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1 ÚVOD 

     Ruka je po myšlení nejdůležitější pomůckou, jejíž vývoj hrál u člověka jednu z nejpřednějších 

úloh. Je to důležitý polyfunkční orgán, který představuje nejen pracovní, ale i komunikační nástroj. 

Manipulace s předměty je jedna z nejčastějších činností, základem které je opěrná a úchopová 

funkce ruky. Úchopová funkce je předpokladem pro vývoj dovedností ruky jako je například psaní 

a stříhání. Dovednost je činnost naučená, která závisí na vývoji řady systémů jako je zrakový, 

motorický, muskuloskeletární, somatosenzorický, kognitivní a percepční systém. Porucha 

jakéhokoliv systému způsobí poruchu úchopové funkce ruky, proto je třeba klást důraz na 

správnou diagnostiku a adekvátní terapii. V rámci terapie se u dětí v předškolním věku používají 

speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Mezi tyto koncepty a metody patří například 

Vojtův princip, Bobath koncept, Petö koncept, metoda Rood, metoda Affolter a metodický přístup 

Le Metayer. 
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2 CÍLE PRÁCE 

• Utřídit poznatky dostupné v literatuře o vývoji jednotlivých dovedností ruky v předškolním 

věku. 

• Poukázat na vzájemnou souvislost mezi vývojem dovedností ruky a vývojem   

muskuloskeletárního, motorického, zrakového,  somatosenzorického, percepčního a 

kognitivního systému. 

• Popsat speciální fyzioterapeutické koncepty a metody, které se zabývají léčbou poruchy 

úchopové funkce ruky u dětí.    
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3 METODA REŠERŠNÍ PRÁCE 

 
     Tato bakalářská práce je rešeršní studií zabývající se vývojem dovedností ruky v předškolním 

věku. Pro vyhledání  současných poznatků o této problematice jsem využila rešerše provedené 

v elektronických databázích, MEDLINE, BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA,  

EMBASE pro období 1980 - 2006. Byla zadána klíčová slova hand skills, fine motor skills, grasp 

vztažená k child`s age, physiotherapy, physical therapy, occupational therapy a ekvivalenty těchto 

termínů v českém a slovenském jazyce. Z takto získaných zdrojů jsem vybrala studie, které se 

nejblíže vztahovaly k předmětu této práce a byly dostupné v české akademické síti. Dále jsem 

pracovala s dostupnými monografiemi v českém a anglickém jazyce, které se vztahovaly k tématu.   
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4 DEFINICE MOTORICKÉ DOVEDNOSTI 

     Motorická dovednost patří mezi předpoklady pohybové činnosti. Je to předpoklad specifický, který 

se získává učením. V angličtině se pod pojmem skill (dovednost) rozumí také činnost samostatná, 

jako je například psaní. Jedná se o činnost naučenou. Dovednost se rozvíjí nácvikem, je  úkolově 

specifická a závislá na schopnostech. Schopnost je obecný předpoklad pohybové činnosti,  který  je 

geneticky podmíněn (Měkota &  Novosad, 2005). 

    Mezi motorické dovednosti patří také dovednosti ruky (Case - Smith, 2005). Véle (2006) uvádí, 

že dovednost ruky je pohybovým výrazem a schopností řešit určité jemně diferencované pohybové 

úkony, které vyžadují souhru jak hrubé motoriky, která garantuje základní podmínky, tak i jemné 

motoriky, která završuje pohybový cíl. 

    Podle Case - Smith (2005) mezi dovednosti ruky patří: 

1. Natahování (Reaching) 

2. Volní úchop 

3. Přenos  

4. Úmyslné pouštění předmětů 

5. Vzájemné používaní rukou  

6. Používání nástrojů 

 

    

 

Podrobným popisem jednotlivých dovedností a jejich vývojem  se bude zabývat kapitola číslo 6. 
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5 PŘEHLED SYSTÉMŮ OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ DOVEDNOSTÍ RUKY 

    Vývoj dovedností ruky závisí na vývoji těchto systémů. 

1. Muskuloskeletárního  systému 

2. Motorického systému 

3. Zrakového systému 

4. Somatosenzorického systému 

5. Percepčního a kognitivního systém 

 

5.1 Muskuloskeletární systém 
      

     Muskuloskeletární systém je systém, který se skládá z kostí, kloubů a kosterních svalů (Van De 

Graaff, 2000).  

 

Funkce kostí a kloubů 

     Kost je tvrdý, do jisté míry pružný útvar bílé barvy. Kosti tvoří oporu měkkým tkáním  a  také 

pevný podklad pro úpon svalů, vazů a facií. Má-li být realizován pohyb, musí být jednotlivé kosti 

spojeny. Pohyblivé spojení dvou nebo více kostí se nazývá kloubem. Kloub se skládá z kloubní 

plochy, kloubního pouzdra, kloubní dutiny a z pomocných kloubních zařízení (kloubní vazy, 

chrupavčité kloubní destičky, chrupavčité lemy) (Linc & Doubková, 1998). Ruka se skládá z 27 

kostí, které jsou navzájem spojeny klouby. Snížená pohyblivost v kloubních spojeních ovlivňuje 

formu úchopu (Véle, 2006). Jemné pohyby prstů a schopnost manipulace s předměty může být 

omezená. Omezený rozsah pohybů vzniká následkem poškození  kloubních struktur a oslabení 

svalů (Case – Smith, 2005). 
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Funkce kosterních  svalů 

     Kosterní sval je aktivní funkční složkou a výkonným orgánem pohybového systému (Dylevský, 

Druga, & Mrázková, 2000).        

    Činnost svalů je řízena a koordinována nervovým systémem (Véle, 2006).  Pro svalovou činnost 

je důležitý svalový tonus a svalová síla. Svalový tonus je základní klidové napětí svalu, které je 

závislé na jeho elasticitě, ale také na prahu excibility motoneuronů. Svalová síla je mechanická 

energie vznikající transformačními procesy ve svalu. Působí na segmenty pohybové soustavy, 

které udržuje v nastavené poloze anebo je uvádí do pohybu (Véle, 2006).        

     Přiměřená svalová síla je nezbytná pro zahájení všech druhů úchopů a také je potřebná při 

zvedání a přenášení předmětů (Case – Smith, 2005). Děti se sníženou svalovou silou nemohou 

provést extenzi prstů nebo opozici palce, která je nutná před samotným úchopem. Mají také 

problémy s výdrží během činnosti, při které se používá trvalý úchop (psaní, stříhání) (Case – 

Smith, 2005). 

     Svalový tonus ovlivňuje stabilitu paží i rukou během různých pohybů a činností. Svalový tonus 

závisí na stavu CNS (centrálního nervového systému). Poškození CNS způsobuje poruchu 

svalového tonu, který ovlivňuje rozsah pohybu v kloubech (Case – Smith, 2005). Poškozením 

bazálních ganglií vzniká zvýšený svalový tonus zvaný rigidita. Poškozením sestupných vláken 

CNS vzniká zvýšený svalový tonus zvaný spaticita. Poškozením  periferních nervových vláken a 

mozečku vzniká snížený svalový tonus (Trojan, Druga, Pfeiffer, &Votava, 2005).        

Zvýšený tonus má za následek snížení rozsahu pohybu v kloubech, zatímco snížený tonus 

způsobuje zvýšený rozsah pohybu a sníženou stabilitu v kloubech. (Case - Smith, 2005). 

5.2 Motorický systém 

      Motorický systém patří k tzv. efektorovým oblastem nervstva, které řídí pohyb a polohu těla.  
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Patří k nim motorická jednotka, páteřní mícha, mozkový kmen, mozeček, talamus, bazální ganglia a 

oblasti mozkové kůry. Motorická jednotka je základním funkčním i strukturálním prvkem motoriky. 

