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Název bakalářské práce: 

Využití HandTutor v ergoterapii u osob po poškození mozku

Abstrakt bakalářské práce:

Abstrakt bakalářské práce:

Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie HandTutor v ergoterapii u osob 

po poškození mozku.

Teoretická  část  popisuje  technologii  HandTutor,  poškození  mozku  a  následnou 

ergoterapeutickou  intervenci.  Technologie  HandTutor  je  prezentována  jako  aktivní 

rehabilitační systém horní končetiny obsahující diagnostickou a terapeutickou část.

Praktická část  obsahuje cíl práce,  výzkumné otázky a metodologii  výzkumu.  Průběh 

terapií  v rámci  mého  výzkumu  s technologií  HandTutor  je  prezentován  dvěma 

kasuistikami  osob po poškození  mozku.  Výsledkem výzkumu je  zaznamenání  změn 

v parametrech naměřených technologií  HandTutor. Změny jsou doloženy v grafech a 

obrazové  dokumentaci.  V závěru  práce  jsou  shrnuty  odpovědi  na  výzkumné  otázky 

popisující i problémy, které se mohou vyskytnout při používání této technologie. 

Tato práce slouží k počátečnímu seznámení s technologií  HandTutor, specifikuje její 

využití  v ergoterapii  osob po poškození  mozku a doporučuje hlubší výzkum analýzy 

diagnostických dat v rámci objektivního hodnocení.
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Abstract:

This  bachelor's  thesis  deals  with  the  use  of  HandTutor  technology  in  occupational 

therapy with people after brain damage.

The theoretical  part  describes  HandTutor  technology,  brain  damage  and subsequent 

occupational  therapy  intervention.  HandTutor  technology  is  presented  as  an  active 

rehabilitating system of upper limb including diagnostic and therapeutic part.

The  practical  part  contains  the  aim  of  the  thesis,  research  questions  and  the 

methodology of the research. In my research, the progress of therapies with HandTutor 

technology is presented by two case reports of people after brain damage. The result of 

the research is  the record of the changes in the parameters  measured by HandTutor 

technology.  The  changes  are  reflected  in  the  charts  and  visual  supplements.  The 

conclusion summarises the responses of research questions describing also the problems 

which can occur while using this technology.

This  thesis  serves  as  an  introduction  HandTutor  technology,  specifies  its  use  in 

occupational therapy with people after brain damage and recommends futher research of 

the diagnostic data analysis in an objective evaluation. 
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1. Úvod 

 

V historii léčebné rehabilitace se používaly a používají rozmanité diagnostické a 

terapeutické metody a techniky. Mnohé z nich v ní mají dosud své oprávněné místo. 

Některé z technik jsou v poslední době doplňovány nebo nahrazovány moderními, 

zejména počítačovými technologiemi. 

Počítačové technologie zaměřené na léčebnou rehabilitaci vycházejí 

z nejnovějších poznatků funkce lidského těla, zejména funkce mozku. I zde se prosazují 

moderní technologie založené na virtuální realitě a biofeedbacku.  

Jedním z počítačových systémů využitelných v léčebné rehabilitaci – konkrétně 

u horních končetin – je i technologie HandTutor
TM

 (v práci dále jen HandTutor nebo 

HT), jak uvádí Svozílková (2011). 

Technologie HandTutor byla uvedena do oblasti rehabilitace v roce 2008. Od té 

doby proběhlo v zahraničí jen malé množství pilotních či klinických studií. Základní 

informace o této technologii jsou publikovány na webových stránkách výrobce 

HandTutoru firmy MediTouch (2010). 

Problémem dnešní doby je stoupající počet osob s poškozením nebo poraněním 

mozku a tedy i vzrůst nároků na jejich rehabilitaci s cílem zvýšení kvality života.  

Rehabilitace pacientů po poškození mozku, zejména po cévních mozkových 

příhodách, je i v popředí zájmu výzkumů zabývajících se novými technologiemi. To je 

patrné i z dostupných studií o technologii HandTutor (na příklad Carmeli, 2010; Cohen, 

2011). 

Při výběru tématu bakalářské práce mě zaujal pro mě do té doby neznámý pojem 

HandTutor a ojedinělost této technologie, která se v České republice kromě Kliniky 

rehabilitačního lékařství na Albertově (dále jen KRL) momentálně nepoužívá. 

Zjistila jsem si proto základní informace o technologii HandTutor 

z elektronických zdrojů. V dubnu minulého roku jsem využila možnost shlédnout 

prezentaci produktu HandTutor s praktickou ukázkou, která proběhla na KRL za 

přítomnosti většiny pracovníků kliniky. Jejím účelem bylo seznámení se s touto 

technologií. 

Protože terapeuti na KRL mají v plánu používat zmíněnou technologii v rámci 

terapií, měla jsem za to, že bude zajímavé a důležité zjistit, jak na technologii budou 

pacienti reagovat – tj. jak ji přijmou, jaký na ni budou mít názor a zda technologie 
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poskytne objektivní informace o změně výchozích hodnot v rámci časově omezeného 

kvalitativního výzkumu. Podle sledovaných reakcí pacientů a případných zkušeností 

ergoterapeutů bych se pokusila navrhnout možná další využití této technologie – kromě 

již uváděných výrobcem jako je zvýšení rozsahů, přesnosti a rychlosti pohybů prstů a 

zápěstí horních končetin (MediTouch, 2010). 

V České republice dosud nebyla publikována zásadní studie k problematice 

biofeedbacku v ergoterapii vztahující se k technologii HandTutor nebo jim podobným. 

Byla bych ráda, kdyby tato moje práce mohla posloužit jako vstupní vhled do 

seznámení a uvažování o využitelnosti této technologie u osob po poškození mozku i 

v jiných oblastech ergoterapeutické praxe. 
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2. Teoretická část 

 

V teoretické části vysvětlím základní pojmy. Nejprve přiblížím problematiku 

technologie HandTutor, její popis, používání a využívání v zahraničí. Poté se zaměřím 

na poškození mozku a tuto část zakončím popisem rehabilitace, zejména ergoterapie 

u osob po poškození mozku. 

 

2.1. HandTutor 

 

Technologie HandTutor
™

 byla představena v Izraeli v roce 2008 jako moderní 

možnost rehabilitace akrální části horní končetiny s využitím zpětné vazby pomocí 

počítačové technologie. Tuto technologii používají ergoterapeuti, fyzioterapeuti, ale i 

pacienti ve svém domácím prostředí po celém světě (například ve Velké Británii či 

Kanadě), jak uvádí na svých webových stránkách firma MediTouch (2010). 

V České republice se tato technologie momentálně používá na Klinice 

rehabilitačního lékařství v Praze ve spolupráci s ČVUT Praha. 

HandTutor je systém sloužící k urychlení zlepšení pohyblivosti akrálních částí 

horních končetin pacientů po cévních mozkových příhodách a jiných neurologických 

poškozeních či poraněních nebo úrazech horní končetiny (například Parkinsonova 

nemoc, poranění míchy, poškození periferních nervů, zlomeniny zápěstí apod.). Systém 

je založený na snímání pohybů – aktivní flexe a extenze – prstů ruky a zápěstí pomocí 

speciální rukavice. Data o pohybech jsou přenášena do počítače a zobrazena na jeho 

monitoru. 

Produkt HandTutor vychází z principů Impairment Oriented Training (IOT) tedy 

na poruchu orientovaného tréninku a kontrolovaném cvičení. (Ostracon, 2010) 

Technologie je využívána jak k diagnostice rozsahů pohybů a to pouze flexe a 

extenze prstů a zápěstí, tak ke cvičení na bázi počítačových her, které jsou ovládány 

pomocí speciální rukavice. Podle Carmeli et al. (2010) a MediTouch (2010) je 

podstatou systému HandTutor poskytnutí okamžité zpětné vazby a vyhodnocení 

úspěšnosti ve cvičení jak pacientovi, tak terapeutovi. 

Tato zpětná vazba, obvykle nazývaná biofeedback, je dnes velmi využívaným 

přístupem a intervencí v rehabilitaci zvláště u pacientů s poruchou rovnováhy (Kolář, 
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2009). Použitím okamžité zpětné vazby můžeme pozorovat u pacienta zlepšení 

koncentrace a tím přesnější provádění daných úkolů. (Roubková, 2011)  
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2.1.1. Popis technologie HandTutor 

 

Speciální rukavice je vyrobena z umělého textilu – neoprenu, gumy a bavlny. Na 

ruku je nasazena pomocí „kapsiček“ na distální články prstů přičemž pokrývá pouze 

dorsální stranu článků prstů, metakarpů a zápěstí. Dále je upevněna jednou páskou se 

suchým zipem nad volární rýhou a druhou páskou v první třetině palmární strany 

předloktí. Na dorsální straně předloktí je k rukavici připojeno zařízení s lanky 

vedoucími po té straně k jednotlivým prstům pro monitorování pohybů jednotlivých 

prstů i zápěstí a výstup kabelu s USB portem. Speciální rukavice jsou vyráběny v pěti 

velikostech pro pravou i levou horní končetinu. 

Pro snížení rizika přenosu infekcí je k HT dodávána jednorázová rukavice. 

(National Horizon Scanning Centre, 2009) 

Každá rukavice je uložena a přenášena ve speciálním kufříku, který ji chrání 

před nepříznivými klimatickými vlivy. 

 

Obr. č. 1 – Rukavice HT
1
 – palmární strana, dorsální strana 

 

 

Ke speciální rukavici je třeba zakoupit operační systém s počítačovým 

programem firmy MediTouch.  

Software MediTutor obsahuje část diagnostickou nazvanou „Evaluations“, část 

terapeutickou s názvem „Treatments“ a část s uloženými výsledky měření 

pojmenovanou „Reports“.  

V první části nalezneme program k měření rozsahů pohybů prstů a zápěstí 

nazvané „Hand ROM“ (z angl. Range of Motion) a analýzu rychlosti pohybů prstů 

                                                 
1
 Zdroj: webové stránky firmy MediTouch: http://www.meditouch.co.il/uploadimages/Untitled-2.jpg, 

http://www.meditouch.co.il/uploadimages/Untitled-3.jpg [cit. 2011-11-10] 
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„Finger Motion Analysis“, která hodnotí počet roztažení a sevření prstů do pěsti a zpět 

za určitý čas a velikost rozsahů pohybů.  

Ve druhé části programu autoři vytvořili osm počítačových her různých žánrů a 

obtížností k trénování flexe a extenze prstů i zápěstí. U každé hry lze měnit nastavení 

podle stavu a potřeb pacienta na příklad citlivost pohybů, rychlost, počet opakování 

(kol), velikost určitých prvků (např. míčů) apod. Podle nastavení určeného terapeutem, 

je možné k ovládání hry použít jen některé prsty či pouze zápěstí.  

