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Abstrakt 

Název práce: Možnosti pohybových aktivit u kvadruparetik:ů 

Název práce v anglickém jazyce: Motoric abilitys by quadriparesis 

Cíl práce: Hlavním cílem práce je zjištění jaké sporty a pohybové aktivity má možnost 

kvadruparetik provádět v okolí svého bydliště. Potvrdit, jestli stejné možnosti mají 

stejně postižení v různých koutech České republiky. 

Metoda: V mé práci byl použit popis jedince- kasuistika, kde byla použita metoda 

pozorování, která byla přímá zúčastněná. Další byla metoda dotazování, při které byly 

pomocí techniky polostandartizovaného rozhovoru tělesně postiženým kladeny otázky, 

které vedly respondenty k vlastnímu hodnocení zkoumaných úkolů. 

Výsledky: Osvětlují jaké pohybové aktivity dokáže kvadruparetik provádět. Řízené 

rozhovory ukazují vztah ke sportu tělesně postižených, pokud měli sportovní zkušenosti 

před úrazem, jaké mají možnosti sportu v okolí svého bydliště a jaké problémy ztěžují 

jejich sportovní činnost. 
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Úvod 

Pohyb je základním proJevem živého orgamsmu, pohybové aktivity jsou 

nezbytnou součástí životního stylu každého člověka, tedy i člověka se zdravotním 

postižením. Už v nejstarších civilizacích byl znám pozitivní účinek tělesných aktivit na 

zdraví jedince. Tuto skutečnost vědeckým výzkumem potvrdil český fyziolog J. E. 

Purkyně a poté mnoho dalších odborníků. 

Každý člověk je jiný. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že tělesně postižení mají i 

mezi sebou velké rozdíly ať z hlediska zdravotního, psychologického či sociálního. 

Troufám si tvrdit, že zapojení se do sportovní činnosti tyto odlišnosti minimalizuje nebo 

dokonce vyrovná. 

Bez nadsazení lze říci, že tělesná výchova a sport přispívají k možnosti žít 

plnohodnotný život včetně aktivního zapojení do rodinného života, pracovního procesu 

a společenských funkcí. Z řady pozitivních vlivů pohybové aktivity lze uvést alespoň ty 

nejvýznamnější: působí pozitivně na somatický vývoj jedince, pohybová aktivita je 

nutná pro optimální vývoj nervového systému člověka, je důležitým regulátorem 

obezity, má psychoregulační účinek při kompenzaci mentálních zátěží populace a velký 

význam má i v prevenci tzv. civilizačních chorob. U jedinců se zdravotním postižením, 

kromě výše jmenovaných účinků, plní významnou úlohu také ve zvýšení samostatnosti 

a v procesu resocializace. 

Právě možnosti sportovního vyžití osob s těžkým tělesným postižením je hlavní 

téma mé práce 
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1. Teoretická část 

1.1. Historie sportu vozíčkářů 

Není tak dávno doba, kdy sport tělesně postižených prakticky neexistoval. 

Paradoxně teprve II. světová válka dopomohla vzniku sportu postižených, protože jejím 

krutým výsledkem byli tisíce raněných mladých lidí, pro které bylo nutné vybudovat 

velké množství rehabilitačních center po celém světě, v nichž se sestavovaly programy, 

které hojně využívaly sportovních aktivit i soutěžního charakteru. 

Počátky sportu tělesně postižených v Evropě jsou úzce spjaty se jménem lékaře 

Ludwiga Guttmana, který v roce 1944 založil rehabilitační centrum ve Stoke 

Mandeville, kde se léčili převážně váleční veteráni s těžkým tělesným postižením. Dne 

21. července 1948 se v tomto středisku konal první sportovní program pro vozíčkáře, 

který sestavil sir Guttman a nazval jej Stoke Mandevillské hry. Hry se konaly za účasti 

16 paralyzovaných britských sportovců. Není bez zajímavosti, že mezi účastníky byly i 

dvě ženy. Soutěžilo se zde v lehkoatletických disciplínách, jízdách zručnosti, kuželkách 

a lukostřelbě( Kábele, 1992). 

V roce 1952 se hry poprvé konaly za účasti sportovců z Holandska, a tak získaly 

statut první mezinárodní soutěže pro tělesně postižené sportovce. Soutěže byly velice 

úspěšné a od té doby se konají každoročně. Postupně se do programu zařazovaly další 

soutěžní disciplíny ( bowling, oštěp, disk, stolní tenis a slalomové závody). Stoke 

Mandevillské hry se staly velice významnou sportovní událostí pro lidi s tělesným 

postižením na celém světě. 

Popularita her ve Stoke Mandeville a stále vzrůstající obliba sportovních aktivit 

mezi těžce tělesně postiženými přiměla dr. Guttmana k založení mezinárodní sportovní 

organizace pro vozíčkáře. 

Po úspěšných jednáních ve Spojených státech byla v roce 1957 založena 

Mezinárodní organizace her ve Stoke Mandeville (ISMGF - International Stoke 

Mandeville Games Federation ), jejímž posláním bylo nejen pořádat pravidelné soutěže 

a závody v mezinárodním měřítku, ale též usměrňovat vývoj jednotlivých sportovních 

disciplín, určovat herní pravidla a stanovovat základní kritéria pro sportovní zdravotní 

klasifikaci vozíčkářů. 
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V roce 1960, necelé dva měsíce po Olympijských hrách v Římě, se konala na 

stejných sportovištích I. Paralympiáda. Hlavním iniciátorem této i dalších 

Paralympijských her byl, až do své smrti v roce 1980, dr. Guttman, který je tak právem 

nazýván Coubertinem paralympijského hnutí. 

První ročníky paralympijských her byly určeny výhradně pro sportovce s těžkým 

tělesným postižením (paraplegiky). V dalších letech se postupně přidávali sportovci 

z dalších skupin zdravotně postižených (tělesně postižení chodící, svalová dystrofie, 

mozková obrna, zrakově postižení, atd.). 

Vedle ISMGF, která se zaměřovala pouze na tělesně postižené nechodící 

(vozíčkáře), vznikaly i další mezinárodní i národní sportovní organizace, které 

zabezpečovaly zájmy ostatních skupin zdravotně postižených sportovců. 

V roce 1963 byla založena Mezinárodní organizace pro postižené sportovce ( 

ISOD - International Sport Organization for the Disabled), která zahájila zájmy tělesně 

postižených chodících ( mozková obrna a zrakově postižem'). 

V roce 1978 se lidé po mozkové obrně sdružili do Mezinárodní sportovní 

organizace spastiků ( CP - ISRA = Cerebrál Palsy - International Sport and 

Recreational Association) a v roce 1981 vznikla Mezinárodní asociace zrakově 

postižených sportovců ( IBSA- International Blind Sport Association). 

Vzhledem k potřebě koordinovat činnost všech mezinárodních i národních 

organizací zabývajících se otázkami zdravotně postižených sportovců byl v roce 1992 

vytvořen Mezinárodní koordinační výbor ( ICC - International Coordinating 

Committee ), který se později přejmenoval na Mezinárodní paralympijský výbor ( IPC -

International Paralympic Committee), který úzce spolupracuje s Mezinárodním 

olympijským výborem. 

1.2. Historie sportu tělesně postižených v České republice 

Počátky sportu tělesně postižených v naší zemi se vážou k založení 

rehabilitačních ústavů v Kladrubech a později i na dalších místech republiky, kde se 

sportovní aktivity zařazovaly jako účinný a oblíbený prvek rehabilitace. 

V roce 1948 se konaly I. kladrubské sportovní hry pro tělesně postižené 

sportovce Hry proběhly ve dnech od 15.-24. dubna 1948. Což znamená, že byly 
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uspořádány dokonce o tři měsíce dříve než I. hry ve Stoke Mandeville. Bohužel, 

světová historiografie sportu zdravotně postižených dosud tuto skutečnost 

nezaznamenala. 

Postupně i další rehabilitační zařízení pořádaly soutěže po vzoru Kladrubských 

her. Tak vznikaly hry Severomoravské, Košumberské, Lipnické i Celostátní hry tělesně 

postižené mládeže. Na těchto hrách se soutěžilo v modifikovaných atletických 

disciplínách atletických disciplínách, lukostřelbě a v plavání. 

Zkušenosti z rehabilitačních ústavů záhy našly uplatnění v organizované 

sportovní činnosti. V lednu 1961 byla v rámci ČSTV ustanovena komise pro tělesně 

postižené sportovce, která začala pořádat národní mistrovství v jednotlivých sportech. 

První mistrovství ČSSR v atletice se konalo v roce 1964 v Ostravě, poté v roce 

1966 přebory v plavání v Kladrubech a dále se v roce 1967 uskutečnil první domácí 

šampionát ve stolním tenise a ve stejném roce i národní turnaj v odbíjené. 

V roce 1969 byl založen Český svaz tělesně postižených sportovců, který měl 

jen minimální podporu státních institucí. Podobně jako se nazíralo na celou minoritní 

společnost zdravotně postižených, tj. snaha o totální segregaci od veřejnosti, i sport 

vozíčkářů neměl šanci se prezentovat u majoritní části občanů našeho státu. 

V roce 1989, s příchodem společenských změn, se změnil přístup společnosti ke 

zdravotně postiženým. Tyto změny také okamžitě odstartovaly dynamický rozvoj sportu 

zdravotně handicapovaných, o jehož úspěšných výsledcích začaly informovat i všechny 

druhy masmédií. 

V roce 1990 vznikl Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS), který 

zajišťuje činnost téměř 3000 sportovců sdružených v 82 klubech provozujících 23 

sportů z toho 15 paralympijských. 

Český svaz tělesně postižených sportovců poskytuje širokou nabídku , kvalitních 

a odborně vedených pohybových aktivit, která k pravidelnému sportování přivede co 

největší počet tělesně postižených osob a zabezpečuje podmínky pro vrcholový sport a 

reprezentaci ČR navazující na kvalitní rehabilitačně rekreační úroveň, z níž do 

náročného vrcholového tréninku sportovci dorůstají. 

ČSTPS je samostatný právní objekt, ale spolu s dalšími svazy, které se zabývají 

ostatními druhy zdravotních postižení, tvoří Unii zdravotně postižených sportovců, 
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která koordinuje činnost všech svazů, prezentuje jejich požadavky na vyšších instancích 

a zabezpečuje zahraniční styky.(ČSTPS, 2006) 

1.3. Objasnění popisovaného jevu 

1.3.1 Základní klasifikace 

1. Krátkodobé porušení funkce 

2. Dočasná blokáda specifické funkce 

3. Trvalé přerušení funkce v částech vnitřního průřezu 

4. Trvalé přerušení funkce v celém míšním průřezu 

1. Krátkodobé porušení funkce odpovídá komoci. Poranění neumírají, není znám 

mikroskopický nález na míše. Za příčinu porušení vodivosti je považován edém míchy, 

krátkodobá ischémie (místní nedokrvem'), depolarizaci buněčných membrán atd. 

Ložisko poruch může vzniknout nejen v místě poranění, ale i na místě vzdáleném 

(otřesy míchy po prudkém dopadu na kostrč). K diagnóze patří i objektivní známky 

porušeného vedení na různě dlouhou dobu. Neexistuje komoce s výpadem všech funkcí. 

2. Dočasná blokáda specifické funkce. Nervová vlákna mají dvě funkce -trofickou 

a specifickou. Za výjimečných okolností může být ještě zachována trofická funkce 

nervu, ale pro nedostatečnost metabolismu porušena funkce specifická, a proto není 

nerv schopen vést vzruch. Dnes se často mluví o tzv. penumbuře - polostínu, v němž 

jsou některé okrsky nervové tkáně přežívající na bazální úrovni bez schopnosti přenosu 

vzruchu. Tato schopnost se však může za příznivých okolností vrátit. V takovém 

polostínu mohou být různě velké okrsky míšní tkáně ve vertikálním i horizontálním 

průřezu míchy. Jednou z příčin polostínu může být edém. Podobně jako u komoce nikdy 

nebyly zajištěny příznaky úplného přerušení vodivosti a na rozdíl od komoce nikdy 

nedošlo k úpravě všech neurologických poruch. Dočasná blokáda je považována za 

přechod mezi komocí a úplným přerušením funkce v části míšního průřezu. 

3. a 4. Trvalé přerušení funkce v části nebo v celém míšním průřezu. Rozhodující je 

zde porucha průchodnosti impulsů místem poranění. I oddělený pahýl míchy může mít 

své vlastní automatické funkce. Funkční diagnóza je rozhodující nejen pro akutní 

diagnostiku, ale i pro prognózu( Beneš, 1987). 
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1.3.2 Nejčastější typy poranění míchy 

Úplné přerušení funkcí míchy je nejčastější typ poranění míchy. V akutním stádiu 

spinálního šoku je pod místem přerušení úplná areflexie (vymizení reflexu) až na častou 

pomalou flexi prstů, především palce po podráždění plosky nohy. Tento reflex je 

pomalý, s rychlým návratem a při opakovaném dráždění se rychle vyčerpává. Zpravidla 

je možno jej vybavit 3-4 krát za sebou. Druhý den nebo později reflex mizí. Diagnóza 

úplného přerušení funkce míchy neznamená automaticky úplné anatomické přerušení 

míchy. O tom rozhodne až operativní zákrok. 