Je tvořena motoneuronem v předních rozích míšních a nervem, který zásobuje příslušná svalová 

vlákna (Rokyta a kol., 2000). 

 Motorika člověka je souhrn všech jeho potenciálních pohybových předpokladů, které mu spolu 

s konstitučními a psychickými činiteli umožňují vykonávat různé pohybové úkony a činnosti 

(Zelinková, 2001). 

 

Motorika se dělí na 1. Podpůrnou motoriku kořenovou a axiální (hrubou motoriku) 

                                2. Obratnou motoriku akrální (jemnou motoriku) (Véle, 2006) 

 

Podpůrná motorika kořenová a axiální (hrubá motorika) se dělí na: 

      A. Systém posturální motoriky, jehož nastavovacím systémem je formacio retikularis a 

sekundárním řídícím ústrojím jsou subkortikální řídící centra. Tento systém nastavuje a udržuje 

konfiguraci jednotlivých segmentů těla v klidové i výchozí účelově orientované poloze (atitudě), ze 

které vychází pohyb. Posturální aktivita předchází pohybu, pro který vytváří výchozí bázi, spouštěný 

pohyb provází a zakončuje. 

B. Systém lokomoční motoriky, jehož spouštěcím ústředím jsou kortikální motorická centra, která 

řídí posturální i lokomoční motoriku.  

Hrubá motorika tvoří zabezpečovací a opornou bázi pro účelově cílenou ideokinetickou motoriku 

(jemnou motoriku) (Véle, 2006). 

          

      Obratná motorika akrální (jemná motorika) se dělí na: 

A. Systém obratné motoriky akrální, řízený přímo z kortexu provádějící pohyby 
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 ideokinetické, uchopovacího a manipulačního rázu. Tato motorika slouží k provádění složitých 

diferencovaných pohybových úkonů a úzce souvisí se sdělovací motorikou. Složité obratné pohyby je 

možno provádět pouze při současně dobře fungující posturální (hrubé) motorice, zaručující stabilní 

pracovní polohu ruky, nutnou pro uskutečnění cílených ideomotorických pohybů (Véle, 2006). 

     Ideokinetické pohyby jsou programově řízeny z CNS v úzké spolupráci s mozečkem a jsou 

realizovány pyramidovou dráhou realizující obratný pohyb, zejména v distálních částech končetin. Při 

tom existuje úzká spolupráce se starším systémem posturálně - lokomoční motoriky, nastavujícím 

podmínky pro vznik obratných pohybů. Výkonným orgánem ideokinetické motoriky jsou distální 

svaly zejména na horních končetinách, které provádějí manipulaci ve spolupráci se svaly kořenovými 

a osovými (Véle, 2006). 

     B. Systém sdělovací motoriky ovládající muskulaturu obličeje a řečových orgánů včetně 

gestikulace, který je řízen z mozkové kůry (Véle, 2006). 

 

Motorický vývoj 

     Na rozdíl od zvířat se člověk rodí centrálně a také morfologicky značně nezralý (Kolář, 2005). 

Podle Lesného a kol. (1980) probíhá během postnatálního vývoje další myelinizace drah a tvorba 

synapsí. Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS, a tím i účelově cílené motorické funkce. Náš hybný 

projev je podmíněn vedle volní hybnosti složkou geneticky determinovanou. Tuto složku označujeme 

jako motorické vzory. Do motorických vzorů řadíme jednak jednoduché reflexy uspořádané na míšní 

úrovni, ale i složité senzomotorické funkční stavy uspořádané na vyšších úrovních řízení, které se 

realizují v průběhu zrání CNS. Při motorickém vývoji se postupně uplatňují svalové synergie, které 

jsou v mozku uloženy jako matrice. Dítě se neučí zvedat hlavičku, uchopovat hračku, ale toto vzniká 

na základě svalových souher, které se realizují při zrání CNS. Svaly se do držení těla zapojují 

v závislosti na optické orientaci a emoční potřebě dítěte (Kolář, 2005).  
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     Véle (2006) uvádí, že se ve vývoji motoriky realizují nejprve posturální programy, a teprve na ně 

navazují programy lokomoční a obratné hybnosti. Podle Koláře (2005) je zralost CNS pro hrubou 

motoriku dokončena ve čtyřech letech života. Vývoj jemné motoriky pokračuje až do období školní 

docházky, kdy se zhruba ukončuje vývoj mozečku (neocerebella), jehož funkce je předpokladem pro 

nejvyšší stupeň pohybové koordinace. Tento stupeň koordinace je nezbytný pro tvorbu tvaru písmen 

ve spojení s fonémy (Véle, 2006). 

 

5.3 Zrakový systém 

     Zrakem získává člověk až 90% všech informací, je tudíž pro něj nejdůležitější smysl (Mysliveček, 

2003). Zrak patří při vývoji k nejdůležitějším smyslům, protože má největší vliv na to, co se učíme, 

naučíme a jak toho docílíme. Mezi zrakem, schopností manipulovat s předměty a vnímáním světa 

kolem nás je navíc velmi těsná souvislost (Newman,1999 ). 

     Zrak hraje důležitou roli ve vývoji funkce ruky, ale také v učení se nových motorických dovedností 

(Case - Smith, 2005). Optická orientace je nejdůležitějším faktorem při řízení držení těla i 

během ontogeneze vzpřimování (Vojta, 1993). 

Od 4. týdne života se začíná objevovat optická orientace (Kolář, 2000). Asi ve 4. měsíci začíná dítě 

natahovat paže pro uchopení předmětu pod zrakovou kontrolou. Zrak je také důležitý pro vývoj jemné 

motoriky, která vyžaduje velice přesné pohyby. Zraková percepce zahrnuje rozpoznání, rozlišení a 

zpracování senzorických informací skrze oči a centrální nervový systém. Díky ní dokáže dítě rozlišit 

tvar, barvy a jiné vlastnosti, jako je orientace objektu nebo tvaru v prostoru (Case - Smith, 2005). 

 

5.4 Somatosenzorický systém 

      Do somatosenzorického systému patří kožní (povrchové) čití a hluboké čití (Mysliveček  
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2003). Véle (2006) uvádí, že mezi povrchové čití patří: taktilní (citlivost na dotek), algické 

(citlivost na ostrý dotek), termické (citlivost na podněty chladové nebo tepelné) a diskriminační čití 

(rozlišení bodů na pokožce). Mezi hluboké čití (proprioceptivní) patří: palestezie (citlivost na 

vibrace), polohocit, pohybocit, stereognozie, orientace v tíhovém poli, interocepce a nocicepce. 

Hadraba (2001a) uvádí že, tam, kde je narušen nebo porušen hmat, kdy je narušena nebo porušena 

periferní citlivost pokožky, eventuálně i hluboká citlivost, tam je i nedostatečný úchop, a proto i 

nedostatečná komplexní funkce ruky.  

     Správné dovednosti ruky jsou sdruženy s dobrými somatosensorickými funkcemi. Úloha 

somatosenzorické informace a její zpětná vazba je rozhodující pro vývoj mnoha oblastí dovedností 

ruky, zvláště pak těch, které zahrnují izolované pohyby prstů a palce. Děti ve 2,5 letech dokážou 

samy po hmatu rozpoznat běžné předměty a v 5. roce života dokážou po hmatu rozpoznat i 

neznámé předměty (Case - Smith, 2005). 

 Špičky prstů dokáží shromaždovat přesné informace o typu vlastností předmětů. Děti s poruchou 

hybnosti prstů mají snížený vstup somatosenzorických informací (Johansson & Westling, 1988). 