Zde uvádím stručný popis jednotlivých her: 

Track and Target – cílem hry je za předem daný čas projet danou trasu na pozadí, které 

ubíhá vlevo, ovládáním míčku pohyby: extenzí prstů a zápěstí nahoru, flexí prstů a 

zápěstí dolů 

Catch the Ball – cílem hry je za předem daný čas chytit co nejvíce basketbalových 

míčů, které padají z různých směrů, do koše ovládaného stejnými pohyby jako 

v předchozí hře 

Asteroid Attack – cíl hry je podobný jako u předchozí hry s rozdílem v podobě 

padajícího asteroidu a vesmírného tělesa, které jej rozbíjí 

Volley Ball – cílem hry je pinknout míč na soupeřovo pole a nenechat jej spadnout na 

své pole; pohyb postavičkou extenzí prstů a zápěstí dopředu (na obrazovce doprava), 

flexí prstů a zápěstí dozadu (na obrazovce doleva) 

Racing – cílem hry je co nejrychleji projet danou trasu na pozadí, která ubíhá dolů, 

ovládáním automobilu pohyby: extenzí prstů a zápěstí doprava, flexí prstů a zápěstí 

doleva 

Snow Ball – cílem hry je za předem daný čas namířit a sestřelit co nejvíce sněhuláků na 

různých místech; pohybem zápěstí hráč ovládá pozici střílny (vpravo a vlevo) a 

pohybem prstů zamíření na cíl   

Sky Defender – cílem hry je za určitý čas sestřelit co nejvíce letadel a zároveň se 

vyhýbat jejich střelám pomocí pohybů vpravo a vlevo, které jsou stejné jako u hry 

Racing 

Bubbles – 3D – cílem hry je za co nejkratší čas odstranit všechny kuličky (tří různých 

barev), které zmizí, pokud jsou propojené v počtu tři a více, pohyby: extenzí prstů a 

zápěstí doleva a flexí prstů a zápěstí doprava 
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Obr. č. 2 – Úvodní stránka druhé části programu
2
 

 

 

Ve třetí části programu si lze prohlédnout výsledky měření každého pacienta a 

popřípadě je vytisknout či uložit do formátu PDF. 

 

 

Obr. č. 3 – Úvodní stránka první části programu
3
 

 

 

 

                                                 
2
 Obrázek pochází z vlastního zdroje – printscreen programu MediTutor v.4.16 – Standalone 

3
 Obrázek pochází z vlastního zdroje – printscreen programu MediTutor v.4.16 – Standalone 
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2.1.2. Používání technologie HandTutor 

 

Při popisu používání této technologie vycházím z článku od Carmeli (2010), 

z ukázky na prezentaci technologie HandTutor na KRL v dubnu minulého roku a 

z předvedení manipulace s HT mojí vedoucí práce. 

K volbě správné velikosti rukavice slouží tabulka s uvedeným rozměrem dlaně 

(vzdálenost od konce distálního článku třetího prstu k volární rýze zápěstí) a 

odpovídajícímu číslu rukavice. 

  

Obr. č. 4 – Určení velikosti rukavice
4
 

 

 

Carmeli (2010) uvádí, že před vlastní terapií by měl pacient zaujmout pohodlnou 

polohu vsedě přímo před obrazovkou počítače. Paže by měla s tělem svírat úhel 30° a 

s předloktím úhel 120°. Loketní kloub je možno podložit polštářkem či jiným měkkým 

materiálem. 

Pro doplnění uvádím popis správné polohy těla u počítače a ergonomicky 

upraveného pracovního místa podle Jelínkové (2009): pacient by měl mít správný sed: 

                                                 
4
 Obrázek pochází z vlastního zdroje – printscreen dokumentu v PDF dostupnému z programu MediTutor 

v.4.16 – Standalone (Find your HandTutor Size.pdf, March 2009 DO-10-01-02-B) 
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správné postavení pánve a trupu, uvolněné držení ramen, dolní končetiny pokrčeny 

v pravých úhlech, chodidla opřená o zem nebo stabilní podložku. Samozřejmostí je 

správná výška a design židle. Monitor by měl být v takové výši, aby jeho střed byl 

v horizontu sedícího člověka a jeho horní okraj ve vzdálenosti maximálně délky paží. 

Sklon monitoru by měl být 10–20° vzad. 

 

 

 

Obr. č. 5 – Správná poloha horní končetiny při práci s HT
5
 

 

                                                 
5
 Zdroj: webové stránky firmy Ostracon dostupné z: 

http://www.ostraconmed.com/typo3temp/pics/1ed0c3f15a.jpg [cit. 2012-06-25] 
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2.2. Poškození mozku 

 

V této kapitole bych chtěla uvést základní problematiku pojmu poškození 

mozku. 

 

2.2.1. Definice a dělení poškození mozku 

 

Pojem poškození mozku je velmi široký, proto není přesně definován a 

v různých pramenech se někdy zaměňuje s pojmem poranění mozku.  

Pokud je poškození mozku primárně způsobeno vnějšími mechanickými silami, 

je definováno jako poranění. Mozek může být poškozen i vnitřními příčinami, podle 

kterých pak dělíme poškození mozku na vrozené, degenerativní nebo získané. 

K získaným poškozením mozku řadíme cerebrovaskulární onemocnění, infekce jako 

meningitidu či encefalitidu, hypoxii, mozkové nádory či neurotoxické poruchy. (Powell, 

2010) 

V souvislosti s úrazy hlavy je uváděn pojem traumatické poškození mozku. 

(Janečková, 2011) 

Powell (2010) uvádí, že poškození mozku je tvořeno celou řadou poranění, která 

rozlišuje podle doby vzniku na primární, sekundární a terciární. Primární poranění je 

přímým následkem úrazu hlavy, kdy dochází k přerušení komunikačních drah 

nervových buněk tedy k okamžitému poškození mozkové tkáně, které nelze 

terapeuticky ovlivnit. (Powell, 2010, Lippertová-Grünerová, 2009) Jedinou možností 

ovlivnění tohoto poranění je prevence. (Bednařík a kol., 2010) Sekundární poranění 

nastává přerušením dodávky kyslíku několik minut po nehodě. Terciární poranění je 

způsobeno krváceními, pohmožděními a edémy a objevuje se několik hodin až dnů po 

prvotní nehodě. (Powell, 2010) 

U traumatického poranění mozku existují dva typy poranění podle vztahu 

k lebce: otevřené, kdy jsou poraněny různé anatomické struktury (např. galea, lebka, 

dura mater), a tím dochází ke komunikaci mezi intrakraniálním prostorem a vnějším 

okolím (např. při průniku předmětu lebkou) s poškozením určité oblasti mozku a 

uzavřené, u kterého nenacházíme žádné spojení s vnějším okolím, a které je následkem 

prudkého pohybu (zrychlení, zpomalení či otočení) mozku a vyskytuje se častěji než 

otevřené poranění. (Lippertová-Grünerová, 2009, Powell, 2010) 
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Podle patologicko anatomických změn rozlišujeme poškození fokální a difuzní, 

přičemž fokální poškození je ohraničené (např. epidurální hematom či ohraničená 

mozková kontuze) s možností operační terapie a difuzní poškození postihuje celou 

mozkovou tkáň a nelze jej léčit operačně. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

Poranění mozku vyvolá řadu biochemických mechanismů (především nárůst 

koncentrace intracelulárního vápníku), které vedou k destrukci mozkové buňky. 

(Bednařík, 2010) 

 

 

2.2.2. Příčiny poškození mozku 

 

K poškození mozku může dojít nemocí, úrazem či vrozeným postižením. 

Mezi onemocnění mozku řadíme cévní mozkové příhody, nádorové, infekční, vrozené 

či degenerativní onemocnění. (Maršálek, 2011) 

Nejzávažnější a nejčastější cévní mozková příhoda může být způsobena různými 

cévními mozkovými onemocněními především aterosklerózou a hypertenzí. (Bednařík, 

2010) 

Powell (2010) i Brain Injury Association (2011) uvádí, že nejčastějšími 

příčinami traumatického poranění mozku jsou dle místa vzniku silniční dopravní 

nehody, pracovní a domácí úrazy, úrazy vzniklé při sportu a rekreaci (nejvíce oblíbené 

tzv. adrenalinové sporty) a následkem fyzického napadení. Podle mechanismu vzniku 

poranění jsou nejčastějšími příčinami pády, motorové dopravní nehody, nárazy, 

napadení, ale i neznámé příčiny. 

 

 

2.2.3. Statistická data o poškození mozku 

 

Statistická data podle různých autorů se přibližně shodují. Podle lektorek in 

Powell (2010) je v ČR ročně hospitalizováno přes 80 tisíc osob s poškozením mozku, 

z toho 48 tisíc po cévním mozkovém onemocnění a 28 tisíc s poraněním hlavy.  

Maršálek (2011) uvádí podrobněji, že v ČR bylo v roce 2009 hospitalizováno 

46 635 osob s cévním onemocněním mozku a 32 589 osob s poraněním mozku. 
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Cévní mozkové příhody jsou nejčastější příčinou úmrtí osob nad 60 let (u žen nad 45 

let) a poranění mozku nejčastější příčinou úmrtí osob do 45 let, častěji u mužů.  

U poranění mozku jsou rozlišovány stupně závažnosti poranění podle délky 

bezvědomí a posttraumatické amnézie do tří základních skupin. (Powell, 2010) Pro 

hodnocení tíže traumatu jsou rozhodující kromě předchozích dvou zmíněných také 

ložiskové příznaky. (Bednařík, 2010) Asi 85 % osob utrpí tzv. lehké poranění mozku, 

při kterém mohou být pacienti lehce dezorientováni nebo pociťovat závrať jakožto 

příznaky posttraumatické amnézie, popřípadě mohou mít krátkou ztrátu bezvědomí 

(zhruba do 15 min). U většiny z nich se stav stabilizuje do šesti měsíců. U 10 % osob 

nacházíme středně těžké poranění charakterizované minimálně patnáctiminutovým 

bezvědomím a v 5 % se setkáváme s těžkým poraněním, kdy bezvědomí trvá déle než 

šest hodin. (Maršálek, 2011) 

 

 

2.2.4. Následky poškození mozku 

 

„Obecně platí, že čím je poškození mozku těžší, tím výraznější jsou dlouhodobé 

následky, které se promítají do veškerých oblastí života a fungování.“ (Maršálek, 2011) 

U těžkého poškození mozku jsou omezeny všechny funkce mozku a tím 

i poškozeny, kromě fyzických a psychických funkcí, zejména životně důležité funkce. 

V těžkých případech vede poškození mozku ke kómatu až smrti. U méně těžkého 

poškození bývají životně důležité funkce netknuté, ale jsou různě poškozeny ostatní 

funkce. (Lippertová-Grünerová, 2009) 

Následky poškození mozku lze rozdělit do základních dvou skupin: poškození 

somatických a psychických funkcí. Maršálek (2011) blíže specifikuje tyto následky 

v pěti skupinách: fyzické funkce, smyslové funkce, fatické a kognitivní funkce, emoce a 

chování, sociální oblast 

K fyzickým následkům patří zejména poruchy hybnosti a koordinace pohybů, 

poruchy rovnováhy a závratě, dyspraxie, častější únava a vyčerpanost, bolesti hlavy a 

epilepsie, inkontinence moči a stolice, poruchy polykání a mluvení. 

Ze smyslových funkcí nacházíme poruchu smyslového vnímání jak zrakového a 

prostorového, tak sluchového i hmatového, často bývá trvale postižen čich a chuť. 
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Kognitivní a fatické funkce souvisí zejména s vnímáním, myšlením, 

komunikací a učením se. Bývají tedy poškozeny z kognitivních funkcí paměť, orientace, 

pozornost, myšlení, konstrukční schopnosti, exekutivní funkce a zpracování informací. 

Z fatických funkcí bývá porušena schopnost užívat řeč. 

V oblasti chování nacházíme nejčastěji impulzivitu a agresivitu, ztrátu iniciace a 

náhledu na situaci, ale i disinhibici (poruchy sebeovládání, záchvaty vzteku apod.). 

V oblasti poruch emocí se objevuje emoční labilita, nervozita, otupělost, deprese či 

úzkosti. Také často dochází ke změně v sebepojetí. 

