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1 ÚVOD 

 

Tématem této bakalářské práce je využití herní konzole Nintendo Wii v terapii 

poruch hybnosti horní končetiny. 

Otázka moderních rehabilitačních postupů se jeví stále aktuálnější. V současné 

době se k terapii pacientů, především s neurologickými diagnózami, ale například 

i po úrazech, nabízí množství terapeutických systémů, které využívají prostředí virtuální 

reality, elektromotory či robotické ortézy. Tyto systémy se zaměřují na nácvik chůze 

(např. Lokomat
®
), stability (např. IREX

®
) či poruch hybnosti horních končetin, ruky 

a prstů (např. HandTutor
TM

, Able-X, Amadeo
®
, Pablo

®
). Ovšem většina těchto zařízení 

je finančně nákladná. Od nedávné doby se i zábavní průmysl snaží proniknout do této 

oblasti a stává se tak levnou alternativou terapeutických systémů. V současnosti 

se na trhu objevují tři hlavní konkurenti nabízející herní konzole ovládané pohybem 

uživatele. Jedná se o japonské společnosti Nintendo a Sony a americký Microsoft. 

S nimi přichází i větší možnosti využití, oslovení širší veřejnosti a i v terapii tak má 

vyšší potenciál ve využití u více diagnóz. A u léčby různých poruch pohybových, 

například po zlomeninách a jiných zraněních, neurologických, kupříkladu po prodělané 

cévní mozkové příhodě nebo u roztroušené sklerózy atd., a dalších poruch. Nebo 

k udržování se v kondici, a tím k přispívání prevenci obezity. 

Herní konzole Nintendo Wii využívá ke snímání uživatelova pohybu bezdrátový 

ovladač Wii Remote, ke kterému je možné připojit další z ovladačů nazývaný Nunchuk, 

nebo stabilometrickou plošinu Wii Balance Board. 

Konzole Sony PlayStation 3 používá k ovládání pohybem kameru PlayStation 

Eye a bezdrátový pohybový ovladač PlayStation Move. 

Americká společnost Microsoft vynalezla ke své konzoli Xbox 360 pohybový 

senzor Kinect, který snímá pohyby celého těla bez nutnosti použití dalšího ovladače. 

Každá z herních konzolí má své přednosti, avšak pro koncového spotřebitele 

je důležitá finanční dostupnost, a zde jasně dominuje právě Nintendo Wii. I proto se jeví 

jako vhodný přístroj pro využití v terapii, ať již v lékařských nebo rehabilitačních 

zařízeních, či pro domácí trénink. 

Virtuální realita využívající herní konzole je zajímavým doplňkem zvláště 

v terapii, kde je nutné repetitivní opakování určitých pohybů a výsledky se dostavují 
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až po delší době nácviku. Takový způsob léčby se může pacientům časem jevit 

jako monotónní a nudný, a tím snadno mohou ztratit potřebnou motivaci (Yong Joo 

et al., 2010). Jednou z výhod zařazení tréninku na herní konzoli do terapie je široké 

spektrum povzbuzujících prvků obsažených ve hrách, jakými jsou medaile, tabulky 

s výsledky, podporující komentáře, video opakování, hudba, bonusy a další, které mají 

za úkol motivovat uživatele k lepším výkonům (Yong Joo et al., 2010). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o terapii hrou, může snadno zaujmout mladší pacienty, kteří 

potřebují více povzbudit a motivovat. Ale je vhodná i pro seniory, kterým se často 

se stářím mění i styl života v převážně sedavý, zvláště kvůli bolestem v kloubech, 

především v kyčelních, kolenních a ramenních, zapříčiněným postupnými artrotickými 

změnami (Eustice, 2008, [online]). 

V roce 2010 založila britská fyzioterapeutka Rebecca Redmond webové stránky 

výstižně pojmenované Wii-habilitation, které poskytují informace o rehabilitaci pomocí 

herní konzole Nintendo Wii. Zahrnují stručný popis fungování zařízení a jeho ovládání, 

doporučení vhodných her dle postižených oblastí, například pro horní končetiny, dolní 

končetiny, pro poruchy rovnováhy a další, a též obsahují rady a informace zaměřené 

na hlavní přednosti, které Wii-habilitation může nabídnout, u vybraných diagnóz včetně 

jejich stručné charakteristiky (Use of the Wii, © 2011, [online]). 

Téma mne zaujalo a vybrala jsem si ho proto, neboť se domnívám, že tato 

možnost terapie v sobě ukrývá značný potenciál. Lze ji využít u pacientů různých 

věkových kategorií, od dětí a dospívající po seniory. Terapie pomocí této moderní 

technologie může respondenty daleko více oslovovat a motivovat k lepším výkonům. 

Je možno ji použít u množství rozličných diagnóz. 

Zvolené téma je velice aktuální, neboť za posledních několik let se objevilo 

mnoho článků a studií, které deklarují pozitivní vliv virtuální reality na terapii (Butler 

et al., 2010; Clark et al., 2010; Hsu et al., 2011). Avšak většina výzkumu se zabývá 

využitím herní konzole Nintendo Wii u poruch stability (Clark et al., 2010; Young 

et al., 2011). Doposud neexistuje vícero prací, které by se zabývaly terapií pomocí 

konzole Nintendo Wii u poruch hybnosti horních končetin. Jednou z mála je studie 

provedená týmem v Kanadě v roce 2011. Její autoři vykazují zvýšení aktivního rozsahu 

pohybu flexe v ramenním kloubu o 15,8 stupňů po zařazení hry bowling na Nintendo 

Wii ke standardní terapii (Hsu et al., 2011). I to svědčí pro potřebu se tímto tématem 

nadále zabývat. 
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Úkolem práce je objektivizovat terapii na herní konzoli Nintendo Wii pomocí 

goniometrie a cílem je prokázat pozitivní vliv na aktivní rozsahy pohybů na horní 

končetině. 

Výzkumnou otázkou je, zda se zvětší aktivní rozsahy pohybů horní končetiny 

po terapii na herní konzoli Nintendo Wii u pacientů po poškození mozku. 

Výběr vhodných pacientů provedla Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na Albertově. Jedná se o dvě pacientky 

po poškození mozku s centrální pravostrannou hemiparézou. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Cílem bakalářské práce je prokázat pozitivní vliv intenzivní terapie na herní 

konzoli Nintendo Wii na aktivní rozsahy pohybů na paretické horní končetině. 

Předpokládáme, že kladný efekt terapie se nám podaří prokázat pomocí zvolené 

objektivizační metody goniometrií. 

 

 

 

3 HYPOTÉZA 

 

Hypotéza 1:  Příznivý efekt terapie horní paretické končetiny na herní konzoli 

Nintendo Wii u pacientek po poškození mozku lze prokázat pomocí 

Jebsen-Taylor testu. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

 

3.1 Cévní mozková příhoda 

 

Dle WHO (World Health Organization) je cévní mozková příhoda definována 

jako rychle se rozvíjející porušení mozkové funkce s ložiskovými nebo celkovými 

klinickými příznaky trvajícími déle než 24 hodin nebo vedoucí ke smrti, bez jiné zjevné 

příčiny než cévního původu. Jak uvádí Kalvach et al. (2010), ikty se řadí celosvětově 

na druhé místo v příčinách úmrtí, především v Evropě a Spojených státech amerických, 

a jsou hlavním důvodem fyzické invalidity u dospělých starších 65 let. Dále sděluje, 

že v posledních letech stoupl počet cévních mozkových příhod v rozvojových zemích. 

Cévní mozkové příhody vznikají v 80 % následkem ischémie, tedy poškozením 

prokrvení, a to části nebo celého mozku, ve 20 % v důsledku hemoragie, neboli 

krvácením do mozkové tkáně, z čehož asi 17 % je intracerebrálních a 3 % 

subarachnoideálních krvácení. Méně častou příčinou je postižení žilního systému, 

například intrakraniální tromboflebitidy a trombózy splavů (Ambler, 2007; 

Nevšímalová et al., 2002). 

  

3.1.1 Centrální paréza 

 

Centrální neboli spastická paréza je klinický výraz používaný při poruše vláken 

pyramidových a mimopyramidových drah. Dojde-li k poškození nad křížením 

kortikospinální dráhy, projeví se na kontralaterální straně těla. Pokud se tak stane 

pod jejím zkřížením, bude manifestace stejnostranná (Nevšímalová, 2002). 

Mezi projevy centrální léze patří porucha hybnosti, kdy dochází k postižení více 

svalových skupin. Na horních končetinách bývá více postižena extenze prstů 

a loketního kloubu a abdukce v ramenním kloubu, na dolních končetinách pak flexe 

v kyčelním a kolenním kloubu a dorzální flexe nohy. Avšak jedná se o kritérium značně 

orientační (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002). Bezprostředně po příhodě se vyskytuje 

hypotonie či atonie, ale po několika dnech až týdnech dochází k hypertonii, tedy 

ke zvýšení svalového tonu, a vzniká spasticita. Spasticita je definována jako zvýšení 
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tonického napínacího reflexu v závislosti na rychlosti pasivního pohybu se současně 

zvýšenými šlachovými reflexy, které vyplývají z hyperexcitability napínacího reflexu 

(Ambler, 2011; Kolář, 2009). Převládá hypertonus antagonisty vyšetřovaného pohybu. 

Dalším hlavním druhem hypertonu je rigidita, jež má plastický charakter. Jedná se 

o stálou hypertonii agonisty i antagonisty (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002). Dalším 

příznakem centrální léze je přítomnost hyperreflexie šlachookosticových reflexů 

(důsledek spasticity) a je rozšířená zóna výbavnosti (Ambler, 2011; Nevšímalová, 

2002). Trofika je neporušena nebo mohou vznikat jen malé svalové atrofie v důsledku 

inaktivity (Ambler, 2011; Nevšímalová, 2002). Při prudkém protažení svalu dochází 

k rytmickým záškubům neboli k vyvolání klonu, a to nejčastěji chodidla, méně často 

pately nebo prstů ruky (Nevšímalová, 2002; Trojan, 2005). Dále jsou pozitivní 

patologické spastické jevy, například Babinského příznak jako extenzorová odpověď 

palce na plantární podráždění, obdobou je Justerův jev na horní končetině (Ambler, 

2011; Nevšímalová, 2002), a zánikové jevy vyznačující se poklesem ve výdržích, 

například při Mingazziniho testu (Nevšímalová, 2002; Trojan, 2005).  

 

3.1.2 Následky CMP 

 

Následky CMP jsou velmi variabilní a liší se dle místa a rozsahu poškození 

mozkové tkáně (Mozkové příhodě, © 1990-2013, [online]). 

Velmi časté jsou poruchy hybnosti (Mozkové příhodě, © 1990-2013, [online]), 

v těžších případech plegie, tedy stav kompletně porušené hybnosti, v lehčích parézy, 

kdy je aktivní pohyb zčásti zachován (Ambler, 2011). Postupně se vyvíjí 

Wernickeovo-Mannovo držení se spastickým vzorcem, kde se popisuje deprese, 

addukce a vnitřní rotace v ramenním kloubu, flexe v loketním kloubu s pronací 

předloktí, flexe ruky a prstů, vnitřní rotace dolní končetiny, extenze v kyčelním 

a kolenním kloubu, inverze a plantární flexe nohy a při chůzi cirkumdukce dolní 

končetiny (Kolář, 2009). 

Hojným a závažným následkem cévní mozkové příhody, který zhoršuje kvalitu 

života je spasticita. Spasticita vede k abnormálnímu postavení končetiny, čímž omezuje 

normální pohyb, prohlubuje motorický deficit, včetně úchopové funkce ruky, významně 

snižuje mobilitu i soběstačnost nemocného a omezuje jej v běžných denních činnostech, 

zhoršuje ošetřovatelskou péči a zvyšuje riziko dalších komorbidit, jakými jsou bolesti 

http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
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nebo svalové a kožní afekce (Neumann, Kubík, 2011, [online]). Kolář (2009) uvádí, 

že neléčená či nedostatečně léčená spasticita vede během několika let postupně 

k rozvoji vazivových kontraktur. Jednou ze současných možností terapie spasticity 

s pozitivními výsledky (Brashear, 2002) je aplikace botulotoxinu (Brashear, 2002; 

Ehler, 2001; Ehler et al., 2009; Voháňka, Mičánková Adamová, 2009), což je 

neurotoxin produkovaný anaerobní bakterií Clostridium botulinum (Voháňka, 

Mičánková Adamová, 2009). V současnosti je k léčbě k dispozici botulotoxin typu A 

a B, který byl syntetizován jako alternativa k botulotoxinu typu A (Voháňka, 

Mičánková Adamová, 2009). Účinek botulotoxinu A je pozorovatelný již po několika 

dnech, maxima dosahuje po 3-4 týdnech a přetrvává v průměru 3-4 měsíce (Ehler, 

2001). Pro terapeutický efekt je třeba lokální aplikace botulotoxinu A v kombinaci 

s aktivním rehabilitačním a léčebným programem (Ehler et al., 2009). 