 

Stereognozie 

     Stereognozie je vyšší funkcí čití, je to schopnost určit hmatem prostorové vlastnosti předmětu 

(Hadraba, 2001a). Stereognozie je vnímání prostoru taktilními a proprioceptivními podněty (Véle, 

2006). Kontaktně rozeznat okolí je základním předpokladem účelového pohybu. Bez této funkce 

neexistuje cílený pohyb. Zrání stereognostických funkcí je spojeno s vývojem motoriky. Znamená to, 

že podle zralosti stereognostických funkcí je možno určit motorickou zralost a opačně. Například 

palmární strana ruky je do třech měsíců pod úchopovým reflexem, jakmile se objeví stereognozie 

ruky, začíná aktivní úchop. Stereognostická funkce úzce souvisí se schopností provádět izolované 

pohyby (Kolář, 2005). 
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5.5 Percepční a kognitivní systém 

Percepční systém 

     Percepční vývoj má vztah k tomu, nakolik je dítě schopno využívat informací získávaných 

prostřednictvím smyslů: zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti a vnímání pozice těla. Základy 

percepčního systému jsou dány již při narození. Zkušenostmi, učením a zráním se tento systém stále 

zdokonaluje, je schopen snáze zpracovávat komplexnější informace (např. třídit předměty podle tvarů, 

velikostí a barev) (Allen & Marotz, 2002). 

Kognitivní systém 

     Kognitivní funkce definujeme jako psychické procesy a operace, pomocí nichž jedinec poznává 

svět a sebe sama. Patří mezi ně vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení a řeč. Všechny 

tyto procesy se uskutečňují v lidském mozku (Koukolík, 2000). 

Kognitivní vývoj se týká rozvoje intelektu a mentálních schopností dítěte. Kognitivní vývoj je  zvláště 

v raném dětském věku ovlivňován percepčním a motorickým vývojem (Allen & Marotz, 2002). 

 

Percepční a kognitivní vývoj 

     Percepční a kognitivní vývoj je těžké oddělovat jeden od druhého, jelikož oba dva souvisí 

s vývojem dovedností ruky. Děti získávají znalosti o předmětech díky manipulaci s nimi. Během 

prvních 6 měsíců života ovlivňují zrak a hmat vývoj jemné motoriky, ale také schopnosti uvědomit si 

polohu předmětu v prostoru (Case - Smith, 2005). V druhé polovině 1. roku dokáže dítě přizpůsobit 

nastavení ruky vlastnostem předmětů (velikosti, tvaru, kvalitě povrchu) (Ruff, McCarton, Kurtzber, & 

Vaughan, 1984). Mezi 12. až 24. měsícem začíná dítě rozumět funkčním vztahům mezi předměty 

(hrníček postaví na podšálek) a začíná také objevovat nové poznatky vynalézáním nových prostředků 

(pomocí hole si přitáhne vzdálenou hračku) (Langmeier & Krejčířová, 1998). 
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6  PŘEHLED DOVEDNOSTÍ RUKY A JEJICH VÝVOJ 

    Dovednost ruky je určitým pohybovým výrazem, který je schopný řešit určité jemně 

diferencované pohybové úkony, pro které je důležitá souhra hrubé a jemné motoriky (Véle, 2006). 

     Podle Case - Smith (2005) mezi dovednosti ruky patří: 

1. Natahování 

2. Volní úchop 

3. Přenos  

4. Úmyslné pouštění předmětů 

5. Vzájemné používaní rukou  

6. Používání nástrojů 

 

6.1 Natahování (Reaching) 

     Natahování je pohyb paže k určitému cíli vedený zrakem. Natažení vrcholí uchopením 

předmětu a jeho udržení v ruce (Kalat, 1998). Podle Bertoti (2004) je k dosažení předmětu třeba 

sladit tři druhy smyslové informace: zrakovou lokalizaci objektu, zrakovou a proprioceptivní 

lokalizaci ruky. 

      Pohyby paže novorozence připomínají šermování, což napovídá, že pohyby jsou spíše 

balistické než řízené zrakem. Vyskytnou-li se u novorozence pohyby paží připomínající 

natahování, jsou koordinovány držením těla, nikoli zrakem. Pozdější natahování paže vedené 

zrakem představuje už nový typ nervové koordinace, která slaďuje pohyby paže s informací 

vizuální, taktilní a kinestetickou. Během prvních 2 měsíců přetrvává synergie kloubů  končetiny. 

Ta se projeví tím, že když dítě natáhne paži, rozevře se i ruka. Kvůli této synergii  nemůže být 

natahování završeno úchopem. Ve 3. měsíci dítě intenzivně natahuje paže. V tomto věku je ruka 

schopna se sevřít i při natažené končetině (Kalat, 1998). Ve 4. měsíci se natahuje pro hračku 

oběma rukama současně, ale po 6. měsíci se natahuje buď jednou, nebo druhou rukou. Je totiž 
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diferencován nákrok a opora (Vojta, 1993).  Koncem 1. roku se už ruka nastavuje k uchopení ještě 

před dokončením natahovacího pohybu nebo současně s ním (Kalat, 1998).    

 

6.2 Volní úchop 

Definice úchopu 

     Úchop lze z ergonomického hlediska chápat jako interakci ruky a uchopovaného předmětu. 

Závisí nejen na anatomických a funkčních možnostech ruky i celé horní končetiny, ale i na tvaru 

uchopovaného předmětu a na účelu uchopení v závislosti na následném pohybu (Nickel, 1982).  

Dělení úchopu 

     Mezi základní dělící kategorie úchopu patří úchop reflexní a volní. Reflexní úchop se objevuje 

ve vývoji jako tzv. Robinsonova úchopová reakce. Ta by měla vymizet nejpozději do konce 

druhého trimenonu. Poté již následuje volní úchop, námi chtěný a řízený. 

     Volní úchop dělíme na přímý, který je přímo prováděný rukou, a na úchop zprostředkovaný, 

který je prováděný za spoluúčasti nějaké pomůcky, anebo pouze touto pomůckou. 

     Přímý úchop dále dělíme na primární, prováděný některou z primárních úchopových forem, a 

na sekundární, který je prováděný náhradními úchopovými formami (Hadraba, 2001b). 

Primární úchop 

       Tuto formu úchopu využívá většina zdravých jedinců. Podle tvaru, rozměru, druhu materiálu a 

jiných vlastností uchopovaného předmětu a podle následné manipulace s ním dělíme primární 

úchopové formy na malé a velké (Hadraba, 2001b). (Příloha) 

      A) malé úchopové formy (jemný, precizní úchop) 

      1. Pinzetový (štipec, špičkový, dvoubodový) úchop je prováděn stiskem distální části bříška 

posledního článku II., III., IV., nebo V. prstu proti distální části bříška druhého článku palce 

(Hadraba, 2001). Všechny klouby daného prstu a palce jsou částečně flektovány (Case- Smith, 
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2005). Užíváme ho k držení psacích potřeb a malých drobných předmětů. Také se používá při 

jemné diferenciované manipulaci (Haladová & Nechvátalová, 1997). (Obrázek 1)  

       

    2. Špetka – je prováděna stiskem volární strany bříška posledních článků prvních tří prstů        

(tříbodový), ale také IV. nebo V. prstu nebo eventuálně všech uvedených současně (Hadraba, 

2001b). Sbíráme jí malé předměty a její pomocí provádíme jemné práce. Slouží k zachycení a 

k přidržení malých předmětů (Haladová & Nechvátalová, 1997). (Obrázek 2) 

      3. Laterální (klíčový) úchop – mezi volární stranou druhého článku palce a radiální stranou 

ukazováku. Ukazováček je lehce flektován (Case - Smith, 2005). Jak již název napovídá, takto 

uchopujeme klíče (Hadraba, 2001b). (Obrázek 3) 

     

    B) velké úchopové formy (silový, hrubý úchop) 

