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Úvod 

V roce 2009 bylo v České republice hospitalizováno přibližně 80 tisíc pacientů 

se získaným poškozením mozku (Maršálek et al., 2011). Jednou z možných příčin jejich 

vzniku jsou cévní onemocnění (nejčastěji cévní mozkové příhody), která na horní 

končetině často způsobují typickou triádu klinických příznaků (paréza, zvýšená svalová 

aktivita, zkrácení svalů) (Gracies et al., 2010; Ambler, 2006).  

V rámci rehabilitace zmíněných klinických příznaků horních končetin je 

prováděna celá škála konvenčních (manuálních) terapeutických technik a přístupů, které 

mají za účel zvýšit nezávislost a soběstačnost pacienta (Khan, Baguley a Cameron, 2003). 

Mimo těchto běžně využívaných technik a přístupů se však v posledních několika letech, 

spolu s růstem popularity výpočetní techniky, začalo v rehabilitaci využívat roboticky 

asistujících přístrojů, jejichž hlavní výhodou je umožnění intenzivního tréninku 

opakovaných pohybů horních končetin (Fasoli, 2016). Pro praxi je důležité, aby byl efekt 

tohoto typu rehabilitace, potažmo robotických přístrojů, podložen validními důkazy 

z výzkumů a studií. Právě nárůst popularity robotických systémů v rehabilitaci a potřeba 

zisku validních důkazů tvoří téma této bakalářské práce aktuálním a přínosným nejen pro 

ergoterapeuty pracující se systémy zaměřenými na rehabilitaci horních končetin, ale také 

pro studenty, kteří uvažují, že se ve své vysokoškolské kvalifikační práci budou věnovat 

problematice roboticky asistované terapie u poškození mozku. Nicméně motivací pro 

napsání této bakalářské práce byla taktéž jedna ze závěrečných prací zabývajících se 

spojením rehabilitace horní končetiny a virtuální reality, která je zábavným a motivačním 

zpestřením ke klasické manuální terapii. 

Součástí této bakalářské práce je část teoretická a praktická. Teoretická část 

popisuje příčiny poškození mozku s detailnějším zaměřením na cévní mozkové příhody 

objevující se u pacientů začleněných do případových studií. Dále se tato část věnuje 

fyziologické anatomii a kineziologii horní končetiny, popisu horní končetiny 

po poškození mozku a možností její následné rehabilitace. Podstatná část práce je 

věnována také robotickým systémům a zahraničním studiím zaměřeným na zjištění jejich 

efektu. Praktická část práce je cílena na odhalení efektu roboticky asistované terapie 

u pacientů po získaném poškození mozku.  

Pro posouzení efektu roboticky asistované terapie bylo v rámci třítýdenní 

intenzivní rehabilitace (12 x 45 minut) využito robotického přístroje Pablo® System, jenž 

je terapeutickým i hodnotícím zařízením pro rehabilitaci horních končetin. K získání 
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výsledků byla u každého ze tří probandů použita testová baterie složená z vyšetření 

svalové síly stisku ruky (Dynamometr Jamarâ), aktivních rozsahů pohybu (goniometr), 

funkční motoriky horních končetin (modifikovaný Frenchayský test paže) a soběstačnosti 

(funkční míra nezávislosti). Této testové baterii byli pacienti podrobeni před započetím 

první a po ukončení dvanácté terapie na přístroji Pablo® System. V rámci výstupního 

vyšetření byl každému pacientovi podán také dotazník zjišťující subjektivní hodnocení 

použitého přístroje. 

Cílem této práce je zjistit, zda má třítýdenní intenzivní roboticky asistovaná 

terapie pomocí přístroje Pablo® System efekt na aktivní rozsahy pohybu kloubů paretické 

horní končetiny a svalovou sílu stisku paretické ruky u vybraných probandů v akutní fázi 

cévní mozkové příhody. Dále odhalit, zda je případné zlepšení ve zmíněných 

motorických složkách přenositelné do funkčních pohybů horní končetiny během běžných 

denních aktivit (ADL) a zda má tato intenzivní rehabilitace vliv také na zvýšení 

soběstačnosti v personálních ADL. 
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1 Teoretická část 

V teoretické části jsou rozebírány příčiny poškození mozku s detailním 

zaměřením na cévní mozkové příhody vyskytující se u pacientů začleněných do praktické 

části bakalářské práce. Dále je zde uvedena fyziologická anatomie a kineziologie horní 

končetiny s jejím následným popisem po prodělaném poškození mozku, a to včetně 

možností následné rehabilitace. 

