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1 Úvod 
 

Horní končetina, a konkrétně její akrální část ruka, je velice důležitým nástrojem 

pro interakci s okolím. Pokud, z jakýchkoli příčin, dojde k poškození horní končetiny 

nebo samotné ruky, může být například negativně ovlivněna její úchopová funkce, 

obtížnější se stává manipulace s předměty a tím se celkově zhoršuje vykonávání 

běžných denních činností. K plnohodnotnému zapojení se do těchto aktivit je důležitá 

i senzorická, lokomoční a komunikační funkce. Pomocí pohybů horní končetiny lze také 

vyjádřit stav lidské mysli, jako je radost, hněv, souhlas nebo odmítnutí. K obnovení 

ztracené funkce ruky je nezbytné provádění intenzivní a systematické rehabilitace, jejíž 

důležitou součástí je i navrhování a aplikace termoplastických dlah. 

Dlahování, které je nezbytným nástrojem terapie, má dlouhodobou tradici. 

V současné době jsou na trhu materiály splňující nároky kladené na kvalitní dlahy. 

Velkou výhodou těchto materiálu je jejich snadná úprava v ambulantních podmínkách 

a možnost remodelace podle aktuálních požadavků. Dlahy též nabízí možnost snadného 

připevnění různých doplňků a tím rozšiřují možnosti jejich uplatnění v rehabilitaci 

postiženého segmentu. Současně se zvyšuje i komfort pacienta díky pozitivním 

vlastnostem termoplastických materiálů, protože takové dlahy jsou lehké, snadno 

snímatelné, hygienické a lze je podle potřeby měnit i během dne.  

K rozhodnutí výběru zpracování problematiky využití termoplastických dlah pro 

horní končetinu mě dovedly zkušeností z předmětu, který jsme absolvovali v průběhu 

druhého ročníku, jež se týkal právě dlahování. Zaujalo mě, kolik typů dlah existuje, 

z jakých materiálů je lze vyrobit, jak dokážou podpořit funkci horních končetin, 

napravit deformované části nebo jim naopak předcházet a v neposlední řadě poskytnout 

oporu nebo jistou úlevu horní končetině. Zde jsem měla možnost si vyzkoušet 

i s materiály pracovat, seznámit se s jejich vlastnostmi a postupem výroby dlahy. 

Na tomto tématu mě zaujalo, že nabízí další možnosti jak pomocí termoplastických 

materiálů, ze kterých lze vytvořit velké množství různých typů dlah a adaptací, lze 

rozšířit nabídku pomůcek pro usnadnění vykonávání běžných denních činností (dále jen 

ADL – z anglického originálu Activities of Daily Living). 

 V současné době existuje obrovské množství pomůcek, které lze využít 

při vykonávání ADL. Domnívám se, že by bylo vhodné doplnit tuto řadu pomůcek ještě 
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o „drobné dlahy“, právě z termoplastických hmot. Těchto hmot je nyní na trhu velké 

množství. Postupný vývoj nabízí stále snazší technologický a výrobní postup.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část této bakalářské práce se věnuje funkci horní končetiny jako takové 

a příčinám a důsledkům limitující funkce. Dále je zde uvedena kapitola o dlahování, 

podrobněji jsou zde zmíněny druhy dlah, materiálů, ze kterých se dlahy vyrábějí a poté 

následuje stručný přehled konkrétních termoplastických materiálů firmy Orfit, které lze 

využít pro výrobu „drobných dlah“. Další kapitola se vztahuje k tzv. asistivní 

technologii, která dle mého názoru velmi souvisí s tématem mé bakalářské práce, 

protože je její náplní vymýšlet, navrhovat pomůcky a zařízení a tak adaptovat prostředí 

pro snazší vykonávání ADL. 

V praktické části jsou uvedeny mnou navržené „drobné dlahy“ pro usnadnění 

vykonávání některých položek ADL. Pro snazší představu je každá „drobná dlaha“ 

popsána a následuje podrobný postup výroby. Vše je doprovázeno fotodokumentací. 

Tato část také obsahuje tři kazuistiky pacientů, kteří je vyzkoušeli, a každému z nich 

vyhovovala určitá „drobná dlaha“. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Funkce horní končetiny a příčiny limitované funkce  

 

 V této kapitole bych ráda zmínila funkci horní končetiny jako takové. Dále 

uvádím, jaké mohou být příčiny a důsledky limitované funkce horní končetiny. 

 

2.1.1 Funkce horní končetiny 

 

 „ Ruce jsou očima těch, co nevidí, slovy těch, co neslyší a prostředkem, kterým 

žijeme své životy.“ (M. M. Syler)  

 

 Podle Hertlinga a Kesslera (2005) je ruka komplexní orgán, který slouží jako 

prostředek ke komunikaci, k manipulaci s předměty a v neposlední řadě jako taktilní 

orgán. Ruku nelze oddělit od zápěstí a předloktí v rámci terapie, protože společně 

pracují jako jednotný fyziologický celek, kdy zápěstí tvoří společný klíč. 

 „Pohyblivost horní končetiny je někdy přirovnávána k možnostem portálového 

jeřábu, ale v podstatě nenapodobitelný je jemně odstupňovaný, a typově neobyčejně 

diferencovaný pohyb ruky.“ (Dylevský, 2009) 

  Horní končetina jako celek slouží k natažení a úchopu, k ochraně, k vyvažování 

(balance, chůze), k nošení břemen, k manipulaci s předměty, k průzkumu prostředí, 

k opoře a ke komunikaci (Matolínová, 2008/2009). Umožňuje nám také dosáhnout 

na kterékoliv místo na těle, přesto, že se nám řadu míst vlastního těla nepodaří přímo 

uvidět (Dylevský, 2009). 

Pletenec horní končetiny, který končetinu připojuje k trupu, je mimořádně 

pohyblivý. Volnou končetinu tvoří řetězec různě pohyblivých článků, segmentů. 

Ramenní kloub (kořenový kloub horní končetiny) je nejpohyblivějším kloubem v těle, 

který umožňuje rozsáhlý pohyb celé horní končetiny v prostoru. Prostřednictvím 

loketního kloubu mění končetina svoji délku. Samostatnou kapitolu představuje 

obrovská pohyblivost ruky s velmi precizně odstupňovaným rozsahem pohybů prstů 

a s možností pohybu, který „vytvořil člověka“ - opozicí palce (Dylevský, 2009). 

Zápěstí lze považovat za základní stavební kámen, protože je jakýmsi mostem, 

který spojuje předloktí a ruku (Nedoma aj., 2006). 
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Jak uvádí Brúhnová (2002), ve fylogenezi došlo k napřímení a k bipedální 

lokomoci, což umožnilo používat akrum přední končetiny k úchopu a ne jen 

k přidržování. Jedná se o aktivní dotyk, kterého je nedílnou součástí hmat a další 

doplňující složky. Bližším cílem úchopu je ve většině případů objekt, kterého se ruka 

dotýká, udržet (fixovat) s eventuálním dalším cílem manipulace uchopeného objektu
1
. 

Dylevský (2009) poukazuje na to, že úchopová funkce ruky je možná díky 

subtilní stavbě skeletu horní končetiny a úpravě kloubních spojů ale i prostřednictvím 

charakteristického uspořádání a prostorové orientaci svalových skupin. Na paži 

a na pletenci horní končetiny převládají mohutné a vícekloubové svaly, které vyvíjí 

silové pohyby značného rozsahu. 

Předloktí se vyznačuje štíhlými, plochými a dlouhými vícekloubovými svaly, 

které jsou uspořádané do funkčních vrstev a skupin. Krátké svaly vlastní ruky jsou 

soustředěny do dlaně a na hřbet ruky zasahují pouze dlouhé šlachy z předloktí 

(Dylevský, 2009). 

Ruka je spolu s mozkem a okem nejdůležitějším nástrojem, kterým člověk 

vstupuje do interakce s okolím. Dalo by se říci, že ruka plní funkci pracovního nástroje 

pro svou schopnost úchopu a manipulace s předměty a má v dnešní době počítačů 

a mobilních telefonů zásadní význam jako prostředek sloužící ke komunikaci
2
. 

 Pro normální funkci horní končetiny jsou potřebné následující požadavky, jako 

např. záměr a motivace, správné biomechanické nastavení, taktilně kinestetická 

integrita, správné vyhodnocení senzorických informací, stabilní opěrná fáze, dynamická 

stabilita, schopnost antigravitační kontroly končetiny a v neposlední řadě schopnost 

selektivních pohybových vzorů (Matolínová, 2008/2009). 

 

2.1.2 Příčiny limitované funkce horní končetiny 

 Zde uvádím příčiny poruch jemné motoriky rozdělené dle Hadraby v Janišové 

(2003). 

Vady vrozené: 

 vrozené totální či parciální defekty ruky nebo celé horní končetiny 

                                                
1 HADRABA, I. Úchop v protetice (1. část) [online]. c1999 [cit. 10. 11. 2010] Dostupné z www: 

<http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc8a7b70693248.htm> 
2 MAYER, M., HLUŠTÍK, P. Ruka u hemiparetického pacienta. Neurofyziologie, patofyziologie, 

rehabilitace [ online] c2004 [cit. 20. 11. 2010 ] Dostupné z www:< 

http://www.ftk.upol.cz/dokumenty/kfa/> 
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 neúplná nebo deformovaná ruka nasedá přímo k rameni nebo je připojena 

rudimentem dlouhé kosti (fokomelie) 

 vrozené interkalární (vmezeřené) defekty paže nebo předloktí 

 změny v kloubech nebo jejich chybění 

 vrozeně vbočená či vybočená ruka, často provázena částečným či úplným 

chyběním příslušné předloketní kosti a některého paprsku ruky 

 

Vady získané: 

 traumatická postižení horní končetiny (poranění šlach, zlomeniny prstu, ruky, 

předloktí) 

 nervosvalová onemocnění (myastenie, myopatie) 

 nervově-cévní postižení (cévní mozková příhoda) 

 centrální nervové poškození (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza 

mozkomíšní, Parkinsonova nemoc a syndrom, mozečková ataxie, poškození 

míchy, expanzivní proces v CNS, atetóza, chorea) 

 periferní léze nervu (např. n. medianus, radialis, ulnaris) 

 stavy po amputacích či exartikulacích horní končetiny 

 metabolická onemocněni (diabetická polyneropatie, jaterní encefalopatie) 

 vertebrogenní onemocněni (cervikobrachiální syndrom) 

 infekční onemocněni (encefalitida, borelióza, neurosyphilis, poliomyelitis 

anterior acuta) 

 Sudeckuv syndrom, Dupuytrenova kontraktura 

 zánětlivá a degenerativní onemocněni kloubu (osteoartróza, revmatoidní 

artritida) 

 

 

2.1.3 Důsledky postižení horní končetiny a limitace výkonu ADL 

Ze svých zkušeností z praxí a přednášek si dovoluji zmínit, že z výše uvedených 

vrozených či získaných vad horní končetiny vyplývá řada limitací funkce horní 

končetiny. Může se jednat např. o omezení funkce z důvodu zvýšené spasticity, nebo 

naopak kvůli sníženému svalovému tonu, což může vést k oslabení jednotlivých 

svalových skupin. Další překážkou pro plnohodnotné provádění pohybů a různých 
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činností může být porušení povrchové a hluboké citlivosti, bolesti kloubů, deformity, 

kontraktury apod. 

Veškerá tato omezení se promítají do vykonávání běžných denních činností 

tzv. ADL. Jak uvádí Jelínková (2009), tyto činnosti jsou považovány za jednu 

z klíčových oblastí, jelikož mají významný podíl na úrovni participace klienta 

ve společnosti. Jedná se o činnosti prováděné za účelem zajištění si každodenní péče 

o sebe samého. Tyto činnosti člověk vykonává automaticky, pravidelně, samostatně 

a při některých z těchto činností se používají i různé nástroje k tomu určené. Jsou 

součástí našich individuálních návyků a mají vztah k věku, pohlaví a období dne. 

Provádění ADL je také ovlivněno kulturním prostředím člověka.  

ADL se dělí do dvou velkých skupin, které jsou dále členěny do již konkrétních 

oblastí. Jedná se o tzv. personální či bazální běžné denní činnosti (dále pADL) 

a instrumentální běžné denní činnosti (dále iADL)
3
.  

Do pADL jsou zařazené činnosti, které jsou součástí našeho každodenního života.  

Také by se dalo říci, že to jsou aktivity, které nás provázejí od ranního vstávání 

po večerní uléhání k spánku. Jedná se často i o velmi osobní až intimní činnosti 

související s individuálními návyky osoby a dalšími hledisky jako je pohlaví, věk, denní 

doba a jsou prováděny obvykle v pravidelných intervalech. Tyto aktivity jsou důležité 

pro udržení zdraví a univerzální pro většinu z nás. Dle Tromblyho v Jelínkové (2009) 

lze pADL definovat jako „aktivity nebo úkony prováděné pravidelně s cílem udržení 

zdraví a duševní pohody, s ohledem na sociální faktory a faktory prostředí“. Co se týče 

již konkrétních položek, které pADL, obsahuje, vyskytují se v jejich obsahu drobné 

nuance. Výše zmíněná autorka zvolila dělení pADL Americké asociace ergoterapeutů, 

která je definuje ve svém Systému ergoterapeutické praxe z roku 2002 na položky 

„příjem jídla“, „koupání/sprchování“, „osobní hygiena/péče o vzhled“, „oblékání“, 

„použití toalety/hygiena po použití toalety“, „ovládání močení a vyprazdňování stolice“ 

a „péče o osobní pomůcky či prostředky“. 

Druhou již zmíněnou skupinou jsou tzv. iADL. Tyto činnosti člověk provádí 

za účelem zajištění vlastní domácnosti a společenského života, jedná se tedy již 

o komplexnější aktivity a úkony. (Jelínková, 2009) čerpala opět ze Systému 

ergoterapeutické praxe z roku 2002, kde jsou iADL děleny do následujících skupin 

(uvedeny pouze příklady): vaření a údržba domácnosti, hospodaření s penězi/vedení 

                                                
3 MEGHAN, M. G. Activities of Daily Living Evaluation [online]. c 2011 [citováno 28. 3. 2011 ] 

Dostupné z www: <http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/activities-daily-living-evaluation> 
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rozpočtu, mobilita v komunitě, péče o druhé a domácí zvířata a péče o vlastní zdraví. 

