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Abstrakt 

Bakalářská práce nazvaná Nácvik úchopů ergoterapeutem pomocí 

muzikoterapeutických technik je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Teoretická část se věnuje úvodu do oboru ergoterapie a muzikoterapie, 

muzikoterapeutickým technikám a jejich využití v ergoterapii, horní končetině (rozebírá 

její význam, druhy a fáze úchopů) a základním informacím k centrální paréze. 

V praktické části jsou zpracované 2 kazuistiky pacientů po úrazech páteře 

s  kvadruplegií a přehled terapií včetně fotodokumentace. Na základě pozorování a 

orientačního testování bylo provedeno zhodnocení. Cílem práce je zjistit, zda lze 

pomocí muzikoterapeutických technik trénovat úchopy.  

 

Klíčová slova: 

Ergoterapie, muzikoterapie, horní končetina, úchopy, centrální paréza, kvadruplegie 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The bachelor thesis called Grips Training supported by an occupational therapist using 

music therapy techniques is divided into two parts - the theoretical and the practical one. 

The theoretical part deals with an introduction to the occupational therapy and music 

therapy, the music therapy techniques and their use in occupational therapy, upper 

extremity (discusses its importance, types and stages of handles) and basic information 

to the central paresis. The practical part processed 2 case reports of patients with 

quadriplegia after spinal injuries and overview of therapies, including photographs. The 

evaluation was performed based on observation and orientation testing. The aim is to 

determine whether music therapy techniques can be used to train grips. 
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Úvod 

Bakalářská práce na téma „Nácvik úchopů ergoterapeutem pomocí 

muzikoterapeutických technik“ je zaměřená na pacienty s kvadruplegií a na vliv 

muzikoterapeutických technik pro nácvik úchopů.  

Toto téma jsem si vybrala, protože mě muzikoterapie velice zaujala. S muzikoterapií 

jsem se prvně setkala a mohla si vyzkoušet některé její techniky až na vysoké škole 1. 

LF UK v Praze ve druhém ročníku ergoterapie. Po několika minutách jsem byla 

přesvědčená, že se jedná o velice zajímavý obor, který má pozitivní vliv nejen na 

psychický stav člověka, ale může mít pozitivní vliv i na zlepšení motorických funkcí. 

V té době se zrodil nápad, že bych mohla zakomponovat muzikoterapeutické techniky 

do ergoterapie pro nácvik úchopů. Samozřejmě při jejich využití budu trénovat nejen 

úchopy, ale také kognitivní funkce. Tyto složky nelze od sebe oddělit a při každé terapii 

se budou prolínat. 

Využití muzikoterapeutických technik ve zdravotnictví je aktuální a vysoce moderní 

postup v zahraničí, ale začíná se rozšiřovat i v České republice. Velice se mi líbí jejich 

rozmanitost a možnost využití u různých věkových skupin. S muzikoterapií a s jejími 

technikami se můžeme setkat např. u psychiatrických pacientů, u pacientů s mentálním 

a kombinovaným postižením, u pacientů po úraze, u geriatrických pacientů apod. 

Muzikoterapie působí na člověka komplexně, to znamená na bio-psycho-sociální 

stránku. Probíhají různé studie, kdy se zjišťuje vliv hudby a dalších 

muzikoterapeutických technik na člověka. O některých se zmíním ve své práci. 

V teoretické části se věnuji horní končetině a její funkci, úchopům, úvodu do 

ergoterapie a do muzikoterapie, popisuji některé muzikoterapeutické techniky a jejich 

využití v ergoterapii. V praktické části jsem pracovala se 2 pacienty ze spinálního 

oddělení FN Motol, kde hlavní metodou bylo pozorování, fotodokumentace a orientační 

testování horních končetin před terapií a po terapii. Hlavním cílem mé práce je zjistit, 

zda lze zlepšit úchop muzikoterapeutickými technikami. 
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Teoretická část 

Teoretická část mé práce vychází především z teoretických poznatků z různých 

zdrojů. Obsahuje čtyři hlavní kapitoly, ve kterých vám představím definici oboru 

ergoterapie, muzikoterapii a využití muzikoterapeutických technik v ergoterapii, horní 

končetinu (její význam a druhy úchopů) a stručný popis centrální parézy. 

 

1 Ergoterapie 

1.1 Definice oboru 

S rozvojem ergoterapie jako profesní oblasti docházelo i ke změnám její 

definice. Zakladatelem ergoterapie jako oboru profesionální činnosti a zároveň autorem 

první definice byl George Edward Barton (architekt s disabilitou). Prohlásil, že: „pokud 

existuje nemoc způsobená činností, musí existovat i terapie, která se činností zabývá“. 

Název zůstal, i když se názory na tuto profesionální oblast několikrát změnily. 

(Krivošíková, 2011, s. 14) 

Dle České asociace ergoterapeutů: „Ergoterapie je profese, která 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 

činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, 

psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou 

participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. 

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik 

konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ 

jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány 

jako součást jeho identity.“ (Krivošíková, 2011, s. 18) 
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1.2 Cíle a zaměření ergoterapie 

Cílem ergoterapie je zachování maximální soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, pracovních činnostech a aktivitách ve volném čase. (Krivošíková, 2011) 

Klasifikace oblastí ergoterapie se člení do čtyř velkých oblastí: 

 Ergoterapie kondiční 

 Ergoterapie cílená na postiženou oblast 

 Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti 

 Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění 

Toto dělení je pouze pomocné, všechny formy ergoterapie se vzájemně prolínají 

a doplňují. (Votava, 1997) 
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2 Muzikoterapie 

Definice dle Světové federace muzikoterapie z roku 1996 "Muzikoterapie je použití 

hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným 

muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a 

rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné 

relevantní terapeutické záměry za účelem naplnění tělesných, emocionálních, 

mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.“ (www.muzikohrani.cz, 2009) 

Dle Josefa Krčka (2008) je hudební terapie nově vyvinuta. K vytvoření této terapie 

začalo docházet poté, co si lidé uvědomili, že člověk má v sobě umělce, s jehož pomocí 

buduje vlastní bytost.  

 

2.1 Formy a druhy muzikoterapie 

Muzikoterapii můžeme rozdělit dle účasti či způsobu zapojení pacienta, dle 

počtu pacientů a dle vztahu muzikoterapeut vs. klient. 

Podle Kantora, Lipského a Webera (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009) se 

muzikoterapie z hlediska počtu klientů dělí na individuální, skupinovou a komunitní. 

Linka (1997) navíc uvádí hromadnou a kolektivní terapii. 

 

Muzikoterapie z hlediska počtu klientů: 

Individuální muzikoterapie – terapeut se věnuje pouze jedinému pacientovi (Kantor, 

Lipský, Weber a kol., 2009) 

Skupinová muzikoterapie – současně je přítomno 8-15 pacientů (Kantor, Lipský, 

Weber a kol., 2009) 

Komunitní terapie – probíhá s přirozeně existující skupinou a v přirozeném prostředí 

pacientů (např. v rodinách, na pracovištích apod.) (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009) 

Hromadná muzikoterapie – větší počet osob než u skupinové terapie, které jsou léčeny 

zároveň (např. plný sál pacientů při terapeuticky motivovaném koncertě),  (Linka, 1997) 
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Kolektivní muzikoterapie – souhrnný název pro skupinovou a hromadnou muzikoterapii 

(Linka, 1997) 

 

Muzikoterapie z hlediska účasti či způsobu zapojení pacienta: 

Aktivní muzikoterapie – pacient osobně vyvíjí zřejmou hudební aktivitu (sám nebo s 

terapeutem). Realizuje se „pacientovou vokální nebo instrumentální popř. i obojí 

interpretací nebo improvizací na úrovni jeho hudební vyspělosti a dovednosti, jež 

nemusí být nijak přílišná“ (Linka, 1997, s. 61). Kantor (www.muzikohrani.cz, 2009) to 

doplnil ještě o práci s lidským tělem 

Pasivní muzikoterapie – receptivní = poslechová, hudba je pacientem pouze vnímána, 

sám nevyvíjí hudební aktivitu (Linka, 1997). „Představuje poslechové aktivity, při 

kterých terapeut nabízí s určitým terapeutickým záměrem hudbu, a to buď 

reprodukovanou, nebo prostřednictvím vlastní hry na hudební nástroje“ (Kantor, 

Lipský, Weber a kol., 2009) 

 

Muzikoterapie z hlediska vztahu muzikoterapeut vs. klient: 

Hudební autoterapie – muzikoterapii provádí pacient sám na sobě bez přítomnosti 

terapeuta = autoléčba (Linka, 1997) 

Hudební heteroterapie – na muzikoterapii se podílí kromě pacienta i terapeut či tým 

odborníků k tomu určený (Linka, 1997) 

 

2.2 Muzikoterapeutické techniky 

Muzikoterapeutických technik existuje mnoho, proto jsem se rozhodla vybrat jen 

některé, které zde popíši. 
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Dle Kantora (www.muzikoterapie.cz, 2007) rozlišujeme: 

Hudební improvizace 

„Představuje spontánní vytváření hudby pomocí hry na tělo, zpěvu a hudebních 

nástrojů.“. (Kantor in www.muzikoterapie.cz, 2007). Improvizace může být připravená 

(terapeut i pacient předvídají průběh) a nepřipravená (spontánní průběh). Využití 

hudební improvizace je nejen pro terapeutické účely, ale i pro diagnostické. V terapii se 

často využívá hudební zrcadlení (terapeut napodobuje pohyby pacienta a naopak) a 

hudební modelování (pomocí improvizace předvádí pacient nové způsoby chování).  