1.1 Poškození mozku 

Tato kapitola bakalářské práce obsahuje rozdělení poškození mozku dle jeho 

příčin s detailnějším zaměřením na cévní mozkové příhody objevující se u pacientů 

v praktické části této práce. 

Mozek je společně s míchou součástí centrální nervové soustavy (Novotný 

a Hruška, 2010). Jeho případné poškození je možné rozdělit na získané a vrozené 

v závislosti na době vzniku daného onemocnění (Greenwald, Burnett a Miller, 2003). 

Získané poškození mozku, v anglickém jazyce acquired brain injury (ABI), je dle 

Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen WHO) 

formulováno jako „poškození mozku, které vznikne po narození a nesouvisí 

s kongenitálním či degenerativním onemocněním. Tato poškození mohou být dočasná 

nebo trvalá a způsobují částečné nebo funkční postižení či psychosociální choroby“ 

(WHO, 1996 cit. podle Samuelsson, Tropp a Lundquist, 2014, s. 134). Dle příčiny 

je možné jej rozčlenit na kraniocerebrální poranění, cévní poškození mozku a další 

příčiny (Ambler, 2006).  

Vrozené poškození mozku vzniká na základě abnormálního ontogenetického 

vývoje, který proběhl vlivem genetických faktorů, faktorů vnějšího prostředí nebo 

simultánním působením těchto faktorů (Šípek et al., 2008–2016). Vrozená poškození jsou 

nad rámec této bakalářské práce a nejsou zde dále rozebírána. 

1.1.1 Kraniocerebrální poranění 

Kraniocerebrální poranění spadají do kategorie traumatických poškození, která 

mohou vést až k poškozením netraumatickým (např. infekce a otoky). Nejčastější 

příčinou jejich vzniku jsou v 60–80 % dopravní nehody, v 10 % pády a v 9 % sportovní 
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a střelná poranění. Platí, že mužská populace je mozkovými traumaty postižena 

v průměru 2,5x častěji než populace ženská. (Hasalíková, 2008) 

Výskyt kraniocerebrálních poranění je nejčastěji spojen s poraněním jiných 

orgánů, je však také možné pozorovat je izolovaně (fokální a difúzní). Následky těchto 

poranění se mohou projevit v různém rozsahu v závislosti na lokaci poškozené části 

mozku, rozsahu poškození a rychlosti poskytnutí péče. (Ambler, 2006) 

Ambler (2006) kraniocerebrální poškození rozděluje na primární a sekundární dle 

doby jejich vzniku. 

Primární kraniocerebrální poškození mozku vznikají mechanickou silou 

v momentě úrazu hlavy. Mohou být manifestovány jako poranění fokální (např. kontuze) 

zasahující do ohraničené části mozku, nebo jako poranění difúzní (např. difúzní axonální 

poranění) postihující rozsáhlejší část mozkové struktury (Dawodu, 2017). Mezi primární 

poranění jsou zahrnovány mozkové komoce, difúzní axonální poranění a mozkové 

kontuze (Ambler, 2006). 

Sekundární kraniocerebrální poranění mozku mohou vzniknout s odstupem hodin 

či dní následkem intrakraniálních nebo extrakraniálních faktorů, které jsou průvodními 

jevy primárních lézí. Mezi intrakraniální faktory patří například nitrolební krvácení, edém 

či mozková turgesce. Do extrakraniálních příčin spadají například hypoxie či systémové 

hypotenze. V případě jejich včasného odhalení a zdravotnického zásahu jsou sekundární 

poranění mozku léčitelná a vratná. (Dawodu, 2017; Ambler, 2006) 

1.1.2 Cévní poškození mozku  

Po kardiovaskulárních onemocněních jsou cévní onemocnění mozku druhou 

nejčastější příčinou hospitalizace v České republice. V roce 2010 bylo pro tato poškození 

hospitalizováno přibližně 42 tisíc osob, z čehož zhruba 7 % nemocných v době 

hospitalizace zemřelo. (Zvolský, 2012) 

Péče o osobu s takovýmto postižením je pro rodinu a okolí problémem jak 

z hlediska ekonomického, tak z hlediska zdravotního a sociálního (Ambler, 2006). 

