

- dlaňové úchopy – kulový úchop zvládá oběma horními končetinami, PHK je slabší, 

válcový úchop zvládají omezeně obě horní končetiny 

- prstové úchopy – špetkový a mincový úchop zvládají obě horní končetiny jen 

s omezenou svalovou silou, PHK je slabší, ostatní prstové úchopy nezvládá ani jedna 

horní končetina  

 

Zhodnocení elektrického vozíku: 

- elektrický vozík exteriérový, zadní náhon, ovládání pomocí joysticku, vozík používá 

již pět a půl roku 

- v zimě nepoužívá, v létě 3x – 4x do týdne 

- U vozíku je nevhodně vybraná hloubka sedačky, je příliš malá. Má za následek 

nevhodné rozložení tlaku na hýždě a stehna. Dochází ke zvýšenému tlaku na hýždě a 

chodidla, což u pana J. zvyšuje riziko vzniku dekubitů.  

- Vozík má možnost mechanicky změnit sklon zádové opěrky. Pan J. nemá dostatečnou 

svalovou sílu pro uvedení zádové opěrky do původního sklonu. Když potřebuje uvést 

zádovou opěrku do původní pozice, musí požádat o pomoc druhou osobu. Při 

možnosti změnit sklon zádové opěrky, musí být vozík vybaven hlavovou opěrkou, 

kterou vozík pana J. vybaven není. Pan J. má výrazný předsun hlavy, který se stále 

zhoršuje při změně sklonu zádové opěrky. 

- Područky jsou moc vysoké, dochází k elevaci ramen, což u pana J. má za následek 

bolest ramen a lopatek. Područky jsou příliš krátké. Při ovládání pan J. nemůže mít 

předloktí položené pohodlně na područce. 

- Ovládání elektrického vozíku je navržené na pravou horní končetinu. Joystick využívá 

bez jakýchkoli úprav a nástavců. Vzhledem k vyšetření horních končetin toto řešení 

hodnotím též zcela nevhodně vzhledem k tomu, že LHK má mnohem větší svalovou 

sílu nežli PHK a i úchop tato končetina zvládá mnohem silněji. Pomocí nástavce na 

joystick by bylo ovládání pro pana J. mnohem jednodušší. 

- Sedačka vozíku byla původně pevnou součástí vozíku. Byla potažena koženkou, což 

panu J. nevyhovovalo a v letním období tento fakt ještě zvyšoval riziko vzniku 

dekubitů. Z tohoto důvodu si pan J. nechal sedačku odstranit a využívá kombinovaný 
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sedací polštář (výplň pěna s gelem). I tato změna mohla vést ke zhoršení sedu ve 

vozíku, vzhledem k tomu, že sedačka i sedací polštář mají různou výšku.  

- Bezbariérovost je okolo domu dostatečně zajištěna, i okolní prostředí částečně 

bezbariérové, nemá problémy s pohybem na elektrickém vozíku. 

 

Slabé stránky: 

- malá svalová síla, na akru téměř žádná 

- sklony k dekubitům 

- naučené špatné stereotypy, především při pohybu na mechanickém vozíku se pan J. 

opírá o zápěstí v dorzální hyperflexi, stěžuje si na parestezii předloktí, která je podle 

jeho slov až bolestivá 

- necitlivost prstů, je třeba při činnostech kontrola zrakem 

- nestabilní v sedu 

- bolestivé pravé rameno 

- nevhodně vybraný elektrický vozík 

 

Silné stránky: 

- dodržuje rady terapeutů 

- snaživý 

- vše nejdříve zkusí sám a teprve potom si nechá pomoci, když to nedokáže 

- umí si říct o pomoc 

 

Přístupy: 

- biomechanický přístup 

- neurovývojový přístup 

 

Cíle klienta: 

- Zlepšit prstové úchopy a zvýšit svalovou sílu na akru alespoň do stavu těsně po úrazu, 

kdy jak pan J. uvádí, byl schopen bez obtíží zvednout ze stolu CD disk nebo ořech. 