1.3.3 Určení výšky poranění míchy 

Mícha, za jejíž začátek se považuje výstup prvého krčního kořene nebo kaudální 

(dolní) konec zkřížení pyramid, je u dospělého 42 - 45 cm dlouhá. Mícha nemá přesně 

válcovitý tvar a její průměr kolísá. U C2 je to 10,0 až 14,5 mm, u Th 8,5 až 12,5 mm, u 

L5 a Sl 9,6 mm. Nevyplňuje celý páteřní kanál, který je v různých výškách různého 

tvaru a průsvitu, ale je vzdálena od kosti přibližně 5 mm na všechny strany. Tento 

prostor umožňuje bez poruch nejen fyziologický pohyb, ale je dostatečně velký, aby 

mohla mícha mnohdy ustoupit i při patologickém posunu kostí( Beneš, 1987) 

Určení výšky poranění míchy podle poruch čití 

Užívá se různých schémat, která se liší. U nás se dříve užívalo schéma podle 

Keegana - Garreetta - Černého, které se ukázalo jako nesprávné. U tohoto schématu je 

na přední ploše krku a trupu pod segmentem C4 segment C5, někde dokonce C6 a pak 

segment Thl. Správné schéma podle Max Clary říká, že na sebe naléhají okrsky C4 a 

Th2 pod klíční kostí. Vpředu na krku a na prso u nejsou známy zóny C5 až Thl, ty se 

prezentují jen na horních končetinách. Podobně je tomu i na zádech. Scaff udává, že na 

prsou na sebe naléhají dermatomy C4 a Th2 ve druhém mezižebří. Určení dermatomů 

na horních končetinách lze schematicky zjednodušit tak, že při upažené paži s dlaněmi 

vpřed je možno končetinu horizontální čarou rozdělit na kvadranty : horní (radiální) 

polovina paže je C5, horní polovina předloktí C6, dolní (ulnárm') polovina předloktí C8 

a dolní polovina paže Thl. Chybné schéma bylo nejčastější příčinou špatného určení 

výšky poranění míchy. Zraněný je vyšetřován v leže na zádech. Chirurg i neurolog se 

nesmí spokojit s určením necitlivosti na prsou. Správné určení může dát jen vyšetření 
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čití na horních končetinách. Také na distálnějších (vzdálenějších) částech trupu a na 

dolních končetinách se schéma různých autorů liší. Rozdíly však nejsou tak velké a 

nemají již takový praktický význam jako u horních segmentů. Hranice čití v úrovni 

bradavkové čáry značí segment Th5, na okraji dolních žeberních oblouků Th7, rovina 

pupku ThlO, tříselný vaz Thl2, přední plocha dolních končetin Ll - LS a zadní plocha 

S 1 - S2. Genitál má vzhledem k vývoji zvláštní zásobení. Kůže pyje a přední část 

šourku je zásobena z Thl2 - Ll, kůže zadní části šourku pokračuje z perigea a má 

zásobení ze segmentů S4 a SS, zásobení bývá oboustranné.(Beneš,l987) 

Určení výšky poranění míchy podle poruch motorických 

Dříve se užívalo Astvacaturovy tabulky, existuje ovšem celá řada podrobnějších 

schémat, používaných hlavně v rehabilitačních ústavech. 

Větší poruchy míšních funkcí nad segmentem C4 byly vždy smrtelné pro obrnu 

obou bráničních nervů. Dnes jsou popsán pacienti, kteří přežijí i vyšší poranění 

dlouhodobým elektrickým drážděním obou frenických (bráničních) nervů. 

Při zachování segmentu CS, C6 zůstává pohyb v rameni (musculus deltoideus- sval 

deltový, m. supraspinam- s. nadtrnový, m. suscapularis - s. podlopatkový, m. teres 

major - s. oblý větší) a flexe v lokti ( m. biceps - s. dvojhlavý). Horní končetiny 

zraněného leží na trupu flektované v loketním kloubu. Zachovaný segment C7 znamená 

extenzi v lokti (m. triceps- s. trojhlavý) a pohyb v zápěstí (m. brachioradialis- s. pažní 

, m. extenzor carpi radialis - natahovač zápěstí, m. pronator teres - s. předloketní oblý, 

m. flexor carpi ulnaris et radialis- ohýbač zápěstí loketní a radiální). Segmenty C8 a 

Thl znamenají pohyby prstů mezi všemi svaly. Za neklamnou známku úplného 

příčného přerušení míchy v dolních segmentech je považována nápadně rychlá atrofie 

prsních svalů. V několika dnech vznikají pod laterání (bočm') polovinou klíční kosti 

hluboké prohlubně. Je to neselhávající signum malí ominis - špatné znamení. 

Z Th2 až Thl2 jsou ovládány svaly paravertebrální (přiobratlové), interkostální 

(mezižeberm') a abdominální (břišm'). Zvláště paravertebrální svaly jsou velmi důležité 

pro paraplegika. Hrudní segmenty je nejlépe určit podle hranice čití. Můžeme si všímat 

pohybu pupku při prudkém exspíriu (výdechu). Při zachované inervaci horní části 

přímého svalu se pupek pohybuje vzhůru. Horní břišní reflexy jsou ze segmentů Th7 -

Th8, střední Th9- ThlO a dolní Thll - Thl2. 
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Míšní segmenty v bederní intumescenci (zduřenině) jsou nakupeny na velmi krátké 

vzdálenosti. Vzdálenost mezi výstupem prvního vlákna kořene L 1 a posledního L5 je 

přibližně 4,5 cm. V této krátké vzdálenosti jsou tedy uloženy všechny segmenty důležité 

pro chůzi člověka Jsou ještě obklopeny ze stran pláštěm kořenů, které probíhají 

vertikálně na dlouhou vzdálenost. Kořeny jsou sice odolnější proti úrazu než vlastní 

míšní tkáň, přesto však dojde při velkém posunu kostí k jejich poškození. Proto při 

nejčastější zlomenině L 1 vzniká smíšený typ centrálního a periferního poranění nebo 

jen periferní poranění nebo jen periferní poranění s chabou plegií a atrofiemi svalů. 

Izolované poranění vnitřního konusu je velmi vzácné. Je velkým štěstím pro zraněného, 

když při zlomenině či luxaci Th12 - L 1 má zachován pohyb v adduktorech stehna, flexi 

v kyčli či dokonce ve čtyřhlavém svalu. Pro paraplegiky to znamená možnost slušné 

chůze(Mumenthaler, 2001 ). 

Výška poškozeného segmentu 

: do segmentu C8 mluvíme u neúplného přerušení o k:vadruparéze, u úplného přerušení 

o kvadruplegii (tetraplegii) 

: po segmentu C8, od segmentu Th2 se mluví u neúplného přerušení o paraparéze, u 

úplného přerušení o paraplegii. Poraněným se říká souhrnně paraplegici. 

1.3.4 Stupně poškození míchy 

Dosažený stupeň stability při sedu je důležitý údaj o tom, co bude moci poraněný 

dělat po ukončení rehabilitace. Je to také důležitý údaj z pohledu možnosti a 

přizpůsobení pohybových aktivit. Člověk s míšní lézí může dosáhnout jednoho z šesti 

stupňů stability sedu. Dosažený stupeň závisí na mnoha faktorech, jako je výška 

segmentu poranění, přidružená poranění, věk, pohlaví, fyzická konstituce, motivace a 

prostředí. Rovněž závisí na vůli učit se žít s tímto postižením. Podstatná je podpora a 

povzbuzující přístup rodinných příslušníků, přátel a zdravotnických pracovníků. 

Stupeň 1 ( C4, C4-5) 

sed není možný bez opory 

při úkonech je důležitá opora asistenta 

Stupeň 2 ( CS, CS-6) 

sed s opřením o vlastní ruce s uzamčenými loketními klouby 
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neschopnost zvednout ruce a udržet rovnováhu 

nutná dopomoc asistenta 

Stupeň 3 (C6, C6-7) 

postižený je schopen zvednout jednu horní končetinu do úrovně ramen 

druhá horní končetina se podepírá s uzamčeným loketním kloubem 

nutná dopomoc asistenta 

Stupeň 4 (C7, C7-8) 

postižený je schopen zvednout jednu horní končetinu nad hlavu 

může se v této pozici předklonit a narovnat 

opírá se o druhou horní končetinu bez uzamykání loketního kloubu 

- je schopen sedět bez podepření o horní končetiny 

v počátečních pokusech o různé aktivity v této poztct je potřeba dopomoc 

asistenta 

Stupeň 5 ( Thl-Th6) 

sed bez opory 

postižený je schopen zvednout obě horní končetiny současně nad hlavu a 

pohybovat jimi všemi směry 

v počátečních pokusech o různé aktivity v této poztct je potřeba dopomoc 

asistenta 

Stupeň 6 (ThiO-L) 

sed bez opory 

házení a chytání míče nad hlavou 

nepotřebuje asistenci 

(Faltýnová, 1997) 

1.4. Sport vozíčkářů 

Sport handicapovaných zaznamenává v posledních letech obrovský rozmach a stává 

se významným společenským fenoménem. Který se v jednotlivých zemích projevuje 

různě v závislosti na historické, kulturní a politické tradici té které země. 

Tělesná výchova a sport přispívá k dosažení nebo obnovení a udržení co nejlepšího 

zdravotního pohybového i psychického stavu jedinců těžce tělesně postižených. 
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paraplegiky a kvadruplegiky, kteří nejsou odkázáni na elektrický vozík. Neznamená to 

ovšem, že by se kvaruplegici nemohli účastnit na kondičních trénincích. I oni mají 

možnost pod odborným vedením dosáhnout dobré kondice. 

Delší jízdy ve volné přírodě se nazývají pojezdy. V průběhu týdenního cyklu se 

zařazují nejméně dvakrát. Nejlépe jednou v pracovní dny a podruhé o víkendu. 

Začátečníkům se doporučuje 5 až 1 O km, pokročilým 1 O až 15 km. Záleží i na 

charakteru terénu, pro začátečníky je vhodný mírně zvlněný, bez prudkých stoupání a 

nebezpečně rychlých sjezdů. Tempo by mělo být volné, pravidelné, bez zjevného 

zrychlování, do pocitu příjemné únavy. Pro zhodnocení vlastní výkonnosti je dobré 

jezdit alespoň dvakrát měsíčně stejný okruh s měřením času. Testovací vzdálenost by 

měla být od 2 do 4 km. 

Kondiční sportovní trénink v tělocvičně je relativní málo nákladný, nevyžaduje 

žádné speciální vybavení. Cílem je rozvoj svalové síly, rychlosti, obratnosti a 

poskytnutí příležitosti k sociální a rekreační interakci. Ideální je provádění této činnosti 

dvakrát týdně v rozsahu 90 až 100 minut. Náplň kondičního tréninku se skládá ze tří 

částí, a to úvodní zahřívací: krátké rozježdění pro rozehřátí organismu, strečink pro 

vozíčkáře, uvolňování horních končetin vytřepáváním a dechová cvičení. Neměla by 

přesahovat 20 minut. Druhou částí je sportovní fáze: začíná obratnostními cvičeními na 

vozíku, která pomáhají rozvíjet techniku jízdy, seznamují s novými prvky a upevňují 

základní dovednosti. Toto cvičení se také nazývá " kouzlení na vozíku", jednotlivci 

předvádějí různá" kouzla na vozíku", kterými trénují rozjíždění, zastavování, otáčení, 

jízdu na zadních kolech, brzdění jednou rukou atd. Dále se zařazují hry závodivé a 

štafetové. Cílem sportovní činnosti není jen vlastní hra, ale také procvičování 

jednotlivých herních dovedností a prvků. Volná hra by měla trvat nejméně 15 až 20 

minut, sportovní část 50 až 60 minut. Závěrečná fáze představuje strečink a relaxační 

cvičení, nejlépe v leže na zemi s hudbou či tlumeným vyprávěním. Náplň kondičního 

tréninku je závislá na vybavení sportoviště. Je-li k dispozici bazén je dobré alespoň 

jednou týdně ho využít minimálně na 15 až 20 minut. totéž platí i o posilovně a masáži. 

Výborným psychorelaxačním prostředkem je i minigolf 

Podmínkou účasti na kondičním sportovním tréninku je dobrý zdravotní stav 

jedince, bez dekubitů, dermatitid a infekčních onemocnění. Po skončení tréninku by si 

měli ještě všichni na několik minut sednout a popovídat si, případně naplánovat 
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program příštího setkání. Kondiční trénink skupiny 12 až 15 vozíčkářů by měli vést 

minimálně 3 cvičitelé (Kábele, 1992). 

1.4.2 Význam sportu vozíčkářů 

Sport a fyzická aktivita jsou dnes považovány za důležité prvky rehabilitace tělesně 

postižených. Kromě fyzického zlepšení může sport také poskytnout psychologickou a 

sociální stimulaci a je tedy prostředkem k prolomení izolace. Vzhledem k tomu je sport 

doporučován jako důležitá součást prevence péče o zdraví v naší společnosti ( Sqrensen, 

1987). 

Pohyb patří mezi základní funkce lidského orgamsmu. Nemožnost až naprostý 

nedostatek pohybu se negativně odrazí v celkovém životním pocitu jedince. Pohyb není 

vždy nezbytné provádět s výraznými změnami kloubního rozsahu, ve velkých kloubních 

exkurzích. Jsou i pohyby malé a jemné a přesto stačí k uspokojení pohybové aktivity 

jedince. Dokonce bylo prokázáno, že při úplné nemožnosti pohybu z jakéhokoliv 

důvodu má pozitivní roli cvičení prováděné v mysli, představě. Dochází při tom ke 

zlepšenému metabolismu nejen v pohybu řídících tkáních, ale i v místě výkonných 

orgánů, tj. svalů, pokud jsou zachovány (Kyralová, 1996). 

Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické i sociální 

klima vozíčkářů. Kdybychom chtěli vymezit obecný cíl tělesné výchovy a sportu 

vozíčkářů, hovořili bychom o kladném vlivu na rozvoj osobnosti, tj. konkrétně o 

rozvíjení individuálních schopností, o získávání částečné nebo úplné samostatnosti a 

soběstačnosti, o naplňování seberealizačních a aspiračních tendencí, případně o zvládání 

a odreagování fyziologických a psychických stresů. Bez nadsazení lze říci, že tělesná 

výchova a sport přispívají k možnosti žít plnohodnotný život včetně aktivního zapojení 

do rodinného života, pracovního provozu a společenských funkcí a mají nezastupitelný 

význam v racionální životosprávě prakticky každého zdravotně postiženého občana ( 

K vapilík, 1996). 