Z tohoto důvodu je velmi důležité poznání rizikových faktorů, které onemocnění 

zapříčiňují, a jejich prevence, díky které se snižuje celková incidence. Za faktory 

neovlivnitelné jsou považovány: věk, pohlaví, genetická zátěž, meteorologické faktory, 

rasa a geografické podmínky. Mezi faktory, které je možné ovlivnit přímo či nepřímo, 

patří: krevní tlak, onemocnění srdce, ateroskleróza, diabetes mellitus, cholesterol a lipidy, 
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kouření, obezita, alkohol, hormonální antikoncepce, zvýšený hemoglobin v krvi 

a tranzitorní ischemická ataka (Kalvach a kol., 1997). 

1.1.2.1 Cévní mozkové příhody 

Největší skupinou cévních poškození mozku jsou cévní mozkové příhody (CMP), 

které Ambler (2006) popisuje jako náhle vzniklé mozkové poruchy vznikající následkem 

poruchy cerebrální cirkulace. Kalita a kol. (2006) uvádí, že vlivem této poruchy vzniká 

závažné onemocnění s častými následky v podobě invalidity či smrti.  

Kalita a kol. (2006) dále udává, že v posledních několika desítkách let úmrtnost 

následkem iktů celosvětové klesá, avšak opětovně začíná stoupat jejich incidence. 

Dle autora již více než 50 milionů lidí žijících na světě prodělalo CMP nebo tranzitorní 

ischemickou ataku, a 2/5 z nich do pěti let prodělají příhodu další. 
Iktu může dát za vznik ucpání krevního toku, snížení průtoku krve (mozková 

ischemie) či krvácení do mozkových tkání (mozková hemoragie). V takovémto případě 

je možné pozorovat několik příznaků, u kterých platí, že jejich projevení závisí na oblasti 

poškození mozku v důsledku ztráty dodávky krve. Tyto symptomy vznikají náhle 

a typicky na jedné polovině těla. Jsou mezi ně řazeny: akutní změny úrovně vědomí, 

zmatenost, nástup slabosti nebo paralýzy části těla, částečné ztráty zraku, dvojité vidění, 

obtížná produkce či porozumění řeči, obtíže s rovnováhou a závratě. Příznaky mozkové 

ischemie a hemoragie mohou být totožné, avšak osoby s mozkovou hemoragií mohou 

navíc pociťovat bolesti hlavy a zvracet. (Wedro, 2016) 

Pro neurologické hodnocení postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou byla 

vytvořena hodnotící škála NIH Stroke Scale (zkráceně NIHSS) poskytující společný 

jazyk a metodu hodnocení veškerým poskytovatelům zdravotnické péče. NIHSS stupnice 

se zaměřuje na hodnocení poškození funkce těla v 11 kategoriích a tím zaručuje důkladné 

vyšetření pacienta. Výsledky jsou snadno přenositelné a pochopitelné, je-li třeba posoudit 

zlepšení pacienta či je nutné ho převést do péče jiného zdravotnického personálu. 

(Lockwood, 2017; Wedro, 2016) 

Ischemická cévní mozková příhoda 

Přibližně 80 % všech mozkových příhod tvoří mozkové ischemie (iCMP). 

Mozkové ischemie se dělí dle mechanismu vzniku na obstrukční, při kterých 

dochází k uzávěru cévy embolem nebo trombem, a neobstrukční vznikající 
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hypoperfuzí (Ambler, 2006). Těmito mechanismy dochází ke snížení dodávky okysličené 

krve mozkové tkáni, přičemž poklesnutí průtoku krve pod 18 ml na 100 g mozkové tkáně 

za 1 minutu způsobí reverzibilní poruchu mozkových funkcí, tzv. penumbru. Klesne-li 

však průtok krve pod 12 ml/100 g/1 min, dochází již k destrukci neuronů a následné 

nekróze mozkové tkáně, která není vratná (Rokyta a kol., 2015). Zdali jsou vzniklé změny 

reverzibilní či ireverzibilní, je možné zjistit pomocí zobrazovacích metod (Seidl, 2015).  

Další možné dělení iCMP je dle vztahu k tepennému povodí, ve kterém se rozlišují 

infarkty teritoriální, tedy vznikající v povodí jednotlivé tepny, infarkty interteritoriální 

vznikající na rozhraní jednotlivých tepen a infarkty lakunární, při kterých jsou postiženy 

malé perforující arterie (Ambler, 2006). 