Hudební interpretace 

Je direktivnější než hudební improvizace. Spočívá v opakování jednoduchých 

hudebních motivů. Využívá se hry na hudební nástroje, na vlastní tělo a zpěv. Navíc lze 

využít také pohybu a dalších uměleckých prostředků. Pomáhá rozvíjet kognitivní, 

motorické, sociální a percepční funkce. 

Zpěv písní 

Zpěv pomáhá zlepšit řečový projev, artikulaci, rytmus řeči, dechovou kontrolu a u 

mentálně postižených osob může rozšiřovat slovní zásobu. Písně mohou připomínat 

významné okamžiky pacientova života.  

Poslech hudby 

Jedná se o nedirektivní metodu, která podporuje schopnost vyjadřovat myšlenky. 

Poslech hudby může usnadnit komunikaci mezi pacientem a terapeutem, také lze 

procvičovat paměť, pozornost i myšlení. 

Psaní písní a kompozice hudby 

Psaní a kompozice podporuje myšlení, sdílení pocitů, pomáhá k vyjádření obav a 

úzkostí, usnadňuje sebeuvědomění. Pokud píseň obsahuje něco z osobního života 

pacienta, může sloužit k vyvolání pocitu blízkosti a útěchy. 
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Hudební vystoupení 

Zahrnuje 2 fáze – přípravu a realizaci vystoupení. Vystoupení může probíhat pro 

veřejnost, ale postačuje i v rámci terapeutické skupiny. Využívá se instrumentální, 

vokální, ale i pohybová aktivita pacienta. Hudební vystoupení slouží k posílení 

sebedůvěry, sebevědomí a sebedisciplíny. Při skupinovém vystoupení dochází 

k uvědomování si dalších osob, socializaci a vzájemné interakci. 

Pohybové aktivity při hudbě 

Podporují a rozvíjejí rozsah pohybů, zvyšují svalovou sílu, vytrvalost, senzomotorickou 

koordinaci, vytrvalost, respiraci, motivaci, kreativní vyjadřování pohybem a svalovou 

relaxaci. 

Hudba a imaginace 

Rozlišujeme direktivní a nedirektivní přístup. Při direktivní terapii nabídne terapeut 

pacientovi konkrétní téma, při nedirektivní terapii dává terapeut pacientovi volnost. 

Pacient poslouchá hudbu v relaxovaném stavu za účelem rozvinutí imaginací. Příklad 

imaginace (obrazotvornost, představivost) – pacient poslouchá šumění moře a přitom si 

představuje, jak leží na pláži. Všemi smysly vnímá teplo slunce, vůni moře, slyší 

mořské vlny apod. Hudební imaginace slouží k posílení imunitního systému, pozornosti, 

ke svalové relaxaci a ke zlepšení psychické kondice. 

Dechová cvičení při interaktivní hudbě 

Využívá se pomalých a pravidelných dechových vzorců. Slouží ke snížení vysokého 

krevního tlaku (hypertenze), posílení respiračních svalů, prevenci pneumonie a 

usnadňuje řeč u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

 

2.3 Účinky muzikoterapie na člověka 

Muzikoterapie působí na člověka komplexně. V rámci terapie se využívá hudby, 

zpěvu, rytmu, tónů apod. Často se kombinuje s pohybovými aktivitami či výtvarnou 

tvorbou. Dochází ke zlepšení komunikace, socializace, vyjadřování emocí, rozvoji 
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rytmu, reedukace pohybu a řeči, výchově k poslechu, posílení koncentrace a pozornosti, 

zlepšení paměti, zapojení postižených částí těla, odreagování se od problémů, umění 

relaxace a smysluplné trávení volného času. (Gerlichová in www.muzikoterapie.cz, 

2006) 

Rytmus působí na každého člověka a podporuje ho k pohybu rukou, nohou, úst 

či celého těla. 

„Pokud pochopíme, jak zvuk a hudba ovlivňují život člověka, a zaměříme svou 

pozornost na nosný terapeutický účinek, který se zde skrývá, otevírají se nám nové 

možnosti, kterých můžeme využít nejen ve vlastním životě, ale i v oblasti pomáhajících 

profesí.“ (Lipský, in www.muzikoterapie.cz, 2002) 

 

2.4 Hudební nástroje 

Pro nácvik úchopů včetně jednotlivých fází úchopů se využívají různé hudební 

nástroje (bicí nástroje, strunné nástroje, dechové nástroje) nebo se využívá tzv. hry na 

tělo (luskání, tleskání do rukou svých či souseda, tleskání do stehen,…). Velké oblibě se 

těší tzv. Orffovy nástroje. Využívají se hlavně takové hudební nástroje, které jsou lehce 

ovladatelné, rytmické a melodické a mohou s nimi vytvářet hudbu i hudebně neškolení 

pacienti. (Kantor, 2009) 

 

Kantor (2009) rozdělil hudební nástroje dle použitelnosti v muzikoterapii: 

 Tradiční laděné nástroje – nejčastěji využívané jsou klavír a kytara, kdy lze 

využít různých alternativ (párová hra na jedné kytaře – terapeut drží akordy a 

pacient hraje na struny) 

 Orffův instrumentář – velice oblíbené u nás i v zahraničí. Patří sem dětské 

bubínky, dětské tympány, zvonečky, ozvučná dřívka, dětské činely, prstové 

činelky, kastaněty, pandeiros, rumbakoule (maracas), tamburíny a triangl 
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 Etnické nástroje – netradiční laděné i neladěné nástroje různých kultur. Jedná se 

především o rytmické a jednoduché melodické nástroje např.: bonga, šamanské 

bubny, djembe, tampura, pakhavaj, ocean drum, deštné hole, bambusové 

flétničky, balofon, didgeridoo, gongy, zvonce a tibetské mísy 

 Nástroje vlastní výroby – výroba snadno zhotovitelných hudebních nástrojů – 

dřívka, štěrkadla, deštné hole apod. Lze využít též předměty denní potřeby 

 Kompenzační pomůcky a alternativy běžných nástrojů – upravené nástroje pro 

pacienty s těžkým motorickým či kombinovaným postižením (např.: velká 

rukojeť, různá poutka či suché zipy, větší klávesy u keyboardu apod.) 

 

2.5 Využití v ergoterapii 

V ergoterapii se snažíme u pacienta dosáhnout jeho maximální možné úrovně 

fungování a nezávislosti ve všech aspektech každodenního života. Terapii nelze zcela 

vést podle předepsaného návodu a aplikovat ji na všechny pacienty se stejným 

postižením stejně. Musíme stále myslet na to, že každý člověk je jedinečný a je tedy 

nutné zvolit individuální přístup. 

V ergoterapii lze využívat některé muzikoterapeutické techniky, kdy můžeme 

ovlivňovat fyzické a psychosociální potřeby pacienta. Kantor (2009) uvádí možnosti 

muzikoterapie v jednotlivých oblastech medicínské péče, kde zmiňuje i fyzioterapii. 

Domnívám se, že sem patří i ergoterapie. I v rámci terapie může ergoterapeut pomocí 

muzikoterapeutických technik zlepšovat motorické funkce, posilovat požadované 

pohybové vzorce, snižovat svalovou tenzi, zvyšovat svalovou sílu, a rovněž tak 

zvyšovat motivaci pacienta. Soustředění na hudební stránku, poslech hudby a její 

praktické provozování může snižovat nepříjemné a bolestivé pocity při cvičení, udává 

rytmus a tempo pro pohyb končetin, posiluje funkci dýchacích orgánů.  

Dále je hudba vhodná pro optimalizaci psychické pohody, sociálního fungování, 

komunikačních schopností a kognitivních dovedností. (www.strokengine.ca, c2011) 
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Dle výzkumu, který proběhl v Kanadě u pacientů po subakutní CMP, dochází k 

výraznému zlepšení motoriky horních končetin, je-li běžná terapie doplněná 

muzikoterapeutickými technikami. Na 3 pacientech s hemiparézou v subakutní fázi se 

zkoumal vliv hry na hudební nástroje na rozvoj síly a funkce ruky. Došlo ke zlepšení 

celkové funkce horní končetiny, včetně koordinace, svalové síly, jemné i hrubé 

motoriky a manuální zručnosti. Měření proběhlo pomocí dynamometru Jamar a Purdue 

Pegboard. (www.strokengine.ca, 2011) 

David Aldridge (2005) uvedl ve své knize několik autorů, kteří měli pozitivní 

zkušenosti s muzikoterapií. Burke popsal 15letou dívku s difúzním axonálním 

poraněním v důsledku dopravní nehody, v jejímž případě použití hudebních nástrojů 

pozitivně ovlivnilo koordinaci horních končetin. Livingston popisuje mladého muže, 

který utrpěl traumatické poranění mozku, v jehož případě se taktéž využívala v rámci 

rehabilitace hra na hudební nástroje a docházelo ke zlepšení pohybu paží i prstů. 