Dalším následkem jsou poruchy řeči ve smyslu afázie, což je porucha 

komunikace vznikající při lézi dominantní hemisféry, nebo dysartrie, tedy poruchy 

artikulace v důsledku poškození inervace mluvidel a dalších struktur podílejících se 

na správně výslovnosti (jako jsou rty, zuby, jazyk a další), řeč je setřelá a smazaná 

(Mozkové příhodě, © 1990-2013, [online]; Ambler, 2011). Rozlišují se dva hlavní typy 

afázií, a to motorická (Brocova, expresivní) a senzorická (Wernickeova, perceptivní). 

Motorická afázie je porucha vyjadřovací schopnosti, kdy nemocný mluví málo nebo 

vůbec, špatně artikuluje, řeč je nonfluentní (neplynulá), ale mluvené řeči pacient rozumí 

a poruchu si uvědomuje. Oproti tomu senzorická afázie je porucha rozumění řeči 

mluvené i psané, nemocný mluví hodně, artikulace je normální, řeč je fluentní 

(plynulá), ale nedává smysl, nazývá se slovní salát, mluvené řeči pacient nerozumí 

a poruchu si neuvědomuje (Ambler, 2011). 

Dále sem patří změny psychiky, časté jsou změny nálad nebo chování, 

depresivní stavy či dezorientace. Komplikací po prodělaném iktu může být též epilepsie 

(Mozkové příhodě, © 1990-2013, [online]). 

 

3.1.3 Terapie 

 

Léčebně rehabilitační péče by měla být zahájena co nejdříve a měla by být 

realizována interprofesionálním týmem složeným z lékařů (neurolog a další odbornosti), 

lidí vykonávající ošetřovatelskou péči (zejména v akutním stadiu), fyzioterapeuta, 

http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
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ergoterapeuta, logopeda, psychologa, protetika, speciálního pedagoga a sociálního 

pracovníka (Bar, Chmelová, 2011, [online]).  

Fyzioterapeut může využívat řadu terapeutických konceptů a metod, z nichž 

většina je pojmenována dle jejich autorů (např. Vojtův princip, Bobath koncept) 

a jejichž společným znakem je aktivace centrálního nervového systému z periferie 

s cílem facilitace volní hybnosti za současné inhibice patologické aktivity. 

Upřednostňují se přístupy, které využívají funkčních situací a dovolují pacientovi prožít 

správnou senzomotorickou zkušenost (Bar, Chmelová, 2011, [online]).  

 

3.1.3.1 Facilitační techniky 

 

Používají se k přípravě končetiny před aktivitou a ovlivňují spasticitu uvolněním 

spastických svalů (Základní trénink, 2011, [online]).  

Mezi tyto techniky se řadí aproximace, opěrné reakce, mobilizace kloubů, 

protahování, masáž, guiding a stimulace pomocí kartáčů, míčku s bodlinami a dalších 

materiálů (Základní trénink, 2011, [online]). 

 

Aproximace 

 

Aproximace znamená přiblížení dvou nebo více kloubů k sobě pomocí tlaku 

(Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, © 2004). 

Aproximace je možno využít k udělení pohybu v kloubech, čímž se posílí 

propriocepce, ke zmírnění spasticity, ke stabilizaci polohy, k přípravě pacienta k získání 

a udržení určité pozice a k posílení svalového tonu. Po cévní mozkové příhodě ji lze 

používat od začátku rehabilitace a lze ji vykonat v jakékoliv poloze pacienta (tj. vleže, 

vsedě, ve stoji). Aproximaci může provést terapeut manuálním tlakem nebo pacient 

sám, kdy v určitých polohách využije zatížení zapříčiněné gravitací (Rehabilitace 

po cévní mozkové příhodě, © 2004).  

 

Mobilizace kloubů 

 

Mobilizace, jak popisuje Lewit (2003), je metoda, jejímž cílem je po dosažení 

předpětí (bariéry) pérujícím pohybem nebo vyčkáváním při bariéře za velmi mírného 

http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
http://www.sdruzenicmp.cz/cz/pruvodce-cmp/
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tlaku dosáhnout fenoménu uvolnění (normalizace bariéry), a tím obnovit normální 

pohyblivost v kloubech. Pro správnost provedení je důležité dodržovat několik zásad, 

kterými jsou poloha nemocného, postavení terapeuta, fixace, výchozí postavení pacienta 

a kloubu a předpětí (distrakce) (Lewit, 2003). 

 

3.1.3.2 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 

Základy této metody byly vytvořeny v letech 1946-1951 americkým lékařem 

a neurofyziologem Dr. Hermanem Kabatem (1933-1995) nejprve v Institutu 

pro nervosvalovou rehabilitaci ve Washingtonu, D.C. a později v rehabilitačním centru 

ve Vallejo v Kalifornii (Pavlů, 2003). 

Na rozvoji metodiky se od začátku podílela fyzioterapeutka Margaret Knott 

(1918-1978) a další významnou osobností byla fyzioterapeutka Dorothy Voss 

(1914-1996), jež od roku 1952 spolupracovaly. Společně téhož roku pořádaly ve Vallejo 

kurzy PNF a v roce 1956 vydaly o metodě první knižní publikaci (Pavlů, 2003).  

Podstatou PNF je cílené ovlivňování aktivity motoneuronů předních rohů 

míšních pomocí aferentních impulzů ze svalových, šlachových a kloubních 

proprioceptorů (Pavlů, 2003). 

Důležitými prvky metody jsou pohybové vzorce (patterns), popisované jako 

účelně kombinované a odstupňované sledy svalových kontrakcí a relaxací, vybavované 

či facilitované pomocí proprioceptivní a exteroceptivní stimulace, které odpovídají 

základním pohybům v běžném denním životě a sportu (Pavlů, 2003). Pohyby jsou 

vedeny diagonálním směrem se současnou rotací (Kolář, 2009) a podílí se na nich tři 

složky, flekční či extenční, abdukční či addukční a zevně nebo vnitřně rotační (Pavlů, 

2003). Další složkou je manuální vedení pohybu, jenž terapeut stále přizpůsobuje 

momentálnímu stavu a reakcím pacienta. Dle toho se aplikují pasivní pohyby, pohyby 

s částečnou dopomocí terapeuta nebo aktivní pohyby. Významným prvkem je adekvátní 

mechanický odpor, který klade terapeut manuálně. Hlavním úkolem je ustavičné 

přizpůsobování velikosti odporu aktuální síle procvičovaných svalů v dané fázi pohybu. 

Následuje fenomén iradiace (overflow), jež umožňuje vyzařování svalové aktivity 

ze silnějších svalů na svaly oslabené, a sukcesivní indukce, kdy je po předchozí 

kontrakci antagonistů agonista výkonnější (Pavlů, 2003). 
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Dalšími faktory jsou technika úchopu a postavení terapeuta, který musí stát 

v prodloužení diagonály a v kročné pozici pro snazší přenos váhy (Pavlů, 2003).  

V této metodě bylo vypracováno několik posilovacích a relaxačních 

technik, a to na základě kombinací pohybových vzorců a vhodných stimulací vedoucích 

k různým druhům svalových kontrakcí. Mezi hlavní indikace relaxačních technik patří 

spasticita a omezení pohyblivosti a bolestivá omezení pohyblivosti v kloubech 

zapříčiněná zvýšeným svalovým napětím (Kolář, 2009). 

Metodika PNF má široké užití u onemocnění jak centrálního nervového systému, 

například centrální parézy, ataxie, sclerosis multiplex, tak u poškození periferních 

nervů, příkladem paréza n. peroneus či n. radialis, degenerativní onemocnění páteře 

a končetinových kloubů, stavy po zlomeninách, poranění vazů, šlach a svalů a další. 

Mezi kontraindikace patří především závažná kardiovaskulární onemocnění, 

metastazující zhoubné nádory, horečnaté stavy nebo aplikace odporů distálně 

od lokalizace zlomeniny (Kolář, 2009). 

 

3.1.3.3 Bobath koncept 

 

Bobath koncept byl formulován a vyvinut v časných čtyřicátých letech minulého 

století neuropsychiatrem maďarsko-slovenského původu Dr. Karlem (1906-1991) a paní 

Bertou (1907-1991) Bobathovými, původně učitelkou gymnastiky v Berlíně, později 

působila jako fyzioterapeutka v Londýně. Ve třicátých letech 20. století přišli do Velké 

Británie jako židovští uprchlíci z Německa. Po téměř padesát let vyučovali koncept jako 

klinický léčebný přístup pro dospělé po cévní mozkové příhodě a pro děti s dětskou 

mozkovou obrnou z jejich léčebných center v Londýně (The Bobath Concept, 

© 1994-2013, [online]; Pavlů, 2003). 

Se svým postgraduálním kurzem odjeli do Spojených států amerických, kde 

se metoda později stala známou jako Neuro-Developmental Therapy 

(NDT, neurovývojová terapie), a byli pozváni, aby přednášeli v Evropě. Napsali spoustu 

dokumentů a knih a byli oceněni mnoha národními a mezinárodními vyznamenáními 

(The Bobath Concept, © 1994-2013, [online]).  

Teoretickou podstatou konceptu je mechanismus centrální posturální kontroly 

(Kolář, 2009). Manželé Bobathovi vyšli z pozorování, že centrálně podmíněné poruchy 

motoriky se projevují abnormálním svalovým tonem, ať již vysokým (spasticita), 
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nízkým (hypotonus), nebo kolísajícím, přítomností vývojově nižších tonických reflexů, 

poruchami reciproční inervace a výskytem asociovaných reakcí (Pavlů, 2003).  

Terapie se uskutečňuje pomocí handlingu, což je způsob provádění cvičení 

a manipulace s jedincem (Kolář, 2009).  

Mezi proprioceptivní a taktilní stimulační techniky patří nesení váhy 

(wightbearing), které má za úkol vyvolat pomocí tlaku a odporu automatické 

přizpůsobení se trupu a končetin na změnu. Dále placing a holding. Jako placing 

se označuje automatická adaptace svalů na posturální změnu provedenou terapeutem 

a holding je schopnost pacienta pohyb kontrolovat a udržet. Další technikou je tapping, 

jenž označuje proprioceptivní a exteroceptivní stimulace trupu, končetin a orofaciální 

oblasti taktilními podněty, kterými jsou potřásání, klepání, tlak a hlazení (sweep) 

(Kolář, 2009).  

Hlavní indikací jsou u dětí centrální poruchy hybnosti a u dospělých poruchy 

centrálního motoneuronu, např. CMP, roztroušená skleróza (Kolář, 2009).   

U centrálních hemiparéz dospělých se koncept zaměřuje mimo jiné 

na maximální systematické zlepšování funkce paretické strany (Pavlů, 2003).   

 

 

3.2 Virtuální realita 

 

Virtuální realita je počítačem generovaná simulace reálného prostředí (Holden, 

2005). 

Prostředí virtuální reality se odkazuje na použití interaktivních simulací 

vytvořených pomocí počítačového hardwaru a softwaru, které uživateli poskytují 

příležitost zapojit se v prostředí, které vypadá podobně jako věci a události 

ve skutečném světě (Weiss, Jessel, 1998). 

Virtuální realita je vyvíjecí se technologie, která se historicky používá 

pro výcvik motorických úkolů zahrnujících velmi složité činnosti (Flynn et al., 2007), 

jako jsou chirurgické techniky, především simulátory v obecné chirurgii, obrazem 

vedené operace (image-guided surgery) v neurochirurgii, ale i robotika užívaná 

v ortopedii a kardiochirurgii (McCloy et al., 2001), letové simulace (Ungs, 1987) 

a vojenská cvičení (Rizzo et al., 2005).  
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Technologie virtuální reality je používána pro výzkumy spojené se zdravím 

a pro klinické účely od roku 1990 (Cyarto, 2011). Nedávno byla virtuální realita 

zkoumána jako terapeutický nástroj pro znovuobnovení chybných pohybových vzorů 

a pro obnovu funkce vyplývající z nervového poškození (Flynn et al., 2007). Většina 

současných studií používá malé velikosti vzorku (Flynn et al., 2007), i přesto byly 

stanoveny slibné trendy pro zlepšení funkce ruky (Henderson et al., 2007; Kuttuva 

et al., 2006; Merians et al., 2002) a pohybové aktivity (Deutsch et al., 2004; Fung et al., 

2006; Jaffe et al., 2004; You et al., 2005) u jedinců v chronickém stadiu po cévní 

mozkové příhodě, pro kontrolu a koordinaci volních pohybů u dětí s dětskou mozkovou 

obrnou (Bryanton et al., 2006) a pro klesající akineze u jedinců s Parkinsonovou 

chorobou (Ferrarin et al., 2004). Kromě toho byl prokázán přenos nácviku ve virtuálním 

prostředí do běžného života, některé studie uvádí spontánní funkční zlepšení činností 

každodenního života (ADL) (Henderson et al., 2007; Jack, 2001; Kuttuva et al., 2006; 

Merians et al., 2002). 