Za specifické cíle tělesné výchovy a sportu vozíčkářů považujeme: 

1. Rozvíjení základních pohybových schopností a dovedností, což jsou obratnost, 

síla, vytrvalost, udržení rovnováhy, prostorová orientace, rychlost reakce, 

19 



bravurní zvládnutí jízdy na vozíku ve smyslu "vozíku jako součástí těla", 

manuální zručnost, hygienické návyky apod. 

2. Osvojení žádoucích regeneračních a kompenzačních metod, tj. psychorelaxační 

techniky, automasáž, kompenzační cvičení, posilování, strečink aj. 

3. Formování psychických vlastností, tj. volní úsilí, schopnost koncentrace, 

zvládání emocí, adaptace a kooperace, vyrovnávání se s konfliktními situacemi, 

kompenzace pocitů méněcennosti atd. 

4. Překonávání sociálních bariér, tj. přijetí sociálních rolí, navazování kontaktů 

uvnitř subpopulace zdravotně postižených, společenské kontakty zdravých a 

postižených, pozitivní příklad pro dosud nesportující vozíčkáře, možnost 

výměny zkušeností a informací, propagace dosažených výsledků, sportovní 

diváctví aj. 

5. Předcházení vzniku tzv. civilizačních chorob např. z nedostatku pohybu, 

nevhodné životosprávy (pití alkoholu, kouření či ignorování racionální výživy), 

z časté neurotizace, z vlivu stresogenních faktorů. 

Další vysoce sledovanou oblastí vlivu tělesné výchovy a sportu na vozíčkáře byla 

jejich společenská integrace a socializace. Jednoznačně se prokázalo, že tělovýchovné 

aktivity pozitivně ovlivňují plnohodnotné zapojení do společnosti, posilují rodinnou 

soudržnost a významně rozšiřují zónu sociálních kontaktů. Navíc sportovní úspěšnost 

vhodně kompenzuje pocity méněcennosti a životní zbytečnosti, poruchy seberealizace. 

Na základě sociologických studií bylo zjištěno, že tělesná výchova a sport umožňují 

společnou participaci zdravých a postižených ( Kábele, 1992). 

Chceme-li zlepšit kvalitu života zdravotně postižených, musíme umožnit změny 

místa, usnadnit podmínky pro cestování, tj. vytvořit takové podmínky, kdy veškeré 

bariéry, ať již mechanické či psychické, jsou na hranici bezkonfliktního zvládání. Tím 

vzrůstá zdravé sebevědomí a zdravotně postižené osoby se motivují pro další podobnou 

činnost. Šetření zaměřená na sportovní socializaci prokázala, že na rozdíl od zdravých 

sportovců, kde je vliv rodiny velice patrný, nehraje rodina u vozíčkáře významnou roli. 

Tu představují naopak učitelé tělesné výchovy, resp. rehabilitační pracovníci a 

sportovní terapeuti v rehabilitačních ústavech. Druhým důvodem podpory sportu 
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postižených je vnitřní hodnota sportu pro ně samotné: sport přináší další nové kvality do 

života. Mnoho výzkumů zdůrazňuje psychologický efekt, který sport přináší těm, kteří 

jej provozují: jeden průzkum dokázal, že mezi lidmi se srdečními chorobami zvýšilo 

provozování sportu jejich psychickou pohodu a sebedůvěru u 62 - 84% z nich ( RADA 

EVROPY, 1996). 

,,Po zkušenostech z námi zpracovaného výzkumného úkolu před několika lety jsme 

zjistili řadu nedostatků v možnostech pohybové aktivity těžce zdravotně postižených. 

Vyplynula z toho i řada závěrů, které bychom chtěli v příštích letech realizovat. 

Zdravotně postižení by měli mít možnost nejen odborné porady kdy, co a jak cvičit, ale 

i možnost provádění pravidelného denního či týdenního cvičení, které bude odborně 

vedeno a dle potřeby i individualizováno. Výběr pohybové aktivity by měl být stanoven 

specialistou z oboru rehabilitace či kineziologie na podkladě předchozího odborného 

klinického vyšetření"( Kyralová, 1996). 

1.4.3 Zdravotní klasifikace vozíčkářů 

K porovnání výkonu tělesně postižených sportovců dochází jen mezi stejně 

postiženými, proto se rozdělení do skupin pravidelně upravuje a sjednocuje podle 

mezinárodních pravidel. Zdravotní klasifikace je tedy velice důležitá i pro sport 

vozíčkářů a každé sportovní odvětví musí mít svoji vlastní klasifikaci. 

Hodnotící a programový systém založený na funkčních a zdravotních 

schopnostech se užívá k rozdělení sportovců do tříd při různých aktivitách tak, aby jim 

poskytl optimální úspěch, srovnatelný a spravedlivý výchozí bod pro trénink a soutěže. 

Klasifikační systém se vyvíjí stejně jako sport zdravotně postižených, proto je nutné ho 

stále upravovat a přezkoumávat. Účelem zdravotní klasifikace je umožnit co možná 

největšímu počtu zdravotně postižených zapojení do sportovních činností včetně 

možnosti spravedlivého soutěžení z hlediska míry postižení. 

Klasifikaci provádí klasiftk:átoři, kteří jsou jmenováni mezinárodními 

organizacemi handicapovaných sportovců a které zajišťují jejich vyškolení. Jejich 

úkolem je i před každou soutěží klasifikaci zkontrolovat. Pro národní a mezinárodní 

klasifikaci platí, že musí být ověřována do dvou let. Způsoby přezkoušení bývají různé 

např. svalové testování, sledování v průběhu soutěže atd. Sportovci, kterému se míra 
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postižení stabilizovala, tj. měl v průběhu paralympijského cyklu ( 4 roky) opakovaně 

shodnou klasifikaci, může mezinárodní klasifikační komise udělit permanentní 

klasifikaci. 

Klasifikace se zaměřuje zejména na postižení, funkční schopnosti a sportovní 

výkon. 

1.4.4 Druhy klasifikace: 

medicínská - založená na anatomických principech, svalovém testování, 

rozděluje sportovce podle výšky a kompletnosti spinální léze, místa a velikosti 

amputace, či stupně ztráty zraku. Je tradičně spjata se sportem vozíčkářů. U 

mentálně postižených je to jediná kategorie, která je dána jasnými kritérii, 

nezohledňuje další případná tělesná postižení. Většinou je prováděna lidmi 

s medicínským vzděláním, je preciznější a objektivnější, ale nebere v potaz 

schopnosti sportovce. 

funkční - založená na pozorování, kde expertní klasifikátoři analyzují funkční 

schopnosti ve specifických sportovních dovednostech nebo hrách a rozdělují 

sportovce do tříd, jež jsou standardizovány určitým předem definovaným 

proftlem závodníka. Hrají zde velkou roli zkušenosti. 

obecná - třídy jsou vhodné pro účast ve dvou nebo více sportech, je spojena 

s medicínskou klasifikací. 

sportovně specifická - třídy jsou považovány za vhodné pouze pro jeden sport, 

tzn. možnost mít odlišnou třídu pro různé sporty, je spojena s funkční klasifikací 

integrovaná - systém integrující sportovce s různými druhy postižení ve stejné 

disciplíně. 

specifická vzhledem k postižení -je opakem k integrované klasifikaci. 

Pro stanovení zdravotní klasifikace a bodového ohodnocení sportovce vozíčkáře je 

nutno posoudit řadu ukazatelů, z nichž nejdůležitější jsou: 

Testování svalové síly 

U vozíčkářů se nejčastěji provádí test podle Daniele a Worthingama(1980), který 

je rozřadí do šesti stupňů: 
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O - žádná volní kontrakce, 

1- slabá kontrakce bez pohybu končetiny, 

2 - kontrakce s velmi slabým rozsahem pohybu, ale ne proti směru 

gravitace, 

3 - kontrakce s celým rozsahem pohybu proti gravitaci, 

4 - kontrakce s plným rozsahem pohybu 

5 - kontrakce normální síly s celým rozsahem pohybu proti odporu. 

Proprioceptivní vnímání 

Používá se zejména u sporných případů( např. stavy po poliomyelitidě nebo 

mezní traumatické případy), kdy testujeme úroveň přijímání podnětů ve snaze ověřit 

míru postižení. Klasifikace závodníka není založena na úrovni vnímání podnětů, ale na 

jeho pohybové úrovni. 

Udržení rovnováhy v sedu 

Hodnocení rovnováhy v sedu diferencuje především paraplegiky. 

Testuje se: 

ohýbání a otáčení trupu, 

hybnost paravertebrálních zádových extenzorů( napřímení trupu), 

otáčení horní končetiny směrem k palci(supinace), 

otáčivý pohyb ruky a předloktí palcem dolů( pronace). 

Nejobvyklejším způsobem testování je sed na hraně stolu s pokrčením nohou v kyčli 

a koleni a s oporou nohou jako na vozíku. Vozíčkář se snaží dosáhnout rovnováhy bez 

pomoci rukou a pak ji udržet proti tlaku ve všech směrech. Rovnováhu pak hodnotíme 

na pětistupňové škále: 

1. rovnováha normální - vozíčkář udrží rovnováhu bez pomoci rukou i 

proti velkému tlaku. 

2. rovnováha dobrá - udrží rovnováhu proti střednímu tlaku, je schopen 

volně a rychle pohybovat pažemi, rovnováhu udrží s minimálním úsilím. 

3. rovnováha méně dobrá - udrží rovnováhu někdy i proti mírnému tlaku, 

ale obvykle si musí vypomáhat rukama. 

4. rovnováha slabá- udrží rovnováhu za pomoci pohybů hlavy a ramen, při 

minimálním odporu rovnováhu ztrácí 
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5. rovnováha nulová- nedosáhne sedu, ani se v něm neudrží bez opory o 

paže. 

Spasticita - křečovité stažení svalů 

Setkáváme se s ní velice často při úplných i neúplných lézích míšních. Lze ji 

zaměnit s volním svalovým úsilím zejména u břišních svalů a zádových natahovačů. 

Obvykle elasticita sportovce znevýhodňuje, protože buď musí svoji sportovní aktivitu 

přerušit a počkat, až křečovité stažení svalů pomine, nebo postiženou končetinu fixovat 

k vozíku, což je však často v rozporu z pravidly. Spasticita však může znamenat i 

sportovní výhody, jako např. při plaveckých obratech spasmy extenzoru. Proto je třeba 

sledovat sportovce v konkrétních sportovních disciplínách. 

Míra fixace k vozíku 

V průběhu vývoje zdravotní klasifikace se názory na povolení či zákaz fixování 

vozíčkářů často měnily, jelikož fixace dolních končetin nebo trupu k vozíku je určitou 

výhodou. V současnosti záleží na pravidlech každého druhu sportu. 

Deformity kloubů a kostí 

Kosti a klouby dolních končetin se mohou v důsledku různých zranění výrazně 

zdeformovat, což ovlivňuje klasifikaci, a proto je nutné při soutěži zvážit vliv fraktury 

na výkon sportovce. 

Artrodéza 

Uměle vyvolané znehybnění nebo ztuhnutí končetiny má podstatný vliv na 

testování svalů. Znehybnění mění funkčnost končetiny a promítá se do individuální 

sportovní výkonností. Dále je nutno vzít v úvahu skutečnost, že artrodéza může na jedné 

straně snížit pružnost, ohebnost, ale na druhé straně zlepšit rovnováhu. 

Používání kompenzačních pomůcek 

Vozíčkáři v mnoha případech používají různé povolené protetické pomůcky. 

Obecně platí, že chtějí-li s těmito pomůckami soutěžit, musejí být s nimi testováni. 

Tréninkový efekt 

Většina sportovců vozíčkářů dosahuje vysokého stupně pohybové výkonnosti a 

obratnosti, což je při sledování může klasifikačně znevýhodnit. Klasifikace by tedy 

měla primárně vycházet z neurologického nálezu a ne z úrovně pohybových schopností 

a dovedností. 
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2. Cíle, úkoly a hypotézy diplomové práce 

Cíle 

Cílem diplomové práce je pokusit se popsat postupy, které vedou k začlenění 

těžce tělesně postiženého do pohybových aktivit a zjistit, jakou roli hraje sport v životě 

tělesně postižených a přispět tak k informovanosti veřejnosti odborné i laické. Dále pak 

zjistit, jaký význam má sport pro socializaci vozíčkářů. 

Úkoly 

1. Vyhledat, shromáždit a prostudovat dostupnou odbornou literaturu a další 

informační zdroje týkající se zvoleného tématu. 

2. Vybrat vhodného jedince a pro bandy pro řízené rozhovory. 

3. Zjistit jaké jsou možnosti pohybových aktivit u kvadruparetiků u 

vybraného jedince v praxi. 

4. Zjistit, jaké jsou možnosti ke sportování vozíčkářů na různých místech 

republiky a jak to ovlivní vztah vozíčkářů ke sportu. 

5. Zjistit, jakou roli hrají předešlé sportovní zkušenosti. 

6. Zjistit, jak zlepšují pohybové aktivity samostatnost a soběstačnost 

kvadruparetiků. 

7. Zjistit, jak zlepšují pohybové aktivity psychickou pohodu kvadruparetiků. 

Hypotézy diplomové práce 

1. Předpokládáme vyšší sportovní aktivitu u tělesně postižených pocházejících 

z okolí větších měst? 

2. Předpokládáme, že jedinci, kteří sportovali před zraněním, se zapojí do 

sportu ve větší míře i po zranění? 

3. Předpokládáme, že pohybové aktivity zlepšují samostatnost a soběstačnost 

kvadruparetiků? 