Jedním z nejzajímavějších aspektů vlivu hudby na mozek byl účinek hudby při 

pohybu. Prostřednictvím hudby je podporovaná motorická aktivita. V praxi byl běžnou 

součástí léčebných postupů rytmický doprovod s pohybovou aktivitou, jako např. tanec. 

Vliv hudby a rytmu na motorické funkce se stal předmětem vědeckých studií a klinické 

praxi v neurologické rehabilitaci. (Thaut, 2008) 

 

Pro dosažení našich cílů lze využít: hudební poslech, skupinovou či individuální 

improvizaci, různé hudební a rytmické hry, pohybu k hudbě, zpěvu, hry na hudební 

nástroj, hry na tělo apod. (Kantor, 2009) 
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3 Horní končetina 

3.1 Funkce horní končetiny 

Horní končetina (Nováková, 2010) je nenahraditelný a výjimečný orgán 

lidského těla. Využíváme ji nejen k manipulaci s předměty, ale i ke komunikaci. 

Umožňuje komunikaci jak s okolním světem, tak i s vlastním tělem. Horní končetina je 

důležitá nejen pro zvládání běžných denních činností (pADL a iADL), ale také pro 

volnočasové aktivity. Velice důležité je postavení prstů v opozici proti palci. „Pro 

úchop jsou velmi důležité pohyby palce a malíku, které spolu s funkcí ostatních prstů a 

zápěstí vytvářejí hlavní pilíře pro úchopovou funkci ruky.“ (Kolář, 2009, s. 157) 

Jedinečnost horní končetiny je v její kombinaci síly, rychlosti, citlivosti, rozsahů 

pohybů, jemnosti, koordinaci – umožňuje např. uchopování, držení, tahání, otáčení, 

tleskání apod. (Nováková, 2010) 

Hadraba (1999) ve svém článku pojednávajícím o úchopu v protetice zmínil: 

„Lze říci, že ruka je bezesporu po mozku, tedy myšlení, nejdůležitější pomůckou 

člověka. Realizuje totiž hmatem a úchopem slova i představy člověka. Významné pro 

oboje je však čití.“ 

Funkce horní končetiny (Nováková, 2010): 

 K natažení a úchopu 

 K ochraně 

 K vyvažování (např. při chůzi) 

 K nošení břemen 

 K manipulaci s předměty 

 K opoře 

 Ke komunikaci 
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Horní končetina bude správně fungovat za předpokladu stabilního segmentu, 

dostatečného rozsahu pohybu, normálního svalového tonu, neporušeného čití, 

nepřítomnosti bolesti, neporušeného centrálního řízení pohybu. (Nováková, 2010) 

 

3.2 Úchopy 

„Úchop můžeme obecně definovat jako aktivní dotyk za spoluúčasti hmatu 

s bližším cílem dotýkané udržet a s eventuálním dalším cílem užít držené k určité 

činnosti“. (Hadraba, 1999) 

3.2.1 Fáze úchopů 

Dle Hadraby (1999) rozlišujeme 3 fáze úchopu:  

 Přípravná fáze (prepozice) – dochází k přípravě na vlastní úkon, kdy musíme 

zohlednit obtížnost, složitost a namáhavost úchopu (hmotnost, velikost, a 

umístění v prostoru daného předmětu, který chceme uchopit). Pro tuto fázi je 

nutný přesun tělního těžiště k předmětu, který chceme uchopit a nastavení 

tělních segmentů do pozice, která je nejvýhodnější pro uchopení daného 

předmětu. Tuto fázi lze ještě rozdělit na úsek orientace, přiblížení a vlastní 

prepozice 

 Fáze úchopu a manipulace – je dominantní pro provedení úchopu, avšak její 

správné provedení závisí na předchozí fázi (přípravná fáze). Tato fáze začíná 

okamžikem uchopení daného předmětu, což je spojeno s jeho fixací. Poté 

navazuje manipulace s předmětem, tedy činnost, pro kterou byl předmět zvolen 

 Fáze uvolnění – jedná se o konečnou fázi úchopu, kdy dochází k uvolnění 

tělního či mimotělního úchopového orgánu a oddálení od daného předmětu. 

Pro nácvik úchopů je nutné cvičit jednotlivé fáze samostatně a později je zkoušet 

plynule propojovat. (Hadraba, 1999).  

Pro fázi přiblížení a úchopu je nejprve podstatné vybrat cíl. Velmi důležitá je 

motivace člověka, kdy on musí chtít něco uchopit. Prvně se člověk zaměří na cíl a 

zkoordinuje funkci oko-ruka. Při natažení se dostává paže do prostoru a její největší 
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rychlost je v polovině pohybu. K otevírání ruky nedochází až ke konci pohybu, nýbrž 

již na začátku pohybu. Ergoterapeut sleduje v první fázi hlavně stabilitu trupu, 

pohybové vzorce v jednotlivých segmentech horní končetiny (ramenní a loketní kloub, 

zápěstí) a formaci úchopu. (Krivošíková, 2011) 

Ve druhé fázi (úchop a manipulace) se zaměřuje na postavení palce a prstů a na flexi 

zápěstí. Flexe zápěstí dokáže výrazně ovlivnit sílu úchopu (čím větší flexe, tím je nižší 

svalová síla). Pro dostatečnou svalovou sílu je nutné alespoň neutrální postavení zápěstí. 

Flexe v zápěstí je ovšem také velice důležitá pro manipulaci s předměty, grafomotoriku 

apod. (Krivošíková, 2011) 

Ve třetí fázi (uvolnění) sledujeme, zda je nutné stabilizovat segment končetiny 

v určité poloze, potřeba určité zevní opory, všímáme si polohy zápěstí a předloktí. 

(Krivošíková, 2011) 

 

3.2.2 Druhy úchopů 

V literatuře je možné najít mnoho autorů, kteří dělí úchopy dle různých kritérií. 

Patří sem např. Mc Bride, Griffiths, Taylor a Schwartz, Napier, Kapandji, Kamakura a 

kol., Hadraba a Pfeiffer. (Krivošíková, 2011) 

Vybrala jsem a podrobně popsala dělení úchopů od několika autorů, o kterých si 

myslím, že vystihují vše podstatné a vzájemně se doplňují. 

Dle Hadraby (1999) dělíme úchopy na reflexní (tzv. Robinsonova úchopová 

reakce) a volní (námi chtěný a řízený úchop). Volní úchop se dále dělí na úchop přímý 

(prováděný rukou) a úchop zprostředkovaný (prováděný za spoluúčasti nějaké pomůcky 

či prováděný pouze pomůckou). Přímý úchop je buď primární nebo sekundární. 

Zprostředkovaný úchop se nazývá terciální nebo-li protetický, který dále můžeme dělit 

na úchop asistovaný (ortézou nebo adjuvatikem) a na úchop instrumentovaný 

(prováděný terminální pomůckou protézy). 

Primární úchop – tímto způsobem většina jedinců používá horní končetinu (ve 

výjimečných případech dolní končetinu - horní končetiny nevyvinuté). Dle 
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charakteristik předmětu, který chceme uchopit (tvar, rozměr, materiál apod.) a dle 

předpokládané manipulace s ním se dále dělí na : 

a) malé úchopové formy (jemné, špičkové) – pinzetový, špetkový a klíčový 

b) velké úchopové formy – dlaňový (kulový), háčkový, válcový 

Sekundární úchop – jedná se o úchop s tzv. sekundárními (náhradními) úchopovými 

formami, které jsou realizovány patologicky změněnou horní končetinou 

a) sekundární špetkový 

b) boční úchop – typ I a typ II 

c) boční kleštový 

Terciální úchop – jedná se o úchop z části nebo zcela závislý na technické pomůcce, 

využívají se zde ortézy nebo adjuvatika, anebo, při úplné nevyužitelnosti ruky, protéza 

a) úchop asistovaný – zbylé funkce horní končetiny jsou pro úchop využitelné za 

předpokladu, že jsou doplněny vhodnými technickými pomůckami 

b) úchop instrumentovaný – úchop je zprostředkován pouze technickou 

pomůckou, která je fixována na těle pacienta 

Pfeiffer dělí úchopy na bidigitální, pluridigitální a úchopy s pomocí dlaně. 

Bidigitální úchopy jsou ty úchopy, při kterých se využívají dva prsty. Patří sem úchop 

pinzetový, nehtový, klíčový, mincový, klešťový a cigaretový. Pluridigitální úchopy jsou 

ty, kde se využívá více než dvou prstů: tužkový, špetka (ze tří prstů a z pěti prstů). 

Úchopy s pomocí dlaně jsou nazývány kulový a válcový. (Krivošíková, 2011) 

V ergoterapii je vhodné rozlišovat tři formy úchopů, které v podstatě vycházejí 

z rozdělení dle Napiera. Jedná se o jemné (precizní) úchopy, silové úchopy a úchopy 

přechodné. (Krivošíková, 2011, s.193-197) 

a) Jemné (precizní) úchopy: 

Předmět je držen mezi flektovanými prsty a palcem, který je v opozici 
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 pinzetový – bříška palce a 2. či 3. prstu proti sobě. Využívá se např. při šití 

(držení nitě) 

 nehtový – nehet palce a nehet 2. či 3. prstu proti sobě. Využívá se k úchopu 

velmi drobných předmětů, zapínání bižuterie, zvednutí jehly ze stolu 

 boční (klíčový) – předmět je uchopen mezi palcem a boční stranou 2. prstu. 