 

Neuroplasticita poukazuje na pozoruhodnou schopnost mozku měnit svou 

strukturu a funkci, na základě našich zkušeností a interakce s prostředím. To se stane, 

když rosteme, učíme se novým věcem, formujeme vzpomínky a zdokonalujeme 

komplexní dovednosti prostřednictvím praxe (How does, © 2013, [online]). 

Když část mozku přestane po cévní mozkové příhodě fungovat, zdravé neurony 

v mozku se mohou reorganizovat, aby pomohly s úkoly, které poškozená část mozku již 

kompletně nezvládá. Mozek se snaží sám opravit, takže tělo může fungovat opět 

normálně (How does, © 2013, [online]). 

Nedávné pokroky v chápání tohoto mechanismu a obnovy motorických funkcí 

naznačují, že cvičení intenzivní, opakující se, náročné a vyžadující pacientovu 

pozornost jsou nejúčinnější při úpravě nervové (re)organizace (Krakauer, 2006; Van der 

Lee et al., 2001; Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]; How does, © 2013, 

[online]) a ovlivňování motorického učení (Winstein et al., 1999). Stejně jako učení se 

hry na piano, musí být cvičení prováděno tak často, jak jen je možné a může trvat 

mnoho měsíců (How does, © 2013, [online]). 

Principu neuroplasticity využívá bilaterální trénink, který je efektivní 

pro zlepšení řízení motoriky a síly (Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]; How 

does, © 2013, [online]). 
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Současný výzkum ukazuje silný vztah mezi bilaterálním tréninkem a zlepšením 

funkce horní končetiny u chronických pacientů po cévní mozkové příhodě (Cauraugh 

et al., 2005; Cauraugh et al., 2010). 

Toto cvičení obsahuje pohyby oběma pažemi současně (How does, © 2013, 

[online]). 

Horní končetiny mají tendenci pohybovat se synchronně ve stejném směru, 

se stejnou rychlostí a amplitudou (How does, © 2013, [online]). 

Bilaterální trénink zahrnuje přesunutí zdravé končetiny současně s končetinou 

s porušenou funkcí. Pohybování oběma pažemi současně povoluje neporušené 

hemisféře podporovat aktivaci zasažené hemisféry, což vede ke zlepšení pohybu paže 

a k podpoře další neuroplasticity (Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]; How 

does, © 2013, [online]). 

 

Výzkum dále stanovil konkrétní přínos vizuální a sluchové zpětné vazby 

ve znovuzískání motorických funkcí, včetně takových úkolů, jako rostoucí symetrie 

ve stoji, obnovení všedních denních aktivit (ADL) a zlepšení rovnováhy u pacientů 

v chronickém stadiu po CMP (Cheng et al., 2004; Engardt et al., 1994; Sackey et al., 

1997; Shumway-Cook et al., 2005). Bylo prokázáno, že pro zlepšení výkonnosti 

poskytují vizuální vjemy silnější motivační složku než podněty slovní (Sackey et al., 

1997).  

Další výhodou virtuálního světa je poskytnutí poutavé a motivující zpětné vazby 

(Betker et al., 2006; Kizony et al., 2005), která umožňuje účastníkovi být součástí hry 

a vytváří emocionální smysl vítězství v jednotlivých hrách (Stansfield et al., 2005). 

Nabízí možnost aktivního učení, které podporuje a motivuje účastníka (Riva et al., 

2003), schopnost objektivně zhodnotit chování v náročném, ale bezpečném prostředí, 

při zachování přísné experimentální kontroly (Rand et al., 2008). Dalším přínosem 

je schopnost individualizovat potřeby léčby a zároveň postupně zvyšovat složitost úkolů 

a snižovat podporu poskytovanou terapeutem (Rizzo, Kim, 2005; Shultheis, Rizzo, 

2001). 

Tyto vlastnosti jsou důležité, neboť nedostatek motivace a dodržování cvičení 

jsou v tradičních léčebných režimech problematické a ovlivňují terapeutické výsledky 

(Bryanton et al., 2006; Forkan et al., 2006; Plonczynski, 2000; Siebens et al., 2000). 
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Rizzo a Kim (2005) uvádí, že účastníci zažili vysokou úroveň zábavy 

při interakci ve virtuálních prostředích vytvořených pro rehabilitaci a dle Deutsch et al. 

(2004) dosáhli vysokého stupně opakování. To může vést k větší motivaci k výkonu 

(Rand et al., 2008). 

 

Motivace je považována za klíčový faktor u cvičení (Summary of Physiotherapy, 

© 2013, [online]). Z široké škály činitelů působících na motivaci pacientů bylo 

identifikováno mnoho společných rysů (King et al., 2010), mezi které patří: 

 nová, zábavná a zajímavá zkušenost 

 potěšení ze hry a myšlenková stimulace 

 pozitivní zpětná vazba, například v podobě herního skóre 

 očekávání zlepšení fyzické kondice  

 tolerance různého stupně disability 

 schopnost hrát v sociálním prostředí 

 

Tradiční, především dlouhodobá fyzioterapie je finančně nákladná. Je proto 

nutný vývoj nových technik, které nabídnou možnost tréninku motorické obnovy 

bez konstantního vedení terapeutem. Hraní videoher na běžně dostupných stolních 

počítačích není limitováno přítomností fyzioterapeuta. Takové zařízení je schopné 

poskytovat neomezenou frekvenci cvičení po neomezenou dobu v pohodlí domova. 

Virtuální prostředí nabízí vizuální a sluchové podněty pro informování účastníka o jeho 

poloze v prostoru a o úspěchu provedeného pohybu (Flynn et al., 2007). Avšak 

pro domácí použití je důležité, aby i nadále probíhaly výzkumy se zaměřením 

na finančně dostupné nástroje virtuální reality nebo herní konzole. Tyto přístroje musí 

být technicky snadno ovladatelné a musí poskytovat systematické zprávy o plnění úkolů 

(Rand et al., 2008). 
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3.3 Herní konzole Nintendo Wii 

 

Nintendo Wii bylo poprvé navrženo v roce 2001. Komerčně dostupným se stalo 

na konci roku 2006 ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii (viz obr. 1) 

(Butler, Willett, 2010). 

 

 

 

Obr. 1: Herní konzole Nintendo Wii s ovladačem WiiMote, http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/; 

[cit. 2013-03-16]. 

 

Wii využívá bezdrátové ovladače citlivé na pohyb nebo tlak, v podobě 

stabilometrické plošiny Balance Board (viz obr. 2) a ručního ovladače Wii Remote 

Controller. Tyto ovladače zrcadlí hráčovy pohyby na obrazovku, což znamená, 

že pro splnění hry musí hráč vyvíjet aktivitu (How it all, © 2011, [online]). 

 

http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/
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Obr. 2: Balance Board, http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/; [cit. 2013-03-16]. 

 

Ovladač WiiMote byl představen v roce 2006 společností Nintendo ke své 

v pořadí již šesté herní konzoli nazvané Wii (Decker et al., 2009). 

Nintendo Wii Remote neboli WiiMote (viz obr. 3) je ruční přístroj připomínající 

televizní ovladač (Lee, 2008), díky tomu se z něj stává přístupné zařízení pro širokou 

škálu lidí všech věkových kategorií (Decker et al., 2009). 

 

http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/
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Obr. 3: Bezdrátový ovladač WiiMote, http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/; [cit. 2013-03-16]. 

 

Wii Remote je napájen ze dvou tužkových AA baterií a má výdrž dvacet 

až čtyřicet hodin (Lee, 2008). Kromě tlačítek obsahuje trojosý akcelerometr, 

vysokorychlostní infračervenou kameru s vysokým rozlišením (Lee, 2008), která snímá 

dráhy pohybu a pohyby horní končetiny (Decker et al., 2009), dále reproduktor, 

vibrační zařízení a bezdrátové Bluetooth připojení (Lee, 2008). Tato technologie dělá 

z ovladače Wii Remote, jenž je kompatibilní s osobním počítačem, jedno 

z nejsofistikovanějších vstupních zařízení, které je v současnosti k dispozici (Lee, 

2008). 

Zabudovaná infračervená kamera sleduje pohybový senzor Sensor Bar (viz 

obr. 4) (How it all, © 2011, [online]), který je dodáván společností Nintendo s konzolí 

Wii (Decker et al., 2009). Ten obsahuje infračervené LED diody. Kamera pozoruje 

LED diody a dle toho rozezná, kde se nachází v prostoru. Prostřednictvím Bluetooth 

technologie poté odesílá získaná data do konzole Wii. Proto je nutná synchronizace 

ovladačů s konzolí (How it all, © 2011, [online]). 

 

http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/
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Obr. 4: Pohybový senzor Sensor Bar, http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/; [cit. 2013-03-16]. 

 

WiiMote dále obsahuje akcelerometr snímající polohu a pohyb. Tyto informace 

sbírá a pomocí Bluetooth připojení je přenáší během hry k vytvoření realistického 

ovládacího prvku, pro který je konzole Wii tak známá (How it all, © 2011, [online]). 

Hráč se pak ve většině her vidí na obrazovce v menší verzi, nazvané Mii (Hsu et al., 

2011).  

WiiMote má dvanáct tlačítek. Čtyři tlačítka jsou uspořádána ve standardním 

směrovém rozložení (nahoru, dolu, doprava, doleva). Na spodní straně ovladače 

se nachází tlačítko pro ovládání ukazovákem. Zbývajících sedm tlačítek je určeno 

ke stisku palcem. Design dálkového ovladače je symetrický, což umožňuje použití 

levou nebo pravou rukou (Lee, 2008).  

Ke sluchové zpětné vazbě slouží malý reproduktor umístěný uprostřed ovladače. 

Malé vibrační zařízení poskytuje dotykovou zpětnou vazbu. Zařízení je podobné jako 

se užívá v mobilních telefonech. Čtyři modré světelné diody ve spodní části ovladače 

poskytují zrakovou zpětnou vazbu a obvykle se používají k označení hráče (1 až 4) 

(Lee, 2008).  

WiiMote je vybaven rozšiřujícím portem pro připojení dalších ovladačů, jakým 

je například Nunchuk (viz obr. 5) (Lee, 2008). 

http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/
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Obr. 5: Ovladač Nunchuk, http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/; [cit. 2013-03-16]. 

 

Prevencí proti nechtěnému upuštění nebo hození ovladače Wii Remote 

je posunovací poutko na zápěstí (viz obr. 6 A). Nintendo též nabízí k ovladači 

Wii Remote silnější popruh a silikonové pouzdro Wii Remote Jacket (viz obr. 6 B) 

poskytující mimořádnou přilnavost, a tedy pevnější úchop, a též ochranu ovladače 

před poškozením (Redmond, 2007). 

 

http://wiizone.cz/wii-prislusenstv/
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Obr. 6: Příslušenství k ovladači Wii Remote, A: Posunovací poutko, 

http://gaygamer.net/2007/10/my_wii_jacket_leaves_me_cold.html; [cit. 2013-03-16]; 

B: Pouzdro Wii Remote Jacket, http://www.ewis.ca/onlinestore/share/prodimages/remotejacket.jpg; 

[cit. 2013-03-16]. 

 

3.3.1 Využití herní konzole Nintendo Wii v rehabilitaci 

 

Herní konzole Nintendo Wii se v neurorehabilitaci po poškození mozku, 

konkrétně po cévní mozkové příhodě, začala používat teprve nedávno, přesto existuje 

již mnoho studií, ve kterých se téměř vždy potvrzuje pozitivní vliv zařazení tohoto 

zařízení do terapie. Avšak téměř všechny studie zabývající se touto problematikou 

se zaměřují na využití herní konzole ve vztahu ke stabilitě (Clark et al., 2010; Young 

et al., 2011). Za tímto účelem je možné použít přídavné zařízení, bezdrátovou 

stabilometrickou plošinu, Wii Balance Board. 

Hsu et al. (2011) se ve své studii o efektech zařazení hry bowling pro Nintendo 

Wii u pacientů v centrech pro dlouhodobě léčené zaměřili na lidi starší padesáti let, kteří 

udávali nějaké potíže s horní končetinou, které limitovaly její funkci, včetně bolesti, 

slabosti a dalších obtíží. Tito jedinci měli v centru stanoven standardní cvičební 

program. V této studii si za smysluplnou hranici zlepšení aktivního rozsahu pohybu 

(AROM) flexe v ramenním kloubu zvolili hodnotu deset stupňů. Z vybraných probandů 

vytvořili autoři dvě skupiny, první skupina docházela jen na standardní terapii a druhá 

měla k této terapii přidány ještě dvě lekce hry bowling na herní konzoli Nintendo Wii 

http://gaygamer.net/2007/10/my_wii_jacket_leaves_me_cold.html
http://www.ewis.ca/onlinestore/share/prodimages/remotejacket.jpg
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týdně. Lekce trvaly dvacet minut. Po čtyřech týdnech se skupiny na další čtyři týdny 

vyměnily. Autoři ve výsledcích uvádějí zlepšení aktivního rozsahu pohybu do flexe 

v ramenním kloubu o 15,8 stupňů, což splnilo předem daný limit. 