    1. Dlaňový (kulový, široký) úchop je charakterizován intenzivním sevřením všech prstů ve flexi 

směrem do dlaně tak, jako když svíráme kouli (Hadraba, 2001b). Podle Weiss & Flatt (1995) je při 

tomto úchopu důležitá extenze zápěstí, prsty jsou abdukovány a flektovány v MCP 

(metakarpofalangových) i v IP (interfalangových) kloubech. (Obrázek 4) 

       

     2. Háčkový úchop vzniká, když II., III., IV. a V. prst je flektován v základním i v 1. a 2. 

mezičlánkovém kloubu. Palec se úchopu neúčastní (Hadraba, 2001b). Tento úchop slouží k nošení 

břemen, např. nákupní tašky (Haladová & Nechvátalová, 1997). (Obrázek 5) 

       

     3. Válcový úchop – je prováděn podobně jako háčkový úchop, ale palec je v opozici proti 

ostatním prstům, a zajišťuje tak zachycení uchopeného předmětu (Hadraba, 2001b). Prsty jsou jen 

mírně abdukované a flexe MCP a IP kloubů prstů je stupňovaná podle velikosti předmětu (Weiss 

& Flatt, 1995). (Obrázek 6)  
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     4. Diskový (kruhový úchop) – je charakterizován abdukcí prstů, která se zvětšuje s průměrem 

předmětu. V MCP kloubech je hyperextenze a v IP kloubech je flexe. V kontaktu s předmětem jsou 

jenom bříška prstů. Tímto úchopem odšroubováváme např. víčka od větších sklenic (Weiss & 

Flatt, 1995). (Obrázek 7)  

     Sekundární úchop 

     Tento typ úchopu je náhradní úchopovou formou pro ruku patologicky změněnou. Sekundární 

úchop a jeho formy pozorujeme u dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou), u nichž snaha o výcvik 

úchopu zpočátku působí značné potíže, ale po důsledném a déletrvajícím opakování přináší 

nečekaný úspěch (Hadraba, 2001b). 

     Typy náhradních úchopů  

     1.  Sekundární špetkový (jemný) úchop – stisk bříška palce a malíku, případně 4. prstu. 

     2.  Bočný úchop je utvořený addukčním, popřípadě rotačním sevřením natažených prstů. 

     3.  Bočný klešťový úchop – mezi palcem a ukazovákem. 

     4.  Bočný úchop utvořený sevřením pokrčených prstů (Hadraba, 2001b). 

 

Vývoj úchopu 

     V novorozeneckém období má dítě asymetrické držení těla. Horní a dolní končetiny jsou 

flektovány a nejsou schopné opěrné funkce (Kolář, 2005).  Držení těla odpovídá i schopnosti ruky. 

Ruce jsou během 1. měsíce života sevřené v pěst, proto nejsou připraveny pro aktivní úchop 

(Kovačiková, 1998). V této době můžeme vybavit pozitivní úchopový reflex, který postupně ustupuje 

a mizí kolem 5. až 6.měsíce, kdy již dítě může uchopit předmět podle své vůle (Pfeiffer a kol., 1976). 

Podle Vojty (1993) je úchopový reflex ruky aktivní až do vyvinutí opěrné a úchopové funkce ruky.  

     Ve 4. týdnu povoluje flekční držení těla, u 50% dětí se objevuje optický kontakt. V 6. týdnu je 

optická orientace u 75% dětí. Objevuje se cílený pohyb hlavy, otočení se za něčím. V 8. týdnu je 
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optická orientace u 100% dětí. Následkem optického kontaktu se objevuje snaha po kontaktu 

motorickém. Dítě napíná paže a dolní končetiny. Tyto pohyby mají formu generalizovaných pohybů 

nazývaných fyziologická dystonická hybnost. V poloze na zádech dochází ke koordinaci ruka - ruka, 

palec je mimo pěst (Vojta, 1993). 

     Na konci 3. měsíce je trup symetrický. V poloze na břiše i na zádech je vytvořena opěrná báze. 

Model držení, který uzrává na konci 3. měsíce, tvoří posturální zajištění umožňující aktivní úchop. 

Modelem držení je extenze osového orgánu prostřednictvím aktivace autochtonní muskulatury 

v celém svém rozsahu. Tato extenze je v rovnováze s flexory osového orgánu. V oblasti periferních 

kloubů je nastavena rovnovážná aktivita mezi antagonisty, což umožňuje pro danou oporu optimální 

osové zatížení nosných struktur (Kolář, 2000). 

      První aktivní úchop se objevuje v poloze na zádech. Úchop je v ulnárním postavení ruky a je 

možný pouze z laterální strany. Mezi 4. a 5. měsícem je dítě schopno uchopit předmět ze střední 

roviny a také v pozici na břiše. Úchop je již radiální. Zajištění polohy těla v poloze na břiše vychází 

z opěrné báze loket, spina iliaca anterior, mediální kondyl kolene. Po pátém měsíci se zároveň se 

schopností úchopu přes střední rovinu  objevuje také první lokomoce - otáčení ze zad na břicho 

(Kolář, 2000). 

     V polovině třetího trimenonu se z polohy na břiše a na zádech vyvíjí šikmý sed. V této poloze je 

uchopující horní končetina, která je v rameni flektována nad 120´, schopna provést pinzetový úchop 

ve snaze uchopit něco vysoko a ve větší vzdálenosti. Druhá končetina tvoří oporu o rozvinutou dlaň. 

Současnou oporou je také oblast mediálního gluteu (Vojta, 1993). 

     Mezi 18.měsíci a 3 roky života začíná dítě používat kulový, válcový i diskový úchop. Laterální 

úchop může být přítomný už ve 3 letech, ale většina dětí ho začne používat až v předškolním věku, 

protože se u nich vyvine dostatečná síla pro užívaní této formy úchopu. Většina forem úchopu je 

vyvinuta do 5 let, ale ty, které používáme při manipulaci s nástroji, mohou vyzrávat až do začátku 

školního věku. Kvalita a síla úchopu se zvyšuje během celého dětství (Case - Smith, 2005). Lee - 
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Valkow, Aeron, Eladoumikdachi, Thornby, & Netcher (2003) uvádějí, že vývoj síly stisku je typický 

pro předškolní věk. Ve 4 až 5 letech se také výrazně zvyšuje síla u dlaňového, laterálního a 

špetkového úchopu.        

  

6.3 Přenos  

     Přenos znamená zvednutí a přesun předmětů z místa na místo. Je tvořen plynulými pohyby těla, 

které jsou doprovázeny stabilizací předmětu v ruce. Nejvíce je využíván při pracovních aktivitách. 

Rozsahy pohybů jsou přizpůsobeny požadavkům příslušné aktivity. Dítě musí být schopné přizpůsobit 

pozici předloktí a zápěstí přenosu. Současnou rotaci, flexi a abdukci v ramenním kloubu by mělo dítě 

provádět tak, aby byl udržován optimální směr cíle (Case - Smith, 2005). 

 

6.4 Úmyslné pouštění 

     Novorozenec aktivně pouštět předměty nedovede. Nejdříve mu předměty z ruky vypadávají  

náhodně, nebo mu je musíme vytáhnout násilím. Postupně se ale s vývojem zrakové kontroly a 

kognitivních funkcí vyvíjí i volní kontrola pouštění (Case - Smith, 2005). V 6. měsíci je dítě schopno 

držet uchopený předmět oběma rukama a předávat si ho z jedné ruky do druhé (Vojta, 1993).      

     Od 9. měsíce začíná dítě věci záměrně pouštět, většinou je s nataženou rukou vyhazuje z kočárku 

nebo z postýlky a sleduje jejich pád zrakem. Pouštění, které by bylo časově a prostorově řízeno (např. 

upuštění jedné kostky na druhou), se objevuje až kolem jednoho roku. Po dosažení jednoho roku je 

akt pouštění jemnější a lépe načasovaný, takže je dítě schopno postavit na sebe dvě kostky. Pro 

18měsíční dítě není již stavění věže z několika kostek žádný velký problém. Ve 4 letech postaví věž 

z více jak 10 kostek a v 5 letech dokáže sestavit z malých kostek podle modelu i trojrozměrné útvary 

(Lagmeier & Krejčířová, 1998).  