Společenské problémy se objevují v oblasti zaměstnání i volného času a 

společenského života. Lidé po poškození mozku obvykle zjišťují, že nemohou provádět 

stejné zaměstnání nebo volnočasové aktivity jako před nehodou. Také mají problémy 

s navazováním nových vztahů, a tak se často dostávají do sociální izolace.  

 

 

2.3.  Rehabilitace osob po poškození mozku 

  

Pacienti s nejtěžším poškozením mozku potřebují dlouhodobou rehabilitaci nebo 

dlouhodobou péči a podporu. (Maršálek, 2011) 

Po ukončení akutní lékařské péče je z etických a zdravotně-politických důvodů 

nutné, aby pacienti dosáhli nejlepší kvality života a soběstačnosti. Má tedy následovat 

rehabilitace, respektive neurorehabilitace: lůžková a ambulantní (popřípadě stacionář) 

spojená se sociální a pracovní (popřípadě pedagogickou) rehabilitací. Včasná 

neurorehabilitace by ale měla být prováděna již na neurologické intenzivní stanici 

(ARO, JIP). (Lippertová-Grünerová, 2005) Včasná neurorehabilitace vychází 

z neuroplasticity mozku, která šetří budoucí náklady na dlouhodobou péči. (Maršálek, 

2011) Spontánního zlepšení funkčních deficitů se často podaří dosáhnout právě pomocí 

neurorehabilitace během prvních dvou let po vzniku poškození mozku. (Lippertová-

Grünerová, 2009) 

V poslední době se prokazuje, že neuroplasticita je geneticky determinovaná. 

(Sohur, 2006) 

Pomocí metody biofeedbacku jsou pacientovi předány informace o naměřených 

fyziologických veličinách. Posléze při terapii má pacient okamžitou informaci 

o momentálním stavu části těla prostřednictvím vizuální nebo akustické formy. 
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Podstatou této metody je úvodní měření hodnot, které jsou podkladem pro určení 

terapie. (Giasanti, 2009, Hegeman, 2005) 

 

 

2.4. Ergoterapie u osob po poškození mozku 

 

„Pro pacienta po poškození mozku je důležité mít podporu celého 

multidisciplinárního týmu, nejen lékaře, ale i fyzioterapeuta, ergoterapeuta, 

psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zdravotní sestry, protetika, ale i 

sociálního pracovníka. Neméně důležitá je spolupráce s rodinnými příslušníky, kteří 

mají v rámci rehabilitace nezastupitelný vliv.“ (Maršálek, 2011) 

Cílem celého multidisciplinárního týmu je zlepšit funkční poškození pacienta a 

zabránit vzniku a progresi sekundárního poškození. (Lippertová-Grünerová, 2005) 

„Ergoterapeut se stará o to, aby se pacient pokoušel samostatně vykonávat 

každodenní povinnosti, jako je oblékání, vaření a domácí práce. Také pomáhá jedinci 

rozvinout schopnosti, které s těmito činnostmi souvisejí, jako je promýšlení rodinného 

rozpočtu, plánování, zdokonalování myšlení a hledání řešení problémů. Může také 

poradit speciální zařízení a pomoc při adaptaci na domácí a pracovní prostředí.“ 

(Powell, 2010) 

Ergoterapie se ve včasné neurorehabilitaci zabývá tréninkem senzomotorických 

(jemná a hrubá motorika, grafomotorika, zabezpečení pomůcek apod.) a intelektuálních 

funkcí (koncentrace, paměť, psychomotorické tempo apod.), sociálních schopností a 

s největším důrazem na trénink potřeb denního života (ADL). Ergoterapeutická 

diagnostika zahrnuje posouzení senzomotoriky a percepce. (Lippertová-Grünerová, 

2005)  

Vlastní diagnostické metody či prostředky využívané ergoterapeutem můžeme 

rozdělit do dvou základních přístupů: přístup shora dolů (top-down approach) a přístup 

zdola nahoru (bottom-up approach). Přístup zdola nahoru se více využívá v akutním 

stadiu onemocnění, kdy se lze zaměřit na trénink jednotlivých složek činnosti 

s předpokladem, že pacient tyto naučené dovednosti generalizuje do komplexní 

činnosti. Kvůli nepředpokládání schopnosti generalizace, je vhodné použít u pacientů 

s kognitivní poruchou přístup shora dolů k uvědomění si motivace, životních rolí, 

denních zvyklostí a tím potřebu rehabilitace. (Krivošíková, 2011) 
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Ergoterapeut působící v určité oblasti praxe používá četné techniky a přístupy 

vycházející ze specifických teorií a přesvědčení – tzv. rámce vztahů. U osob s fyzickým 

postižením je často využíván neurovývojový, biomechanický a kognitivně-percepční 

nebo kognitivní rámec vztahů. (Jelínková, 2009, Krivošíková, 2011) 

Vzhledem k vývoji nových technologií je nezbytné, aby se ergoterapeut 

v průběhu celoživotního vzdělávání zajímal o nové technologie a podle možností a 

svého odborného úsudku je zařazoval do ergoterapeutické intervence. 
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3. Praktická část 

 

V praktické části představím metodologii a cíl práce, ke kterému povedou 

výzkumné otázky. Výsledky výzkumu jsou prezentovány dvěma kasuistikami pacientů 

po poškození mozku, které by měly odpovědět na výzkumné otázky. 

 

 

3.1. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem mé práce je bližší seznámení s technologií HandTutor™ a navržení jejího 

využití v rámci ergoterapie zejména u osob po poškození mozku. 

 

 

3.2. Výzkumné otázky 

 

Je technologie HandTutor
 
přínosem pro pacienty po poškození mozku?  

Jaké možnosti využití HandTutoru vyplývají z mého výzkumu a studia 

dostupné literatury? 

Jaké se mohou vyskytnout problémy s používáním HandTutoru a jak je lze 

řešit? 

 

 

3.3. Typ výzkumu 

 

Zvolila jsem kvalitativní výzkum, typu případové studie neboli kasuistiky, která 

popisuje a podrobně rozebírá jeden či několik málo případů. Základní výzkumná otázka 

se týká charakteristik daného případu nebo skupiny porovnávaných případů. Otázky 

mohou být modifikovány nebo doplňovány v průběhu výzkumu (Hendl, 2008). 
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3.4. Výběr vzorku 

 

Ke zpracování kasuistiky byli vybráni pacienti dobrovolníci s poškozením 

mozku docházející na rehabilitaci na KRL, s přihlédnutím k délce docházení na terapie, 

aby bylo možné provádět výzkum (respektive terapie) během listopadu a prosince roku 

2011 a později během dubna 2012.  

Během této doby byli vhodnými adepty, kteří by splnili požadovaná kritéria pro 

výzkum, dva pacienti. Zúčastnili se šesti setkání s frekvencí dvakrát až třikrát týdně. 

Výzkum u jednoho pacienta trval zhruba tři týdny. U jednoho z pacientů jsem po třech 

měsících provedla kontrolní testování v jeho domácím prostředí. V té době již pacient 

nenavštěvoval denní stacionář na KRL. Cílem bylo zjištění stavu po přerušených 

terapiích s HT. 

 

Kritéria pro výběr pacientů: 

 Aktivní pohyb zápěstí a prstů do flexe a extenze, aby bylo možné provést 

terapii s přístrojem HandTutor; 

 Věk od 18 let, různé pohlaví a různý stupeň a druh poškození mozku  

 Kognitivní funkce v takovém stavu, aby byl pacient schopen pochopit a 

provést úkol (například bez apraxie); bez zrakových obtíží (například bez 

výpadku zorného pole) 

 

Pacienti podepsali informovaný souhlas, který poskytl základní informace o 

délce výzkumu a možnosti pořizování audio a video záznamů. Vzor souhlasu je uveden 

v příloze č. 1. Informované souhlasy s podpisy jsou k nahlédnutí u autorky práce. 

 

Pro mé bližší seznámení s technologií HT jsem kromě uvedených pacientů 

s poškozením mozku vyhledala dvě skupiny osob, o kterých jsem se domnívala, že by 

mi mohly pomoci prakticky proniknout do podstaty práce s technologií HT před vlastní 

prací s pacienty s poškozením mozku. Současně jsem brala v úvahu, že by je práce 

s technologií HT mohla zajímat a byla jim prospěšná. Jednalo se o 4 osoby ve věku od 

75 do 90 let s problémy v pohybech prstů a zápěstí a 3 osoby ve věku od 18 do 50 let, 

které neměly žádné problémy v pohybech prstů a zápěstí.  
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3.5. Sběr dat 

 

Při sběru dat v praktické části práce jsem použila různé techniky: rozhovor, 

pozorování, data z technologie HandTutor, vlastní úvodní ergoterapeutické vyšetření a 

výpisky ze zdravotnické dokumentace. Z důvodu získání co nejvíce vhodných informací 

a organizační nenáročnosti jsem zvolila tyto techniky, které mají předem danou 

strukturu: 

 Semi-strukturované rozhovory s otevřenými i uzavřenými otázkami 

s pacienty na úvod a závěr terapií s HandTutorem  

 Strukturované pozorování pacientů při terapii s HandTutorem doplněné 

fotodokumentací pacienta 

 Data z technologie HandTutor – diagnostická i terapii hodnotící 

 Vlastní úvodní ergoterapeutické vyšetření 

 

Získaná data od pacienta a popis terapií jsem zaznamenala do kasuistik. 

Vyhodnocení uvádím v kapitole Výsledky (3.7). 

 

 

3.5.1. Techniky sběru dat 

 

Nyní uvádím jednotlivé vlastní formuláře, které jsem zpracovala podle 

zkušeností z praxí během studia a studiem odborné literatury, zejména publikace 

J. Hendla: 

 

Hlavním cílem úvodního semi-strukturovaného rozhovoru bylo zjistit názor 

pacienta na počítačové technologie. Těžištěm závěrečného rozhovoru bylo hodnocení 

uskutečněných terapií a technologie HT. 

S ohledem na posun v hodnocení výsledků zdravotnické péče (zvláště při vývoji 

nových nástrojů sloužících k hodnocení terapeutického efektu), které dává větší důraz 

na hodnocení z pohledu pacienta samotného – na vnímání jeho vlastního fyzického a 

duševního stavu – jak uvádí Vaňásková (2005), jsem volila tyto otázky do úvodního a 

závěrečného rozhovoru. 
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Úvodní rozhovor: 

a. Jak se dnes cítíte? 

b. Jakou máte zkušenost s ergoterapií? 

c. Co Vám dělá největší potíže při běžných denních činnostech? 

d. Slyšel/a jste někdy o HandTutoru? 

e. Jaký máte vztah k počítačovým technologiím? (př. počítač, dálková 

ovládání) 

f. Využíváte počítačové technologie při běžných činnostech? 

g. Jak dlouho docházíte na ergoterapii na KRL? 

h. Jak často docházíte na ergoterapii? 

i. Vnímáte při terapiích zlepšení? 

j. Cvičíte i doma? 

k. Používáte nějaké kompenzační pomůcky?  

  

Závěrečný rozhovor: 

a. Jak se dnes cítíte? (po fyzické i psychické stránce) 

b. Co Vám dělá potíže při běžných denních činnostech? 

c. Změnil se Váš pohled na využití/používání počítačových technologií? 

d. Pozoroval/a jste zlepšení po terapiích s HT? 

e. Měly terapie vliv na činnosti, které jste prováděl/a (bezprostředně) po nich? 