Využívá se např. při manipulaci s klíčem, zapínání či rozepínání zipu  

 špetkový (tříprstový) – stisk bříška palce, který je v opozici s bříšky 2. a 3. prstu. 

Využívá se např. při solení 

 diskový – vzniká při držení předmětu konečky prstů, dlaň není v kontaktu 

s předmětem. Využívá se např. při krájení zeleniny či ovoce, při držení plochých 

kruhových předmětů 

b) Silové úchopy: 

Předmět je sevřen mezi flektovanými prsty, dlaní a palcem, který vytváří protitlak 

prstům 

 válcový – plocha dlaně je v kontaktu s předmětem a palec je v opozici vůči 

předmětu. Využívá se např. v kuchyni – sklenice, vařečka, hrníček, láhev 

 kulový – předmět je v kontaktu s celou plochou dlaně. Využívá se např. při 

úchopu míče 

 všechny typy dlaňových úchopů – využívány např. při oblékání, svlékání, 

nalévání vody z konvice do hrnku, otevírání víčka u lahve apod. 

c) Úchopy přechodné: 

Přechod mezi jemným a silovým úchopem 

 háček – nejedná se o jemný ani o silový úchop, palec a dlaň se neúčastní, 

používají se pouze prsty, které jsou v addukci a flexi v IP kloubech. Využívá se 

např. při nošení tašek, otevírání zásuvek 
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 diagonálně-dlaňový úchop – předmět je stabilizován ulnární stranou ruky, směr 

určuje palec a 2. prst. Ostatní prsty jsou ve flexi a pevně obepínají uchopovaný 

předmět. Využívá se např. při krájení jídla  

Dále je možné dělit úchopy na statické a dynamické. Statické jsou úchopy digitální, 

bidigitální, pluridigitální a úchopy pomocí prstů a dlaně. Mezi dynamické úchopy patří 

škrtání zapalovačem, mačkání rozprašovače, otevírání lahve, lusknutí, stříhání, 

cvrnknutí apod. (www.ergoaktiv.cz, 2009) 

 

3.2.3 Zásady terapie 

V terapii úchopů je nutné se zaměřit na prevenci a na zlepšení funkce ruky. 

V rámci prevence se snažíme omezit či ovlivnit sekundární poškození (bolestivost, 

kontraktury). Je důležité do terapie zapojit nejen pacienta, ale i jeho rodinu – poskytnout 

informace o správném používání postižené horní končetiny a jaký vliv může mít na 

celkové zlepšení stavu nepoužívání postižené končetiny v běžných denních činnostech. 

Cílem v terapii úchopů je zlepšení samotné funkce, kdy je důležité cvičení, které 

stimuluje senzorické vnímání, dále zvyšování svalové síly, výdrž a ovlivnění svalového 

tonu. Zásadním výchozím bodem je správná poloha paže v klidu i pohybu, dále pevná 

opora a stabilizace horní končetiny a trupu. (Nováková, 2010) 

 

3.2.4 Testy 

Pro hodnocení úchopů existuje celá řada testů. Je možné použít již zavedený 

formulář pro hodnocení úchopů nebo si vytvořit vlastní, pokud zavedený formulář 

nebude pro naše potřeby vyhovující. 

Krivošíková (2011) uvedla např.: 

 Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky – umožňuje hodnotit kvalitu 

funkce ruky v základních složkách jednoduchého úkolu. Má 6 dobře 

hodnotitelných stupňů pro každou dílčí položku posuzujících manipulační a 

úchopovou funkci ruky 
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 Funkční test ruky podle Mastného – hodnotí se úchopy, koordinace, taxe, 

obratnost, rychlost, citlivost 

 Hodnocení pohybových vzorců na horní končetině při úchopu předmětu – 

hodnotí se jednotlivé fáze úchopu 

 Purdue Pegboard – hodnotí se úchop, manipulace a zasunutí kolíku do 

připravené podložky. Každá končetina se hodnotí nejprve zvlášť po dobu 30 s a 

poté obě končetiny při kompletaci po dobu 1 min 

 Jebsenův-Taylorův test motoriky ruky – hodnotí funkční používání horní 

končetiny v běžných denních činnostech (jemná motorika, zručnost, orientačně 

rozsah pohybu a svalová síla, koordinace) 

 Minessotský manuální test zručnosti – měří koordinaci oko-ruka a manuální 

zručnost horní končetiny při manipulaci s dřevěnými žetony. Hodnotí se pohyby 

unilaterální i bilaterální 

Dále je nutné zhodnotit výkon (síla, rychlost, vytrvalost). Je možné hodnotit 

orientačně dle síly stisku prstů. Objektivně lze využít dynamometr či vigorimetr. 

(Krivošíková, 2011) 
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4 Centrální paréza 

Do své práce jsem zahrnula informace k centrálním parézám, protože jsem 

pracovala s pacienty po úrazech páteře s následnou kvadruplegií (tetraplegií). 

Ochrnutí (obrna) se odborně nazývá paréza (částečná) nebo plegie (úplné 

ochrnutí). Centrální paréza se též nazývá spastická. Není to správné označení, protože 

spasticita je pouze jedním z příznaků, který se nemusí vyskytovat u všech pacientů, 

nemusí být v celém časovém intervalu parézy a ani ve všech svalech. (Trojan, 2005) 

„Pojem centrální paréza označuje neschopnost svalstva k cílené a koordinované 

aktivitě následkem poškození kortikospinálních drah, tzv. upper-motor-neurone 

syndrom - syndrom centrálního motoneuronu.“ (Lippertová-Grünerová, 2005, s 60) 

 

4.1 Příčiny vzniku 

Vzniká následně po poškození mozku či míchy. Nejčastější příčinou jsou cévní 

mozkové příhody, poranění mozku, poranění míchy, mozkové nádory, nádory míchy, 

roztroušené mozkomíšní sklerózy a dětské mozkové obrny. (Trojan, 2005) 

Úrazy páteře jsou nejčastější příčinou poškození míchy, ročně je u nás výskyt asi 

1,5 poraněných osob na 100 000 obyvatel a velice často se jedná o mladé osoby ve věku 

15 – 35 let. Příčiny vzniku úrazu páteře jsou nejčastěji dopravní, sportovní, pracovní, 

kriminální činy a pokusy o sebevraždu. Další příčiny poškození páteře, které jsou méně 

časté jsou cévní léze, nádory míchy, komprese míchy následkem nemocí páteře a 

roztroušená mozkomíšní skleróza. (Trojan, 2005, Adlam 2006) 

 

4.2 Patofyziologie rozvoje příznaků 

Při transverzální lézi míšní dojde k rozdělení míchy na tři části (Trojan, 2005): 

a) Nad úrovní léze je funkce míchy zachovaná 

http://www.databazeknih.cz/autori/marcela-lippertova-grunerova-8571
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b) V místě úrazu dochází ke zničení míchy, následuje periferní paréza v oblasti její 

inervace 

c) Pod úrovní léze je mícha zbavena spojení s mozkem a postupně dochází 

v oblasti její inervace k vývoji centrální parézy 

Na základě kompletnosti a výšce léze se rozvíjejí příznaky. Je nutné si 

pamatovat, že míšní segment neodpovídá páteřním segmentům. Mícha končí na úrovni 

L1-L2, dále pokračuje tzv. cauda equina (při jejím postižení vzniká periferní paraparéza 

dolních končetin). (Trojan, 2005, Adlam 2006) 

Vývoj parézy: 

 Spinální šok – ihned po úrazu, pod úrovní léze dochází k nemožnosti volního 

pohybu příslušných svalů, snížení svalového napětí, vyhasnutí myotatických 

reflexů, retenci moči a poruše tkáňové trofiky 

 Spasticita – asi do dvou měsíců ustupuje spinální šok a nastupuje spasticita 

(zvýšení svalového napětí, zvýšení myotatických reflexů a objevují se spazmy) 

 Poruchy dalších funkcí – čití (obvykle porušeno ve stejných segmentech jako 

hybnost), porucha močení a vypuzování stolice, porucha trofiky a poruchy 

sexuálních funkcí 

 V dalších 3-5 měsících se pacient učí novým dovednostem a rozvíjí zachované 

funkce 

 Další RHB je dlouhodobá, snažíme se o návrat k aktivnímu životu, prevenci 

komplikací a druhotnému postižení 

(Trojan, 2005) 

 

Dle typu postižení rozlišujeme: 

Kvadruplegie (tetraplegie) – ochrnutí všech čtyř končetin, oblast C4-Th1 

Paraplegie – ochrnutí dolní poloviny těla, oblast Th2-L3 
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Paraparéza – částečné ochrnutí dolní poloviny těla, oblast L4-S2 

(Trojan, 2005, Adlam, 2006) 

„Obnova extenze zápěstí je klíčovým parametrem fyziologického funkčního 

úchopu. Bez tohoto předpokladu nelze kvalitně manipulovat s předměty, je obtížná 

sebeobsluha, ovládání mechanického vozíku a jakákoliv komunikace prostřednictvím 

rukou.“ (www.calabova.cz, 2010) 
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Praktická část 

5 Cíle a metodologie 

Cílem mé práce je zjistit, zda lze pomocí muzikoterapeutických technik zlepšit 

úchop. Práci jsem koncipovala jako případovou studii. Směřovala jsem ji k pacientům 

po poranění míchy s následnou kvadruplegií. Oslovila jsem Spinální jednotku fakultní 

nemocnice Motol, kde mi dovolili pracovat s pacienty za účelem bakalářské práce. Zde 

jsem pracovala s několika pacienty s kvadruplegií. Do práce jsem zařadila pouze dva 

pacienty, jejichž kazuistiku jsem podrobně zpracovala.  