  

Cíle: 

- do jednoho roku zlepšit stabilitu v sedě, aby byl schopen se v sedě bez podpory udržet 

alespoň po dobu jedné minuty 
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- do jednoho roku zlepšit svalovou sílu, alespoň na takovou úroveň, aby dokázal 

zvednout sklenici s vodou a udržet ji bez použití špatných stereotypů (dorzální 

hyperflexe zápěstí) 

- do jednoho roku zlepšit válcový úchop a naučit se tužkový 

- do jednoho roku zmapovat firmy se zdravotnickými pomůckami, které dodávají 

elektrické vozíky a jejich služby, které při výběru jejich vozíku poskytují (servis, 

možnost vyzkoušení vozíku i v pacientově/klientově prostředí, příslušenství a doplňky 

k elektrickým vozíkům) a následně vybrat nový elektrický vozík 

 

Dlouhodobý plán: 

- nácvik stability v sedě  

- trénink oblékání horní poloviny těla  

- trénink svalové síly na akru 

- nácvik válcového úchopu 

 

Krátkodobý plán: 

- zvyšování svalové síly prstů pomocí molitanového míčku a terapeutické hmoty 

- nácvik válcového úchopu nejdříve pomocí obou horních končetin a větších předmětů, 

postupně používat předměty menší 

- doporučit zvětšení tužkového úchopu a nacvičovat grafomotoriku 

- nacvičovat oblékání trička v sedě na posteli, nejdříve bude třeba pana J. jistit, 

vzhledem ke špatné stabilitě sedu a padání dozadu,  postupně zevní oporu odstraňovat 

 

Závěr: 

 Pan J. je velmi snaživý a chce se stále zlepšovat, terapii vítá. Jeho rodina mu při 

terapiích i soběstačnosti velice pomáhá. Doporučila bych změnu elektrického vozíku, na 

kterou má již pan J. nárok. Před tím než se pro konkrétní vozík pan J. rozhodne, doporučila 

bych návštěvu různých firem se zdravotnickými pomůckami a teprve podle služeb, které 

firmy nabízejí ohledně elektrických vozíku, bych doporučila vybrat firmu a konkrétní vozík.    

Při změně vozíku bych dbala na parametry správného sedu, méně hlubokou sedačku, delší a 

nižší područky a především na to, aby se všechny rozměry měřily na již vybraném sedacím 

polštáři, který pan J. používá. Dále bych doporučila hlavovou opěrku a elektricky ovládaný 

sklon zádové opěrky vzhledem k tomu, že mechanický sklon zádové opěrky nedokáže pan J. 

ovládat zcela sám.  Pokud je u vozíku sklon možný je třeba, aby byla k dispozici hlavová 
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opěrka, protože nikdo není schopný v záklonu po delší dobu držet hlavu aktivně. 

V neposlední řadě bych doporučila ovládání pro LHK s nástavcem, který by zajišťoval kulový 

úchop, který pan J. bezproblémově zvládá. Kompenzačními pomůckami je pan J. dokonale 

vybaven. 

 

U pana J. mě velice překvapil způsob, jak mu byl vozík vybrán. Výběr vozíku mi 

popsal pan J. a jeho manželka. Elektrický vozík si vybíral v Kladrubech, kde mu byly 

předvedeny dva vozíky s různým typem náhonu a on si měl oba vyzkoušet a poté se 

rozhodnout pro ten, který mu byl pohodlnější. Během tohoto výběru mu nikdo nevysvětlil 

výhody a nevýhody vozíků a různých typů pohonů. Měření parametrů kvůli správnému sedu 

nikdo neprovedl.  
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4. DISKUSE 
 

Tato bakalářská práce se zabývá vhodností elektrického vozíku. Během hledání 

informací z dostupných zdrojů mě překvapilo, jak málo se o této problematice v České 

republice píše. Nejvíce se z mého pohledu v České republice zabývá problematikou 

správného sedu ve vozíku Lia Vašíčková. Cizojazyčné knihy se problematikou elektrických 

vozíků zabývají mnohem více i po jejich technické stránce. 

Problematikou  vozíku se v zahraničí téměř nejvíce věnuje R. A. Cooper. V knize 

Wheelchair selection and configuration jsou ucelené informace o měření a parametrech 

potřebných k doporučení vozíku. Ve svých materiálech se měřením zabývá i Vašíčková, ale 

narozdíl od Coopera popisuje mnoho o důsledcích špatného sedu ve vozíku. Důsledky 

nesprávného sedu popisuje též  Brubaker v knize Choosing a wheelchair system. Důsledky 

popsané  Vašíčkovou a  Brubakerem se v mnohém liší. Vašíčková uvádí především to, co se 

může stát s posturou pacienta/klienta. Brubaker uvádí i ostatní rizika, která můžou vzniknout 

jako důsledek nesprávně vybraného vozíku.  Uvádí například riziko vzniku dekubitů, zvýšené 

riziko vzniku trombózy a podobně. 