(např. jiné terapie) 

f. Pociťoval/a jste po terapiích s HT bolest či jiné nepříjemné pocity? 

g. Pozoroval/a jste po terapiích změny citlivosti? (tlak, teplo, chlad, vibrace aj.) 

h. Pozoroval/a jste změny rozsahů pohybů v prstech nebo zápěstí? 

i. Myslíte si, že má vliv na zlepšení v terapiích držení těla a HK? 

j. Jak byste ohodnotil/a ovládání počítačového programu (srozumitelnost 

symbolů, textu/popisků, přehlednost apod.) – známkou jako ve škole? 

k. Jak byste ohodnotil/a náplň počítačového programu (výběr her, možnosti 

nastavení, smysluplnost, pestrost, grafická podoba apod.) – známkou 1 - 5? 

l. Jak byste zhodnotil/a proběhnuté terapie (náplň, frekvence, délka, 

klidné/rušivé prostředí, možnosti připravení HT, rozcvičení, protažení apod.) 

– známkou 1 - 5? 

m. Jak byste zhodnotil/a můj přístup k Vám – známkou 1 - 5? 
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n. Používal/a byste HT i nadále? Doporučil byste jej ostatním pacientům? 

o. Chtěl/a byste se na něco zeptat? 

  

Pro strukturované pozorování jsem použila vlastní tabulku s předem určenými 

kategoriemi, které by podle mého názoru mohly mít vliv na úspěšnost terapie s HT. 

 

Tabulka č. 1 – Strukturované pozorování 

 

 

Vysvětlení ke kategoriím: 

 

1. držení těla: 

 správné: vzpřímený sed – chodidla na zemi, pravé úhly mezi lýtky a stehny a 

mezi stehny a trupem, fyziologické zakřivení páteře, ramena v rovině, 

lopatky tlačeny dolů a k hrudníku, hlava v prodloužení trupu, pozice přímo 

před středem monitoru 

 beze změny: během průběhu terapie se pacient několikrát pohne a ihned 

(během 5 s) upraví držení těla do správné původní polohy 

Kategorie malá změna velká změna bez změny oprava pozn. 

1. držení těla 

 

 

     

2. a. držení HK 

cvičící 

 

 

     

2. b. držení HK 

necvičící 

     

3. změny na 

kůži HK cvičící  

 

     

4. pozornost 

 

 

     

5. chování 

 

 

     

6. prostředí 
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 malá změna: zdvihnutí ramene; nepatrná změna úhlu u DK 

 velká změna: náklon trupu na jednu stranu; překřížení DK; výrazná změna 

v zakřivení páteře (hrudní kyfóza, bederní lordóza a jiné) 

 

2. a. držení HK cvičící: 

 správné: flexe v ramenním kloubu 30°, loket opřený o horní desku stolu, 

flexe v lokti 120°; předloktí ve středním postavení 

 beze změny: viz správné držení 

 malá změna: změna úhlu cca do 10° 

 velká změna: změna úhlu cca nad 10°; pohyb předloktí do strany 

 

b. držení HK necvičící: 

 správné: předloktí i dlaň položené na stole  

 beze změny: viz správné držení 

 malá změna: předloktí nebo dlaň mimo stůl 

 velká změna: dlaň i předloktí mimo stůl 

 

3. změny na kůži HK (nejvíce ruky): 

 v průběhu a po sundání rukavice: zčervenání, opocení, zbělení, změna 

teploty a další 

 alergie, odřenina 

 

4. pozornost: 

 únava: pomalejší reakce na úkol, pokles hlavy, změny v držení těla a HK 

 

5. chování  

 bez změny: lhostejnost – nemusí komentovat průběh, plní úkoly bez obtíží, 

nevyptává se 

 pozitivní změna: zaujetí: komentuje průběh, ale soustředí se, nenechá se 

vyrušit, chválí i kritizuje svůj výkon  

 negativní změna: agrese: odmítá spolupracovat; nezájem: neplní zadané 

úkoly, komentuje průběh 
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6. prostředí: 

 popis místnosti: osvětlení, teplota, vítr 

 okolí: předchozí události, uspokojení fyzických potřeb  

 

Struktura vlastního vstupního ergoterapeutického vyšetření je uvedena 

podrobně níže v textu v kasuistikách. 

 

Data z programu technologie HT obsahují měření rozsahů pohybů prstů a 

zápěstí („Single ROM Report“) a analýzu pohybů prstů („Single MA Fingers Report“). 

Podrobněji jsou uvedena ve výsledcích a v příloze. 
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3.5.2. Popis průběhu terapií s HT 

 

Terapie probíhaly na KRL na Albertově v místnostech s výškově nastavitelným 

stolem. Pouze kontrolní testování Pacienta 1 proběhlo v jeho domácnosti, jak jsem již 

uvedla.  

Po vlastním vstupním ergoterapeutickém vyšetření a seznámení s technologií a 

průběhem jednotlivých cvičení probíhaly terapie podle stejného postupu: 

 

1. Rozcvičení testované HK aktivními pohyby ve všech kloubech 

2. Nasazení rukavice HT 

3. Nastavení správné polohy těla a HK podle výše zmíněného popisu 

k používání technologie HT (kapitola 2.1.2) 

4. Měření před vlastní terapií s HT, které zahrnovalo: 

a) Měření pasivních a poté aktivních rozsahů pohybů (pouze flexe a extenze) 

v prstech a zápěstí tímto způsobem: jeden krátký pohyb prstů a zápěstí do 

flexe (s palcem v dlani s prsty ohnutými přes něj); opačný pohyb prstů (se 

současnou abdukcí) a zápěstí do extenze (s prsty v extenzi a abdukci) 

b) Měření frekvence pohybů prstů do flexe a extenze za předem daný čas (10 

s), kdy byl pacient požádán, aby zavíral prsty do dlaně a otvíral prsty do 

natažení co nejrychleji a zároveň v co největším rozsahu 

5. Vlastní terapie s HT, tvořená několika krátkými počítačovými hrami, 

vybranými pacientem a posléze přizpůsobeny jeho momentálnímu stavu; 

před každou nově započatou hrou bylo nutné kalibrovat rozsahy pohybů 

v jednotlivých prstech a/nebo zápěstí 

6. Měření po terapii s HT ve stejném pořadí jako v bodě čtvrtém 

7. Svléknutí rukavice 

8. Protažení namáhaných svalů HK 

9. Slovní zpětná vazba se zaměřením na bolest a pocity únavy  

 

 

Během terapií jsem testované osoby pozorovala a popřípadě korigovala jejich 

postavení těla. Nezbytnou součástí terapie bylo motivování a občasná rada při činnosti 

(zejména hraní her). 
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U všech testovaných osob jsem zaznamenávala data o rozsahu pohybů prstů a 

zápěstí („Single ROM Report“) a o analýze pohybu prstů („Single MA Fingers 

Report“), ze kterých jsem pro porovnání vstupního a výstupního měření vybrala 

hodnoty „maximální frekvence“ (resp. rychlosti pohybu během 10 s) z celkové analýzy 

pohybu prstů. Tento výběr zdůvodňuji nepřesností při měření pasivních a aktivních 

rozsahů pohybů způsobených jednak nedokonale padnoucí velikostí rukavice a také 

subjektivními vjemy výzkumníka při měření pasivních rozsahů pohybů. 
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3.5.3. Kasuistika – Pacient 1 

 

Informace o pacientovi byly získány ze zdravotnické dokumentace 

KRL, z vlastního ergoterapeutického vyšetření a z rozhovoru s pacientem. 

 

Muž 

Věk: 72 let 

Dg.: cévní mozková příhoda hemoragického typu v oblasti talamu sin. na podkladě 

dekompenzované esenciální hypertenze s příznaky pravostranné hemiparézy 

Rehabilitace na KRL: od 31. 10. 2011 do 9. 12. 2011 v denním stacionáři (dále jen 

DS), před návštěvou DS (od srpna 2011) i poté (leden – březen 2012) docházel pacient 

ambulantně jednou týdně na ergoterapii a fyzioterapii. 

Cíl ergoterapie v denním stacionáři: podle pacienta „rozhýbat PHK“, trénink jemné 

motoriky 

Vlastní vstupní ergoterapeutické vyšetření ze dne 2. 11. 2011: 

 osobní anamnéza: po cévní mozkové příhodě z ledna 2011 

 rodinná anamnéza: má dceru, která ho navštěvuje 

 školní anamnéza: studium VŠ – právník  

 pracovní anamnéza: vedoucí nákupu ve stavební firmě, nyní ve SD 

 sociální anamnéza: žije sám v bytě 2+1 v činžovním domě ve druhém patře, 

bez výtahu 

 pADL: soběstačný kromě problémů s inkontinencí moči 

 iADL: vedení domácnosti spolu s dcerou, vaří s dcerou, nerad chodí ven 

 kognitivní funkce: orientačně v normě 

 kompenzační pomůcky: vycházková hůl, dioptrické brýle, plastová 

peroneální dlaha pro PDK, sedačka na vanu 

 jiné terapeutické pomůcky: overball, kartáč ke stimulaci, inteligentní 

plastelína, fazole ke stimulaci 

 funkční vyšetření HKK: 

o dominantní PHK 

o rozsahy pohybů: v ramenním kloubu PHK mírně snížený rozsah ve 

vnitřní rotaci, v loketních kloubech rozsahy v normě, u zápěstí PHK 

nepříjemná poloha dorsální flexe, rozsahy pohybů prstů v normě 



 26 

o držení: u obou HKK fyziologické, pouze u PHK mírná flexe 

distálního článku 4. a 5. prstu  

o svalová síla: orientačně dle stisku ruky v normě 

o svalový tonus: na PHK mírná spasticita v oblasti akra 

o povrchové čití: taktilní snížené pouze na prstech z dlaňové strany a 

dlani PHK, algické v normě, termické: chlad pociťuje až bolestivě 

jen na prstech z dlaňové strany PHK 

o hluboké čití: vibrační čití v normě, pohybocit snížen na prstech PHK, 

polohocit v normě s nepatrnou odchylkou u PHK; stereognozie také 

snížená u PHK: rozeznal jen hrubý povrch, ale předmět neurčil 

o úchopy: PHK provede všechny jen v horším provedení 

o jemná motorika: snížená koordinace a dynamika pohybů prstů PHK  

 bolest: v ramenním kloubu PHK pouze v extrémních polohách  

 silné a slabé stránky: pacient je celkem soběstačný, kognitivně zdatný, mírně 

snížená citlivost na PHK, bojí se cestovat kvůli častému močení 

 

Terapie s HT: 

0. úvodní terapie: představení výzkumu, podepsání informovaného souhlasu, 

úvodní rozhovor, vlastní vstupní ergoterapeutické vyšetření, seznámení s HT: 

vyzkoušení všech her – 5 min 

pozorování: držení těla v pořádku, držení cvičící HK s mírnými úhyby do stran i 

přes osu těla, pacient motivován, těší se na příští terapii; změny na kůži cvičící 

HK nepozorovány 

1. terapie: 20 min, hra: Catch the Ball (6x)  

pozorování: držení těla v pořádku, držení cvičící HK s mírnou elevací ramene a 

posunem lokte mimo stůl při zvýšení stupně obtížnosti při hře, ke konci terapie 

pacient unaven 

2. terapie: 31 min, hry: Catch the Ball (5x), Bubbles – 3D (2x), Racing (2x) 

pozorování: držení těla v pořádku; po deseti minutách se zvětšuje flexe v lokti 

cvičící HK a prsty se přiblíží k tváři pacienta, která se dostává do mírné křeče 

z důvodu velké snahy o dobrý výsledek, ale dovedl sám relaxovat, na kůži malý 

otlak na dorsální straně druhého a třetího prstu; ke konci terapie pacient zmiňuje 

únavu ruky; pacient není spokojen s designem rukavic 
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3. terapie: 26 min, hry: Bubbles – 3D (5x), Asteroid Attack (2x), Catch the Ball 