Jako metodu sběru dat jsem zvolila zúčastněné pozorování. Terapie jsem se 

souhlasem pacientů nahrávala a fotila. V průběhu terapie jsem si zapisovala poznámky, 

které jsem si doplnila pacientovými subjektivními pocity. (Disman, 2000; Hendl, 2005) 

Postup realizace praktické části: 

 Vyhledání vhodného zařízení 

 Domluva s daným zařízením na možnosti pracovat u nich s pacienty a na tvorbě 

bakalářské práce 

 Výběr pacientů – pouze pacienti s kvadruplegií, kteří měli zájem se mnou 

spolupracovat na bakalářské práci a byli starší 18 let 

 Seznámení pacientů s mojí prací, podpis informovaného souhlasu 

 Vstupní vyšetření s následnou tvorbou kazuistik 

 Terapie s prvky muzikoterapeutických technik (průběh terapie byl natáčen a 

byly pořizovány fotografie) 

 Orientační vyšetření pacienta před terapií a po terapii 

 Přepsání získaných dat 

 Shrnutí a závěr terapií, zhodnocení výsledků 
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6 Kazuistika T.M. 

Vyšetřovaná osoba: T. M. 

Ročník: 1992 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: kvadruplegie 

Datum přijetí: 6. 2. 2012 

RA: bezvýznamná 

OA: Appendektomie v roce 2002 

AA: neguje 

SPA: svobodný, bydlí s rodiči v bytě – bezbariérový byt v přízemí, studuje na 

gymnáziu (letos maturuje), příspěvek na péči zatím nebyl řešen 

NO: 24. 12. 2011 autonehoda – luxační fraktura C6/C7 s kompletní lézí míšní – 

kvadruplegie 

Zájmy: kapela (hraje na klarinet, bicí a foukací harmoniku), škola 

Cíl pacienta: zlepšit stav horních končetin, aby mohl opět hrát v kapele, vrátit se do 

školy a letos odmaturovat 

Kompenzační pomůcky: tvrdý krční límec, mechanický vozík, dlaňová páska (úzká i 

široká) 

pADL: 

Jídlo – zvládá s pomocí dlaňové pásky, ale je nutné upravit polohu HK, nasadit 

dlaňovou pásku a nakrájet stravu 

Péče o zevnějšek – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby  

Koupání – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 

Oblékání – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 
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Intimní hygiena – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 

Kontinence – inkontinentní: stolice – pleny, moč – permanentní močový katetr (PMK), 

zatím nepoužívá WC 

Lokomoce, pohyblivost – na mechanickém vozíku je schopen ujet sám kratší vzdálenost 

– asi 100 metrů, jinak je nutná fyzická dopomoc druhé osoby, mobilita na lůžku – je 

odkázán na fyzickou dopomoc druhé osoby 

Přesuny - sám zatím není schopný přesunu, je nutná fyzická dopomoc druhé osoby a 

pomocí desky 

Kognitivní a fatické funkce – orientován, polykání a řeč je bez problémů 

 

iADL: testováno pouze používání mobilního telefonu a notebooku, jinak vzhledem 

k hospitalizaci na lůžkovém oddělení nebyla možnost vyzkoušet ostatní iADL 

Telefonování – zatím není schopen využívat mobilní telefon – tlačítka jsou malá a je 

nutné více svalové síly – zkoušeno i s pomocí dlaňové pásky a tužky 

Používání PC – sám dokáže ovládat notebook i bez kompenzačních pomůcek, tempo je 

pomalé, ukazováček PHK položí na tlačítko a vahou LHK na PHK zmáčkne, myš zatím 

nepoužívá, pouze touchpad 

 

Horní končetina: 

Kloubní rozsahy: orientační hodnocení vleže na lůžku 

 PHK – dominantní 

o Rameno – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost flexe (FX) i 

abdukce (ABD) je mírně nad horizontálu, provede plnou extenzi (EX) 

o Loket – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost – FX je nad 90˚, 

provede plnou EX 
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o Zápěstí – dorzální i palmární flexi (DFX, PFX) provede s omezením, 

dukce provede s omezením 

o Prsty – je možný pohyb pouze palce a ukazováku (FX i EX v plném 

rozsahu), ostatní prsty pouze pasivní pohyby bez omezení 

 LHK 

o Rameno – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost flexe (FX) i 

abdukce (ABD) je mírně nad horizontálu, provede plnou extenzi (EX) 

o Loket – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost – FX je nad 90˚, 

provede plnou EX 

o Zápěstí – dorzální i palmární flexi (DFX, PFX) provede s omezením, 

dukce provede s omezením 

o Prsty – je možný pohyb pouze palce a ukazováku (FX i EX v plném 

rozsahu), ostatní prsty pouze pasivní pohyby bez omezení 

Svalová síla: orientační hodnocení vleže na lůžku – zmáčknutí ruky 

 PHK – velmi slabý stisk 

 LHK – velmi slabý stisk 

Povrchové čití: orientační hodnocení vleže na lůžku, vyzkoušeno pouze taktilní 

 Taktilní – vyzkoušeno lehkým dotekem štětičky, akrálně – cítí pouze na I. a II. 

prstu, na dlani i na hřbetu ruky cítí pouze na radiální straně do úrovně II. prstu 

Kůže – bez defektů, barva je nezměněná 

Úchopy: orientační hodnocení vsedě na lůžku 

 PHK: 

Statický: 

Pěst - nezvládne – při fázi sevření nezavře prsty do pěsti 
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Válcový - nezvládne – při fázi sevření neuchopí předmět 

Kulový - nezvládne – při fázi sevření neuchopí předmět 

Špetka - nezvládne – při fázi sevření dá k sobě pouze I. a II. prst 

Cigaretový - nezvládne – při fázi sevření je pohyb možný pouze u II. prstu, III. prst je 

ve FX 

Pinzetový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 

Nehtový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 

 

Dynamický 

Zapalovač - není schopen uchopit zapalovač, ale pohyb I. prstu zvládne, je slabá 

svalová síla 

Rozprašovač - nezvládne – malá svalová síla 

Lusknutí - nezvládne provést pohyb z důvodu nepohyblivosti III. prstu 

 

 LHK: 

Statický: 

Pěst - nezvládne – při fázi sevření nezavře prsty do pěsti 

Válcový - nezvládne – při fázi sevření neuchopí předmět 

Kulový - nezvládne – při fázi sevření neuchopí předmět 

Špetka - nezvládne – při fázi sevření dá k sobě pouze I. a II. prst 

Cigaretový - nezvládne – při fázi sevření je pohyb možný pouze u II. prstu, III. prst je 

ve FX 

Pinzetový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 
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Nehtový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 

 

Dynamický 

Zapalovač - není schopen uchopit zapalovač, ale pohyb I. prstu zvládne, je zde slabá 

svalová síla 

Rozprašovač - nezvládne – malá svalová síla 

Lusknutí - nezvládne provést pohyb z důvodu nepohyblivosti III. prstu 

 

Dolní končetiny: 

Pasivní hybnost částečně omezena z důvodu spasticity, aktivní hybnost není. Taktilní 

čití zkoušeno orientačně vleže na lůžku – anestezie. 