4. Předpokládáme, že sport pozitivně ovlivňuje psychickou pohodu a 

sebevědomí u kvadruparetiků? 
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3. Metodická část 

3.1. Popis jedince 

Pro svou kasuistiku jsem si vybrala kvadruparetika( fraktura C5), kterého jsem 

se snažila během v období od června 2005 do října 2005 zapojit do pohybových aktivit 

v místě jeho bydliště a jeho blízkém okolí. Vzhledem k mým předchozím zkušenostem 

s vozíčkáři jsem mohla pomoci též jako osobní asistentka. Protože se s výše uvedeným 

znám již z dřívější doby, měl ke mě plnou důvěru. 

Během sledovaného období jsme prováděli různé pohybové aktivity. Abych 

zjistila vliv pohybových aktivit na jedince před a po sledování, provedla jsem pro 

srovnání svalový test, dotazník kvality života Squala CZ a test, který hodnotí činnosti a 

dovednosti v oblasti soběstačnosti. Všechny výše zmíněné metody jsem provedla 

l.června 2005 a 30.října 2005. 

Moje snaha byla pomoci respondentovi najít vhodné pohybové aktivity, snažit se 

aby, se do nich aktivně zapojil a zjistit jak na něj působí. 

3.2. Metody 

Kasuistika 

Jako základní zdroj anamnézy byl použit řízený, částečně standardizovaný 

kasuistický rozhovor. 

Před začátkem rozhovoru jsem se snažila navodit příjemnou a klidnou 

atmosféru. V krátkosti jsem zkoumanou osobu seznámila s účelem mého šetření a 

ubezpečila ji, že získaných dat nebude zneužito a výsledky budou publikovány 

anonymně. 

Během rozhovoru jsem užívala techniky jednoduché akceptace, zachycení, 

objasnění a kladení otázek. Záznam jsem prováděla během trvání rozhovoru v podobě 

písemných poznámek. Bezprostředně po skončení rozhovoru jsem si získané údaje 

upřesnila a doplnila Jsem si vědoma toho, že data získaná tímto způsobem nemusí být 

zcela věrohodná a mohou být zkreslená ochotou zkoumané osoby o sobě vypovídat, 
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subjektivní interpretací daných témat rozhovoru, snahou o vyvolání lepšího dojmu a 

zamlčením obecně negativně pojímaných vlastností nebo aktivit. 

Postup kasuistického rozhovoru byl dle následujícího schématu. 

Osobní anamnéza 

• Jméno 

• Věk 

• Narození 

• Rodinný stav 

• Diagnóza 

Rodinná anamnéza 

• Otec 

• Matka 

• Sourozenci ( bratr, sestra), narození ( rok), zaměstnání, vzdělání 

Přehled podmínek života a vývoje osoby do doby vzniku postižení 

• Rodinná situace 

• Účast ve vzdělávacím a pracovním procesu 

• Bytové podmínky 

• Sociální kontakty ( přátelé, partneři) 

• Zájmy a vztah ke sportu 

Vznik postižení a sled událostí po něm 

• Etiologie 

• Operace a následná terapie 

• Případné zdravotní komplikace 

• Průběh rehabilitace 

• Bezprostřední reagování zkoumané osoby a nejbližšího sociálního okolí 

Okolnosti bezprostředně následující po relativní stabilizaci zdravotního stavu a 

jejich vývoj 

• Rodinná situace 

• Bytové podmínky 

• Účast na vzdělání a pracovním procesu 

• Sociální kontakty 



• Zájmy 

• Pozitivní a negativní momenty působící při vyrovnávání se, se vznikem 

postižení a změněnou kvalitou života 

Současná situace 

• Zdravotní stav 

• Rodinná situace 

• Bytové podmínky 

• Účast ve vzdělávacím a pracovním procesu 

• Sociální kontakty 

• Zájmy a sportovní aktivity 

• Životní spokojenost, plány do budoucna 

Pohybové aktivity 

• Prováděné sporty a pohybové aktivity 

• Pohybové aktivity a sporty, které nemůže provane provádět 

U kasuistiky jsem použila metodu pozorování. Při práci bylo použito prosté, 

zúčastněné pozorování přímé i nepřímé. Metoda pozorování je důležitá nejen k samotné 

kasuistice, ale i k hodnocení reakcí jedince při a po pohybových aktivitách. 

Svalový funkční test dle Jandy 

Použila jsem svalový funkční test, což je analytická metoda, která je zaměřena 

v principu k určení síly jednotlivých svalových skupin. Svalový test je pouze pomocná 

vyšetřovací metoda. 

Svalový test prováděný ručně má jistě řadu nedostatků. Přesto, že je zatížen 

chybou subjektivního hodnocení, je do té míry spolehlivý, že lze na jeho základě 

vyvozovat hodnotné závěry. Snažila jsem se nejvíce vyvarovat subjektivních odchylek, 

proto jsem přesně dodržovala předepsaný postup vyšetření. 

Testovala jsem v teplé a tiché místnosti, která dovoluje plné soustředění. 

Vyšetření probíhalo na vyšetřovacím stole s tvrdou rovnou podložkou. 

Pozornost jsem zaměřila na sílu svalstva: 

a)trupu 
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b)krku 

c) pletence ramenního 

d) loketního kloubu 

e) zápěstí 

f) prstů ruky 

Dotazník kvality života - Sq uala CZ 

Použila jsem metody sociologického dotazníku konstrukce Dragomirecké, který 

vypovídá o hodnotách, které jsou pro dotyčného v životě důležité a jak je spokojen 

v různých oblastech životních hodnot. Dotazník se skládá z 23 otázek na 4 stranách. 

Z celkového počtu je 15 otevřených a 8 uzavřených. 

Hodnocení schopností a dovedností 

Zvolila jsem test, který vypovídá o míře samostatnosti a soběstačnosti. Testovala 

jsem samostatnost při sebeobslužných činnostech jako je oblékání, hygiena, vyměšování 

a příprava jídel. 

Test vytvořilo Centrum informací a pomoci Svazu paraplegiků pro své interní 

potřeby. Při hodnocení jsem použila metodu pozorování nepřímé. 

Řízené rozhovory 

V rámci průzkumu jsem použila metodu dotazování, při které jsem pomocí 

techniky polostandartizovaného sociologického rozhovoru tělesně postiženým kladla 

otázky, které vedly respondenty k vlastnímu hodnocení zkoumaných úkolů. 

Zkoumanou osobu jsem nejprve v krátkosti seznámila s účelem mého výzkumu 

a ubezpečila ji, že získaná data nezneužiji. Během rozhovoru jsem se již od jeho začátku 

snažila navodit příjemnou a klidnou atmosféru. Užívala jsem techniky jednoduché 

akceptace, zachycení, objasnění a kladení otázek. Shromažďování dat jsem založila na 

přímém dotazování, tj. verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta. 

Otázky na respondenty směřovaly především na začátek jejich sportovní činnosti 

po úrazu, na předchozí sportovní zkušenosti, možnosti využití sportovních činností 
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v okolí bydliště, na největší problémy ve vztahu ke sportu a k informacím o sportovních 

vozících. 

3.3. Způsob hodnocení 

Svalový test jsem hodnotila podle 6 stupňové škály. Svalovou sílu jsem 

hodnotila ručně, naměřené hodnoty mohou být do určité míry subjektivní. Naměřené 

hodnoty jsem zaznamenávala do protokolu. Výsledky měření mají pouze informační 

hodnotu, které dokreslují pohybové možnosti kvadruparetiků. 

U standardizovaného dotazníku kvality života Squala CZ jsou sledované 

položky ohodnoceny pětistupňovou škálou, výsledky byly zpracovány metodou 

čárkovací a následně přehledně seřazeny v tabulkách. Vzhledem k tomu, že výsledky 

dotazníku nemohu porovnat s dalšími probandy, mají výsledky dotazníku relativní, 

nikoli absolutní výpovědní hodnotu. 

Hodnocení schopností a dovedností JSOU všechny sledované položky 

ohodnoceny osmistupňovou škálou. Hodnocení má také informační hodnotu, která 

dokresluje samostatnost a soběstačnost vybraného jedince. 

U řízených rozhovorů jsem prezentovala respondentům 5 otázek. Jelikož se 

jedná o polostrukturovaný rozhovor, pomocí kterého jsem získávala data a informace od 

8 respondentů, jeho závěry mají prostě relativní, nikoli absolutní výpovědní hodnotu. 
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4. Praktická část 

4.1. Kasuistika 

Osobní anamnéza 

Jméno:RN. 

Narozen: 1980 

Stav: svobodný 

Věk: 26 

Diagnosa: poúrazová kvadruparéza 

fraktura krčního obratle C5 

transversální léze míšní s úplnou plegií dolních končetin a 

parézou horních končetin 

Rodinná anamnéza 

Otec: narozen 1951, plně zdráv 

střední odborné vzdělání, pracuje jako zedník 

Matka: narozena 1953, plně zdráva 

středoškolské vzdělání, stálá péče o R jako" péče o osobu blízkou" 

pracovala jako staniční sestra na gynekologickém oddělení 

Sestra: narozena 1977, plně zdráva 

středoškolské vzdělání,t.č. na mateřské dovolené 

vdaná, 1 dítě (syn) 

Přehled podmínek života a vývoje do doby vzniku postižení 

R, prožil normální dětství v plně fungující rodině. Bez vážnějších problémů 

prodělal všechny dětské nemoci. Vychodil základní školu v Teplicích s dobrým 

prospěchem. Při základní škole navštěvoval asi 3 roky kroužek míčových her. Během 

docházky na základní škole navštěvoval fotbalový klub FK Košťany, kde trénoval 

dvakrát týdně. Fotbalu se věnoval4 roky, ale nikdy neměl vyšší ambice. 

Po absolvování základní školy složil úspěšně přijímací zkoušky na střední 

odborné učiliště, obor elektrikář. Během studií ho začali zajímat motorky. Bavilo ho je 

stále zdokonalovat. V tomto období se nevěnoval žádnému sportu vrcholově, pouze 

rekreačně cyklistice a plavání. 
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Po vyučení pracoval v keramických závodech jako elektrikář, pouze jeden rok, 

protože potom následovala základní vojenská služba. Půl roku po skončení vojenské 

služby, kdy zpátky pracoval v keramických závodech se mu stal úraz a celý dosavadní 

život se R. od základu změnil. 

Celou dobu bydlel R. s rodiči v třípatrovém rodinném domě v Košťanech u 

Teplic. V rodinném domě měl k dispozici svůj pokoj, takže měl své soukromí. 

Od svých 19 let měl vážnou známost, která skončila půl roku po R. úrazu. Celou 

záležitost velmi špatně nesl a nepomohlo to také k dobrému průběhu rehabilitace. 

Přátelé s kterými se stýkal před úrazem mu zůstali až do této doby aR. ji jich proto 

nesmírně váží, protože se snažili celou dobu pomoci a stáli při něm. 

Vznik postižení a sled událostí po něm 

Úraz se stal 20.května 2000 při skoku do košťanského rybníka R. tuto vodu znal 

a koupal se zde již od dětství, ale protože měl rybník písečné dno, které se během zimy 

změnilo. Při nárazu o dno došlo k fraktuře pátého krčního obratle a následném poranění 

míchy. 

Záchranná služba R. odvezla do Teplic odtud vrtulníkem do Liberce na 

neurochirurgii, kde byl operován. Po operaci strávil R. 14 dní na spinální jednotce a 

odtud byl převezen do Teplic na ARO, po týdnu ho přeložili na chirurgický llP, kde 

pobyl 4 dny a až po té byl přeložen na lůžkové rehabilitační oddělení teplické 

nemocnice, tady strávil 5 měsíců. 

V této době jsem se sR. poprvé setkala, protože jsem pracovala na 

rehabilitačním oddělení jako diplomovaný ergoterapeut. R. se zde dostalo komplexní 

rehabilitační péče, tj. fyzioterapie i ergoterapie. Poprvé jsme prováděli nácvik 

močového měchýře, které ze začátku nešlo úplně hladce. Během 5 měsíců hospitalizace 

jsme si s R. vytvořili kamarádský vztah a od té doby jsme zůstali přáteli. 

Na rehabilitační oddělení R. dostal svůj první ortopedický vozík, který byl 

značky MEYRA a z jeho pohledu byl naprosto nevyhovující. Byl příliš těžký, měl 

špatnou výšku područek, nevyhovující gumová kolečka, která jsou při jízdě těžkopádná. 

Přesto zde začínal s jízdou na vozíku a na vozík si postupně zvykl. Ze začátku jezdil 

pouze po chodbě oddělení. Jízda mimo oddělení musela být vždy s dopomocí druhé 

osoby. 
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Od září 2000 do dubna 2001 pobýval v Hamzově dětské léčebně v Luži u 

Košumberka, kde potkal mnoho zajímavých lidí se stejným handicapem, což bylo 

velkou motivací do další náročné rehabilitace. V této době si R. ještě nepřipouštěl 

závažnost svého postižení a stále věřil v uzdravení a odmítal skutečnost, že by zůstal na 

vozíku. Na pobyt v léčebně vzpomíná rád. Zdokonaloval zde svou jízdu na vozíku, 

poctivě posilo val a zlepšoval se při nácviku močení. Během pobytu v Luži si R. 

nevyzkoušel žádný sport, přestože měl možnost. Jeho zdravotní stav mu nedovoloval 

žádnou výraznější pohybovou aktivitu. 

Po ukončení pobytu v Luži se vrací domů, kde ho zaskočili zdravotní 

komplikace. Na urologickém oddělení teplické nemocnice mu odstraňují ledvinné 

kameny. 

V domácím prostředí seR. cítí dobře, neboť rodina a přátelé stáli celou dobu při 

něm. Od některých svých přátel cítil lítost, ale bylo to pouze při prvních setkáních. 

Okolnosti bezprostředně následující po stabilizaci zdravotního stavu a jejich vývoj 

Po návratu z Luže zůstává celý rok doma a sám přiznává, že se během tohoto 

roku do ničeho nehnal. Zaměřil se na předělání svého bydlení na bezbariérové a učil se 

soběstačnosti v domácím prostředí. 

