
 
 

 Univerzita Karlova 

1. lékařská fakulta 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Ergoterapie 
 

 

 

   

  

 

Eliška Veselková 

 

 

Ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy 

Důležitost ergonomie a její vliv na soběstačnost pacienta 

Ergonomics of Home Environment for Patients after Spinal Cord Injury 

Importance of Ergonomics and its Impact on Self-sufficiency of Patients 

 

 

  Bakalářská práce 

 

 

Vedoucí závěrečné práce: Bc. Iva Hradilová 

 

 

Praha, rok 2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji paní Bc. Ivě Hradilové za vedení, cenné poznámky, odborné připomínky, 

podněty a náměty.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem řádně 

uvedla a citovala všechny použité prameny a literaturu. Současně prohlašuji, že práce 

nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.  

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací.  

  

V Praze, 13. 4. 2018                                                    

Eliška Veselková 

 

____________________ 

Podpis studenta 

 



 
 

 

Identifikační záznam: 

VESELKOVÁ, Eliška. Ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy: 

Důležitost ergonomie a její vliv na soběstačnost pacientů. [Ergonomics of Home 

Environment for Patients after Spinal Cord Injury: Importance of Ergonomics and its 

Impact on Self-sufficiency of Patients]. Praha, 2018. 88 stran, 4 přílohy. Bakalářská práce 

(Bc.). Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí 

práce Hradilová, Iva.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno, příjmení: Eliška Veselková 

Vedoucí práce: Bc. Iva Hradilová 

 

Název práce:  

Ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy: Důležitost ergonomie  

a její vliv na soběstačnost pacienta  

 

Abstrakt bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou ergonomie domácího prostředí  

u pacientů po poškození míchy.  Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na význam 

ergonomie a její vliv na soběstačnost lidí s míšním poraněním. Zaměřuje se převážně na 

kvadruplegické pacienty.  

V první, teoretické části jsou obecně shrnuty poznatky o poškození míchy, na 

které navazuje věcná charakteristika kvadruplegických pacientů. Odborné znalosti oboru 

ergonomie a ergoterapie upozorňují na jejich nezbytnou propojenost ve spojitosti 

s problematikou domácího prostředí pacientů. Teoretickou část uzavírá souhrn požadavků 

pro bezbariérové domácí prostředí v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.   

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Druhá, praktická část podrobně řeší problémové situace tří kvadruplegických 

pacientů. Těžiště práce spočívá ve vyšetření pacientů a zmapování jejich domácího 

prostředí. K tomuto účelu byl modifikován nástroj Quadriplegia Index of Function pro 

hodnocení soběstačnosti a byla využita metodika SEMAFOR home: Smart Evaluation 

Methodology of Accessibility FOR home pro identifikaci problémových oblastí 

domácího prostředí pacienta. Výsledky z testových metod doplnily závěry z rozhovorů  

a pozorování pacientů.  Závěr praktické části poukazuje na vliv ergoterapeutické 

intervence na soběstačnost pacientů po opětovném vyšetření. 

Bakalářská práce potvrzuje nezbytnost propojení ergonomie a ergoterapie. Úloha 

ergoterapeuta podložená praktickým šetřením zvyšuje spokojenost,  bezpečnost  

a nezávislost pacientů.  

 

Klíčová slova: domácí prostředí, ergonomie, ergoterapie, kvadruplegie, soběstačnost



 
 

Abstract: 

The thesis deals with ergonomics of home environment for patients after spinal cord 

injury. The main aim of the thesis is to highlight the importance of ergonomics and its 

impact on self-sufficiency of patients. It focuses especially on quadriplegic patients. 

The first theoretical part of the thesis summarizes general findings about spinal cord 

injury which are followed by characteristics of quadriplegic patients. The expert 

knowledge of ergonomics and occupational therapy shows their close interconnection 

linked with the issues of home environment of patients. The theoretical part is concluded 

by a list of requirements for wheelchair accessibility in home environment in accordance 

with Decree No. 398/2009 Coll. on general technical requirements to secure barrier-free 

usage of buildings. 

The second practical part of the thesis investigates the problem situations of three 

quadriplegic patients in detail. The main focus of the thesis is to examine the patients and 

their home environment. The tool Quadruplegia index of function was modified for this 

purpose to assess self-sufficiency and the methodology SEMAFOR home: Smart 

Evaluation Methodology of Accessibility FOR home was used to identify the problem 

areas of home environment of the patients. The results of the test methods were completed 

by the conclusions from interviewing and observing the patients. The conclusion of the 

practical part states the impact of occupational therapy intervention on the self-sufficiency 

of patients after their re-examination. 

The thesis confirms the essential interconnection of ergonomics and occupational 

therapy. The role of an occupational therapist supported by practical research increases 

the satisfaction, safety and self-sufficiency of patients. 

 

Keywords: home environment, ergonomics, occupational therapy, quadriplegia,  

self-sufficiency 
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ÚVOD 

Bakalářská práce Ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy 

poukazuje na uvedenou problematiku z pohledu potřeb člověka s disabilitou a nabízí 

optimální řešení problémů, s kterými se pacient dennodenně potýká v běžném životě. 

Zaměřuje se na předcházení rizik a zkvalitnění každodenních činností v domácím 

prostředí. Zpracované téma může příznivě ovlivnit soběstačnost pacientů a zvýšit jejich 

nezávislost na pomoci druhých. Práce více směřuje k problematice kvadruplegického 

pacienta, jehož okolí musí být důkladněji uzpůsobeno a kompenzováno než u pacienta 

paraplegického.  

V dostupných pramenech a zdrojích se setkáváme s různými přístupy 

k definování ergonomie. V jednom se však víceméně shodují: tj. v jejím cíli, který spočívá 

v nalezení souladu či rovnováhy mezi výkonovou kapacitou člověka 

(tj. energetickou, biomechanickou, senzorickou a mentální) na straně jedné a požadavky 

pracovního úkolu a podmínek, za nichž je vykonáván na straně druhé (Malý, Král, 

Hanáková, 2010). Zásluhou ergonomie se život stává příjemnějším, praktičtějším  

i bezpečnějším. Můžeme ji využít v zaměstnání, dílně i domácnosti. Přece jenom  

ve většině publikací se setkáváme s obecnými zásadami ergonomie. Jsou dostupné 

materiály zaměřené na praktické využití jejích nástrojů a metod ve specifických 

podmínkách vybraných oborů.  

V publikaci „Ergonomie: Optimalizace lidského zdraví“ (Gilbertová, Matoušek, 

2002) můžeme získat informace o rehabilitační ergonomii. Dočteme se, že autoři 

zabývající se ergonomií v rehabilitaci poukazují na skutečnost, že většina ergonomických 

norem vychází pouze ze zdravé populace. Ergonomické požadavky platí pro zdravé 

víceméně obecně, kdežto ergonomie v rehabilitaci vyžaduje individuální přístup podle 

typu postižení. V této situaci můžeme hovořit o ergonomii šité na míru člověku 

s konkrétním postižením. 

V současné době se do popředí zájmu a povědomí společnosti dostává 

problematika lidí s poškozením míchy. Rozšiřuje se nabídka možností v jejich 

nezávislosti na druhých, což je pro takového člověka výhrou. Pro zachování co největší 

samostatnosti je z pohledu ergoterapeuta nezbytná nejen nabídka kompenzačních  

a ergonomických pomůcek, ale i specifická úprava pracovního či domácího prostředí.  
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Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na to, jak významně ergonomie 

ovlivňuje soběstačnost pacientů po poškození míchy. Stěžejním cílem práce je nalézt  

a posoudit hodnoticí nástroje v oblasti soběstačnosti a ergonomie domácího prostředí 

kvadruplegických pacientů.  

Dosažení stanoveného cíle bude předcházet rozhovor s pacienty a jejich 

pozorování u nich v domácím prostředí. Před ergoterapeutickou intervencí bude 

vyšetřena soběstačnost pacientů modifikovaným nástrojem Quadriplegia Index of 

Function. Následně bude provedeno hodnocení domácího prostředí s využitím metodiky 

SEMAFOR home (Smart Evaluation Methodology of Accesibilty FOR home). Funkčnost 

a smysluplnost zavedených opatření ověří opětovné hodnocení soběstačnosti.  

Před výběrem tématu pro bakalářkou práci se autorka s oborem ergonomie setkala 

pouze okrajově a nevěnovala jí příliš velkou pozornost. Důvodem, proč si zvolila právě 

tuto problematiku, je nedostatečný zdroj informací, omezený počet publikací zaměřených 

na život pacienta s konkrétním postižením. Zpracovat toto téma se tak stalo pro autorku 

obrovskou výzvou. 

O smysluplnosti zpracování bakalářské práce autorku přesvědčila i týdenní stáž 

v Centru Paraple na Týdnu soběstačnosti, kterou absolvovala v březnu roku 2017. Viděla, 

jak jsou ergonomické zásady opravdu nezbytnou součástí každodenního života, a to jí 

dodalo motivaci věnovat se tomuto opomíjenému tématu.  Zjistila, že by v budoucnu 

mohla pracovat s pacienty s tímto typem postižení. Autorka se domnívá, že jako 

ergoterapeut ve své budoucí praxi, uplatní závěry bakalářské práce a doufá, že jimi bude 

nápomocná nejen ostatním ergoterapeutům, ale i pacientům.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na to, jak významně ergonomie 

dokáže ovlivnit soběstačnost lidí po poškození míchy. Zaměřuje se na kvadruplegické 

pacienty. Teoretická část bakalářské práce krátce seznamuje s problematikou poškození 

míchy. Zahrnuje různé pohledy na obor ergonomie a poukazuje na její nezbytnou spojitost 

s ergoterapií. Pozornost je věnována zejména ergonomii ve zdravotnictví  

a ergoterapeutickým intervencím v této oblasti.  

 

1.1 Problematika poškození míchy  

1.1.1 Anatomie míchy 

Mícha je provazcovitý předozadně oploštělý útvar uložený v páteřním kanále. 

Uprostřed příčného řezu míchou je centrální kanálek, kolem kterého se nachází šedá 

hmota míšní ve tvaru motýlích křídel. Periferně od šedé hmoty míšní tvořené těly neuronů 

je umístěna bílá hmota míšní. Ta je tvořena nervovými vlákny, která jsou uspořádána 

v přední, zadní a postranní provazce (Holibková, Laichman, 2006).  

Anatomicky i funkčně je rozdělena na 31 segmentů: 8 krčních, 12 hrudních,  

5 lumbálních, 5 sakrálních a 1 kostrční segment. Z každého segmentu vystupují kořenová 

vlákna pro jeden pár míšních nervů (obr. 1.1.1.1). Krční intumescence zabezpečuje 

inervaci horních končetin a tvoří ji segmenty C4-Th2, bederní intumescence pro dolní 

končetiny je tvořena segmenty L1-S2. Segmenty L5-S2 označují část zvanou epikonus, 

míšní konus je tvořen segmenty S3-S5 a Co. Mícha končí v úrovni meziobratlového 

prostoru L1-2 (Ambler, 2006). 
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Obr. 1.1.1.1 Příčný řez míchou (převzato z Novotný, Hruška, 2010) 

 

1.1.2 Poškození míchy  

Kříž (2009) uvádí, že poškození míchy je jedním z nejhůře devastujících 

zdravotních postižení. V České republice vzrůstá počet pacientů s míšní lézí ročně  

o 200-250 nových případů. 

U transverzální míšní leze dochází k úplnému přerušení míchy. Nejčastější 

příčinou poškození míchy jsou vážné úrazy, při kterých dojde k poranění páteře. Páteřní 

kanál může být stlačován luxovaným obratlem či kostními úlomky. Traumatická poranění 

vznikají spíše v nižším věku (30-35 let) a ve většině případů u mladých mužů (Kříž, 

2009). Jedná se především o automobilové nehody, úrazy při jízdě na kole či motocyklu, 

pády z výšky, skoky do mělké vody, sportovní a pracovní úrazy (Česká asociace 

paraplegiků, © 2010).  

Ambler (2006) udává, že nejčastější lokalizace traumatického poškození míchy je 

zejména v úrovních C5-C7, Th5 a Th10-L1.  

Menší skupinu poškození míchy tvoří neúrazové míšní léze, mezi které patří různá 

nádorová, zánětlivá, cévní či degenerativní onemocnění (Česká asociace paraplegiků, 

2010). Objevují se spíše u pacientů staršího věku, kolem 60-70 let (Kříž, 2009, str. 352-

354). 

1.1.3 Míšní šok a následky poškození míchy  

Při vzniku míšní léze přichází období míšního šoku, kdy se přeruší veškeré 

reflexní činnosti. Nastává asi 2-3 týdny po míšním poranění a trvá okolo 4-8 týdnů. 

V tomto období můžeme pozorovat u pacienta úplnou atonii, areflexii a anestezii (Kříž, 
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2009, str. 352–354). Končetiny jsou plegické, objevuje se porucha citlivosti pro dotek, 

teplo, chlad a bolestivé vjemy, postižený nevnímá polohu částí těla. Je porušena reflexní 

činnost močového měchýře a zpomalena činnost střev. Po uplynutí míšního šoku se 

reflexní činnost navrací. V případě zvýšení svalového tonu u kvadruplegie se objeví 

spasticita i spasmy (mimovolní křeče) končetin i trupu. Pokud se do 3-4 měsíců neobjeví 

aktivní hybnost pod úrovní léze, můžeme se domnívat, že nedojde k žádné významné 

obnově pohybu (Faltýnková, 2012). 

Následky míšních lézí jsou dány úrovní a lokalizací poškozeného segmentu 

míchy. Při poranění jsou úplně či částečně poškozeny motorické, senzitivní  

a vegetativní dráhy. Částečná až úplná ztráta hybnosti dolních končetin vede, podle 

Faltýnkové (2012), k paraparéze až k paraplegii, při poškození krční míchy vznikne navíc 

porucha hybnosti horních končetin a způsobí tetraparézu nebo tetraplegii. Pokud člověk 

ztratil čití a vůlí ovládané pohyby pod poškozeným segmentem, pak je mícha poškozena 

úplně (transverzální léze míšní). Pokud nějaká forma čití a/nebo některé vůlí ovládané 

aktivní pohyby jsou zachovány, pak jde o částečné poškození míchy.  

Následkem transverzální míšní léze dochází podle Votavy (2017) k rozdělení 

míchy na tři části: 

1. Část míchy nad úrovní léze má zachovanou funkci. 

2. Část míchy v místě úrazu je zničena a v její inervační oblasti nastává periferní 

paréza. Může jít i o několik míšních segmentů. 

3. Část míchy pod úrovní úrazu je zbavena spojení s mozkem a postupně  

po ústupu míšního šoku se v její inervační oblasti vyvíjí centrální spasticity 

míšního typu. 

Přehled symptomů míšních lézí: 

 porucha motoriky – paréza, plegie 

 porucha svalového tonu   

 porucha senzoriky – porucha citlivosti, vnímání tepla a bolestivých vjemů, 

vnímání polohy a pohybu části těla 

 porucha vegetativních funkcí – porucha trofiky, střevních činností, močové 

měchýře, termoregulace, dýchání 

 porucha sexuálních funkcí  
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Rozsah a projev postižení závisí na kompletnosti léze a její výšce. Jednotlivé 

míšní segmenty přestavují určité funkce a jejich porušením dochází k různé ztrátě 

motorických i dalších funkcí (viz kapitola 1.1.4).  

1.1.3.1 Sekundární komplikace 

U mnoha pacientů s míšní lézí se můžeme setkat se sekundárními komplikacemi, 

mezi které řadíme například osteoporózu, infekce močových cest, tromboembolickou 

nemoc, osifikace kořenových kloubů a velmi často vyskytující se dekubity.  

Dekubitus  

Proleženina neboli dekubitus je místem poškození oblasti kůže a měkkých tkání. 

Vzniká následkem stálé pozice při sezení či ležení (obr. 1.1.3.1.1). Způsobuje je  

i nedostatečná péče o tělo (Faltýnková a kol., 2004). Velmi důležitým faktem pro klinické 

hodnocení dekubitů je, že tlakové léze postupují z hloubky na povrch, nikoliv obráceně. 

Proto i mírný otok, zarudnutí kůže či puchýř a další nepatrné známky narušení povrchu 

kůže mohou znamenat rozsáhlé poškození. Průběh těchto stávajících komplikací je 

u každého pacienta individuální (Mikula, Müllerová, 2008, str. 21–22). 

 

Obr. 1.1.3.1.1 Nejčastější místa vzniku dekubitů u vozíčkáře  

(převzato z Mikula, Müllerová, 2008) 

 

 

Autonomní dysreflexie  

Autonomní dysreflexie (AD) patří k velice závažným komplikacím ohrožujícím 

život pacienta. Jedná se o prudké zvýšení krevního tlaku způsobené neadekvátní 
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vegetativní reakcí na podráždění pod místem léze. Podle Faltýnkové (2012) je AD 

charakterizována především rychlým zvýšením krevního tlaku (hypertenzí), snížením 

srdečního pulzu (bradykardií), zčervenáním v oblasti obličeje, pocením nad místem míšní 

léze a velkými tepajícími bolestmi hlavy, úzkostí. Objevuje se jak po fázi míšního šoku, 

kdy se navracejí reflexy, tak kdykoli v průběhu života.  

Autonomní dysreflexie se projevuje u více než poloviny pacientů s míšním 

poraněním nad šestým hrudním segmentem. Tato skupina míšních lézí je nejvíce 

ohrožena AD, jelikož u nich dochází k porušení autonomního nervového sytému. Mezi 

stimuly, které nejčastěji vyvolávají AD, se řadí např. distenze močového měchýře, 

infekce močových cest, urologické zákroky (cystoskopie). Příznaky se mohou objevit při 

reflexní erekci a sexuálním styku. Druhou velkou skupinou příčin vzniku AD jsou 

gastrointestinální potíže (distenze střeva, hemoroidy, apendicitida). Nutné je také třeba 

počítat s rizikem rozvoje AD při vyšetřeních, jako je např. kolonoskopie. Další příčiny se 

týkají poruch v oblasti muskuloskeletárního systému – zlomeniny, luxace apod. (Kříž, 

Rejchrt, 2014). 

1.1.4 Rozdělení míšních lézí 

V odborné literatuře se setkáváme s dělením míšního poranění podle různých 

hledisek. Podle úrovně poškozeného míšního segmentu dělíme míšní léze následovně:  

 

1. Paraplegie – úplné ochrnutí poloviny těla (obou dolních končetin), dochází 

k poškození míchy v oblasti Th1-L  

a) Nízká – poškození v segmentu Th7 a níže  

b) Vysoká – poškození v segmentu Th1-Th6 

2. Kvadruplegie – úplná ztráta hybnosti dolních končetin a částečná ztráta hybnosti 

horních končetin, dochází k poškození v oblasti C4-C8 

a) Nízká – poškození v segmentu C6-C8 

b) Vysoká – poškození v segmentu C4-C5 

3. Pentaplegie – postižení v oblasti segmentu C1-C3, dochází k ochrnutí všech 

končetin a bránice (Faltýnková, 2012). 