Silné stránky pacienta: zvládá sám jízdu na mechanickém vozíku, sebesycení bez 

dopomoci 2. osoby (pouze využívá dlaňovou pásku a je nutné upravit polohu HK), 

kognitivní a fatické funkce neporušeny, není omezená pasivní hybnost HKK, aktivní 

hybnost v ramenním a loketním kloubu je funkční, zvládá v rámci iADL manipulaci 

s počítačem, velmi motivovaný (chce se věnovat svému koníčku – hra na hudební 

nástroje v kapele), veselý, společenský, velice dobře spolupracuje 

Slabé stránky pacienta: odkázán na dopomoc 2. osoby v ostatních pADL, taktilní čití 

– zhoršené akrálně (anestezie III., IV. a V. prstu včetně hřbetu a dlaně ruky na ulnární 

straně po III. prst), omezená hybnost v zápěstí, chybí aktivní hybnost V., IV. a III. prstu 

na HKK, chybí aktivní hybnost DKK 

Cíl: Pacient je samostatný v osobní hygieně a v oblékání, zvládá sám přesuny, zvládá 

jízdu na vozíku na delší vzdálenosti, zvládá ovládat mobilní telefon, je seznámen 

s možnými kompenzačními pomůckami 

Plán terapie: trénink HKK, úchopů, trénink ADL (sebesycení, oblékání, přesuny, 

osobní hygiena a celková koupel, použití toalety, jízda na vozíku, ovládání mobilního 

telefonu), konzultace ohledně kompenzačních pomůcek 
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6.1 Záznamy terapie 

 1. setkání – 60 min 

- seznámení s pacientem – představení sebe i oboru ergoterapie, seznámení pacienta 

s tématem bakalářské práce, s cílem bakalářské práce, seznámení pacienta s průběhem 

terapie včetně jejího focení a natáčení 

- podepsání informovaného souhlasu 

- sbírání informací na kazuistiku 

- seznámení pacienta s plánem a cílem terapie 

 

 2. setkání – 60 min 

Cíl: zlepšit aktivní hybnost zápěstí, zvýšit rozsah pohybu HKK, zlepšit přesnost pohybu 

HKK, zlepšit koordinaci HKK 

 

Terapie: 

Terapie probíhala na pokoji na lůžku, pacient byl v polosedu. Na úvod jsem si nechala 

od pacienta předvést aktivní pohyby HKK. Poté jsem si zkusila provést pasivní 

pohyby, abych zjistila rozsah pohybu v kloubech HKK. HKK jsem si připravila na další 

činnost míčkováním a kartáčováním v doprovodu dynamické hudby. Následovala 

rytmická píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“, kdy si pacient ukazoval části těla dle 

textu písně. Já jsem zprvu předváděla a pacient opakoval podle mě, později zvládal sám. 

Tuto činnost jsme zopakovali 5x. Poté si pacient sám vybral píseň z mého notebooku, 

kterou doprovázel hrou na hudební nástroje a hrou na tělo. Po skončení první písně 

si sám zvolil ještě další dvě a snažil se vystřídat všechny hudební nástroje. Poté jsem 

pustila hudbu v pomalejším tempu, kdy jsem zvolila techniku zrcadlení – chvíli jsem 

předváděla pohyb já a pacient napodoboval, chvíli předváděl pohyb pacient a já jej 

napodobovala. Na závěr se pacient položil na lůžku do polohy, která mu byla 

nejpříjemnější, a následovalo uvolnění na relaxační hudbu. 
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6.2 Výsledky 

Závěr a splnění cílů:  

Pacient se při terapii cítil velice dobře a bavila ho. Má kladný vztah k hudbě (hraje 

v kapele). Vydržel pracovat celou terapii bez odpočinku a ve stejné poloze. Mým cílem 

v rámci této terapie bylo zlepšit aktivní hybnost zápěstí, zvýšit rozsah pohybu HKK, 

zlepšit přesnost pohybu HKK, zlepšit koordinaci HKK. Před terapií zvládal FX i 

ABD v ramenním kloubu mírně nad horizontálu, po terapii bylo zlepšení asi o 10˚ (graf 

1). V loketním kloubu byla FX nad 90˚, po terapii zlepšení asi o 20˚ (graf 2). Rozsah 

pohybu v zápěstí zůstal stejný nebo tu byl nepatrný rozdíl. Přesnost pohybu i 

koordinace HKK se v průběhu terapie zlepšili (zprvu měl problém hrát na činelky – 

netrefil se, ale ke konci terapie již zvládal). Výsledně po terapii byl zlepšen pinzetový 

úchop a zlepšila se manipulace s předměty pomocí dlaňové pásky (pacient je schopen 

s dlaňovou páskou se najíst, zvládá lépe grafomotoriku) 

Graf 1: Rozsah pohybu v ramenním kloubu 

 

Graf 2: Rozsah pohybu v loketním kloubu 
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7 Kazuistika F. V. 

Vyšetřovaná osoba: F. V. 

Ročník: 1948 

Pohlaví: muž 

Diagnóza: kvadruplegie 

Datum přijetí: 14. 12. 2011 

RA: bezvýznamná 

OA: prodělal běžné dětské nemoci, běžné úrazy, operace – luxace Chopartova kloubu 

vpravo v roce 1999, hypertenze na medikaci, ischemická choroba srdeční, diabetes 

melitus na terapii léky, v roce 2005 prodělal lymskou boreliózu – přeléčen antibiotiky 

AA: neguje 

SPA: žije s manželkou v bytě v 1. patře s výtahem, je ve starobním důchodu, dříve 

pracoval jako elektromontér, příspěvky na péči zatím neřešeny 

NO: 3. 12. 2011 se opřel o sloup z prázdných beden, který se pod jeho vahou zbortil a 

on upadl na hlavu do vypuštěného bazénu. Bezprostředně po úrazu se objevil syndrom 

centrální míchy. Ruptura disku C5 – C6 s kompletní lézí míšní – kvadruplegie. 

Zájmy: rodina, televize, pes 

Cíl pacienta: zlepšit stav horních končetin, zlepšení v oblasti sebeobsluhy 

Kompenzační pomůcky: tvrdý krční límec, mechanický vozík, široká dlaňová páska 

 

pADL: 

Jídlo – zvládá s pomocí dlaňové pásky, ale je nutné upravit polohu HK, nasadit 

dlaňovou pásku a nakrájet stravu 

Péče o zevnějšek – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby  
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Koupání – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 

Oblékání – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 

Intimní hygiena – nezvládá sám, je odkázán na fyzickou pomoc druhé osoby 

Kontinence – inkontinentní: stolice – pleny, moč – permanentní močový katetr (PMK), 

zatím nepoužívá WC 

Lokomoce, pohyblivost – na mechanickém vozíku není schopen ujet sám ani kratší 

vzdálenost z důvodu malé svalové síly - je nutná fyzická dopomoc druhé osoby, 

mobilita na lůžku – je odkázán na fyzickou dopomoc druhé osoby 

Přesuny - sám zatím není schopný přesunu, je nutná fyzická dopomoc druhé osoby a 

pomocí desky 

Kognitivní a fatické funkce – orientován, polykání a řeč je bez problémů 

 

iADL: netestováno - vzhledem k hospitalizaci na lůžkovém oddělení nebyla možnost 

vyzkoušet iADL 

 

Horní končetina: 

Kloubní rozsahy: orientační hodnocení vleže na lůžku 

 PHK – dominantní 

o Rameno – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost FX i ABD je 

mírně pod horizontálou (asi 80˚), provede plnou EX a ADD 

o Loket – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost – FX je asi 120˚, 

provede plnou EX 

o Zápěstí – DFX je asi 10˚ a PFX je asi 5˚, dukce provede s velkým 

omezením 

o Prsty – náznak do FX 
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 LHK 

o Rameno – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost FX i ABD je 

mírně pod horizontálou (asi 80˚), provede plnou EX a ADD 

o Loket – pasivní hybnost bez omezení, aktivní hybnost – FX je asi 120˚, 

provede plnou EX 

o Zápěstí – DFX je asi 10˚ a PFX je asi 5˚, dukce provede s velkým 

omezením 

o Prsty – zvládá FX i EX s omezením 

Svalová síla: orientační hodnocení vleže na lůžku – zmáčknutí ruky 

 PHK – velmi slabý stisk 

 LHK – velmi slabý stisk 

Povrchové čití: orientační hodnocení vleže na lůžku, vyzkoušeno pouze taktilní, ostatní 

dle pacienta je v pořádku 

 Taktilní – vyzkoušeno lehkým dotekem štětičky, akrálně – hypestezie 

Kůže – bez defektů, lehký edém aker HKK, barva je mírně do fialova 

Úchopy: orientační hodnocení vsedě na lůžku 

 PHK: 

Statický: 

Pěst - pouze náznak – při fázi sevření nezavře prsty do pěsti – zřejmě ovlivněno i 

edémem akra 

Válcový - zvládne pouze větší předmět, u menšího nezvládá ve fázi sevření 

Kulový – zvládne pouze větší předmět, u menšího nezvládá ve fázi sevření 

Špetka – zvládá s omezením, zřejmě ovlivněno edémem akra 

Cigaretový – zvládne, ale je zde slabá svalová síla, neudrží předmět mezi prsty 
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Pinzetový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 

Nehtový – nezvládne, zřejmě ovlivněno edémem akra 

 

Dynamický 

Zapalovač - není schopen uchopit zapalovač, ale pohyb I. prstu zvládne, je slabá 

svalová síla 

Rozprašovač – zvládne pohyb, ale je zde slabá svalová síla 

Lusknutí - zvládne provést pohyb, ale je zde slabá svalová síla 

 

 LHK: 

Statický: 

Pěst - pouze náznak – při fázi sevření nezavře prsty do pěsti – zřejmě ovlivněno i 

edémem akra 

Válcový - zvládne pouze větší předmět, u menšího nezvládá ve fázi sevření 

Kulový – zvládne pouze větší předmět, u menšího nezvládá ve fázi sevření 

Špetka – zvládá s omezením, zřejmě ovlivněno edémem akra 

Cigaretový – zvládne, ale je zde slabá svalová síla, neudrží předmět mezi prsty 

Pinzetový - zvládne, ale je zde slabá svalová síla 

Nehtový – nezvládne, zřejmě ovlivněno edémem akra 

 

Dynamický 

Zapalovač - není schopen uchopit zapalovač, ale pohyb I. prstu zvládne, je slabá 

svalová síla 
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Rozprašovač – zvládne pohyb, ale je zde slabá svalová síla 

Lusknutí - zvládne provést pohyb, ale je zde slabá svalová síla 

 

Dolní končetiny: 

Pasivní hybnost částečně omezena z důvodu spasticity, aktivní hybnost není. Taktilní 

čití zkoušeno orientačně vleže na lůžku – anestezie. 