R. bydlí se svojí rodinou v třípatrovém rodinném domě, který stojí v rovinatém 

terénu, což je výhodou. V přízemí má svůj byt, v patře bydlí rodiče a v podkroví bydlí 

sestra se svoji rodinou. Byt byl až na malé výjimky vyhovující a proto nevyžadoval 

velké stavební úpravy. Tatínek udělal nájezd u vchodových dveří a garážových vrat a 

v bytě srovnal podlahu v kuchyni, která byla pod úrovní vedlejšího pokoje a činila by 

problémy při jízdě na vozíku. Větší úpravy byly v koupelně, kam se musel vmístit 

zvedák a kladka pro přesun z vozíku do vany a naopak. V kuchyni a koupelně se 

vyměnily pákové baterie, pro jednodušší ovládání. 

Dále si R. musel pořídit auto,na které dostal příspěvek od státu. Má rád auta a 

proto se hodně těšil a dlouho vybíral, aby mu zakoupené auto plně vyhovovalo 

k samostatnému řízení. Před zakoupením si vyzkoušel několik značek aut a také typů 

ručního řízení. Nakonec vybral Mazdu 626 s automatickou převodovkou, ABS a 

posilovačem řízení. Auto má nízký podvozek, proto je velice vhodné pro přesedání 
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z vozíku do auta a zpět. Úpravu řízení má podle Jana Píbala, uzpůsobený má plyn a 

brzdu. Brzdí se zatlačením směrem k palubní desce a plyn se ovládá směrem k sobě. R. 

zvládá řízení sám, potřebuje pomoci s naložením vozíku a dále je nutná přítomnost 

druhé oso by při přesedání do auta i z auta 

Velkým zlomem v R. životě byl v květnu 2002 rehabilitační týdenní kurz 

v Centru Paraple Svazu paraplegiků, což sám hodnotí jako velký přínos. Během pobytu 

intenzivně rehabilitoval, nacvičoval přesuny z vozíku a hlavně měl možnost pobýt mezi 

stejně postiženými lidmi, kteří mu svými radami také hodně pomohli. Zde se také 

poprvé setkal se sportem. Vyzkoušel si bocciu, házení kuželkou, plavání a lukostřelbu. 

R. má po úraze z vody špatný pocit, ale Centrum Paraple má ve svých prostorách svůj 

bazén s teplou slanou vodou, která nadnáší a pomáhá tak při plavání těžce tělesně 

postiženým. V takto upraveném bazénu se R. plavání hbilo. 

Během týdenního pobytu se zúčastnil sportovního dne v rehabilitačním ústavu 

Kladruby ,,Paraple versus Kladruby". Sám soutěžil v rychlostních pojezdech na vozíku 

a v boccie. Dále se zde soupeřilo v lukostřelbě, stolním tenisu, petangueu, floorballu a 

házení kuželkou na cíL 

Týden strávený v Centru Paraple byl pro R. velkým přínosem, hlavně 

s vyrovnáním se s jeho postižením a velký posun byl také v soběstačnosti, která je pro 

kvadruparetiky tak důležitá. Od tohoto pobytu jezdí na týdenní kurzy každý rok. 

Současná situace 

Dnes je R.v plném invalidním důchodu, pečuje se o něj maminka, která pobírá 

příspěvek při pečování o osobu blízkou. 

Ve svých volným chvílích se hlavně v jarních a letních měsících věnuje 

lukostřelbě. Jeho auto je též jeho koníčkem, snaží se na něm stále něco vylepšovat. Rád 

vyhledává na internetu, který je vhodným prostředkem pro komunikaci se svými 

známými. 

V současné době neplánuje rozšíření svého vzdělání, ani nepřemýšlel o práci, 

kterou by mohl vykonávat, což je z mého pohledu škoda. 

V této době nemá žádnou stálou přítelkyni, nějaké partnerské vztahy proběhly, 

ale nebylo to nic vážného. 
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4.2 Pohybové aktivity 

Cíl mé práce bylo najít pro R. vhodnou pohybovou aktivitu, kterou by měl rád a 

zlepšovala mu kvalitu jeho každodenního života. Během sledovaného období jsme se 

scházeli vždy jednou týdně. Vyzkoušeli jsme několik pohybových i sportovních aktivit, 

některé další jsme chtěli vyzkoušet, ale nebyly k tomu dobré podmínky nebo byla 

překážka na straně pozorovaného jedince. 

Prováděné sporty a pohybové aktivity 

• Boccia - s touto hrou se R. již setkal během pobytu v Centru Paraple,a již se 

těšil. Díky Spastic Handicap jsme si bocciu mohli zahrát v tělocvičně Nových 

Lázní. R. na hru reagoval velmi pozitivně. Úchop míčku zvládal bez obtíží, ale 

musela jsem mu je podat do ruky, protože se nedokáže sehnout až k podlaze. 

Proto potřebuje vždy pomoc druhé osoby. Během hry začal zdravě soutěžit a 

snažil se vyhrát. Několikrát se mu podařilo vyhrát, což povzbudilo jeho 

sebevědomí. 

Hra ho natolik zaujala, že by se jí rád věnoval více. V Teplicích se boccia hraje 

ve Spastic Handicap, ale sdružuje především děti po dětské mozkové obrně a 

spastiky. Spastic Handicap bohužel není schopen nabídnout stejně kvalitní servis 

kvadruparetikům jako svým členům, proto R. nezbývá nic jiného než hrát bocciu 

v domácím prostředí se svoji rodinou nebo přáteli. 

• Bowling -tuto aktivitu jsem zvolila jako doplňkovou, pro zpestření, chtěla jsem 

aby si ji mohl R. vyzkoušet. Bowling je v dnešní době velice populární rekreační 

aktivita a R. by ji mohl využít při setkání se svými blízkými. Zvolili jsme 

bezbariérové bowlingové centrum. Již dopředu jsem věděla, že budeme muset 

vrhání koulí přizpůsobit, protože kvadruparetik nezvládne zastrčit prsty do dírek 

koule. Museli jsme volit lehčí koule, všechny jsem je podávala R. přímo do 

rukou, při vrhu padaly koule z větší výšky než obvykle, ale některé vrhy se 

opravdu podařily. 

Do budoucna si bowling R.může zahrát vždy pouze s dopomocí druhé osoby, ale 

již několikrát se svými přáteli na bowlingu byl, rád se tímto způsobem dostává 

do společnosti mladých lidí. 
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• Floorball - tento sport jsem musela přizpůsobit pohybovým možnostem 

sledovaného. Není možný správný úchop hokejky, proto jsem ji pomocí dlahy 

připevnila k ruce napevno. Palec byl volný, aby se dal ovládat vozík. R. šlo 

dobře odehrávat míček, nejprve si nemohl zvyknout na ovládání vozíku, ale po 

chvíli to plně zvládal. Připravila jsem cvičení na seznámení s hokejkou a 

míčkem, jízdy s vedením míče a nakonec přihrávky. R. vše dobře zvládnu!, cítil 

se dobře a sám uvedl, že tuto činnost uplatní při hře se svým synovcem. 

• Házení kuželkou - s házením se R. setkal již při pobytu v Centru Paraple. Při 

této aktivitě je pouze nutné podání kuželky do ruky, protože se pro ni sám 

nesehne na zem. Přestože se několikrát hody několikrát dobře povedly, R. nebyl 

tak nabuzen soutěživostí jako u ostatních aktivit. Tuto aktivitu tedy plně 

zvládne, ale nepřináší mu uspokojení z pohybu, přesto je vhodná na posilování 

síly a švihu u horních končetin. 

• Lukostřelba - s lukostřelbou má již zkušenosti. Spastic Handicap mu zapůjčila 

luk, který je uzpůsobený pro kvadruparetiky, a šípy. Střílí úplně sám na zahradě, 

pomoc potřebuje pouze pokud vystřílí všechny šípy, protože nemá dostatek síly 

ji vytáhnout z terče nebo sebrat ze země. 

• Minigolf - minigolf jsem zvolila jako odpočinkovou aktivitu pro zpestření. 

Vybrala jsem minigolf v Bílině, který je umístěný v rovině, aby se R. mohl po 

hřišti pohybovat sám. Některé úseky byly příliš náročné, ale některé se dařily 

dobře. Nejvíce jsme trénovali stabilitu sedu, zvláště pokud bylo potřeba se více 

předklonit dopředu. 

• Pojezdy - nejprve jsem volila rovinatější terén bez větších překážek a postupně 

jsem zátěž zvyšovala, od 1 km až po 3 km. Během jízdy jsem vytvářela různé 

překážky, kdy R. musel přejíždět, objíždět a sjíždět. Během pojezdů si zlepšuje 

fyzickou kondici a manipulaci s vozíkem. 

• Posilování - posilování pomocí pružné gumy a zátěžových manžet, patřilo 

mezi doplňující, které prováděl každý den, i bez mé přítomnosti. Posiluje horní 

končetiny, kdy se zaměřuje zejména na svalstvo ramenního a loketního kloubu, 
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které nejvíce potřebuje při přesunech z vozíku. Je důležité,aby se zaměřoval na 

svalstvo málo zapojované do každodenních aktivit. 

Při posilování nesmí dojít k přetěžování některé svalové skupiny, jinak může 

dojít ke svalové nerovnováze. Mezi další cvičení patřilo také posilování 

rovnováhy. 

• Stolní tenis - pálku na stolní tenis uchopil dobře, ale přesto jsem ji zabezpečila 

proti vyklouznutí z ruky. Hra má velkou dynamiku a rychlost, proto není úplně 

vhodná. R. nestačil dostatečně rychle reagovat, přestože jsem volila pomalejší 

tempo. Sám byl rád, že si to mohl vyzkoušet. 

• Závěsný kuželník - další dopJňková aktivita, která nečinila R. žádné obtíže, 

ovšem potřebuje pomoc druhé osoby při stavění kuželek. 

Pohybové aktivity, které proband nemůže provádět 

• Cyklistika - band bike - tento sport je nemožný z finančních důvodů, hand 

bike, který má ještě zvláštní úpravu pro kvadruparetiky, stojí kolem 100 tisíc 

korun, což je pro R. neúnosná částka. 

• Vodáctví - rafting - z vody má po úraze stále nepříjemný pocit, proto tato 

aktivita není možná, přesto, že Centrum Paraple jezdí na vodácké výcviky a byla 

mu několikrát nabídnuta účast. 

• Plavání - u plavání také platí nepříjemný pocit z vody, jednou už ho překonal a 

opět díky Centru Paraple, kde plaval v jejich bazénu s teplou slanou vodou. 

Klasické bazény odmítá. 

• Rugby vozíčkářů - u rugby je také potřeba sportovní vozík, což je překážka 

fmanční. Další překážkou je fakt, že kluby, které sdružují kvaruplegiky jsou 

pouze v Ostravě, Frýdku Místku a Praze. Praha je nejblíže, přesto je to daleko na 

pravidelné dojíždění. 

• Sledge hokej - hokej je velice náročný na dobrou stabilitu sedu, kterou R. nemá 

a nezvládl by se udržet na sáňkách a opět jako u rugby je to tak, že není žádný 

klub v blízkosti bydliště. Kluby sdružující sledge hokejisty jsou v Olomouci, 

Zlíně, Karlových V arech, Českých Budějovicích, Kolíně a Praze. 
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5. Výsledková část 

5.1 Zhodnocení kasuistiky 

Do všech pohybových aktivit se sledovaný jedinec aktivně zapojoval. Při 

některých aktivitách se na začátku činnosti cítil nesvůj, ale prvotní obavy vždy odpadly 

a objevila se zdravá soutěživost. 

Pokud bych chtěla celkově zhodnotit všechny činnosti, které jsme prováděli, 

cítila jsem, že každá nová aktivita byla "vstupenkou do světa zábavy" výše zmíněného 

jedince. Každý výlet z domácího prostředí bylo pro R, zpestřením každodenního života. 

U některých činností byl sám překvapený co všechno dokáže zvládnout, což přispělo 

k lepšímu sebevědomí, z čeho jsem měla sama radost. 

Téměř u všech činností ovšem potřebuje dopomoci, což může v budoucnu brzdit 

další rozvoj v oblasti pohybových aktivit, vzhledem k tomu, že R. bydlí na vesnici, 

nemá ve svém okolí mnoho kamarádu na které by se pravidelně mohl obrátit. Rodina 

sport, alespoň na rekreační úrovni neprovozuje. 

Pokusila jsem se najít řešení jak R. více zapojit do pohybových aktivit, proto 

jsem ještě jednou kontaktovala Spastic Handicap, který sdružuje především spastiky, ale 

sídlí v Teplicích, což je 5 kilometrů od Košťat, kde R. bydlí. Znova mi potvrdili, že 

nejsou na kvadruparetiky dostatečně vybaveny, ale pokusí se R. zařadit do nějaké 

disciplíny, aby mohl trénovat společně s jinými sportovci. R. celé záležitosti nedával 

moc nadějí a již dopředu hledal spoustu úskalí, které by se vyskytly při pravidelném 

dojíždění. 

Myslím, že kolektivní sporty R. ze spousty důvodů opustí a bude se věnovat 

raději individuálním aktivitám. 

5.2 Výsledky Jandova svalového testu 

Úvodní měření jsem provedla 3. 6. 2005 a výstupní měření proběhlo 28. 10. 