U těchto činností je důležité myslet na to, že se jedná o komplexní, vícestupňové 

aktivity, jejichž úspěšné provedení vyžaduje nejen fyzické dispozice, ale i psychické 

dovednosti, jako je úsudek, schopnost plánování nebo řešení problémů (Jelínková, 

Krivošíková, Šajtarová, 2009). 

Podle mého názoru při jakémkoli postižení horní končetiny, které jsem zmínila 

v kapitole 2.1.2 Příčiny limitované funkce ruky, dochází samozřejmě k limitaci 

provádění ADL. Tito lidé mohou mít problémy při sebesycení, při provádění osobní 

hygieny, se psaním atd. Daly by se zde vyjmenovat všechny položky, jak pADL tak 

iADL. Tito lidé mohou využít různé kompenzační pomůcky a adaptace navržené 

terapeutem, nebo pokud tato možnost není dostačující, využívají k provádění činností 

„zdravou“ horní končetinu a „nemocná“ může sloužit jako pomocná končetina (např. 

při sekundárním úchopu). 

  

2.2 Dlahování 

 V této kapitole se věnuji obecně tématu dlahování. Jaká je definice dlahování 

a samotné dlahy, základní dělení dlah, jaké jsou účinky dlahování, cíle dlahování 

a v neposlední řadě druhy materiálů, které se k výrobě dlah využívají. 

 

2.2.1 Definice dlahování a dlahy 

 Dlahování je proces zahrnující navrhování, zhotovení, vybavení (zkoušení) 

a použití dlahy pro obnovení nebo zlepšení výkonu a struktur (Lannin, Novak, 2010).  

 Dlahy jsou zařízení aplikovaného zevně na část těla sloužící k ochraně, 

imobilizaci nebo stabilizaci kloubů, korekci a udržení integrity kůže a pohybu (Lannin, 

Novak, 2010).  

Tato zařízení se stala nedílnou součástí terapeutického procesu pro znovuzískání 

funkce ruky
4
.  

  

                                                
4 COLDITZ, J. C. Low Temperature Thermoplastic Splints/Orthoses Made by Therapists: An Overview of 

Current Practice [online]. [citováno 14. 12. 2010] Dostupné z www:< 

http://www.oandp.com/articles/2004-10_03.asp> 
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2.2.2 Dělení a funkce dlah 

 Lannin a Novak (2010) dělí dlahy do tří základních skupin. Jedná se o dlahy 

statické, semi – dynamické a dynamické. Judith Wasserman
5
 uvádí ve svém článku 

„hlavní“ dělení na dlahy statické a dynamické a dále zmiňuje dlahy polohovací a funkční 

(tyto typy dlah mohou být statické i dynamické). Americká společnost terapeutů ruky 

(The American Society of Hand Therapists - ASHT) spatřovala potřebu vytvoření 

„standardizovaného“ rozdělení dlah, byl tedy vytvořen tzv. Splint Classification 

System, který dělí dlahy na dvě hlavní skupiny a to na dlahy „kloubní“ a „nekloubní“. 

„Kloubní“ dlahy dále dělí podle lokace (např. ramenní, loketní, prstové), směru pohybu 

(např. flexe, abdukce, radiální dukce) a dále pro jaký účel jsou dlahy vytvořeny, 

tzn. mobilizace, imobilizace nebo restrikce. „Nekloubní“ dlahy dělí podle lokace (např. 

pažní, vřetení, loketní). Obě dvě skupiny jsou děleny navíc podle možnosti designu, 

např. zda má být dlaha konstruována volárně, dorsálně, jaký má být použit materiál 

a v neposlední řadě jaký je účel použití (Jacobs, M. A., Austin, M. N., 2003). 

Dlahy, obecně, jsou používány k snazšímu zapojení se do profesní oblasti 

a k dosažení pracovních cílů pro lidi s různým postižením horní končetiny nebo 

konkrétně jen ruky (Lannin, Novak, 2010). 

Co se týče konkrétních důvodů dlahování, můžeme sem zařadit např. funkci 

ochrannou, dále konstrukci dlah za účelem imobilizace, lepšího zhojení jizev, zmírnění 

nebo zabránění kloubním deformitám a tuhosti kloubů nebo podpory nestabilních 

kloubů
6
. Dále je důležité zmínit korekční, facilitací a kompenzační funkci a také úlevu 

od bolesti (Fitingoff, Lindqvist, 2006). 

Považuji za důležité zde uvést i tři základní cíle dlahování, které bychom si měli 

uvědomit, jedná se o efekt, kterého chceme dosáhnout, jak dlouhý časový úsek bude 

třeba a co očekáváme od konkrétní dlahy (Fitingoff, Lindqvist, 2006). 

Ráda bych zde více zmínila „základní“ dělení dlah podle Lannin a Novak (2010). 

Jako první ve skupině dlah jsou uvedeny dlahy statické (Obr. 1). Tyto dlahy jsou 

známy také jako imobilizační dlahy. Nemají pohyblivé části a cílem je imobilizace, 

která pomáhá předejít dalším případným deformitám nebo kontrakturám měkkých tkání. 

                                                
5 WASSERMAN, J. Splinting with Reveals thermoplastics, A low temperature splinting material [online]. 

c2002, poslední aktualizace 6. 1. 2003. [citováno 10. 11. 2010] Dostupné z www: 

<http://www.reveals.com/reveals%20hand.htm> 
6 COLDITZ, J. C. Low Temperature Thermoplastic Splints/Orthoses Made by Therapists: An Overview of 

Current Practice [online]. [citováno 14. 12. 2010] Dostupné z www:< 

http://www.oandp.com/articles/2004-10_03.asp> 
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Statické dlahy znehybní kloub v tzv. predeterminované (předem určené) pozici, která 

je vybrána na základě cíle, kterého chceme dosáhnout, současného stavu 

a strukturálních faktorů, jež se vztahují k jednotlivci, pro kterého je dlaha navržena 

a materiálu, který bude pro výrobu použit. Nejznámějším příkladem statické dlahy 

je tzv. odpočinková dlaha.  

 Dalším druhem jsou tzv. semi – dynamické dlahy (Obr. 2), které jsou 

konstruovány tak, že na jedné straně omezí sílu určitého pohybu a na druhou stranu 

usnadní provedení cíleného pohybu využitím elastických vlastností ortotických 

materiálů. Také mohou nahradit ztracenou motorickou funkci udržením kloubu v určité 

pozici, když svaly nejsou schopné vyvinout adekvátní sílu nebo motorickou kontrolu. 

K výrobě těchto dlah je používán např. neopren, lycra nebo gumová pěna. Tyto dlahy 

jsou využívány zejména pro lidi s opakovanými zraněními, popáleninami 

a neurologickým postižením (Lannin, Novak, 2010). 

 Poslední skupinou jsou tzv. dynamické dlahy (Obr. 3), které jsou známy také 

jako tzv. „mobilizační“ dlahy. Tyto dlahy mají pohyblivé části, které podporují, 

kontrolují nebo obnovují pohyb. Vytváří intermitentní, jemnou sílu na určitý segment 

horní končetiny, která končí pohybem určitého kloubu nebo svalu. Množství síly 

je vytvořeno pečlivým navržením dlahy, kdy tah elastické bandáže, pružiny nebo jiných 

mechanických zařízení zajistí požadovaný terapeutický efekt. Dynamické dlahy umožní 

terapeutovi kontrolovat směr a množství pohybu v kloubech, šlachách a svalech. 

Příkladem, kdy se běžně využívá tento druh dlahy, je rehabilitace po reparaci šlachy. 

Terapeut vyrobí stabilní termoplastický základ dlahy, ke kterému jsou připojená 

„pohyblivá zařízení“ a ta „táhnou“ určitý kloub, šlachu a sval požadovaným směrem 

(Lannin, Novak, 2010). 

 Malick (1972) v manuálu pro zhotovování statických dlah uvádí dlahu na ruku 

s připevněným otvorem pro psací potřebu (Obr. 4). Tato dlaha je navržena pro pacienta 

s ochablostí nebo výraznou slabostí svalů ruky, takže je nemožné držení psací potřeby 

například jako u kvadruplegie. 

 Existuje ještě další dělení tzv. ortotických pomůcek. Toto dělení zahrnuje dlahy 

jako takové, sádrové obvazy a bandáže (šátkové obvazy). Dlahy a bandáže jsou externí 

zařízení, která jsou určena pro imobilizaci končetiny v určitém postavení nebo 

stabilizují klouby. Sádrové obvazy jsou vyráběny buď ze samotné sádry, nebo skelného 

vlákna a jsou užívány pro imobilizaci kostí, která umožní kostní hojení nebo k protažení 

svalů a redukci kontraktur (Copley a Kuipers, 1999). 
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2.2.3 Všeobecné podmínky pro navržení dlahy 

 Existuje mnoho způsobů jak vytvořit a zhotovit statickou, semi – dynamickou 

nebo dynamickou dlahu. Správný výběr návrhu dlahy je výsledkem propojení 

kreativních schopností terapeuta, znalostí anatomie horní končetiny, biomechaniky 

a fyziologie (Jacobs, M. A., Austin, M. N., 2003). Dále zde hraje důležitou roli 

vyšetření osoby, které identifikuje problémy, jež způsobují limitované provádění 

činností a v neposlední řadě znalost možností a omezení, které nabízí konkrétní dlaha 

(Lannin, Novak, 2010). 

 Hlediska, která jsou důležitá při výběru vhodné dlahy, lze shrnout 

do následujících bodů. Dlaha by měla být odborně zhotovená, snadno snímatelná, lehká, 

estetická, hygienická, levná a měla by zde být možnost případné remodelace a seřízení
7
. 

Další hlediska, která stojí za to zvážit, jsou stav kůže (křehkost, cirkulace, rány), 

citlivost, kostní prominence a bolest
8
. 

Ráda bych zde zmínila důležitost tzv. biomechanického přístupu, který úzce 

souvisí a navržením dlahy. Biomechanický přístup poskytuje logickou metodu 

analyzování přítomnosti strukturálních změn a k vymýšlení možností jejich nápravy. 

Terapeutické cíle v tomto přístupu zahrnují udržení nebo zvýšení rozsahu pohybu 

kontrolováním nežádoucích pohybů a zabraňuje nebo se snaží řešit strukturální změny 

kloubů, svalů a měkkých tkání způsobených imobilizací a svalovou nerovnováhou. 

Biomechanické vyšetření většinou zahrnuje vyšetření rozsahu pohybu, svalovou sílu, 

citlivost, bolest a analyzuje stupeň volního pohybu (Lannin, Novak, 2010). 

 

2.2.4 Materiály užívané pro výrobu dlah 

 Hlavním materiálem, který je použitý k výrobě dlah, je termoplastická hmota, 

která se stává tvarovatelnou při působení suchého, mokrého tepla nebo páry (Turner 

et al., 2002). Firmy vyrábějící tyto materiály je dodávají ve formě plátů různé tloušťky, 

nebo je možné si objednat pláty, které již mají předběžný požadovaný tvar pro určitou 

dlahu
9
. 

                                                
7 VYSKOTOVÁ, J. Využití dlahování v rehabilitaci ruky [online]. [citováno 10. 12. 2010] Dostupné 

z www:< http://www.osu.cz/zsf/sbornik/prisp_47/sld008.htm> 
8 MULTICAST Multicast Thermoplastic Application Tips [online]. c2011 [citováno 20. 2. 2011] 

Dostupné z www: <http://www.multi-cast.info/html/orthoticintervention.htm> 
9 SCHMUTTE, D. L Upper Limb Orthoses [online]. c2011[citováno 4. 2. 2011] Dostupné z www:< 

http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/upper-limb-orthoses> 
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Termoplastické pláty musí být tvarované tak, aby co nejpřesněji nasedaly 

na požadovanou část těla, a mohou být opakovaně tvarovány, aby se daly přizpůsobit 

momentálnímu stavu v průběhu léčby
10

.  

 Bohužel neexistuje jeden druh materiálu, který by byl vhodný pro všechny typy 

dlah a pro velkou škálu diagnóz. Je zde mnoho faktorů, které by měly být vzaty v úvahu 

před výběrem vhodného materiálu. Terapeut by měl rozpoznat charakteristiky 

jednotlivých materiálů (např. přizpůsobivost, odolnost v tahu) a rozumět požadované 

funkci ve smyslu rigidity a ventilace. Kromě toho by si měl být terapeut vědom zejména 

drobných rozdílů každého pacienta, ve smyslu diagnózy, souhlasu a věku pacienta, 

ale také uznat případná omezení svých dovedností a zkušeností s dlahováním (Jacobs, 

M. A., Austin, M. N., 2003). 

 Termoplastické materiály jsou obvykle děleny na vysoko a nízko – teplotní, 

závisí na teplotě, při, které se stávají plastickými
11

. 

Vysoko teplotní termoplastické hmoty musí být tvarovatelné za teploty, která 

je ale příliš vysoká na to, aby mohla přijít do kontaktu s kůží. Proto jsou tyto materiály 

tvarované přes sádrový model, tudíž nepřijdou do kontaktu s kůží, ale mají tu výhodu, 

že jsou silnější a poskytují větší trvanlivost než nízko teplotní materiály. Tyto materiály 

jsou používány v situacích, kdy navržená dlaha bude vystavována velkému množství 

tlaků, anebo bude používána po delší dobu. Dále vyžadují použití speciálních nástrojů 

(pro stříhání a řezání), takže jsou tyto dlahy převážně vyráběny protetiky, kteří mají 

pro tyto účely požadované pomůcky a zařízení
12

.  

 Výběr materiálů závisí na kombinaci vlastností materiálu a cílů dlahování 

(Copley, 1999). Většina dlah pro horní končetinu je vyráběna z nízko teplotních 

termoplastických materiálů. Tyto materiály se stávají plastickými pod 180°F (80°C) a 

mohou být tvarovány přímo na těle. Relativně snadno se s těmito materiály pracuje (ve 

smyslu jejich stříhání a řezání). Dlahy, které jsou vyrobeny z těchto materiálů, jsou 

běžně užívány v situacích, kdy není dlaha tolik vystavována vnějším tlakům nebo je 

určena pro dočasné použití
13

. „Měkčí“ nízkoteplotní termoplastické materiály jsou 

vhodnější pro podporu drobných kloubů, pokud potřebujeme např. imobilizaci kloubů, 

                                                
10 SCHMUTTE, D. L Upper Limb Orthoses [online]. c2011[citováno 4. 2. 2011] Dostupné z www:< 

http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/upper-limb-orthoses> 
11 Tamtéž. 
12 SCHMUTTE, D. L Upper Limb Orthoses [online]. c2011[citováno 4. 2. 2011] Dostupné z www:< 

http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/upper-limb-orthoses> 
13 Tamtéž. 
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které jsou ve vztahu k jiným kloubům, nebo je přítomna hypertonicita, je lepší zvolit 

rigidní materiál (Coplay, 1999). 