Case - Smith, (2005) uvádí, že tyto dovednosti ilustrují integraci percepčního, kognitivního a 

senzorického systému s motorickým systémem. 
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6.5 Vzájemné používání rukou (Koordinace rukou) 

     Pro období do 3. měsíce věku jsou charakteristické asymetrické pohybové vzory. Symetrické 

pohybové vzory dominují mezi 3. a 10. měsícem, kdy dítě oboustranně natahuje paže a uchopuje 

předměty. Do 9. měsíce drží dítě v každé ruce jeden předmět a tluče s nimi o sebe. Tato schopnost 

držet v každé ruce předmět ve stejný čas je rozhodující pro další vývoj oboustranných dovedností. Do 

10. měsíce by měla být vzájemná činnost rukou lépe diferencovaná, jedna ruka drží předmět a druhá s 

ním manipuluje . V 17. až 18. měsíci dítě často používá každou ruku pro jiný úkol. Ukazuje se, že pro 

tyto dovednosti musí být dítě schopné při činnosti od sebe oddělit obě poloviny těla. Efektivní fixace 

předmětů závisí také na adekvátní stabilitě ramena, lokte a zápěstí. Zrakové, percepční, kognitivní a 

motorické oblasti se začínají více integrovat. Ve 2. až 3. roku začíná dítě používat obě ruce současně 

pro různé funkce. Zralý stupeň koordinace rukou znamená, že je dítě schopno používat opačné 

pohyby paží a rukou při odlišných aktivitách (stříhání pomocí nůžek). Tato aktivita se objevuje ve 2,5 

letech (Case - Smith, 2005). Ve 3 letech se začíná projevovat dominance ruky a v 5 letech života by 

už mělo být zřejmé, která ruka je dominantní (Allen & Marotz, 2002). 

 

6.6  Používání nástrojů 

     Nástroj je prostředek k uskutečnění určité činnosti. Nástroje zvyšují schopnosti lidských rukou. 

Dítě začíná používat nástroje při jídle a hře během 2. roku života, poté co ovládá základní dovednosti, 

jako je úchop a volní pouštění. Klíčovým faktorem k získávání dovedností používat nástroje je vysoký 

stupeň kognitivního vývoje (Connolly & Dalgleish, 1989). 

6.6.1 Stříhání 

     Aby dítě bylo schopné stříhat, musí umět sedět ve vzpřímené poloze, ve které musí  stabilizovat a 

ovládat pohyby ramen, předloktí, zápěstí. Při stříhání je nezbytná schopnost sevřít ruku. Jedna ruka 
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drží papír, používá přitom radiální (palcovou) stranu ruky a druhá ruka pomocí palce, ukazováčku a 

prostředníčku ovládá nůžky. Při stříhání je důležitá práce obou rukou. Jedna ruka zajišťuje stabilitu, 

druhá vykonává činnost jako vedoucí ruka. K tomu je zapotřebí alespoň trochu vyvinutá preference 

jedné ruky. Schopnost koordinovat oční pohyby s jemnými pohyby ramen, loktů, předloktí, zápěstí a 

prstů je pro dítě, které se učí stříhat, nezbytná (Kirbyová, 2000). 

6.6.2 Kreslení a psaní        

     Kreslení a psaní patří mezi složité dovednosti, vyžadující kombinaci pohybové dovednosti a 

porozumění. Dítě při kreslení nepotřebuje jen kontrolu nad tím, co dělá ruka, ale i dovednost kreslit, 

zároveň však musí pochopit vztah mezi pastelkou a papírem, aby si bylo schopno uvědomit, že 

nakreslený obrázek může něco představovat. Zpočátku dítě jen bezcílně čmárá, teprve později se 

naučí kreslit svislé a vodorovné čáry, puntíky a kolečka. Dítě nejdříve drží tužku či pastelku celou 

rukou uzavřenou v dlani. Postupem času zdokonalí úchop do konečné podoby, ve které drží tužku 

mezi palcem, ukazováčkem a prostředníčkem (Newman, 2004). Allen & Marotz (2002) uvádí, že ve 

2 letech drží dítě tužku v pěsti. Ve 4 letech drží tužku ve třech prstech. Podle Case - Smith (2005) 

dítě kreslí v 5 až 7 letech se správně uchopenou tužkou.  

6.6.3 Používání příboru     

     Přibližný věk, ve kterém se dítě naučí používat při jídle příbor, je následující. Do 18 měsíců 

lžíci, do 2,5 let vidličku a do 6 let nůž. Při jídle lžící používají děti různé formy úchopu. Nejčastější 

společná forma je dlaňový úchop s palmární flexí všech čtyř prstů kolem rukojeti lžíce. Další 

formou je dlaňový úchop s palmární flexí všech čtyř prstů kolem rukojeti lžíce, ale rukojeť se spíše 

dotýká článků prstů než dlaně. V 17 až 23 měsících začínají být tyto formy doprovázeny (Case - 

Smith, 2005). 
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7 VYŠETŘENÍ ÚCHOPOVÉ FUNKCE RUKY 

 

     Uchopování předmětů a manipulace s nimi patří do jemné motoriky. Jemná motorika rukou je 

vázána na horní končetiny a trup, který tvoří posturální oporu. Proto se během vyšetření sleduje 

nejen pohyb horních končetin, ale i trupu. Vyšetření u dětí v předškolním věku probíhá formou 

hry, dítě musí být motivováno.  

Vyšetření jemné motoriky 

 1. Anamnéza dítěte  

  

 2. Orientační statické vyšetření ruky i celé horní končetiny  

 A. Konfigurace segmentů (změny tvaru a postavení) 

 B. Trofika měkkých tkání (otok, hypotrofie, hypertrofie)         

 C. Prokrvení a teplota kůže (teplota, zabarvení) 

 D. Konzistence tkáně (pružnost a reologické vlastnosti) 

 E. Svalový tonus (snížený, normální, zvýšený) 

 F. Spontánní fenomény (fascikulace, záškuby, dystonie, dyskineze, křeče) 

  

 3. Orientační dynamické vyšetření ruky i celé horní končetiny 

 A. Rozsahy v kloubech (snížený, zvýšený rozsah) 

 B. Svalová síla (normální, snížená) (Véle, 2006)  

  

4. Vyšetření jemné motoriky v činnosti  

 Dítě při vyšetření sedí. Během činnosti rukou se sleduje způsob sedu, postavení horních a     

 dolních končetin, pánve, trupu ale i hlavy.   

A. Orientační vyšetření jemné motoriky ruky pomocí terapeutické hmoty  
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     Dítě hmotu promačkává, válí, štípá, stlačuje jednou i druhou rukou (hodnotí se svalová síla, 

rozsahy v kloubech, vzájemná koordinace rukou, diferenciace prstů, zapojení palce, ale také 

způsob provedení, plynulost, koordinace, přesnost pohybu) (Tlaskalová, 2003). 