Téměř ve všech anglicky psaných knihách, které jsem používala při čerpání informací 

je možné najít informace o pohonech elektrických vozíků. Všichni autoři zde popisují výhody 

a nevýhody různých pohonů. Problematice baterií a ovládání se v mnou použitých zdrojích 

zabývá pouze Rosalinda Ham. O možných způsobech ovládání též píše  Mikulka v katalogu 

firmy Ortoservis. 

Postup, jak získat elektrický vozík jsem čerpala z  internetové stránky  

http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/vozík.htm. Na této internetové stránce se autoři 

zmiňují o postupu při podání žádosti o elektrický vozík na rozdíl od Vašíčkové, která popisuje 

ve svých materiálech, co je třeba v žádosti vše uvést. 

Nejvíce doplňků k elektrickým vozíkům jsem našla především u firmy Ortoservis, 

která jako jediná nabízí vertikalizační sedačku, a u firmy DMA.  

Žádný ze spisovatelů se nevěnuje výhradně problematice elektrických vozíků. Jediná 

kniha se nevěnuje jen tomuto tématu. Vždy se  jedná jen o kapitolu nebo odstavec. Převážně  

jde o cizojazyčné knihy.     

V praktické části jsem použila dotazníkové šetření a kasuistiku. Během vyplňování 

dotazníků mě překvapila malá informovanost o elektrických vozících. Dobrý přehled měli 

pouze tři respondenti. Tito tři získávali informace především na internetu. Pouze u dvou 
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respondentů se přímo účastnila výběru elektrického vozíku ergoterapeutka. Tato skutečnost je 

podle mě velice důležitá. Můj názor je takový, že by při každém výběru elektrického vozíku 

měl být přítomen ergoterapeut. 

Mým názorem je, že by bylo vhodné zvýšit povědomost o této problematice i u 

majitelů vozíků. Při vyplňování dotazníků bylo viditelné, kteří respondenti mají o této 

problematice přehled. Každou svou odpověď adekvátně vysvětlovali především u otázek, 

které se týkaly pohodlnosti jejich vozíků a toho, na co se nejvíce zaměřili při výběru vozíku. 

Rozdíl v informovanosti byl též patrný při vysvětlování dvou respondentů, co jim na vozíku 

nevyhovuje. Jeden respondent se výborně orientoval v této problematice, kdežto druhý 

respondent se řídil pouze svým subjektivním pocitem pohodlí. 

Při získávání informací na kasuistiku mě zarazilo, jak neochotně se zdravotnické firmy 

chovaly. To, jak v reálném životě  výběr z vyprávění pacientů/klientů vypadá, se výrazně liší 

od toho, co je popsané v knihách, jak by měl výběr vypadat. 

Nejvíce mě zarazilo vyprávění pana J. o výběru jeho elektrického vozíku. Potvrdil mi, 

že se nikdo nezabýval parametry pro udržení správného sedu. Na výběr dostal pouze dva 

vozíky, které měly dva různé pohony. Nikdo mu nesdělil, že existuje ještě třetí typ pohonu a 

ani mu nikdo neřekl o výhodách a nevýhodách různých typů. Při výběru nebylo ani 

uvažováno nad tím, zda by byl vhodnější interiérový či exteriérový typ. „Maličkost“ jako je, 

zda vozík projede všemi dveřmi v domě, také nikoho nezajímala. Jediné podle čeho si pan J. 

vozík vybíral, byl jeho subjektivní pocit pohodlí. Nikdo se při výběru ani nepozastavil nad 

tím, že pan J., který vzhledem k malé svalové síle musí používat kompenzaci, aby udržel lžíci, 

bude mít též problém s používáním mechanického nastavení sklonu zádové opěrky. 

V neposlední řadě mě zarazila nesprávná hloubka sedačky, která má za následek nevhodné 

rozložení tlaku na hýždě a stehna. Další velice nevhodný parametr pro pana J., u kterého je  

zvýšené riziko vzniku dekubitů. Pro mě je toto příklad zcela nevhodně vybraného vozíku. Je 

přeci podstatné, aby se parametry vozíku přizpůsobily pacientovi/klientovi a nikoliv naopak. 