Ambler (2006) taktéž popisuje třetí možné dělení mozkových ischémií, které 

se řídí jejich časovým průběhem. Rozlišuje zde dokončené ischemické příhody vyvíjející 

se ischemie a tranzitorní ischemické ataky (zkráceně TIA), které jsou charakteristické 

tím, že jejich symptomatika kompletně odezní do 24 hodin od doby vzniku onemocnění. 

Obdobou tranzitorní ischemické ataky je reverzibilní ischemický neurologický deficit 

(zkráceně RIND), při němž symptomatika odezní přibližně za 3 týdny od doby vzniku 

onemocnění. 

Kolář et al. (2010) uvádí, že topická diagnóza udává dvě hlavní arteriální povodí, 

v nichž k ischemiím dochází. Je jimi povodí karotické a vertebrobazilární. 

V karotickém povodí je nejčastěji ischemií postiženo povodí a. cerebri media, 

u kterého vzniká charakteristický klinický obraz. Obrazu dominuje kontralaterální 

porucha hybnosti s převahou na horní končetině a oblasti mimického svalstva. Přítomna 

může být taktéž kontralaterální hemihypestezie a homonymní hemianopie. Často je 

přítomna deviace hlavy k ložisku, směrem od parézy a deviace očí ke straně postižení. 

V případě poškození dominantní hemisféry se navíc objevuje fatická porucha. Naopak 

u poškození nedominantní hemisféry se objevuje tzv. neglect syndrom, při kterém pacient 

ignoruje jednu polovinu svého těla a prostoru (Rokyta a kol., 2015; Kolář et al., 2010). 

Dojde-li k ischemii v povodí a. cerebri anterior dominuje klinickému obrazu postižení 

dolních končetin a často přidružené psychické poruchy (Ambler, 2006). Typickou 

poruchou pro ischemii v povodí a. cerebri posterior je kontralaterální homonymní 

hemianopie se zachováním centrálního vidění (Rokyta a kol., 2015). 

Při postižení vertebrobazilárního povodí jsou typickou symptomatikou kmenové 

a cerebelární symptomy (Ambler, 2006). Mezi tyto symptomy jsou řazeny: 

závratě, nevolnosti a zvracení, poruchy vědomí, okulomotorické příznaky 
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(např. nystagmus, diplopie), ipsilaterální slabost hlavových nervů (např. dysasrtrie, 

dysfagie), senzorické poruchy obličeje a pokožky hlavy, ataxie, motorická slabost 

(např. hemiparéza, kvadruparéza), ztráta termického a algického čití, inkontinence, 

poruchy zraku, centrální bolest a abnormální otok (Kaye, 2018). 

Jiným místem, kde mohou vzniknout mozkové ischemie, jsou malé perforující 

tepny. V důsledku jejich stenóz a uzávěrů vznikají solitární či vícečetné malé infarkty 

v povodí rami perforantes, ve kterých po lézi zůstává malá lakuna. Z tohoto důvodu 

se postižení těchto tepen nazývá lakunární infarkt. Klinický obraz má povětšinou pouze 

lehkou a přechodnou symptomatiku, která se však opakuje, což může zapříčinit 

až postupný vznik status lacunaris, při kterém dochází ke vzniku neurologických poruch 

hybnosti až tzv. lakunární demenci. (Ambler, 2006) 

Hemoragická cévní mozková příhoda 

Hemoragické mozkové příhody (hCMP) se vyskytují přibližně v 20 % všech 

mozkových příhod. Ačkoliv mají nižší procentuální výskyt než příhody ischemické, 

jejich mortalita je podstatně vyšší. (Rokyta a kol., 2015) 

Při tomto typu příhody nejčastěji dochází k přímému krvácení do parenchymu 

mozku v důsledku úniku krve z malých intracerebrálních tepen, které byly poškozeny 

chronickou hypertenzí (Liebeskind, 2017). Hovoří se zde o tzv. tříštivých hemoragiích, 

které tvoří cca 80 % všech mozkových hemoragií. Zbylých 20 % mozkových hemoragií 

tvoří tzv. globózní krvácení lokalizované zejména podkorově, jehož příčinou může být 

krvácení do nádoru, krvácení z cévní malformace či následná komplikace po užívání 

antikoagulační léčby (Rokyta a kol., 2015).  