B. Vyšetření formy úchopu pomocí různých předmětů  

- pinzetového a špetkového pomocí drobných předmětů 

- dlaňového, kulového, hačkového, laterálního a diskového úchopu pomocí míčku,          

   válečku, tašky, klíče a přesnídávky 

Během úchopu se hodnotí úchopová technika, přesnost a rychlost (Hadraba, 2001b) 

C. Vyšetření vzájemné koordinace pomocí různých her a stavebnic 

D. Vyšetření volního pouštění pomocí kostek (stavění věže) (Newman, 2004).  

 

5. Vyšetření čití 

1. Povrchového  

 -  taktilního (štětečkem)  

 - algického (ostrým předmětem)  

 - termického (studeným a teplým hadříkem)  

 - diskriminačního čití (kružítkem) 

 2. Hlubokého  

 -  palestezii (ladičkou) 

 - polohocit (nastavení polohy segmentu na jedné straně, kterou má dítě reprodukovat na   

    straně druhé)  

 - pohybocit (vnímání pasivního pohybu)  

 - stereognozii (určování tvaru, velikost a materiálu předmětu) (Véle, 2006). 

     Po vyšetření jemné motoriky ruky se stanoví příčina poruchy úchopové funkce a zahájí se 

adekvátní terapie v rámci fyzioterapie nebo ergoterapie.  
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8 NEJČASTĚJŠÍ VADY A ONEMOCŇENÍ, PŘI KTERÝCH JE PORUŠEN   

   FYZIOLOGICKÝ ÚCHOP 

 

  Vrozené vady:  

- vrozené totální či parciální defekty ruky nebo celé horní končetiny 

- změny v kloubech nebo jejich chybění 

 

  Získané vady : 

- traumatická postižení horní končetiny - poranění šlach 

                                                                - zlomeniny prstů, ruky, předloktí 

- svalová onemocnění - myastenie 

                                    - myopatie 

- centrální nervové poškození - dětská mozková obrna 

                                                - mozečková ataxie 

                                                - poškození míchy 

                                                - expanzivní proces v CNS 

                                                - atetóza, chorea 

- periferní léze nervů - např. n. medianus, radialis, ulnaris 

- stavy po amputacích či exartikulacích horní končetiny 

- infekční onemocnění - encefalitida 

                                     - borrelióza 

                                     - poliomyelitis anterior acuta 

- zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů (Hadraba, 2001b) 
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9 TERAPIE 

9.1 Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 
     Tyto metody a koncepty využívají řadu facilitačních, inhibičních a stimulačních prostředků, 

jejichž cílem je normalizace posturálního tonu, pohybových vzorů, senzorického vjemu a 

znovuobjevení funkčních dovedností. Respektují vývojovou řadu, jejíž znalost je nutná a potřebná 

k uskutečnění jmenovaných cílů (Hromádková a kol., 1999). 

 

9. 1.1 Bobath koncept 

„Autory konceptu jsou manželé Karel a Berta Bobathovi“ (Chmelová, 2005, 207)  

Princip: Centrálně podmíněné poruchy motoriky se projevují abnormálním svalovým tonusem 

(hypertonus, spasticita, hypotonus), přítomností vývojově nižších tonických reflexů a s tím 

spojených patologických pohybových vzorců, poruchami reciproční inervace a výskytem 

asociovaných reakcí při volních pohybech. Úkolem terapeutických prostředků konceptu je inhibice 

patologických hybných i posturálních vzorců a spasticity, facilitace normálních pohybových a 

posturálních vzorců a stimulace  sníženého svalového tonu (Pavlů, 2003). To se děje tzv. 

handlingem. Handling je manipulace s pacientem během 24 hodin denně. Jeho obsahem jsou 

specifické terapeutické techniky, polohování a prostředky technického managmentu (labilní 

plochy, míče, válce atd.). Ke specifickým fyzioterapeutickým postupům patří různé inhibiční, 

facilitační a stimulační techniky, které jsou vždy použity současně (Zounková, 2000). 

 Inhibice a facilitace se používá v rámci Tonus ovlivňujících vzorů (TIP). TIP jsou normální 

pohybové vzory používané v terapii. Aplikací TIP inhibujeme u spastika jeho hypertonus a zároveň 

facilitujeme správný pohybový vzor v rámci konkrétní funkce. 

K inhibici i facilitaci používáme tzv. „ klíčové body kontroly“, což jsou určité části těla (hlava, 

paže, pánev atd.), z nichž lze nejsnadněji a nejúčinněji redukovat spasticitu a současně facilitovat 
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správný pohyb. Pomocí stimulačních technik se terapeut snaží ovlivnit nízký tonus. Mezi 

stimulační techniky patří wightbearing, placing, holding a různé druhy tappingu (Chmelová, 2005).  

Indikace: Centrálně podmíněné poruchy hybnosti v dětském věku (Pavlů, 2003).  

Praktické provedení: Uchopování začíná nácvikem přiblížení ruky k předmětu, který má být 

uchopen. Mohou nastat dva problémy: spastické dítě nemůže paží pohnout, atetoidní dítě má 

pohybů nadbytek. Pohyb tedy musíme nacvičovat nejprve v ramenním a loketním kloubu, aby ruka 

k předmětu dosáhla. Dítě má většinou horní končetiny nebo jen jednu končetinu (u hemiparetické 

formy dětské mozkové obrny) v trojflekčním držení. Paže jsou buď v abdukci vedle hlavy, nebo na 

hrudi. Hlava má tendenci k záklonu v opistonu, nebo k flexi. 

     Sedící dítě uchopíme za loketní klouby tak, abychom mohli paže v loktech extendovat. Dále 

začneme pomalu rotovat paže v ramenních kloubech podle toho, jaký typ postižení ovlivňujeme. 

Pokud je hlava předkloněna a paže flektovány nebo přímo zkříženy na hrudi, provádíme zevní 

rotaci v rameni. Pokud jde o záklon hlavy a flektované paže vedle hlavy, provádíme v rameni 

vnitřní rotaci. Když cítíme, že povolil chorobný svalový tonus, směřujeme paži k předmětu, který 

by mělo dítě uchopit. Úchop nacvičujeme nejprve svrchu z pronačního postavení, teprve později se 

pokoušíme o úchop ze strany ze semisupinace. Problémem bývá rozevření sevřené pěsti. Děti mají 

prsty flektované přes palec. Extenzi prstů facilitujeme již uvedeným extendováním loketního 

kloubu a abdukcí a elevací paže do krajní pozice v ramenním kloubu za současného uchopení ruky, 

jako když chceme někomu ruku podat. (Trojan, Druga, Pfeiffer,&Votava, 2005). 

 

9.1.2 Vojtův princip: Reflexní lokomoce 

Zakladatelem  tohoto diagnostického a  terapeutického principu je  český neurolog Václav Vojta. 



 32 

Princip: Vojtova metoda představuje neurofyziologicky a vývojově orientovaný systém s cílem 

znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových vzorů, které byly blokovány postižením mozku 

v časném dětství nebo byly v důsledku traumatu ztraceny (Pavlů, 2003). 

Vojta (1993) vychází z představy, že základní hybné vzory jsou programovány geneticky v CNS 

každého jedince. 

Cestou z periferie působením na kůži, fascii, svaly a klouby zasahujeme do geneticky kódovaného 

pohybového programu člověka. Provádíme přesně definovaný aferentní zásah a dopředu víme, jakou 

motorickou odpověď prostřednictvím eference vybavíme. Eferentní odpovědi nejsou nahodilé, ale 

zákonité. Vznikají dílčí pohybové vzory (Zounková, 2005).   

     Tyto dílčí vzory motorické ontogeneze jsou obsaženy v globálních vzorech, které se nazývají  

reflexní plazení a reflexní otáčení. Reflexní plazení aktivujeme v poloze na břiše a reflexní otáčení 

aktivujeme v poloze na zádech a na boku (Vojta, 1993). 

 Tyto komplexy jsou globální vzory, protože se při jejich spuštění aktivuje celá příčně pruhovaná 

svalovina v určitých přesně definovaných koordinačních souvislostech (Vojta, 1993). 

Pavlů (2003) uvádí, že cílem Vojtovy metody je: 

1. Nastolení fyziologických průběhů pohybů, dříve než tomu bude zabráněno rozvojem patologických 

vzorů. 