(4x) 

pozorování: u cvičící HK pozorovány úlevové polohy (jedenkrát opření 

předloktí o stůl, jedenkrát opora prstů o tvář); HK necvičící položena na stole; 

úpravou nasazení rukavice zmenšeno riziko otlaku; pacient nechtěl měnit 

nastavení hry, přesto později zvolil hru novou; jednalo se o první ranní terapii, 

bylo nutné mírně rozcvičit celé tělo; po terapii bez únavy 

4. terapie: 36 min, hry: Catch the Ball (9x), Bubbles – 3D (3x)  

pozorování: po pěti minutách hry pacient opravil po vyzvání nesouměrná 

ramena; ke konci terapie únava cvičící HK, proto opora palce o tvář; na kůži 

mírné otlaky; terapie HT proběhla po taneční terapii, nebylo nutné větší 

rozcvičení těla; pacient uvedl, že koncem terapie špatně udržuje pozornost 

5. terapie: 28 min, hry: Catch the Ball (2x), Bubbles – 3D (1x), Asteroid Attack 

(přerušení, počítač restartován); problémy se zpomalením softwaru 

pozorování: po vyzvání opravil pacient polohu ramen a šikmý sed; snaha opřít 

cvičící HK o stůl nebo tvář; necvičící HK v pořádku; otlak na palci a třetím prstu 

bez bolesti; vzhledem k tomu, že terapie proběhla v závěru dne, požádal pacient 

o dřívější odchod; před terapií bylo nutno vyvětrat místnost  

6. kontrolní terapie (po třech měsících): 19 min, hry: Catch the Ball (4x), 

Bubbles – 3D (4x), Sky Defender (2x) 

pozorování: malá změna při držení těla; držení cvičící HK na výzvu opraveno; 

držení necvičící HK mimo stůl; v místnosti (v domácnosti pacienta) zvýšená 

temperatura; pacient si stěžoval na „unavenou ruku“, jinak v dobré náladě 
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Obr. č. 6 – Pacient 1 při terapii s HandTutor
6
 

 

                                                 
6
 Pořízeno z vlastního zdroje – fotografie Pacienta 1 
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3.5.4. Kasuistika – Pacient 2 

 

Informace o pacientovi získány ze zdravotnické dokumentace KRL a 

z rozhovoru s pacientem. 

 

Žena 

Věk: 36 let 

Dg.: stav po operaci glioblastomu v oblasti cerebella z r. 2009, po cévní mozkové 

příhodě s frustními projevy pravostranné hemiparézy 

Od 2. 4. 2012 do 11. 5. 2012 v DS, před návštěvou DS (od listopadu 2011) dochází 

ambulantně na ergoterapii na KRL. 

Cíl ergoterapie v denním stacionáři: zlepšit stabilitu, krátkodobou paměť, jemnou 

motoriku pravé horní končetiny a koordinaci obou horních končetin 

Vlastní vstupní ergoterapeutické vyšetření z 10. 4. 2012: 

 osobní anamnéza: po operaci glioblastomu 

 rodinná anamnéza: žije s přítelem 

 sociální anamnéza: žije v panelovém bytě s přítelem 

 školní anamnéza: střední ekonomická škola 

 pracovní anamnéza: administrativní práce ve firmě 

 pADL: zvládá samostatně za delší časový úsek 

 iADL: zvládá samostatně za delší časový úsek 

 kognitivní a fatické funkce: mírné zhoršení krátkodobé paměti 

 kompenzační pomůcky: „treková“ hůl (k jistotě a jako informaci pro okolí, 

aby vědělo, že pacientka má problémy se stabilitou), 

 funkční vyšetření HKK: 

o dominantní PHK 

o rozsahy pohybů: v normě, jen mírně snížený rozsah při aktivním 

pohybu v ramenním kloubu PHK do abdukce (cca 170°) 

o držení obou končetin fyziologické 

o svalová síla: orientačně v normě 

o svalový tonus: orientačně v normě 

o povrchové čití: v normě 

o hluboké čití: mírně snížen pohybocit na akrální části LHK 
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o úchopy: provede bez problémů  

 bolest: občas v P rameni při krajních polohách a pohybech  

 silné a slabé stránky: pacientka je soběstačná v běžných denních činnostech, 

motivovaná k tréninku 

 

Terapie s HT: 

0. úvodní terapie: představení výzkumu, podepsání informovaného souhlasu, 

úvodní rozhovor, vstupní ergoterapeutické vyšetření, seznámení s HT 

pozorování: držení těla v pořádku; pacientka motivována, těší se na příští terapii 

1. terapie: 29 min, hry: Catch the Ball (2x), Volley Ball (1x), Sky Defender (1x), 

Bubbles – 3D (2x) 

pozorování: držení těla v pořádku; u cvičící HK pacientka nedovírala zcela 

prsty do pěsti, po pěti minutách hry úlevová poloha položením předloktí na stůl; 

zpočátku horší soustředění, pacientka nechtěla vyzkoušet hru Bubbles, protože 

uváděla, že se nedokáže soustředit na více věcí najednou, ale překvapivě v ní 

dosáhla nejlepšího výsledku 

2. terapie: 13 min, hra: Bubbles – 3D (2x) 

pozorování: držení těla v pořádku; HK cvičící rovněž, pouze ke konci terapie 

mírně pokleslé předloktí; HK necvičící někdy u obličeje, podpírání hlavy; na 

kůži patrné cyanotické skvrny; pacientka se cítí lépe v teplejším prostředí 

3. terapie: 33 min, hry: Bubbles – 3D (4x), Sky Defender (4x) 

pozorování: držení těla v pořádku; kyvadlová změna polohy předloktí cvičící 

HK (vnitřní a zevní rotace v ramenním kloubu); necvičící HK v pěsti pod hlavou 

nebo bradou; značné otlaky mezi 1., 2. a 3. metatarsy na dorsální straně ruky i 

předloktí; pozornost dobrá, chování vstřícné   

4. terapie: 20 min, hry: Bubbles – 3D (4x), Track and Target (2x) 

pozorování: držení těla v pořádku; HK cvičící podobně jako při minulé terapii – 

kyvadlová změna polohy, dále opora předloktí o stůl; předloktí necvičící HK 

opřeno o stůl, pacientka po vyzvání opravila; otlaky stejné jako při minulé 

terapii, ale pacientka necítí bolest; pozornost v pořádku; 

5. terapie: 30 min, hry: Bubbles – 3D (4x), Racing (2x) 

pozorování: po vyzvání úprava trupu; cvičící HK na stole, po vyzvání oprava, 

v průběhu snaha necvičící HK opřít o bradu nebo hrudník; pozornost dobrá; 

chování opět vstřícné; prostředí vyhovující 
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Obr. č. 7 – Pacient 2 při terapii s HandTutor
7
 

 

                                                 
7
 Pořízeno z vlastního zdroje – fotografie Pacienta 2 
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3.6. Analýza dat 

 

Vlastním vstupním ergoterapeutickým vyšetřením i úvodním rozhovorem jsem 

získala základní informace o pacientovi, jeho silných a slabých stránkách a cíli, kterého 

by chtěl během terapií dosáhnout. 

Během vlastních terapií s HT (při hraní her) jsem pozorovala pacienta v předem 

daných kategoriích, abych mohla kontrolovat a popřípadě korigovat postavení těla a 

zvláště HKK, které by mohlo mít vliv na soustředění a tím na výsledky měření, ale i 

úspěšnost ve hrách. 

Hlavním cílem závěrečného rozhovoru bylo získat od pacientů zpětnou vazbu na 

práci s technologií HT, ale taktéž jim umožnit pozorovat a hodnotit sebe sama i mne 

jako výzkumníka. 

Data z programu technologie HT lze stáhnout a uložit na externí disk ve formátu 

PDF. 

Jak jsem již uvedla výše v kapitole Popis průběhu terapií s HT (3.5.2), zaměřila 

jsem se pouze na data o analýze pohybů prstů „Single MA Fingers Report“. Z tohoto 

uloženého dokumentu jsem vypsala hodnoty „maximální frekvence“ pohybů 

jednotlivých prstů („MaxF“) a k nim odpovídající rozsah pohybů prstů. Tyto hodnoty 

posloužily k porovnání vstupního a výstupního měření a tedy ke zjištění změny – 

zlepšení. 

V průběhu výzkumu jsem zvažovala zaznamenat výsledky her a s pomocí již 

zmiňovaných dvou skupiny osob vytvořit jakousi normu k jednotlivým hrám 

technologie HT a porovnávat výsledky her pacientů s vytvořenou normou. Jelikož 

parametry těchto her jsou individuálně adaptovatelné konkrétním osobám, nebylo 

možné zajistit dostatečný počet výsledků se stejnými podmínkami k vytvoření průměru. 

Výsledky jsem zaznamenávala, ale v konečné fázi výzkumu z výše uvedených důvodů 

neanalyzovala. 

Získáním dat od pacientů i pomocných skupin osob uvedenými metodami sběru 

dat jsem mohla postupně odpovídat na stanovené výzkumné otázky. 
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3.7. Výsledky 

 

Zde uvádím výsledky měření analýzy pohybu prstů („Single MA Fingers 

Report“) s užším zaměřením na maximální frekvenci pohybů prstů („MaxF“) 

v jednotlivých terapiích u každého pacienta a osob z výše uvedených dvou skupin.  

Těžištěm je porovnání vstupního měření u první terapie a výstupního měření 

u závěrečné terapie u každého pacienta. 

 

Vysvětlivky k tabulce:  

 Time therapy – délka vlastní terapie s HT (hraní her) 

 Time MA – délka měření daná programem technologie HT 

 MaxF – první řádek obsahuje měření maximální frekvence před vlastní 

terapií s HT, druhý po terapii 

 MaxROM – maximální frekvenci odpovídající maximální rozsahy pohybů 

jednotlivých prstů: L=Little, R=Ring, M=Medium, I=Index, T=Thumb; 

 Note – poznámka s uvedením denní doby terapie a poznámkou o únavě 

pacienta 

 * – frekvenci uvedené v závorce odpovídá pouze rozsah s označením * 

 3 m. – měření po třech měsících 

 

Tabulka č. 2 – Pacient 1 – výsledky měření z jednotlivých terapií 

 

Thera

py 

Time 

therapy 

Time 

MA 

MaxF 

(cyc/s) 

MaxROM (mm) Note 

L R M I T 

1.  20 min 10 s 0.4 13.3 

17.1 

17.8 

20.4 

19.1 

23.2 

11.8 

18.7 

12.3 

11.3 

3 am 

0.4 

2. 31 min 10 s 1.3 18.2 

18.3 

21.8 

23.2 

23.5 

21.0 

16.9 

24.2 

20.5 

12.4* 

11 pm 

bored 1.8 (*0.2) 

3. 26 min 10 s 0.4 20.0 

18.3 

21.6 

22.1 

23.1 

21.5 

22.8 

23.3 

18.2 

14.5 

9 pm 

1.0 

4. 36 min 10 s 0.6 24.7 

13.3 

23.3 

23.1 

23.9 

22.5 

22.3 

21.7 

18.8 

16.0 

11 pm 

bored 1.1 

5. 28 min 10 s 0.8 (*0.1) 23.0 

10.6 

22.9 

22.4 

22.1 

22.4 

19.5 

20.4 

10.2* 

13.4 

bored 

2 am 0.7 

6.  

(3 m.) 

19 min 10 s 0.8 13.9 

14.4 

23.8 

21.7 

23.0 

24.4 

22.4 

22.9 

11.9 

23.7 

1 am 

1.0 
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Pro záměry mého výzkumu dostačovalo měření uvedené v následujících dvou 

grafech. 