 

Votava, jeden z autorů publikace Rehabilitace motoriky člověka – Fyziologie  

a léčebné postupy (Švestková a kol., 2017), popisuje klinické projevy při porušení míchy  
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formou obrázku (obr. 1.1.4.1). Uvádí, že poškozený míšní segment hraje významnou roli 

při následné rehabilitaci.  

 

Obr. 1.1.4.1 Klinické projevy při porušení míchy (převzato z Švestková a kol., 2017) 

 

1.1.4.1 Kvadruplegie  

Kapitola o problematice kvadruplegického pacienta je detailněji rozebrána, 

jelikož se praktická část této práce věnuje pacientům s tímto typem disability.  

 Kvadruplegií neboli tetraplegií se označuje stav charakteristický úplnou ztrátou 

hybnosti dolních končetin a částečnou pohyblivostí horních končetin. Vzniká porušením 

míchy nad segmentem Th1. Soběstačnost pacientů je ovlivněna úrovní a lokalizací 

poškozeného segmentu.  

V publikaci Vše okolo tetraplegie Faltýnková (2012) rozděluje tetraplegii na  

4 stupně podle poškozeného míšního segmentu a následné poruchy funkce trupových 

svalů a aktivního pohybu horních končetin. Z hlediska funkce a míry potřeb asistence 



18 
 

(pomoc od druhé osoby či použití pomůcky) řadí do prvního stupně k vysoké 

kvadruplegii také pentaplegii.  

 Stupeň 1 (C1-C3, C4, C4/5) 

Pacient s lézí v oblasti horní krční míchy není schopen samostatného sedu bez 

opory zad. Potřebuje asistenci při veškerých denních činnostech. Pohybuje se na 

elektrickém vozíku, který ovládá bradou. 

 Stupeň 2 (C5, C5/6) 

Pokud se pacient opírá o natažené zevně rotované horní končetiny s uzamčenými 

lokty, je schopný sedět samostatně. Klíčovým zachovalým svalem na horní 

končetině je m. biceps brachii, který provádí flexi loketního kloubu. 

Prostřednictvím pomůcek a polohováním si může pacient vytvořit pasivní úchop 

ruky. Pohybuje se na elektrickém či mechanickém vozíku. S asistencí se přesune 

přes skluznou desku.  

 Stupeň 3 (C6, C6/7) 

Pacient udrží stabilitu sedu jak s oporou o natažené paže s uzamčenými lokty, tak 

s jednou horní končetinou zvednutou do úrovně ramen. Aktivní hybnost 

v ramenních kloubech, síla flexorů lokte a extenzorů zápěstí (klíčový sval  

m. extensor carpi) je plně zachovalá. Pacient může vycvičit aktivní funkční úchop 

– tetraplegickou funkční ruku, která nahrazuje úchopovou funkci ruky. Pacient je 

částečně až převážně soběstačný v běžných denních aktivitách, pohybuje se na 

mechanickém vozíku.  

 Stupeň 4 (C7, C7/8) 

Pacient s lézí v oblasti dolní krční míchy je schopen stabilního sedu i bez opory 

o horní končetiny. S pomocí extenzoru lokte m. triceps brachii se dokáže 

předklonit. Pacient má plnou hybnost loketního kloubu a má různě zachovalou 

jemnou motoriku ruky, její úchopovou funkci. Pacient je zcela soběstačný 

v oblasti osobní hygieny, oblékání, mobility na lůžku. K pohybu používá 

mechanický vozík, na který se přesouvá samostatně pomocí skluzné desky.  
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1.2 Ergonomie  

Pojem ergonomie je převzat z anglického „ergonomics“. Vznikl spojením řeckých 

slov ergon = práce, nomos = zákon. V cizojazyčné literatuře se můžeme setkat 

s termínem „Human Factors“. Poprvé výraz ergonomie použil polský vědec a profesor 

zemědělsko-lesního institutu ve Varšavě Wojciech Jastrzebowski ve své práci Rys 

ergonomii czili nauky o pracy roku 1857, ve které vymezil ergonomii jako vědu o práci. 

V současné době je ergonomie považována za jednu z nových, moderních vědních 

disciplín a její hlavní přínos spočívá v tom, že přichází se systémovým přístupem  

k řešení problematiky člověka ve výrobním (i nevýrobním) procesu (Chundela, 2001).  

V dostupných pramenech a zdrojích se setkáváme s různými přístupy 

k definování ergonomie. V jednom se však víceméně shodují: tj. v jejím cíli, který spočívá 

v nalezení souladu či rovnováhy mezi výkonovou kapacitou člověka 

(tj. energetickou, biomechanickou, senzorickou a mentální) na straně jedné a požadavky 

pracovního úkolu a podmínek, za nichž je vykonáván na straně druhé (Malý, Král, 

Hanáková, 2010, str. 43). Zásluhou ergonomie se život stává příjemnějším, praktičtějším 

i bezpečnějším. Můžeme ji využít v zaměstnání, dílně i domácnosti.  

Mezinárodní ergonomická asociace (International ergonomics association, IEA) 

v roce 2000 uvedla její definici: 

 Ergonomie je vědecká disciplína založená na porozumění interakcí člověka  

a dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, 

pohodu i výkonnost. Přispívá k řešení designu a hodnocení práce, úkolů, produktů, 

prostředí a systémů, aby byly kompatibilní s potřebami, schopnostmi a výkonnostním 

omezením lidí. Ergonomie je systémově orientovaná disciplína, která prakticky pokrývá 

všechny aspekty lidské činnosti. V rámci holistického přístupu zahrnuje faktory fyzické, 

kognitivní, sociální, organizační, prostředí a další relevantní faktory. 

V České republice existuje Česká ergonomická společnost, dobrovolné  

a nezávislé sdružení fyzických osob. Je členem Mezinárodní ergonomické asociace  

a Federace evropských ergonomických společností. Na svých webových stránkách 

(https://www.vubp.cz/ces/) aktuálně informuje čtenáře o své činnosti. Zabývá se 

rozvojem ergonomie a jejím uplatněním v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se 

ergonomií různých oblastí života a práce. Organizuje různé vědecké konference  

a přednášky u nás i v zahraničí. 

https://www.vubp.cz/ces/
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Ergonomie jako obor reaguje na změny a vývoj společnosti. Musí přijímat 

poznatky i z jiných vědních disciplín. Jsou to vědy nejen biologické jako anatomie, 

fyziologie, hygiena a psychologie, ale i technické. K důležitým patří i pedagogika  

a sociologie. V současnosti jsou proto analyzovány, zkoumány, měřeny a následně 

ovlivňovány složky ergonomického systému různých oblastí (školská, vojenská, 

zemědělská, strojírenská ergonomie či ergonomie ve zdravotnictví). V široké nabídce 

však nenajdeme publikace s uceleně zpracovanou problematikou ergonomie prostředí 

člověka s disabilitou. Zvýšit bezpečnost a nezávislost takového člověka vyžaduje 

přizpůsobit jeho možnostem okolí, domácnost, pracovní prostředky i pracovní prostředí.  

Z již uvedeného vyplývá, že kvalitu života člověka ovlivňuje prostředí, ve kterém 

žije, neboť člověk a prostředí na sebe vzájemně působí. Nesporně to platí pro člověka 

s disabilitou. Nutnost zabývat se problematikou ergonomie prostředí člověka  

po poškození míchy nelze zpochybnit.  

1.2.1 Oblasti ergonomie  

Mezinárodní ergonomická asociace popisuje tři základní oblasti ergonomie podle 

jejich specializace. V odborné literatuře se můžeme setkat s dělením na oblasti speciální, 

ke kterým se řadí ergonomie myoskeletální, psychosociální, participační  

a rehabilitační.  

Základní oblasti ergonomie 

a) Fyzická  

Zabývá se fyzickou aktivitou z pohledu anatomie, antropometrie, fyziologie  

a biomechaniky. Zahrnuje například pracovní polohu a místo, manipulaci 

s břemeny, nemoci pohybového ústrojí a bezpečnost.  

b) Kognitivní (psychická)  

Zaměřuje se na kognitivní funkce, jako je vnímání, paměť, rozhodování atd. 

Všechny tyto psychické procesy a stavy ovlivňují interakci člověka s okolním 

prostředím. Řadíme sem pracovní zátěž, výkon, schopnost rozhodovat se, stres.  

c) Organizační  

Předmětem zájmu je optimalizace sociotechnických systémů včetně jejich 

organizačních struktur, politiky a procesů. Patří sem například týmová práce, 

komunikace, návrh práce a pracovních hodin, řízení kvality. (IEA, © 2018) 
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Speciální oblasti ergonomie 

a) Myoskeletální 

Myoskeletální ergonomie je zaměřena na prevenci profesionálně podmíněných 

onemocnění pohybového aparátu, zejména páteře a horních končetin. Mezi 

rizikové aktivity podílející se na vzniku těchto onemocnění patří například 

vnucená poloha, opakované pohyby či nadměrné vynakládání sil. Její znalost je 

důležitá jak pro praxi rehabilitačních pracovníků (fyzioterapeutů, ergoterapeutů, 

rehabilitačních lékařů), tak pro laickou veřejnost. Může zahrnovat ergonomické 

zásady využitelné pro práci s pacienty, školu zad, ergonomii pracovního či 

domácího prostředí apod.  

b) Psychosociální 

Zabývá se psychologickými požadavky různých pracovních pozic. Podílí se na 

výběru pracovníků pro adekvátní pracovní místo. Psychosociální ergonomie 

souvisí s myoskeletální, jelikož četnost onemocnění pohybového aparátu je 

ovlivňována stresem a dalšími psychosociálními faktory.  

c) Participační (účastnická) 

Umožňuje zaměstnancům podílet se na návrzích změn pracoviště, posuzovat 

rizikové faktory včetně jejich etiologie. 

d) Rehabilitační  

Zaměřuje se na přípravu osob s disabilitou do pracovního procesu, ergonomické 

řešení pracoviště (např. úprava pracovního místa, nástrojů, pracovních pomůcek) 

podle potřeb konkrétní osoby. (Gilbertová, Matoušek, 2002) 

1.2.2 Ergonomie v rehabilitaci   

Cílem ergonomie je ochrana lidského zdraví. Za její hlavní téma můžeme 

považovat zdravotní potíže a úrazy vzniklé důsledkem nevhodného prostředí, kde nejsou 

respektována ergonomická kritéria. 

Rehabilitace se zaměřuje na ergonomii myoskeletální, která se zabývá prevencí 

onemocnění hybného systému. Mezi tyto nemoci se řadí např. syndrom karpálního tunelu, 

bolesti zad, skolióza apod. Způsob, jakým můžeme těmto komplikacím předcházet, je 

různá forma preventivních opatření. Jedná se především o dodržování školy zad, 

ergonomii práce, odstranění architektonických bariér prostředí, ve kterém se často 

vyskytujeme.   
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V publikaci Ergonomie – Optimalizace lidského zdraví (Gilbertová, Matoušek, 

2002) můžeme získat informace o rehabilitační ergonomii. Dočteme se, že autoři 

zabývající se ergonomií v rehabilitaci poukazují na skutečnost, že většina ergonomických 

norem vychází pouze ze zdravé populace. Na rozdíl od lidí zdravých, kde ergonomické 

požadavky platí víceméně obecně, vyžaduje ergonomie v rehabilitaci speciální 

individuální přístup podle typu postižení. V této situaci můžeme hovořit  

o ergonomii šité na míru člověku s konkrétním postižením.  

Je zřejmé, že obory rehabilitace a ergonomie mají řadu společných znaků. Oba 

obory jsou interdisciplinární a jejich hlavním cílem je optimalizace postavení člověka 

v pracovních podmínkách. Ergonomie hledá prostředky a způsoby přiměřené zátěže dané 

pracovní pozice a rehabilitace hodnotí zátěž a funkční kapacitu osob s disabilitou s cílem 

zvýšit tak jejich pracovní kapacitu (Gilbertová, Matoušek, 2002).  

Nejblíže u nás má k problematice rehabilitační ergonomie obor rehabilitační 

inženýrství, který se zabývá vybavením zdravotně postiženého jedince technickými 

pomůckami, které mu umožní stát se méně závislým na pomoci druhých ať už 

v pracovním či domácím prostředí.  

Základy rehabilitační ergonomie jsou nezbytné i pro obor ergodiagnostiky, 

ergoterapie a pracovní rehabilitace (Gilbertová, Matoušek, 2002). 
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1.3 Úloha ergoterapeuta v ergonomii 

Ergoterapeut se dennodenně potýká s problémy pacientů při jejich běžných 

každodenních činnostech, a proto je znalost ergonomie pro praxi opravdu nezbytná. 

Společným cílem ergoterapie a ergonomie je přizpůsobit prostředí konkrétnímu člověku, 

a tak mu zlepšit kvalitu života v různých oblastech. Bakalářská práce se zabývá domácím 

prostředím, což je jedna z problémových oblastí, kterou ergoterapeut musí v praxi řešit 

a správně na nastalé problémy reagovat. Ergoterapeut k těmto účelům využívá hodnoticí 

nástroje, aby si byl jistý zvoleným postupem pro intervenci. Hodnoticí nástroje jsou 

podrobněji rozebrány v kapitolách 1.3.1 a 1.3.2.  

Podle České ergoterapeutické asociace je ergoterapie profese, která 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

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

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

psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou 

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

Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik 

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

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

jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se 

zaměstnávání, která jsou pro jeho život smysluplná a nepostradatelná (© 2008). Jejím 

cílem je dosažení co největší míry soběstačnosti v činnostech, které jsou pro jedince 

nepostradatelné.   

Ergoterapeut ve své praxi z pohledu ergonomie …:  

 … řeší pracovní polohu pacienta i sebe jako terapeuta, 

 … upravuje pracovní místo pro vykonání aktivit k minimalizaci negativních vlivů,  

 … doporučuje pacientům kompenzační pomůcky a trénuje s nimi jejich 

používání, 

 … analyzuje vykonanou činnost pacienta, 

 … poskytuje poradenství v oblasti školy zad, ergonomie práce na počítači apod.,  

 … navrhuje úpravy pracovního prostředí,  

 … navrhuje úpravy domácího prostředí (Kondziołková, 2014). 
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1.3.1 Hodnocení domácího prostředí  

Domácí prostředí je místem, kde člověk provádí každodenní činnosti, věnuje čas 

studiu a svým zájmům, kde se cítí bezpečně. Charakter domácnosti má zásadní význam 

pro osoby s motorickým omezením, protože přímo ovlivňuje jejich soběstačnost  

a kvalitu života (Macháčová a kol., 2014).  

Prostředí, ať už domácí či pracovní, nám může usnadňovat provádění činností 

nebo vytvářet bariéry ztěžující tyto činnosti vykonávat. Úkolem ergoterapeuta je 

analyzovat a adaptovat prostředí z hlediska bezbariérovosti, bezpečnosti a estetiky. 

V případě osoby s disabilitou se ergoterapeut zaměří na běžné vybavení místností. 

Zhodnotí, zda není nutné užívané nástroje a pomůcky klientovi přizpůsobit nebo mu 

doporučit vhodné kompenzační pomůcky, speciálně navržené pro osoby se zdravotním 

postižením (Jelínková, 2009, str. 163-175).  

Při řešení problémové životní situace pacienta je nutné skloubit postupy ergonoma 

a ergoterapeuta. Je tedy nezbytné nejen zjistit klientův funkční stav, ale  

i seznámit se s objektivním stavem jeho stávající domácnosti (architektonické bariéry, 

rozestavení nábytku, přístup do domu apod.). Po zmapování a zhodnocení stavu 

ergoterapeut stanoví cíle, vypracuje metodiku nutných zásahů a plán postupu. Vzájemná 

spolupráce tak smysluplně zajistí přenos důležitých zásad do klientova domova. 

Oblasti, na které se ergoterapeut při hodnocení domácího prostředí zaměřuje jsou podle 

Krivošíkové (2011) následující: 

 Exteriér  

Typ bydlení, přístup do bytu (schody, výtah), stav a bezpečnost chodníku, 

umístění poštovní schránky a zvonku  

 Přístupnost do všech vstupů a vchodů  

Dveře – šířka, výška, směr otevírání, umístění kliky, přítomnost prahů  

Výtah – velikost, šířka, umístění tlačítek 

 Interiér (podle jednotlivých pokojů)  

Obývací pokoj a hala – poloha vypínačů a zásuvek, rozmístění nábytku  

a koberců, typ otevírání oken 

Ložnice – šířka dveří, výška prahů a matrací, stabilita postele, prostor u postele,  

přístup do skříně 
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Koupelna – šířka a směr otevírání dveří, výška prahu, vstup do sprchového koutu 

nebo vany, výška a šířka umyvadla, materiál zdí (ovlivňuje umístění madel), 

výška a prostor kolem WC   

Kuchyň – výška a hloubka skříněk, výška dveří lednice, možnost ovládání 

elektrického sporáku a trouby, výška jídelního stolu a pracovní plochy  

 

V praxi ergoterapeuti pro hodnocení prostředí využívají spíše formuláře  

a dotazníky, které si sami vytvoří. Jediným nástrojem pro hodnocení domácího prostředí 

používaným v České republice je SEMAFOR home: Smart Evaluation Methodology of 

Accessibility FOR home. Mezi další nástroje pro hodnocení prostředí v domácnosti 

používané v zahraničí řadíme např. Housing Enabler, Usability in My Home a Home 

Assessment Tools.  

1.3.1.1 SEMAFOR home: Smart Evaluation Methodology of Accesibilty FOR home 

Metodika SEMAFOR home vznikla ve spolupráci s Českou asociací 

ergoterapeutů v rámci projektu „Vývoj metodiky pro evaluaci a modifikaci domácího 

prostředí osob se zdravotním postižením za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti“  

(reg. číslo CZ.1.04/5.1.01/77.00330). Autoři metodiky se inspirovali nástroji ze 

skandinávských zemí, zejména se jedná o Housing Enabler a Usability in My Home. 

SEMAFOR home slouží k identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí. 

Bariéry jsou hodnoceny jak z pohledu samotného klienta, tedy osoby s motorickým 

omezením žijící v bariérové domácnosti, tak z pohledu hodnotitele (ergoterapeuta nebo 

jiného proškoleného odborníka) v rámci domácí návštěvy. Metodika je rozdělena na tři 

části – popisnou část, objektivní hodnocení a subjektivní hodnocení.  