 Jak vysoko tak nízko – teplotní termoplastické materiály musí být připojeny 

k tělu. Pro většinu dlah jsou k tomuto účelu použity různé popruhy, většinou se jedná 

o „suché zipy“. Tyto materiály jsou lehké, odolné, lehce nastavitelné a jsou vyráběné 

v různých šířkách a barvách. Součástí dlahy mohou být různé měkké výstelky, které 

chrání citlivější partie na těle. Pacienti mohou využít odnímatelné materiály, které 

absorbují pot a chrání pokožku a mohou být také umývány nebo nahrazeny podle 

potřeby
14

.  

Ráda bych se zde uvedla několik příkladů již konkrétních materiálů spadajících 

do nízko – teplotních termoplastických materiálů. Jedná se o materiály, které vyrábí 

belgická firma ORFIT patřící k největším světovým výrobcům jak vysoko tak nízko – 

teplotních termoplastických materiálů. Následující materiály jsou použitelné jak 

pro velké dlahy, tak i pro tzv. „drobné dlahy“, které jsou hlavním tématem mé 

bakalářské práce.  

Jedná se např. o materiál Orfit Classic, který je vyroben ve dvou variantách – 

Classic Soft a Classic Stiff. Jsou dostupné ve variantě „non“, „mini“, „maxi“, „micro“ 

a „micro plus“ perforované. Tloušťka termoplastických plátů je od 1,6 do 4,2 mm. Mezi 

výhody tohoto materiálu patří např. maximální pružnost, aniž by došlo k „trhání“ 

materiálu, kompletní remodelovatelnost, transparentnost umožňující přesné 

„zarovnávání“ a visuální kontrolu nad anatomickými strukturami. Verze Soft umožňuje 

důkladné vymodelování anatomických kontur. Verze Stiff je spíše efektivní pro výrobu 

větších dlah a vhodná pro méně spolupracující pacienty. Tento materiál dovoluje 

případné připevnění různých přídatných zařízení. 

Shodné výhody a použití nabízí i materiál Orfit NS, Aquafit NS a Orfilight. 

Naposledy zmíněný materiál Offilight navíc nabízí o 15 – 30 % nižší váhu než ostatní 

materiály a je dostupný jak v celých plátech, tak již v předem vytvarovaných plátech. 

Ráda bych zde zmínila materiál ALLFIT (Obr. 5). Tento materiál je dodávaný ve formě 

bílých pelet, které se vysypou do horké vody (65°C – 149°F), kde se přemění 

na transparentní hmotu a v této fázi je materiál použitelný pro výrobu různých 

„nástavců“ na pomůcky k sebesycení, grafomotoriku, hygieně apod. nebo dalších 

možných úprav (Obr. 5). 

                                                
14 SCHMUTTE, D. L Upper Limb Orthoses [online]. c2011[citováno 4. 2. 2011] Dostupné z www:< 

http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/upper-limb-orthoses> 
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Důležitou součástí dlah jsou různé druhy suchých zipů a pásků, které jsou 

dodávány v několika verzích, co se týče rozměrů a míry elasticity (Obr. 6). Dále lze 

také využít pro větší komfort pacienta různá adhezivní měkká PVC, která se používají 

pro vyplnění vnitřního povrchu dlahy (Obr. 7). 

K nezbytným zařízením samozřejmě patří přístroj, který zajistí vhodnou vodní 

lázeň pro zpracování termoplastického materiálu při výrobě dlahy (Obr. 8). Tato 

zařízení také nabízí výše jmenovaná firma. V manuálu uvádí, že ideální teplota vodní 

lázně by měla být mezi 60 – 70°C neboli 140 – 160°F (Orfit, 2009).   

 

2.3 Asistivní technologie 

 Tato kapitola seznamuje s tzv. asistivní technologií. Zmiňuji zde definici 

asistivní technologie a asistivních pomůcek (uvádím i několik konkrétních příkladů), 

navrhování těchto pomůcek a také politický kontext. Nalezla jsem také webovou 

stránku nabízející úpravy, které se dají využít v některých oblastech ADL, a považuji 

za užitečné zde tyto informace zmínit. 

 

2.3.1 Definice a účel asistivní technologie 

Asistivní nebo také podpůrná technologie znamená jakékoli zařízení nebo 

výrobek, který jsou užitečný pro lepší fungování osob s disabilitou a jejich větší 

participaci (Scherer, 2001).  

Votava (2004) doporučuje překlad anglického termínu „asistive technology“ slovy 

pomáhající, nebo také pomocná a asistující. V České republice ergoterapeuti spíše 

využívají označení kompenzační nebo technické pomůcky, ale tento překlad plně 

nevystihuje výše zmíněný anglický termín (Jelínková, 2009). Asistivní pomůcky 

a výrobky jsou k dispozici ve formě přístrojů nižší technologie (low technology), které 

se dají relativně snadno zkonstruovat a použít (např. pomůcky pro oblékání), 

až po složitější (high technology) zařízení, jako jsou elektrické vozíky a myoelectrické 

protézy (Miller Polgar, 2001). 

Lidé, kteří využívají tyto technologie, se tak mohou snáze zapojit do běžných 

denních činností, čímž se zvyšuje kvalita jejich života. Každý potřebuje něco jiného, 

proto hraje důležitou roli metodika výběru vhodných pomůcek pro určitého člověka 

a postupy, díky kterým si pacient co nejrychleji na kompenzační pomůcky a nástroje 

zvykne (Pain, Pengelly, 2010). 
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Účelem asistivních technologií je tedy pomáhat lidem se zdravotními, sociálními 

nebo psychickými problémy a umožnit jim vykonávat činnosti, které by bez těchto 

pomůcek buď vůbec vykonávat nemohli, nebo by to pro ně bylo velmi složité
15

.  

2.3.2 Kompenzační pomůcky a jejich využití 

Kompenzační pomůcky jsou produkty, jejichž cílem je pomoci lidem 

se zdravotním postižením vykonávat některé úkoly, které jsou jinak pro ně obtížné nebo 

nemožné. Kompenzační pomůcky se mohou lišit od „jednoduché“ vycházkové hole 

až po ultra-důmyslné počítače. Mohou být buď speciální pro určité zdravotní postižení, 

nebo nabízejí více funkcí
16

  

Existuje široká škála těchto pomůcek, uvedu zde tedy jen některé příklady 

z různých oblastí: 

 V domácnosti – obecně tzv. „smart homes“ (inteligentní domy jsou nové domy, 

které obsahují jedinou síť pro připojení mnoha zařízení, včetně zabezpečení domácnosti, 

monitoringu, komunikace a kontroly životního prostředí) 

 „smart technology“ (inteligentní technologie zahrnuje detektory pohybu, 

monitorovací senzory „životního stylu“, které je možno nainstalovat v domácnosti 

proto, aby byl možný televizní přenos pro mapování těchto aktivit) 

 enviromental control systems (systémy řízení životního prostředí umožňují 

nezávislé ovládání elektricky poháněných zařízení prostřednictvím jediného řídicího 

systému) 

může se jednat dále i např. o pojízdné plošiny pro překonání schodiště, pracovní plochy 

s nastavitelnou výškou, kolejnice pro snadnější přesun člověka s disabilitou, nádstavec 

na toaletu, bezbariérové sprchy, detektory pádu, pomůcky pro usnadnění oblékání, 

videozvonek, speciální vozíky s intergrovanou technologií, „hlásiče“ pro vypnutí 

sporáku, softwary pro zvětšení obrazovky, „blikající zvonek“, vibrační budík apod. 

(Pain, Pengelly 2010). 

 Ve škole – např. pro augmentativní komunikaci mohou být použity různé 

elektronické a ne-elektronická zařízení a softwarových řešení, která poskytují 

                                                
15 LHOTSKÁ, L. Asistivní technologie neboli einclusion [online]. [citováno 28. 11. 2010] Dostupné z 

www: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/3483/03_Lhotska.pdf.> 
16 eHOW  Definition of assistive devices [online]. c 1999 – 2011 [citováno 4. 4. 2011] Dostupné z www: 

<http://www.ehow.com/about_6591094_definition-assistive-devices.html.> 
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prostředky pro expresivní a receptivní komunikaci pro studenty s omezením řečových 

schopností
17

. 

 V práci – např. počítačové softwary, příslušenství k telefonu, počítače 

s hlasovým výstupem (kontrolou), ergonomický design prostoru kanceláře, software 

pro zvětšení obrazovky atd. (Pain, Pengelly, 2010). 

 Volný čas a rekreace – např. sportovní vozíky, počítačové hry pro slabozraké 

děti, audio – knihy, adaptované sportovní vybavení a pomůcky atd. (Pain, Pengelly, 

2010). Může se dále jednat i o různé sportovní aktivity, jako je např. plavání s asistencí 

terapeuta, lyžování, kde lze využít různé typy upravených lyží (např. pro osoby 

po amputaci dolní končetiny apod.)
18

. 

 Zdravotní a sociální péče – tzv. Telecare (Televizní přenos se týká jakékoli 

služby, která přináší zdravotní a sociální péči přímo k uživateli, obvykle v jejich 

vlastních domovech, podporované informačními a komunikačními technologiemi. Tato 

„péče“ zahrnuje sbírání dat prostřednictvím senzorů a elektronické doručení 

monitorujícímu centru.  

 tzv. Telehealth system umožňuje dálkové monitorování vitálních funkcí 

a specifických podmínek, virtuální konzultace, zdravotní informace apod. (Pain, 

Pengelly, 2010). 

 

2.3.3 Navržení kompenzačních pomůcek 

Přístup navrhování kompenzačních pomůcek se stále více soustřeďuje na osobu 

jako individualitu a na dosažení dobrého přizpůsobení všech aspektů samotnému 

uživateli. Ustoupilo se od navrhování pro „průměrného člověka“, kde byl kladen 

největší důraz na ergonomii a samotný design a nebyla zde vyzdvižena právě 

individualita potřeb jednotlivých osob (Pain, Pengelly, 2010). 

Stephen Pheasant (1996) měl velký vliv při podporování praktického 

ergonomického přístupu, který klade člověka do centra procesu navrhování. Tento 

                                                
17 GEORGIA DEPARTMENT OF EDUCATION Definition of Assistive Technology Devices and 

Services [online]. [citováno 6. 4. 2011] Dostupné z www: < 

http://public.doe.k12.ga.us/DMGetDocument.aspx/Definition%20of%20Assistive%20Technology.pdf?p=

6CC6799F8C1371F6B5A350C4F422D37B14FA76A2B2C4FB177CA3869EED08AF05&Type=D> 
18 ELDERCARE LOCATOR Assistive technology [online]. poslední aktualizace 20. 9. 2010 [citováno 3. 

10. 2010] Dostupné z www: 

<http://www.eldercare.gov/ELDERCARE.NET/Public/Resources/Factsheets/Assistive_Technology.aspx

> 
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přístup se snaží, aby byl produkt přizpůsoben potřebám uživatelů, spíše než naopak, 

díky čemuž bude schopna většina cílené populace používat tyto finální produkty.  

Při výběru pomůcky je nutné posuzovat čtyři součásti, které spolu úzce souvisí. 

Jedná se o samotného klienta, úkon (cíl), který klient potřebuje vykonat a v neposlední 

řadě pomůcka a prostředí (Crepeau et al., 2003).  

Nicméně, podíl obyvatelstva, které je schopno používat tyto produkty zřídkakdy 

dosáhne 100 %, protože stále existují případy, kdy lidé s těžkým poškozením 

(postižením) potřebují zboží na zakázku (Pain, Pengelly, 2010). 

 

2.3.4 Politický kontext 

Existuje velké množství faktorů, které zvýší užívání asistivní technologie 

(asistivních pomůcek) a zahrnují např.: 

 stárnutí populace a z toho vyvíjející se větší tlak na systém zdravotní péče 

 zvýšené úsilí zdravotně postižených a starších osob pro větší participaci a sociální 

začlenění 

 vládní politika – anti – diskriminace, podpora možností a nezávislosti 

 budoucí možnosti vývoje v oblasti designu a technologie společně se stoupající 

obeznámeností veřejnosti usnadní vychytávání novinek (inovací) 

 

Kompenzační pomůcky mohou zvýšit možnost, aby dotyčná osoba mohla žít 

v domácím prostředí, dále mohou usnadnit problémy každodenního života, zvýšit 

bezpečnost a posílit důvěru a zároveň trochu odlehčit pečovatelům. 

Kompenzační pomůcky dále mohou zvýšit efektivnost nákladů zdravotní 

a sociální péče snížením „požadavků“ na existující služby prostřednictvím omezováním 

rizik v domácnosti, potřeb domácí péče, hospitalizací, omezením míst v pečovatelských 

domech apod. 

Existují však také potencionální nevýhody a bariéry v efektivnosti užívání těchto 

pomůcek. Jejich funkcí je spíše být jakousi doplňkovou terapií, než aby úplně nahradily 

lidskou péči. Tímto přístupem se může předejít např. sociální izolaci starších osob.  

Mělo by být pamatováno na to, že mezitím co pro některé lidi je používání 

kompenzačních pomůcek ideální, pro ostatní se spíš může stát jakousi „přítěží“ a spíše 

tedy preferují osobní péči (Pain, Pengelly, 2010).  
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2.3.5 Adapt-A-Grip System
19

  

Adapt – A – Grip System jsem nalezla na webových stránkách, kde společnost 

„Adaptive Technologies & Research, Inc“ poskytuje pomůcky (nebo spíše úpravy) 

pro osoby s disabilitou. Jedná se konkrétně o úpravy při vykonávání některých pADL. 

Spolumajitelem této společnosti je kvadruplegik, který se spolupodílí při navrhování 

adaptací, jež podporují nezávislý a produktivní život. 