Nejčastějším typem mozkové hemoragie je putaminální krvácení, které tvoří 

cca 50 % všech hemoragií. Jeho projevem je kontralaterální hemiparéza a hemihypestezie 

s konjugovanou deviací bulbů směrem od parézy, tedy směrem k ložisku v mozku. 

(Rokyta a kol., 2015) 

Dalšími možnými typy krvácení jsou talamická krvácení, lobární krvácení, 

mozečkové krvácení a kmenové krvácení (Rokyta a kol., 2015). 

Zvláště vyčleněným typem hemoragických CMP jsou subarachnoideální krvácení 

(SAK). Ačkoliv SAK zahrnuje pouze 5 % z celkového počtu CMP, nese vzhledem 

k vysokému počtu úmrtí a invalidity, špatným klinickým výsledkům a nízkému věku, 

ve kterém se vyskytuje, významnou zátěž pro společnost. Průměrný věk, ve kterém 

dochází k subarachnoideálnímu krvácení je pouhých 50 let (Venti, 2012). Jeho příčinou 
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je nejčastěji (75 %) prasknutí aneuryzmatu Willisova okruhu, méně častěji krvácení 

z arteriální venózní malformace (6 %) a vzácně také krvácivé stavy, antikoagulancia, 

tumory a vaskulitidy. Během SAK se krev vylévá mezi pia mater a arachnoideu, což má 

za následek narušení průtoku krve s postupným vznikem ložiskové hypoxie 

(Rokyta a kol., 2015; Seidl, 2015). Následnou závažnost klinického obrazu určuje objem 

vylité krve, jež působí meningeální syndrom. Bolesti hlavy s poruchou vědomí, nauzeou 

a zvracením však následují mnohdy až po několika varovných atakách (Seidl, 2015).  

1.1.3 Další příčiny získaného poškození mozku 

K získanému poškození mozku nedochází pouze dvěma výše zmíněnými 

příčinami, ačkoli patří k těm nejhojněji zastoupeným. Ke vzniku mozkového poškození 

může dojít také například následkem mozkové hypoxie či anoxie, obstrukce dýchacích 

cest, zánětlivých onemocnění, epilepsie, intrakraniálních tumorů a neurodegenerativních 

či intoxikačních onemocnění. (Rokyta a kol., 2015; Seidl, 2015) 

Vzhledem k zaměření praktické části této bakalářské práce nejsou výše uvedené 

příčiny podrobněji rozebírány. 

1.2 Anatomie a kineziologie horní končetiny 

Text této kapitoly bakalářské práce, s přihlédnutím k zaměření její praktické části, 

popisuje fyziologickou anatomii a kineziologii horní končetiny.  

Horní končetinu (HK) považujeme za orgán vykonávající komunikační 

a manipulační funkci, jehož dominantou je úchop a samotná manipulace s předměty. 

Z kineziologického hlediska je HK rozčleněna na tři segmenty: pletenec horní končetiny, 

loketní oblast, zápěstí a ruku. (Dylevský, 2009a) 

V následujících kapitolách jsou jednotlivé segmenty rozebrány. 

1.2.1 Kosti a klouby horní končetiny 

Horní končetina je ke kostře trupu připojena sternoklavikulárním kloubem 

(art. sternoclavicularis) a kloubem akromioklavikulárním (art. acromioclavisularis). 

Articulatio sternoclavicularis je tvořen spojením sternálního konce klíční kosti a sterna. 

Společně tyto dvě kosti umožňují pouze omezený pohyb (drobný posun) kloubu do všech 

směrů. Minimální posun je možný také v kloubu akromioklavikulárním, který je tvořen 
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druhým koncem kosti klíčové a akromionem lopatky. Zmíněné dva klouby společně 

s lopatkou představují pasivní komponentu pletence horní končetiny, přičemž aktivní 

komponentu tvoří jeho svaly. (Naňka a Elišková, 2015; Dylevský, 2009a) 

Kloubní jamka lopatky spolu s hlavicí kosti pažní tvoří ramenní kloub 

(art. humeri), který je díky nepoměru kloubních ploch kloubem kulovitým volným. 

V tomto kloubu je možné provést flexi a extenzi, abdukci a addukci, vnitřní a zevní rotaci. 