 

Graf č. 1 – Výsledky měření před a po šesti provedených terapiích s HT 
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Měřením bylo zaznamenáno mírné zlepšení ve frekvenci pohybů prstů za daný 

časový úsek (10 s) v průběhu jednotlivých terapií. Výstupní měření po pěti terapiích 

vykázalo zlepšení oproti vstupnímu měření, ale kontrolní měření po třech měsících po 

skončení terapií nezaznamenalo téměř žádnou změnu (viz totožné hodnoty před pátou a 

šestou terapií). 
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V následujícím grafu uvádím přehled časové dotace terapií, kterou se budu 

zabývat později v diskuzi. 

 

Graf č. 2 – Časová dotace terapií 
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Pacient 1 uvedl, že zlepšení hybnosti pravé horní končetiny nepozoroval. 

Nicméně k technologii HT přistupoval s důvěrou a absolvované hry mu připadaly 

v počátku zajímavé (viz rozhovor v příloze č. 2). 

 

Výsledky rozsahů pohybů jednotlivých prstů přesto, že jsem je zaznamenala, 

jsem neanalyzovala, protože program je nastaven tak, že pohyb každého prstu je měřen 

odlišnou frekvencí. Zde uvádím příklad záznamu měření rozsahů pasivních a aktivních 

pohybů a analýzy pohybu jednotlivých prstů Pacienta 1. Další výsledky, které 

znázorňují měření rozsahů jednotlivých pohybů prstů a zápěstí a měření maximální 

frekvence jednotlivých prstů uvádím ještě jako zakreslené programem HT v příloze této 

práce. 
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Obr. č. 8 – Pacient 1 – „Single ROM Report“
8
 

 

 

Obr. č. 9 – Pacient 1 – „Single MA Fingers Report“ – měření po druhé terapii
9
 

 

 

  

                                                 
8
 Vlastní zdroj – printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 – Standalone 

9
 Vlastní zdroj – printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 – Standalone 
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Tabulka č. 3. – Pacient 2 – výsledky měření z jednotlivých terapií 

 

Thera

py 

Time 

therapy 

Time 

MA 

MaxF ROM (mm) Note 

L R M I T 

1. 29 min 10 s 0.4 20.0 

20.3 

19.8 

19.8 

16.7 

18.0 

14.8 

16.4 

10.1 

8.6 

12 pm 

1.6 

2. 13 min 10 s 1.7 21.0 

18.8 

22.2 

19.0 

17.5 

17.4 

19.0 

16.0 

12.3 

13.1 

12 pm 

 2.0 

3. 33 min 10 s 0.9 19.2 

20.8 

21.2 

22.3 

17.7 

19.5 

15.3 

18.2 

13.6 

14.0 

12 pm 

2.1 

4. 20 min 10 s 2.1 18.3 

19.5 

21.4 

22.2 

19.0 

18.8 

16.7 

16.4 

15.7 

12.0 

2 am 

 2.7 

5. 30 min 10 s 1.9 12.7 

19.0 

14.1 

18.7 

15.4 

18.4 

15.3 

17.7 

10.4 

11.3 

12 pm 

1.6 

 

Pro záměry mého výzkumu i zde dostačovalo měření, které uvádím 

v následujících dvou grafech. 

 

Graf č. 3 – Výsledky měření před a po pěti terapiích s HT 
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Měřením bylo zaznamenáno zlepšení ve frekvenci pohybů prstů za daný časový 

úsek (10 s) v průběhu jednotlivých terapií. Kromě závěrečné terapie, kdy byla pacientka 

indisponována z důvodu nachlazení, bylo měřením zjištěno výrazné zlepšení. 
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Výsledky rozsahů pohybů jednotlivých prstů jsem také neanalyzovala, protože 

program je nastaven tak, že pohyb každého prstu je měřen odlišnou frekvencí. 

 

Rovněž uvádím v grafu přehled časové dotace jednotlivých terapií. 

 

Graf č. 4 – Časová dotace terapií 
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Pacientka zdůraznila, že zlepšení určitě pozorovala, ale že by dále v terapii 

nepokračovala, protože má pocit, že již nepotřebuje terapii speciálně zaměřenou na 

trénink rozsahů a rychlosti pohybů prstů postižené HK (viz rozhovor v příloze č. 3). 

 

Zde rovněž uvádím příklad záznamu měření rozsahů pasivních a aktivních 

pohybů prstů a zápěstí a analýzy pohybu jednotlivých prstů Pacienta 2. Rovněž další 

výsledky stejných měření uvádím jako zakreslené programem HT v příloze této práce. 
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Obr. č. 10 – Pacient 2 – „Single ROM Report“
10

 

 

 

Obr. č. 11 – Pacient 2 – „Single Fingers MA Report“ – měření po čtvrté terapii
11

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Vlastní zdroj – printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 – Standalone 
11

 Vlastní zdroj – printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 – Standalone 
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Tabulka výsledků skupiny starších osob s problémy v pohybech prstů a zápěstí a 

skupiny mladších osob bez obtíží. Hodnoty maximální frekvence byly u některých osob 

z cvičných důvodů měřeny dvakrát. 

 

Tabulka č. 4 – Výsledky cvičného měření první skupiny osob 

 

 

 

Obecné pozorované skutečnosti u skupiny starších osob s problémy v pohybech 

prstů a zápěstí:  

 špatný sed – snaha o úlevu při delším sezení;  

 tendence ulevovat cvičené HK opřením o podložku, vychylování předloktí 

z osy HK 

 necvičící HK: zdvihání z podložky, opírání o hlavu, poloha v klíně 

 velký zájem o systém HT i v případě osob, které se nepotkaly či nezajímaly 

o podobné počítačové hry jako v HT 

 delší čas k pochopení pohybu směru šipky v závislosti na rozevření a 

sevření prstů do dlaně 

 zhoršené rozlišení barev 

 

Tabulka č. 5 – Výsledky cvičného měření druhé skupiny osob 

 3 osoby (18 – 50) 

Name Time therapy MaxF 

MA 26 min 

  

 2.8 

 3.2/2.9 

ZA 32 min 

  

 3.0/3.2 

 3.0/3.4 

TA 15 min  1.9 

 1.9 

 

4 osoby (75 – 90 let) 

Name Time therapy MaxF 

DB 24 min 

 

2.0/1.5 

1.9/2.0 

VB 16 min 

 

1.6 

2.3/1.4 

JS 21 min 1.4/3.2 

3.2/2.0 

MI 15 min 

 

1.3 

2.7 
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Obecné pozorované skutečnosti u mladších osob bez obtíží s pohyby prstů a 

zápěstí: 

 úlevové polohy cvičící HK 

 rovněž úlevové polohy necvičící HK 

 určitá kritičnost vůči malé vynalézavosti v nabízených hrách (dramatičnost, 

kreativita apod.) 

 delší čas k pochopení závislosti pohybu směru šipky na rozevření a sevření 

prstů (hra Bubbles – 3D) 
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4. Diskuze 

 

Cílem mé práce bylo seznámení se s technologií HT a nalézt její využití 

v ergoterapii u pacientů po poškození mozku. 

Při psaní teoretické části práce jsem v odborné literatuře vysledovala, že pojem 

poškození mozku je někdy (zejména zřejmě při nepřesném překladu cizojazyčné 

literatury, viz Powell, 2010) zaměňován s poraněním mozku. Tyto pojmy chápu tak, že 

poškození mozku je pojem spíše širší, že je v podstatě následkem poranění mozku, má 

tedy širší příčinu. Poškození mozku se tedy vždy projeví v některých či ve všech 

oblastech života člověka. 

Z hlediska intervence i hodnocení v ergoterapii můžeme terapii s HT zařadit 

k přístupu zdola-nahoru (bottom up approach). Při aplikaci hodnocení prostřednictvím 

tohoto přístupu ergoterapeut nejprve vyšetřuje jednotlivé složky výkonu zaměstnávání, 

v případě technologie HT jde o složku neuromuskulární, ale i motorickou (konkrétně 

rozsah pohybů, vizuomotorická integrace, ovládání pohybu). Poté se ergoterapeut ve 

své diagnostice zaměří na hodnocení vlivu jednotlivých složek na komplexní činnosti 

jako na příklad soběstačnost (Jelínková, 2009). Podle Rodgersové a Holmové (in 

Jelínková, 2009), které dělí hodnocení do jiných kategorií, by diagnostická část 

technologie HT spadala do diskriminačního neboli srovnávacího hodnocení – měření 

před a po terapii s HT. 

Cílem intervence zmíněného přístupu je obnova nebo získání určitých 

schopností (Jelínková, 2009) – konkrétně u HT zvětšení kloubních rozsahů v prstech a 

zápěstí, ale i kognitivních schopností jako pozornost a taktické myšlení. Jednomu 

z aspektů tohoto přístupu – mechanickému opakování pohybů – je dán smysl 

propojením těchto pohybů s počítačovou hrou. 

V dnešní době se stále více v ergoterapii upřednostňuje přístup shora-dolů (top 

down approach) zvláště kvůli obtížím s přenesením naučené izolované schopnosti či 

dovednosti do výkonu ADL, jak uvádí Jelínková (2009). 

Tyto obtíže mohou být patrné právě u pacientů po poškození mozku vzhledem 

k možnému poškození kognitivních funkcí. Proto si myslím, že tato okolnost by měla 

být brána v úvahu při rozhodování o míře zařazení terapií s HT do ergoterapeutického 

plánu. Využití vidím spíše jako volnočasovou činnost či jako zajímavý doplněk 

v terapii. 
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Pilotní studie technologie HT (Carmeli, 2010) doporučuje délku terapie 20 – 30 

minut, jiná případová studie uvádí dokonce 40 minut (Cohen, 2011). Dvacetiminutovou 

terapii uvádí také Saramoutsi (2012) ve své předběžné prezentaci dvouleté zkušenosti 

s technologií HT. 

Z mého pozorování a ze zkušenosti práce s pacienty i ze závěrečných rozhovorů 

s nimi jsem dospěla k závěru, že vlastní terapie s HT delší než patnáct minut je náročná 

na soustředění. Pacienti se museli soustředit jednak na probíhající počítačovou hru, dále 

na postiženou HK a v neposlední řadě na zdravou HK a celkové držení těla. Proto měli 

snahu volit úlevové polohy v držení končetin i celého těla na příklad tím, že si 

podepírali zdravou HK bradu, zvedali ji z podložky, předloktí postižené HK vychylovali 

mimo osu HK nebo měnili postavení DKK. V daleko menší míře se tyto problémy 

vyskytovaly, pokud byla terapie s HT celkově kratší. Téměř se nevyskytovaly u her 

v počátku terapie. 

Pacienti zmiňovali, že při běžných terapiích daleko více zapojují celé tělo než 

při terapiích s HT, což je jim sympatičtější. 

Při výběru pacientů pro terapii s HT je nutné brát v úvahu, že tato terapie není 

vhodná pro všechny pacienty s poškozením mozku, protože pacient musí splňovat určitá 

vstupní kritéria pro práci s HT, která uvádí studie Carmeli (2010) a která jsem převzala. 

I z  tohoto důvodu byl také omezen výběr pacientů pro výzkum. Technologie HT není 

tedy vhodná na příklad pro pacienty s apraxií či vysoce změněným tonem na HK 

(plegie, hypertonus až rigidita), tedy aktivního pohybu prstů nebo zápěstí. Taktéž pro 

pacienty s poškozením zraku ve smyslu změny zorného pole. 