Tento systém, jak je uvedeno na webových stránkách, je vhodný pro osoby 

s míšní lézí C5/C6, osoby po centrální mozkové příhodě a ostatní, kteří mají omezenou 

nebo žádnou schopnost úchopu. Tato adaptace umožňuje uživateli snadno držet a měnit 

podle potřeby např. příbory, hřeben, kartáčkek na zuby, holicí strojek a další přenosné 

pomůcky, které pomáhají při sebepéči. 

Adapt – A – Grip System se skládá z následujících komponent. Pro názornost 

jsem zde přiložila i obrazovou dokumentaci pro lepší představu a snazší pochopení této 

asistivní technologie. 

 

„Adapt-A-Grip Holders“ – tzv. držák - umožňuje snadné zapojení a odpojení 

pomůcek nebo různých předmětů na tzv. adaptér. Tento držák je připojen na ruku osoby 

s nedostatečným úchopem. 

 

 

„Adapt-A-Grip Adaptors“ – tzv. adaptér – umožňuje snadné připojení předmětů 

a sám je upevněn na „otočném držáku“, který je umístěn na pevném podkladě (např. 

ke stolu). 

 
                                                
19 ADAPTIVE TECHNOLOGIES AND RESEARCH, INC. Adapt-A-Grip System ~ Assistive Hand 

Gripping Aid for Self-Care Tasks [online]. c 2001 – 2011 [citováno 6. 12. 2010] Dostupné z www: 

<http://www.adapt-technologies.com> 
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„Carousel Accessory Holders“ – tzv. otočný držák – lze jej připojit na nějaký 

pevný podklad (např. stůl). Umožňuje umístění adaptérů s různými pomůckami 

a je zároveň otočný, čímž usnadňuje odebrání a znovuumístění konkrétního předmětu.  

 

  

„Premium Velcro® Straps“ – tzv. pásky – slouží připojení různých předmětů 

k adaptéru. 

 

 

 

Návod „jak použít Adapt – A – Grip System“  

 

      

Obr. 1       Obr. 2   Obr. 3   Obr. 4 

   

    Obr. 5    Obr. 6 
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 Obr. 1 – zkompletovaný Adapt – A – Grip System, připevněný k desce stolu a 

připravený k použití 

 Obr. 2 – „držák“ připevněný na speciální „pásky“ k ruce (tyto „pásky“, jak uvádí 

výrobce, nejsou součástí vybavení) 

 Obr. 3 – ukázka, jakým způsobem lze odejmout pomůcku z hlavního „otočného 

držáku“ 

 Obr. 4- pomůcka zafixovaná k držáku na ruce 

 Obr. 5 – možnost použití pomůcky 

 Obr. 6 – vrácení pomůcky zpět na hlavní „otočný držák“ 
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3 Praktická část 
 

3.1 Metodologie práce  

Hlavní náplní praktické části bakalářské práce je uvedení navržených „drobných 

dlah“, podrobný popis jejich výroby a tři kazuistiky pacientů, kteří navržené „drobné 

dlahy“ vyzkoušeli.  

Praktická část bakalářské práce je rozdělena do šesti podkapitol. První 

podkapitola se zabývá metodologií práce. Je zde uveden cíl a výzkumná otázka, dále 

jaký typ výzkumu, byl použit, výběr výzkumného vzorku a popis pracoviště, ze kterého 

byl výzkumný vzorek získán.  

 

3.1.1 Cíl bakalářské práce 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrhy „drobných dlah“ 

z termoplastických materiálů, které usnadní vykonávání ADL. Navržené „drobné dlahy“ 

budou poté aplikovány na pacienty s různým postižením horních končetin, kteří budou 

mít možnost si je vyzkoušet při činnostech ADL. Výsledkem by mělo být posouzení, 

zda jsou tyto „drobné dlahy“ využitelné při výkonu ADL. 

 

3.1.2 Výzkumná otázka 

Hendl (2005) uvádí, že v průběhu výzkumu je možné výzkumnou otázku 

doplňovat nebo úplně změnit. Formulace výzkumné otázky pro problematiku této 

bakalářské práce je následovná: „Jaká je využitelnost tzv. „drobných dlah“ 

při vykonávání ADL aktivit u osob s limitovanou funkcí horních končetin?“ 

Podle mého názoru by bylo vhodné rozšířit nabídku „kompenzačních pomůcek“, 

které se využívají při vykonávání ADL o „drobné dlahy“ z termoplastických materiálů, 

které mohou usnadnit právě provádění těchto činností.  

 

3.1.3 Typ výzkumu  

V této bakalářské práci byl výsledek praktického výzkumu zpracován formou 

kvalitativního výzkumu a konkrétně byla použita kazuistika neboli případové studie 

(Hendl, 2005). Zdroji dat při vytváření kazuistiky se staly lékařské dokumentace, 
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rozhovor s pacientem, anamnéza, pozorování a výsledky vyšetření (Miovský, 2006). 

Dle Hendla (2005) se při kvalitativním výzkumu pracuje s omezeným počtem jedinců, 

obvykle na jednom místě. Tím, že je počet účastníků omezen, nelze výsledky stáhnout 

na celou populaci.  

Hendl (2005) uvádí, že v kazuistice neboli případové studii je shromažďováno 

velké množství dat od jednoho či několika málo jedinců. Tímto postupem je podpořena 

snaha o zachycení složitosti případu, o popis vztahů a jejich citlivosti. Hodnota této 

studie závisí na tom, jak je zaostřená. Pokud je důkladně prozkoumán jeden případ, 

snadněji lze porozumět jiným podobným případům. Na konci je možné provést srovnání 

s jinými případy a posoudit validitu výsledků.  

 

3.1.4 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvořili tři pacienti, pro které byly navržené „drobné dlahy“ 

zhotoveny a tito pacienti měli možnost je vyzkoušet v domácím prostředí 

při vykonávání ADL.  

Pro zařazení do výzkumné skupiny nebyl kladen důraz na konkrétní diagnózu, ale 

na to, aby byl splněn požadavek týkající se limitace funkce horní končetiny. 

 

3.2 Vyrobené „drobné dlahy“ 

 

Postup při zhotovování termoplastických „drobných dlah“, které lze využít při 

vykonávání některých položek pADL, byl dvojího způsobu. V prvním případě nejdříve 

vznikla adaptace pomůcky (např. příborového nože) a po konzultaci s vedoucí 

bakalářské práce byli vybráni pacienti, kteří by mohli takto upravenou pomůcku využít. 

Následovaly konzultace s těmito pacienty, vyšetření, navržení vyzkoušení si daných 

„drobných dlah“ v domácím prostředí, případné úpravy (které v některých případech 

proběhly již při prvním setkání) a zhodnocení. Nebo naopak jsem byla seznámena 

na terapii s pacientem a po konzultaci s ním, vyhodnoceni funkčních schopností 

a možnosti využití nějaké pomůcky, byla adaptace navržena. 

Navržené „drobné dlahy“ jsou využitelné pro položky sebesycení, konkrétně 

na příborový nůž, skleničku, vidličku a lžíci, osobní hygienu, kde se jedná o zubní 

kartáček a pro usnadnění grafomotoriky, kdy je drobná dlaha fixována k psací potřebě. 
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Navrhování „drobných dlah“ z termoplastického materiálu, které by mohly být 

použitelné pro vykonávaní ADL, nebyly pro mě lehkou záležitostí. Existuje již celá řada 

adaptací, ať se jedná o klasické kompenzační pomůcky (prefabrikované nebo 

individuálně zhotovené) nebo dalších „vylepšení“, které např. ve své publikaci Assistive 

Technology Solutions in Minutes nabízí autorka Therese Willkomm (2005), takže 

nebylo snadné přijít na „trh“ s něčím úplně novým, co by jen nekopírovalo již stávající 

pomůcky, ale rozšířilo možnosti pro pacienty, kteří právě z různých důvodů nemohou 

použít nabízené kompenzační pomůcky. 

 

3.2.1 „Drobná dlaha“ na příborový nůž 

 

      

 

„Drobná dlaha“ je vyrobena z termoplastického perforovaného materiálu, jehož 

tloušťka je 2 mm. 

Velice dobře se s tímto materiálem pracuje, lze z něho snadno vyrobit i drobnější 

prvky, které jsou využity při tvoření této dlahy. 

 Tato adaptace na příborový nůž nebyla cíleně vyrobena pro konkrétního 

pacienta, ale po zhotovení nabídnuta pacientům s poruchou funkce horní končetiny, 

které jsme s vedoucí bakalářské práce společně vybraly. Takto upravený nůž má 

na spodní hraně rukojeti tři otvory pro prsty (lze použít pro II., III., a IV. prst, nebo III., 

IV. a V. prst). Na horním okraji rukojeti je otvor pro fixaci palce (tento otvor může být 

upevněn i z vnitřní strany rukojeti).  

 Pásky termoplastického materiálu, který ve výsledku vytvářejí „úchytky“ 

pro prsty, jsou upevněny na „základně“ z termoplastického materiálu, do které se nůž 
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zasouvá. Na horní okraj „základny“ jsou přidány pomocné pásky, které brání 

případnému uvolňování a padání „drobné dlahy“ z nože. 

 

3.2.2 „Drobná dlaha“ na sklenici 

      

   

  

„Drobná dlaha“ na skleničku je vyrobena ze stejného typu termoplastického 

materiálu jako „drobná dlaha“ na nůž. Opět zde jsou vytvořeny tři otvory pro prsty (lze 

použít II., III., IV. prst, nebo III. IV. a V. prst). Na protilehlé straně sklenice je otvor 

pro palec, který může být modifikován ve smyslu vzdálenosti jak do šířky, tak do výšky 

oproti ostatním prstům. Vše záleží na individuálních schopnostech úchopu daného 

pacienta. 

 První „základnou“ pro fixaci dalších pásků z termoplastického materiálu, 

na které jsou následně připojeny další pásky vytvářející otvory, je pásek z termoplastu, 

který horizontálně obkružuje sklenici. Pro usnadnění je lepší použít kónickou sklenici 

rozšiřující se k hrdlu, aby se zabránilo případnému sklouznutí „drobné dlahy“ 

ze skleničky. Na tento pásek jsou připojeny dva termoplastické pásky, umístěny 

vertikálně na sklenici, na jednom z nich může být na konci, který je u hrdla „pojistka“, 

která brání „dlaze“ vyvléknutí se ze sklenice spodem. 
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3.2.3 „Drobná dlaha“ na zubní kartáček 

 

   

 

„Drobná dlaha“ je opět vyrobena ze stejného perforovaného termoplastického 

materiálu jako dvě předchozí „drobné dlahy“. 

Tato adaptace na kartáček nebyla cíleně vyrobena pro konkrétního pacienta, 

ale po zhotovení nabídnuta pacientům, které jsme s vedoucí bakalářské práce společně 

vybraly. Takto upravený zubní kartáček má na rukojeti a vytvořené základně 

z termoplastického materiálu ze spodní strany tři otvory pro prsty (lze použít pro II., 

III., a IV. prst, nebo III., IV. a V. prst) a na vnitřním okraji rukojeti je otvor pro fixaci 

palce. Tato „drobná dlaha“ je vlastně modifikací „drobné dlahy“ na příborový nůž, 

který je zmíněn výše. 

Pásky termoplastického materiálu, který ve výsledku vytvářejí otvory, jsou 

upevněny na „základně“ z termoplastického materiálu, do které se zubní kartáček 

zasouvá.  

 Tato „drobná dlaha“ byla dále ještě pro konkrétní pacientku upravena tak, 

že místo základny, která je patrna na fotografii výše, byl vytvořen základ pro otvory 

na prsty pomocí třech proužků termoplastické hmoty. Dva proužky jsou umístěny 

na rukojeti po jejím obvodu a třetí spojuje dva předchozí a vytváří přímo podklad 

k fixaci „úchytek“ pro prsty. 
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3.2.4 „Drobná dlaha“ na vidličku 

 

   
 

 

 Tato „drobná dlaha“ je opět vyrobena ze stejného termoplastického materiálu 

jako „drobné dlahy“ předchozí. 

 „Drobná dlaha“ na vidličku byla vyrobena cíleně pro konkrétní pacienty 

s limitovanou funkcí horní končetiny, konkrétně se sníženou schopností úchopové 

funkce. 

 Základnu této dlahy tvoří pásek termoplastického materiálu, který přesně 

kopíruje část rukojeti vidličky, kde budou následně připojeny další prvky, konkrétně 

pro prsty. 

 Na horní ploše rukojeti je umístěn termoplastický pásek tvořící otvor pro palec. 

Z vnější strany na hraně rukojeti je připevněn druhý otvor pro II. prst. Tento otvor může 

sloužit i pro II. prst, záleží individuálně na pacientovi, jak se mu takto upravená vidlička 

lépe uchopí. 

 Modifikace této „drobné dlahy“ spočívá ve vytvoření velkého otvoru na spodní 

straně rukojeti vidličky pro II., III., IV. a V. prst. Ostatní prvky zůstávají stejné, jak 

je zmíněno výše. 
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3.2.5 „Drobná dlaha“ na lžíci 

 

„Drobná dlaha“ na lžíci je totožná s „drobnou dlahou“ na vidličku, uvedenou 

výše. Opět je zde možná i modifikace taktéž viz kapitola 3.2.4. 

 

 
 

3.2.6 „Drobná dlaha“ na tužku 

 

 
 

 „Drobná dlaha“ na tužku je vyrobena stejně jako všechny předchozí „drobné 

dlahy“ z perforovaného termoplastického materiálu.  

 Základnou této „drobné dlahy“ je „kroužek“ termoplastického materiálu, který je 

fixně připevněn po obvodu tužky.  

 Na základně jsou umístěny tři proužky termoplastického materiálu tvořící otvory 

pro palec, II. a III. prst. 
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3.3 Postup výroby jednotlivých „drobných dlah“ 

 

3.3.1 Postup výroby „drobné dlahy“ na nůž 

Základem pro výrobu této „drobné dlahy“ jsou „pásky“ perforovaného 

termoplastického materiálu různé šířky a délky. Uvádím zde pouze orientační rozměry 

jednotlivých „pásků“, které jsem použila při výrobě „drobné dlahy“. Přesné rozměry 

nelze určit, protože se „drobná dlaha“ vyrábí individuálně pro konkrétního pacienta a 

s ohledem na různé typy nožů, které mohou mít rozdílné tvary a velikosti rukojetí. 

