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Popis projektu Podstatou experimentu je hodnoceni nastaveni voziku a jeho vliv na spr6vnf
vzor hornich kondetin a posturu sedu. Testovan6 skupina se bude skl6dat 226 pacienti s porandnlm
michy v rizndm riseku p6teie. Vfbdr bude zzloLerl na dobrovolnosti a z6jmt o spolupr6ci.
bude mit dv6 d6sti, v prvni odeberu anamnestick6 dat4 v druh€ d6sti provdlim jednoduchjmi zkoulkami
nastaveni voziku, pohledem zjistim postuu sedu, irpraru a zprisob drZenl obrule a n6slednd budu
sledovat propulzni vzor pti jizAE na tomto voziku. Vie bude zaznunqrlno na foto a videozizramu.
Ziskani data budou statisticky zpracov6na. Invazivn( metody zde nebudou pouZity a rizika vfzkumu jsou
minim6lni.
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 Příloha č. 2  Informovaný souhlas 
 

Univerzita Karlova        Katedra Fyzioterapie 

Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze   

 

Informovaný souhlas 
 

Název klinické studie: 

 

Hodnocení nastavení vozíku a jeho vliv na efektivní propulze horních končetin a 

posturu sedu u pacientů s míšní lézí. 

 

Popis klinické studie: 

 Studie bude zaměřena na sledování nastavení mechanického vozíku a jeho vliv 

na správný propulzní vzor horních končetin a posturu sedu. Do studie jsou zahrnuti 

pacienti s míšním poškozením. Studie má dvě části.  

 V první části odeberu anamnestická data probanda a zanesu je do formuláře. 

Druhá část se bude týkat vyšetření nastavení vozíku, především jeho těţiště, a postury 

sedu a úpravy a drţení obruče předem stanovenými zkouškami. Tyto zkoušky budou 

spočívat v měření klasickým goniometrem a hodnocení aspekcí, data opět zanesu do 

formuláře. Všechny zkoušky budou nafoceny. V závěru druhé části bude provedena 

video dokumentace jízdy na vozíku. Výsledná data a foto a video dokumentace budou 

analyzovány v diplomové práci.  

 Vaše osobní údaje však nebudou pouţity jinak neţ v rámci práce a výsledky 

naměřených dat budou zveřejněny anonymně. Ve studii nebude vyuţito ţádných 

invazivních metod. Měření bude provedeno jednorázově a předpokládaná doba pro 

měření se bude pohybovat mezi 20 – 30 minutami. S časovým rozvrţením budete 

předem seznámen(a). 

 

Informovaný souhlas: 

 Přečetl jsem si informaci o klinické studii a bylo mi umoţněno poloţit řešiteli 

odpovědnému za studii jakýkoliv dotaz ohledně průběhu klinické studie jak 

před tak během jejího konání. 

 Vím, ţe účast ve studii je dobrovolná a ţe od ní mohu kdykoliv bez udání 

důvodu odstoupit. 

 

Souhlasím s účastí v klinické studii a zveřejněním výsledků studie. 

 

Jméno probanda: 

Datum:              Podpis: 

 

 

 

Jméno řešitele: Bc. Petra Dáňová 

Datum:                         Podpis 



   

Příloha č. 3  Obrázek páteře 

 



 Příloha č.4  Obrázek páteřní míchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 5     Ukázka poškození páteře 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 6     ASIA protokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Příloha č. 7 Tabulka: 2 Soubor probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  POSTURA SEDU 

FČNÍ 

SED  NASTAVENÍ VOZÍKU PROPULZNÍ VZOR 

      

ÚHEL 

V LK 

NASTAVENÍ 

TĚŢIŠTĚ   

1. ŠPATNÁ - lordotický sed ANO 114° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

2.  ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 110° DOBŘE NEEFEKTIVNÍ - pumping 

3.  DOBRÁ ANO 110° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

4.  ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 136° ŠPATNĚ NEEFEKTIVNÍ - pumping 

5. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 130° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

dvousmyčkový 

6. DOBRÁ ANO 118° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

7. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 110°° DOBŘE NEEFEKTIVNÍ - pumping 

8. DOBRÁ ANO 100° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

9. DOBRÁ NE 120° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

10. ŠPATNÁ - kyfotický sed NE 100° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