 

 

 

 

 

 



 37 

5. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
 

 Tato bakalářská práce se zabývá vhodností elektrického vozíku. Jejím cílem bylo 

sestavit základní zásady, které by měly být dodržovány při výběru elektrického vozíku. Tyto 

zásady by měly sloužit pro potřeby ergoterapeutů. Podle mého názoru se mi cíl práce podařilo 

splnit. 

 Mou první výzkumnou otázkou bylo, zda pacienti/klienti posuzují subjektivně svůj 

elektrický vozík jako pohodlný.  Vyhodnoceným dotazníkem jsem  zjistila subjektivní 

hodnocení vhodnosti elektrického vozíku jejich majiteli. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

deset respondentů. Jediným kritériem jejich výběru bylo aktivní používání elektrického 

vozíku. Dotazníky jsem vyplňovala osobně s respondenty. Byla to možnost, jak zhodnotit 

elektrický vozík z mého pohledu. Závěrem dotazníku je, že pro 80 procent mnou 

dotazovaných je jejich elektrický vozík pohodlný. Z mého pohledu jsou vhodně vybrané 

vozíky jen u 50 procent dotazovaných. U deseti procent je vozík zcela nevhodný. Čtyřicet 

procent mnou dotazovaných mělo z mého pohledu vždy jeden nebo dva parametry nevhodně 

vybrané. 

 Další otázku jsem si stanovila, zda je vozík správně vybírán. Informace o výběru jsem 

získávala z kasuistiky. Během získávání informací do kasuistiky od pana J., jsem si nechala 

předvést přesuny z mechanického vozíku na elektrický. Pozorovala jsem sed ve vozíku a 

parametry vozíku, abych jej mohla v kasuistice zhodnotit. I pana J. jsem zahrnula do 

dotazníku, abych zjistila jeho názor na vozík a mohla ho porovnat s tím mým. Poté jsem při 

rozhovoru zjišťovala od pana J. a jeho manželky, která se též účastnila výběru, jak výběr 

elektrického vozíku probíhal. V neposlední řadě jsem zjišťovala, zda se výběru účastnil  

ergoterapeut nebo fyzioterapeut. Při výběru elektrického vozíku pro pana J. ergoterapeut ani 

fyzioterapeut přítomen nebyl. Závěrem je, že podle mého názoru v tomto konkrétním případě 

byl výběr zcela nevhodný. 

 Bylo by vhodné, aby se tato problematika dostala do podvědomí více lidem nejen 

z oboru, aby se zabránilo špatnému výběru. Je třeba si uvědomit, že výměna není téměř 

možná dříve než za pět let a pořízení elektrického vozíku není levná záležitost. Nesprávnému 

výběru by se dalo předejít tím, že by byl výhradně doménou ergoterapeutů, kteří dokážou 

správně zhodnotit schopnosti a možnosti pacientů/ klientů. 
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Příloha č. 1 

Dotazník – elektrický vozík (subjektivní názor pacientů/klientů) 
 
1. Váš věk? 
 
 
2. Vaše diagnóza? 
 
 
3. Je toto Váš první elektrický vozík (vyhovující podtrhněte nebo jakkoli jinak zvýrazněte)? 
  

ANO   NE 
     
     - pokud byla Vaše odpověď NE napište prosím kolikátý 
 
 
4. Jak dlouho již elektrický vozík využíváte (uveďte prosím v letech)? 
 
 
5. Vlastníte pouze elektrický vozík nebo i mechanický? 
 
 
   - pokud vlastníte oba, který je pro Vás pohodlnější? 
 
 
6. Vyhovuje Vám zcela váš elektrický vozík (vyhovující podtrhněte nebo jakkoli jinak 
zvýrazněte)? 
 
 ANO   NE 
 
7. Pokud byla Vaše předchozí odpověď NE, mohl/a byste stručně vypsat co Vám nevyhovuje? 
 
 
8. Co pro Vás bylo nejdůležitější při výběru Vašeho elektrického vozíku? 
 
 
9. Co Vás nejvíce limituje v používání mechanického vozíku, a tudíž je pro Vás výhodnější 
využívat elektrický vozík. 
 
 
10. Od jaké firmy je Váš elektrický vozík (vyhovující podtrhněte nebo jakkoli jinak 
zvýrazněte)? 
 
 MEYRA  ORTOSERVIS  OTTO BOCK 
 
 SIVAK  DMA    MEDICCO 
 
 VERMEIREN  JINÁ 
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Příloha č. 2 

FORMULÁ Ř K PŘIDĚLENÍ ELEKTRICKÉHO VOZÍKU 

 

Podmínkou schválení úhrady elektrického vozíku je schopnost pojištěnce jej bezpečně 

samostatně ovládat při splnění následujících kritérií: 

 

1) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, 

v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje bezpečné ovládání 

mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku, nebo 

 

2) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci 

při kombinaci se závažným chronickým interním onemocněním (nutno doložit 

stanoviskem příslušného odborného lékaře včetně výsledků dokládajících rozsah a 

závažnost postižení , např. zátěžové testy). 