Popisná část je vyplňována hodnotitelem a slouží k základní identifikaci klienta 

včetně kontaktních údajů a popisuje prostředí, ve kterém žije. Součástí popisné části jsou 

i výsledky subjektivního a objektivního hodnocení, informace o případné 

fotodokumentaci a prostor pro další důležité komentáře.  

Subjektivní hodnocení slouží k identifikaci potřeb a preferencí klienta. Vyplňuje 

ji sám klient, popřípadě jeho asistent či rodič. Dotazník obsahuje 29 otázek, které se 

vztahují k jednotlivým místnostem v domácnosti. Klient hodnotí své výkony 

v domácnosti při každodenních aktivitách podle míry spokojenosti na škále 1-4. Součástí 

dotazníku je i prostor pro komentář. 
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Stěžejní část metodiky představuje objektivní hodnocení, které vyplňuje 

hodnotitel společně s klientem v jeho domácnosti. Obsahuje 88 otázek rozdělených do 12 

sekcí taktéž podle částí domácnosti. Slouží k identifikaci bariér, které jsou vyhodnoceny 

na základě závažnosti a četnosti potřeby danou bariéru překonávat. Bariéry jsou 

rozděleny do tří úrovní od nejméně závažných po velmi závažné. Úrovně jsou od sebe 

odlišeny barevně stejně jako světla na semaforu, odtud pochází název metodiky 

(Macháčová a kol., 2014).  

1.3.1.2 Housing Enabler 

První verze nástroje byla nazývána Enabler. Jelikož byl tento koncept časem 

používán jako základ vývoje metody pro hodnocení a analýzu dalších částí fyzického 

prostředí, byl nástroj přejmenován na Housing Enabler (Iwarsson, © 2001).   

Tento standardizovaný nástroj pro hodnocení prostředí se využívá převážně 

v zahraničí. Je založen na rozhovoru a pozorování. Nástroj je rozdělen na tři fáze.  

První obsahuje dvě části. Počátečních třináct položek se zabývá funkčním 

omezením jedince a následující dvě položky hodnotí jeho závislost na pomůckách pro 

mobilitu (Macháčová a kol., 2014).  

Druhá fáze obsahuje 188 položek, které se týkají domova a jeho blízkého okolí. 

Jsou rozděleny na čtyři sekce: exteriér, vstupy, interiér a komunikace.  

Ve třetí fázi se vypočítá skóre přístupnosti. Pro každou bariéru prostředí jsou 

předem určeny stupně závažnosti (Iwarsson, © 2001). 

1.3.2 Hodnocení soběstačnosti  

Jak již bylo zmíněno, primárním zájmem ergoterapie je umožnit osobě 

s disabilitou provádět každodenní aktivity a zachovat si tak maximální soběstačnost 

v běžných denních aktivitách (aktivity of daily living, ADL), pracovních činnostech 

a aktivitách volného času (Jelínková, Krivošíková, 2007).  

Běžné denní aktivity jsou činnosti, které člověk denně nebo pravidelně dělá  

a umožňují mu být nezávislý ve svém domácím prostředí nebo širším okolí. Dělí se do 

dvou kategorií, na personální a instrumentální ADL.  

Do personálních denních aktivit řadíme činnosti osobní péče (osobní hygiena, 

koupání, oblékání a svlékání, sebesycení, použití WC) a funkční mobilitu (chůze či pohyb 

na mechanickém/elektrickém vozíku, mobilita na lůžku, přesuny). Instrumentální ADL 

představují aktivity, které souvisejí se schopností člověka provádět denní aktivity 
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v okolním prostředí. Řadíme k nim přípravu jídla, domácí práce, nákup, transport 

(používání dopravních prostředků, řízení automobilu), vedení domácnosti, péči o druhé 

a funkční komunikaci – používání mobilního telefonu, počítače (Krivošíková, 2011). 

Hodnocení soběstačnosti není v pravomoci jenom ergoterapeutů. Fyzioterapeuti 

vyhodnocují zejména chůzi a přesuny pacientů a zdravotní sestry hodnotí jejich 

sebeobsluhu. 

Hodnocení se provádí s cílem: 

 poskytnout informace o funkčním stavu jedince (další využití při plánování 

léčby), 

 určit omezení ve vykonávání určité činnosti, 

 pozorovat změny ve funkčním stavu pacienta, 

 plánovat další postup léčby,  

 poskytnout údaje pro evidence based practice (Krivošíková, 2011). 

 

Důležitou součástí záznamového listu hodnocení soběstačnosti je oblast týkající 

se kompenzačních pomůcek. Ergoterapeut zjišťuje, zda pacient používá nějakou 

pomůcku, zda byla hrazena pojišťovnou a kdy byla předepsána lékařem. Na konci 

vyšetření může ergoterapeut pacientovi navrhnout novou pomůcku, popřípadě stávající 

upraví (Švestková, Svěcená, 2013).   

Hodnocení se provádí na začátku a na konci terapeutické intervence. Může 

probíhat formou rozhovoru, pozorování či standardizovaných testů. Výběr hodnoticího 

nástroje závisí na cílové skupině, pro kterou je nástroj vytvořen.  

Vzhledem k tématu bakalářské práce jsou uvedeny dva nástroje používané pro 

hodnocení soběstačnosti spinálních pacientů. Jsou to Spinal Cord Independance Measure 

(SCIM) a v České republice dosud nepoužívaný Quadriplegia Index of Function (QIF). 

Do přehledu hodnoticích nástrojů soběstačnosti je zařazen i nástroj Funkční míra 

nezávislosti (Functional Independence Measure, FIM) využívaný pro více typů postižení.   

1.3.2.1 Spinal Cord Independence Measure 

Škála SCIM (Spinal Cord Independence Measure) určená speciálně pro spinální 

pacienty byla vytvořena pro hodnocení jejich míry nezávislosti.  

Třetí verze vydaná v roce 2002 zahrnuje 19 otázek týkajících se všedních denních 

činností. Otázky jsou rozděleny do čtyř kategorií – osobní péče, ovládání dýchání 
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a svěračů, pohyb v místnosti a na toaletě, pohyb v interiéru a exteriéru (Catz, Itzkovich, 

2007). 

První kategorie obsahuje aktivity jako krmení, koupání, oblékání a česání a je 

možné dosáhnout nejvyššího skóre o počtu 20–ti bodů. V druhé kategorii, která sleduje 

respiraci, ovládání měchýře, ovládání střev a použití WC, je možné získat až 40 bodů. 

Třetí část vyhodnocuje mobilitu na lůžku, přesuny z postele na vozík a z vozíku na WC. 

Poslední kategorie odpovídá na otázky týkající se pohybu v místnosti, na kratší 

vzdálenost (od 10 do 100 metrů), na delší vzdálenost v exteriéru (více než 100 metrů)  

a překonání schodů. Maximální skóre třetí a čtvrté kategorie je 40 bodů. Výsledné skóre 

všech kategorií se pohybuje v rozmezí 0-100 bodů (Catz, Itzkovich, 2007).  

1.3.2.2 Quadriplegia Index of Function  

V roce 1980 byl vytvořen nástroj Quadriplegia Index of Function (QIF) hodnotící 

soběstačnost kvadruplegického pacienta, protože dosud používaný Barthel index nebyl 

považován za dostatečně citlivý k hodnocení soběstačnosti pacientů s poškozením krční 

páteře (Gresham a kol., 1986). 

Test zahrnuje deset kategorií běžných denních aktivit (ADL), kterými jsou 

přesuny, osobní hygiena, koupání, sebesycení, oblékání, pohyb na vozíku, mobilita na 

lůžku, vylučování moči, vylučování stolice a osobní péče. Samostatné kategorie jsou 

rozděleny na dílní činnosti. V prvních sedmi kategoriích je každá položka hodnocena  

0-4, kdy 0 = plně závislý a 4 = nezávislý. Poslední tři kategorie jsou hodnoceny odděleně. 

Celkové skóre se pohybuje v rozmezí 0-200 bodů.   

Je využívána také krátká verze testu, která zahrnuje pouze šest základních úkolů: 

umývání/sušení vlasů, otočení se na lůžku do polohy na zádech, oblékání dolní poloviny 

těla, otevření sklenice či krabice, přesun z lůžka na židli/vozík, zabrzdění vozíku. Pacient 

v této rychlé verzi může získat maximálně 24 bodů, přičemž každá položka je 

ohodnocena nanejvýš 4 body (Anderson a kol., 2008).  

1.3.2.3 Funkční míra nezávislosti  

Funkční míra nezávislosti (FIM) je mezinárodní standardizovaný test pro 

hodnocení soběstačnosti pacientů s různým typem postižení – neurologické, 

muskuloskeletální, kardiovaskulární, vývojové apod. Nástroj je chráněn licencí, proto je 

nezbytné pro jeho využití uzavřít licenční smlouvu s Uniform Data System for Medical 

Rehabilitation.   
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Funkční míra nezávislosti hodnotí celkem 18 položek, rozdělených do dvou 

oblastí. První část posuzuje fyzické funkce v oblasti osobní péče, kontroly svěračů, 

přesunů a lokomoce.  V druhé části se hodnotí kognitivní a psychosociální schopnosti 

pacienta (porozumění, vyjadřování, řešení problémů, sociální interakce a paměť).  

Test využívá sedmistupňovou škálu, kdy nejvyšší ohodnocení značí úplnou 

nezávislost pacienta (Svěcená, 2013).  
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1.4 Ergonomické požadavky domácího prostředí pro kvadruplegického 

pacienta 

 

Obor ergonomie se zabývá blízkým prostředím pacienta, aby bylo pro něho 

bezpečné a mohl v každodenním životě dosáhnout co největší míry samostatnosti. 

Důležitou úlohou ergonomie je zajistit prevenci různých komplikací, jako jsou např. 

úrazy a nemoci vzniklé z přetížení pohybového aparátu.  Podmínkou pro šťastný  

a produktivní život člověka s poškozením míchy je nezbytná nejen rehabilitace, ale 

především vyhovující domácí prostředí, které vyžaduje uzpůsobit ho přímo potřebám 

konkrétního pacienta. Pokročilá ergonomie vyžaduje dosažení znalostí, které se týkají 

různých modifikací domácího prostředí. Zajištění bezpečného a jednoduchého přístupu 

do všech místností zahrnuje využívání speciálních úprav. Pokud se jedná o úpravy 

složitější, doporučuje se konzultace s architektem (Scaffa, Reitz, 2014).  

Z hlediska ergonomie nejsou důležité pouze bezbariérové požadavky jednotlivých 

místností, ale i způsob, kde se místnosti v bytě nacházejí. Ložnici je vhodné umístit 

v blízkosti koupelny a WC. K významným sledovaným oblastem lze zařadit také 

rozestavění nábytku. Jeho nevhodné umístění v bytě hraje velkou roli v ergonomii 

prostředí a může nepříznivě ovlivňovat jedince v jeho denních aktivitách. Pokud je 

prostor pro nábytek omezený, může se využít nábytek vyrobený na míru, aby se předešlo 

komplikacím. Na co se ovšem nesmí zapomínat je pravidelný úklid běžných věcí 

v domácnosti. Množství volně odložených věcí může být pro člověka též bariérou.  

Ergonomické prostředí musí splňovat různé podmínky, které jsou uvedeny  

a podrobněji popsány níže. 

1.4.1 Ergonomie osoby na vozíku 

Před samotnými úpravami je potřeba sledovat a zmapovat důležité oblasti. Je 

potřeba sladit základní faktory týkající se samotného pacienta, jeho vozíku a prostředí.  

1.4.1.1 Elektrický a mechanický vozík 

Pokud chceme předejít častým chybám při navrhování úprav prostředí pro 

konkrétního pacienta na vozíku, je nutné zhodnotit výběr vozíku a zaměřit se zejména na 

jeho rozměry. Ergonom vychází z toho, že pacient využívá vozík elektrický či 

mechanický. Elektrický vozík je vhodný pro kvadruplegiky s poškozením míchy v úrovni 
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C4-C5/6 s ovládáním joysticku bradou či rukou. Pro případ poruchy elektrického proudu 

nebo pro transport osobním autem většina z nich využívá i vozík mechanický. Naopak 

kvadruplegik s výškou léze C6-C7/8 využívá odlehčený či aktivní mechanický vozík  

a pro případ pohybu v nerovném prostoru vlastní i vozík elektrický  

s joystickem ovládaným rukou (Faltýnková, 2012). Je velmi pravděpodobné, že každý 

pacient vlastní nejen vozík, na kterém se pohybuje, ale i vozík náhradní, se kterým je 

potřeba také počítat při úpravách bytu.  

K výběru vozíku dochází v rehabilitačních ústavech, kdy pacient trénuje svoji 

soběstačnost a do domácího prostředí se vrací již připraven ho samostatně ovládat  

a používat. Pacient se z rehabilitačního pobytu vrací s pocitem jistoty a pohodlí na vozíku, 

ale úplnou bezpečnost a soběstačnost mu narušuje stávající nepřizpůsobené prostředí, 

které je potřeba upravit.  

1.4.1.2 Rozměry osoby na vozíku a jeho dosahy 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zohlednit před realizací úprav či 

stavby bezbariérového bydlení, jsou rozměry pacienta na vozíku (obr. 1.4.1.2.1) a jeho 

možné dosahy v bytě (obr. 1.4.1.2.2). Ergonom k zjištění těchto údajů využije 

antropometrii, metodu zabývající se měřením, popisem, rozborem lidského těla a jeho 

částí. Na základě antropometrie jsou vypracovány návrhy úprav prostředí.   

 

Obr. 1.4.1.2.1 Antropometrie vozíčkáře zepředu a zboku (převzato z Poláčková, 2011) 
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Obr. 1.4.1.2.2 Dosahová vzdálenost vozíčkáře zepředu, z boku a shora 

(převzato z Filipová, 2002) 

 

1.4.2 Bezbariérové prostředí  

Cílem ergonoma je vytvořit bezbariérové prostředí, které svojí architekturou 

umožňuje pohyb všem osobám bez rozdílu. Pojmem bariéra se označuje překážka či 

zábrana. Bariéry, se kterými se může kvadruplegik setkat, můžeme rozdělit na dvě 

skupiny – fyzické a psychické. Fyzickými neboli architektonickými bariérami je myšleno 

skutečné omezení v prostředí znemožňující pohyb osob. Bariéry psychické vznikají 

z pocitu nedůvěry, strachu apod. (Filipová, 2002).  

Odstranění bariér je krokem k samostatnosti osob s postižením, dochází tak ke 

zvýšení kvality jejich života. Před realizací bezbariérových úprav je nutné se ujistit, zda 

není potřeba zařídit stavební povolení nebo ohlášení. Tento krok není nutný, pokud 

úpravy nezasáhnou do nosných struktur stavby, nezmění se její vzhled nebo se jedná  

o udržovací práce (výměna oken a dveří, opravy vnitřních instalací). Překážkou, která by 

mohla zkomplikovat složitější úpravy, je případ, kdy se nejedná o byt či dům v  osobním 

vlastnictví. V tomto případě je nutné zajistit souhlas vlastníka (Macháčová  

a kol., 2014).  

Krivošíková (2011) rozděluje do následujících kategorií nejběžnější typy úprav prostředí:  

 úprava způsobu provádění činnosti, 

 změna umístění předmětů a nábytku, 

 instalace speciálního zařízení a pomůcek, 

 stavební úpravy a úpravy většího typu jako např. rozšíření dveří, výměna vany za 

sprchový kout, instalace schodolezu. 
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Problematikou bezbariérového prostředí a úprav se zabývá zákon č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

a vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

1.4.3 Požadavky bezbariérového domácího prostředí pro kvadruplegického 

pacienta  

Následující požadavky jsou v souladu s vyhláškou č.  398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, konkrétně 

vycházejí z přílohy č. 3 uvedené vyhlášky – Technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu 

nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce. Plné znění přílohy č. 3 je zařazeno 

na konec bakalářské práce (viz příloha č. 1).  

1.4.3.1 Základní požadavky  

Celkový návrh dispozice místností musí vycházet z manipulačního prostoru 

samotné osoby na vozíku (150 x 150 cm) a společně s asistující osobou (150 x 180 cm), 

na což se velmi často zapomíná (obr. 1.4.3.1.1) (Poláčková, 2011). Základním 

požadavkem je rovná plocha s maximálním výškovým rozdílem 20 mm dvou vedle sebe 

navazujících ploch. Povrch musí být tedy rovný, pevný a upravený proti skluzu.  

 

Obr. 1.4.3.1.1 Manipulační prostor samotného vozíčkáře a vozíčkáře s asistentem 

(převzato z Poláčková, 2011) 
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Důležité je vyvarovat se volně položených koberců. Pokud je koberec vyžadován, 

volí se především zátěžový a celoplošně přilepený k podkladu (Poláčková, 2011). Před 

nebo za dveřmi by se měly rohožky zapustit do konstrukce podlah. Jejich ideální rozměr 

je 250 x 100 cm z důvodu očištění kol vozíku (Filipová, 2002).  

Ovládací prvky (elektrické zásuvky, vypínače) se vždy osazují v dosažitelné 

vzdálenosti, nejlépe ve výšce 50-120 cm a se vzdáleností od rohu místností alespoň  

45 cm. Pokud v bytě bydlí pouze osoba na vozíku, patří k ovládacím prvkům i jističe 

elektrické energie, hlavní uzávěr vody, plynu apod.  

1.4.3.2 Vstupy do domu, do bytu a chodba   

Hlavní vstup do budovy musí dodržovat minimální manipulační prostor, přičemž 

hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí být široké 90 cm. Vstupní dveře do jakékoli 

budovy by měly být kryté např. stříškou o rozměru 60 cm, aby se předešlo zatíkání 

dešťové vody a navátí sněhu (Jaroš, © 2009–2016). Zvonkový panel před vstupními 

dveřmi by měl být umístěn u vodorovné plochy a v dosahu vozíčkáře. Horní hrana by 

měla dosahovat nejvýše 120 cm od podlahy a dolní strana nejníže 50 cm od podlahy. 

Zámek dveří musí být nainstalován nejvýše 100 cm nad zemí a klika 110 cm. Pokud má 

vozíčkář omezenou jemnou motoriku rukou je vhodné nainstalovat na dveře elektronické 

otevírání, např. otevírání pomocí otisků prstů nebo čipové karty (Poláčková, 2011). 