Přičemž platí, že při pohybech nad 90° již dochází k souhybu lopatky a pohyb není 

proveden čistě. Středním postavením tohoto kloubu je mírná ventrální flexe a částečná 

abdukce. (Naňka a Elišková, 2015) 

Loketní kloub (art. cubiti) je kloubem složeným ze tří kostí, které mezi sebou 

navzájem artikulují ve třech kloubech (Naňka a Elišková, 2015). Mezi zářezem na kosti 

ulnární a kladkou konce kosti pažní je vytvořen kloub humeroulnární 

(art. humeroulnaris), který je kloubem kladkovým. Mezi hlavičkou dolního konce 

humeru a radiální jamkou se nachází kloub humeroradiální (art. humeroradialis), který 

je kloubem kulovitým. Posledním ze tří kloubů lokte, jež je dle tvaru kloubem kolovým, 

je kloub proximální radioulnární (art. radioulnaris proximalis), který je složený z obvodu 

hlavičky radia a poloměsíčité jamky ulny (Hudák, Kachlík a kol., 2015). Základním 

postavením celého loketního kloubu je extenze a středním postavením mírná flexe 

s poloviční pronací (Naňka a Elišková, 2015). 

Mezi hlavičkou ulny a boční jamkou radia je vytvořen distální radioulnární 

kloub (art. radioulnaris distalis), jehož pohyby jsou možné ve smyslu supinace 

a pronace (Naňka a Elišková, 2015). Během pronace se vřetenní kost obtáčí kolem 

loketní kosti tak, že při jejím plném rozsahu se radius a ulna dostávají do pozice 

v podobě písmene X. Naopak supinace staví ulnu a radius do vzájemně 

rovnoběžné polohy, která je optimální pozicí pro manipulaci s předměty 

(Dylevský, 2009b). 

Klouby ruky a zápěstí jsou uloženy v několika řadách za sebou, mezi nimiž 

dochází při pohybu ke složité artikulaci vždy několika kůstek najednou 

(Naňka a Elišková, 2015). Nejproximálněji ležícím kloubem je kloub radiokarpální 

(art. radiocarpalis), který je kloubem vejčitým složeným. V tomto kloubu artikuluje 

kost vřetenní s kostí loďkovitou, poloměsíčitou a trojhrannou. Mediokarpální kloub 

(art. mediocarpalis) je kloubem složeným, jež je tvořen spojením mezi 

proximální a distální řadou zápěstních kostí (Naňka a Elišková, 2015; Dylevský, 2009b). 

Mezi poslední řadou karpálních kostí a bazemi metakarpů jsou uloženy 
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ploché, složené klouby karpometakarpální (artt. carpometacarpales), od nichž je 

na palci oddělen zvláštní sedlový kloub (art. carpometacarpallis pollicis) 

(Naňka a Elišková, 2015; Hudák, Kachlík a kol., 2015). Boční plochy zápěstních kostí 

tvoří vzájemné skloubení zvané art. intercarpales. Baze 2.–5. metakarpu vzájemně 

spojují art. intermetacarpales a jejich hlavičky spolu s bazemi článků prstů vytváří 

metakarpofalangové klouby (artt. metacarpophalangeae). Totéž skloubení je vytvořeno 

také mezi hlavičkou metakarpu palce a jeho bazí. Posledními klouby ruky jsou klouby 

interfalangové proximální a distální (artt. interphalangeae proximales et distales), 

v nichž mezi sebou artikulují články prstů. V případě palce se však hovoří pouze 

o skloubení proximálním (Hudák, Kachlík a kol., 2015). 

1.2.2 Svaly horní končetiny 

Aktivní komponentou pletence horní končetiny jsou svaly různého původu 

pocházející z různých krajin těla. Tyto svaly působí především na nejpohyblivější článek 

pletence - lopatku. Mezi svaly pohybující pletencem jsou řazeny: m. trapezius, 

m. rhomboideus major et minor, m. levator scapulae, m. pectoralis minor, m. subclavius 

a m. serratus anterior. Tyto svaly umožňují pohyb pletence ve smyslu protrakce 

a retrakce, elevace a deprese. (Dylevský, 2009a) 

Ramenní kloub má velké množství svalů, mezi které patří především svaly 

přicházející z trupu a svaly, které se upínají na kost pažní. Tyto svaly zajišťují pohyb 

končetiny ve směru ventrální a dorzální flexe, abdukce, addukce, vnitřní a zevní rotace, 

elevace. Ramenním kloubem pohybují: m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, 

m. deltoideus, m. teres major, m.coracobrachialis, m. biceps brachii, dlouhá hlava 

m. triceps brachii, m.  supraspinatus et infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis 

(Dylevský, 2009a). Čtyři poslední zmíněné svaly dohromady tvoří tzv. rotátorovou 

manžetu, která stabilizuje ramenní kloub a tím brání jeho luxaci (Hudák, Kachlík a kol., 

2015). 