2. Aktivace těch svalů ve fyziologických vzorech, které dosud pracovaly v patologických vzorech  nebo 

nepracovaly vůbec. 

3. Globální změna v držení těla prostřednictvím vyvolání obou komplexních pohybových vzorů 

(reflexního plazení a reflexního otáčení). Při tom dochází ke zlepšení v přesunu těžiště, vzpřimování se 

a řízení rovnováhy. 

4. Ovlivnění vegetativních funkcí a dýchání. 

Indikace: Dětská mozková obrna, akutní i chronické skoliózy, periferní parézy, ortopedické vady 

nohou a hrudníku, dysplázie kyčlí, tortikolis, rozštěp páteře (Kovačiková, 2000). 
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Praktické provedení: Jednotlivé syndromy ICP (infantilní cerebrální parézy), jako spasticita, 

dyskineze a ataxie jsou typy poškození fyzické motoriky vyskytující se v různých stupních 

intenzity. Spontánní motorika spastika není jen chudá jako celek, ale je zvláště omezená 

v pohybech akrálních částí končetin. Dyskineze je charakteristická trhavými bezděčnými pohyby, 

které vybočují z hlavního směru pohybu. Ataxie je charakterizovaná přestřelujícími pohyby, které 

jsou nepřiměřeně nasazeny a nezasáhnou cíl. Všem motorickým poruchám je společná neschopnost 

přesouvat své těžiště, což se projevuje mimo jiné i poruchami rovnováhy. Proto je nutné věnovat se 

problémům spojeným se vzpřimováním. Fixace vývoje CP (cerebrální parézy) je charakterizována 

nedostatky v hybnosti a její nedostatečnou diferenciací. Teprve při zavedení reflexních metodik se 

začíná diferenciace vyvíjet. Cílená motorika, která výsledkem ontogeneze vzpřimování, slouží 

k orientaci, opěrným funkcím a dále i úchopové funkci. Akrální vzorce horních končetin u dětí 

s CP chybí. Rozvinutí ruky, které je předpokladem pro cílené uchopení, se u CP nevyskytuje. 

Elastická opěrná funkce ruky dává možnost rozvinutí akrálních částí končetin. Tuto funkci u dětí 

s CP nepozorujeme. Bez rozvinutí by se ruka nestala orgánem uchopení. Ze vzorce reflexního 

plazení je použit jako základ radiálního uchopení vzorec rozvinutí ruky na záhlavní straně a 

radiální závěr pěsti na čelistní straně. Tento jev se objevuje na konci 2. trimenonu. Ze vzorce 

reflexního otáčení pochází základ opěrné funkce rozvinutí ruky na obou pažích. Teprve po 

dosažení jisté polohy na boku ovládá dítě tento vzorec jako začátek jemné motoriky 

charakterizovaný samostatným použitím palce a ukazováčku jako základ nůžkového nebo 

pinzetového uchopení (Vojta, 1993).  

 

9.1.3 Koncep konduktivní podpory - Petö 

Zakladatelem této metody je maďarský rehabilitační lékař prof. Andreas Petö. 
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Princip: Petö se domnívá, že poruchy vývoje (nejen motorického) jsou významně ovlivňovány 

poruchami učení. Proto se tento terapeutický program zaměřuje hlavně na regulaci a usnadnění 

procesu učení. K tomu využívá pestré učební programy a jasné rozčlenění časového režimu. 

Hlavním cílem je dosáhnout co možná největší nezávislosti dítěte na pomocných prostředcích a 

osobách (Hromádková a kol., 1999). 

Indikace: Dětské mozkové obrny se spasticitou, ataxiemi, atetózami (Pavlů, 2003)   

Praktické provedení: Každé dítě je svěřeno do komplexní péče určitého konduktora. Tento 

pracovník představuje pro dítě terapeutický, ošetřovatelský a pedagogický „ tým“ v jedné osobě. 

Konduktor pracuje ve skupinách. Skupiny působí stimulačně a motivačně. Učební plány jsou 

stanoveny v měsíčních a denních plánech (Pavlů, 2003). Motorické aspekty a pedagogické nabídky 

jsou v souladu. Například se děti učí napnout paže, otevřít a zavřít dlaně, aby se u snídaně mohly 

samy obsloužit (Hromádková a kol., 1999). 

 

9.1.4 Metodický přístup - Le Metayer 

Tento metodický přístup rozpracoval francouzský fyzioterapeut Michel Le Metayer, který byl 

žákem prof. G. Tardieu. Jde v podstatě o rozšířené, komplexnější a modernizovanější pojetí 

Tardieuova přístupu. 

Princip:  Le Metayer využívá k terapeutické pohybové edukaci různé kategorie motorických 

funkcí CNS, které zprostředkují vrozené automatické motorické reakce na různé změny 

biomechanických podmínek. Jsou to funkce posturální, podpěrná, udržovací, vzpřimovací, 

rovnovážná, lokomoční a funkce cílené motoriky ruky.   

Indikace: Centrální léze motoriky v dětském věku (Pavlů, 2003). 

Praktické provedení: Prvořadým opatřením je korekce abnormálního držení a uvolnění 

patologických kontrakcí. K tomu se využívá protahovaní antagonistů nadměrně kontrahovaných 
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svalů, čímž se dosahuje reflexního uvolnění. Podstatnou částí programu je také různorodá 

senzorická stimulace. Například vizuální stimulace přispívá ke správnému dosahování a 

uchopování předmětů, taktilní stimulace přispívá k rozvoji tělesného schématu a k získávání 

zkušeností s konzistencí a povrchem předmětů. Další součástí tohoto programu je také edukace 

manuálních činností, jejíž hlavním cílem je podpora motorického vývoje schopnosti ruky. 

Předmětem je navození souhry mezi svalovými skupinami a nácvik jednoduchých komplexních 

pohybů. K tomu se také přidružuje reedukace percepčních a gnostických poruch, která obvykle 

postupuje od poznání dotyku prstem přes poznání pozice a prostoru k poznání běžných předmětů. 

Nakonec se nacvičují účelové manuální dovednosti, které jsou důležité pro běžné denní činnosti 

(oblékání, psaní) (Pavlů, 2003). 

 

9.1.5 Metoda senzorické stimulace - Affolter  

Autorkou této metody je švýcarská dětská psycholožka a logopedka Felície Affolter. 

Princip: U pacientů s poškozeným CNS je výrazně omezeno vnímání a zpracování podnětů 

z okolí, což stěžuje jejich pohybové možnosti. Cílem metody je zlepšení porušených schopností 

pacienta ke vnímání a zpracování sensorických informací z okolí za účelem usnadnění reedukace 

postižených motorických funkcí. 

Indikace: Dětská mozková obrna, porucha sensibility (Pavlů, 2003). 

Praktické provedení: Provádění metody vyžaduje trpělivý postup. Terapeut vede pacienta při 

provádění různých běžných činností, např. při otevírání přesnídávky, krájení chleba, aby pacient 

získal během těchto úkonů co nejvíce adekvátních taktilních a proprioceptivních informací. Pacient 

by měl činnosti sledovat zrakem i sluchem a neměl by být rozptylován promlouváním s 

terapeutem. Terapie by se měla přizpůsobit aktuálnímu stavu pacienta (Pavlů, 2003). 
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9.1.6  Metoda Rood 

Tuto metodu vytvořila a rozvíjela americká fyzioterapeutka Margaret Rood.  

Princip: Metoda je založena na detailní analýze vztahů nejrůznějších senzorických stimulů 

k motorickým reakcím. Na základě získaných poznatků se v praxi využívá vhodně volených 

stimulů k účelné facilitaci, aktivaci a inhibici příslušných motorických funkcí a dějů. Cílem 

metody je zlepšení schopnosti provádět koordinované pohyby. 