Saposnik et al. (2010) popsali několik charakteristických rysů pro využití 

technologie virtuální reality v rehabilitaci. Uvádí, že může být použita jako cvičební 

pomůcka na podporu intenzivního tréninku se zaměřením na konkrétní nedostatky. 

Dovoluje pacientovi provádět úkol zaměřený na jednu konkrétní činnost. Umožňuje 

zachycení pohybu pacienta v reálném čase, což lze kombinovat se standardními 

klinicky hodnotícími metodami, které poskytují doplňující údaje 

k vyšetření. A v neposlední řadě může hrát důležitou roli v motivaci pacienta jako 

klíčového faktoru, jenž vede k uzdravení. 

Dostatečná motivace je důležitá hlavně v terapii, ve které je zapotřebí opakovat 

určité cvičební jednotky a u které dochází k viditelným výsledkům až po určité, 

většinou delší, době. Jak uvádí Yong Joo et al. (2010) ve své studii, takové terapie 

se mohou pacientům v průběhu času jevit jako monotónní a nudné, a tak mohou snadno 

ztratit motivaci. 

Za tímto účelem jsou hry pro Nintendo Wii navrženy tak, aby byly pro uživatele 

zábavné a interaktivní. Obsahují výsledky a další různé povzbuzující prvky, například 

medaile, podporující komentáře, video opakování, bonusy, hudbu a další. Tyto složky 

opakovaně povzbuzují uživatele ke zlepšení jeho výkonu (Yong Joo et al., 2010). 

Dle Yong Joo et al. (2010) zařazení přístroje Nintendo Wii do terapie přispívá 

zábavnou a interaktivní formou k povzbuzení pacienta, což může vést i k lepším 

terapeutickým výsledkům. 

Další výhodou herní konzole Nintendo Wii je, jak uvádí Cameirão et al. (2008), 

dostupnost pro všechny věkové skupiny, pořizovací cena a snadná manipulace. Lze ji 

tedy využít i v domácí terapii. 

 

3.3.2 Možnosti užití pohybového ovladače WiiMote v rehabilitaci 

 

Decker et al. (2009) ve své studii představují využití pohybového ovladače 

WiiMote k nácviku flexe a extenze u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě 

nebo po zlomeninách zápěstí, kdy často bývá omezen rozsah a plynulost pohybu 

zápěstí. 
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Jak po iktu, tak po zlomeninách jsou klíčem k úspěšné rehabilitaci repetitivní 

pohyby. Opakované pohyby mohou pomoci zlepšit svalovou paměť, kdy jsou nervové 

dráhy posilněny, což umožňuje rychlejší komunikaci do svalů a jemnější řízení pohybu, 

a pohyb se stane automatickým. Tato metoda se ukázala účinná, nicméně proces často 

trvá několik měsíců a u pacientů tak může dojít ke ztrátě motivace, k frustraci 

z pomalého pokroku až k odmítnutí rehabilitace. 

Autoři proto sestavili cenově dostupné a přenosné zařízení, které terapeutovi 

poskytuje diagnostické informace a užívá poutavé rozhraní pro pacienty, zatímco 

přispívá ke zlepšení rozsahu a plynulosti pohybu v zápěstí. 

Přístroj obsahuje pohybový ovladač WiiMote, tři pásky na suchý zip značky 

Velcro  s vhodně umístěným reflexním pruhem a infračervené LED pole. 

Uživatel sedí s paží spočívající na vyvýšeném povrchu, v této studii se jednalo 

o židli, zatímco WiiMote je položen níže. 

WiiMote a infračervené LED pole je umístěno v plastovém obalu. Infračervené 

senzory umístěné uvnitř ovladače WiiMote jsou namířené směrem k pacientově ruce, 

aby mohl být zaznamenán pohyb zápěstí. Infračervené LED pole s otvorem je umístěno 

nahoře na ovladači tak, že infračervená kamera v zařízení vidí pohyb v linii skrz tento 

otvor. Infračervené světlo emitované z LED diod je zachyceno na reflexním pruhu. 

Pohyb uživatele je sledován na základě analýzy změn úhlu v zápěstí. Pomocí 

technologie Bluetooth jsou data z tohoto zařízení přenášená do počítače.  

Tři pásky na suchý zip značky Velcro byly umístěny kolem zápěstí, na předloktí 

asi 7 cm nad zápěstím a na ruku těsně pod metakarpofalangeální klouby. 

V této studii byla použita hra Pong-like, jež se ovládá pomocí pohybů zápěstí. 

Jejím cílem je přesunout pádlo podél vodorovné osy tak, aby se udržel skákací míč 

na herní obrazovce. 

Závěrem tvůrci uvádí, že použití WiiMote technologie v rehabilitaci zaměřené 

na rozsah pohybu je uskutečnitelné, efektivní a levné. Stává se tak alternativou 

k současné terapii a zároveň rozšiřuje dostupnost fyzioterapie a činí tento typ léčby 

dostupným pro mnoho lidí v rozvojových zemích. Další výhodou je možnost použití 

tohoto zařízení k nácviku pohybu například ramenních, loketních nebo kolenních 

kloubů. 
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3.4 Terapeutické systémy a herní konzole používané v rehabilitaci 

 

První část je věnovaná terapeutickým systémům Able-X a HandTutor
TM

, druhá 

herním konzolím, které se v současnosti nachází na trhu a vytváří tak konkurenci 

konzoli Nintendo Wii, Xbox 360 s pohybovým snímačem Kinect a Sony PlayStation 2 

EyeToy a novější generace PlayStation 3 Move. U každého přístroje je uveden popis 

a studie zabývající se jeho využitelností v rehabilitaci. 

 

3.4.1 Able-X 

 

Able-X je přístroj určen pro domácí rehabilitaci (Able-X, 2013, [online]). 

Je jednoduchý na instalaci a použití, rozhraní obsahuje velké ikony, kurzor a text 

(Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]). Umožňuje uživatelům provádět terapii 

ve známém, rodinném prostředí a poskytuje poutavý a mobilní způsob terapie (Able-X, 

2013, [online]). 

Able-X hry byly navrženy speciálně pro rehabilitaci po cévní mozkové příhodě 

(Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]) a slouží k obnově funkce horní 

končetiny prostřednictvím neuroplasticity (How does, © 2013, [online]). Každá hra 

je založená na opakování jednoduchých pohybů horních končetin v intenzitě ovládané 

uživatelem. V každé hře se zvyšuje obtížnost vyžadující větší přesnost, soustředění 

a rychlost. Existuje různé vnitřní nastavení her pro lepší kontrolu obtížnosti, kterým 

je postaráno o širokou škálu možností, aby odpovídaly potřebám rehabilitace (Summary 

of Physiotherapy, © 2013, [online]). Hry jsou jednoduché a vhodné pro začátečnické 

uživatele počítačů, přesto uživatelům poskytují dostatek náročných úkolů (How does, 

© 2013, [online]). 

Able-X ovladač je navržen k ovládání obouručně (viz obr. 7) a umožňuje 

neporušené končetině usměrňovat postiženou končetinu během cvičení (Summary 

of Physiotherapy, © 2013, [online]), které musí být náročné a opakující se, aby vedlo 

ke zlepšení (How does, © 2013, [online]). 
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Obr. 7: Ovladač Able-X, http://www.medicalequipmentnz.co.nz/; [cit. 2013-03-10]. 

 

3.4.1.1 Využití zařízení Able-X v rehabilitaci 

 

Able-X je univerzální rehabilitační nástroj, který se ukázal jako účinný 

v klinických studiích (Summary of Physiotherapy, © 2013, [online]). 

King et al. provedli v roce 2010 pilotní studii se 14 účastníky, kteří absolvovali 

8-10 sezení, trvající ne déle než hodinu. Významný vliv byl prokázán na stupnici 

Fugl-Meyer testu. Rozsah zlepšení byl 0-10 Fugl-Meyer bodů, což naznačuje, že se 

žádný z pacientů v důsledku používání Able-X nezhoršil. Dále účastníci této studie 

hlásili fyzické a duševní zlepšení a potvrdili přijatelnost této formy terapie.  
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3.4.2 HandTutor
TM

 

 

Jak uvádí Carmeli et al. (2011), HandTutor
TM

 je tréninkový systém orientovaný 

na zhoršení funkce, jehož cvičení jsou založena na opakované a intenzivní aktivní flexi 

a extenzi prstu/prstů a zápěstí. Pacient nosí ergonomické rukavice se senzory, které 

umožňují počítačově monitorovat na obrazovce pohyby prstu/prstů a zápěstí a mohou 

tak zaznamenávat různá měření (viz obr. 8).  

 

 

 

Obr. 8: Tréninkový systém HandTutor
TM

, 

A: Ergonomické rukavice se senzory, http://www.handtutor.com/; [cit. 2013-03-10]; 

B: Využití v rámci rehabilitačního programu, http://www.fysiomed.cz/zdravotnicka-

technika/biofeedback/hand-tutor/; [cit. 2013-03-10]. 

 

Systém HandTutor
TM

 poskytuje cvičební úkol, který podněcuje pacienta, 

aby flektoval a extendoval prst/y a/nebo zápěstí. Speciální rehabilitační software 

poskytuje pacientovi se zhoršenou funkcí rozšířenou zpětnou vazbu (Carmeli et al., 

2011). 

Cvičení může být přizpůsobeno na trénování všech prstů současně nebo 

izolovaně (Carmeli et al., 2011). 

HandTutor
TM

 koncept pracuje s opakováním pohybů prstu/ů a zápěstí 

s kinematickou rozšířenou zpětnou vazbou. Pro zdůraznění tohoto bodu, může 

HandTutor
TM

 pracovat izolovaně na pohybu prstu nebo zápěstí se zaměřením 

na postižení ROM, rychlosti, přesnosti a homogenity pohybu v daném segmentu 

(Carmeli et al., 2011). 

Opakované funkční úkoly bez vhodné zpětné vazby mohou vést u pacienta 

k naučení náhradních hybných modelů. Náhradní pohybové vzorce mohou být jediným 

měřitelným výsledkem ke zhodnocení dosažení funkce. Kombinace HandTutor
TM
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cvičení s opakovanými funkčními úkoly podporuje učení pohybů s minimálním 

vytvářením náhradních pohybových vzorů (Carmeli et al., 2011). 

 

3.4.2.1 Využití přístroje HandTutor
TM

 v rehabilitaci 

 

Carmeli et al. (2011) ve své práci hodnotili potenciální terapeutický profit 

používání HandTutor
TM

 v kombinaci s tradiční rehabilitací po cévní mozkové příhodě 

v subakutní fázi. Studie porovnává experimentální skupinu užívající tradiční terapii 

v kombinaci s léčbou HandTutor
TM

 a kontrolní skupinu užívající pouze tradiční terapii.  

Každá lekce s HandTutor
TM

 trvala 20-30 minut s frekvencí pětkrát týdně. 

Pro pacienty byl vybrán úkol nazvaný "Track". Jedná se o míč, který 

se pohybuje ve stopě vodorovně na obrazovce. Pohyb míče na trati je řízen ohnutím 

a natažením prstu/prstů nebo zápěstí. Toto měření zachází s prsty jako s jedním celkem, 

neměří úhel každého jednotlivého kloubu. 

Jakmile je úloha nastavena, HandTutor
TM

 překládá flexi 

prstu/prstů a/nebo zápěstí jako pohyb míče dolů a extenzi prstu/prstů a/nebo zápěstí 

jako pohyb míče nahoru, podle ROM schopnosti pacienta. Když pacient ohýbá prsty 

v pěst, míč se na obrazovce pohybuje dolů, a otevřením pěsti nahoru. 

Omezené výsledky naznačují, že HandTutor
TM

 může zlepšit funkci úchopu 

v kombinaci s běžným cvičením ruky u pacientů v subakutní fázi po cévní mozkové 

příhodě. Výsledky také naznačují, že HandTutor
TM 

trénink by měl být dále zkoumán 

jako doplněk k funkčnímu tréninku u pacientů v subakutní fázi po iktu s motorickou 

dysfunkcí (Carmelli et al., 2011). 

 

3.4.3 Microsoft Kinect pro herní konzole Xbox 360 

 

Pohybový snímač Kinect byl uveden na trh v listopadu roku 2010, v České 

republice se tak stalo 10. 11. 2010 (Microsoft oznámil, 2010, [online]).  

Název Kinect je odvozen od slova „kinetic“, což znamená „pohybový“, 

a „connect“, což značí „být ve spojení s přáteli a zábavou, které máte rádi“ (Crawford, 

How Microsoft, © 1998-2013, [online]). 