Manipulační prostor u vstupu ať už do budovy, bytu či jednotlivých místností 

závisí na směru otevírání dveří. Pokud se dveřní křídlo otevírá směrem ven, je třeba 

zvětšit prostor na 150 x 200 cm. Pro ušetření prostoru v místnosti je možnost nainstalovat 

dveře posuvné. Dveře by měly být široké 90 cm. Pokud jsou prosklené, pak skleněná 

výplň končí 40 cm nad podlahou, popřípadě by měla být chráněna před přímým najetím 

vozíku do výplně. Pro lepší manipulaci jsou dveře opatřeny madlem přes celou jejich 

šířku ve výšce 80-90 cm na opačné straně, než jsou dveřní panty. Vnitřní dveře se navrhují 

bez prahů, ty se nahrazují přechodovými lištami.  

Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapety nejvýše 60 cm nad 

podlahou. Okna s nižším parapetem než 50 cm a prosklené stěny musí být stejně jako 

prosklené dveře chráněny do 40 cm od země proti mechanickému poškození.  

Z pohledu bezbariérovosti je v budovách důležitý výtah (obr. 1.4.3.2.1). Před 

vstupem do výtahu musí být volný manipulační prostor minimálně 150 x 150 cm,  

u přímého nájezdu 120 x 80 cm. Ovládací prvky výtahu musí být umístěny ve výši  
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80-100 cm. Rozměry výtahové kabiny jsou 140 x 110 cm se vstupem širokým minimálně 

90 cm (Jaroš, © 2009–2016).   

 

Obr. 1.4.3.2.1 Manipulační prostor před výtahem (převzato z Jaroš, © 2009–2016) 

   

Na chodbě a v předsíni je taktéž nutné dodržovat průměrnou průchozí šířku pro 

osobu na vozíku (120-150 cm). V rozvržení prostoru se musí počítat nejen s botníkem, 

věšákem a šatní skříní, ale i s místem pro druhý vozík, který je využívaný např. pro pohyb 

venku nebo pro transport autem. Místo pro vozík by mělo být velké 100 x 120 cm. Pro 

ušetření místa v prostoru je výhodné vbudovat skříň s posuvnými dveřmi s místem pro 

podjetí stupačkami vozíku. Horní hrana skříně s tyčí na ramínka hluboké 60 cm musí být 

ve výši 140-160 cm (Filipová, 2002).   

Pro překonání vnitřního schodiště je možnost nainstalovat schodišťovou 

sedačkovou plošinu, která je ale vhodná pouze pro osoby, které se zvládnou přesunout 

z vozíku na sedačku. Minimální šířka schodiště pro schodišťovou sedačku je 75 cm. Další 

možností je schodišťová plošina šikmá či svislá, popřípadě používání schodolezu 

(Poláčková, 2011).  

1.4.3.3 Kuchyň  

Při uspořádání kuchyně se vychází ze tří základních zón – sklad potravin (lednice, 

mrazák, spíž), prostor pro mytí a přípravu (dřez a plocha kolem něj) a zóna vaření (sporák, 

varná deska). Mezi těmito třemi místy se vytyčuje tzv. funkční trojúhelník (obr. 1.4.3.3.1) 

o obvodu maximálně 6 m, přičemž jeho jednotlivé strany měří 90-275 cm (Jaroš, © 2009–

2016).  
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Obr. 1.4.3.3.1 Uspořádání kuchyně do funkčního trojúhelníku 

(převzato z Jaroš, © 2009–2016) 

 

 

Z hlediska bezpečnosti je lepší volit elektrickou varnou desku místo plynové. 

Vedle dřezu a varné desky by měla být odkládací plocha v rozmezí 60-120 cm. Podjezdná 

výška pracovní desky by měla být 70 cm, pro zvětšení prostoru pod varnou deskou 

a dřezem je vhodné vynechat spodní skříňky, popřípadě zvolit pojízdnou skříňku. Tu je 

možné podle potřeby odstavit a využít ji jako odkládací plochu během práce či přesouvání 

těžkých a horkých věcí. Aby byly dosažitelné pro osobu na vozíku skříňky horní, mohou 

být opatřeny stahovatelnými závěsy (mechanické i elektrické typy), díky kterým se 

mohou stáhnout až na pracovní desku. Pro lepší dosažitelnost pečicí trouby a mikrovlnné 

trouby se staví na sebe do tzv. komína (Poláčková, 2011). 

Pokud kuchyňskou linku využívá více osob, je možné ji elektricky výškově 

nastavit podle potřeb konkrétnímu člověku.  

1.4.3.4 WC a koupelna  

Optimální rozměry místnosti WC vychází opět z minimálních požadavků na 

manipulaci, musí mít šířku nejméně 180 cm (s využitím asistence 220 cm) a hloubku 215 

cm. Podle způsobu, jakým osoba na vozíku přesedá na záchodovou mísu, se liší volný 

prostor kolem toalety. Vždy musí být prostor před toaletou a vedle ní (vpravo nebo vlevo, 

záleží na konkrétní osobě). Dveře místnosti by se měly otevírat směrem ven a měly by 

být opatřeny podélným madlem ve výšce 80-90 cm. 

 Záchodová mísa by měla být osazena směrem do prostoru v délce 70 cm mimo 

volný pruh proti dveřím a 45 cm od boční stěny. Výška horní hrany mísy musí být 46 cm, 

je však doporučována 47-50 cm nad podlahou, což je přibližně ve výšce sedáku vozíku. 

Pokud toaletu používá více osob, je možné ji opatřit nástavcem (Poláčková, 2011). 

Splachovací zařízení musí být na volně přístupné straně.  
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Pro usnadnění přesunů na toaletu a zpět se využívají madla. Pokud je toaleta 

umístěna v rohu místnosti, pak se na stěnu umístí pevné madlo s horní hranou ve výšce 

80 cm nad zemí a s přesahem mísy o 20 cm. Madlo do prostoru by mělo být sklopné ve 

stejné výšce a s přesahem mísy o 10 cm. Vzdálenost mezi madly měří 60 cm. Madla 

záchodové mísy umístěné v prostoru by měla být obě sklopná. Přesnou výšku a délku 

madel je ideální přizpůsobit přímo podle potřeb jedince. 

Vhodný typ umyvadla pro osoby na vozíku spočívá v nižší hloubce a jeho 

vykrojení čelní strany a stojánkové pákové baterie. Horní hrana umyvadla musí být ve 

výšce 80 cm a jeho osa vzdálena od rohu místnosti alespoň 40 cm. Nejlepší variantou 

zrcadla u umyvadla je zrcadlo sklopné, které si nastaví každý individuálně (Poláčková, 

2011). Pevné zrcadlo může být umístěno maximálně 90 cm od země do výšky 180 cm.  

 

Obr. 1.4.3.4.1 Půdorys WC (převzato z Šestáková, Lupač, 2010) 

 

 

Minimální velikost koupelny vychází nejen z manipulačního prostoru, ale  

i z rozměrů všech používaných zařízení, např. vanový zvedák nebo pračka. Koupelny je 

lepší vybavit sprchovým boxem nebo koutem než vanou. Podlaha v koupelně musí být 

upravena proti skluzu.  

Sprchový kout či box nesmí mít žádnou spodní konstrukci, může být ohraničen 

zástěnou, závěsem či posuvnými dveřmi. Dveře musí být zasouvací s možností ovládání 

zevnitř i zvenku s šířkou vstupu nejméně 80 cm. Půdorysné rozměry sprchového koutu  

a boxu musí být 90 x 90 cm. Výškový rozdíl podlahy sprchy vůči ostatní ploše koupelny 

může být maximálně 2 cm. Tento vzniklý rozdíl je možné redukovat gumovou rohoží, 
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která usnadňuje přesuny z vozíku a zabraňuje vytékání vody ven (Šestáková, Lupač, 

2010).  

Sprchové kouty a boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech  

45 x 45 cm umístěným 46 cm nad podlahou a v osové vzdálenosti 60 cm od rohu. Na 

stěně kolmé k sedátku a v dosažitelné vzdálenosti (max. 70 cm od roku) musí být ruční 

sprcha s pákovým ovládáním. Zde je také doporučováno umístění madel – vodorovné (60 

cm) ve výšce 80 cm a 30 cm od rohu sprchového koutu, svislé (50 cm) ve vzdálenosti 90 

cm od rohu místnosti.  

Pokud se v koupelně využívá vana, doporučuje se odsadit ji ve své délce  

o 10 cm. Před její podélnou stranou musí být volný manipulační prostor. V záhlaví vany 

musí být přizděna plocha šířky nejméně 40 cm. Výška horní hrany vany by měla být 

nejvýše 50 cm. Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně v dosahu 

osoby sedící ve vaně. Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na tuto zeď vybudováno 

podélné madlo dlouhé 120 cm ve výšce 10 cm nad horní hranu vany a svislé, které je 

dlouhé minimálně 50 cm umístěné maximálně 20 cm od vanové baterie. Pro jistější 

přesuny z vany je možné nainstalovat madlo na hranu vany směrem do prostoru.  

Ve vaně se může využívat vanová sedačka pro větší stabilitu sedu. (Poláčková, 2011). 

1.4.3.5 Obývací pokoj  

Obývací pokoj je místnost středem domácnosti. Můžeme se setkat s případem, 

kdy obývací pokoj navazuje volně na kuchyň, tudíž zahrnuje i jídelní stůl. Součástí 

obývacího pokoje může být také pohovka, kterou vozíčkář rád využije pro změnu polohy 

těla během dne, což je důležité k předcházení vzniku dekubitů. U takové pohovky je nutné 

si uvědomit, z jakého materiálu je vyrobena. V každém případě by mělo mít její čalounění 

speciální úpravu. Nesmí být příliš měkká, aby neznesnadňovala přesuny z vozíku a zpět, 

ale ani tvrdá, aby nezvyšovala riziko otlaků. Proto by alespoň její okraje měly být 

pevnější, aby měl pacient při přesouvání stabilní a bezpečnou oporu. Ze zkušeností lidí 

se sníženou mobilitou je taky zřejmé, že povrch z kůže se dobře udržuje, ale znesnadňuje 

mobilitu v rámci udržení polohy na sedací soupravě. Samozřejmě se nesmí zapomenout 

na výšku pohovky, která by měla být ideálně v úrovni sedáku vozíku. Při výběru pohovky 

je tedy nezbytné si ji osobně vyzkoušet. 

Pokoj by měl být vybaven lehkým mobilním nábytkem kvůli snadné manipulaci. 

Při jeho rozmístění je zapotřebí respektovat dosahové vzdálenosti vozíčkáře. Skříň musí 

mít sokl vysoký 25 cm a hluboký 15 cm, aby umožnil podjetí s vozíkem, respektive 
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stupačkami vozíku pod skříň. Pokud jsou součástí nábytku zásuvky, musí být umístěné 

od 50 cm do 100 cm nad zemí (obr. 1.4.3.5.1). Vzhledem k možnosti omezení jemné 

motoriky horních končetin se navrhují úchytky zásuvek ve tvaru písmene „U“ pro 

snadnější úchop (Filipová, 2002).  

 

Obr. 1.4.3.5.1 Dosahová vzdálenost vozíčkáře – horní police, spodní zásuvka  

(převzato z Filipová, 2002) 

 

 

 

1.4.3.6 Ložnice  

Přímo před postelí je nutné počítat s dostatečným manipulačním prostorem. 

Pokud osoba potřebuje asistenci u lůžka, umisťuje se postel spíše do prostoru místnosti, 

aby bylo lůžko přístupné z obou stran. Výška postele by měla být přibližně ve stejné výšce 

jako sedák vozíku (cca 50 cm). Pro snadnější mobilitu na lůžku je možné opatřit postel 

postranní hrazdičkou, popřípadě nainstalovat madla na stěnu (Poláčková, 2011). 

1.4.3.7 Pracovní místo  

Pracovní místo je nedílnou součástí každé domácnosti. Jde o místo například pro 

domácí práce či práci na počítači. Minimální rozměry stolu by měly být 120 x 60 cm 

s podjezdnou výškou 70 cm. Pracovní stůl je navrhován přednostně ve tvaru písmene „U“ 

nebo „L“. Pokud je opatřen zásuvkami, je nutné dbát na jeho dobrou dosažitelnost 

(Poláčková, 2011).   
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  

2.1 Cíle bakalářské práce  

Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na to, jak významně ergonomie 

dokáže ovlivnit soběstačnost lidí po poškození míchy, konkrétně kvadruplegických 

pacientů.  

Dílčím cílem práce je nalézt a posoudit hodnoticí nástroje v oblasti soběstačnosti 

a ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy.  

Výsledky šetření budou sloužit ke změnám ergonomie v domácnosti vybraných 

pacientů či klientů.  

Aplikace zavedených změn a závěry podložené praktickým šetřením v terénu 

odhalí možné zvýšení spokojenosti, bezpečnosti a nezávislosti pacientů na druhých 

osobách.  

Nastavené cíle a strategie potvrdí, či vyvrátí funkčnost prověřovaného systému, 

případně poukáží na další možné kroky, které by mohly dalším šetřením a zpracováním 

obohatit ergonomii ve zdravotnictví o zatím neúplně zpracovanou problematiku 

ergonomie domácího prostředí pacienta po poškození míchy.  

 

Praktická část odpovídá na otázky: 

1. Zvýší se soběstačnost pacientů po aplikaci ergonomických zásad do jejich 

domácího prostředí? 

2. Existuje hodnoticí nástroj pro ergonomii domácího prostředí, který je dostatečně 

senzitivní k problémovým oblastem pacientů?   
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2.2 Metodologie a postup praktické části  

Praktická část podrobně řeší problémovou situaci klienta přímo v jeho domácím 

prostředí. Konkrétně se jedná o tři kvadruplegické klienty z Centra Paraple ve věku od 25 

let do 45 let. Centrum Paraple poskytuje pomoc lidem po poškození míchy, ke kterému 

došlo úrazem či nemocí. Jednotlivé kazuistiky jsou vytvořeny na základě rozhovoru 

s klienty, jejich pozorování a využitých testových metod. Jsou zde zahrnuty základní 

informace o klientech, hodnocení funkčního stavu, soběstačnosti a domácího prostředí. 

Na základě tohoto vyšetření jsou stanoveny terapeutické cíle a plány. Sběr dat probíhal 

v říjnu 2017 a v březnu 2018. 

Stanoveného cíle bude dosaženo v následujících několika krocích: sepsání 

anamnézy konkrétního pacienta a zhodnocení soběstačnosti, zjištění jeho aktuálního 

funkčního stavu, následná prohlídka a podrobná analýza jeho domova a blízkého okolí, 

pojmenování odhalených problémů, nalezení krizových bodů, sestavení jasného plánu 

dalšího postupu jak dosáhnout stanoveného cíle, vypracování metodiky nutných změn, 

realizace ergonomických zásahů, kontrola funkčnosti zavedených změn podle předem 

stanovených ukazatelů. Vyhodnocení poukáže na případné doladění situace a konečné 

řešení tak, aby změny byly co nejefektnější.  

Hodnocení funkčního stavu  

K vyšetření funkčního stavu pacienta je využit standartní postup ASIA (American 

Spinal Injury Association) protokolu, který stanoví úroveň a rozsah míšní léze. Pro 

stanovení neurologické úrovně míšní léze je nutné znát motorickou  

a senzitivní úroveň. K vyšetření motorické úrovně se využívá tzv. klíčový sval, který je 

určen pro každý míšní segment motoricky inervující svaly horní a dolní končetiny. 

Analogicky pomocí tzv. klíčových bodů se vyšetřuje úroveň senzitivní. Tento klíčový 

bod se nachází v jednotlivých dermatomech míšních segmentů. Na místě klíčového bodu 

se vyšetřuje taktilní a diskriminační čití. Nejnižší segment s normální motorickou 

a senzitivní funkcí (na obou stranách) stanoví neurologickou míšní lézi. Ke stanovení 

rozsahu míšní léze se využívá škála AIS (ASIA Impairment Scale)  se stupni značenými 

A až E (Kříž, Chvostová, 2009).  Výsledek testu je zaznamenán do jednotlivých kazuistik 

ze zdravotnické dokumentace od fyzioterapeutů z Centra Paraple.  
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Hodnocení soběstačnosti  

Vyšetření soběstačnosti je provedeno formou hodnocení upraveného podle 

nástroje Quadriplegia Index of Function, který je přeložen z anglického jazyka pouze pro 

účely bakalářské práce a využívá upravené hodnocení (viz příloha č. 2). Posuzuje 

soběstačnost kvadruplegického klienta při vstupním a výstupním vyšetření. Hodnocení je 

prováděno elektronickou formou v tabulkovém procesoru Microsoft Excel.  

Nástroj zahrnuje 9 kategorií běžných denních aktivit (ADL), kterými jsou 

přesuny, osobní hygiena, koupání, sebesycení, oblékání a svlékání, pohyb na vozíku, 

mobilita na lůžku, vylučování moči, vylučování stolice a porozumění v oblasti osobní 

péče. Samostatné kategorie jsou rozděleny na dílčí činnosti.  

Od 1. do 7. kategorie jsou činnosti hodnoceny na škále od 0 do 4 podle stupně 

nezávislosti. Vstupní a výstupní hodnoty činností u kategorií jsou zprůměrovány  

(tab. 2.2.1). V kategorii 8 a 9 je vybrána jedna z nabízených možností (tab. 2.2.2).  

 

Tab. 2.2.1 Kategorie přesuny (upraveno podle Gresham a kol., 1986) 

KATEGORIE AKTIVITY 
HODNOCENÍ  

(0-4) 
POZNÁMKY, KOMENTÁŘE 

  Vstupní Výstupní  

PŘESUNY Vozík – postel 4  4    

  

Postel – vozík  4  4    

Vozík – WC 2  4    

WC – vozík  3  4    

Vozík – auto  2  4    

Auto – vozík   2  4    

Vozík – sprcha/vana 1  1    

Sprcha/vana – vozík   1  1    

Průměr  2,4  3,5    

Číselné hodnocení: 

4 = samostatný/á  

3 = provede s mírnou pomocí zařízení  

2 = provede se supervizí  

1 = provede s asistencí druhé osoby  

0 = plně závislý/á  

 

Tab. 2.2.2 Kategorie vylučování moči (upraveno podle Gresham a kol., 1986) 

VYLUČOVÁNÍ MOČI  Výběr z možností:   

  

1. plně kontinentní    

2. intermitenní katetrizace   

3. permanentní katetrizace    

4. epicystotomie  X 

5. Credeho manévr    
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Hodnocení domácího prostředí  

K hodnocení domácího prostředí je použita metodika SEMAFOR home: Smart 

Evaluation Methodology of Accessibility FOR home. Nástroj má tři části – popisnou část, 

subjektivní a objektivní hodnocení. K vyhodnocení dotazníků je taktéž využita 

elektronická verze vytvořená v tabulkové procesoru Microsoft Excel.  