 

Postup výroby: 

1. K výrobě „drobné dlahy“ je nutné zajistit potřebný materiál a pomůcky. Základním 

vybavením pro zhotovení „drobné dlahy“ je pravítko, tužka, nůžky, pomůcku na 

vyndávání termoplastických plátů z horké vodní lázně, ručník a nůž, pro který bude 

„drobná dlaha“ vyrobena. Jako materiál je možné použít perforovaný termoplastický 

plát tloušťky 2mm. 

2. Poté je nutné nastavit na přístroji, v tomto případě se jedná o vanu, 70  - 80°C, aby 

bylo dosaženo ideální teploty vodní lázně pro získání plasticity termoplastického 

materiálu. Horké vodní lázně lze dosáhnout též za pomoci běžného vařiče. 

3. Na termoplastickém plátu je potřeba odměřit cca 4 pásky v určitém rozmezí 

v závislosti na individuálních potřebách pacienta, který bude „drobnou dlahu“ 

používat. Při odměřování pásků nesmí být opomenuta také skutečnost, že „drobná 

dlaha“ musí odpovídat tvaru a velikosti nože. K vyznačení pásků postačí použít 

obyčejnou měkkou tužku a pravítko. 

4.  Celý plát s vyznačenými pásky se vloží do připravené vodní lázně, aby získal 

potřebnou měkkost k následnému nastříhání jednotlivých pásků. 

5. V tuto chvíli je možné začít formovat jednotlivé pásky do požadovaného tvaru. Jeden 

z nastříhaných pásků lze použít k vytvoření „základny“ „drobné dlahy“. Pokud pásek 

ztratil již potřebnou měkkost ke tvarování, je možné ho na chvíli vložit opět do vodní 

lázně. Poté se již může začít pracovat na samotném tvaru základny a to tak, že se 

pásek postupně formuje podle typu rukojeti nože. 
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6. Než se začne se samotnou výrobou rukojeti pro prsty, je potřeba na chvíli vložit 

do vodní lázně jak pásek k výrobě rukojeti, tak samotnou základnu s nožem. 

Až získají potřebnou měkkost, je možné formovat pásek na jednotlivé otvory pro 

prsty na rukojeť na vnější hranu rukojeti nože. Tím, že byly obě části dlahy 

změkčeny vodní lázní, dochází lépe k jejich vzájemnému přilnutí. Pásek pro prsty 

bude připevněn k základně ve čtyřech bodech. 

 

     

 

 

7. Další fáze výroby dlahy spočívá v umístění proužku termoplastu na vnitřní hranu 

rukojeti nože a tímto vznikne „úchytka“ pro palec. „Úchytka“ bude připevněna 

k proužku termoplastu na horní hraně rukojeti ve dvou bodech. 
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8. Na závěr mohou být připevněny dva pomocné úzké proužky, které jsou umístěny na 

horním okraji „základny“ a brání tak případnému vyklouznutí nože z „drobné dlahy“. 

 

 

 

9. Před každým tvarováním jednotlivých částí „drobné dlahy“ je třeba použít vodní 

lázeň ke změkčení materiálu a k lepšímu vzájemnému přilnutí jednotlivých dílů 

dlahy. 

 

„Drobnou dlahu“ na nůž je možné modifikovat podle individuálních potřeb 

každého klienta. Modifikace spočívá ve snížení nebo zvýšení počtu otvorů a případně 

také v odstranění otvoru pro palec. Další možností úpravy této „drobné dlahy“ 

je umístění otvorů pro prsty zboku na vnější hranu rukojeti. 

 

3.3.2 Postup výroby „drobné dlahy“ na zubní kartáček 

Při výrobě „drobné dlahy“ na zubní kartáček se opět musí, jako při výrobě výše 

zmíněných „drobných dlah“, postupovat s ohledem na individuální potřeby pacienta 

a různé tvary a velikosti rukojeti zubního kartáčku. Proto se bude v postupu opět 

pracovat pouze s orientační mírou jednotlivých částí dlahy. 
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Postup výroby: 

„Drobná dlaha“ na zubní kartáček je vlastně modifikací „drobné dlahy“ na nůž. 

Postup výroby je tak téměř totožný. Z tohoto důvodu zde nebudou uvedeny všechny 

kroky výroby, protože jsou v podstatě stejné u zhotovování obou dlah. Zmíněny budou 

kroky, které se od výroby „drobné dlahy“ na nůž liší.  

 

1. Na termoplastickém plátu je potřeba odměřit cca 3 pásky v určitém rozmezí 

v závislosti na individuálních potřebách pacienta, který bude „drobnou dlahu“ 

používat. Při odměřování pásků nesmí být opomenuta také skutečnost, že „drobná 

dlaha“ musí odpovídat tvaru a velikosti rukojeti zubního kartáčku.  

2. První změkčený pásek termoplastického materiálu se použije na zhotovení 

„základny“ dlahy.  

3. Pásek, pomocí kterého budou vytvořeny „úchytky“ pro prsty, bude na rozdíl 

od „úchytek“ na rukojeť nože umístěn z vnější strany rukojeti zubního kartáčku. 

Úchytky budou připevněny k „základně“ ve čtyřech bodech. 

4. Další fáze výroby „drobné dlahy“ spočívá v umístění proužku termoplastu na vnější 

stranu rukojeti zubního kartáčku a tímto vznikne „úchytka“ pro palec. „Úchytka“ 

bude připevněna k proužku termoplastu na vnitřní hraně rukojeti ve dvou bodech. 

5. Před každým tvarováním jednotlivých částí „drobné dlahy“, jak je již zmíněno 

u předchozích postupů, je třeba použít vodní lázeň ke změkčení materiálu 

a k lepšímu vzájemnému přilnutí jednotlivých dílů. 

 

 

 

3.3.3 Postup výroby „drobné dlahy“ na vidličku a lžíci 

Při výrobě „drobné dlahy“ na vidličku a lžíci se opět musí, jako při výrobě výše 

zmíněných „drobných dlah“, postupovat s ohledem na individuální potřeby pacienta 
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a různé tvary a velikosti rukojeti vidličky a lžíce. Proto se bude v postupu opět pracovat 

pouze s orientační mírou jednotlivých částí. 

 

Postup výroby: 

1. Prvním krokem je příprava potřebných pomůcek a nastavení potřebné teploty 

na přístroji, jak již bylo zmíněno v postupu výroby „drobné dlahy“ na nůž.  

2. Na termoplastickém plátu je potřeba odměřit tři pásky, kdy rozměry jednoho pásku 

záleží na tvaru a velikosti rukojeti vidličky a lžíce a dvou ostatních pásků na velikosti 

obvodu palce a II., případně III. prstu pacienta.  

3. Připravený termoplastický pásek pro vytvoření základny se po nabytí plastičnosti 

ve vhodné vodní lázni tvaruje podle rukojeti vidličky a lžíce. 

 

  

 

 

4. Termoplastický pásek pro vytvoření otvoru pro palec se také nahřeje a poté 

se vytvaruje do podoby „úchytky“ pro palec. Tato úchytka je upevněna na horní 

ploše základny na rukojeti vidličky a lžíce a je fixována ve dvou bodech. 
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5. Třetí termoplastický pásek pro II. nebo III. prst se po získání plasticity připevní 

z vnější strany rukojeti a fixován je ve dvou bodech na horní a spodní ploše rukojeti. 

 

  

 

6. Modifikací „drobné dlahy“ na vidličku nebo lžíci je umístění větší „úchytky“ pro II., 

III., IV. a V. prst. 

    

 

7. Před každým tvarováním jednotlivých částí „drobné dlahy“, jak je již zmíněno 

u předchozích postupů, je třeba použít vodní lázeň ke změkčení materiálu 

a k lepšímu vzájemnému přilnutí jednotlivých dílů „drobné dlahy“. 
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3.3.4 Postup výroby „drobné dlahy“ na sklenici 

 Při výrobě „drobné dlahy“ na sklenici, stejně jako při výrobě „drobné dlahy“ 

na nůž, se musí postupovat s ohledem na individuální potřeby pacienta a různé tvary 

a rozměry sklenice. Proto se bude v postupu opět pracovat pouze s orientační mírou 

jednotlivých částí. 

 

Postup výroby: 

1. K výrobě „drobné dlahy“ je nutné zajistit potřebný materiál a pomůcky, které jsou již 

uvedeny v postupu výroby „drobné dlahy“ na nůž. 

2. Poté je nutné nastavit na přístroji, v tomto případě se jedná o vanu, 70° – 80°C, 

aby bylo dosaženo ideální teploty vodní lázně pro získání plasticity termoplastického 

materiálu. 

3. Na termoplastickém plátu je potřeba odměřit cca 5 pásků v určitém rozmezí 

v závislosti na individuálních potřebách pacienta, který bude „drobnou dlahu“ používat. 

Při odměřování pásků nesmí být opomenuta také skutečnost, že „drobná dlaha“ musí 

odpovídat tvaru a velikosti sklenice.  

4. Celý plát s vyznačenými pásky se vloží do připravené vodní lázně, aby získal 

potřebnou měkkost k následnému nastříhání jednotlivých pásků. 

5. Před tím, než se začne se samotnou výrobou „drobné dlahy“, je potřeba upozornit 

na to, že k upevnění „drobné dlahy“ na sklenici je nutné použít tzv. tři základny. První 

horizontální nosná základna bude sloužit k fixaci dvou dalších vertikálních základen, 

na které budou poté připevněny samotné otvory pro prsty a palec. 

6. V tuto chvíli je možné začít formovat jednotlivé pásky do požadovaného tvaru. Jeden 

z nastříhaných pásků lze použít k vytvoření první „základny“. Tato „základna“ by měla 

kopírovat obvod sklenice v jedné třetině její dolní části.  
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7. Dalším krokem výroby je umístění druhé „základny“, která je fixována kolmo 

na první „základnu“. Tato druhá „základna“ je připevněna ke stěně sklenice vertikálně a 

zároveň kříží horizontální základnu, se kterou je v jednom bodě spojena. Pásek, tvořící 

druhou „základnu“ může být opatřen „pojistkou“, která je umístěna na hrdle sklenice. 

„Pojistka“ na hrdle sklenice by měla sloužit jako opatření před možným uvolněním 

dlahy ze sklenice. 

 

  

 

8. Poté se již může přistoupit k samotnému zhotovení rukojeti pro prsty. Změkčený 

pásek termoplastu je tvarován na vertikální „základnu“ do tří otvorů, které tvoří prostor 

pro prsty. Stejně jako u nože bude i zde pásek připevněn k základně ve čtyřech bodech. 

 

   

  

9. K výrobě třetí vertikální základny postačí krátký pásek materiálu, protože tato 

základna bude sloužit jako podklad pro následné umístění „úchytky“ pro palec. 

Vzdálenost od druhé „základny“ závisí na úchopových schopnostech pacienta. Třetí 

vertikální základna vznikne připevněním krátkého pásku k základně horizontální. V tuto 

chvíli je možné připevnit na připravenou základnu „úchytku“ pro palec, která bude 

spojena se základnou ve dvou bodech. 
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10. Před každým tvarováním jednotlivých částí „drobné dlahy“ je třeba použít vodní 

lázeň ke změkčení materiálu a k lepšímu vzájemnému přilnutí jednotlivých dílů dlahy. 

 

 

 

„Drobná dlaha“ na sklenici je možné modifikovat podle individuálních potřeb 

každého klienta. Modifikace spočívá ve snížení nebo zvýšení počtu otvorů pro prsty 

a vzdálenosti obou vertikálních základen, která závisí na úchopové schopnosti pacienta. 

 

3.3.5 Postup výroby „drobné dlahy“ na tužku 

 

1. Prvním krokem je příprava potřebných pomůcek a nastavení potřebné teploty 

na přístroji, jak již bylo zmíněno v postupu výroby „drobné dlahy“ na nůž.  

2. Na termoplastickém plátu je potřeba odměřit čtyři pásky, kdy rozměry jednoho záleží 

na tvaru a obvodu tužky a třech ostatních na velikosti obvodu palce a II. a III. prstu 

pacienta.  

3. Připravený termoplastický pásek pro vytvoření základny se po nabytí plastičnosti 

ve vhodné vodní lázni tvaruje po obvodu tužky v místě úchopu. 
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4. Následuje postupné tvarování „úchytek“ pro jednotlivé prsty na vytvořenou 

základnu. Před tvarováním každé „úchytky“ je nutné vložit termoplastický plátek 

do horké vodní lázně, aby se stal plastickým. 

 

   

   

 

5. Před každým tvarováním jednotlivých částí, jak je již zmíněno u předchozích 

postupů, je třeba použít vodní lázeň ke změkčení materiálu a k lepšímu vzájemnému 

přilnutí jednotlivých dílů dlahy. 
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3.4. Případová studie slečny G. 

 

3.4.1 Zdůvodnění výběru pacientky 

Všeobecně výběr pacientů pro zpracování praktické části bakalářské práce 

se odvíjel od konzultace a doporučení vedoucí této práce Bc. Olgou Novákovou. 

Konkrétně tato pacientka v současné době navštěvuje Kliniku rehabilitačního 

lékařství (dále jen KRL) v pravidelných intervalech jak na terapii, tak na aplikaci 

botulotoxinu do spastických svalů. 

Slečna G. je motivovaná k rehabilitaci, vstřícná k nápadům co se týče nových 

adaptací z termoplastického materiálu a ochotná si vyrobené „drobné dlahy“ vyzkoušet 

v domácím prostředí. Souhlasila také s uvedením své kazuistiky v bakalářské práci. 

 

3.4.2 Uvedení pacientky 

 Slečna G. je 25letá studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

konkrétně oborů sinologie a anglistiky. 

 Dne 28. 11. 2004 došlo k ischemické cévní mozkové příhodě (dále jen CMP) 

v povodí ACM a ACA vpravo. V 7. hodině po vzniku CMP byla provedena lokální 

intraarteriální trombolýza a rekanalizace byla úspěšná. Počítačová tomografie ukázala 

rozvinutou ischemii v povodí ACM, včetně bazálních ganglií. Pacientka byla sledována 

na hematologii, dále po dobu 3 týdnů na Neurologické klinice, 3 týdny byla 

na Rehabilitační klinice Motol a poté na rehabilitaci v Nemocnici Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského. Dlouhodobě dochází na fyzioterapii a ergoterapii na Kliniku 

rehabilitačního lékařství a absolvovala opakované obstřiky botulotoxinem 

v extrapyramidové poradně Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 

(naposledy v červenci 2010). 