Kombinace kamer, mikrofonů a softwaru promění tělo do ovladače videohry 

(Crawford, How Microsoft, © 1998-2013, [online]). Obsahuje video kameru RGB 
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(X-Box and Kinect, [2011], [online]), která pomáhá rozpoznávat obličeje a detekuje 

další funkce podle zjištění tří barevných složek: červené (red), zelené (green) a modré 

(blue) (Crawford, The Kinect Sensor, © 1998-2013, [online]) a kameru snímající 

hloubku. Hloubková kamera má dvě složky, infračervený laser, který vykresluje body, 

a infračervenou kameru, která zaznamenává bodové vzorce (viz obr. 9) (X-Box and 

Kinect, [2011], [online]). 

 

 

 

Obr. 9: Pohybový snímač Kinect, 

http://channel9.msdn.com/Series/KinectSDKQuickstarts/Understanding-Kinect-Hardware; 

[cit. 2013-03-10]. 

 

Kinect vidí každý pohyb a reprodukuje ho do hry. Také umí rozpoznat obličej 

a hlas, takže dovede hráče najít v místnosti, i když hraje se skupinou přátel (Crawford, 

How Microsoft, © 1998-2013, [online]).  

Inovativní technologie skrývající se v Kinect zařízení je kombinací hardwaru 

a softwaru obsažených v Kinect snímači, který může být přidáván ke všem existujícím 

konzolím Xbox 360 (viz obr. 10) (Crawford, The Kinect Sensor, © 1998-2013, 

[online]). 
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Obr. 10: Herní konzole Xbox 360, http://gamezine.topzine.cz/americka-armada-chce-hackovat-herni-

konzole-pro-citlive-udaje/; [cit. 2013-03-10]. 

 

Software Kinect je základním prvkem, který přiřazuje smysl tomu, co zjistí 

hardware. Při prvním spuštění senzoru si Kinect přečte rozvržení místnosti 

a nakonfiguruje herní prostor, ve kterém se budou hráči pohybovat. Pak Kinect detekuje 

a sleduje 48 bodů na každém těle hráče, mapuje tvar těla a kostru, včetně obličejových 

detailů pro digitální reprodukci (Crawford, Kinect Software, © 1998-2013, [online]). 

V závislosti na umístění Kinect snímače je potřeba počítat s hracím prostorem 

asi 1,8 metru mezi pohybovým senzorem a hráčem (Crawford, The Kinect Sensor, 

© 1998-2013, [online]).  

 

3.4.3.1 Využití pohybového snímače Kinect v rehabilitaci 

 

V červenci roku 2011 vydal Microsoft Research software Kinect Beta SDK 

pro systém Windows (X-Box and Kinect, [2011], [online]). 

Program Kinect Beta SDK pro Windows průběžně zobrazuje úhel každého 

kloubu ve vztahu ke dvěma sousedním kloubům. Tento nekomerční softwarový 

vývojový nástroj umožňuje softwarovým inženýrům vyvíjet programy, které slouží jako 

rozhraní mezi operačním systémem Windows a zařízením Kinect. Program nabízí větší 

možnost užití snímače Kinect s počítačem ve fyzioterapii. Terapeuti by například mohli 

toto zařízení využít k vytvoření individuálních domácích cvičebních programů, které 

by pacienti plnili doma. Údaje o kvalitě a množství každého provedeného cvičení 
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by byly zaznamenány tak, aby terapeut mohl sledovat pacientův pokrok (X-Box 

and Kinect, [2011], [online]). 

V níže uvedené tabulce 1 je výčet výhod a nevýhod použití pohybového snímače 

Kinect a softwaru Kinect Beta SDK pro operační systém Windows (X-Box and Kinect, 

[2011], [online]).  

 

Tab. 1: Výhody a nevýhody použití pohybového senzoru Kinect a softwaru Kinect Beta SDK 

pro operační systém Windows 

 

VÝHODY NEVÝHODY 

stále větší finanční dostupnost software je stále ve vývoji 

možnost zdarma stáhnout beta verzi 

softwaru Kinect pro Windows pro vytvoření 

programů, které budou používané 

na počítači 

(http://www.microsoft.com/en-

us/kinectforwindows/develop/developer-

downloads.aspx) 

přesnost je sporná, vzhledem ke stálému 

vývoji 

nevyžaduje použití jakýchkoliv zařízení 

připojených k tělu nebo držení v ruce, jako 

jsou například pohybové senzory, ruční 

ovladače apod. 

potřeba dalších výzkumů, aby se plně 

využil potenciál zařízení Kinect 

s ohledem na biomechaniku 

obtížnost podvádění při cvičení v důsledku 

snímání kamerou a vnímání polohy celého 

těla 

není schopen rozpoznat jemnou 

motoriku pohybu 

poskytuje okamžitou zpětnou vazbu jak 

pacientům, tak terapeutům 

(může pomoci rozvinout správné pohybové 

stereotypy) 

terapeuti potřebují školení, aby se naučili 

Kinect používat  

(především, jak nastavit pacientovi 

domácí cvičební program) 

může zvýšit motivaci pro dokončení 

domácích cvičebních programů, protože 

jsou poutavé a zábavné 

ne všichni pacienti vlastní nebo si 

mohou dovolit koupit systém Kinect 

může být použit k nácviku hrubé motoriky 

horní končetiny 

ne všechny kliniky mají Kinect 

k dispozici (potřeba toto zařízení pořídit) 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
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3.4.4 Sony PlayStation 2 EyeToy a PlayStation 3 Move 

 

Sony PlayStation vládne na trhu s herními konzolemi od zavedení původního 

zařízení PlayStation v roce 1994. Sony plánuje pokračovat ve své dominanci na trhu 

s nejnovější verzí své úspěšné konzole, PlayStation 3 (viz obr. 11) (Valdes, 

© 1998-2013, [online]). 

 

 

 

Obr. 11: Herní konzole Sony PlayStation 3, 

http://www.theoldcomputer.com/roms/index.php?folder=Sony/Playstation-3-PS3; [cit. 2013-03-10]. 

 

Herní konzole PlayStation 3 se dá pořídit s kamerou PlayStation Eye (viz obr. 12 

A) a s pohybovým ovladačem PlayStation Move (viz obr. 12 B), jenž obsahuje 

zabudované senzory, včetně akcelerometru a gyroskopu, které snímají pohyb ve třech 

osách. Na konci ovladače je přidána svítící koule a periferní kamera, které pomáhají 

lépe sledovat pohyb. Barva koule se může měnit, čímž umožňuje identifikaci až čtyř 

hráčů a poskytuje zpětnou vazbu, například blikáním (Sinclair, 2010, [online]). 

 

http://www.theoldcomputer.com/roms/index.php?folder=Sony/Playstation-3-PS3
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Obr. 12: Příslušenství k herní konzoli Sony PlayStation 3, 

A: Kamera PlayStation Eye, http://codelaboratories.com/kb/Sony-Playstation-3-Eye/; [cit. 2013-03-10]; 

B: Pohybový ovladač PlayStation Move, 

http://www.fanpop.com/clubs/playstation/images/17268880/title/playstation-move-controller-photo; 

[cit. 2013-03-10]. 

 

Na ovladači je jedno velké tlačítko, které poskytuje uživatelům snadné první 

nastavení. Dále se na zadní straně nachází „T tlačítko“ pro spuštění akce. Vibrace 

poskytují taktilní zpětnou vazbu. Ovladač je bezdrátový, na dobíjecí baterie, 

bez reproduktoru. Kamera snímá pole o velikosti 75 stupňů, sleduje osu XY s přesností 

na milimetry a osu Z na několik centimetrů (Sinclair, 2010, [online]). 

Tato technologie by též mohla být použita pro ovládání hlavou a obličejem, 

například kývnutí hlavy pro odpověď ano nebo otočení hlavy pro ne pro ovládání kvízu 

(Sinclair, 2010, [online]). 

Finančně dostupný herní systém PlayStation 2 EyeToy (viz obr. 13 A, B) 

vyrobila společnost Sony na počátku roku 2000. Poskytuje příležitost reagovat 

s virtuálními objekty, které se zobrazují na standardní obrazovku televizoru (Rand et al., 

2008). EyeToy kamera zobrazuje obrazy uživatele v reálném čase (Flynn et al., 2007; 

Rand et al., 2008). 

EyeToy aplikace zahrnuje mnoho motivačních a soutěživých prvků (Rand et al., 

2008). Zvuková a vizuální zpětná vazba indikuje úspěch nebo neúspěch pohybu 

vzhledem k hernímu úkolu (Flynn et al., 2007).  

 

http://codelaboratories.com/kb/Sony-Playstation-3-Eye/
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Obr. 13: A: Herní konzole Sony PlayStation 2 s kamerou EyeToy, http://www.the-

nextlevel.com/features/eye_toy/eye-toy.shtml, [cit. 2013-03-10]; 

B: Kamera Eyetoy k herní konzoli Sony PlayStation 2, http://whatculture.com/gaming/forgotten-gems-of-

gaming-eyetoy.php; [cit. 2013-03-10]. 

 

Hry mohou být hrány jedním nebo více hráči najednou (např. boxing, spinning 

plates). Nachází se zde i mnoho vizuálních efektů, které podporují hráče v aktivním 

pohybu bez započítávání bodů (např. painting a rainbow – malování duhy, mirror 

image – obraz v zrcadle, popping bubbles – prasknutí bublin) (Rand et al., 2008).  

Sony vydala řadu disků s aplikacemi pro EyeToy, které zahrnují funkční úkoly, 

například hra na kuchaře v kuchyni nebo servírování pokrmů v restauraci rychlého 

občerstvení. Nízká pořizovací cena a snadná instalace jsou výhody, které podněcují 

ke zvážení použití EyeToy k rehabilitačním účelům a ke zkoumání použitelnosti 

pro širokou veřejnost, nejen pro dětskou populaci, která byla původní cílovou skupinou 

(Rand et al., 2008). 

 

3.4.4.1 Využití herního systému Sony PlayStation 2 EyeToy v rehabilitaci 

 

Flynn et al. (2007) ve své studii použili komerčně dostupný herní systém Sony 

EyeToy: Play 2. Herní software může poskytnout prostředí pro znovuzískání motorické 

aktivity. Podstata technologie tkví v možnosti neomezeného opakování se zpětnou 

vazbou. Takový trénink přispívá k nervové reorganizaci a ke snížení deficitů běžně 

se vyskytujících po CMP. Účastnicí byla žena ve věku 76 let, která prodělala 17 měsíců 

před zahájením studie pravostrannou hemoragickou cévní mozkovou příhodu. Pacientka 
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popsala hry jako velmi motivující a jejich hraní si užívala. Některé hry charakterizovala 

jako příliš obtížné, jiné by dle jejího názoru potřebovaly úpravy, aby je mohly hrát 

i osoby se senzomotorickým postižením. Výhodu spatřila v tom, že jedinci, kteří hrají 

hry, tak mohou činit delší dobu, aniž by si uvědomili, kolik času uplynulo. Užila 

si soutěživost her a možnost hrát společně s vnukem. Přínos našla i v možnosti hrát 

v domácím prostředí během celého dne bez nutnosti vykonat jednotlivé cviky najednou. 

K největší změně (84,96% až 98,00%) došlo v senzorických funkcích, konkrétně 

u propriocepce. Je třeba dalších výzkumů ke zjištění tréninkových výsledků pro různé 

úrovně zdravotní disability po cévním mozkové příhodě, především pro těžší omezení. 

 

Yavuzer et al. (2008) se ve své studii zabývali zhodnocením účinků PlayStation 

EyeToy v rehabilitaci horní končetiny s poškozením motorické funkce u pacientů 

v subakutní fázi po cévní mozkové příhodě. Výzkumu se zúčastnilo dvacet pacientů 

s hemiparézou na horní končetině. Respondenti 4 týdny trénovali na paretické končetině 

pohyby do flexe a extenze v ramenním a loketním kloubu a v zápěstí a abdukci 

v ramenním kloubu na herním zařízení PlayStation EyeToy 30 minut denně, pětkrát 

týdně. Placebo skupina navíc k běžné terapii po čtyři týdny sledovala hry na systému 

PlayStation Eyetoy bez aktivní účasti, pětkrát týdně, dvě až pět hodin denně. Test 

funkční nezávislosti (FIM) byl proveden na začátku studie, po skončení terapie 

a následně s odstupem tří měsíců. Dle FIM testu vykazovali významné zlepšení 

respondenti, kteří trénovali na herním systému EyeToy, oproti kontrolní placebo 

skupině. Využití PlayStation EyeToy v kombinaci s konvečním cvičením v rehabilitaci 

po cévní mozkové příhodě má potenciál pro zlepšení motorické funkce horní končetiny 

u pacientů v subakutní fázi po CMP. 