Záměr vyzkoušet si technologii nejprve na uvedených dvou skupinách osob se 

ukázal jako dobrý, protože jsem mohla předejít některým problémům, které se 

vyskytovaly i u pacientů s poškozením mozku. 

Zjistila jsem, že je potřebné při terapiích soustavně dbát na držení těla a polohu 

horních končetin. Dále je velmi žádoucí věnovat pozornost vysvětlení závislosti pohybu 

šipky na pohybu prstů u her Bubbles – 3D a Snow Ball. V některých případech se může 

vyskytnout skrytý problém s rozlišováním barev, které je pro hru Bubbles – 3D 

nezbytné. 

Pokud se týká nabídky her technologie HT, setkala jsem se po skončení terapií 

s námitkou Pacienta 1, že hry jsou příliš jednoduché a jednostranné a po jejich 

několikerém přehrání je další práce s HT nezajímavá, ačkoli měření prokázalo určité 

zlepšení postižené HK. Naopak pacientka oceňovala různorodost her (viz rozhovor 
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v příloze č. 3). Z jiné diskuze naproti tomu vyplynulo, že v nabídce her chybí hry 

konstruktivní. 

Dále bych zmínila pozitivní hodnocení Pacienta 2 a některých osob 

z pomocných skupin, „že výsledky měření her nejsou ovlivněny subjektivním 

hodnocením, ale jsou přesné, a výsledky proto důvěryhodné“. 

Při práci s technologií HT je také důležité dbát na hygienu při používání rukavic. 

Navrhovala bych před i po terapii s HT umytí rukou a jejich důkladné osušení či 

ošetření ubrouskem napuštěným dezinfekčním prostředkem.  

Po skončení terapií a svléknutí rukavic se u pacientů někdy vyskytla mírně 

zarudlá kůže a drobné otlaky. Zkrácení doby terapie by zmenšilo možnost vzniku 

otlaků.  

Během výzkumu jsem se setkala s případy starších osob, které neměly evidentně 

poškozený mozek z výše uvedených příčin (viz kapitola 2.2.2), ale vzhledem ke svému 

stáří potřebovaly aktivovat činnost mozku (například taktické myšlení, pozornost, 

konstrukční myšlení) nebo v důsledku zmenšené pohyblivosti a citlivosti prstů hůře 

ovládaly počítač a mobilní telefon. 

Co se týče výběru hodnot ze získaných dat technologie HT vhodných 

k porovnávání ve výzkumu, vybrala jsem ty, které nejsou do takové míry ovlivněny 

subjektivním vjemem výzkumníka jako data o pasivních a aktivních rozsazích pohybů 

prstů („Single ROM Report“), jak jsem již uvedla v kapitole Popis průběhu terapií s HT 

(3.5.2.). 

Také jsem si vědoma, že data získaná z měření pomocí technologie HT jsou tak 

jako každá jiná měření nepřesná, protože jsou ovlivněna mnohými okolnostmi měření.  

Tyto okolnosti nebo tzv. nejistoty měření mohou být neovlivnitelné nebo 

ovlivnitelné. První popsané jsou technického rázu, na příklad přesnost a citlivost 

přístroje. Druhé nejistoty měření lze předpokládat a ovlivnit. (Bohunčák, 2011) Z nich 

bych zmínila subjektivní stav pacienta (fyzická a psychická dispozice s možností únavy) 

či denní dobu měření a terapií. Pravidelnost terapií nebo celková délka výzkumu 

(způsobenou momentálním stavem výběru vhodných adeptů v období mého výzkumu, 

jak zmiňuji v kapitole 3.4 Výběr vzorku) mohly také zkreslit jeho výsledky při 

zjišťování zlepšení v rámci terapií i výzkumu. 

Nejen ve zdravotnictví se stále více používá tak zvaná evidence based practice 

(praxe založená na důkazech). V ergoterapii může být terapie založená na vědeckých 

důkazech pozitivně ovlivněna, zejména zvýšením jistoty a sebevědomí v práci 
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ergoterapeuta, jak uvádí ve své práci Drobílková (2009). HT a další počítačové 

technologie by mohly být jednou z oblastí hodnou hlubšího zkoumání. 

Je dobré si také uvědomit, že technologie HT je zčásti komerční produkt, což 

mimoděk připouští nabídka firmy Fysiomed CS (2012), když nabízí technologii HT 

pouze v malých velikostech využitelných jen pro děti. 
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5. Závěr 

 

Přestože není v domácí odborné literatuře věnovaná větší pozornost podobným 

technologiím jako je HT a dostupných cizojazyčných pramenů není mnoho, jak jsem již 

uvedla v úvodní části své práce, myslím, že se mi podařilo nabídnout základní vhled do 

praktického použití technologie HT. 

Navrhovala bych, aby v tomto výzkumu případně dále pokračovali studenti 

ergoterapie a navázali na mé výsledky, zejména na podrobná měření analýzy pohybů 

prstů a jejich vyhodnocování. 

Dokladem využití technologie HT v ergoterapii by měl být budoucí rozbor dat 

z měření pacientů po poškození mozku docházejících na KRL, který by objasnil vztah 

mezi terapiemi s HT a vykonáváním ADL. (Svozílková, 2011) 

 

V práci jsem si stanovila tři výzkumné otázky. Výzkum a studium dostupné 

literatury mi na ně pomohly nalézt tyto odpovědi, které předkládám: 

 

Je technologie HandTutor
 
přínosem pro pacienty po poškození mozku? 

 

Diagnostická a cvičební technologie HT je určitým přínosem, pokud jsou 

dodržena vstupní kritéria. Za úvahu stojí zjištěné skutečnosti, které uvádím v diskuzi a 

které hovoří proti doporučované délce jedné terapie v trvání 20 – 30 minut, zejména pro 

pacienty s poškozením mozku. 

Podle názorů pacientů i osob z výše uvedených dvou skupin, se jedná 

o zajímavou terapii a pracují s technologií HT rádi nejen lidé se zájmem o počítačové 

technologie. Po určité době by však pacienti dali přednost tradičnějším terapiím. 

Vhodnost terapie potvrzuje i to, že terapeut pracuje s pacientem vždy 

individuálně v době zácviku, po kterém může následovat domácí terapie i s pomocí 

telekomunikačních technologií. Terapeut je s pacientem ve fázi zácviku s technologií 

HT v nejužším kontaktu, což je pozitivní i pro další léčbu. 

Pro domácí použití, které zmiňuje výrobce (MediTouch, 2010), je však cena 

technologie HT v našich podmínkách pro individuální zájemce příliš vysoká. 
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Jaké možnosti využití  HandTutoru vyplývají z mého výzkumu a studia 

dostupné literatury? 

 

Z charakteru práce s HT vyplývá nutnost velmi úzkého kontaktu s pacientem, 

což je pro pacienty s poškozením mozku velmi vhodná metoda. 

Vlastní terapie s HT (výběr a obtížnost hry) mohou být určeny terapeutem i 

samotným pacientem podle jeho momentálního stavu. 

Terapii s technologií HT lze zařadit v krátkých časových úsecích (například 

zahrát si jednu hru čtyřikrát) mezi jinými terapiemi. 

Co se týče diagnostické části technologie HT, část zaměřená na měření rozsahů 

pohybů by podle mých zkušeností mohla sloužit spíše jako orientační (kvůli důvodům 

zmíněným výše v kapitole 3.5.2. Popis průběhu terapií s HT) a pro terapeuty 

usnadňující měření. Měření frekvence pohybů prstů by bylo také možné využít kromě 

výsledků her k motivaci pacientů a po dalším hlubším zkoumání pravděpodobně 

k objektivnímu hodnocení hybnosti akrální části HKK v této oblasti. Jako metodu 

objektivního hodnocení uvádí HT ve své předběžné prezentaci i Brailescu (2012). 

Možnost objektivního monitorování motorických funkcí pacienta pomocí počítačových 

systémů, mezi něž patří i technologie HT zmiňuje i Svozílková (2011). 

  

Jaké se mohou vyskytnout problémy s používáním HandTutoru a jak je lze 

řešit? 

 

Přes daná teoretická kritéria vhodnosti se může projevit v praxi nějaký 

nepředvídatelný blok v pacientově přístupu (nepříjemný pocit při prvním nasazení 

rukavice uvádělo více testovaných osob, domnělou složitost koordinace pohybu 

v rukavici s děním na monitoru zmiňovala zpočátku většina zkoumaných osob, dvěma 

osobám byla nepříjemná barva rukavice, Pacient 1 uváděl nesympatický design). 

Pro typ velmi soutěživého pacienta/klienta, který neodhadne své možnosti, může 

být deprimující opakovaný neúspěch některé z her. Pacient 2 přistupoval k nové hře 

s obavou, zda bude tak úspěšný jako ve hrách, které již vyzkoušel a měl v nich dobré 

výsledky. 

Model rukavice má „kapsičky“, které kryjí distální články prstů, příliš krátké a 

případně široké (jedná se o opotřebení materiálu rukavice při delším používání). 

„Kapsičky“ je nutné upravit (v případě používaných rukavic byla úprava provedena 
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svépomocí, ale účinně vyrobenými navlékanými gumičkami – viz obr. č. 6 – foto 

Pacienta 1). Tento problém odpadá u menších velikostí (například č. 2), protože 

„kapsičky“ pokrývají větší plochu distálních článků prstů. 

Velikost rukavice nevyhovuje všem pacientům – sortiment velikostí rukavic by 

mohl být rozšířen. 

Pro přesné měření v diagnostické části („Hand ROM“ a „Finger Motion 

Analysis“) je nezbytné, aby každý pacient měl přesně změřenou velikost dlaně a byla 

mu vybrána správná velikost rukavice. 

Problémem při mém výzkumu bylo nenadálé zpomalování software nebo PC 

(notebooku), které mohlo způsobovat nepřesná měření. Ta musela být z toho důvodu 

opakována. 

Ve většině případů s každou další hrou klesala u zkoumaných osob pozornost a 

kontrola držení těla i požadované postavení obou HKK. Řešením by mohly být 

v případě možnosti dvě kratší terapie, nejlépe po deseti minutách během dne místo 

uváděných třiceti minut, které navrhuje výrobce technologie.  
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Příloha č. 1 – Vzor vlastního informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

Souhlasím s mojí účastí na výzkumu k bakalářské práci s tématem „Využití HandTutoru 

v ergoterapii osob po poškození mozku“, který povede studentka 3. ročníku ergoterapie 

1. LF UK Eliška Bartoňová. 

 

Byl/a jsem obeznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu:  

 

Termín: od ………… do ………… 

Místo: Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2, 102 00 

Terapie: celkem 6 setkání (2x týdně po tři až čtyři týdny) v předem domluvených 

termínech 

Náplň terapií: během setkání proběhne úvodní a závěrečný rozhovor, úvodní vyšetření, 

samotná terapie s přístrojem HandTutor a zpětné vazby po každé terapii 

 

Informace budou zaznamenávány na nahrávací zařízení (diktafon, fotoaparát, popřípadě 

kamera) a poté zaznamenány do anonymních kasuistik. 

Účast na výzkumu lze po oznámení dobrovolníkem kdykoli ukončit. 

Souhlasím se zveřejněním fotodokumentace, popřípadě videozáznamů v této bakalářské 

práci. 

 

 

V Praze dne:  

 

 

dobrovolník:      výzkumník: 
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Příloha č. 2 – Přepis z nahrávaného úvodního a závěrečného rozhovoru – Pacient 1 

(zdroj: vlastní) 

 

Úvodní rozhovor: 

Dobrý den, vítám vás. 

Dobrý den. 