 

3) Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí vždy odpovídat ustanovením zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která se 

vztahují i na osobu, pohybující se pomocí mechanického nebo elektrického vozíku i na 

chodce. 

 

Obsah žádosti: 

Strana č. 1 – poučení 

Strana č. 2 – vyplní pojištěnec 

Strana č. 3 – vyplní navrhující lékař, neurolog a oftalmolog 

Strana č. 4 – ortopedické vyšetření, psychologické/psychiatrické vyšetření a eventuálně další 

Strana č. 5 – rehabilitační vyšetření, specifikace vozíku a vyjádření revizního lékaře VZP ČR 

Strana č. 6 - u nezletilých pojištěnců závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

 

Z uvedených možností v odstavcích žádosti vyberte údaj dle skutečnosti, nehodící škrtněte. 

Prosíme o čitelné vyplnění žádosti. 
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Vyplní pojištěnec: 

Jméno:…………………………… Příjmení:…………………………………………………... 

Rodné číslo:…………………………………………….Věk:………………………………….. 

Trvalé bydliště: 

Obec:…………………………………………………………PSČ:………………………… 

Ulice, číslo domu:……………………………………………Telefon:……………………… 

Adresa v době dodání vozíku: 

Obec:…………………………………………………………PSČ:………………………… 

Ulice, číslo domu:……………………………………………Telefon:……………………… 

Životní podmínky pojištěnce v místě používání vozíku: 

Prostředí: městské – venkovské Vstup do domu bez bariér: ano – ne 

Terén: rovinatý – kopcovitý Vstup do bytu bez bariér: ano – ne 

Bydlení: samostatně – s rodinou Nejmenší šíře dveří v domě: ……… cm 

   v bytě: …………cm 

   Šíře dveří do výtahu: …………cm 

Sociální postavení: student – zaměstnanec – starobní důchodce – invalidní důchodce 

Pojištěnec je – není držitelem řidičského průkazu 

Důvod žádosti o elektrický vozík: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Dosud používaný vozík: 

Mechanický – značka, typ:………………………………………….od roku:…………………. 

příslušenství:…………………………………………………………………… 

Elektrický – značka, typ:………………………………………… od roku:…..……………. 

příslušenství:…………………………………………………………………… 

Prohlášení pojištěnce: 

1) Prohlašuji, že nevlastním jiný elektrický nebo mechanický vozík přidělený VZP 

ČR. Pokud jsem doposud používal uvedený vozík, který je majetkem VZP ČR, 

vrátím ho dle dispozic. 

2) Zavazuji se zajistit provádění běžné údržby nově přiděleného elektrického vozíku 

(mazání, pumpování kol, dobíjení baterií apod.) 

 

Datum:…………………………… Podpis:……………………………………….. 

 



 45 

Vyplní navrhující lékař – jedné z těchto odborností: REH, ORT, NEU, INT 

 

Tělesné parametry pojištěnce: výška…………………..cm, hmotnost……………………kg 

 

Typ zdravotního postižení: 

Dg.: základní  - číslo…………………slovy………………………………………………… 

Dg.: další  - číslo…………………slovy……………………………………………… 

- číslo…………………slovy………………………………………………… 

- číslo…………………slovy………………………………………………… 

 

Dle charakteru základní diagnózy je nutný nález - neurologický, ortopedický, eventuálně 

další: ……………………………………………………………………………………… 

 

Neurologické vyšetření: 

 

 

 

 

 

 

Dle neurologického vyšetření vozík indikován: ano – ne 

 

Datum…………..Jméno……………………………………Podpis a razítko …………. 