 

Rand et al. (2008) ve své studii zjišťovali mimo jiné využitelnost herního 

systému EyeToy u jedinců po prodělané cévní mozkové příhodě v subakutní 

a chronické fázi. Studie se zúčastnilo dvanáct osob po cévní mozkové příhodě, z toho 

sedm bylo v chronické a pět v subakutní fázi. Všichni respondenti měli motorické 

poškození horní končetiny. K terapii bylo použito zařízení Sony PlayStation 2 EyeToy 

a byly vybrány hry Wishy-Washy a Kung-Foo. Herní zkušenosti s účastníky byly 

charakterizovány pomocí dotazníku a Borgovy stupnice vnímání námahy. Bylo zjištěno, 

že EyeToy je využitelný pro rehabilitaci jedinců v akutním a chronickém stadiu 
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po cévní mozkové příhodě. Vyšší prospěch z použití EyeToy byl zaznamenán 

u respondentů v chronickém stadiu než v subakutním. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Metodologie práce 

 

Tato bakalářská práce je experimentálním, neboli výzkumným typem práce. 

Hlavní složkou metodologie výzkumu je pozorování a měření. 

Zvolenou technikou sběru dat je kvalitativní výzkum. Vhodnější by se však jevil 

kvantitativní výzkum se statistickými údaji, z důvodu zobecnění získaných dat. Což ale 

v rozsahu bakalářské práce nelze provést z kapacitních i časových důvodů. K takovému 

výzkumu by bylo zapotřebí několik desítek či set probandů s podobnou diagnózou 

a následky a mohl by trvat několik měsíců nebo let. Z nasbíraných dat by se objektivněji 

mohly interpretovat výsledky a následně je snáze aplikovat do praxe. 

Pacientky byly vybrány a doporučeni Klinikou rehabilitačního lékařství 

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na Albertově. Probandky byly 

předem seznámeny s cílem práce a s využitím jejich dat a byl jim předložen 

k písemnému potvrzení informovaný souhlas. 

Úkolem práce je objektivizovat terapii na herní konzoli Nintendo Wii pomocí 

goniometrie, a tím prokázat pozitivní vliv na aktivní rozsahy pohybů na horní paretické 

končetině. Spolupracovaly jsme s kolegyní Kateřinou Vélovou, která se ve své 

bakalářské práci s názvem Objektivní hodnocení efektu terapie: Akcelerometrie, 

Využití akcelerometrie k objektivnímu hodnocení efektu terapie poruch hybnosti horní 

končetiny, zabývala využitím akcelerometrických náramků před terapií, po terapii 

a s odstupem tří týdnů od poslední terapie. Před terapií provedla s pacientkami testy 

Jebsen-Taylor a FIM (Funkční míra nezávislosti), které byly zopakovány po osmi 

terapiích na herní konzoli Nintendo Wii a s odstupem tří týdnů po terapii. Výsledky 

z testu Jebsen-Taylor poslouží v této práci k potvrzení hypotézy, zda lze prokázat 

příznivý efekt terapie horní paretické končetiny na herní konzoli Nintendo Wii 

u pacientek po poškození mozku pomocí Jebsen-Taylor testu. Pro doplnění budou 

uvedeny i výsledky doplňujícího testu funkční míry nezávislosti. 
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Rehabilitace na herní konzoli Nintendo Wii probíhala ve speciální místnosti 

na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN 

v Praze na Albertově. 

Účastnice prošly vstupním vyšetřením, které obsahovalo kineziologický rozbor, 

neurologické vyšetření a vyšetření pomocí goniometru. Po skončení osmi terapií bylo 

provedeno kontrolní goniometrické měření horních končetin. Dále byly použity 

výsledky testů Jebsen-Taylor a FIM od kolegyně, jak je popsáno výše. 

 

4.1.1 Výběr pacientů 

 

Vhodní kandidáti k terapii byli doporučeni Klinikou rehabilitačního 

lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na Albertově na základě 

kritérií, aby uchazeči měli na horní končetině alespoň zčásti zachovanou hybnost, tedy 

aby se nejednalo o plegii končetiny, a aby měli na určitém stupni zachovanou citlivost 

z důvodu stisku tlačítek na ovladači Wii Remote Plus. Jedná se o dvě pacientky 

po poškození mozku – po cévní mozkové příhodě. Probandky byly předem 

informovány o účelu výzkumu, o průběhu terapie a měření, o celkovém počtu 

a časovém rozsahu jednotlivých terapií. Každé účastnici byl před spoluprací 

a zařazením do terapie předložen k písemnému potvrzení informovaný souhlas 

(viz příloha 1). 

Kazuistiky jsou uvedené v příloze (viz příloha 2 a 5). 

 

4.1.2 Průběh terapie 

 

Nejdříve prošly pacientky vstupním vyšetřením, které obsahovalo 

kineziologický rozbor, goniometrii a neurologické vyšetření. Byly provedeny testy 

Jebsen-Taylor a FIM. Poté proběhlo osm terapií na herní konzoli Nintendo Wii. Každá 

terapie trvala 45 minut s četností dvakrát až třikrát týdně, dle možností pacientek 

a terapeuta, po dobu čtyř týdnů. Po poslední terapii bylo provedeno výstupní 

goniometrické měření (viz příloha 4 a 7) a kolegyní testy Jebsen-Taylor a FIM, které 

u pacientky č. 2 byly zopakovány ještě po třech týdnech od poslední terapie na herní 

konzoli. Pacientka č. 1 poslední měření nedokončila ze zdravotních důvodů.  
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Terapie probíhaly na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty a VFN 

v Praze na Albertově v místnosti zařízené pro tyto účely.  

Před každou terapií byla důležitá příprava paretické horní končetiny. Pacientkám 

byla provedena stimulace míčkem s bodlinami, aproximace do ramenního a loketního 

kloubu, zápěstí a drobných ručních kloubů. Dále byly zařazeny pasivní a aktivní pohyby 

s dopomocí v diagonálách dle proprioceptivní neuromuskulární facilitace.  

Při terapii na herní konzoli Nintendo Wii byly užívány prvky guidingu z Bobath 

konceptu z důvodu, že především zpočátku měly obě probandky při pohybech horními 

končetinami tendence k souhybům trupu a pánve. Guiding je manuální vedení 

či navádění do pohybu terapeutem tak, aby si pacient sám uvědomil a pochopil rozdíl 

mezi správně a nesprávně zvládnutým pohybem. 

Na začátku první terapie byly pacientkám vytvořeny a pojmenovány animované 

postavičky zvané Mii (viz obr. 14), u kterých je možné nastavit tvar a barvu obličeje, 

nosu, očí, vlasů, vložit brýle a další tak, aby byly co nejvíce podobné konkrétnímu 

uživateli. Všechny terapie tak každá pacientka absolvovala se svojí pojmenovanou 

zmenšenou napodobeninou. 

 

 

 

Obr. 14: Animované postavičky Mii obou probandek; Dubová, 2013. 

 

K terapii byly zvoleny čtyři hry z dvanácti her z herního disku Wii Sports Resort 

z důvodu možnosti ovládání oběma horními končetinami naráz. Jednalo se o hry 

Wakeboarding – jízda za člunem na vodním prkně, Power Cruising – jízda na vodním 

skútru, Skydiving – skok s padákem a Island Flyover – let okolo ostrova z kategorie Air 

Sports. Jednotlivé hry včetně ovládání a subjektivního hodnocení obtížnosti 

dle pacientek jsou popsány v tabulce 2. 
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Tab. 2: Popis, ovládání a subjektivní hodnocení obtížnosti jednotlivých her dle pacientek (+ - nejnižší 

obtížnost, +++ - nejvyšší obtížnost) 

 
W

II
 S

P
O

R
T

S
 R

E
S

O
R

T
  

 
NÁZEV HRY POPIS OVLÁDÁNÍ OBTÍŽNOST 

 

 

 

WAKEBOARDING 

(jízda na vodním 

prkně) 

Hráč jede 

na vodním 

prkně, jež je 

taženo člunem 

a vytváří vlny, 

přes které hráč 

skáče. 

Cílem hry je 

získat co nejvíce 

bodů 

za akrobatické 

skoky. Hra je 

zaměřena 

na pohyby 

v ramenním 

kloubu. 

Hráč ovládá hru 

pomocí ovladače 

Wii Remote Plus 

drženého oběma 

rukama 

v horizontální 

poloze. 

Nakláněním 

ovladače zatáčí 

hráč doprava 

a doleva, 

pohybem nahoru 

vyskočí. 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

POWER CRUISING 

(jízda na vodním 

skútru) 

Hra nabízí dva 

módy – slalom 

a hru dvou 

hráčů proti sobě 

(k terapii nebyla 

použita). 

Hra je zaměřena 

na pohyby 

v zápěstí. 

Hráč ovládá hru 

pomocí ovladače 

Wii Remote Plus 

drženého v pravé 

ruce a k němu 

připojeného 

ovladače 

Nunchuk 

drženého v levé 

ruce. Ovladače 

drží hráč jako 

řídítka. 

Stisknutím 

a držením tlačítka 

A na ovladači Wii 

Remote Plus jede 

skútr dopředu. 

Nakláněním obou 

ovladačů doleva 

nebo doprava 

skútr zatáčí. 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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W
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S
O
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AIR SPORTS 

(sporty ve vzduchu) 

Hra nabízí tři 

módy – 

Skydiving (skok 

s padákem), 

Island Flyover 

(let kolem 

ostrova 

v letadle), 

Doglight 

(letecký souboj 

proti soupeři) – 

tato hra je 

určena pro více 

hráčů, 

pro terapii 

nebyla použita. 

Hra je zaměřena 

na pohyby 

v ramenním, 

loketním kloubu 

a v zápěstí. 

Hráč ovládá hru 

pomocí ovladače 

Wii Remote Plus.  

U hry Skydiving 

představuje 

ovladač 

parašutistu. 

Ovladač je držen 

oběma rukama. 

Nakláněním 

ovladače do pravé 

a levé strany 

a nahoru a dolů 

se skokan snaží 

vytvořit dvojice, 

trojice až čtveřice 

s ostatními 

parašutisty. 

Na konci seskoku 

se snaží proletět 

třemi kruhy 

vytvořenými 

ostatními 

skokany. 

U hry Island 

Flyover zastupuje 

ovladač letadlo. 

Ovladač je držen 

oběma rukama.  

Letadlo zatáčí 

nakláněním 

ovladače do stran, 

pohybem vpřed 

zrychluje, vzad 

zpomaluje. 

Pomocí šipek 

se může pilot 

rozhlédnout 

po okolí, 

stisknutím tlačítka 

B vypnout motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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Pro ukázku obr. 15 (A, B) zobrazuje hry Skydiving a Power Cruising.  

 

 

 

Obr. 15: A: Hra Skydiving, http://guide2games.org/2009-reviews/4295/wii-sports-resort/; [cit. 2013-04-

09]; 

B: Hra Power Cruising, http://guide2games.org/2009-reviews/4295/wii-sports-resort/; [cit. 2013-04-09]. 

 

Obrázek 16 znázorňuje držení ovladače Wii Remote Plus u hry Skydiving. 

 

 

 

Obr. 16: Držení ovladače Wii Remote Plus u hry Skydiving; Dubová, 2013. 

 

Pro záznamy z terapií byly individuálně každé probandce vytvořeny 

tabulky (viz příloha 3 a 6), do kterých byly zapisovány číslo terapie, datum, status 

praesens, jednotlivé hry a jejich počet opakování, délka terapie a poznámky 

o průběhu jednotlivých terapií, např. zda bylo zaznamenáno zlepšení v jednotlivých 

hrách, jestli byly vytvořeny rekordy a jak pacientky terapii zvládly. Tabulka 3 zobrazuje 

zápis z jedné terapie. 

http://guide2games.org/2009-reviews/4295/wii-sports-resort/
http://guide2games.org/2009-reviews/4295/wii-sports-resort/
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Tab. 3: Ukázka zápisu jedné terapie pacientky č. 1 

 

Číslo terapie 3. 

Datum 4. 2. 2013 

Status praesens cítí se dobře, motivovaná, dobrá spolupráce 

Hry Wakeboarding 3x 

 Power Cruising 5x 

Air Sports – Skydiving 3x 

Délka terapie 45 minut 

Poznámky Zlepšení ve hře Power Cruising. Hru Skydiving zvládá zcela 

samostatně s dopomocí zdravé levé horní končetiny. 

Souhyby trupu a pánve při hře Wakeboarding již jen při první 

hře – guiding. 

U hry Power Cruising dopomoc fyzioterapeutem s ovládáním 

a vedením pravé horní končetiny. 

 

Všechny terapie byly pro každou pacientku stejné, nejprve byla provedena 

příprava paretické horní končetiny výše zmíněnými metodami, poté následovala terapie 

na herní konzoli Nintendo Wii. Obě pacientky při terapiích seděly a začínaly hrou 

Wakeboarding – jízda na vodním prkně, dále byla zařazena hra Skydiving – skok 

s padákem a na závěr hra Power Cruising – jízda na vodním skútru, která se oběma 

pacientkám především zpočátku zdála hodně těžká, ale bavila je. Hra Power Cruising 

vyžadovala k ovladači Wii Remote Plus, který byl držen v pravé ruce, připojit ovladač 

Nunchuk, jenž byl držen v levé ruce. U hry tak byla nutná dopomoc terapeuta 

s ovládáním, neboť na ovladači Wii Remote Plus bylo zapotřebí držet tlačítko A, 

aby se skútr pohyboval vpřed, a nutná byla i dopomoc pohybu v zápěstí pro zatáčení 

skútru doleva a doprava (viz obr. 17). 