Indikace: Aktivace paretických svalů obecně. Dětská mozková obrna (formy hypokinetické, 

hyperkinetické i spastické), revmatická artritida. 

Praktické provedení: Metoda zahrnuje rozsáhlý systém postupů, ve kterých kombinuje vhodné 

polohy, stimulaci a cvičení. Specifickým přínosem této metody je zvláště využití stimulace. Pro 

zlepšení diskriminačního čití ruky se používá kartáčovaní dlaně. Rychlým potíráním štětečkem na 

dorzální straně meziprstních prostorů vyvoláváme aktivitu daných svalů. Silné stlačování kloubů 

ruky vede k facilitaci extenze a dosažení stabilizace ruky (Pavlů, 2003).   

 

     Véle (2006) udává, že klasickou fyzioterapií nemůžeme dosáhnout dokonalé obnovy obratné 

motoriky ruky. Je nutno používat komplexnější metody, které řeší složité motorické situace. Proto 

je zde namístě doplnit klasickou fyzioterapii ergoterapií. 
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10 DISKUSE 

     

     Odborné poznatky k vývoji dovedností ruky lze dohledat nejen v medicínské literatuře, ale i v 

takových oblastech, jako je speciální pedagogika a vývojová psychologie. Posledně zmiňované se 

úchopu ovšem věnují kvůli jeho spřízněnosti s celkovým dosaženým vývojovým stadiem dítěte, tj. 

jako jednomu z několika možných signálů celkové zralosti dítěte. 

Oproti tomu fyzioterapeutické pojetí akcentuje biologický podklad úchopu  a také jej chápe jako 

samostatnou problematiku, byť v rámci motorického vývoje. 

Tato interdisciplinarita nabízí možnost srovnání rozsahu zpracování úchopu v odborně odlišných 

oblastech. Osobně se domnívám, že právě v medicínské literatuře by si tato problematika 

zasluhovala podrobnějšího rozpracovaní. 

V oboru vývojové psychologie zpracovali funkční stránku úchopu vcelku podrobně autoři Lagmeier 

& Krejčířová (1998) a Allen & Marotz (2002). 

Newman (2004) a Kirbyová (2000) zpracovali v rámci speciální pedagogiky funkční stránku úchopu 

ještě podrobněji, především vzhledem k jeho spřízněnosti k dovednostem jako je psaní, stříhání a 

sebeobsluha. 

Z lékařů se úchopem zabývá především Hadraba (2001b), který pohlíží na úchop z hlediska 

protetiky a tedy se zabývá  dělením úchopů podle jejich různých forem a jeho úlohou v celkovém 

vývoji dítěte se podrobněji nezabývá. Vývojem úchopové funce ruky v rámci celkového 

posturálního vývoje se v lékařské literatuře zabývají mnohé publikace z oboru vývojové 

kineziologie, za všechny lze jmenovat autory Doc. MUDr. Václava Vojtu a Doc. PaedDr. Pavla 

Koláře. Oba autoři zastávají shodný metodologický přístup, který jsem ve své práci popsala 

čerpajíc ze souhrnné literatury. 
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     V České republice se bohužel stále ještě nepoužívají  standardizované testy pro vyšetření 

úchopu u dětí v předškolním věku. Proto fyzioterapeuté a ergoterapeuté musí při vyšetřování 

úchopu spoléhat na individualizované vyšetření, které se opírá o jejich odborné znalosti a vlastní 

úsudek. Tento postup bývá poměrně validní, ovšem to pouze v případech, kdy se dítěti věnuje 

opakovaně tentýž odborník. V praxi je tato možnost někdy organizačně obtížně dosažitelná, proto 

by zavedení jednotných standardizovaných testů bylo přínosem. 

    V české medicínské literatuře se problematikou těchto testů příliš nikdo nezabývá, pouze  

okrajově se o testech hodnotících jemnou a hrubou motoriku  zmiňuje Kraus, J., a kol. (2005). 

Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing. Uvádí zde 3 testy. Bayley Infant 

Neurodevelopmental Screen (BINS), Bayley II a Peabody Developmental Motor Scales (PDMS). 

Postup ani hodnocení testů však nepopisuje. V anglické publikaci od Case- Smith (2005) je 

uvedeno 5 testů, které jsou zde podrobněji popsány. Jsou to Bayley Scales of Infant Development, 

Peabody Developmental Motor Scales (PDMS - 2), Bruininks – Oseretsky Test of Motor 

Proficiency (BOTMP), Assessment of Motor and Process Skill (AMPS), School Assessment of 

Motor and Process Skills (School AMPS).    

Speciální terapeutické koncepty a metodiky jako je Bobath koncept a Reflexní lokomoce podle 

Vojty jsou v české literatuře podrobně popsány. Tyto metody jsou ve fyzioterapeutické praxi 

nejčastěji používané a to především pro vyšetření a terapii v dětském věku. 

Další speciální fyzioterapeutické metody jako je Petö, Le Matayer, metoda Rood a Affolter v česky 

psané literatuře odborně rozebrala Pavlů v knize Speciální fyzioterapeutické metody a koncepty.  
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11 ZÁVĚR 

     Předkládaná práce je stručným nástinem problematiky dovedností ruky.  

Zvládnutí úchopu představuje pro dítě  jednu z nejdůležitějších vývojových úloh. Funkční využití 

ruky má široké rozpětí od nástroje komunikace v dětství až po nástroj obživy v dospělosti. Proto je 

nesmírně důležité, aby se úchopová funkce ruky vyvíjela fyziologicky a ne patologicky. V 

případech, kdy tomu tak není, je pro další vývoj dítěte zásadní včasná a správná diagnostika. Ta je 

založena na srovnání fyziologického a patologického vývoje, proto se moje práce věnuje zejména 

detailnímu popisu fyziologického vývoje dovedností ruky. 

Při sběru podkladů k této práci se ukázalo, že touto problematikou se nezabývají pouze medicínské 

obory, ale i obory jako vývojová psychologie a speciální pedagogika. I přes odlišná metodologická 

východiska lze sledovat společný cíl a tím je terapie dovedností ruky. Po srovnání dostupných 

pramenů v české a zahraniční literatuře uzavírám, že česky psaná literatura si zasluhuje 

podrobnějšího zmapování této interdisciplinární problematiky, zejména v oblasti sepětí 

neurofyziologického podkladu funkčního vývoje ruky. 
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12 SOUHRN 

     Tato práce se zabývá problematikou vývoje dovedností ruky. Jednotlivé dovednosti a jejich 

vývoj jsou zde podrobně popsány. Úvodní pasáže jsou  věnovány  systémům, které vývoj 

dovedností ovlivňují. Mezi tyto systémy patří muskuloskeletární, motorický, zrakový, 

somatosenzorický, percepční a kognitivní sytém. Těžiště práce spočívá v definici a klasifikaci 

jednotlivých dovedností v závislosti na věku. Rozebrány jsou dovednosti jako natahování 

(reaching), volní úchop, přenos, úmyslné pouštění, souhra rukou a dovednost používat nástroje. 

Okrajově je zmíněn i způsob vyšetření úchopové funkce ruky a terapie pomocí speciálních 

fyzioterapeutických konceptů a metod. 
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13 SUMMARY 

     This paper presents the problem of development of hand skills. I provided detailed description 

of  them. In the present paper, I describe at its beginning the systems which determine development 

of hand skills. These are musculosceletary system, motoric system, visual system, somatosenzoric 

system, and systems of perception and cognition. Clasifications and definitions of hand skills 

according to age create main issue of this work. Here I describe skills as reaching, voluntary grasp, 

carrying, releasing, bimanual coordination and tool skills. There is also mentioned a way to 

examine grasp function of hand and its therapy through special physiotherapeutic concepts and 

methods 
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