 

Oční vyšetření oftalmologem: 

 

 

 

 

 

Dle závěru vyšetření je: schopen – neschopen 

 

Datum………………………..Jméno………………………Podpis a razítko……………….. 
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Ortopedické vyšetření: 

 

 

 

 

 

 

Dle ortopedického vyšetření elektrický vozík indikován: ano – ne 

 

Datum:………………..Jméno:……………………………..Podpis a razítko:………………… 

 

Psychologické/psychiatrické vyšetření: 

Je zaměřeno na schopnost pojištěnce chápat principy silničního provozu a zároveň na jeho 

schopnost bezpečně ovládat řízení elektrického vozíku. 

 

 

 

 

 

Dle uvedených měřítek je pojištěnec: schopen – neschopen 

 

Datum…………..Jméno:……………………………………Podpis a razítko: ….………... 

 

Interní vyšetření: 

Vyplňuje se v případě, že indikace elektrického vozíku vychází z interních onemocnění, 

eventuálně se přikládá další vysvětlující odborný nález včetně výsledků dokládajících rozsah 

a závažnost postižení , např. zátěžové testy. 

 

 

 

 

 

 

Datum ………….Jméno:……………………………. Podpis a razítko: …………… 
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Rehabilitační vyšetření: 

Cílem je určit funkční kapacitu jedince – zjištění svalové síly končetin (horních a dolních), 

koordinaci pohybu (svalovým nebo funkčním testem) 

 

 

 

Dle rehabilitačního vyšetření vozík indikován: ano – ne 

Datum:…………Jméno:…………………………….. Podpis a razítko: ..…………… 

 

Specifikace vozíku dle Číselníku VZP ČR: 

Vyplní navrhující lékař. 

Vozík bude používán převážně: v exteriéru – v interiéru 

Konstrukce: skládací – pevná 

Šířka sedačky:………………………cm 

Ovládání: pravou rukou – levou rukou – oběma rukama 

Značka vozíku:   kód:…………..MAX úhrada VZP…..….. 

Příslušenství:   kód:…………..MAX úhrada VZP………. 

kód:…………..MAX úhrada VZP…...….. 

kód:…………..MAX úhrada VZP………. 

kód:…………..MAX úhrada VZP………. 

kód:…………..MAX úhrada VZP………. 

kód:…………..MAX úhrada VZP………. 

Individuální úprava:  kód: 

Cena: 

Při nezbytné individuální úpravě je nutno uvést její cenovou kalkulaci. 

Klinické zdůvodnění individuální úpravy: 

 

Pojištěnec si navrhovaný el. vozík vyzkoušel a je schopen ho bezpečně ovládat. 

 

Datum:………………Jméno:………………………….Podpis a razítko:……………………... 

Vyjádření revizního lékaře ÚP VZP k indikaci elektrického vozíku, případně rozsahu 

příslušenství a individuálních úprav: 

 

Datum:…………..Jméno:…………………………..Podpis a razítko:………………………… 
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u nezletilých pojištěnců: 

 

Závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Plně zodpovídáme za bezpečnost dítěte, i ostatních účastníků silničního provozu 

v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 

znění. 

 

 

Datum:…………..    Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

 

 

Podpis zákonného zástupce: 
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Příloha č. 3 

 

Základní zásady při výběru elektrického vozíku 

 

Když za námi přijde pacient/ klient, že potřebuje doporučit elektrický vozík musíme si 

pacienta/ klienta v první řadě zhodnotit. Dále by měla následovat domácí návštěva kvůli 

zmapování terénu, kde bude  pacient/ klient vozík používat. Na závěr provedeme měření 

pacienta/ klienta kvůli parametrům vozíku. 

 

1. Hodnocení pacienta/ klienta 

 

- Disabilitu a prognózu pacienta/ klienta 

 

- Věk 

 

- Váhu – především kvůli nosnosti vozíků 

 

- Stabilitu pacienta/ klienta 

 

- Funkční schopnosti – podle nich můžeme rozhodnout, zda bude vhodnější interiérový vozík 

(v případě, že pacient/ klient není schopen pohánět mechanický vozík ani doma či na krátké 

vzdálenosti) nebo exteriérový (pacient/ klient je doma schopen pohánět  mechanický vozík). 

Dále pomocí funkčních schopností rozhodneme, pokud je doporučené jakékoli polohování, 

zda jej pacient/ klient zvládne ovládat mechanicky nebo je zapotřebí ovládání elektrické. 