 



51 

 

 

 

Obr. 17: Dopomoc terapeuta s ovládáním při hře Power Cruising; Dubová, 2013. 

 

Pacientka č. 1 začínala hrou Wakeboarding, poté hrála první dvě terapie namísto 

hry Skydiving hru Island Flyover – let kolem ostrova v letadle, zbylých šest terapií hrála 

hru Skydiving, a nakonec hrála hru Power Cruising. Pacientka č. 2 začínala též hrou 

Wakeboarding, poté následovala hra Skydiving a Power Cruising. Na druhé terapii 

pacientka č. 2 vyzkoušela střední úroveň hry Wakeboarding, která dle jejích slov pro ni 

byla těžší, ale zvládala ji. Tato hra byla zařazena vždy na závěr terapie, tedy po hře 

Power Cruising. 

Při každé terapii byla z důvodu zesílení intenzity tréninku snaha o navýšení 

zopakování jednotlivých her nebo alespoň o zachování stejného počtu. Pauza byla 

vyčleněna jen na čas nastavení následující hry. Žádné jiné delší přestávky vkládány 

nebyly. 



52 

 

4.2 Výsledky 

 

4.2.1 Výsledky goniometrického měření 

 

U obou probandek bylo provedeno goniometrické měření rozsahu aktivních 

pohybů v kloubech horních končetin, a to v rámci vstupního vyšetření před terapiemi 

na herní konzoli Nintendo Wii a po poslední osmé terapii. Níže uváděné tabulky 4 a 5 

reprezentují porovnání měření aktivního rozsahu pohybu v kloubech na paretické horní 

končetině před terapiemi a po poslední terapii. 

 

Tab. 4: Pacientka č. 1 – porovnání goniometrického vyšetření aktivního rozsahu pohybu paretické horní 

končetiny před a po terapii 

 

 
PŘED TERAPIÍ 

(29. 1. 2013) 

PO TERAPII 

(20. 2. 2013) 

Ramenní kloub   

S (EX – 0 – FX) 20 – 0 – 155 20 – 0 – 155 

F (ABD – 0 – ADD) 80 – 0 – neměří se 80 – 0 – neměří se 

T (hor. ABD – 0 – hor. ADD) 20 – 0 – 100 20 – 0 – 100 

R (ZR – 0 – VR) 0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 

   

Loketní kloub   

S (hyper. EX – 0 – FX) 0 – 10 – 110 0 – 10 – 110 

   

Předloktí   

R (SUP – 0 – PRO)                     0 – 0 – 70 0 – 0 – 70 

   

Zápěstí   

S (EX – 0 – FX) 0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 

F (ABD – 0 – ADD)    0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 

 

Pozn.:  Pacientka č. 1 měla 10° semiflexi v loketním kloubu, aktivně extenzi neudělala. 

 

Jak ukazuje tab. 4, u pacientky č. 1 ke zlepšení aktivního rozsahu v kloubech 

na paretické horní končetině nedošlo. Pacientka sama nepociťovala žádnou změnu. Ani 

k lepšímu ani k horšímu. 
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Tab. 5: Pacientka č. 2 – porovnání goniometrického vyšetření aktivního rozsahu pohybu paretické horní 

končetiny před a po terapii 

 

 
PŘED TERAPIÍ 

(29. 1. 2013) 

PO TERAPII 

(20. 2. 2013) 

Ramenní kloub   

S (EX – 0 – FX) 30 – 0 – 165 30 – 0 – 170 

F (ABD – 0 – ADD) 90 – 0 – neměří se 90 – 0 – neměří se 

T (hor. ABD – 0 – hor. ADD) 20 – 0 – 110 20 – 0 – 110 

R (ZR – 0 – VR) 60 – 0 – 80 60 – 0 – 80 

   

Loketní kloub   

S (hyper. EX – 0 – FX) 0 – 10 – 30 0 – 10 – 30 

   

Předloktí   

R (SUP – 0 – PRO)                     65 – 0 – 75 65 – 0 – 75 

   

Zápěstí   

S (EX – 0 – FX) 0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 

F (ABD – 0 – ADD)    0 – 0 – 0 0 – 0 – 0 

 

Pozn.:  Pacientka č. 2 měla 10° semiflexi v loketním kloubu, aktivně extenzi neudělala. 

Aktivní pohyb do flexe v loketním kloubu zvládla do 30°, poté se současnou 

abdukcí ramenního kloubu do 90° vykonala flexi v loketním kloubu do 110°. 

 

Z tab. 5 vyplývá, že u pacientky č. 2 došlo ke zvětšení aktivního rozsahu pohybu 

v ramenním kloubu do flexe o 5°. Pacientka však žádnou změnu nepozorovala, 

připadala si stejně jako před terapiemi na herní konzoli. 

 

 

 

 

Vysvětlivky:  S – sagitální rovina, F – frontální rovina, T – transverzální rovina,  

R – rotace, EX – extenze, FX – flexe, ABD – abdukce, ADD – addukce, 

hor. ABD – horizontální abdukce, hor. ADD – horizontální addukce,  

ZR – zevní rotace, VR – vnitřní rotace, SUP – supinace, PRO – pronace 
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4.2.2 Výsledky Jebsen-Taylor testu 

 

Výsledky Jebsen-Taylorova standardizovaného hodnocení pro jemnou a hrubou 

motoriku jsou prezentovány v tabulkách 6 a 7. 

Normy pro pacientky č. 1 a 2 jsou uvedeny v příloze 8. 

 

Tab. 6: Pacientka č. 1 – porovnání výsledků testu Jebsen-Taylor před a po terapii 

 

 
První testování 29. 1. 2013 Druhé testování  20. 2. 2013 

Subtest 

[t/min] 

Nedominantní 

končetina 

Dominantní 

končetina 

Nedominantní 

končetina 

Dominantní 

končetina 

Psaní [t/min] 
01:32:22 

Nelze 

hodnotit 
01:23:30 Nelze hodnotit 

Karty [t/min] 00:08:00 03:37:19 00:06:00 01:12:93 

Drobné 

předměty 

[t/min] 

00:13:09 
Nelze 

hodnotit 
00:10:11 Nelze hodnotit 

Simulované 

jedení 

[t/min] 

00:14:62 
Nelze 

hodnotit 
00:12:00 Nelze hodnotit 

Hrací kameny 

[t/min] 
00:10:07 

Nelze 

hodnotit 
00:09:07 Nelze hodnotit 

Velké lehké 

předměty 

[t/min] 

00:05:28 02:41:00 00:04:26 02:50:43 

Velké těžké 

předměty 

[t/min] 

00:13:03 02:00:00 00:08:32 01:47:00 

 

Pacientka č. 1 se zúčastnila pouze testování před terapií a po poslední terapii 

na herní konzoli kvůli náhlému přesunu do nemocnice. Poté již nebyla schopna výzkum 

dokončit. 

Pacientka č. 1 se po intenzivní terapii u dvou subtestů zlepšila, jak dokazují 

červeně označené časy. Ke zlepšení došlo i u nedominantní končetiny. 
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Tab. 7: Pacientka č. 2 – porovnání výsledků testu Jebsen-Taylor před a po terapii 

 

  

  
První 

testování 

29. 1. 

2013 

Druhé 

testování 

20. 2. 

2013 

Třetí 

testování 

11. 3. 

2013 

Subtest 

[t/min] 

Nedomi-

nantní 

končeti-

na 

Dominan-

tní 

končeti-

na 

Nedomi-

nantní 

končeti-

na 

Dominan-

tní 

končetina 

Nedomi-

nantní 

končetina 

Dominan-

tní 

končetina 

Psaní 

[t/min] 
01:01:65 

Nelze 

hodnotit 
00:49:00 

Nelze 

hodnotit 
00:40:00 

Nelze 

hodnotit 

Karty 

[t/min] 
00:09:19 02:26:36 00:08:00 02:18:00 00:08:00 01:50:00 

Drobné 

předměty 

[t/min] 

00:06:90 
Nelze 

hodnotit 
00:05:23 2 svorky 00:06:12 1 svorka 

Simulované 

jedení 

[t/min] 

00:18:50 
Nelze 

hodnotit 
00:08:00 1 fazole 00:07:12 

Nelze 

hodnotit 

Hrací 

kameny 

[t/min] 

00:07:72 
Nelze 

hodnotit 
00:05:00 

Nelze 

hodnotit 
00:04:88 

Nelze 

hodnotit 

Velké lehké 

předměty 

[t/min] 

00:05:72 00:40:43 00:04:31 00:35:20 00:04:20 00:32:00 

Velké těžké 

předměty 

[t/min] 

00:06:22 01:50:69 00:05:30 01:20:11 00:05:22 00:25:00 

 

Pacientka č. 2 se zlepšila ve třech subtestech. Velmi pozitivní je, že se pacientka 

zlepšila i s odstupem času po terapii, jak je uvedeno v posledním sloupci dole. 

U subtestů drobné předměty a simulované jedení se pacientce podařilo posbírat dvě 

kancelářské svorky a na lžíci nabrat jednu fazoli. Vzhledem k tomu, že vyhodnocování 

zohledňuje pouze čas, za který byl celý úkol splněn, je tento výsledek v tabulce 

zaznamenán slovně. Také nedominantní končetina se při každém testování zlepšovala. 
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4.2.3 Výsledky FIM testu 

 

Výsledky standardizovaného a mezinárodně uznávaného testu funkční míry 

nezávislosti jsou uvedeny v tabulce 8 a 9. 

 

Tab. 8: Pacientka č. 1 – porovnání výsledků FIM testu před a po terapii 

 

 

29. 1. 2013 20. 2. 2013 

Osobní hygiena     

A. Příjem jídla 6 6 

B. Osobní hygiena 6 6 

C. Koupání 4 5 

D. Oblékání horní polovina těla 7 7 

E. Oblékání dolní polovina těla 3 4 

F. Použití WC 7 7 

Kontrola sfinkterů     

Kontrola močení část 1 7 7 

část 2 6 6 

Kontrola vyprazdňování část 1 7 7 

část 2 6 6 

Přesuny     

I. Postel, židle, vozík 5 5 

J. Toaleta 7 7 

K. Vana, sprchový kout 5 5 

Lokomoce     

L. Chůze/jízda na vozíku W W 

M. Schody 5 5 

Komunikace 6 6 

N. Rozumění  B B 

O. Exprese (vyjadřování) B B 

Sociální schopnosti     

P. Sociální interakce 6 6 

Q. Řešení problémů 5 5 

R. Paměť 6 6 

Celkově FIM 104 105 

 

Vysvětlivky:  chůze, rozumění a exprese se nehodnotí stupnicí od 1 – 7 ale písmeny 

Chůze: W – pro chůzi, C – invalidní vozík, B – oboje 

Porozumění: A – pro sluchová, V – pro zrakové, B – pro oboje 

Projev: V – pro hlasové, N – pro nehlasové, B – pro oboje 
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Pacientka č. 1 dosáhla dle hodnocení FIM testu při prvním vyšetření 

před terapiemi na horní konzoli Nintendo Wii skóre 104 bodů. Při druhém vyšetření 

po poslední terapii dosáhla o 1 bod více, a to v kategorii oblékání dolní poloviny těla. 

Pacientka č. 1 doma nevaří, ani se nestará o domácnost, nanejvýš umyje hrnek nebo 

setře prach. Doma po bytě je schopna samostatného pohybu, ale venku se bojí a chodí 

jen v doprovodu manžela, který ji doprovázel na všechny terapie. Pacientka č. 1 

je na manželovi velmi závislá. 
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Tab. 9: Pacientka č. 2 – porovnání výsledků FIM testu před a po terapii 

 

 

29. 1. 2013 20. 2. 2013 

Osobní hygiena     

A. Příjem jídla 7 7 

B. Osobní hygiena 7 7 

C. Koupání 7 7 

D. Oblékání horní polovina těla 7 7 

E. Oblékání dolní polovina těla 7 7 

F. Použití WC 7 7 

Kontrola sfinkterů     

Kontrola močení část 1 7 7 

část 2 7 7 

Kontrola vyprazdňování část 1 7 7 

část 2 7 7 

Přesuny     

I. Postel, židle, vozík 7 7 

J. Toaleta 7 7 

K. Vana, sprchový kout 7 7 

Lokomoce     

L. Chůze/jízda na vozíku W W 

M. Schody 7 7 

Komunikace 7 7 

N. Rozumění  B B 

O. Exprese (vyjadřování) B B 

Sociální schopnosti     

P. Sociální interakce 7 7 

Q. Řešení problémů 7 7 

R. Paměť 7 7 

Celkově FIM 126 126 

 

Pacientka č. 2 dosáhla v hodnocení FIM testu nejvyššího skóre 126 bodů, a to již 

při prvním vyšetření před terapiemi na herní konzoli. Od začátku tedy byla plně 

soběstačná. Jediné dvě věci, které dle jejích slov pacientce č. 2 činí obtíže, jsou nošení 

koše na prádlo a loupání brambor, z důvodu neudržení brambory v paretické ruce. 
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5 DISKUZE 

 

Herní konzole Nintendo Wii se v neurorehabilitaci po poškození mozku, 

konkrétně po cévní mozkové příhodě, začala používat teprve nedávno. Většina prací, 

které zkoumaly vliv zařazení herní konzole do terapie, se shodla na vyšší motivaci 

probandů ke cvičení, než tomu tak je u běžné terapie (Saposnik et al., 2010; Yong Yoo 

et al., 2010). Tato skutečnost se nám potvrdila též. Ani jedna pacientka se s tímto typem 

terapie dříve nesetkala. Obě se shodly, že to pro ně byla nová zkušenost, na terapie 

se těšily a hry je bavily. Uvedly, že jim ani nepřišlo, že jsou na terapii a trénují. Ocenily 

povzbudivé prvky ve hrách, například potlesk, tabulky s výsledky, kde viděly, zda 

se od poslední hry zlepšily. Dále se jim líbilo ztvárnění oznámení o rekordu v dané hře, 

kdy se na obrazovce nejprve ukázalo bodové hodnocení v tabulce s výsledky, a poté 

ještě další okno, kde bylo řečeno, že byl vytvořen nový rekord, a kde bylo uvedeno 

jejich jméno, počet bodů a obdržely animovanou královskou korunu. 