 Po zdravotní stránce je v současné době pacientka stabilizovaná. Slečna G. je 

plně soběstačná, samostatně chodící bez kompenzační pomůcky, ale dochází 

k minimálnímu zapojení postižené levé horní končetiny (dále jen LHK) do činností. 

Proto jsme společně s vedoucí bakalářské práce pacientce nabídly, zda by byla ochotná 

s pomůckou z termoplastického materiálu, která by jí vyhovovala zkoušet některé 

úkony ADL právě pomocí LHK. 
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 Slečna G. byla seznámena s etickými zásadami terapeuta. Také byla srozuměna 

s povinnostmi týkajícími se ochrany osobních dat, anonymity při uvádění případové 

studie v bakalářské práci a v neposlední řadě o mlčenlivosti. 

 

3.4.3 Narativní popis případu 

Slečna G. je mladá žena, která v roce 2004 (28. 11) prodělala ischemickou CMP 

v povodí ACM a ACA vpravo. Příznaky odpovídají levostranné hemiparéze. Několikrát 

byla na aplikaci botulotoxinu (od roku 2005) do spastických svalů (na levé dolní 

končetině – dále jen LDK - vnitřní strana lýtka, na LHK - vnitřní strana paže, předloktí, 

mezi hlavičky metakarpů, do thenaru), největší účinek se dostaví cca měsíc po aplikaci, 

vydrží cca 2 měsíce. Na ergoterapii terapeutka provádí tzv. „tejpování“ (1x za 14 dní – 

stimulace extenzorů, uvolnění flexorů). 

 V současnosti je pacientka ve stabilizovaném zdravotním stavu. Levostranná 

hemiparéza pacientku už nyní neomezuje při vykonávání ADL. Nedochází 

ale k přílišnému zapojování LHK, k provádění aktivit se naučila využívat pouze pravou 

horní končetinu, která je pro pacientku dominantní končetinou.  

 Pacientka nyní studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, konkrétně první 

ročník anglistiky a současně ukončuje obor sinologie. 

V říjnu 2010 si podala žádost o ZTP, zatím neobdržela vyrozumění.  

Pacientka bydlí střídavě u rodičů v rodinném domě za Prahou nebo v bytě 

s bratrem v centru Prahy. Neuvádí žádné bezbariérové úpravy a nemá problém fungovat 

samostatně na obou místech. 

 

3.4.4 Silné a slabé stránky pacienta 

 Největší silnou stránkou je bezesporu samostatnost při vykonávání ADL. Dále 

to, že u pacientky není postižena expresivní složka, může navštěvovat vysokou školu, 

kde nemá problémy se studiem ve smyslu např. poruchy pozornosti, paměti, expresivní 

složky, ale ani co se týče architektonických bariér (např. překonávání schodů). Jedná 

se o velice příjemnou mladou slečnu, vstřícnou k terapii a zkoušení nových postupů, 

které pomáhají navodit lepší funkci LHK. Velice dobře spolupracující, komunikativní.  

 Co se týče slabých stránek, pacientka nezapojuje LHK při činnostech, naučila 

se využívat pravou horní končetinu (dále jen PHK), což je pro ni pohodlnější 

a snadnější způsob při vykonávání aktivit. 
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3.4.5 Výsledky vyšetření 

Dominance: dominantní je pravá horní končetina 

Trofika: LHK - mírná atrofie svalů vnitřní strany předloktí, mírná hypertrofie pronátoru 

teres, na III. prstu přítomna jizva po řezné ráně, kterou utrpěla v 5 letech 

Konfigurace LHK v klidové poloze: vyšetřováno vsedě, tendence dorzální flexe paže, 

extenze lokte, mírné dorzální flexe zápěstí a flexe prstů 

Svalový tonus: na LHK je přítomná spasticita, podle Aschworthovy škály: loket 3, 

zápěstí 3, pronace/supinace 3, prsty I a II 2, III, IV, V 3
20

 

Rozsahy pohybů: omezená pronace v loketním kloubu cca o 1/3, pohyb v zápěstí 

aktivně nelze, při pasivním pohybu zápěstí do extenze a flexe je nutné překonat 

spasticitu, ale nelze provést pohyb v plném rozsahu, abdukce a addukce v zápěstí je 

i pasivně minimální, prsty aktivně nelze extendovat, pasivně lze, trvalá semiflexe 

prstů, aktivně lze provést větší flexi prstů, ale nastupuje spasticita, pohyby palce pouze 

pasivně, ale je přítomen minimální pohyb 

Citlivost: čití je neporušené 

Bolest: mírná bolest trapézu vlevo 

Úchopy: funkční úchopy ztěžuje nedostatečná opozice palce, nelze provést ani špetka 

Kognitivní funkce: nejsou porušeny 

Fatické funkce: nejsou porušeny 

 

Vyšetření ADL: 

a) personální: 

 sebesycení: pacientka jí PHK (většinou používá vidličku), pije také pomocí PHK, 

občas zkusí i LHK, většinou využívá bilaterální úchop obou horních končetin (dále 

jen HKK) 

 oblékání: zvládá obléknout horní i dolní polovinu těla samostatně, zaváže si tkaničky 

(potřebuje větší časový úsek) 

 osobní hygiena: zvládá samostatně 

 koupel: zvládá samostatně (využívá sprchový kout) 

 mobilita: pacientka je chodící, nepotřebuje kompenzační pomůcku (např. holi), 

schody zvládá bez problémů, delší a těžší terén pacientka nezkoušela. 

 přesuny: zvládá samostatně 

                                                
20 Z lékařské dokumentace na Klinice rehabilitačního lékařství 
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 kontinence: pacientka je kontinentní 

 

b) instrumentální: 

 doprava: pouze MHD 

 komunikace: nemá žádné problémy s používáním mobilního telefonu, ve 

smyslu přijímání a vyřizování hovoru a psaní textových zpráv, používá PC (v současné 

době píše bakalářskou práci), píše PHK 

 domácí práce: mytí nádobí, vysávání 

 příprava jídla: připravuje studenou kuchyni, prkénko se zvýšeným okrajem 

 vedení domácnosti: zvládá 

 

Kineziologický rozbor statický 

Sed: mírná protrakce a elevace ramene LHK 

Stoj: pacientka více zatěžuje pravou dolní končetinu (dále jen PDK), LDK – 

noha má spíše supinační postavení, LHK jde spíše do dorzální flexe, extenze v lokti, 

prsty flektované 

 

Kineziologický rozbor dynamický 

Chůze: není přítomný souhyb trupového svalstva a souhyb LHK (chybí 

kontraktace trupu), LHK stáčí v extenzi v rameni za trup. Na levé dolní končetině je 

akrálně přítomna spasticita, občas došlapuje spíše na laterální okraj nohy a špičku. 

Pacientka pravidelně podstupuje aplikaci botulotoxinu, po aplikaci se zlepšuje nášlap a 

odval nohy. 

 

Zájmy: čtení, malování 

Kompenzační pomůcky: vidlička a lžíce s modifikovaným úchopem, pomůcka 

na stříhání nehtů, prkénko, ortéza pro snazší provedení pronace a supinace, zabránění 

flektování palce, termoplastická abdukční dlaňová dlaha pro podporu abdukce a opozice 

palce - přes noc 

Cíl pacientky: pacientka by byla ráda, aby se stávající situace nezhoršovala 

Denní režim: pacientka v současné době studuje paralelně dva obory, takže většinu času 

věnuje studiu 

 



52 

 

Zhodnocení 

Jak jsem se již zmínila, pacientka se naučila využívat při vykonávání ADL pravou 

horní končetinu. Cílem adaptace bylo, aby se snažila i LHK zapojit do některých 

položek ADL. Pacientce byla nabídnuta adaptace na skleničku a vidličku. Sklenička 

vyhovovala, pacientka zapojí „pouze“ LHK, protože je zde dostatečná fixace prstů 

a nehrozí, že by sklenička vypadla z ruky, tudíž není potřeba zapojení PHK ve smyslu 

přidržování skleničky. 
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3.5 Případová studie paní K.  

 

3.5.1 Zdůvodnění výběru pacientky 

Tato pacientka dochází na KRL ambulantně na terapii v roce 2007/2008 a také 

absolvovala pobyt v Denním stacionáři KRL VFN v délce 6 týdnů a v současné době 

KRL navštěvuje v rámci výuky. Účastnila se i rekondičního pobytu pořádaného KRL. 

Paní K. je velice příjemná dáma, která bez problémů po jejím oslovení 

souhlasila se spoluprací při realizaci praktické části bakalářské práce. Sama se snaží 

využívat při sebesycení nůž se zahnutou rukojetí, který umožňuje válcový úchop, ale 

zatím uvádí, že si nemůže „zvyknout“ na nový způsob krájení a činí ji také problémy 

spíše psychologického rázu (nerada se stává „nápadnou“ pro okolí, protože navštěvuje 

restauraci, kde pravidelně obědvá). Byla by proto ráda i za možnost jiné adaptace nože, 

která by pro ni byla přirozenější, nebo i pokud by se dala navrhnout i jiná úprava dalších 

pomůcek v oblasti ADL, se kterou by mohla více zapojovat PHK. 

 Pacientka v průběhu realizace adaptací velice dobře spolupracovala, zapojila 

se i do navrhování případných úprav nebo vylepšení termoplastické „drobné dlahy“. 

 

3.5.2 Uvedení pacientky 

Paní K. je 67letá příjemná dáma, která je velice ochotna spolupracovat, 

je komunikativní, vstřícná a motivovaná k rehabilitaci. 

V lednu v roce 2005 prodělala hemoragickou CMP. Byla hospitalizovaná na 

neurologii Všeobecné fakultní nemocnice (dále jen VFN). Došlo k rozsáhlé hemoragii 

PT vlevo. Na kontrolním CT vyšetření v červnu v roce 2006 se ukázala 

posthemoragická pseudocystathalamu vlevo. Klinický obraz je reziduální pravostranná 

hemiparéza, hemihypestezie, hemiataxie, byla přítomna i fatická porucha, ale ta je 

upravena. Pacientka docházela na Kliniku rehabilitačního lékařství v roce 2007/2008 a 

také absolvovala 6 týdenní pobyt v Denním stacionáři KRL VFN v roce 2009. 

 V současné době je pacientka stabilizovaná, plně soběstačná v pADL a zvládá 

samostatně i většinu položek iADL.  U PHK je zhoršena koordinace, ale je schopna 

všech typů úchopů. Pohybuje se pomocí tříbodové hole. 
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Paní K. byla seznámena s etickými zásadami terapeuta. Byla srozuměna 

s povinnostmi týkajícími se ochrany osobních dat, anonymity při uvádění případové 

studie v bakalářské práci a v neposlední řadě o mlčenlivosti. 

 

3.5.3 Narativní popis případu 

Paní K. prodělala v lednu v roce 2005 hemoragickou CMP s pravostrannou 

symptomatologií – hemiparéza, hemihypestezie a hemiataxie. Byla přítomna i fatická 

porucha, ale ta je upravena. Paní K. k lokomoci využívá tříbodovou hůl, při překonávání 

schodů se přidržuje zábradlí, z kompenzačních pomůcek dále využívá nůž se speciální 

rukojetí. Ve většině ADL je pacientka plně soběstačná. 

 V současnosti je pacientka ve stabilizovaném zdravotním stavu. Při činnostech 

spíše zapojuje LHK, přeučila se i psát pomocí LHK. Má sama zájem více PHK 

používat, byla její dominantní končetinou.  

 Pacientka studovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na katedře 

vědeckých informací, obor knihovnictví. Pracovala jako informační pracovník v oboru 

elektroniky na Ministerstvu obrany. V současné době je ve starobním důchodu, pobírá 

příspěvek na péči 1. stupně.  

 Bydlí sama v bytě v Praze, v 6. patře, výtah je zde k dispozici. Při vstupu 

do domu jsou schody, není zde zábradlí, cítí se nejistá, žádala o instalaci zábradlí, zatím 

neúspěšně. 

 

3.5.4 Silné a slabé stránky pacienta 

 Pacientka zvládá samostatně provést aktivity pADL, pouze je potřeba větší 

časový úsek. Co se týče přípravy jídla, zvládne nachystat snídani a večeři. Zvládne 

drobné domácí práce a žehlení. Dokáže sama cestovat MHD, obstarat si menší nákup. 

Není přítomna fatická porucha, po kognitivní stránce je vesměs v pořádku, je pouze 

lehce zhoršená krátkodobá paměť. Je motivovaná k terapii, snaží se udělat vše pro to, 

aby se její stav zlepšoval, ale na druhou stranu má dobrý náhled na situaci a nepřeceňuje 

své schopnosti a představy. 

 Co se týče slabých stránek, největší obtíží, která snižuje možnost většího využití 

PHK je porucha citlivosti (termické, algické), je tedy nutná kontrola zrakem 

při vykonávání činností. Dalším negativem je zhoršená koordinace PHK.  
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3.5.5 Výsledky vyšetření 

Dominance: dominantní je pravá horní končetina 

Trofika: trofika PHK a LHK je srovnatelná, v normě 

Konfigurace PHK v klidové poloze: vyšetřováno vsedě, mírná elevace ramene PHK, 

semiflexe v loketním kloubu, střední postavení zápěstí, II. a III. prst je flektovaný, IV. 

semiflexe, I. a V. prst je extendovaný 

Svalový tonus: nedochází k úplné relaxaci (pacientka není schopna se uvolnit) 

Rozsahy pohybů: plné rozsahy ve všech kloubech PHK, v zápěstí při radiální dukci 

jdou prsty do flexe. Vázne koordinace a ladnost pohybů PHK, porušena taxe. Pokud 

pacientka nespěchá a dělá kratší pauzy je pohyb poměrně přesný. 

Citlivost: pacientka má porušené termické a algické čití, polohocit a pohybocit, je nutná 

zraková kontrola 

Bolest: pacientka cítí občas bolest kloubů ruky PHK, když uchopí předmět nebo 

při držení se zábradlí  

Úchopy: pacientka má celkově zhoršenou koordinaci na PHK, díky porušení citlivosti 

neodhadne správně sílu stisku. Pokud je pacientka plně koncentrována, zvládne všechny 

druhy úchopů, vykonává je ale v pomalejším tempu. 