2005. Testovala jsem na rehabilitačním lůžku na ambulantní části rehabilitačního 

oddělení teplické nemocnice. Měření byla přítomna zkušená fyzioterapeutka, která mě 

vedla celý průběh měření. 
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Tabulka č. 1 - Výsledky Jandova svalového testu 

PRAVÁ LEVÁ 
28.10.2005 3.6.2005 POHYB 3.6.2005 28.10.2005 
2+ 2+ flexe- přímé sv.břišní 2+ 2+ 
2+ 2- flexe- šikmé sv. břišní 1+ 1+ 
1+ 1 extense 1 1 

TRUP 1 1 rotace 1+ 1 
5 5 flexe 5 5 
5 5 sunutí šfje 5 5 

KRK 5 5 extense 5 5 
4- 4- addukce 4- 4+ 
3 3 addukce a kaud.posunutí 3 3+ 
4 4 abdukce a rotace 4 4 

LOPATKA 5 5 elevace 5 5 
5 5 flexe 5 5 
1+ 1 extense 2 2 
4+ 4+ abdukce 5 5 
1+ 1 extense v abdukci 1 2 
3 3 flexe z abdukce 3 3+ 
4 4 rotace zevní 4 4 

RAMENO 4 4 rotace vnitrní 4 5 
4+ 4 flexe při supjnaci předl. 4 4 
5 5 flexe při pronaci předl. 5 5 
5 5 flexe při stř.post.předl. 5 5 

LOKET 1 1 extense 2 2 
4 4 supinace 4 4 

PŘEDLOKTÍ 3 3 pronace 3 3 
o o flexe a ulnární dukce 2 2+ 
5 5 flexe a radiální dukce 4 4 
o o extense a ulnámí dukce o o 

ZÁPĚSTÍ 3+ 3 extense a radiální dukce 3 3 

PALEC o o všechny pohyby o o 
PRSTY o o všechny pohyby o o 

Z tabulky je patrné, re výstupní hodnocení svalového testu se významně neliší 

od vstupního. Lze tedy předpokládat, re častější provádění pohybových aktivit 

nezlepšilo svalovou sílu u sledovaného jedince. 
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5.3 Výsledky dotazníku kvality života- Squala 

První dvě strany dotazníku obsahují demografické údaje, kdy odpovědi na tyto 

otázky se po obě měření neměnily. Odpovědi na tyto otázky jsem již zmínila výše 

v podrobné kasuistice. Jediná otázka, která není uvedena výše je, re dotazovaný jedinec 

hodnotí svoji fmanční situaci a hmotné zabezpečení jako průměrné. 

Na dalších dvou stranách jsem zjistila, jak jsou různé životní oblasti důležité pro 

dotazovaného jedince a jak je s nimi spokojen. Dotazník vyplnil 3. 6. 2005 a výstupní 

28. 1 O. 2005. Odpovědi jsem pro lepší přehlednost zpracovala do tabulek, kde jsem 

dotazované oblasti zařadila podle hodnotící S-stupňové škály. 

Tabulka č. 2- Hodnocení důležitosti z 3. 6. 2005 

být fyzicky soběstačný mít koníčky ve volném čase 

rodinné vztahy spravedlnost 

postarat se o sebe svoboda 
milovat a být milován pravda 

nezbytné mít sexuální život dobré jídlo 
být zdravý práce 
dobre spát 
mít a vychovávat děti 
mít víru 

velmi důležité být v bezpečí 
cítit se psychicky dobře 

středně důležité peníze 
příjemné prostředí a bydlení 

málo důležité zajímat se o politiku 
vztahy s ostatními lidmi 
odpočívat ve volném čase 

bezvýznamné krása a umění 

z této tabulky vyplývá, re jako nezbytné považuje dotazovaný soběstačnost, 

rodinné vztahy, chtěl by být milován, mít sexuální život, dále jsou nezbytné koníčky, 

spravedlnost, svoboda, pravda a dobré jídlo. 

Mezi oblasti velmi a středně důležité patří být zdraví, dobře spát, mít a 

vychovávat dět~ mít víru, být v bezpečí, cítit se psychicky dobře a mít peníze. Za málo 

důležité považuje příjemné prostředí a zajímat se o politiku, bezvýznamné jsou pro 

dotazovaného vztahy s ostatními lidmi, odpočívání ve volném čase a krása a umění. 

42 



Tabulka č.3 -Hodnocení důležitosti z 28.10. 2005 

být fyzicky soběstačný mít sexuální život 
příjemné prostředí a bydlení mít koníčky ve volném čase 
rodinné vztahy být v bezpečí 
mít a vychovávat děti spravedlnost 
postarat se o sebe svoboda 
milovat a být milován pravda 

nezbytné dobré Hdlo 
být zdravý 
dobře spát 
mít víru 

odpočívat ve volném čase 
velmi důležité práce 

cítit se psychicky dobře 
středně důležité peníze 

málo důležité vztahy s ostatními lidmi 

zajímat se o politiku 
bezvýznamné krása a umění 

Výstupní výsledky se změnily v několika oblastech. Zaměřím se hlavně na 

rozdíly od předešlých výsledků. K nezbytným oblastem přidal ještě příjemné prostředí a 

bydlení, mít a vychovávat děti. být v bezpečí. U hodnocení jako velmi důležité se 

změnilo odpočívání ve volném čase, které při vstupním šetření hodnotil jako 

bezvýznamné. Jako středně důležité hodnotil stejně cítit se psychicky dobře a peníze. Za 

málo důležité a bezvýznamné je pro dotazovaného vztahy s ostatními lidmi, zajímat se 

o politiku a krása a umění. 

Další tabulky hodnotí výsledky na straně 4, která se zaměřuje na spokojenost 

dotazovaného v daných oblastech. 

Tabulka č. 3- Hodnocení spokojenosti z 3. 6. 2005 

zcela spokojen jídlo 
prostředí a bydlení odpočinek 

spánek pocit bezpečnosti 
rodinné vztahy svoboda 

ve lm i spokojen víra 
psychická pohoda koníčky 

vztahy s ostatními lidmi 

děti 

spíše spokojen péče o sebe sama 
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zdraví krása a umění 
fyzická soběstačnost peníze 

láska 
nespokojen sexuální život 

účast v politice 

práce 
spravedlnost 

velmi zklamán pravda 

Při hodnocení spokojenosti je zcela spokojen pouze s jídlem, což je z velice 

zajímavé. V el.mi spokojen je s bydlením, spánkem, rodinnými vztahy, vírou, 

odpočinkem, pocitem bezpečí a svobodou. K odpovědi spíše spokojen zařadil 

psychickou pohodu, vztahy s ostatními lidmi, děti, péče o sebe sama a koníčky. 

Nespokojen a velmi zklamán je se svým zdravím, fyzickou soběstačností, láskou, 

sexuálním životem, krásou a uměním, penězi, účastí v politice, prací, spravedlností a 

pravdou. 

Tabulka č. 5- Hodnocení spokojenosti z 28. JO. 2005 

prostredí a bydlení 
spánek 

pocit bezpečnosti 
zcela spokojen jídlo 

psychická pohoda koníčky 

rodinné vztahy svoboda 
děti 

velmi spokojen odpočinek 

vztahy s ostatními lidmi 

péče o sebe sama 
víra 

spíše spokojen . peníze 
zdraví krása a umění 
láska 

sexuální život 
nespokojen spravedlnost 

fyzická soběstačnost 

účast v politice 

práce 
velmi zklamán pravda 
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Z tabulky vyplývá, že hodnocení spokojenosti se změnilo v mnoha oblastech. 

Zcela spokojen je s prostředím a bydlením, spánkem, pocitem bezpečí a jídlem. Velmi 

spokojen je s psychickou pohodou rodinnými vztahy, dětmi, odpočinkem, koníčky a 

svobodou. Spíše spokojen je se vztahy s ostatními lidmi, péčí o sebe sama, vírou a 

penězi. Nespokojen a velmi zklamán je se svým zdravím, láskou, sexuálním životem, 

spravedlnost~ krásou a uměním, fyzickou soběstačností, účastí v politice, prací a 

pravdou. 

Rozdílné výsledky nemají žádnou absolutní hodnotu, mají pouze informativní 

hodnotu. Uvádím pro dotvoření celkového pohledu na sledovaného. 

5.4 Výsledky hodnocení schopností a dovedností 

Sebeobslužné schopnosti a dovednosti jsem hodnotila 3. 6. 2005 podle klíče, 

zda testovaný potřebuje při dané činnosti přítomnost druhé osoby a jako míru asistence 

potřebuje. Formulář je přílohou této práce. Soběstačnost je pro kvadruplegiky jedna 

z nejdůležitějších oblast~ což vyplývá i z výsledků dotazníku kvality života. R. je 

samostatný při používání příboru, jedení rukama, pití brčkem, pití z hrnku, svlékání 

horní poloviny těla, hygieny, vyklepávání a osobní hygieny. 

Minimální asistenci, kdy sám zvládne 50 až 75% činnosti, potřebuje při 

oblékání, zapínání a rozepínání oblečení na horní polovině těla. Úplně závislý je hlavně 

při oblékání a svlékání dolní poloviny těla, s natahováním a stahováním ponožek, 

zapínáním a rozepínáním a také obouváním bot se zavazováním tkaniček. 

Testování jsem zopakovala 28. 10. 2005. Vzhledem k tomu, že jsem z R. strávila 

během letních prázdnin více času, mohla jsem lépe pozorovat pokroky v oblasti 

samostatnosti. Z mého pozorování R. při samoobslužných činnostech mohu konstatovat, 

že se velice pokročil hlavně v přesunech z vozíku, které jsou pro vozíčkáře 

nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že jsem pracovala jako ergoterapeutka, vím jak dlouho 

trvá než se vozíčkář přesuny naučí a jak minimální pokroky, hrají velmi důležitou roli. 

Větší obratnost jsem zaznamenala při oblékání. 
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5.5 Řízené rozhovory 

Všechny rozhovory jsem vedla podle předem připraveného formuláře, který je 

přílohou této diplomové práce. Odpovědi jsem si zapisovala. 

Charakteristika skupiny a vyhodnocení otázek č. 1, 2. 

Provedla jsem 8 polostandardizovaných rozhovorů, oslovila jsem 6 mužů a 2 

ženy ve věkovém rozmezí 23 až 42 let. Snažila jsem se, aby dotazovaní byli z různých 

koutů České republiky, a také z různě velkých měst. Byly to tyto lokality: Litvínov, 

Brandýs nad Labem, Zábřeh na Moravě, Ústí nad Labem a Praha. 

Diagnózy dotazovaných jsou poúrazová kvadruparéza s výškou léze C5, C6 a 

C7. Cíleně jsem zvolila podobné diagnózy jakou má můj vybraný jedinec pro 

kasuistiku. U všech dotazovaných došlo k úrazu v poměrně mladém věku, tj. mezi 19 až 

31 roky. Nejkratší doba, kterou je respondent na vozíku je 5 let, nejdelší pak 22 let. Před 

úrazem měl pouze jeden svoji rodinu, ostatní žili s rodiči. Nyní mají 3 svoji rodinu, 4 

žijí s rodiči a 1 bydlí sám v chráněném bydlení. 

Otázka č. 3 -Kdo vás přivedl ke sportu po úrazu? 

Po úrazu většina pacientů věří v brzké uzdravení a nepřipouští si možnost, že by 

zůstali na vozíku, proto se sportování vyhýbají a nevěnují mu náležitou pozornost. 

K dalším komplikacím patří také ovládání vozíku, které se musí postupně učit. 

Většina respondentů se rozhodla začít se sportovní činností sama, hlavně ti, kteří 

sportovali již před úrazem a nechtěli se sportu vzdát. Další respondenty přivedla ke 

sportu rodina, přátelé nebo někdo se stejným tělesným postižením. 

Tabulka č. 6- Začátek sportování po úrazu (0/o) 

Sám tělesně postižený 50 

Jiný tělesně postižený 25 

Přátelé o 
Rodina 12,5 

Rehabilitační ústav 12,5 
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Otázka č. 4 - Sportoval(a) jste před úrazem, jaké sporty a cítil(a) jste výhodu při 

sportování po úrazu na základě vašich předešlých sportovních zkušeností? 

Pokud ne - bylo pro vás těžké začínat po úrazu se sportem bez předešlých 

sportovních zkušeností? 

Tabulka č. 7- sportovní zkušenosti před úrazem (%) 

I Měl zkušenosti 162,5 

Jak jsem předpokládala 5 z 8 dotazovaných odpovědělo kladně, že se před 

úrazem věnovala rekreačně nebo vrcholově jednomu nebo několika sportům. Mezi 

nejčastější sporty, kterými se respondenti zabývali před zraněním, patřily spíše 

kolektivní sporty např. fotbal, z individuálních sportů pak převažuje lyžování, 

cyklistika, plavání a atletika Většina dotazovaných respondentů se shodla na tom, že 

největší výhodou jsou předešlé zkušenosti hlavně z míčových a kolektivních her. Další 

výhodu vidí v tom, že měli zachované určité návyky a znalost systémů na základě 

předešlých sportovních zkušeností. Až na jednoho respondenta všichni odpověděli, že 

při začátku jejich sportování po úrazu cítili výhodu ze získaných předešlých zkušeností. 

Můžeme říc~ že postižení, kteří sportovali před úrazem, si spíše připustí úraz, 

mají snahu se rychleji uzdravit a pokračovat ve sportu. Problém se může vyskytnout u 

sportovců, kteří se věnovali sportu na vrcholové úrovni, u nich se ne vždy objeví po 

úrazu pozitivní přístup ke sportu. Co považuji za zajímavé, je fakt, že se některým stal 

úraz při sportu a přesto se k němu po úrazu chtěli vrátit. 

Respondent~ kteří před úrazem nesportovali, se až na jednoho shodli, že pro ně 

bylo těžké začínat se sportem po úrazu bez předešlých sportovních zkušeností, ale se 

stal se nedílnou součástí jejich života a nyní ho považují za velmi důležitý. 

Tabulka č. 8- výhoda sportovních zkušeností před úrazem ť/o) 
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Otázka č. 5 - Máte možnosti sportování v místě svého bydliště a pokud ne, jak 

daleko dojíždíte? 