Popisná část slouží k identifikaci klienta, součástí jsou výsledky subjektivního  

a objektivního hodnocení.  

Subjektivní hodnocení vyplňuje sám klient, popř. jeho asistent. Hodnotí 

vykonávání daných aktivit podle míry spokojenosti na škále 1 až 4 (tab. 2.2.3). Dotazník 

má 29 otázek rozdělených do skupin podle domácnosti, součástí je i prostor pro 

komentáře. Na konci tohoto testu je proveden celkový součet bodů a jejich průměr. To 

vše poskytuje informace o spokojenosti, či nespokojenosti klienta s každodenními 

aktivitami, a doplňuje tak výsledky z objektivní části metodiky. 

 

Tab. 2.2.3 Subjektivní hodnocení (převzato z Macháčová a kol., 2014) 

Činnost 

1-4 

X Poznámky 

VSTUP DO OBYDLÍ:  

1. Vcházení a odcházení do/z obydlí (přístupová cesta, vstupní 

branka, výškové rozdíly – schody, prahy) 
2 

  

2. Ovládání dveří 1   

Číselné hodnocení:  

1 = velmi spokojen(a) 

2 = spíše spokojen(a) 

3 = spíše nespokojen(a) 

4 = velmi nespokojen(a) 

X = danou činnost neprovádím, protože nemám zájem a/nebo potřebu 

 

Objektivní hodnocení představuje stěžejní část metodiky, kterou vyplňuje terapeut 

společně s klientem. Tato část obsahuje 8 otázek rozdělených do 12 sekcí podle 

domácnosti. Slouží k identifikaci bariér, které jsou vyhodnoceny na základě závažnosti 

na škále 0 až 3 a četnosti potřeby danou bariéru překonávat na škále 0 až 5 (tab. 2.2.4). 

Na závěr dotazníku je uvedeno celkové skóre a počet bariér odlišených barevně dle jejich 

úrovně (tab. 2.2.5).  
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Tab. 2.2.4 Objektivní hodnocení (převzato z Macháčová a kol., 2014) 

Bariéra 
Závažnost 

(0-3) 
Četnost 

(0-5) Poznámky Foto 

VSTUP DO OBYDLÍ: 

  
1. Přístupová cesta neumožňuje vstup (povrch, šířka, sklon, charakter, 

vstupní branka) 1 4     

  2. Schody/výškové rozdíly neumožňují vstup 3 4     

Číselné hodnocení: 

Závažnosti bariéry  

0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje a/nebo nepředstavuje pro klienta problém) 

1 = bariéra, kterou je klient se zvýšeným úsilím schopen překonat vlastními silami nebo s pomůckami, které již doma 

má a umí s nimi zacházet  

2 = bariéra, kterou je klient schopen překonat pouze s adekvátní dopomocí druhé osoby 

3 = bariéra, kterou není klient schopen překonat ani s adekvátní dopomocí druhé osoby 

Četnost potřeby bariéru překonávat  

0 = není relevantní (v daném prostředí se nevyskytuje nebo ji klient nemá potřebu a/nebo zájem překonávat) 

1 = maximálně 1x měsíčně  

2 = maximálně 1x týdně  

3 = více než 1x týdně  

4 = alespoň 1x týdně  

5 = více než 1x denně  

 

Tab. 2.2.5 Výsledky objektivního hodnocení (převzato z Macháčová a kol., 2014) 

CELKOVÉ SKÓRE   213 

ČETNOST JEDNOTLIVÝCH BARIÉR DLE ÚROVNĚ 

Počet bariér na úrovni 0 60 

Počet bariér na úrovni 1 1 

Počet bariér na úrovni 2 16 

Počet bariér na úrovni 3 11 

 

Úrovně bariér: 

Bariéry v úrovni 1 (označeny zelenou barvou) – jedná se o bariéry, jejichž součin číselného ohodnocení závažnosti 

a četnosti je v rozmezí 1-3. 

Bariéry v úrovni 2 (označeny oranžovou barvou) – jedná se o bariéry, jejichž součin číselného ohodnocení závažnosti 

a četnosti je v rozmezí 4-8. 

Bariéry v úrovni 3 (označeny červenou barvou) – jedná se o bariéry, jejichž součin číselného ohodnocení závažnosti 

a četnosti je v rozmezí 9-15. 

 

Na závěr je opětovně provedeno hodnocení soběstačnosti každého klienta pro 

zjištění, zda aplikace ergonomických zásad a ergoterapeutických zásahů měla pozitivní 

dopad na soběstačnost klienta v každodenních aktivitách. Mezi sebou jsou porovnány jak 

průměry jednotlivých kategorií, tak celkové průměry všech kategorií. Pro přehlednost 

jsou dosažené hodnoty přeneseny do tabulek.  
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2.3 Kazuistiky  

2.3.1 Klient č. 1 

Pohlaví: muž  

Rok narození: 1989 

Diagnóza: G825 – Tetraplegie NS   

Anamnéza 

NO: 17.7.2014 došlo k poškození míchy po skoku do řeky, v současné době se objevují 

bolesti břicha, většinou při plném močovém měchýři či střev, občas bezdůvodně  

OA: běžné dětské nemoci, fraktura klíční kosti 1991, lehký otřes mozku 1995, poraněné 

zápěstí z kolečkových bruslí 2013 

RA: matka – zdravá, otec – zdravý, mladší sestra – zdravá  

SA: bydlí v bytě zvláštního určení od Czepy, za dva roky se stěhuje do jiného bytu, byt 

je bezbariérový, v koupelně má vanu, do které potřebuje dopomoci druhou osobou, 

záchod nízko postavený, kvůli koupání a vyprazdňování stolice jezdí k matce, pobírá 

příspěvek na péči III. stupně a invalidní důchod III. stupně  

ŠA: vystudoval střední školu polygrafickou  

PA: pracuje jako grafik v tiskárně – možnost i práce z domova  

Zájmy: ragby, hudba, filmy, kultura, výlety, přátelé   

Kompenzační pomůcky: grafický tablet pro práci na PC, antidekubitní matrace, elektrický 

polohovací rošt, toaletní vozík, mechanický vozík, upravený automobil  

 

Hodnocení soběstačnosti 

pADL vyšetřeny nástrojem Quadriplegia Index of Function    

Vstupní – celkový průměr 3,7/4 (samostatný) 

Výstupní – celkový průměr 3,9/4 (samostatný) 

Klient je v pADL z větší části soběstačný. Pohybuje se na mechanickém vozíku. 

Problémovou oblastí jsou přesuny do vany a na WC, ze kterých má klient strach. Dojíždí 

proto kvůli koupání a vyprazdňování stolice přes celou Prahu k matce. Klient se u matky 

koupe ve sprchovém koutu na toaletním vozíku, na který se samostatně přesune pomocí 

skluzné desky. Koupání horní i dolní poloviny těla zvládne samostatně. Místo WC 

používá taktéž toaletní vozík.  
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iADL vyšetřeny orientačně rozhovorem  

Klient je ve většině iADL soběstačný. Zvládne si samostatně uvařit jednoduchá jídla, 

s nákupem a úklidem mu pomáhá druhá osoba. K transportu využívá vlastní upravený 

automobil. K funkční komunikaci využívá mobilní telefon a PC, na kterém denně pracuje 

(grafik).  

 

Funkční stav 

Výpis z fyzioterapeutického vyšetření dle ASIA protokolu  

Rozsah míšní léze – C4 

 

Hodnocení domácího prostředí 

Identifikace bariér proběhla formou metodiky SEMAFOR home  

Počet bariér na úrovni 2 (1) 

1. Ložnice – není žádný úchyt pro vozík u postele, když dojde k odjetí vozíku, klient 

pro vozík sám nedosáhne a hrozí riziko pádu 

Počet bariér na úrovni 3 (2) 

1. WC – umístění toalety neumožňuje její užívání, toaleta je nízko umístěna 

2. Koupelna – kolem vany není dostatečný prostor pro samostatný přesun 

 

Subjektivně klient hodnotí bariéry podle spokojenosti s vykonáváním denních aktivit 

průměrně 1,3/4 (velmi spokojený) – nejhůře hodnocené položky: hygiena celého těla  

a vykonání fyziologické potřeby. 

  

Terapeutické cíle a plány 

Cíle klienta 

1. Samostatný přesun do vany.  

2. Doporučení vhodného nástavce na WC – snadno odnímatelný, vhodný pro 

cestování.   

3. Uchycení vozíku k posteli, aby nedocházelo k jeho ujíždění.  

 

Krátkodobé cíle 

1. Klient je během jednoho dne instruován ohledně přesunu na vanovou sedačku 

s minimální pomocí druhé osoby.  
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2. Klientovi je doporučen během jednoho dne vyhovující nástavec na WC, který je 

individuálně upraven – zábrany pro stabilizaci nástavce, vyměkčený povrch.  

3. Klientovi je do dvou dnů navržen držák vozíku, který si upevní k posteli, aby 

nedocházelo k jeho odjetí a nehrozilo riziko pádu.  

 

Krátkodobé plány  

1. Instruktáž klienta v přesunu do vany z hlediska správné ergonomie – použití 

třetího opěrného bodu hlava-umyvadlo. 

2. Doporučení vhodného nástavce na WC. 

3. Řešení způsobu připevnění vozíku k posteli – řemínek s magnetickým zapínáním.  

 

Dlouhodobé cíle 

1. Klient se do konce týdne ode dnešního dne zvládne přesunout na vanovou sedačku 

se supervizí druhé osoby.  

2. Klient se do konce týdne ode dnešního dne samostatně přesune na WC i zpět.  

3. Klientovi je aplikován držák vozíku na okraj postele. 

4. Z důvodu stěhování je klient edukován v oblasti bezbariérovosti a ergonomie.   

 

Dlouhodobé plány 

1. Trénink přesunů z vozíku do vany a zpět s využitím třetího opěrného bodu hlava-

umyvadlo a s minimální dopomocí druhé osoby.  

2. Trénink přesunu na WC a zpět.  

3. Aplikace držáku vozíku na okraj postele. 

4. Edukace klienta v oblasti bezbariérovosti a ergonomie – doporučení sprchového 

koutu místo vany, využití toaletního vozíku.   

 

Změny ergonomie domácího prostředí 

S klientem je trénován přesun do vany a zpět s využitím třetího opěrného bodu hlava-

umyvadlo, nejdříve s pomocí druhé osoby, následně se supervizí. Dále je klientovi 

doporučen nástavec na WC a pokračuje se s tréninkem přesunu z vozíku na WC a zpět. 

Klientovi je aplikován na okraj postele držák pro vozík.  
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Závěr 

Klient ve věku 28 let pohybující se na mechanickém vozíku kvůli míšnímu poškození, ke 

kterému došlo při skoku do řeky v roce 2014, pracuje jako grafik v tiskárně. Klient bydlí 

v bezbariérovém bytě spolu s jedním párem. Ve většině ADL soběstačný. Hlavní 

problémovou oblastí jsou přesuny do vany, na WC a zpět, klient má z přesunů obavy. 

Přesun do vany ztěžuje prostor kolem, proto je klient přesouván na vanovou sedačku 

druhou osobou, samostatné koupání horní a dolní poloviny těla zvládá samostatně. Přesun 

na WC ztěžuje nedostatečná výška toaletní mísy, proto používá spíše toaletní křeslo. 

Klient spíše kvůli koupání a vyprazdňování stolice dojíždí k matce, kde se koupe ve 

sprchovém koutě na toaletním vozíku. Toaletní vozík využívá také k vyprazdňování. 

Klient si zvládne samostatně uvařit jednoduchá jídla, s nákupem a úklidem mu pomáhá 

druhá osoba. K transportu využívá vlastní upravený automobil.  

2.3.2 Klient č. 2 

Pohlaví: muž  

Rok narození: 1981 

Diagnóza: G824 – Spastická tetraplegie  

Anamnéza 

NO: v dubnu roku 2003 měl autonehodu – jako spolujezdec, v současné době u klienta 

přetrvává bolest zad – tupá, stálá, přítomna během celého dne, na škále 0-10 hodnotí 

bolest 6, bolest zhoršuje spasticitu, trvá přibližně 4-5 měsíců, byl na RTG a probíhá 

rehabilitace   

OA: běžné dětské nemoci, fraktura levé dolní končetiny (2008)  

RA: matka zdravá, otec zemřel (rakovina), bratr – s ním se nevídá  

SA: žije v bytě v prvním patře s výtahem, bydlí se spolubydlícím, který mu v případě 

potřeby asistuje, v koupelně má sprchový kout, pobírá příspěvek na péči III. stupně 

a invalidní důchod III. stupně 

ŠA: vystudoval střední školu bez maturity – obor obchodní akademie  

PA: v současné době pracuje jako instruktor soběstačnosti v Centru Paraple, dříve 

pracoval u bezpečnostní firmy (cca 1 rok)   

Zájmy: sport – pasivně i aktivně (např. Boccia), fotografování, deskové hry 

Kompenzační pomůcky: mechanický vozík, elektrický vozík (na chalupě, festival – horší 

terén), toaletní vozík, deska, upravené auto  
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Hodnocení soběstačnosti 

pADL vyšetřeny nástrojem Quadriplegia Index of Function   

Vstupní – celkový průměr 3,5/4 (provede s mírnou pomocí zařízení–samostatný) 

Výstupní – celkový průměr 3,7/4 (samostatný) 

Klient ve většině pADL potřebuje mírnou fyzickou dopomoc či supervizi. V koupelně 

využívá sprchový vozík, na který se přesune samostatně pomocí skluzné desky. Koupání 

horní poloviny těla zvládne samostatně, ke koupání dolní poloviny těla využívá asistenci. 

Na WC a zpět se nepřesouvá, k vyprazdňování dochází v posteli. Pohybuje se na 

mechanickém vozíku, k jízdě na nerovném povrchu využívá elektrický vozík (na chalupě 

nebo na festivalech), popřípadě je nutná supervize nebo asistence druhé osoby.  

iADL vyšetřeny orientačně rozhovorem  

Klient je soběstačný ve většině iADL. Zvládne si samostatně uvařit jednoduchá jídla. 

Nákup si obstarává pomocí internetových obchodů (např. rohlik.cz). Větší úklid 

obstarává asistent. K transportu využívá vlastní upravený automobil. K funkční 

komunikaci využívá mobilní telefon a PC, který využívá především k úpravě fotografií.    

 

Funkční stav 

Výpis z fyzioterapeutického vyšetření dle ASIA protokolu  

Rozsah míšní léze – C6 

 

Hodnocení domácího prostředí 

Identifikace bariér proběhla formou metodiky SEMAFOR home  

Počet bariér na úrovni 1 (1) 

1. Ergonomie pracovního místa – prostor pod pracovní deskou neumožňuje podjetí 

vozíku, omezený prostor na pracovní ploše  

Počet bariér na úrovni 2 (8) 

1. Vstup do obydlí – klient využívá vchod z garáže nebo zadní vchod (dveře nemají 

podélné madlo), směr otevírání dveří z garáže do chodby k výtahu omezuje 

manipulační prostor (otevírání směrem do chodby, klient musí vjet do chodby, 

otočit se, poté zavřít dveře a projet dál směrem k výtahu), pokud se zamkne hlavní 

vchod, klient přes dálkové ovládání neotevře dveře asistentovi  

(u hlavního vchodu jsou schody)  

2. WC – prostor kolem WC neumožňuje jeho užívání (volně položené věci  

a sklopné madlo neumožňuje nadjetí toaletního vozíku nad WC)  
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3. Kuchyň – vysoko umístěný dřez a baterie znemožňují jejich užívání  

4. Ložnice – není žádný úchyt pro vozík u postele, pokud dojde k odjetí vozíku, 

klient pro vozík sám nedosáhne a hrozí riziko pádu 

5. Balkón – výška prahu neumožňuje průchod 

Počet bariér na úrovni 3 (2)  

1. Poštovní schránka – umístění neumožňuje její užívání (u hlavního vchodu, kde 

jsou schody) 

2. Kuchyň – umístění kuchyňských úložných prostor neumožňuje jejich užití 

(vysoko umístěny) 

 

Subjektivně klient hodnotí bariéry podle spokojenosti s vykonáváním denních aktivit 

průměrně 1,5/4 (velmi spokojený–spíše spokojený) – nejhůře hodnocené položky: 

ovládání vstupních dveří, vyzvedávání pošty ze schránky, vykonání fyziologické potřeby, 

přístup a využívání venkovních prostor  

 

Terapeutické cíle a plány 

Cíle klienta 

1. K vyprazdňování využívat toaletu.  

2. Uchycení vozíku k posteli, aby nedocházelo k jeho ujíždění.  

3. Ergonomie pracovního místa.  

 

Krátkodobé cíle  

1. Klientovi je během jednoho dne uklizen celý byt.  

2. Během jednoho dne je upraven prostor kolem toalety.  

3. Klientovi je do dvou dnů připevněn k posteli držák vozíku.  

4. Klient je během jednoho dne edukován o ergonomii pracovního místa. 

 

Krátkodobé plány  

1. Úklid celé domácnosti.  

2. Výměna sklopného madla u WC a odstranění odložených věcí na podlaze, aby byl 

umožněn vjezd toaletního vozíku nad mísu.  

3. Aplikace držáku vozíku k okraji postele.  

4. Edukace klienta o ergonomii pracovního místa.  
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Dlouhodobé cíle  

1. Klient se do konce týdne ode dnešního dne samostatně přesune na toaletní vozík 

umístěný nad toaletou a zpět. 

2. Klientovi je doporučeno umístit kuchyňské skřínky do nižší pozice a opatřit je 

mechanicky stahovacími závěsy a snížit výšku kuchyňského dřezu.  

3. Klientovi je doporučeno kontaktovat majitele domu ohledně identifikovaných 

architektonických bariér. 

 

Dlouhodobé plány  

1. Trénink přesunu na toaletní vozík a zpět se supervizí.  

2. Doporučení klientovi posunout kuchyňské skříňky do nižší pozice a opatřit je 

stahovacími závěsy, aby byl klient schopen skříňky využívat. Dále je doporučeno 

snížit výšku kuchyňského dřezu.  

3. Doporučení klientovi obrátit se na majitele domu ohledně identifikovaných bariér 

a jejich odstranění.  

 

Změny ergonomie domácího prostředí 

U klienta je nejdříve proveden úklid celé domácnosti, jelikož nepořádek brání v přístupu 

do úložných prostor a volně položené věci kolem toalety znemožňují její využití. Kvůli 

nájezdu toaletního vozíku nad WC je odstraněno sklopné madlo a vyměněno za jiné.  