 

 Vyšetření jednotlivých fází úchopu 

 Přiblížení – pokud se pacientka soustředí a provádí pohyb v pomalejším tempu, 

je pohyb koordinovaný 

 Sevření – je nutná zraková kontrola (porucha citlivosti), někdy si musí objekt 

přidržet LHK 

 Držení – spíše křečovité, porušená dozáž síly 

 Uvolnění – není spontánní, je nutná zraková kontrola (porucha citlivosti), někdy 

si musí objekt přidržet LHK 

 Oddálení - pokud se pacientka soustředí a provádí pohyb v pomalejším tempu, 

je pohyb koordinovaný 

 Rychlost - snížená 

 Koordinace - narušena 

 Třes – není přítomen 

 Svalová síla - v normě  
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Taxe: porušena, přestřelování pohybu 

Kognitivní funkce: pacientka má lehčí problémy s krátkodobou pamětí, někdy 

je potřeba opakovaných instrukcí 

Fatické funkce: upraveny 

 

Vyšetření ADL: 

a) personální: 

 sebesycení: pacientka spíše využívá LHK, jí pomocí lžíce, zkouší i s příborem 

(nůž se zahnutou rukojetí), ale moc nevyužívá. 

 oblékání: zvládá obléknout horní i dolní polovinu těla, snaží se zapojovat obě 

HKK, knoflíky zvládá pomocí LHK, boty používá spíše nazouvací (tkaničky 

by zvládla, ale v delším časovém úseku, knoflíky pomocí LHK, podprsenku zapíná 

vepředu) 

 osobní hygiena: provádí LHK, ale uvádí, že s obtížemi, dochází na pedikúru 

(sama ostříhání nehtů na noze nezvládne) 

 koupel: provádí na sedačce na vaně, snaží se zapojit i PHK – podpaží LHK, 

vlasy vsedě a spíše LHK, osušení po koupeli spíše LHK 

 mobilita: pacientka se pohybuje samostatně pomocí tříbodové hole, ale necítí 

se moc stabilně. V interiéru se snaží pohybovat bez hole, ale přidržuje se případně 

nábytku. Cirkumdukce PDK s extenzí v koleni. Co se týče překonávání schodů, 

pokud je zábradlí, přidržuje se LHK a střídá dolní končetiny (dále jen DKK), pokud 

zábradlí není, jde první LDK a PDK přísun.  

 přesuny: zvládá samostatně 

 kontinence: pacientka je kontinentní (pro jistotu používá vložku, když plánuje 

být delší dobu mimo domov) 

 

b) instrumentální: 

 doprava: pouze MHD 

 komunikace: používá mobilní telefon, přijímání hovoru zvládá pomocí LHK, 

psaní textových zpráv nezkoušela. PC používala v práci, doma nemá, ale zvládá 

ovládat. 

 domácí práce: pacientka zvládne vyluxovat, umýt nádobí, utřít prach, uvádí 

zvýšenou unavitelnost, potřebuje přestávky, někdy střídá sed a stoj. Uvádí, 



57 

 

že se dostane i do vyšších poloh, používá schůdky, ale ne často, protože má horší 

stabilitu a má strach z pádu. Větší úklid (např. mytí oken, upevnění záclon) provádí 

bratr. 

 příprava jídla: zvládá si sama připravit snídaně a večeře („studenou kuchyni“), 

na obědy dochází do domova Sue Ryder 

 vedení domácnosti: pacientka žije sama v bytě, domácnost tudíž zvládne 

obstarávat z větší části sama, pokud je třeba, pomůže bratr. 

 

Kineziologický rozbor statický 

Sed: pacientka je schopna kontrolovat posturu vsedě. Rameno PHK je v mírné 

elevaci, semiflexe v loketním kloubu 

Stoj: pacientka stojí o širší bázi, je více zatížena PDK, která je mírně rotována 

zevně 

 

Kineziologický rozbor dynamický 

Chůze: pacientka se pohybuje samostatně, v exteriéru využívá třídobou holi, 

v interiéru se případně přidrží nábytku. Chůze je s cirkumdukcí a extendovaným 

kolenem, PHK je ve flekčním držení.  

Zájmy: balet, divadlo, homeopatie (2 letý kurz), četba, turistika 

Kompenzační pomůcky: sedačka na vanu, protiskluzová podložka, kartáč 

s prodlouženou rukojetí, nůž se speciální rukojetí 

Cíl pacientky: větší zapojování PHK do činností, zlepšení funkce 

Denní režim: ráno – nedělá si pravidelně snídani, čtení – časopisy, praní drobného 

prádla, drobný úklid, oběd ve Sue Ryderu, setkání se známými, případné vyřizování 

na úřadu, poště, nákupy, večeře, TV 

 

 

Zhodnocení 

Pacientka při vykonávání ADL používá spíše levou horní končetinu, i když 

se občas snaží zapojit i pravou horní končetinu. Po nabídnutí možnosti termoplastického 

upravení příborového nože, zubního kartáčku a skleničky pacientka projevila zájem 

o jejich vyzkoušení. Sama se snaží využít speciálního nože při sebesycení, ale chtěla 

ještě vyzkoušet další možnost. Co se týče „drobné dlahy“ na skleničku pacientce 

vyhovovala. „Drobná dlaha“ na nůž prošla drobnými úpravami po konzultaci 
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s pacientkou, ale stále ještě není zcela vyhovující, ruka PHK jde při jejím používání 

do palmární flexe a ztrácí tím takto upravený nůž funkci. „Drobná dlaha“ na zubní 

kartáček také nebyla zcela vyhovující, protože pacientce bránila provedení některých 

pohybů při čištění zubů. 
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3.6 Případová studie paní A.  

 

3.6.1 Zdůvodnění výběru pacientky 

Paní A je mladá žena s protrahovaným komplexním regionálním bolestivým 

syndromem I. typu a s omezením funkčnosti obou horních končetin. Souhlasila se 

spoluprací při realizaci praktické části bakalářské práce, když jí bylo navrženo 

vyzkoušení drobných dlah z termoplastického materiálu pro usnadnění vykonávání 

některých položek pADL.  

Pacientka by tímto získala možnost být alespoň v některé oblasti soběstačná, 

protože je v současné době odkázána na pomoc přítele. Této pacientce byla doporučena 

komplexní terapie na KRL, která by zahrnovala ergoterapii, fyzioterapii a intervenci 

psychologa. 

 Pacientka v průběhu realizace adaptací velice dobře spolupracovala, zapojila se i 

do navrhování případných úprav nebo vylepšení termoplastické „drobné dlahy“. 

 

3.6.2 Uvedení pacientky 

Paní A. je 42letá mladá dáma, která je velice ochotna spolupracovat, 

je komunikativní, vstřícná a ochotná ke spolupráci při realizaci projektu bakalářské 

práce. 

 Pacientka uvádí, že v roce 2002 došlo k velkému otoku LHK, který byl přítomen 

až do roku 2008. Prodělala spoustu vyšetření, ale nebyla zjištěna příčina otoku. 

V současné době je přítomna atrofie na LHK a na proximálním interfalangeálním 

kloubu (dále jen PIP) II. a III. prstu byla provedena artrodéza. V současné době 

má pacientka otok na PHK, který je přítomen již cca jeden rok.  

 Pacientka je v současné době ve většině ADL aktivit závislá na výrazné pomoci 

přítele. Nemá vypěstované žádné náhradní mechanismy a není vybavena 

kompenzačními pomůckami. Pohybuje se samostatně. 

Paní A. byla seznámena s etickými zásadami terapeuta. Byla srozuměna 

s povinnostmi týkajícími se ochrany osobních dat, anonymity při uvádění případové 

studie v bakalářské práci a v neposlední řadě o mlčenlivosti. 
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3.6.3 Narativní popis případu 

U paní A. v roce 2002 došlo k masivnímu otoku (LHK), který byl přítomen až 

do roku 2008. Po odeznění otoku došlo k atrofii svalů levé ruky (především 

interoseálních svalů) a byla provedena artrodéza PIP II. a III. prstu levé ruky. 

V současné době nevyužívá žádné kompenzační pomůcky. Pacientka je výrazně 

závislá na pomoci druhé osoby při vykonávání ADL. Při činnostech, které zvládá 

samostatně, používá LHK. PHK není možné zapojovat vůbec v důsledku velkého otoku 

a bolesti.  

 Pacientka vystudovala základní školu, poté vykonávala pomocné práce jako 

švadlena, stříhačka. Pracovala jako prodavačka a pradlena. Od roku 2008 

je v domácnosti, pobírá plný invalidní důchod. 

 Bydlí v bytě s přítelem ve čtvrtém patře, bez výtahu, zvládá překonání schodů, 

i když uvádí bolestivost obou kolen DKK. Pacientka je bezdětná. 

 

3.6.4 Silné a slabé stránky pacienta 

 Pacientka zvládá samostatně provést osobní hygienu, konkrétně čištění zubů, 

umytí obličeje a česání. Zvládne se sama najíst pomocí lžíce, využívá LHK (válcový 

úchop). Co se týče přesunů a mobility v interiéru a exteriéru zvládá samostatně (není 

zde porušena funkce dolních končetin). Dokáže se sama obléknout, i když potřebuje 

delší časový úsek a musí se jednat o oblečení bez knoflíků, zipu a tkaniček. Pacientka 

zvládne použít dotykový mobil a notebook. Není porušena expresivní složka. 

 Co se týče slabých stránek, pacientka je výrazně závislá v ostatních položkách 

ADL na přítele.  

 

3.6.5 Výsledky vyšetření 

Dominance: dominantní je PHK 

Trofika: hypotrofie celé paže a akra LHK, na PHK zejména na akru je kůže lesklá, 

nepatrně zarudlá, masivní otok akra, zasahuje do poloviny předloktí, kde je mírnější 

Konfigurace PHK a LHK v klidové poloze: vyšetřováno vsedě, PHK – vnitřní rotace 

ramenního kloubu, extenze v loketním kloubu, střední postavení v zápěstí, semiflexe 

prstů, LHK – v normě 

Svalový tonus: na PHK nelze vyšetřit pro výraznou bolest, LHK – normotonus 
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Rozsahy pohybů: PHK -  vsedě – ramenní kloub – flexe a abdukce k horizontále, 

nad lze pouze v leže na zádech a v krajní poloze se objeví bolest ramenního kloubu, 

extenze v plném rozsahu, vnitřní a zevní rotace v plném rozsahu, loketní kloub – flexe 

cca do 2/3 pohybu, plná nelze provést z důvodu otoku předloktí, pronace a supinace 

v plném rozsahu, zápěstí a prsty v důsledku masivního otoku neprovedou žádný aktivní 

pohyb, pro bolest nelze ani pasivně, LHK – v ramenním kloubu je omezena abdukce 

a flexe nad horizontálu (lze pouze vleže na zádech, v krajní poloze se objeví bolest), 

pro bolest je omezena flexe metakarpofalangeálního kloubu (dále jen MP) II., IV. a V. 

prstu, nelze provést flexi interfakangeálního kloubu (dále jen IP) I II. a III. prstu 

(artrodéza), u IV. a V. prstu omezena flexe IP I  

Citlivost: na LHK je citlivost neporušena, na akru PHK necítí lehký dotek, reaguje 

na bolestivý podnět, na předloktí a paži citlivost neporušena 

Bolest: pacientka udává bolest MP, IP I kloubu levé ruky v klidu i při pohybu, 

bolestivost ramene PHK a LHK 

Úchopy: PHK pacientka nevyužívá, k uchopování předmětů využívá LHK 

 

Vyšetření jednotlivých fází úchopu 

 Přiblížení – přiměřená rychlost, pohyb je plynulý, koordinovaný 

 Sevření – zvládá, nejvíce zapojí palec, IV. a V. prst a distální články II. 

a III. prstu 

 Držení – zvládá, nejvíce zapojí palec, IV. a V. prst a distální články II. 

a III. prstu 

 Uvolnění  - je spontánní 

 Oddálení – přiměřená rychlost, koordinovaný pohyb 

 Rychlost - přiměřená 

 Koordinace – pohyb je plynulý 

 Třes – není přítomen 

 Svalová síla - v normě 

 

Kognitivní funkce: dle orientačního vyšetření nejsou poškozeny 

Fatické funkce: nejsou poškozeny 

 

 



62 

 

Vyšetření ADL: 

a) personální: 

 sebesycení: pomocí lžíce LHK, drží válcovým úchopem, nutno upravit stravu 

(nakrájet, nachystat) 

 oblékání: zvládá v pomalém tempu, nezvládá zapnout knoflíky, zip a zavázat 

tkaničky, lépe jde svlékání, dopomáhá přítel 

 osobní hygiena: pomocí LHK zvládne vyčistit si zuby, umýt obličej a učesat se 

 koupel: pacientka se přesune samostatně, umytí a osušení provádí přítel 

 mobilita: pacientka se pohybuje samostatně, nepotřebuje kompenzační pomůcku 

 přesuny: zvládá samostatně 

 kontinence: pacientka je kontinentní  

 

b) instrumentální: 

 doprava: pouze MHD 

 komunikace: používá mobilní telefon s dotykovým displejem, obsluhuje pomocí 

LHK – palec, IV. a V. prst, s okolím komunikuje přes internet, zvládne ovládat myš 

pomocí LHK – IV. prst 

 domácí práce: nevykonává 

 vedení domácnosti: zajišťuje přítel 

 nákup: nevykonává 

 léky: Aulin, Flector (náplast proti bolesti) 

 

Kineziologický rozbor statický 

Sed: mírná flexe trupu, mírná protrakce a elevace ramene LHK, PHK spuštěna 

podél těla, mírná deprese ramene PHK 

Stoj: mírná flexe trupu, mírná protrakce a elevace ramene LHK, stoj o širší bazi 

 

Kineziologický rozbor dynamický 

Chůze: pacientka se pohybuje samostatně bez kompenzační pomůcky, chůze 

je spíše o širší bazi 

Zájmy: návštěva kamarádek, procházky, dříve malovala a jezdila na bruslích a kole 

Denní režim: ráno snídaně, kterou nachystá přítel, dívání se na TV, luštění křížovek, 

čtení časopisů, internet, oběd, který je nachystán přítelem, procházka, odpočinek 
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Kompenzační pomůcky: termoplastická dlaha na LHK s nastavitelným zápěstím 

Cíl pacientky: pacientka by se opět ráda zařadila do pracovního procesu 

 

 

Zhodnocení 

Pacientka při vykonávání ADL používá levou horní končetinu. Ve většině 

činností ADL je závislá na pomoci přítele. Pacientce byla nabídnuta „drobná dlaha“ 

na příborový nůž, vidličku, skleničku, zubní kartáček a tužku, po konzultaci byla 

přidána ještě „drobná dlaha“ na lžíci. Pacientka projevila zájem o jejich vyzkoušení. 