U této otázky převažují negativní odpovědi, 5 respondentů, kteří odpověděli 

záporně, nemají možnost v okolí svého bydliště sportovat nebo musí dojíždět do 

vzdálenějších míst, to platí zejména u kolektivních sportů, např. rugby vozíčkářů, nebo 

basketbal. V jednom případě dojíždí až 50 km. Kladně odpovídali hlavně respondenti 

z větších měst. 

Záleží tedy hodně na místě bydliště postiženého, ale vzhledem k tomu, že 

respondenti byly z různých koutů české republiky, můžeme říct, že sportovní možnosti 

tělesně postižených jsou velmi omezené a bez auta téměř nemožné. 

Lépe ovlivnitelné jsou individuální sporty, ale vždy také ne, velmi důležitou roli 

hraje vzdálenost bydliště od sportoviště a samozřejmě vlastnictví auta, popřípadě 

možnosti samostatného řízení a vysedání z auta. Zde záleží na individuálním přístupu 

člověka, že pokud chce, nějaké možnosti k individuálnímu sportování se většinou 

najdou. U kolektivních sportů nacházíme další problémy, týkající se závislosti na 

tělocvičnách, spoluhráčích atd. V menších městech a na vesnicích není vždy dostatek 

zájemců, a tak vzniká nutnost vytvářet družstva z větších územních celků nebo ve 

velkých městech, což je další problém, proč se vyskytují různé sporty jen málokde. 

Tabulka č. 9- Přehled možností sportování v místě bydliště (1/o) 

Má možnost sportovat 37,5 

Nemá možnost sportovat 62,5 

Otázka č. 6- Jaké problémy ztěžují vaši sportovní činnost a jak je řešíte? 

Na tuto otázku odpověděli respondenti více než jednou odpovědí. Z toho 

vyplývá, že je vždy více důvodů, které brání sportování tělesně postiženým. 

Tabulka č. 1 O- důvody, které nejvíce ztěžují sport vozíčkářů (%) 

j Finanční problémy j39 
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Casové problémy 9 

Zdravotní problémy 26 

Spatná dostupnost a vybavenost sportovišť 14 

Problémy s dojížděním 12 

Z tabulky je patrné, že nejvíce Je trápí fmanční problémy a problémy 

s dojížděním. Finanční problémy se týkají především nákupu sportovních vozíků, které 

jsou hodně finančně náročné. Časté jsou také zdravotní problémy. Jako nejméně uváděli 

časové problémy, je to z toho důvodu, že 6 z 8 dotazovaných je v plném invalidním 

důchodu a nepřivydělává si jinak, proto má dostatek času. 

Mezi závažné příčiny, které zabraňují většímu zapojení tělesně postižených do 

sportovní činnosti, patří mimo jiné celkové nepochopení významu pohybu pro jejich 

život. Na druhou stranu je pravda, že postižení začínající se sportem dnes mají výhodu 

ve větší informovanosti, jak po stránce vybavenosti sportovišť či dostupnosti 

sportovních pomůcek. 

Ale i přesto je dnes málo mladých postižených sportovců, chybí nadšenost a 

ochota docházet pravidelně na trénink. Důležitou roli hraje také sportovní vozík, na 

který je nahlíženo jako na součást hráče. Vzhledem k tomu, že většina z nich nemá svůj 

sportovní vozík, brzdí to zapojování dotyčného do zvláště kolektivních sportů a 

uchyluje spíše k individuálním sportům. 

Otázka č. 7- Doporučil(a) byste sportovní činnost všem tělesně postiženým bez 

rozdílu na základě vašich sportovních či životních zkušeností? 

Tabulka č. ll- doporučení sportovní činnosti ostatním tělesně postiženým ť/o) 

Jak je vidět z tabulky, všichni respondenti odpověděli kladně. Musím 

podotknout, že ne všichni dotázaní se pravidelně věnují sportu a přesto, by ho 

doporučili ostatním. Doporučili by sport, ale s určitou selekcí, především se 
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zohledněním jejich zdravotního stavu. Jinak se také respondenti shodli v tom, že by se 

sportovní činnost tělesně postiženým lidem neměla vnucovat, ale pokud mají opravdu o 

ni zájem, vhodně je motivovat a doporučit ji. 

Rozhodně by měl být sport umožněn všem tělesně postiženým a to především 

v té rekreační formě. Pohybové aktivity prováděné ve volném čase jsou pro jedince se 

zdravotním postižením velmi důležité. Jejich pozitivní vliv se projevuje v oblasti 

biologické, psychologické i společenské. 

Můžeme říct, že pro všechny tělesně postižené, kteří se věnují nějakým 

sportovním aktivitám, je to jedna z možností návratu do předchozího stavu, je zdrojem 

získávání nových přátel a výměny informací, možnost odpoutání a zapomenutí na své 

problémy, vyrovnání se duševně a psychicky se svým zdravotním stavem. 
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6. Diskuse 

Cílem této diplomové práce bylo přiblížit podmínky a vliv sportu a pohybových 

aktivit na tělesně postižené. K získání potřebných informací a podnětů jsem aplikovala 

pohybové aktivity na konkrétního jedince. Výsledky jsem ještě podložila kvalitativní 

metodou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. V diskusi se pokusím 

zhodnotit úspěšnost vlivu daných pohybových aktivit u vybraného jedince a subjektivní 

pocity dotázaných jedinců. 

Jedním z úkolů mé diplomové práce bylo shromáždit z literatury a vlastním 

průzkumem zjistit jaké pohybové aktivity kvadruparetici provozují. Aby bylo dosaženo 

co nejobjektivnějších výsledků, v rámci možnosti tohoto výzkumu, bylo potřeba vybrat 

vhodného jedince pro sledování a skupinu stejně postižených probandů, různého věku, 

pohlaví a různého bydliště. 

První část mé práce je teoretická a vypracovaná na základě rešerše z dostupné 

literatury. Snažila jsem se zpracovat dostupný materiál týkající se této problematiky a 

na základě získaných informací a vlastních zkušeností zpracovat a nabídnout možnosti 

řešení k tomuto problému. 

Druhá část je praktická, kde jsem na základě kasuistiky a osobních rozhovorů 

snažila shrnout možnosti pohybových aktivit u kvadruparetiků. U osobních rozhovorů 

jsem se zaměřila na možnosti sportu v okolí jejich bydliště, zda měli zkušenost se 

sportem před úrazem, které aspekty brání v provádění sportovních aktivit a zda by samy 

dotazovaní doporučili sport ostatním stejně tělesně postiženým. Hlavní část průzkumu 

byl individuální pohled na jedince v jeho domácím prostředím, avšak významným 

zdrojem informací k prezentované problematice byly právě výše zmíněné řízené 

rozhovory. 

u vybraného jedince jsem zjistila, re působení vybraných pohybových aktivit 

dochází ke stimulaci a aktivaci pohybového aparátu. Dále dochází ke zvýšení fyzické 

kondice, posílení kardiopulmonární činnosti, zvýšení odolnosti organismu a 

minimalizací následků daného postižení. Dalším mým subjektivním hodnocením bylo, 

re sport a pohybové aktivity působí velmi kladně na psychiku jedince. Dochází ke 

zvyšování sebevědomí, překonání sama sebe, navázání kontaktů a myslím, že sport 

můre stát smyslem života pro tělesně postiženého. 

51 



Na základě provedených rozhovorů jsem dospěla k závěrům, na jejichž základě 

se domnívám, že se sportem začali kvadruparetici převážně samy nebo je přivedl ke 

sportování jiný stejně tělesně postižený. Smutné je, že se rehabilitační ústavy nesnaží 

výše zmíněné jedince zapojit do pohybových aktivit. Mohly by to být pro mnohé z nich 

příjemné chvíle v jejich tak náročné rehabilitaci. Většina dotazovaných má sportovní 

zkušenosti před úrazem a shodla se na výhodě, kterou měl~ když se sportem po úraze 

začínali. 

Jak jsem předpokládala, t~ kteří žijí ve větších městech mají větší možnosti 

sportovních aktivit než t~ kteří žijí v menších městech. Ale je ještě řada dalších faktorů, 

které u dotázaných jedinců ztěžují jejich sportovní aktivity. Mezi nejčastější patří 

fmanční problémy a problémy s dojížděním, časté jsou také zdravotní problémy. Časové 

problémy hrají také svoji roli, u některých nečiní žádné problémy, ovšem u dotázaných, 

kteří mají svoji rodinu a zaměstnání je to velmi důležitý problém. 

Z mého pohledu velmi pozitivním poznáním je, že všichni dotázaní se shodli na 

tom, že doporučují sport ostatním stejně postiženým. I přes všechny problémy se 

sportem věří, že pohyb je zdravotní nutnost, pocit sebeuspokojení a seberealizace, 

zábava a prostředek k zvýšení fyzické kondice. 

Z reakcí respondentů usuzuji, že základní otázkou zůstávají možnosti a 

podmínky pro provozování sportu u postižených občanů. Musím přiznat, že naše 

společnost udělala v tomto ohledu velký krok kupředu, ať zakládáním různých spolků a 

nadací umožňující financování zařízení a materiálního vybavení pro sport, tak 

v legislativních úpravách, které umožňují tělesně postiženým integrovat se do 

společnosti, třeba pomocí zaměstnání, čímž si zvýší svou kvalitu života. 

Podstatné jsou i stále nově vznikající oddíly a kluby zabývající se sportem 

tělesně postižených. Nakonec jasným příkladem vůle pomáhat těmto našim 

spoluobčanům, je i existence oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu University 

Karlovy, který se snaží vzdělat studenty o sportu zdravotně postižených a zajistit tak 

přísun kvalitně vzdělaných lidí do společnost~ kteří mohou být zakladateli dalších nově 

vzniklých sportovních klubů v jednotlivých odvětví sportu. 

Velkou roli v usnadnění návratu do života a v nabídce nejrůznějších pohybových 

aktivit hraje v současné době je Centrum Paraple. Je to organizace, kterou vytvořil 

v roce 1994 Svaz Paraplegiků. Jejich informační a poradenský servis, který zde funguje 
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pro lidi po úrazech míchy je často majákem v moři. Nejen, re zde pokračují 

v rehabilitaci, která byla většinou ukončena odchodem z rehabilitačního ústavu, ale je to 

ojedinělá příležitost setkání se s lidmi stejného osudu. Zde se potom navazují nová 

přátelství, získávají se důležité rady od zkušenějších členů a tam jsou také začátky 

sportovních aktivit. 

Musím ovšem vyslovit lítost, nad tím, re tato skvěle fungující organizace má 

sídlo pouze v Praze a v nejbližší době neplánuje rozšíření. Myslím, že zavedením 

oblastních poboček by došlo ke zkvalitnění každodenního života kvadruparetiků žijících 

mimo Prahu. 
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7. Závěr 

V mé práci se zaměřuji na pohybové aktivity jedinců s tělesným postižením, 

konkrétně s kvadruparézou a jejich vliv člověka. Toto téma se dostává do popředí až 

v poslední době. Vzhledem k tomu, že každoročně přibývá cca 200 nových paraplegiků 

nebo kvadruparetiků, stále postrádám dostatek informací k této problematice. 

Vyhodnotila jsem aktuální informace týkající se pohybových aktivit u 

kvadruparetiků a výsledky jsem porovnala s údaji v literatuře. Dospěla jsem k těmto 

závěrům, ověřením hypotéz: 

1. Potvrdilo se mi, že v menších městech zhruba s 1 O 000 obyvateli jsou 

podmínky ke sportování pro tělesně postižené horší, lepší je to ve středně velkých 

městech zhruba od 50 000 do 100 000 obyvatel. Ve velkých městech bývá výběr lepší. 

Mým průzkumem bylo zjištěno, že podmínky pro sport nejsou bohužel ideální téměř 

nikde, týká se to především kolektivních sportů, u individuálních to není až takový 

problém. 

2. Podle mých předpokladů a v souladu s dřívějšími výzkumy s potvrdilo, že ti 

co sportovali už před svým zraněním, budou chtít i po zranění dále sportovat, a to v co 

nejkratší době po úrazu. 

3. Hypotéza, která se týká zlepšení samostatnosti a soběstačnosti při pohybových 

aktivitách se potvrdila z části. V tomto případě hraje velkou roli doba sledování. Bylo 

by zajímavé sledovat jedince od prvních začátků výuky sebeobsluhy, přes první začátky 

sportovních aktivit až po pravidelné provádění pohybových aktivit. Pokroky 

v samostatnosti jsou u kvadruparetiků velmi důležité a jsou vždy dobrou motivaci pro 

další rehabilitaci. Přesto musím konstatovat, že odborně vedená a optimálně prováděná 

tělesná cvičení a sport kladně ovlivňuje základní pohybové schopnosti, jako je síla, 

obratnost, vytrvalost a tím zlepšuje samostatnost a soběstačnost zdravotně postižených 

jedinců. 

4. Z mého pozorování během mého výzkumu mohu potvrdit, že pohybové 

aktivity, přispívají k dobré psychické pohodě a povzbuzení sebevědomí. Tělesně 

postižení potřebují pohybovou aktivitu a sportovní činnost stejně jako ostatní ,"zdraví" 

lidé k udržení, případnému zlepšení tělesné a duševní kondice a k rozvoji společenských 

vztahů. 
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Jak se ukázalo většina tělesně postižených není spokojena se systémem sportu 

zdravotně postižených. Přestože u nás existuje mnoho sportovních svazů, jejich členy 

jsou převážně vrcholový sportovci. Myslím, že chybí začleňování a nábor nových členů, 

kteří by se rádi věnovali sportu. Pomohla by tomu lepší propagace, která by nabízela 

možnosti provozovat pohybové aktivity. 