Následně je možné trénovat přesun z vozíku na toaletní vozík a je umožněno využívání 

WC. Pro omezení rizika pádu z postele při přesunu na vozík je aplikován držák vozíku 

ke krajnici postele. Dále je klient edukován o ergonomii pracovního místa, jelikož tráví 

u PC hodně času. Na závěr je klientovi doporučeno, aby kontaktoval majitele domu  

a projednal s ním odstranění architektonických bariér, ke kterým patří – umístění 

schránky u vchodu, kde jsou schody, mechanismus otevírání venkovních dveří, absence 

madla na dveřích zadního vchodu, směr otevírání dveří z garáže k výtahu, výška prahu  

u balkonových dveří.  

 

Závěr 

Klient ve věku 36 let se pohybuje na mechanickém vozíku. K poškození míchy klienta 

došlo při autonehodě v roce 2003, byl v autě jako spolujezdec. V současné době pracuje 

jako instruktor soběstačnosti v Centru Paraple. Klient bydlí v bezbariérovém bytě se 

spolubydlícím, který mu v případě potřeby dopomůže. Ve většině ADL potřebuje 
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dopomoc. V koupelně využívá sprchový vozík, na který se přesune samostatně pomocí 

skluzné desky. Koupání horní poloviny těla zvládne samostatně, ke koupání dolní 

poloviny těla využívá asistenci. Na WC a zpět se nepřesouvá, k vyprazdňování dochází 

v posteli. K jízdě na nerovném povrchu využívá elektrický vozík (na chalupě nebo na 

festivalech), popřípadě je nutná supervize nebo asistence druhé osoby. Klient si zvládne 

samostatně uvařit jednoduchá jídla. Uklízí minimálně – platí se paní na úklid. Nákup 

potravin si obstarává pomocí internetových obchodů (např. rohlik.cz). K funkční 

komunikaci využívá mobilní telefon a PC. K transportu využívá vlastní upravený 

automobil. 

2.3.3 Klient č. 3 

Pohlaví: muž  

Rok narození: 1972 

Diagnóza: G824 – Spastická tetraplegie  

Anamnéza 

NO: k míšnímu poškození došlo 28.8.2010 v Egyptě na dovolené při skoku do bazénu, 

koncem roku se u klienta objevila výrazná autonomní dysreflexie po výměně cévky, byl 

hospitalizován na spinální jednotce, v současné době klient nemá žádné zdravotní 

problémy  

OA: běžné dětské nemoci 

RA: otec – diabetes mellitus II. typu, hypertenze, bypass, kardiostimulátor, matka – 

zdravá, mladší bratr – zdravý, má dva syny (12 a 20 let) – zdraví   

SA: žije v bytě se synem a jeho přítelkyní – za 14 dní se stěhují, klient bude bydlet sám, 

byt je v přízemí, v koupelně má vanu, do které je pomocí zvedáku přesouván asistující 

osobou, pobírá příspěvek na péči III. stupně a invalidní důchod III. stupně, v pracovní 

dny ke klientovi dochází asistence z Církve bratrské nebo Jedličkova ústavu 

ŠA: vystudoval střední školu bez maturity – obor instalatér, topenář  

PA: v současné době pracuje jako lektor preventivního programu navštěvující školy ČR 

(Prevence úrazů páteře a míchy), občas dělá rozpočty řemeslnických prací   

Zájmy: rybaření, rodina  

Kompenzační pomůcky: elektrický vozík, zvedák do vany, motomed, ortéza na ruku se 

lžicí, polohovatelná postel, automobil s rampou 
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Hodnocení soběstačnosti 

pADL vyšetřeny nástrojem Qudriplegia Imdex of Function     

Vstupní – celkový průměr 1,4/4 (provede s asistencí druhé osoby) 

Výstupní – celkový průměr 1,5/4 (provede s asistencí druhé osoby – se supervizí) 

Klient je ve většině pADL odkázán na druhou osobu. Pohybuje se na elektrickém vozíku. 

Při veškerých přesunech z vozíku je odkázán na asistenta. V koupelně je přesouván do 

vany pomocí zvedáku a k umytí využívá asistenci, zuby si vyčistí samostatně. Horní 

polovinu těla si oblékne s pomocí asistenta.  Klient se samostatně napije z hrnku, k jezení 

využívá ortézu se lžicí. Na lůžku se klient samostatně dokáže přetočit z boku na záda.  

iADL vyšetřeny orientačně rozhovorem  

Klient si zvládne samostatně připravit jednoduchý studený pokrm, popřípadě si jídlo 

ohřát, zapnout a vypnout troubu. Úklid domácnosti obstarává  syn s přítelkyní. Zvládne 

zapnout a vypnout pračku, ale prádlo do ní nedá. Nákup potravin si dokáže obstarat sám. 

K transportu využívá automobil (dodávku) se zvýšenou střechou a oddělanými 

sedačkami, aby vznikl prostor pro rampu a najetí vozíku, sám automobil ale neřídí. 

K funkční komunikaci využívá mobilní telefon a PC.  

 

Funkční stav 

Výpis z fyzioterapeutického vyšetření dle ASIA protokolu  

Rozsah míšní léze – C3 

 

Hodnocení domácího prostředí 

Identifikace bariér proběhla formou metodiky SEMAFOR home  

Počet bariér na úrovni 2 (3) 

1. Poštovní schránka – je potřeba speciálně upraveného klíče, aby si klient mohl 

vybrat ze schránky poštu  

2. Kuchyň – zaplněný prostor pod pracovní deskou a dřezem neumožňuje její užívání 

Počet bariér na úrovni 3 (5) 

1. Vstup do obydlí a vstup do domácnosti – způsob otevírání dveří neumožňuje 

klientovi průchod do domácnosti (normální klika, bez podélného madla, zámek 

na klíč) 
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2. Kuchyň – umístění mikrovlnné trouby neumožňuje její užívání (vysoko umístěna), 

umístění kuchyňských úložných prostor neumožňuje jejich užívání (příliš vysoko 

umístěny) 

3. Ložnice – umístění police s věcmi denní potřeby neumožňuje její užívání (vysoko 

umístěna) 

 

Subjektivně klient hodnotí bariéry podle spokojenosti s vykonáváním denních aktivit 

průměrně 1,7/4 (spíše spokojený) – nejhůře hodnocené položky: otevírání vchodových 

dveří a dveří do domácnosti, vyzvedávání pošty ze schránky a příprava jednoduchých 

pokrmů 

 

Terapeutické cíle a plány 

Cíle klienta 

1. Ohřívání přepraveného jídla. 

2. Způsob otevírání poštovní schránky – modifikace klíčku.   

3. Změna mechanismu venkovních dveří i dveří do bytu. 

 

Krátkodobé cíle  

1. Klientovi je během jednoho dne upraven prostor pod pracovní deskou v kuchyni.  

2. Během jednoho dne je přesunuta mikrovlnná trouba do dosahové vzdálenosti 

klienta.  

3. Během jednoho dne je vyřešen způsob otevírání poštovní schránky.  

 

Krátkodobé plány  

1. Vyklizení prostoru pod pracovní deskou v kuchyni, aby bylo umožněno podjetí 

vozíku. 

2. Přesunutí mikrovlnné trouby do dosahové vzdálenosti klienta.  

3. Modifikace úchopu klíče poštovní schránky.  

 

Dlouhodobé cíle 

1. Klient je edukován o bezbariérovosti a ergonomii.  

2. Klientovi je doporučeno pořízení elektronických závěsů do poliček v kuchyni.  

3. Klientovi je doporučeno kontaktovat vlastníka domu ohledně výměny 

mechanismu vstupních dveří do domu i do bytu.  
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Dlouhodobé plány 

1. Edukace klienta o bezbariérovosti a ergonomii, jelikož klient bude bydlet 

samostatně.  

2. Doporučení vhodných elektrických závěsů do poliček v kuchyni.  

3. Doporučení kontaktovat vlastníka domu, aby došlo k výměně mechanismu 

otevírání a zavírání vstupních dveří do domu i bytu – podélné madlo, dálkové 

ovládání. 

 

Změny ergonomie domácího prostředí 

U klienta v kuchyni došlo k upravení pracovního místa – vyklizení prostoru pod pracovní 

deskou, aby byl umožněn podjezd vozíku a zachovala se tak ergonomie při práci, 

přemístění mikrovlnné trouby do dosahové vzdálenosti klienta a doporučení aplikace 

elektricky stahovatelných závěsů do kuchyňských skříněk. Dále byl upraven klíč poštovní 

schránky, aby si klient dokázal samostatně vybrat poštu. Klient byl edukován o ergonomii  

a bezbariérovosti domácího prostředí a bylo mu doporučeno kontaktovat vlastníka domu 

ohledně nalezených architektonických bariér – mechanismus otevírání vstupních dveří do 

domu i do bytu, absence podélného madla. 

 

Závěr  

Klient ve věku 45 let se pohybuje na elektrickém vozíku. V roce 2008 byl na dovolené 

v Egyptě, kde po skoku do bazénu došlo k porušení míchy. Klient pracuje jako lektor 

preventivního programu navštěvující školy ČR (Prevence úrazů páteře a míchy). Klient 

bydlí v bezbariérovém bytě společně se synem a jeho přítelkyní, oba se ale za 14 dní 

stěhují pryč, proto bude klient bydlet sám. Klient je ve většině ADL odkázán na druhou 

osobu, nepřesune se z vozíku ani zpět na vozík. V koupelně je přesouván do vany pomocí 

zvedáku a k umytí využívá asistenci, zuby si vyčistí samostatně. Horní polovinu těla si 

oblékne s pomocí asistenta.  Klient se samostatně napije z hrnku, k jezení využívá ortézu 

se lžicí. Na lůžku se klient samostatně dokáže přetočit z boku na záda. Zvládne si 

samostatně připravit jednoduchý studený pokrm, popřípadě si jídlo ohřát, zapnout  

a vypnout troubu. Úklid domácnosti obstarává syn s přítelkyní. Nákup potravin si dokáže 

obstarat sám. K transportu využívá automobil (dodávku) se zvýšenou střechou  

a oddělanými sedačkami, aby vznikl prostor pro rampu a najetí vozíku, automobil ale 

neřídí. K funkční komunikaci využívá mobilní telefon a PC.  
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2.4 Výsledky 

U klienta č. 1 byla ergoterapeutická intervence zaměřena zejména na přesuny 

z vozíku do vany, na toaletu a zpět. Těmto krokům předcházelo doporučení a následná 

aplikace nástavce na WC, aby se zvýšila úroveň záchodové mísy a byl tak klientovi 

usnadněn přesun. Po nácviku přesunu se klient s pomocí madel samostatně dokáže 

přesunout z vozíku na mísu a zpět. K přesunu na vanovou sedačku klient využívá třetí 

opěrný bod čelo-umyvadlo. Pro omezení rizika zranění si čelo pokládá na ručník položený 

na umyvadle. Klient se dokáže se supervizí přesunout z vozíku na vanovou sedačku 

a zpět. Aby se předešlo pádům z postele při manipulaci s vozíkem a přesunu na něj, byl 

připevněn na okraj postele řemínek s magnetickým zapínáním. Došlo k odstranění všech 

identifikovaných bariér a ke zvýšení soběstačnosti klienta. 

 

Tab. 2.4.1 Hodnocení soběstačnosti klienta č. 1 

Hodnocení Přesuny 
Osobní 

hygiena 
Koupání Sebesycení 

Oblékání 

a 

svlékání 

Pohyb 

na 

vozíku 

Mobilita 

na lůžku 

Celkový 

průměr 

Vstupní 2,1 4 4 4 4 4 3,8 3,7 

Výstupní 3,5 4 4 4 4 4 3,8 3,9 

 

Z hlediska ergonomie byl nejprve u klienta č. 2 proveden řádný úklid, jelikož 

množství volně odložených věcí bránilo v přístupu do úložných prostor, práci na PC i ve 

využití toalety. Kvůli nájezdu toaletního vozíku nad WC bylo vyměněno sklopné madlo 

za jiné a volně odložené věci u toalety byly odstraněny, aby vznikl volný prostor pro 

najetí toaletního vozíku. Po nácviku přesunu se klient samostatně s pomocí skluzné desky 

na toaletní vozík a zpět přesune a je mu tak umožněno využívat toaletu samostatně. Pro 

omezení rizika pádu z postele při přesunu na vozík byl aplikován držák vozíku ke krajnici 

postele. K větší samostatnosti v kuchyni bylo klientovi doporučeno zasadit kuchyňský 

úložný prostor níže a obstarat skříňky mechanicky stahovatelnými závěsy, dále snížit 

výšku dřezu. Ergoterapeutickou intervencí byly příznivě ovlivněny tři identifikované 

bariéry. O odstranění zbylých nalezených architektonických bariérách klient vyjednává 

s vlastníkem domu.  
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Tab. 2.4.2 Hodnocení soběstačnosti klienta č. 2 

Hodnocení Přesuny 
Osobní 

hygiena 
Koupání Sebesycení 

Oblékání 

a 

svlékání 

Pohyb 

na 

vozíku 

Mobilita 

na lůžku 

Celkový 

průměr 

Vstupní 2,9 4 2,5 3,9 4 3,3 4 3,5 

Výstupní 3,8 4 2,5 3,9 4 3,3 4 3,7 

 

Z hlediska vysokého poškození míchy klienta č. 3 bylo zřejmé, že ve většině ADL 

bude odkázán na asistenci druhé osoby. Proto u klienta byla ergoterapeutická intervence 

zaměřena na činnosti, které zvládne samostatně nebo u nich lze alespoň snížit míru 

asistence. Cílem intervence bylo tedy zvýšit jeho soběstačnost v rámci kuchyně, a to 

především při přípravě jednoduchého pokrmu. V kuchyni se nejprve upravilo pracovní 

místo, aby se zachovala ergonomie při práci. Konkrétně se jednalo  

o vyklizení prostoru pod pracovní deskou, aby byl umožněn podjezd vozíku, přemístění 

mikrovlnné trouby do dosahové vzdálenosti klienta a doporučení aplikace elektricky 

stahovatelných závěsů do kuchyňských skříněk. Dále po modifikaci úchopu klíče 

poštovní schránky si klient samostatně vybere poštu. Ohledně problémové situace 

vstupních dveří klient informoval majitele domu a vyjednal s ním instalaci mechanismu 

otevírání a zavírání dveří na dálkové ovládání do domu i do bytu a aplikaci podélných 

madel na oboje dveře.  

 

Tab. 2.4.3 Hodnocení soběstačnosti klienta č. 3 

Hodnocení Přesuny 
Osobní 

hygiena 
Koupání Sebesycení 

Oblékání 

a 

svlékání 

Pohyb 

na 

vozíku 

Mobilita 

na lůžku 

Celkový 

průměr 

Vstupní 0,8 2,7 0 1,8 0,3 4 0 1,4 

Výstupní 0,8- 2,7 0 2 0,3 4 0 1,5 
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3 DISKUZE 

Cílem ergonomie je nalézt rovnováhu mezi člověkem a prostředím. Základním 

principem ergonomického bydlení je možnost vykonávat běžné každodenní aktivity bez 

větších komplikací. Člověk s omezenou pohyblivostí dokáže žít v ergonomickém domě 

či bytě, aniž by musel čelit závažným problémům a překážkám. V popředí zájmu 

ergonomie domácího prostředí je nezbytná prevence úrazů a nemocí vznikajících 

z přetěžování pohybového aparátu. Proto je nutné, aby prostředí splňovalo ergonomické 

a bezbariérové požadavky (Ahasan et al., 2001).    

Bohužel se stále setkáváme se skutečností, že lidé s disabilitou žijí v prostředí 

bariérovém. Za těchto podmínek nejsou schopni samostatně vykonávat každodenní 

činnosti, a tak jsou závislí na pomoci druhého člověka. Víme, že správně nastavené 

podmínky jim umožňují zvládat činnosti s minimální asistencí, dokonce i samostatně.  

V současné době je pozornost ergonomie věnována zejména pracovnímu 

prostředí. Nenajdeme však publikace s uceleně zpracovanou problematikou ergonomie 

domácího prostředí člověka se zdravotním postižením. Zabývat se vztahy mezi zdravotně 

postiženým člověkem, jeho každodenními činnostmi a domácím prostředím s využitím 

všech dostupných teoretických poznatků tak, aby bylo dosaženo jeho co největší 

soběstačnosti, považuje autorka právem za velmi důležité a nezbytně nutné.  Závěry práce 

autorky napovídají, že propojení teoretických znalostí a zmapování životní situace 

pacienta s poškozením míchy vedou ke zlepšení kvality jeho života. Bezpečný život 

člověka s fyzickým postižením vyžaduje přizpůsobit jeho možnostem především 

domácnost, kde tráví většinu času svého života. Bakalářská práce poukazuje na význam 

ergonomie domácího prostředí. Jak již bylo uvedeno, v současné době se publikace 

zabývají zejména prostředím pracovním.  

Autorce se při studiu dostupných materiálů a literatury i při práci s pacienty 

opakovaně potvrdilo, že je nutné skloubit náplň práce ergoterapeuta a ergonoma. Tento 

přístup napomáhá smysluplně řešit problémové životní situace pacientů a zvýšit jejich 

soběstačnost. K tomu je tedy nezbytné nejen zjistit pacientův funkční stav, ale  

i seznámit se s objektivním stavem jeho stávající domácnosti (architektonické bariéry, 

rozestavení nábytku, přístup do domu, využívání kompenzačních pomůcek apod.). 

Ergoterapeut se opírá o různé formy hodnocení a jejich zpracování, jen tak si může být 

jistý, že zvolil správný postup své intervence. V dosavadní praxi ergoterapeuti pro úplné 
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zmapování prostředí využívají spíše formuláře a dotazníky, které si sami vytvoří na 

základě potřeb pacienta a aktuální situace. Proto jedním ze stanovených cílů bakalářské 

práce bylo vyhledat a posoudit funkčnost hodnoticího nástroje v oblasti ergonomie 

domácího prostředí u pacientů po poškození míchy.  

Nejprve bylo nutné nalézt pro stanovení problémových oblastí klientů hodnoticí 

nástroj soběstačnosti. Jelikož se jednalo o kvadruplegické klienty, bylo vybráno 

hodnocení Quadriplegia Index of Function (QIF) vytvořené přímo pro osoby 

s poškozením míchy v oblasti krční páteře. Gresham a kol. hodnotili  

třicet kvadruplegických pacientů pomocí Barthel indexu, Kenny self-care hodnotícího 

testu a Quadriplegia Index of Function. Usoudili, že QIF je nejcitlivější funkční test ze tří 

posuzovaných. V další studii Yavuz, Tezyürek a Akyüz (1998) srovnávali QIF  

a Functional Independence Measusure (FIM, Funkční míra nezávislosti), který je 

celosvětově uznávaným standardizovaným testem. V České republice využívají 

ergoterapeuti SCIM (Spinal Cord Independence Measure) nebo FIM (Functional 

Independence Measure). QIF se zatím zřejmě nepoužívá, jelikož autorka bakalářské práce 

nenalezla v dostupných pramenech k této problematice vydání v českém jazyce. Pro 

potřeby bakalářské práce ho přeložila z anglického jazyka a upravila jeho vyhodnocení. 