Nyní bych se Vás ráda zeptala na několik otázek: 

a. Jak se dnes cítíte? 

Průměrně, dobře, bez problémů. 

 

b. Jakou máte zkušenost s ergoterapií? 

Mozkovou událost jsem měl šestého ledna a;  první léčby začaly asi za měsíc, čili jedině 

z osobní zkušenosti po mozkové události a dejme tomu tak od února letošního roku. 

 

c. Jak zvládáte běžné denní činnosti? 

Problematicky. (…) Jak které. Nejvíc problémů mi dělají ty, kdy musím zaměstnat obě 

dvě ruce; dám příklad: luxování: musím držet oběma rukama hadici a tím pádem 

nemůžu použít hůl a mám problémy se stabilitou, takže mě trochu stresuje tato práce. 

Činnosti tam, kde se můžu boky třeba opřít například o pracovní desku a dělat oběma 

rukama; celkem bez problému. 

 

d. Slyšel jste někdy o HandTutoru? 

Neslyšel. 

 

e. Jaký máte vztah k počítačovým technologiím? 

Používal jsem velice rád počítač, dneska ho používám víceméně pro obsluhu svého 

bankovního účtu a pro ímejly  a s použitím díky pravé ruce mám silně komplikovaný 

použití, nemůžu si použít, nemůžu si dovolit pravou rukou zadávat přesné údaje nebo 

citlivější údaje, které bych mohl víceméně něco zkazit, takže se soustřeďuju na levou 

ruku; a je pravda, že tím výpočetní technika ztrácí moji velkou oblibu včetně internetu. 

 

f. Ještě otázku k ergoterapii: vy jste vlastně tento týden začal docházet do 

DS. 

Ano. Kolikrát už jste byl na ergoterapii? 

Asi čtyřikrát, ale já tady, já sem dojíždím asi od desátého srpna ambulantně a byl jsem 

víceméně tady každý týden odpoledne, kdy jsem měl jednu hodinu ergoterapie. 

 

g. Vnímáte při terapiích zlepšení? 

 Ne co do reality, ale co se týká rad, jsou cenné, s výjimkou ramene, které se mi zlepšilo, 

platí, že jsou pro mne cenné rady víc než samotné cvičení.  

 

h. Cvičíte i doma? 

Ano, cvičím doma. 

 

i. Používáte nějaké kompenzační pomůcky? 

Hůl, jenom hůl. 

 

Děkuji Vám a těším se na spolupráci. 

Nashledanou.
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Závěrečný rozhovor: 

Dobrý den. 

Dobrý den. 

a. Jak se dnes cítíte? 

Děkuji, akceptovatelně. 

 

b. Co Vám dělá potíže při běžných denních činnostech? 

Moje poškození ruky, nohy, obličeje zůstává stejné, jako při našem prvním setkání. 

 

c. Změnil se Váš pohled na využití nebo používání počítačových 

technologií? 

Nezměnil. 

 

d. Pozoroval jste zlepšení po terapiích s HT? 

Zatím bohužel ne. 

 

e. Měly terapie vliv na činnosti, které jste prováděl po nich, na příklad při 

jiných terapiích? 

Neprodleně jsem nepozoroval nic, ale vím, že je to běh na dlouhou trať, takže se těším 

teď na terapie, na které budu chodit teď na Albertov, že se dostaví nějaké zlepšení.  

 

f. Pociťoval jste po terapiích s HT bolest či jiné nepříjemné pocity? 

Nepozoroval jsem nic negativního ani pozitivního. 

 

g. Pozoroval jste po terapiích změny citlivosti ruky? 

Ne bohužel, vůbec žádný. 

 

h. Pozoroval jste změny rozsahů pohybů v prstech nebo zápěstí? 

Také nepozoroval. 

 

i. Myslíte si, že má vliv na zlepšení v terapiích držení těla a HK? 

Nevím, nic jsem nepozoroval, asi ano. 

 

j. Jak byste ohodnotil ovládání počítačového programu – srozumitelnost 

symbolů, textu, přehlednost – známkou jako ve škole? 

Určitě jednotkou. 

 

k. Jak byste ohodnotil náplň počítačového programu – výběr her, možnosti 

nastavení, smysluplnost her, pestrost, grafická podoba – známkou jako 

ve škole? 

Trojkou. 

 

l. Jak byste zhodnotil proběhnuté terapie – jejich náplň, frekvenci, délka, 

prostředí, možnosti rozcvičení, protažení – známkou jako ve škole? 

Jako dostačující. Už jsem se jich nasytil, práce s HandTutorem mi připadá 

jednostranná, cvičí jen omezenou část postižení, to bych chtěl dodat. Víc mi vyhovuje 

práce s materiálem a pestřejší činnosti. 

 

m. Jak byste zhodnotil můj přístup k Vám – známkou jako ve škole? 

V pořádku, vše dobré. 
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n. Používal byste HT i nadále? Doporučil byste jej ostatním pacientům? 

Nepoužíval bych ho a doporučení ostatním pacientům? Těžko říci… 

 

o. Chtěl/a byste se na něco zeptat? 

Nechtěl, všechno je v pořádku. 

 

Nashledanou, mějte se pěkně. 

Nashledanou, vy také. 
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Příloha č. 3 – Přepis z nahrávaného úvodního a závěrečného rozhovoru – Pacient 2 

(zdroj: vlastní) 

 

Úvodní rozhovor: 

Dobrý den, vítám vás. 

Dobrý den. 

a. Jak se dnes cítíte? 

No, blbě, ráno, když jsem šla na tramvaj z vyšetření z Bulovky, byly tam samé výmoly a 

kopečky a upadla jsem, nějaký pán mě musel zvedat. Ale už je to dobré. 

 

b. Jakou máte zkušenost s ergoterapií? 

No, dobrou! Má to něco do sebe. 

 

c. Co Vám dělá největší potíže při běžných denních činnostech? 

Paměť. Třeba při vaření se ztrácím v postupu. 

 

d. Slyšela jste někdy o HandTutoru? 

Předtím, než jsem o tom slyšela od vás, nikdy. 

 

e. Jaký máte vztah k počítačovým technologiím? 

Dobrý, jsou potřebné a objektivní v hodnocení – jako detektor lži. 

 

f. Využíváte počítačové technologie při běžných činnostech? 

Počítač běžně používám. 

 

g. Jak dlouho docházíte na ergoterapii na KRL? 

Čtyři měsíce, ne pět, vlastně půl roku, asi. 

 

h. Jak často docházíte na ergoterapii? 

Jednou, dvakrát týdně. Teď ve stacionáři ani nevím, jak ji mám často. 

  

i. Vnímáte při terapiích zlepšení? 

U paměti určitě. Teď jsem byla u psychologa, ten říkal, že je tam zlepšení, já to vidím 

také. 

 

j. Cvičíte i doma? 

Ano. To bych se za tejden nezvedla z postele. 

 

k. Používáte nějaké kompenzační pomůcky?  

Jen trekovou hůl pro pocit jistoty. 

 

Děkuji vám za rozhovor a těším se na vás. 

Já taky, nashledanou. 
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Závěrečný rozhovor: 

Dobrý den. 

Dobrý den. 

a. Jak se dnes cítíte? 

Dobře, je pátek, tak dobře. 

 

b. Změnil se váš pohled na využití nebo používání počítačových 

technologií? 

Můj pohled je pořád stejný, pomáhají, urychlují, ale obešla bych se bez nich. 

 

c. Pozorovala jste zlepšení po terapiích s HT? 

Myslím si, že mi to pomohlo v pozornosti podle těch výsledků i v hybnosti. 

 

d. Měly terapie vliv na činnosti, které jste prováděla bezprostředně po nich 

na příklad na jiné terapie? 

Nevím o tom. 

 

e. Pociťovala jste po terapiích s HT bolest či jiné nepříjemné pocity na 

ruce? 

Žádné nepříjemné negativní pocity jsem neměla. 

 

f. Pozoroval/a jste po terapiích změny citlivosti, třeba tlak, teplota? 

Nepozorovala jsem nic zvláštního, otlaky brzo zmizely. 

 

g. Pozorovala jste změny rozsahů pohybů v prstech nebo zápěstí? 

Trochu. 

 

h. Myslíte si, že má vliv na zlepšení v terapiích držení těla a HK, na příklad 

jak jsem vás upozornila? 

Má, protože při soustředění na hru jsem špatně položila chodidla a pak mě večer bolela 

noha. Tak ta koordinace je nutná. 

 

i. Jak byste ohodnotila ovládání počítačového programu – srozumitelnost 

symbolů, textu, přehlednost – známkou jako ve škole? 

To bylo všechno v pořádku, jen mě trochu mátlo to, že sevření má vliv na směr pohybu 

šipky doleva a doprava. Podle výsledků her jsem se lepšila, tak je vidět, že mi to 

prospělo. 

 

j. Jak byste ohodnotil/a náplň počítačového programu – výběr her, 

možnosti nastavení, smysluplnost her, pestrost, grafická podoba – 

známkou jako ve škole? 

Bavilo mě strefování do balónků, hra s letadly, bylo to různé, ne na jedno brdo. 

 

k. Jak byste zhodnotila proběhnuté terapie, jejich náplň, frekvenci, délka, 

prostředí, možnost rozcvičení, protažení – známkou jako ve škole? 

Na jedničku. Vadilo mi, že jsem se musela z nedostatku času urvat z oběda, ale stejně 

jím jenom bagety. Ještě k rozhodnutí, že sem budu chodit, byla jsem do toho vtažena, ale 

jsem ráda, že jsem sem chodila. 

 

l. Jak byste zhodnotila můj přístup k Vám – známkou jako ve škole? 
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Dobrý, dobrý, tak třeba dvojka. 

 

m. Používala byste HT i nadále? Doporučil byste jej ostatním pacientům? 

Ne, už ne, já mám tu ruku teď dobrou, ale ostatním určitě ano, každé cvičení je dobré. 

 

n. Chtěla byste se na něco zeptat? 

To je na mne moc narychlo! Teď na nic. 

 

Děkuji vám za spolupráci a přeji pěkný den. 

Já taky děkuji, mějte se hezky. 
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Příloha č 4 – Data z technologie HT – Pacient 1 

(zdroj všech obrázků: printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 - 

Standalone)  

 

Obrázek 1 – Pacient 1 – vstupní měření „Finger Motion Analysis“ (dále jen FMA) před 

první terapií 

 

 
 

Obrázek 2 – Pacient 1 – vstupní měření FMA po první terapii 
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Obrázek 3 – Pacient 1 – výstupní měření FMA před poslední terapií (po třech týdnech)  

 

 
 

Obrázek 4 – Pacient 1 – výstupní měření FMA po poslední terapii (po třech týdnech) 
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Obrázek 5 – Pacient 1 – kontrolní měření FMA před terapií (po třech měsících) 

 

 
 

 

Obrázek 6 – Pacient 1 – kontrolní měření FMA po terapii (po třech měsících) 
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Příloha č. 5 – Data z technologie HT – Pacient 2 

(zdroj všech obrázků: printscreen výsledků měření programem MediTutor v.4.16 - 

Standalone) 

 

Obrázek 1 – Pacient 2 – vstupní měření „Finger Motion Analysis“ (dále jen FMA) před 

první terapií 

 

 
 

 

Obrázek 2 – Pacient 2 – vstupní měření FMA po první terapii 
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Obrázek 3 – Pacient 2 – výstupní měření FMA před poslední terapií (po třech týdnech) 

 

 
 

 

Obrázek 4 – Pacient 2 – výstupní měření FMA po poslední terapii (po třech týdnech) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