 

- Spasticitu a kontraktury 

 

- Dominanci, svalovou sílu a úchopy horních končetin – kvůli správnému zvolení typu a 

umístění ovládání. V případě, že není pacient/ klient schopen ovládat vozík pomocí horních 

končetin zvolíme jiný způsob ovládání, viz kapitola 2. 4. 8. Je třeba, aby si pacient/ klient 

vždy ovládání vyzkoušel. 
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-  V neposlední řadě zjišťujeme sklon k dekubitům a postavení pánve, podle toho zvážíme 

vhodnost polstrované sedačky či sedacího polštáře. 

 

2. Hodnocení prostření pacienta/ klienta 

 

Nejlepším způsobem hodnocení prostředí je domácí návštěva. Pokud není možná, získáme 

informace od pacienta/ klienta a jeho příbuzných. 

 

- Bezbariérovost okolo domu – obrubníky popřípadě jejich výšku 

 

- Schody a jejich množství v domě, před domem, v bytě – zjišťujeme, zda je možné se těmto 

bariérám vyhnout, pokud ne, vymyslíme nejlepší způsob, jak je překonat (rampa, schodolez, 

výtah).  

 

- Šířku chodeb, velikost koupelny a toalety – zjišťujeme kvůli tomu, aby byl pacient schopný 

s vozíkem všude zajet, popřípadě se otočit. Podle těchto parametrů můžeme vybrat i vhodný 

pohon vozíku, viz kapitola 2. 4. 9.  

 

- Dále je dobré změřit si výšku postele, kvůli přesunům, a  výšku stolu, aby pacient/ klient 

mohl s vozíkem pod něj zajet. 

 

3. Měření pacienta/ klienta 

 

- Je třeba předem zhodnotit možnosti úhlů dolních končetin. 

 

- Šířka sedačky – měříme šířku mezi trochantery. K výsledku přidáme 1 – 1,5 centimetru 

z každé strany. Při měření šířky zjistíme od pacienta/ klienta, zda bude vozík používat i 

v zimě. Pokud ano, zjistíme, zda se bude balit do deky. V tomto případě je lepší přidat 2 

centimetry z každé strany. 

 

- Hloubka sedačky – měříme vzdálenost  mezi zadní rovinou a podkolenní jamkou. Od 

výsledku odečteme 5 centimetrů a vyjde nám správný rozměr. U sedačky zhodnotíme, jestli 

nebude pro pacienta/ klienta vhodný náklon sedačky. 
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- Výška zádové opěrky – hodnotíme především vzhledem ke stabilitě pacienta/ klienta. 

V případě, že je pacient/ klient stabilní, zádová opěrka by měla končit pod dolním úhlem 

lopatky. Při výběru zádové opěrky je třeba zhodnotit patologická zakřivení páteře. Na závěr 

zhodnotíme výhody polohování zádové opěrky pro pacienta/ klienta. 

 

- Délka stupačky – měříme od podkolenní jamky ke spodnímu okraji podrážky. Je nutné, aby 

měření probíhalo na již vybrané sedačce a v obuvi, kterou pacient/ klient využívá nejčastěji. 

Zhodnotíme potřebu polohování dolních končetin (otoky, bolesti a podobně). 

 

- Výška područky – měříme na vybrané sedačce. Područka musí být tak vysoko, aby se o ní 

mohl pacient/ klient pohodlně opřít na obou stranách, ale nesmí při opření dojít k elevaci 

ramen. 

 

- Délka područky – měříme od zadní roviny až ke špičce opěrné plochy. 

 

- Tvar područky zvažujeme především v případě, když pacient/ klient není schopen umístit 

předloktí na područku a aktivně ho tam neudrží. 

 

- Tvar, výška a umístění hlavové opěrky musí odpovídat postavení krční páteře a hlavy 

pacienta/ klienta. Opěrka musí hlavu pohodlně podpírat v oblasti velkého týlního otvoru a nad 

ním. Hlavovou opěrku doporučíme v případě, že pacient/ klient není schopen aktivně udržet 

hlavu v prostoru nebo v případě, že je vozík vybaven polohováním zádové opěrky, popřípadě 

náklonem sedačky.  
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8. EVIDENCE VÝPŮJČEK 

 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke 

zveřejnění a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto 

práci použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude 

tento zdroj informací řádně citovat. 

 

V Praze, 24.11.2009 

 

     Podpis autora závěrečné práce  

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat 

v seznamu použité literatury. 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

 
 
 
 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
 do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 

 
 
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 
do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou  tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 
pravidla uvedená v předchozím odstavci. 
 
 
 
V       dne       
 

__________________________________ 
 jméno a příjmení zájemce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