Autorka bakalářské práce porovnala nástroj QIF s nástrojem Funkční míry 

nezávislosti. Oba nástroje obsahují kategorie týkající se osobní péče – koupání, osobní 

hygiena, sebesycení, oblékání a svlékání.  Nástroj QIF nabízí dílčí položky jednotlivých 

kategorií osobní péče.  Z tohoto pohledu se jeví jako propracovanější, jelikož v nástroji 

Funkční míra nezávislosti výše uvedené kategorie nejsou dále upřesněny  

a rozpracovány. Pro názornost autorka práce uvádí jeden příklad: 

Kategorie sebesycení:  

 pití ze sklenice/hrnku, 

 používání lžíce/vidličky, 

 krájení jídla (masa), 

 nalévání pití, 

 otevření nápojových kartonů, 

 namazání chleba,  

 příprava jednoduchého jídla, 

 používání kompenzačních pomůcek. 
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Další výhodou hodnocení QIF je detailnější dělení kategorie přesunů, které jsou 

rozlišeny na postup z vozíku a postup zpět do vozíku. Například jednu položku tvoří 

přesun z vozíku na postel a druhou položku přesun z postele na vozík. Autorka bakalářské 

práce toto rozlišení považuje za důležité, jelikož se potvrdilo, že schopnost klienta se 

v tomto ohledu může opravdu lišit. Přesun z vozíku na postel může být pro něj obtížnější 

a naopak. QIF dále zahrnuje speciální kategorie o funkčních schopnostech pacienta, jako 

je mobilita na lůžku a pohyb na vozíku, což nástroji FIM chybí. I když je FIM 

mezinárodně uznávaným standardizovaným testem, pro spinální pacienty není příliš 

vhodný.  

Zřejmou nevýhodou nástroje QIF je absence některých položek 

z instrumentálních ADL, jako je například péče o domácnost (úklid, praní prádla, 

umývání nádobí), nákup potravin, péče o druhou osobu a funkční komunikace. Autorka 

práce tudíž tento nástroj o tyto chybějící položky doplnila, jelikož to vyžadovala situace 

a považovala to za nezbytné. Autorka se domnívá, že pro bakalářskou práci byl nástroj 

Quadriplegia Index of Function vybrán vhodně, neboť bylo možné chybějící položky 

doplnit.  

Pro zmapování klientovy životní situace je nezbytné odhalit požadavky nejen na 

soběstačnost klienta, ale i prozkoumat stav domácího prostředí, v kterém žije. 

Pro detailnější odhalení problémových oblastí bylo vyšetření doplněno o výsledky 

subjektivního a objektivního hodnocení metodiky SEMAFOR home (Smart Evaluation 

Methodology Of Accessibility For Home). SEMAFOR home je doposud jediná metodika  

v České republice, která slouží k objektivnímu hodnocení architektonických bariér 

v domácnostech osob se zdravotním postižením. Vznikla spoluprací společnosti ILA, 

s.r.o. s Českou Asociací Ergoterapeutů, vědeckým pracovištěm „Department of Health 

Sciences“ Lékařské fakulty University v Lundu ve Švédsku a rehabilitačním centrem 

„Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia“ v Portugalsku v rámci projektu 

financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 

(Macháčová, © 1994–2018).  

Celkově problematika bezbariérovosti je významně propracována v zahraniční, 

konkrétně například ve Švédsku. V roce 2009 vyšla studie dvou švédských autorek Fänge 

a Iwarsson, která pojednává o strategiích hodnocení domácího prostředí  

a odstranění bariér. V rámci studie byly zmíněny a popsány tři hodnoticí nástroje, kterými 

se autoři metodiky SEMAFOR home inspirovali. Metodika sice komplexně mapuje celou 

domácnost, ale pouze s ohledem na architektonické bariéry, tudíž opomíjí celkovou 



61 
 

ergonomii prostředí. Z tohoto důvodu tento nástroj nelze považovat vzhledem k cíli 

bakalářské práci za plně dostačující.  Nástroj některé problémové oblasti klienta 

neodhalil, jelikož fyzické bariéry nejsou v ergonomii jediným důležitým faktorem. 

Z pohledu autorky bakalářské práce je nutné zachovat co největší funkčnost a kvalitu 

života člověka, proto je nutné promyslet a propojit odstranění fyzických bariér 

s následnými činnostmi v upraveném prostředí, které doprovází psychické bariéry, 

zejména strach z nového a neznámého. Užíváním bezbariérového prostředí dále mohou 

provázet špatné stereotypy činností, které je potřeba nácvikem odstranit, aby se 

minimalizovala rizika vzniku nežádoucích komplikací. Vzhledem k jiné výchozí pozici 

pro většinu aktivit, což je v případě kvadruplegických pacientů sed na vozíku, lze navíc 

předpokládat větší zátěž zbytkových svalových skupin. Proto je třeba co nejvíce ochránit 

zbylý funkční potenciál. Přistoupit ergonomicky a kompenzačně pro zajištění 

optimalizace činností pacientů po poškození míchy vyžaduje propojení vícero 

hodnoticích nástrojů na míru pacienta. 

Například u prvního klienta žijícího v bezbariérovém bytě po zhodnocení 

soběstačnosti se ukázalo, že jeho problémem je přesun do vany. Klient má bezbariérovou 

koupelnu, ale nevěděl, jak se do vany přesunout bez fyzické pomoci. Proto byla 

ergoterapeutická intervence zaměřena převážně na trénink přesunu do vany  

a zpět, aby si klient osvojil správný stereotyp provádění činnosti, nedocházelo 

k přetěžování pohybového aparátu a nehrozilo riziko pádu. Současně se muselo 

zapracovat na překonání psychických bariér. Autorka bakalářské práce v této oblasti 

využila metodiku SEMAFOR home. Ukázalo se, že metodika není dostatečně senzitivní 

k problémovým oblastem. Autorka by doporučila rozšířit metodiku o zásobu otázek pro 

ergoterapeuta. Odpovědi pacienta na tyto otázky by poukázaly na další možné problémy 

klienta.  

Například položka Umístění a/nebo konstrukce postele neumožňují její užívání by 

mohla být doplněna otázkami:  

1. Hrozí během klientova přesunu z vozíku na postel a zpět riziko pádu?  

2. Dodržuje klient správný stereotyp přesunu z vozíku na postel a zpět? 

 

Za velkou přednost metodiky SEMAFOR home autorka považuje elektronické 

zpracování všech tří částí, především objektivního hodnocení, kde se identifikované 

bariéry odlišovaly barevně, a nebylo proto těžké bariéry zpětně vyhledat a rozdělit si je 

podle závažnosti. Během zmapování domácností klientů autorka zjistila, že nebylo nutné 
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používat všechny tři části metodiky, ale stačila pouze objektivní část, kdy autorka 

hodnotila bariéry společně s klientem v jeho domácím prostředí.  

Celkově bylo hodnocení bariér v domácnostech časově náročné, ale ukázalo se, 

že nezbytné. Časová náročnost možná souvisela i s tím, že se autorka této problematice 

věnovala poprvé. Při řešení fyzických bariér autorka vycházela z vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

konkrétně z Přílohy č. 3 uvedené vyhlášky – Technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání 

veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu 

nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce.  

Nicméně autorka si uvědomovala, že se nesmí soustředit pouze na architektonické 

bariéry, které lze odstranit náročnějšími úpravami. Z hlediska ergonomie prostředí není 

totiž důležitá jenom znalost bezbariérových požadavků jednotlivých místností, ale také 

schopnost uvažovat funkčně. Prostředí upravené individuálně konkrétnímu člověku se tak 

stane pro klienta co nejvíce vyhovující. Může to být například způsob umístění místností 

v domácnosti. Ložnici je vhodné umístit v blízkosti koupelny a WC. K 

dalším významným sledovaným oblastem lze zařadit také rozestavění nábytku. Jeho 

nevhodné umístění v bytě hraje velkou roli v ergonomii prostředí a může nepříznivě 

ovlivňovat jedince v jeho denních aktivitách.  

Autorka se setkala při svých šetřeních s nepořádkem v bytě a hromaděním 

nepotřebných věcí, které, jak se potvrdilo, byly jednou z největších bariér. Například 

jednomu z klientů množství volně odložených věcí pod pracovní deskou v kuchyni 

stěžovalo vykonávat běžné aktivity, jako je např. příprava jídla, jelikož pod ni nemohl 

dostatečně vjet vozíkem. Odhaleným problémem v bytech bylo uložení potřebných věcí 

v policích umístěných v nedosažitelné výšce osoby na vozíku.  

Při vážnějších architektonických úpravách se doporučuje jednání ergoterapeuta 

přímo s architektem. Klientovi se doporučuje, pokud byt není v jeho vlastnictví, projednat 

změny nejdříve s jeho majitelem. V době zpracování bakalářské práce byla tato jednání 

u dvou klientů ve fázi příprav. Vzhledem k časové náročnosti nebyly  

složitější architektonické bariéry odstraněny v plném rozsahu a klientům byla doporučena 

možná řešení a byli obeznámeni, jak mají v takové situaci pokračovat a na koho se obrátit.  

Z tohoto důvodu došlo k ovlivnění celkových výsledků hodnocení soběstačnosti 

klientů a rozdíly číselných hodnot vstupního a výstupního hodnocení nebyly markantní. 

Přesto u všech tří klientů došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a zlepšení kvality života, 
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neboť bylo možno i před vážnějším zásahem odstranit některé z odhalených bariér. Pokud 

by probíhala ergoterapeutická intervence déle, lze předpokládat, že by se soběstačnost 

klientů zvýšila mnohem více.  

Závěry podložené praktickým šetřením dokazují, že dodržením ergonomie 

domácího prostředí dochází ke zvýšení spokojenosti, bezpečnosti a nezávislosti klientů 

na druhých osobách. Autorka věří, že ověřený funkční systém by mohl obohatit 

ergonomii ve zdravotnictví o zatím neúplně zpracovanou problematiku ergonomie 

domácího prostředí pacienta po poškození míchy. To by ale vyžadovalo další šetření, 

zpracování a ověření v praxi. 
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4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce poukázala na to, jak významně ergonomie dokáže ovlivnit 

soběstačnost kvadruplegických pacientů. K naplnění stanoveného cíle se podařilo nalézt 

hodnoticí nástroje soběstačnosti a domácího prostředí, které jsou posouzeny a podrobně 

zpracovány v praktické části bakalářské práce. Závěry šetření opřené o teoretické 

poznatky potvrdily, že je vhodné zabývat se vztahy mezi člověkem s disabilitou, jeho 

každodenními činnostmi a domácím prostředím vzhledem k míře co největší 

soběstačnosti. 

Zpracování stěžejního cíle bakalářské práce předcházelo důkladné seznámení 

s dostupnými odbornými poznatky, proto autorka v teoretické části přehledně shrnula 

současnou problematiku ergonomie u pacientů s míšním poraněním a poukázala na úlohu 

ergoterapeuta v ergonomii. V praktické části se opírá o souhrn požadavků pro 

bezbariérové domácí prostředí v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Druhá, praktická část podrobně řeší problémové situace tří kvadruplegických 

klientů z Centra Paraple. Těžiště práce spočívalo ve vyšetření klientů a jejich domácího 

prostředí. K hodnocení soběstačnosti klientů autorka využila upravený nástroj 

Quadriplegia Index of Function. Po aplikaci ergonomických zásad do domácností klientů 

došlo u všech ke zvýšení jejich soběstačnosti a bezpečnosti. 

Pro zhodnocení domácího prostředí klientů autorka využila metodiku SEMAFOR 

home a doplnila ji o metodu rozhovoru a pozorování, jelikož se ukázalo, že metodika není 

dostatečně senzitivní k problémovým oblastem. Autorka doporučuje rozšířit metodiku 

o zásobu otázek pro ergoterapeuta, z kterých by si vybral na základě aktuálního šetření 

pacienta. Vhodná formulace věcných otázek by ergoterapeutovi v terénu umožnila 

pohotověji reagovat a řešit snáze problémy v časovém horizontu. Odpovědi pacienta by 

mohly poukázat na další jeho možné problémy související nejen s architektonickými 

bariérami, ale i s ergonomií prováděných činností. Tato skutečnost by se musela prověřit 

dalším studiem a ověřením v praxi. 
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Příloha č. 1 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského 

vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor  

a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního 

určení a staveb pro výkon práce 

1. Vstupy do budov 

1.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Jsou-li použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími otevíravými 

dveřmi. 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. Při 

otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 

2000 mm. 

1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše  

v poměru 1:50 (2,0%). 

1.1.3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých 

dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 

1.1.4. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou 

dveří automaticky ovládaných. 

1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 

mm. 

1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy 

s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

1.2.1. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí. 

1.2.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí 

být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny 

oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek 

o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti 

pozadí. 

1.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením 

1.3.1. Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven 

také signalizací optickou. 

1.3.2. Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby. 
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2. Bezbariérové rampy 

2.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive 

vodicí prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl 

s výškou nejméně 100 mm. 

2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

2.1.1. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí 

být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).  

2.1.2. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce 

nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.  

2.1.3. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše 

v poměru 1:50(2,0%). 

2.1.4. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí 

mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního 

určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením. 

2.1.5. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez 

výškových rozdílů. 

2.1.6. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, 

doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm 

začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí 

být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí 

umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

2.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

Bezbariérové rampy vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky 

nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je 

spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou 

ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí 

být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do 

průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.  

3. Dveře 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm. 

3.1.2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým 

parametrům sportovních vozíků. 

3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou 

dveří automaticky ovládaných. 

3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 
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Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve 

výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti 

pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek 

o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti 

pozadí. 

4. Okna 

4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

4.1.1. V každé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejméně jedno okno pákové 

ovládání nejvýše 1100 mm nad podlahou. 

4.1.2. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do 

výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. 

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny 

musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému 

poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být 

kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm 

nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit 

vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm. 

5. Hygienická zařízení a šatny 

5.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

5.1.1. Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení 

opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech 

zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 

1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

Záchod 

5.1.2. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. 

U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm × 1600 mm. 

Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm  

a hloubku nejméně 2150 mm. 

V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový 

koš. 

5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 

900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany 

vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. 

5.1.4. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor 

okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin 

minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny  

s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti 

vstupu. 

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. 
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Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup 

ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na 

stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. 

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také  

v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 

systému nouzového volání. 

5.1.5. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 

800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé 

umývátko. 

5.1.6. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 

mm a ve výši 800 mm nad podlahou. 

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu 

sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně 

záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.  

U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím 

asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.  

Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 

5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné 

pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši 

maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad 

podlahou. 

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 

5.1.8. Pokud je v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí zužovat šířku 

manipulačního prostoru vedle záchodové mísy. 

Přebalovací kabina 

5.1.9. Přebalovací kabina musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. 

Vstup musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. Přebalovací 

kabina musí být vybavena přebalovacím pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci 

s dětským kočárkem. 

Vany 

5.1.10. Před podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor minimálně 1500 

mm. Horní hrana vany smí být nejvýše 500 mm nad podlahou. Vana musí být odsazena 

od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. V záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky 

nejméně 400 mm. 

Vanová páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu osoby sedící 

ve vaně. 

5.1.11. Je-li vana umístěna podél zdi, musí být na této zdi opěrné vodorovné madlo délky 

nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a svislé madlo délky nejméně 500 

mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové baterie. 
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Sprchové kouty a sprchové boxy 

5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm 

× 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které 

musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity 

posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř  

s šířkou vstupu nejméně 800 mm. 

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. 

Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.  

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech 

nejméně 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm 

od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 

750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.  

V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 

150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. 

5.1.13. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo 

musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 

mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm 

a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo  

v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy 

sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou. 

5.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným 

orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text “WC ženy“, 

“sprchy muži“ nebo “šatny ženy“. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby. 

6. Prostory a zařízení 

6.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

6.1.1. Místo pro vozík musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm při 

čelním nájezdu, u bočního nájezdu je nutno respektovat nejmenší manipulační prostor pro 

otáčení vozíku podle bodu 1.1.4. přílohy č. 1 ktéto vyhlášce. Toto místo musí být na rovné 

podlaze s výhledem na vztažný bod jeviště, promítacího plátna  

a obdobných prostor. Tato podmínka viditelnosti musí být také splněna v hledišti  

s předpokladem stání ostatních diváků jako je hlediště sportovních staveb. 

6.1.2. Zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500 mm × 1500 mm. 

6.1.3. Před bazénovým zvedákem nebo zvýšeným okrajem bazénu musí být manipulační 

plocha o průměru nejméně 1500 mm. Tento okraj musí být 400 až 500 mm vysoký a 300 

až 400 mm široký. Přes celou šířku okraje musí být umístěno nejméně jedno madlo. 

Vzdálenost případných dvou madel musí být 600 mm. Madlo nebo madla musí být řešena 

v návaznosti na střed manipulační plochy. Hladina vody v bazénu smí být nejvíce 200 

mm pod tímto okrajem. 

6.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

Odbavovací a registrační systémy musí umožňovat samostatné užívání osobami se 

zrakovým postižením, jinak nesmí být použity. 
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6.3. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se sluchovým postižením 

Shromažďovací prostory vybavené pro indukční poslech nedoslýchavými osobami nesmí 

být v jednotlivých podlažích půdorysně umístěny nad sebou. 

7. Bytový dům obsahující byt zvláštního určení 

7.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

7.1.1. Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, 

místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílen, prádelen a sušáren, prostoru pro 

kontejnery, včetně jeho výškového umístění, případně úkrytu CO musí být řešena  

z hlediska osob používajících vozík. Rovněž musí být řešeno parkování nebo garážování 

vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené a přístup ze zastávky veřejné 

dopravy. 

7.1.2. Domovní schránka patřící k bytu zvláštního určení musí být umístěna tak, aby otvor 

pro vyzvednutí zásilky byl v rozmezí 850 až 1200 mm nad podlahou. 

7.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

7.2.1. Přístup ze zastávky veřejné dopravy k domu musí být pro zrakově postižené 

bezpečný a orientačně jednoduchý zejména s ohledem na způsob přecházení. 