 

I přesto, že celý software je i na našem trhu dostupný pouze v anglickém jazyce, 

ovládání se i tak ukázalo jako velice intuitivní a pacientka č. 2 se po nějakém čase 

naučila pustit si další hru zcela sama bez pomoci. Ovšem vzhledem k možnosti 

používání této konzole k domácí terapii by pro lidi starší nebo s vyšším kognitivním 

deficitem mohla jazyková bariéra znamenat větší problém. Z tohoto důvodu by bylo 

vhodnější, aby hry byly v českém jazyce. V opačném případě bude nutná přítomnost 

dohlížející osoby, například rodinného příslušníka, který se s konzolí naučí pracovat. 

 

Výsledky z goniometrického měření ukazují, že u pacientky č. 1 ke zlepšení 

aktivního rozsahu pohybu v kloubech na paretické horní končetině nedošlo. U pacientky 

č. 2 došlo ke zvětšení aktivního rozsahu pohybu v ramenním kloubu do flexe o 5°. 

Práce, které se zabývají využitím herní konzole Nintendo Wii v terapii po cévní 

mozkové příhodě, jsou většinou zaměřené na problematiku stability (Clark et al., 2010; 

Young et al., 2011) než na poruchy hybnosti horní končetiny.  

 

Studie, které se touto problematikou zabývají, pak většinou nehodnotí zvětšení 

aktivního rozsahu pohybu v kloubech pomocí goniometrie, ale využívají různé testovací 
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škály, například Fugl-Meyer hodnocení (Fugl-Meyer Assessment) (Mouawad et al., 

2011; Yong Yoo et al., 2010) nebo Wolfův motorický funkční test (Wolf Motor 

Function Test) (Mouawad et al., 2011; Saposnik et al., 2010). Všechny práce zmíněných 

autorů dokazují zlepšení v daných testech a shodují se na tom, že zařazení tréninku 

na herní konzoli Nintendo Wii ke konvenční terapii je přínosné a efektivní. Nicméně, 

jak zmiňují Yong Yoo et al. (2010), další kontrolované studie jsou důležité 

pro vyhodnocení, jestli se jedná o zlepšení funkce horní končetiny nezávisle na tradiční 

terapii a zda je možný přenos do každodenních činností. Saposnik et al. (2010) navíc 

upozorňují na potřebu použití mnohem většího vzorku pacientů, aby bylo možné 

aplikovat konečné výsledky v širším měřítku. 

 

Jedna z mála studií, která u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě 

hodnotila zlepšení aktivního rozsahu pohybu v kloubech na horní končetině mimo jiné 

pomocí goniometrie, byla uvedena Mouawad et al. (2011). Výzkumu se zúčastnilo 

sedm pacientů nejvýše 38 měsíců po iktu a 5 zdravých kontrolních osob. Probandi 

po cévní mozkové příhodě postupně zvyšovali domácí trénink na herní konzoli 

Nintendo Wii na tři hodiny denně. Pasivní a aktivní rozsahy pohybu na postižené 

končetině byly měřeny v ramenním a loketním kloubu. V ramenním kloubu se autoři 

zaměřili na flexi a abdukci, v loketním kloubu na flexi. Z výsledků plyne, že došlo 

ke zlepšení jak u pasivních, tak u aktivních pohybů, konkrétně u pasivních pohybů 

o 20,1° a u aktivních pohybů o 14,3°. Závěrem autoři potvrzují, že intenzivní 

dvoutýdenní terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě dosáhla významných 

a klinických výsledků ve zlepšení funkční motorické schopnosti a tyto zisky byly 

přeneseny do běžných denních činností. 

 

Jednou z důležitých otázek v rehabilitaci, jež využívá k terapii prostředí virtuální 

reality, je právě přenos nabytých zkušeností a zlepšení funkce do běžných denních 

aktivit. Tato schopnost se hůře dokazuje, proto je zapotřebí soustředit se na takové 

výzkumy, které by tuto skutečnost statisticky a objektivně potvrdily. 

 

Jiná z prací, ve které byla posuzována změna aktivního rozsahu pohybu na horní 

končetině pomocí goniometrie, byla vydána Hsu et al. (2011). Zkoumali efekt hry 

bowling na herní konzoli Nintendo Wii, jež byla zařazena ke standardní terapii 
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u pacientů v centrech pro dlouhodobě léčené. Lekce na herní konzoli probíhaly dvakrát 

týdně a každá trvala dvacet minut. Studie byla zaměřena na lidi starší padesáti let, kteří 

udávali nějaké potíže s horní končetinou, jež limitovaly její funkci, včetně bolesti, 

slabosti a dalších obtíží. Tvůrci si zvolili za smysluplnou hranici zlepšení aktivního 

rozsahu pohybu (AROM) flexe v ramenním kloubu hodnotu deset stupňů. Autoři 

ve výsledcích uvádějí zlepšení AROM do flexe v ramenním kloubu o 15,8 stupňů, což 

splnilo předem daný limit. Ačkoli v této práci nebyli zařazeni probandi s poruchou 

funkce horní končetiny po cévní mozkové příhodě, výsledky dokazují, že terapie 

na herní konzoli je účinná a nachází využití i u jiných diagnóz.  

 

Ve srovnání s těmito studiemi jsme takového zvýšení aktivního rozsahu pohybu 

nedosáhli. 

Příčinou nezlepšení u pacientky č. 1 může být delší doba od prodělané cévní 

mozkové příhody, a to tři a půl roku, na rozdíl od pacientky č. 2, u které tato doba činí 

dva roky a tři měsíce.  

Dalším důvodem může být i věk pacientek, kdy pacientka č. 1 je o 18 let starší 

než pacientka č. 2. Ačkoli zmíněné práce dokazují, že ke zlepšení docházelo i u starších 

lidí. 

Jinou příčinou může být i rozdílná vnitřní motivace pacientek. Pacientka č. 2 

byla často sebekritická a nespokojená se svými výsledky, i když byly lepší 

než předchozí, a chtěla se neustále zlepšovat a překonávat. Možná i proto, že byla 

rozhodnuta začít si hledat pracovní uplatnění. Naopak pacientka č. 1 působila smířeně 

se svým stavem a příliš si nevěřila. Ale uváděla, že vybrané hry ji bavily. Od mládí 

hrála různé hry a byla soutěživá. I přes motivační prvky v jednotlivých hrách 

a povzbuzující slova terapeuta se pacientku zřejmě nepodařilo dostatečně přesvědčit 

k lepším výkonům. 

 

Výsledky z goniometrického měření nepřinesly žádné velké změny v aktivním 

rozsahu pohybu horní končetiny, ale pro běžné denní aktivity (ADL) je důležitá 

především její funkce. Tu zohledňují provedené testy Jebsen-Taylor a doplňující FIM 

test. 
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Výsledky Jebsen-Taylor testu, jenž hodnotí jemnou a hrubou motoriku, ukazují, 

že po intenzivní terapii na herní konzoli se obě pacientky zlepšily ve dvou subtestech, 

a to v otáčení karet a v přemisťování velkých těžkých předmětů. Pacientka č. 2 navíc 

ještě v přemisťování velkých lehkých předmětů. U obou probandek bylo zaznamenáno 

zlepšení i na nedominantní končetině. Potvrdila se nám tak hypotéza, zda lze prokázat 

příznivý efekt terapie horní paretické končetiny na herní konzoli Nintendo Wii 

u pacientek po poškození mozku pomocí Jebsen-Taylor testu. 

Výsledky testu funkční míry nezávislosti prezentují u pacientky č. 1 zlepšení 

o jeden bod. U pacientky č. 2, jež dosáhla plného skóre již při prvním testování 

před terapiemi na herní konzoli a byla tedy plně soběstačná, nedošlo ani po terapii 

ke zhoršení stavu. 

 

I přesto, že se nám nepodařilo prokázat výraznější kladný vliv na aktivní rozsahy 

pohybů na paretické horní končetině pomocí goniometrického měření, můžeme hodnotit 

efekt terapie na herní konzoli Nintendo Wii pozitivně, jak potvrzují výsledky testů 

Jebsen-Taylor a FIM. Nicméně pro významnější závěry by bylo zapotřebí vypracovat 

rozsáhlejší studii s více probandy. 
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6 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce byla zpracována za účelem seznámení s terapeutickými 

systémy a novými alternativními zařízeními využívajícími prostředí virtuální reality, 

které je možné použít v terapii pacientů po poškození mozku. 

Práce je zaměřena na poruchu hybnosti horní končetiny po prodělané cévní 

mozkové příhodě. 

Cílem práce bylo prokázat pozitivní vliv terapie na herní konzoli Nintendo Wii 

na aktivní rozsahy pohybů na paretické horní končetině pomocí zvolené objektivizační 

metody goniometrie. A potvrdit předem navrženou hypotézu, že lze dokázat příznivý 

efekt terapie horní paretické končetiny na herní konzoli Nintendo Wii u pacientek 

po poškození mozku pomocí Jebsen-Taylor testu. 

 Dvě probandky po vstupním vyšetření a testech Jebsen-Taylor a FIM 

podstoupily osm terapií na herní konzoli Nintendo Wii, na kterých obě hrály tři stejné 

vybrané hry s několikerým opakováním každou terapii. Jednotlivé terapie trvaly 

45 minut s četností dvakrát až třikrát týdně po dobu čtyř týdnů. Po poslední osmé terapii 

bylo provedeno goniometrické měření aktivních rozsahů pohybu na horních 

končetinách a testy Jebsen-Taylor a FIM. Testy byly zopakovány ještě po třech týdnech. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že goniometrické měření neukázalo žádné 

velké změny v aktivním rozsahu pohybu na paretické horní končetině, avšak 

v Jebsen-Taylor testu dosáhly obě probandky nápadného zlepšení jak na dominantní, 

tak nedominantní horní končetině, čímž se nám podařilo potvrdit předem stanovenou 

hypotézu. Lze proto terapii na herní konzoli Nintendo Wii hodnotit příznivě. 

Do budoucna bych doporučila provést studii, které by se zúčastnilo několik 

desítek probandů, aby se získané výsledky daly statisticky vyhodnotit a mohly tak být 

považovány za vypovídající a objektivní. 

Též by bylo jistě zajímavé porovnat terapii zaměřenou na hybnost horní 

končetiny po poškození mozku na herní konzoli Nintendo Wii a Xbox 360 

s pohybovým snímačem Kinect, u kterého není nutné držet žádný ovladač. Zda by 

pro pacienty se spasticitou ruky se zaťatými prsty či se spasticitou ruky s flexí a addukcí 

palce, které činí úchop obtížným nebo ho znemožňují, bylo výhodnější použití herní 

konzole Xbox 360 se senzorem Kinect, kde by pacienti nemuseli držet žádný ovladač 
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a mohli tak mít v ruce vložen například válec či míček, aby nedocházelo k defektům 

a poraněním kůže dlaně. Nebo by se i obtížnější úchop ovladače WiiMote u herní 

konzole Nintendo Wii ukázal u těchto pacientů přínosným a celkové ovládání hry 

by se tak stalo snazším. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ADL  Activity of Daily Living (všední denní činnosti) 

AROM Active Range of Motion (aktivní rozsah pohybu) 

CMP  Cévní mozková příhoda 

FIM   Functional Independence Measure (funkční míra nezávislosti) 

KRL  Klinika rehabilitačního lékařství 

LED  Light-Emmiting Diode (dioda emitující světlo) 

PNF  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

ROM   Range of Motion (rozsah pohybu) 

VFN  Všeobecná fakultní nemocnice 

WHO  World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 
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