Po určité době praktického zkoušení pacientka shledala všechny výše zmíněné dlahy 

vyhovující a usnadňující vykonávání těchto konkrétních ADL. 
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4 Diskuze 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo navržení, zhotovení a praktické vyzkoušení 

„drobných dlah“ z termoplastického materiálu pacienty, kteří mají limitovanou funkci 

horních končetin. Podmínkou bylo, aby se tyto „drobné dlahy“ daly využít při 

vykonávání ADL. S problematikou „drobných dlah“ nebo i jiných adaptací 

z termoplastického materiálu pro pomůcky ADL jsem se přímo nesetkala v žádné 

dostupné literatuře, pouze ve vztahu k asistivní technologii. Měla jsem možnost se 

seznámit při své praxi na Klinice rehabilitačního lékařství s pomůckou pro usnadnění 

grafomotoriky, konkrétně s drobnou dlahou z termoplastického materiálu fixovanou na 

tužku. Tato pomůcka byla vytvořena za účelem usnadnění psaní pacientům 

s nedostatečným stiskem ruky. Pro fixaci prstů slouží na této dlaze tři otvory, do kterých 

se prsty zasunou, a tím vznikne dostatečná fixace psací potřeby. Můj projekt se měl 

touto pomůckou inspirovat a pokusit se vytvořit další „drobné dlahy“ na ostatní 

pomůcky, které se dají využít při ADL. 

Jak jsem se již zmínila výše, informace týkající se „drobných dlah“ 

z termoplastického materiálu se mi nepodařilo nalézt v žádné literatuře. Přišlo mi 

ale vhodné v této bakalářské práci zmínit dlahy pro horní končetinu, které jsou 

zhotovovány pro pacienty například za účelem korekce nebo zmírnění deformit na horní 

končetině, imobilizace, pro úlevu od bolesti, ovlivnění spasticity a dalších, které mají 

sekundární význam, a to pozitivní ovlivnění funkce ruky. Domnívám se, že tyto dlahy 

také souvisí s problematikou usnadnění vykonávání některých položek ADL.  

Dále jsem v této práci zmínila i tzv. asistivní technologii, která se právě zabývá 

navrhováním rozličných pomůcek a adaptací, které mohou lidem s různou disabilitou 

pomoci zkvalitnit jejich každodenní život. Tato technologie používá k vytváření 

adaptací různé druhy materiálů, může se jednat o kov, plast nebo dřevo. Mnou navržené 

adaptace jsou sice z termoplastického materiálu, ale měla jsem možnost se případně 

inspirovat některými již navrženými pomůckami asistivní technologií. Co se týče 

dostupnosti literatury pro výše zmíněné dlahy a asistivní technologii je situace lepší než 

v případě literatury týkající se hlavní problematiky mé bakalářské práce. Texty týkající 

se teoretické části jsou převzaty především z cizojazyčné literatury a článků. Konkrétně 

jsem využila anglicky psané zdroje. 
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Poměrně velkou část podkladů pro zpracování teoretické části práce, konkrétně 

pro kapitolu týkající se dlahování a asistivní technologie jsem měla možnost získat 

při své studijní stáži v rámci programu Erasmus ve Finsku. Jedná se především o články 

(Lannin, Novak, 2010) a (Pain, Pengelly, 2010), kde autoři citují velké množství 

literatury týkající se těchto dvou témat, proto jsem byla velice ráda, že jsem získala 

k tomuto podkladu přístup.  

Na začátku jsem se inspirovala na jedné straně literaturou, jak uvádím 

výše a na druhé straně mně napomohla k vytvoření návrhu „drobných dlah“ také 

adaptace z termoplastického materiálu na tužku pro podporu grafomotoriky, se kterou 

jsem měla možnost se setkat a vyzkoušet na Klinice rehabilitačního lékařství.  

Vzhledem k tomu, že je na trhu již velký výběr kompenzačních pomůcek, bylo 

pro mě poměrně náročné vytvořit další adaptace pomůcek, které by nabízely jiná řešení 

nebo možnosti použití a nekopírovaly pomůcky, které jsou již na trhu dostupné. Snažila 

jsem se o adaptace běžných denních předmětů pomocí termoplastického materiálu 

z důvodu nízké ceny. 

Výhodou „drobných dlah“, zhotovených z termoplastického materiálu, jsou 

poměrně nízké náklady pro jejich výrobu. Ke zhotovení těchto „drobných dlah“ lze totiž 

pracovat se zbytkovými částmi termoplastického materiálu, které by se již nedaly použít 

k výrobě klasických dlah. Také co se týče dostupnosti termoplastického materiálu, 

je situace stále lepší, vzhledem k tomu, že v dnešní době přibývá pracovišť, kde 

se s termoplasty pracuje, je snazší tento materiál k výrobě získat. V neposlední řadě 

je velkou výhodou u těchto „drobných dlah“ z termoplastického materiálu také to, 

že je možné je upravovat během období, kdy si pacienti „drobnou dlahu“ prakticky 

zkouší. „Drobné dlahy“ se dají upravit tak, že se jednotlivé části opětovně změkčí ve 

vodní lázni (jak je uvedeno v postupu výroby) a poté oddělí pomocí nůžek a upraví se 

dle konkrétních požadavků pacienta. 

Postup mnou navržených „drobných dlah“, které lze využít při vykonávání 

některých položek pADL, byl dvojího způsobu. V prvním případě jsem nejdříve 

vytvořila adaptaci pomůcky (např. příborového nože) a při následné konzultaci 

s vedoucí bakalářské práce jsme vybrali pacienty s určitou limitací horní končetiny, 

kteří by mohli takto upravenou pomůcku využít. Následovaly konzultace s těmito 

pacienty, vyšetření, navržení opakované vyzkoušení si daných „drobných dlah“ 

v domácím prostředí (na což byl kladen důraz), případné úpravy a zhodnocení, jak 

se s takto upravenou pomůckou pacientovi pracuje. Ve druhém případě se jednalo 
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o obrácený postup, kdy jsem byla seznámena na terapii s pacientem a po konzultaci 

s ním, vyhodnocení funkčních schopností a možnosti využití nějaké pomůcky, byla 

adaptace navržena. 

Výzkumným vzorkem pro zpracování praktické části bakalářské práce se stali tři 

pacienti s omezenou funkcí horní končetiny. Jednalo se o tři ženy, kde v prvním případě 

k limitaci funkce dominantní pravé horní končetiny došlo v důsledku hemoragické 

cévní mozkové příhody, ve druhém případě se jednalo o ischemickou cévní mozkovou 

příhodu a došlo k poškození nedominantní levé horní končetiny a u třetí pacientky došlo 

k otoku dominantní pravé horní končetiny, který nemá zjevnou vyvolávající příčinu.  

Míra postižení horní končetiny je samozřejmě u každé pacientky různá. V prvním 

případě je největším problémem pro kvalitní zapojování pravé horní končetiny porucha 

citlivosti, koordinace a taxe. Ve druhém případě ztěžuje vykonávání některých úkonů 

zvýšená spasticita a poslední z oslovených pacientek PHK při vykonávání ADL 

prakticky nepoužívá v důsledku velkého otoku a LHK je omezena při výkonu činností 

artrodézou PIP II. a III. prstu na levé ruce, kdy je omezena úchopová schopnost ruky.  

Pacienti, kteří se zapojili do projektu, a kteří měli možnost po určitou dobu výše 

uvedené „drobné dlahy“ zkoušet, je ohodnotili jako vyhovující pro jejich potřeby. 

Na základě mého projektu s praktickou zkouškou dlah ze strany pacientů, lze říci, že 

je možné „drobné dlahy“ využívat k usnadnění každodenních potřeb pacientů 

s omezenou funkcí horních končetin. Cíl, který jsem si stanovila, byl tímto splněn. 
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5 Závěr 
 

V dnešní době existuje velké množství dlah z termoplastického materiálu, které 

mají různé funkce. Mezi konkrétní funkce dlah lze zařadit například funkci ochrannou, 

kompenzační, korekční a hrají velkou roli i při úlevě od bolesti. Dále jsou dlahy 

konstruovány za účelem imobilizace, lepšího zhojení jizev, zabránění nebo zmírnění 

tvorby kloubních deformit nebo mohou pomoci podpořit nestabilní klouby. V této 

bakalářské práci jsem se zaměřila na „drobné dlahy“, které slouží k usnadnění 

vykonávání některých činností ADL. 

 

Hlavní myšlenkou, která mě vedla ke zpracování tohoto projektu, bylo navržení 

a poté možnost praktického využití „drobných dlah“ z termoplastického materiálu 

pacienty s limitovanou funkcí horních končetin. Adaptace předmětů každodenní potřeby 

pomocí těchto „drobných dlah“ by měla sloužit k jejich snadnějšímu používání. 

Na začátku mého projektu jsem stála před otázkou, na jaké předměty se při navrhování 

„drobných dlah“ zaměřím, protože pod ADL spadá mnoho druhů činností.  

Ergoterapie v oblasti ADL řeší hlavně nácvik činností, ve kterých je osoba 

limitována. Omezení výkonu ADL může být jakéhokoliv původu, ať už se jedná o úraz, 

onemocnění či proces stárnutí. V tomto směru se snaží ergoterapie najít nové řešení pro 

pacienty se sníženou soběstačností pro snazší vykonávání každodenních činností. 

Hlavní snahou ergoterapie je hledat a nacházet smysluplné činnosti (především v oblasti 

ADL), které pomáhají k obnově postižených funkcí. „Drobné dlahy“ z termoplastického 

materiálu mají sloužit k ulehčení činností v oblasti ADL. Výhodou těchto „drobných 

dlah“ je především to, že si je pacienti mohou zkoušet ve svém domácím přirozeném 

prostředí, během zkušebního období je možné „drobné dlahy“ upravovat podle 

individuálních potřeb pacienta. Dále jsou to nízké náklady na výrobu, jelikož při 

zhotovování „drobných dlah“ lze využívat i zbytkový materiál, jak uvádím v diskuzi. 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době přibývá také pracovišť, kde se s termoplasty 

pracuje, je snazší tento materiál k výrobě získat.   

 

Při terapii s pacienty s limitovanou funkcí horních končetin jsem měla možnost 

sledovat, se kterými předměty každodenních činností mají tito pacienti největší obtíže. 

Předměty každodenní potřeby, pro které jsem navrhla adaptaci z termoplastického 
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materiálu, jsou z oblasti sebesycení, a to sklenice, příborový nůž, vidlička a lžíce 

a z oblasti osobní hygieny se jedná o zubní kartáček. Poslední „drobná dlaha“ 

je vytvořena pro usnadnění grafomotoriky, konkrétně je tato adaptace aplikována 

na tužku. 

Po konzultaci s vedoucí mé práce jsem oslovila tři pacienty, kteří splňovali 

kritéria pro aplikaci mnou navržených „drobných dlah“ z termoplastického materiálu.  

Záměrem mého projektu bylo tedy navrhnout, zhotovit a prakticky vyzkoušet 

„drobné dlahy“ po určitou dobu v domácím prostředí k užívání předmětů každodenních 

činností. Během období, kdy si měli pacienti možnost navržené „drobné dlahy“ 

vyzkoušet, jsem si společně s pacienty domluvila také konzultace, na kterých jsme 

postupně řešili úpravu „drobných dlah“ tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám 

pacientů. Po závěrečné konzultaci s pacienty, kteří se zapojili do projektu, a kteří měli 

možnost po určitou dobu výše uvedené „drobné dlahy“ zkoušet, byly ze strany pacientů 

kladně ohodnoceny a tak bylo dosaženo vytyčeného cíle projektu.  

Všichni tři pacienti, kteří byli ochotni se zapojit do mého projektu, se shodli na 

tom, že jim vyhovuje „drobná dlaha“ k používání sklenice. V případě „drobné dlahy“ 

k používání zubního kartáčku byl získán kladný ohlas od jednoho pacienta. 

U příborového nože byly kladné výsledky získány taktéž od jednoho pacienta. „Drobná 

dlaha“ na vidličku byla navržena a vyhotovena konkrétně pro pacienta se sníženou 

funkcí levé horní končetiny a celkem vyhovovala dvěma pacientům. „Drobná dlaha“ 

na lžíci a tužku se stala vyhovující pro jednoho pacienta. 

 

Můj projekt a následně bakalářská práce se snaží poukázat na možnost využití 

těchto „drobných dlah“ z termoplastického materiálu pro uspokojení individuálních 

potřeb pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou používat prefabrikované pomůcky, 

ať už z důvodu ceny či vyhovování tvaru a následného ovlivnění funkce. „Drobné 

dlahy“ napomáhají ke zvýšení kvality jejich života a k zapojení postižené končetiny 

a následné zlepšení její funkce nebo alespoň ulehčují vykonávání činností horní 

končetiny, která není primárně postižená, ale je nucena se zapojit do vykonávání ADL, 

protože dominantní postižená končetina není toho schopná (což bylo aplikováno 

u pacientky uvedené ve třetí kazuistice). Navrhováním a zhotovováním těchto 

„drobných dlah“ by mohla být rozšířena nabídka již stávajících kompenzačních 

pomůcek na našem trhu.  
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7 Přílohy 

Obr. 1 Ukázky statických dlah 

 

 
  
(Orfit, 2009)  

  

Obr. 2 Ukázky semi – dynamických dlah 

 

  
  

    
(http://www.ergon.cz/cz/products.asp?cat=3&subcat=11, dostupné 15. 4. 2011) 

 

http://www.ergon.cz/cz/products.asp?cat=3&subcat=11
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Obr. 3 Ukázky dynamických dlah 

 

   
(Orfit, 2009) 

 

 

 

Obr. 4 Dlaha na ruku s otvorem pro psací potřebu 

 

  
 
(Malick, 1972) 
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Obr. 5 Materiál ALLFIT 

 

   
 
 

 

   
(Orfit, 2009) 
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Obr. 6 Ukázky suchých zipů a pásků 

 

 
 

(Orfit, 2009) 
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Obr. 7 Ukázky měkkých výplní 

 

 
 

(Orfit, 2009) 
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Obr. 8 Přístroj na vodní lázeň pro získání plasticity termoplastického 

materiálu 

 

 
 
(Orfit, 2009) 