Silné stránky pacienta: sebesycení bez dopomoci 2. osoby (pouze využívá dlaňovou 

pásku), kognitivní a fatické funkce neporušeny, není omezená pasivní hybnost HKK, 

velmi motivovaný, veselý, společenský, velice dobře spolupracuje, zachované 

povrchové čití 

Slabé stránky pacienta: odkázán na dopomoc 2. osoby v ostatních pADL, odkázán na 

pomoc 2. osoby v ovládání mechanického vozíku, omezená hybnost v zápěstí, omezená 

aktivní hybnost HKK, chybí aktivní hybnost DKK 

Cíl: Pacient je samostatný v osobní hygieně a v oblékání, zvládá sám přesuny, zvládá 

jízdu na vozíku, zvládá ovládat mobilní telefon, je seznámen s možnými 

kompenzačními pomůckami 

Plán terapie: trénink HKK, úchopů, trénink ADL (sebesycení, oblékání, přesuny, 

osobní hygiena a celková koupel, použití toalety, jízda na vozíku, ovládání mobilního 

telefonu), konzultace ohledně kompenzačních pomůcek 

 

7.1 Záznamy terapie 

 1. setkání – 60 min 

- seznámení s pacientem – představení sebe i oboru ergoterapie, seznámení pacienta 

s tématem bakalářské práce, s cílem bakalářské práce, seznámení pacienta s průběhem 

terapie včetně jejího focení a natáčení 

- podepsání informovaného souhlasu 
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- sbírání informací na kazuistiku 

- seznámení pacienta s plánem a cílem terapie 

 

 2. setkání – 60 min 

Cíl: zlepšit aktivní hybnost zápěstí, zvýšit rozsah pohybu HKK, zlepšit přesnost pohybu 

HKK, zlepšit koordinaci HKK 

Terapie: 

Terapie probíhala v denní místnosti, pacient byl na vozíku u stolu. Na úvod jsem si 

nechala od pacienta předvést aktivní pohyby HKK. Poté jsem si zkusila provést 

pasivní pohyby, abych zjistila rozsah pohybu v kloubech HKK. HKK jsem si připravila 

na další činnost míčkováním a kartáčováním v doprovodu dynamické hudby. 

Následovala rytmická píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“, kdy si pacient ukazoval 

části těla dle textu písně. Já jsem zprvu předváděla a pacient opakoval podle mě, později 

zvládal sám. Tuto činnost jsme zopakovali 5x. Pacient si sám z tašky vyndal hudební 

nástroje na stůl a já jsem mu pomohla je rozprostřít po celé ploše stolu. Poté si pacient 

vybral písně od Michala Tučného, kterého má rád a doprovázel jeho písně hrou na 

hudební nástroje a hrou na tělo. Během této části terapie se snažil vystřídat všechny 

hudební nástroje. Poté jsem pustila hudbu v pomalejším tempu, kdy jsem zvolila 

techniku zrcadlení – chvíli jsem předváděla pohyb já a pacient napodoboval, chvíli 

předváděl pohyb pacient a já jej napodobovala. Na závěr se pacient posadil na vozíku 

do polohy, která mu byla nejpříjemnější, a následovalo uvolnění na relaxační hudbu. 

 

7.2 Výsledky 

Závěr a splnění cílů:  

Pacient se při terapii cítil velice dobře a bavila ho. Před úrazem hrál na kytaru, má 

kladný vztah k hudbě. V průběhu terapie chvílemi odpočíval z důvodu svalové únavy. 

Mým cílem v rámci této terapie bylo zlepšit aktivní hybnost zápěstí, zvýšit rozsah 

pohybu HKK, zlepšit přesnost pohybu HKK, zlepšit koordinaci HKK. Před terapií 
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zvládal FX i ABD v ramenním kloubu mírně pod horizontálu (asi 80˚), po terapii bylo 

zlepšení asi o 10˚ (graf 3). V loketním kloubu byla FX asi 120˚, po terapii zlepšení asi 

o 10˚ (graf 4). DFX i PFX se zlepšila asi o 5˚ (graf 5 a 6). Přesnost pohybu i 

koordinace HKK se v průběhu terapie zlepšili. Na žádost pacienta jsme před terapií a 

po terapii zkoušeli jeho podpis s pomocí rozšířeného úchopu. I zde je viditelný rozdíl 

(obr. 1, obr. 2). Výsledně po terapii byl zlepšen pinzetový, kulový i válcový úchop a 

zlepšila se manipulace s předměty pomocí dlaňové pásky (pacient je schopen 

s dlaňovou páskou se najíst, zvládá lépe grafomotoriku) 

Obr. 1 – Před terapií      Obr. 2 – Po terapii 

 

Graf 3: Rozsah pohybu v ramenním kloubu FX 

 

Graf 4: Rozsah pohybu v loketním kloubu FX 
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Graf 5: Rozsah pohybu v zápěstí DFX 

 

Graf 6: Rozsah pohybu v zápěstí PFX 
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8 Diskuze 

Ergoterapeut pro svou práci potřebuje využívat hodnocení, na jehož základě si 

stanoví cíle a sestaví terapeutický plán, případně zváží ergoterapeutické intervence jako 

takové. Z důvodu kvalitního hodnocení je nutné, aby ergoterapeut splnil následující 

podmínky – znalost onemocnění (příčina, průběh, prognóza), znalost jednotlivých 

metod sběru dat a správnost administrace. (Krivošíková, 2011)  

V rámci praktické části bakalářské práce jsem využívala rozhovor s pacienty a 

pozorování. Zpočátku jsem chtěla využít zavedené hodnotící testy, ale v průběhu jsem 

se rozhodla, že využiji pouze pozorování, na jehož základě provedu orientační 

hodnocení. Dle Krivošíkové (2011) ergoterapeut nejčastěji využívá jako metodu 

hodnocení pozorování, kterou používá nepřetržitě. Výhodou pozorování je možnost 

současně sledovat více dějů a poskytne nám mnoho informací o pacientovi. Je ovšem 

nutná zkušenost ergoterapeuta. Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků jsem celou 

terapii nafotila a natočila několik videí. Poté jsem videa i fotografie několikrát doma 

shlédla a doplnila informace, kterých jsem si v průběhu terapie nevšimla, nebo bylo 

třeba je znovu zkontrolovat.  

Při dokončování bakalářské práce jsem si uvědomila, že by větší výpovědní 

hodnotu mělo nějaké standardizované hodnocení, např. měření kloubních rozsahů 

goniometrem před terapií a po terapii, které jsem provedla pouze orientačně. Bohužel 

jsem již neměla možnost více spolupracovat s pacienty, které jsem si vybrala do 

kazuistik své práce. S těmito pacienty jsem intenzivně pracovala po dobu 1 měsíce – 6 

terapií po 60 min. 

Horní končetina (Nováková, 2010) je výjimečný a nenahraditelný orgán 

lidského těla. „Pro úchop jsou velmi důležité pohyby palce a malíku, které spolu 

s funkcí ostatních prstů a zápěstí vytvářejí hlavní pilíře pro úchopovou funkci ruky.“ 

(Kolář, 2009, s. 157) 

Horní končetina je doménou ergoterapeuta, proto jsem se na ní v bakalářské 

práci zaměřila. Vzhledem k tomu, že ergoterapeut by měl být kreativní osobou, 

rozhodla jsem se v rámci terapie vyzkoušet muzikoterapeutické techniky. Kantor (2009) 

uvádí, že muzikoterapeutický výzkum v České republice je stále na počátku, ale dochází 

k rozvoji muzikoterapie v zahraničí i u nás, její objem stále narůstá a dále se mění 
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samotné formy terapie. Bohužel není k dispozici mnoho českých zdrojů, ze kterých 

bych mohla čerpat, proto jsem vyhledala zahraniční zdroje s již uskutečněnými 

výzkumy. Výzkumy se zabývaly využitím muzikoterapeutických technik u pacientů 

s různým typem postižení a jejich vlivem na zlepšení motorických funkcí, hlavně na JM 

a HM. 