Málokdo si uvědomí, že stačí opravdu jen málo, někdy se jedná o nešťastnou 

náhodu a kdokoli z nás se může během okamžiku ocitnout na vozíku. Nikdo by určitě 

nechtěl být vyřazen ze společnosti, ale přál by si být její součástí. A právě sport by 

k tomu mohl dopomoci. Uvědomuje si to ovšem každý z nás? Určitě ne, spousta lidí se 

zdravotně postižené snaží spíše izolovat a drží v sobě sociální faktory jako jsou 

nevšímavost a strach. Možná kdyby si tuto skutečnost uvědomili zdraví lidé, byly by 

výsledky mé práce pozitivnější a většina vozíčkářů, které jsem měla možnost poznat, 

spokojenější. 
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PCP Praha 1 ?96 podle Zannottiho, NICE 1992 QOL-CZ str. 4 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených obfastech svého života spokojen/a. a 
wkrtněte příslušné okénko. 

zcela velmi splle ne- velmi 
spokolen spokojen spokoJen spokojen zklamán 

24) zdravf 

25) fyzická soběstačnost 

26) psychická pohoda 

27) prostfedf a bydleni 

28) spánek 

29) rodinné vztahy 

30) vztahy s ostatnlmllidmi 

31) děti 

32) péče o sebe sama 

33) láska 

34) sexuáinl život 

35) účast v politice 

36) vira ·. 

37) odpočinek 

38) kaničky 

39) pocit bezpečnosti 

40) práce 

41) spravedlnost 

42) svoboda 

43) krása a uměnf 

44) pravda 

45) penfze 

46) j!dlo 

I 

PCP Praha 1996 podle Zannottiho, NICE 1992 QOL-CZ 

Dotazník kvality života(SQUALA) 

Pořadové čislo .•...••......•........ 

Datum vyplněni dotazniku .........•.. 

Vážená pani, vážený pane, 
cilem tohoto dotazniku je hodnoceni kvality života. 

V prvni části dotazniku vás prosime, abyste odpověděli, jaké 
hodnoty, považujete v životě za dllležité, jak si jich cenite. Ve 
druhé Msti zjUťujeme, .nakolik jste Vy osobně spokojen(a) v rllzných 
oblastech životnich hodnot. 

Odpovědi jsou anonymni a dllvěrné. Následné počitačové zpracováni 
bude omezeno jen na vyhodnoceni ziskaných údajll, v žádném připadě 
nebudou ziskaná data použita k jakýmkoli komerčnirn účelllrn. 

Děkujeme vám za spolupráci na naši výzkumné práci. 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Za.fkrtnlte, prosím, odpovfdaj{c{ po/alky 

1) POBLAvf 
muž ....• 1 
žena ...• 2 

3) BYDLÍTE V: 

Doc. PhDr. Jaroslav Potmě§il CSc. 
Mgr. Čichoň Rostislav 

2) viR ...................... .. 

obci do 10 000 obyvatel .••.....•••.... l 
městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel ... 2 
městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel .. 3 
velkoměstě nad 100 000 obyvatel · .•....• 4 
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4 ) TJKONČI!:NÉ VZDĚLÁNÍ 

5) ZAMĚSTNÁNÍ 

str.2 
neukončené základni . . .. . l 
základni. ••••••.•••...• . 2 
atředni bez maturity ..•. 3 
středni s rnaturitou ..•.. 4 
vysoko!! kolské .••..•.... S 

a) Jste soukromnik? ...•.....•. . ano- ne 
b) Zaměstnáváte dall!i osoby? ..• ano- ne 
c) Pokud pracujete, uveďte své hlavni zaměstnáni: 

d) Pokud napracujete, uved'te jeden z d6vod6: 
studuj 1c1 .••......•..... 1 
mateřská dovolená ......• 2 
v domácnost1 ............ 3 
d~chodce (neprac.) ..•... 4 
v invalidnim. ••••....•.. S 
t.č.nezaměstnaný/á 

hledaj1c1 prác1 ..... 6 
voják zákl. slu!by ....•. ? 
jiné .• • ..••.•...•...... B 

6} BMO'rNÉ UBEZPZČENÍ 
Jak byste v porovnáni s ostatnimi rodinami (popř. s jednotlivci v 
připadě, že žijete sám/sama) hodnotil/a svou finančni situaci a 
hmotné zabezpečeni: 

výrazně 

podprOměrně 

7) RODINNÝ STAV 

~rně prOměrné mirně výrazně 
podprOměrné nadprOměrné nadprOměrné 

svobodný/A ....•••.•..•.••• 1 
!enatý/vdaná, s.druhem • . • • 2 
rozvedený,tá ..•.•... .' ....•. 3 
vdovec/vdova ............•. 4 

8) MÁTE DĚTI? ano - ne 
pokud ano, pak počet děti žijicich s vámi 

9) POSTI:ŽENÍ: vrozené z i skané (kdy?) 

10) DIAGNOZA: 

ll ) SPOR'l'UJE'l'E: Ano Ne 
závodni (3 a vice krát v týdnu) 
rekraačni (přiležitostně) 

12) ~ SPORTY PROVOZUJETE: 

13) JlUtÉ DŮVODY VÁS VEDLY K TOMU, ŽE PRACUJETE S BANDICAPOVANÝMI: 

. . . . . .. -

"l· 

'.: 

PCP Praha 1996 podle Zannottiho, NICE 1992 QOL-CZ str. 3 

HODNOCENí DůLEŽITOSTI 

V této tabulce zaznamenejte dOležjtost. kterou ve svém životě přisuzujete zde uvedeným 
oblastem. 

ne- velmi stfedně málo bezvý-
zbytné dúležlté dúležité dúležité znamné 

1) být zdravÝ 

2) bVt tvzickv soběstačn"V 

3)' cltit se osvchlckv dobra 

4) Prllemné Prostredl a bvdlenl · 

'5) dobra sPát 
1 
6) rodinné vztahy 

7) vztahv s ostatnlmllidml 

8) mlt a wchovévat děti 

9) postarat se o sebe 

1 O) milovat a být milován 

11) mlt sexuélnl život 

12) zallmat se o oolitlku 

13) mlt viru rnaPr. nllboženstvn 

14) odpočlvat ve volném čase 

15) mlt konlčkv ve volném čase 

16) být v bezpečl 

17) práce 

18) SPravedlnost 

19} svoboda 

20) krása a uměnl 

21) pravda 

22) oenlze 

23) dobré ildlo 

Je Jeětě něco Jiného, co povaluJete v !lvoti za dťlle!lté? 

I 



Příloha č. 3 

HODNOCENÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTÍ 
Centrum informací a pomoci Svazu paraplegiků 

J1néno: ........ ... ................. ... ................ Rodné číslo: ................... .. ....... Datun1: ............................... . 

o 1 2 3 4 5 6 7 Pomůcka Poznámky 
JIDLO 
Používání přlborů 
Jedení rukama 
Pití brčkem 
Píti z hrnku 
Krájení 

OBlEKANI {flor.pol.tě_la) 
Oblékáni 
Svlékání 
Zapínání 
Rozepínání 

OBL~K/t..Nl :H!.P.I:p_g_l.~ě.la):·· : ~ :-':._ 
Oblékání 
Svlékáni 
Natahování ponožek 
Stahování ponožek 
Zapinání 
Rozepínání 
Obouvání/tkaničky 

VYME.SQ:VA.Nf , . _ ... 
··' 

Svlékáni 
Vyprázdněni sběr.sáčku 

Výměna sběr.sáčku 

Cévkováni 
Stimulace prsty/čípek 
Hygiena 
Vyklepávání 

ICištěni zubů 
ICesánf 
Holenflmake-up 
Nandavánf brýll/čoček 
Vysoušeni vlasů 
Aplikace deodorantu 
!Cištěnf ušl 
· Péče o nehty 
Osobnr hygiena 

KOUPANI 
Vana 
Sprcha 
Na lůžku 

KLÍČ: 
1 = samostatný 
i = soběstačný v přizpůsobeném prostředí/s pomůckou 
i = soběstačný s pomůckou za přítomnosti druhé osoby 
~ = minimálnl asistence (pacient sám 75% činnosti) 

-. .·.. ~ 

::-····· · .. ·.-

3 =minimální asistence (pacient sám 50-75% činnosti) 
2 = minimálnl asistence (pacient sám 25-50% činnosti) 
1 = závislý (pacient sám 25% činnosti a méně) . . -

. --.. ---"='-"' -
O= nedá se na pacienta aplikovat· ----~~ · · 



Příloha č. 4 

d•av. zo?lzení 

n ti no: 

·p r a v 6: 

( 
19 

I 
19 

I 
19 

I 
19 Pohyb 

SVALOVÝ TEST 

Roknar.: 

Sval 

Adreso: 

Periferní 
inervace 

I Kořenová 
inervace 

Sc.olenl, longf fl'leJtUI C4!1f"t'ic:alls 
------I------I-----=-----+-:A.;-e-:-u-oo7riu-, ---

Sut~uti •p7.ed Stt-rnode1domcu.toid•ut f"le•U.tf c;eNicolit 

>I
~ 

f/o.(e 

Eatettsct hrudní 
------------~~ 

~otc:rca 

Ele.,cca 

Trapedu:l, port. etan. 

R.ctul abcf. 

Acceuorivl 
Plec:u1 c:onicai;s 

Thl-Thn 

- lntercostol•• VIJ .-Xil.. Th;-fhlt. 
. TronncrJUJ obdomln_l• ___ ~ypogattr':_ ___ ,_,....:l::•---l 

Sac:rotpln... Jplnai!J c!c:rrtl Rr. dorwles. Lt-Ct 
Ouodro!ut lum!torum subcott •• ple•us lumb. ThaJ, LH 

!: • ' tln. obliq. abd. ext. cl s • ----- V.-XU. fh-=i~-
:- • ' d.c. obliq . abd. l~t. 3ín lnterc~nolu VIH.-XIt. Th -u 

Ou.adro!us lumbotum 
Subc:o1tolh 
Ple•us. lu"'~a!i1 

Tha 
l:-L• 

I 
!9 

I 
19 

Dg.: 

I 
19 

Levá; 

í 
19 

~ , ___ l ___ .f_ Fluo 8ic:ep:1f -•~m-"_"_• _ _:~:_::::~0~,::_:~:_: __ 
1

_1_se_h_;o_d_;_cu_' _ __ : _ _::;::::~:.: __ _:~ ---~~---1--- ---- OJ • -~· I So:nlmembrcn~eeos z I 

~ ,1=- =------~~~~-~-~=~=~=== --- :::~:.a :~::·;:::~~: _:_:e_:_:_:_:~._"·_-_·_;b_. ___ , ~,=:: ,_ . r[~- I § I 
I E.ctenn Vasti liD .• fib. , lntemtedlus femor:.1lb b-lf I 

- ::::., -···· ~" ''"""'- .. ~... ' -· I I 
I I v. ·-a. 

"O 

I I '~, I i 
I l 

I 

i 

I I I I 
i I I I I 

~ 
~ 

f 
I 
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Příloha č. 5 

I I 

l 
i 
i 
; 

I Pravá: Levá: 

~-~~--j~,--,-t'/--,-i-ÍIJ--,~-/I--P-o-h-.·y--b--r-·----S-v-o-1----r---p-i n-e-~-~-~-~-,c-ne-~--.,.-~-~-~-~-na-oc-v:-. ..---,-,-, --,-t.;;.,.!--,, -.,.~--,t--.--i 

I I ! I Addvlcc• Ttr~p•tiu,, pan. rnecf ..;P~"t·:.::;c~: .. :.:'••:.:~:=~c.i'~:.:~<::.:·-----I..O~::_!:__:C:.:I __ 1 ____ , ____ 

1
Í ___ 1-- _. 

~ ------,------~~o •aud. . A.cceu:ulus XI. -- ....., :( ---1 I 
1

. ___ ~do:~~:uli T~opebotr~sd. pnrs .. co:..d.. rluul cetvlc. ú-C& --.-~---~- ~ 
, n.. ---1 ------ 0 rotace RllOII\. 1 ~~ ~--'-'·_a_m_•_•;..: ___ 1_o,.-ouofis scopuloe C:- ·Ct ...._ 
J O ' El Trapez:a~s. pors. c1on. Accus. o plex. cerwlc. XI, ---~---~-- ll-

l
....J ---~ ,'--- ~:;:::. ___ L~-:_::::O_::Io::.t..::l:::co:JpO::v:..:lo::.•::_ _____ 1 _..::0~o::.n::o:.:l:.!ls..::•::.<e~!PO::":.:.::Io_:e ____ 1_.;:C.::.-:....:C:..' __ .j. ___ jl'---~i---·j~- ~ 

0 rotace Serrotu• lot. T!-!oroclcu1 lonvu• C:-Ct f 

1

1 I I' fle•• Deltoidecs, pors. clavic. Aa.illori~ C C• I I 1 · 
! ~ --- --- ___ 

1 
C.O..ocobrochlall• Mu~eulocuto:\•uos C -Cl I 
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Příloha č. 6 

Návrh polostrukturovaného rozhovoru pro řízené 
rozhovory 

Jméno: ..................................................................................................................................................................... . 

Pohlaví: ............................................................... Věk: ................................................................................... . 

Bydliště: ............................................................................................................................................................ . 

1. Kdy došlo k úrazu a o jaké postižení se jedná? 

2. Jak jste bydlel(a) před úrazem a jak nyní? 

3. Kdo Vás přivedl ke sportu po úrazu? 

4. Sportoval(a) jste před úrazem? Ano ......................... Ne .................................... . 

Pokud ano, jaké sporty? ............................................................................................................... . 

Cítil(a) jste výhodu při sportování po úrazu na základě 
předešlých sportovních zkušeností? 

5. Máte možnosti sportování v místě svého bydliště? 

Pokud ne: jak daleko dojíždíte? ...................................................................................... . 

6. Jaké problémy ztěžují Vaši sportovní činnost? 

7. Doporučil(a) byste na základě svých zkušeností sportovní 
činnost ostatním tělesně postiženým? 



Příloha č. 7 
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