7.2.2. Přístup ke vstupu do domu musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních. 

Tento vstup je zpravidla první či poslední v řadě nebo obsahuje jiný orientačně 

jednoznačný prvek. Vzájemně zaměnitelné vstupy nesmí být označeny stejným 

způsobem. 

7.2.3. Stanoviště kontejnerů pro tříděný i netříděný odpad musí být v blízkosti vstupu do 

domu a přístup k tomuto stanovišti i zpět musí být orientačně jednoduchý. 

7.2.4. Lemování podlahové krytiny musí být výrazně kontrastní v nejmenší šířce 50 mm 

oproti podlaze nebo stěně. V případě použití dlažby je tento požadavek splněn řadou 

dlaždic těsně přiléhajících ke stěně výrazně barevně odlišených oproti okolní dlažbě nebo 

od barvy stěny. 

7.2.5. Tlačítko zvonku patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově a vizuálně 

kontrastní. Vedle zvonku musí být rámeček pro vložení štítku s Braillovým písmem. 

Rámeček nesmí být zakryt a jeho rozměry musí být výška nejméně 12 mm a šířka 

nejméně 100 mm. 

7.2.6. Sklepní box patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově i vizuálně 

rozlišitelný od ostatních. Zpravidla je umístěn jako první v řadě nebo obsahuje jiný 

orientačně jednoznačný prvek, zejména štítek s reliéfními znaky a Braillovým písmem.  

8. Upravitelný byt zvláštního určení a obytné části staveb 

8.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

K upravitelnému bytu musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. 

8.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

8.1.1. Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho 

bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy obytných místností 

a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty. 
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8.1.2. Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít šířku nejméně 

900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být bez prahů. Na obou stranách 

dveří musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem. 

8.1.3. Obytné i pobytové místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném 

rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha  

o průměru 1500 mm. V bytě pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat  

v obytných místnostech základního charakteru, zejména u obývacího pokoje a jedné 

ložnice, dostatek prostoru pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen 

prostor pro skladování vozíku. 

8.1.4. V bytě se třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena další samostatná 

záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a musí mít šířku nejméně 800 mm. 

Další bezbariérové požadavky nejsou na tuto kabinu kladeny. 

8.1.5. Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem 

podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy bytu  

s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky 

maximálně 600 mm nad podlahou. 

8.1.6. Umístění všech prvků ovládaných rukou, zejména vypínače, zásuvky, jističe, 

dveřní Miky a držadla splachovače, musí být ve výšce 600 až 1200 mm a nejméně 500  

mm od pevné překážky. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, 

klika nejvýše 1100 mm. Ovládání oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou.  

8.1.7. Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše 600 mm nad 

podlahou. 

8.1.8. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální 

topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem. 

8.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita žádná lokální 

topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem. 

8.2.2. Pokoje musí být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami 

umožňujícími užití kompenzačních pomůcek na bázi PC a audiotechniky. 
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Příloha č. 2 – Modifikovaný Quadriplegia Index of Function 

 

Hodnotící škála  

4 = samostatný  

3 = provede s mírnou pomocí zařízení  

2 = provede se supervizí  

1 = provede s asistencí druhé osoby  

0 = plně závislý  

 

 

MODIFIKOVANÝ QUADRIPLEGIA INDEX OF FUNCTION 

Pacient:  

Hodnotitel:  Datum hodnocení: 

  

KATEGORIE AKTIVITY 

HODNOCENÍ  

(0-4) 
POZNÁMKY, 

KOMENTÁŘE  

    Vstupní Výstupní    

PŘESUNY Vozík – postel       

  

Postel – vozík        

Vozík – WC       

WC – vozík        

Vozík – auto        

Auto – vozík         

Vozík – sprcha/vana       

Sprcha/vana – vozík         

Průměr        

  

OSOBNÍ 

HYGIENA Čistění zubů        

  

Česání        

Holení (muži)       

Průměr        

  

KOUPÁNÍ Horní polovina těla        

  

Dolní polovina těla        

Chodila        

Vlasy       

Průměr       
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SEBESYCENÍ  Pití ze sklenice/hrnku       

  

Používání lžíce/vidličky       

Krájení jídla (masa)       

Nalévání pití        

Otevření nápojových kartonů       

Namazání chleba       

Příprava jednoduchého jídla       

Používání kompenzačních 
pomůcek       

Průměr       

  

OBLÉKÁNÍ A 

SVLÉKÁNÍ 

Indoorové oblečení horní části 
těla        

  

Indoorové oblečení dolní části 
těla        

Outdoorové oblečení horní části 

těla        

Ponožky       

Obuv       

Knoflíky, zipy       

Průměr       

  

POHYB NA 

VOZÍKU Otočení v rohu místnosti       

  

Změna směru        

Zabrzdění vozíku       

Jízda na nerovném povrchu       

Jízda z kopce a do kopce       

Změna polohy ve vozíku       

Udržení rovnováhy       

Průměr       

  

MOBILITA 

NA LŮŽKU 

Přetočení ze zad na břicho a 
zpět       

  

Posazení z lehu na zádech do 
sedu        

Přetočení ze zad na bok a zpět        

Přetočení ze strany na stranu        

Udržení rovnováhy v dlouhém 

sedu        

Průměr       
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VYLUČOVÁNÍ MOČI  Výběr z možností:   

  

1. plně kontinentní    

a) WC    

b) toaletní křeslo    

2. intermitenní katetrizace   

3. permanentní katetrizace    

4. epicystotomie   

5. Credeho manévr    

  

VYLUČOVÁNÍ 

STOLICE  Výběr z možností:   

  

1. plně kontinentní    

a) WC    

b) Toaletní křeslo    

2. Zavádění čípku   

a) WC    

b) Toaletní křeslo    

3. Manuální vybavení stolice    

a) WC    

b) Toaletní křeslo    

4. Digitální stimulace    

a) WC    

b) Toaletní křeslo    

  

POROZUMĚNÍ V 

OBLASTI OSOBNÍ 

PÉČE  Pečujete o svoji kůži? ANO NE   

  

Dodržujete správně stravování? ANO NE   

Užíváte nějaké léky? ANO NE   

Používáte nějaké pomůcky? ANO NE   

Autonomní dysreflexie  ANO NE   

Infekce horních cest dýchacích  ANO NE   

Infekce močových cest  ANO NE   

Hluboká žilní trombóza  ANO NE   

Využívání služeb  ANO NE   

  

Celkový průměr          
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Příloha č. 3 – SEMAFOR home – Objektivní hodnocení bariér 

 

SEMAFOR home      
  

  
  

  
  Objektivní hodnocení bariér  

Bariéra 

Závažnost  
(0-3) 

Četnost 
 (0-5) 

Poznámky, upřesnění, 

doporučení, možná 
řešení 

Foto 

VSTUP DO OBYDLÍ: 

  

1. Přístupová cesta neumožňuje vstup 
(povrch, šířka, sklon, charakter, vstupní 
branka)         

  
2. Schody/výškové rozdíly neumožňují 
vstup         

  
3. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje vstup         

  4. Sklon v okolí dveří neumožňuje vstup         

  5. Šířka dveří neumožňuje průchod         

  6. Výška prahu neumožňuje průchod          

  

7. Způsob otvírání/zavírání dveří 
neumožňuje průchod (úchop kliky, typ 
zámku, těžké nebo rychle se zavírající 
dveře)         

VSTUP DO DOMÁCNOSTI: 

  
8. Schody/výškové rozdíly neumožňují 
vstup          

  
9. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje vstup         

  10. Šířka dveří neumožňuje průchod         

  11. Výška prahu neumožňuje průchod         

  

12. Způsob otvírání/zavírání dveří 
neumožňuje průchod (úchop kliky, typ 
zámku, těžké nebo rychle se zavírající 
dveře)         

  
13. Umístění/typ nebo absence kukátka 
ve dveřích neumožňují jeho použití         

  

14. Umístění/typ nebo absence 
domácího telefonu neumožňují jeho 
použití         

  

15. Umístění (kde a jak) a/nebo způsob 
ovládání poštovní schránky neumožňují 
její užívání         

SPOLEČNÉ PRVKY DOMÁCNOSTI: 

  

16. Výškové rozdíly (netýká se prahů) v 
rámci jednoho podlaží neumožňují 
přístup do některých částí domácnosti          

  

17. Schodiště mezi podlažími 
neumožňuje přístup do některých částí 
domácnosti         
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18. Úzké prostory neumožňují pohyb 
mezi jednotlivými částmi domácnosti          

  

19. Umístění a/nebo způsob ovládání 
úložných prostor neumožňují jejich 
užívání          

  

20. Umístění oken a/nebo způsob jejich 
ovládání neumožňují manipulaci 
(otvírání/zavírání/zatemnění)         

  

21. Umístění ovládacích prvků 
domácnosti (vypínače, zásuvky, alarm, 
topení/klimatizace) neumožňuje jejich 
užívání          

  

22. Konstrukce ovládacích prvků 
domácnosti (vypínače, zásuvky, alarm, 
topení/klimatizace) neumožňuje jejich 
užívání         

  

23. Absence vhodného prostoru 
neumožňuje ukládání kompenzačních 
pomůcek (vozík, skútr, elektrický vozík, 
čtyřkolka, zvedák) - pokud je absence 
vnímána jako bariéra, ohodnoťte 
závažnost 3 a četnost dle potřeby, v 
ostatních případech ohodnoťte jako 
nerelevantní         

KOUPELNA: 

  
24. Manipulační prostor v okolí dveří do 
koupelny neumožňuje průchod          

  
25. Šířka/typ dveří do koupelny 
neumožňuje průchod          

  
26. Výška prahu ve dveřích do koupelny 
neumožňuje průchod          

  
27. Povrch podlahové krytiny v 
koupelně neumožňuje bezpečný pohyb         

  
28. Manipulační prostor v koupelně 
neumožňuje potřebný pohyb         

  
29. Konstrukce/velikost vany 
neumožňuje její užívání          

  
30. Konstrukce/velikost sprchového 
koutu neumožňuje jeho užívání         

  

31. Umístění doplňků a hygienických 
potřeb ve sprše/vaně neumožňuje 
jejich užívání          

  

32. Umístění a/nebo konstrukce 
baterie/zátky ve vaně/sprchovém koutě 
neumožňují manipulaci s vodou          

  

33. Umístění a/nebo konstrukce držáku 
na sprchu nebo jeho umístění 
neumožňují její užívání          
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34. Sklon podlahy s vodovodním 
odpadem/vjezdný sprchový kout 
neumožňuje potřebný odtok          

  
35. Umístění a/nebo konstrukce 
umyvadla neumožňují jeho užívání         

  
36. Zaplněný prostor pod umyvadlem 
neumožňuje jeho užívání         

  

37. Umístění a/nebo konstrukce 
baterie/zátky v umyvadle neumožňuje 
manipulaci s vodou          

WC (pokud je součástí koupelny, otázky 38 až 42 označte jako nerelevantní):  

  
38. Manipulační prostor v okolí dveří na 
WC neumožňuje průchod          

  
39. Šířka/typ dveří na WC neumožňuje 
průchod          

  
40. Výška prahu ve dveřích na WC 
neumožňuje průchod         

  
41. Povrch podlahové krytiny na WC 
neumožňuje bezpečný pohyb          

  
42. Manipulační prostor na WC 
neumožňuje potřebný pohyb         

  
43. Umístění toalety neumožňuje její 
užívání         

  
44. Typ splachovacího zařízení 
neumožňuje jeho užívání          

  
45. Umístění toaletního papíru 
neumožňuje jeho užívání         

KUCHYŇ A PROSTOR PRO STRAVOVÁNÍ: 

  
46. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje průchod         

  
47. Šířka/typ dveří neumožňuje 
průchod         

  48. Výška prahu neumožňuje průchod          

  
49. Nevhodná podlahová krytina 
neumožňuje pohyb          

  
50. Manipulační prostor v místnosti 
neumožňuje potřebný pohyb          

  
51. Umístění pracovní desky 
neumožňuje její užívání          

  

52. Zaplněný prostor po pracovní 
deskou pro práci vsedě neumožňuje její 
užívání         

  
53. umístění a/nebo konstrukce dřezu 
neumožňují jeho užívání          

  
54. zaplněný prostor pod dřezem 
neumožňuje jeho užívání          

  

55. Umístění a/nebo konstrukce 
baterie/zátky ve dřezu neumožňují 
manipulaci s vodou          
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56. Umístění a/nebo konstrukce 
odpadkového koše neumožňuje jeho 
užívání          

  

57. Umístění kuchyňských spotřebičů 
(lednice, varná deska, trouba, malé 
domácí spotřebiče, pračka) 
neumožňuje jejich užívání          

  
58. Konstrukce kuchyňských spotřebičů 
neumožňuje jejich užívání          

  

59. Umístění a/nebo konstrukce 
kuchyňských úložných prostor 
neumožňují jejich užívání          

  

60. Absence jídelního stolu neumožňuje 
stravování – pokud je absence vnímání 
jako bariéra, ohodnoťte závažnost 3, 
četnost dle potřeby a otázku 61 označte 
jako nerelevantní; pokud není absence 
vnímána jako bariéra, označte obě jako 
nerelevantní; pokud nejde o absenci, 
ohodnoťte jako nerelevantní a věnujte 
pozornost otázce 61         

  
61. Ergonomie jídelního stolu 
neumožňuje jeho užívání          

LOŽNICE: 

  
62. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje průchod          

  
63. Šířka/typ dveří neumožňuje 
průchod          

  64. Výška prahu neumožňuje průchod          

  
65. Nevhodná podlahová krytina 
neumožňuje pohyb         

  
66. Manipulační prostor v místnosti 
neumožňuje potřebný pohyb         

  
67. Umístění a/nebo konstrukce postele 
neumožňují její užívání          

  

68. Umístění a/nebo způsob ovládání 
osvětlení u postele neumožňují jeho 
užívání          

  

69. Umístění a/nebo konstrukce 
ostatního nábytku neumožňují jeho 
užívání          

OBÝVACÍ POKOJ (pokud je součástí kuchyně, otázky 70 až 74 označte jako nerelevantní):  

  
70. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje průchod          

  
71. Šířka a/nebo typ dveří neumožňují 
průchod          

  72. Výška prahu neumožňuje průchod          

  
73. Nevhodná podlahová krytina 
neumožňuje potřebný pohyb          
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74. Manipulační prostor v místnosti 
neumožňuje potřebný pohyb         

  
75. Umístění a/nebo konstrukce 
nábytku neumožňují jeho užívání         

  

76. Umístění a/nebo způsob ovládání 
audiovizuálních zařízení neumožňují 
jejich užívání          

DOMÁCÍ PRACOVNÍ PROSTOR: 

  

77. Absence pracovního místa 
neumožňuje vykonávat 
pracovní/vzdělávací/volnočasové 
aktivity – pokud je absence vnímání 
jako bariéra, ohodnoťte závažnost 3, 
četnost dle potřeby a otázku 78 a 79 
označte jako nerelevantní; pokud není 
absence vnímána jako bariéra, označte 
vše v této oblasti jako nerelevantní; 
pokud nejde o absenci, ohodnoťte jako 
nerelevantní a věnujte pozornost 
otázkám 78 a 79         

  

78. Ergonomie pracovního místa (stůl, 
úložné prostory, pracovní deska, 
židle/místo na vozík) neumožňuje jako 
užívání          

  

79. Umístění a/nebo způsob ovládání 
pracovních/vzdělávacích/volnočasových 
pomůcek a nástrojů neumožňují jejich 
užívání          

DOMÁCÍ PROSTOR PRO REHABILITACI: 

  

80. Absence rehabilitačního místa 
neumožňuje vykonávat rehabilitační 
aktivity – pokud je absence vnímána 
jako bariéra, ohodnoťte závažnost 3, 
četnost dle potřeby a otázky 81 a 82 
označte jako nerelevantní; pokud není 
absence vnímána jako bariéra, označte 
vše v této oblasti jako nerelevantní; 
pokud nejde o absenci, ohodnoťte jako 
nerelevantní a věnujte pozornost 
otázkám 81 a 82         

  
81. Ergonomie rehabilitačního místa 
neumožňuje jeho užívání          

  
82. Umístění rehabilitačních pomůcek 
neumožňuje jejich užívání          

TECHNICKÉ PROSTORY (garáž, sklep, půda, prádelna, skladovací prostory): 

  
83. Charakter vstupu neumožňuje 
užívání daných prostor          

  
84. Velikost a charakter místnosti 
neumožňuje užívání daného prostoru          
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VENKOVNÍ PROSTOR (zahrada, terasa, balkón, lodžie):  

  
85. Manipulační prostor v okolí dveří 
neumožňuje průchod          

  
86. Šířka/typ dveří neumožňuje 
průchod          

  87. Výška prahu neumožňuje průchod          

  
88. Venkovní prostor neumožňuje jeho 
užívání (velikost, povrch, charakter)         

CELKOVÉ SKÓRE      

ČETNOST JEDNOTLIVÝCH BARIÉR DLE ÚROVNĚ  

Počet bariér na 
úrovni 0   
Počet bariér na 
úrovni 1   
Počet bariér na 
úrovni 2   
Počet bariér na 
úrovni 3   
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Příloha č. 4  

Informovaný souhlas pacienta 

  

Název bakalářské práce (dále jen BP):  

Ergonomie domácího prostředí u pacientů po poškození míchy  

Důležitost ergonomie a její vliv na soběstačnost pacienta  

 

Stručná anotace BP (shrnutí tématu a průběhu zpracování BP prezentované pacientovi):  

Hlavním cílem BP je poukázat na význam ergonomie a jejího vlivu na soběstačnost pacienta 

v jeho domácím prostředí. Pro stanovení problémových oblastí pacienta jsou využity nástroje pro 

hodnocení soběstačnosti a identifikaci bariér domácnosti. Vyšetření proběhne přímo  

u pacienta v domácím prostředí. Následně budou navrženy potřebné ergonomické změny 

v prostředí pacienta. Pro ověření smysluplnosti ergoterapeutického a ergonomického zásahu je 

pacient znovu vyšetřen.   

  

  

Jméno a příjmení pacienta:  

Datum narození:  

Kazuistika pacienta pod číslem:  

  

  

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí v BP, jejíž výsledky budou anonymně zpracovány 

formou kazuistiky. Je mi více než 18 let.  

2. Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace během intervence, popřípadě 

s jejich zveřejněním v BP. 

3. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP.  

4. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by to 

jakkoliv ovlivnilo průběh mé další léčby. Moje účast v kazuistice BP je dobrovolná.  

5. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů.  

6. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

   

Datum:         

  

Podpis pacienta:            Podpis studenta: 