Dle výzkumu, který proběhl v Kanadě u pacientů po subakutní CMP, dochází k 

výraznému zlepšení motoriky horních končetin, je-li běžná terapie doplněna 

muzikoterapeutickými technikami. Na 3 pacientech s hemiparézou v subakutní fázi se 

zkoumal vliv hry na hudební nástroje na rozvoj síly a funkce ruky. Došlo ke zlepšení 

celkové funkce horní končetiny, včetně koordinace, svalové síly, jemné i hrubé 

motoriky a manuální zručnosti. Měření proběhlo pomocí dynamometru Jamar a Purdue 

Pegboard. (www.strokengine.ca, 2011) 

David Aldridge (2005) uvedl ve své knize několik autorů, kteří měli pozitivní 

zkušenosti s muzikoterapií. Burke popsal 15letou dívku s difúzním axonálním 

poraněním v důsledku dopravní nehody, kdy použití hudebních nástrojů pozitivně 

ovlivnilo koordinaci horních končetin. Livingston popisuje mladého muže, který utrpěl 

traumatické poranění mozku, u kterého se taktéž využívala v rámci rehabilitace hra na 

hudební nástroje a docházelo ke zlepšení pohybu paží i prstů. 

Jedním z nejzajímavějších aspektů vlivu hudby na mozek, byl účinek hudby při 

aktivním pohybu. Prostřednictvím hudby je podporovaná motorická aktivita. V praxi 

byl běžnou součástí léčebných postupů rytmický doprovod s pohybovou aktivitou, 

jakou je tanec. Vliv hudby a rytmu na motorické funkce se stal předmětem vědeckých 

studií a využívá se v klinické praxi v neurologické rehabilitaci. (Thaut, 2008) 

Materiály k bakalářské práci jsem shromažďovala téměř rok a s pacienty jsem se 

snažila pracovat v průběhu praxe i během svého volného času. Měla jsem veliký výběr 

pacientů, kteří se mnou spolupracovali, ale nakonec jsem si zvolila pouze dva případy, 

které jsem uvedla ve své práci. Kritériem výběru byl věk nad 18 let a stejná DG. 

Původním záměrem bylo pracovat s pacienty od prvního do posledního dne 

hospitalizace, ale bohužel z časových důvodů to nebylo možné. Pracovat s pacienty po 

úrazu míchy v akutním stádiu pro mě byla velká výzva a byla jsem mile překvapená, jak 

se mnou pacienti výborně spolupracovali a že docházelo k viditelnému zlepšení jejich 
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stavu v průběhu terapie. Samozřejmě jsem práci směřovala na nácvik úchopů, ale bylo 

nutné se zaměřit na jednotlivé složky a eventuelně zvolit vhodnou kompenzační 

pomůcku (např. dlaňová páska). Bylo nutné si uvědomit, proč tuto terapii děláme. Nejen 

že docházelo ke zlepšení psychického stavu pacienta, ale zlepšovala se JM i HM obou 

HKK, zvyšovala se svalová síla HKK a, samozřejmě, docházelo ke zlepšení některých 

složek pADL a iADL. 

Velmi důležitá pro mě byla zpětná vazba pacientů, jak tuto terapii sami vnímali 

a zda cítí nějaké změny. Vždy mi sdělili, že je terapie velice bavila a chtěli by ji 

praktikovat minimálně jednou týdně. Subjektivně se jim zdají obě HKK lepší (volnější, 

větší rozsah pohybu v kloubech HKK, lepší zacílení HKK za předmětem). Vždy jsem se 

snažila terapii volit tak, aby byla pro pacienta zajímavá a poslouchala se hlavně hudba, 

kterou má rád. 

Na konci terapie jsem volila relaxační hudbu s uvolněním. Jsem si vědoma toho, 

že lepší by byla poloha vleže na lůžku, ale z praktických důvodů, kdy jsem na pacienta 

měla pouze 60 min, jsem u pana V. volila relaxaci na vozíku v denní místnosti, kde nás 

nikdo nerušil. I přesto byl pan V. nadšen a prý se dokázal uvolnit lépe, než kdyby opět 

ležel na lůžku. Pana M. jsem měla po celou dobu terapie na lůžku v polosedu s DKK na 

lůžku, ale na relaxaci se položil. Taktéž byl naprosto nadšen a nevadilo mu, že musel 

zůstat na lůžku. Vyhovovala mu změna poloh. 

Trochu jsem se v praktické části potýkala s nejistotou, zda volím správné 

techniky a jestli to opravdu spadá stále do muzikoterapeutických technik. Pracovala 

jsem samostatně bez dozoru zkušeného muzikoterapeuta. Na jednu stranu to byla 

nevýhoda z již výše zmíněného důvodu a na druhou stranu jsem to pociťovala jako 

výhodu, protože jsem celou terapii směřovala z pohledu ergoterapeuta. Po konzultaci 

s mojí vedoucí práce s paní Mgr. Markétou Gerlichovou jsem zjistila, že terapie vedu 

správným směrem. Po terapiích s pacienty jsem vše konzultovala s ergoterapeutkami 

z daného oddělení (Bc. Vendulou Přinesdomovou a Bc. Zuzanou Relichovou), které 

měly taktéž dobré nápady, na co bych se u pacientů mohla zaměřit. Za tyto cenné rady 

jsem byla vděčná, protože mi hodně pomohly. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřená na muzikoterapeutické techniky využívané 

ergoterapeutem pro nácvik úchopů. Cílem mé práce bylo seznámení s obecnými 

informacemi o muzikoterapii, vysvětlení klíčových pojmů, seznámení s některými 

technikami a hlavním cílem bylo zjistit, jaký vliv mají muzikoterapeutické techniky na 

nácvik jednotlivých fází úchopů u pacientů, což jsem porovnala se zahraničními 

zkušenostmi. V teoretické části jsem se věnovala horní končetině a její funkci, 

muzikoterapii, ergoterapii a centrální paréze. V praktické části jsem se věnovala 2 

pacientům z fakultní nemocnice Motol ze Spinální jednotky, ke kterým jsem docházela 

v průběhu jednoho měsíce. Na základě rozhovoru s pacientem a nahlédnutím do 

dokumentace jsem vypracovala kazuistiku. Při terapii jsem využila jako metodu sběru 

dat pozorování, fotodokumentaci a nahrávky videí. 

Pacienti po poškození míchy mohou být na počátku rehabilitačního procesu s velice 

těžkým postižením, kdy nejsou soběstačnými v oblasti pADL ani iADL a jsou odkázáni 

na péči druhé osoby. Na konci může být pacient soběstačný. Každý člověk je jedinečná 

osobnost a jsou-li dva pacienti se stejným postižením, mají odlišnou reakci na svůj stav, 

jinou motivaci a odhodlanost na sobě pracovat. Výsledky mohou být buď veliké, anebo 

nepatrné. 

Na základě pozorování v průběhu terapií mohu konstatovat, že docházelo 

k celkovému zlepšení. Pacienti byli v psychické pohodě, kdy subjektivně potvrdili, že se 

jim zlepšila funkce HKK. Objektivně opravdu došlo ke zlepšení. Došlo ke splnění cílů, 

které jsem si stanovila. 
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Seznam použitých zkratek 

CMP  cévní mozková příhoda 

pADL  personální všední denní činnosti 

iADL  instrumentální všední denní činnosti 

IP  interfalangeální 

RHB  rehabilitace 

RA  rodinná anamnéza 

OA  osobní anamnéza 

AA  alergická anamnéza 

SPA  sociálně-pracovní anamnéza 

NO  nynější onemocnění 

HK  horní končetina 

HKK  horní končetiny 

PHK  pravá horní končetina 

LHK  levá horní končetina 

WC  toaleta 

PC  počítač 

FX  flexe 

EX  extenze 

ABD  abdukce 

DFX  dorzální flexe 

PFX  palmární flexe 

DKK  dolní končetiny 

JM  jemná motorika 

HM  hrubá motorika 

DG  diagnóza 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Příloha č. 2: SCIM – Spinal Cord Independence Measure 

Příloha č. 3: Fotografie z terapií s panem V. (vlastní tvorba) 

Příloha č. 4: Fotografie z terapií s panem M. (vlastní tvorba) 
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

 
 

 

 

 
 

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

Obor: Ergoterapie 

Jméno: Veronika Zaňková 

 

 

Informovaný souhlas 
 

Já, níže podepsaný (á) souhlasím s mou účastí ve studii pro účely Bakalářské práce a je 

mi více než 18 let. 

 

Byl (a) jsem podrobně informován (a) o cíli studie, o jejích postupech, a o tom, co se 

ode mě očekává. 

 

Porozuměl (a) jsem tomu, že svou spolupráci mohu kdykoliv ukončit. Je zaručena 

ochrana mých osobních údajů. Mé osobní údaje mohou být poskytnuty pro výzkumné a 

vědecké účely pouze bez identifikačních údajů (anonymní data).  

 

Souhlasím s použitím fotodokumentace i nahrávání průběhu terapie. 

 

Porozuměl (a) jsem tomu, že mé jméno se nebude v bakalářské práci vyskytovat a já 

nebudu proti použití výsledku z této studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis pacienta      Datum a podpis studenta 

..................................................    ............................................ 
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Příloha č. 2: SCIM – Spinal Cord Independence Measure 
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Příloha č. 3: Fotografie z terapií s panem V. (vlastní tvorba) 
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Příloha č. 4: Fotografie z terapií s panem M. (vlastní tvorba) 
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 
 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

 do závěrečné práce absolventa studijního programu 

 uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 

účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 

osoby než autora. 

  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a 

zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 
 

 

Příjmení, jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

 

Signatura 

závěrečné 

práce 

 

 

Datum 

 

 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