11. DOBRÁ ANO 114° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

12. DOBRÁ ANO 132° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

13. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 95° ŠPATNĚ 

NEEFEKTIVNÍ - 

dvousmyčkový 

14. DOBRÁ ANO 109° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

15. ŠPATNÁ - lordotický sed ANO 128° ŠPATNĚ NEEFEKTIVNÍ - pumping 

16. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 122° DOBŘE NEEFEKTIVNÍ - pumping 

17. DOBRÁ ANO 116° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

18. ŠPATNÁ - lordotický sed NE 95° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

19. DOBRÁ ANO 98° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

20. DOBRÁ ANO 110° DOBŘE EFEKTIVNÍ 

21. DOBRÁ ANO 110° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

22. ŠPATNÁ - kyfotický sed NE 109° ŠPATNĚ EFEKTIVNÍ 

23. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 110° DOBŘE 

NEEFEKTIVNÍ - 

jednosmyčkový 

24. DOBRÁ NE 114° DOBŘE NEEFEKTIVNÍ - pumping 

25. ŠPATNÁ - kyfotický sed ANO 102° DOBŘE NEEFEKTIVNÍ - pumping 

26. ŠPATNÁ - kyfotický sed NE 108° DOBŘE EFEKTIVNÍ 



 

 Příloha č. 8  Tabulka: 3 Soubor probandů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  EDUKACE ÚPRAVA OBRUČÍ ÚCHOP 

1. ANO NE pěstní 

2.  NE pogumované dlaňový 

3.  ANO pogumované pěstní 

4.  ANO NE pěstní 

5. ANO pogumované dlaňový se zavlečeným palcem 

6. ANO NE pěstní 

7. ANO pogumované dlaňový 

8. NE pogumované pěstní 

9. ANO NE dlaňový 

10. ANO pogumované dlaňový se zavlečeným palcem 

11. NE NE pěstní 

12. NE NE pěstní 

13. NE pogumované dlaňový 

14. NE pogumované pěstní 

15. ANO pogumované pěstní 

16. ANO NE klíčový 

17. ANO pogumované pěstní 

18. NE NE dlaňový 

19. ANO pogumované klíčový 

20. ANO NE pěstní 

21. NE NE pěstní 

22. ANO pogumované dlaňový se zavlečeným palcem 

23. ANO NE klíčový 

24. NE pogumované dlaňový 

25. NE pogumované dlaňový se zavlečeným palcem 

26. ANO pogumované dlaňový 



 

Příloha č. 9     Formulář 

 

Diplomant: Petra Dáňová 

Název diplomové práce: Hodnocení vlivu nastavení vozíku na efektivní propulze horních 

         končetin a posturu sedu u pacientů s míšní lézí. 

 

 

 

 

FORMULÁŘ 

 

ANAMNESTICKÁ DATA 

 Pohlaví:  muţ □ 

                           ţena □ 

 

 Věk: 

 

 Rok vzniku poškození míchy: 

 

 Příčina poškození míchy: 

 

 Výška míšní léze: 

 

 ASIA skóre: 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky: 



 

HODNOCENÍ  

  

 POSTURA SEDU 

Kvalita postury sedu probanda na vozíku:   

DOBRÁ □ 

ŠPATNÁ □ 

  kyfotický sed  □ 

  lordotický sed  □ 

  skolióza  □ 
 

 NASTAVENÍ VOZÍKU 

Míra úhlu v lokti při kontaktu ruky na vrcholu obruče mechanického vozíku  

.................. 

  

Správné osové postavení ramenního kloubu (nastavení těţiště vozíku): 

    ANO  □ 

 NE  □ odchylka od osy v cm ……... 

 

 SED 

funkčnost sedu ANO  □ 

                          NE  □ 
 

 PROPULZNÍ VZOR 

□ EFEKTIVNÍ  polokrukovitý  (semicirkulární) □ 

□ NEEFEKTIVNÍ obloukovitý (pumping)  □   

     jednosmyčkový   □ 

                           dvousmyčkový   □         

             

 EDUKACE 

edukován o správném propulzním vzoru  Ano □ 

Ne □ 
 ÚPRAVA OBRUČÍ A ÚCHOP 

Úprava obručí  ANO □  Jaká?........................................................... 

NE □ 

 

      Způsob úchopu obruče ………………………… 

 