Mezi svaly zajišťující pohyb loketního kloubu je možné zařadit: m. triceps 

brachii, m. anconeus, m. brachialis, m. brachioradialis, mm. extensores carpi radiales, 

m. supinator, m. pronator teres a m. pronator quadratus. Svaly loketního kloubu 

vykonávají flexi, extenzi, pronaci a supinaci. (Dylevský, 2009a) 

Svaly vykonávající pohyb ruky je možné rozdělit na dlouhé svaly ruky a svaly 

prstů. Mezi první zmíněné rozdělení, které vykonává palmární a dorsální flexi spolu 
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s radiální a ulnární dukcí, patří: m. flexor carpi radialis et ulnaris, m. palmaris longus, 

m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. extensor carpi ulnaris. Svaly prstů 

začínají na předloktí i v ruce a rozdělují se na dlouhé a krátké. Do dlouhých svalů prstů 

ruky se řadí svaly následující: m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum 

profundus, m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi a m. extensor 

indicis. Do krátkých svalů prstů se začleňují: mm. lumbricales I.–IV., 

mm. interossei dorsales I.–IV., mm. interossei palmares I.–III., m. palmaris brevis, 

m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi, m. opponens digiti minimi.  Palec tvoří 

funkčně samostatnou svalovou skupinu, která se taktéž rozděluje na svaly krátké a svaly 

dlouhé. Dlouhými svaly palce jsou: m. abduktor pollicis longus, m. extensor pollicis 

longus et brevis. Mezi krátké svaly palce se řadí: m. adductor pollicis, m. abduktor 

pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis a m. opponens pollicis. (Dylevský, 2009a) 

1.3 Horní končetina po získaném poškození mozku (CMP) 

Tato kapitola pojednává o příznacích poškození mozku, respektive cévní 

mozkové příhody, na horní končetině a detailněji dané příznaky popisuje. 

Následkem získaného poškození mozku (CMP) může na horní končetině 

vzniknout řada klinických příznaků. Mezi ty základní je řazena triáda: paréza – zvýšená 

svalová aktivita – zkrácení svalu (Gracies et al., 2010). Spolu s touto triádou však mohou 

na horních končetinách vznikat také apraxie, agnozie, hypestezie či intenzivní bolesti 

v ochrnuté části. Výsledný stav pacienta se poté odvíjí od spontánní úpravy stavu a včasné 

rehabilitace (Votava, 2017). 

Paréza 

První z triády základních příznaků získaného poškození mozku je paréza. Paréza 

je obecným odborným označením pro částečné ochrnutí. Při poškození centrálního 

motoneuronu je o ní hovořeno jako o centrální paréze, která je často nazývána též jako 

paréza spastická, ačkoliv nemusí být nutně se spasticitou spojena. Vznik centrální parézy 

je spojen s poškozením několika vláken sestupujících z mozku, ke kterému dochází 

nejčastěji v hemisféře, v menším počtu případů také v mozkovém kmeni. Příznaky parézy 

se poté projevují na kontralaterální straně od mozkového postižení (Votava, 2017). 

V subjektivním obrazu pacienta je paréza nebo plegie doprovázena abnormální posturou 

končetiny vlivem dysbalance svalového tonu agonistů a antagonistů 

(Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 
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Zvýšená svalová aktivita 

Další ze základních příznaků získaného poškození mozku je zvýšená svalová 

aktivita, která se rozvíjí postupně v řádech několika týdnů až měsíců. Mezi její projevy, 

které mohou motorickou poruchu dále zhoršit, patří: spasticita, spastická dystonie, 

spastická ko-kontrakce a spastická synkineze. (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015) 

Spasticita je porucha napínacích reflexů, klinicky se projevující jako zvýšené 

svalové napětí, které je možno zřetelněji pozorovat pouze při rychlejších napínacích 

pohybech (Trompetto et al., 2014). Platí, že čím větší rychlostí je sval protažen, tím 

výraznější je jeho stah, který vyšetřující pociťuje jako záraz. Vzhledem k tomu, že je 

spasticita vázána na rychlostní složku, nemůže způsobovat abnormální posturu končetiny 

(Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 

Spastická dystonie je neschopnost uvolnit sval, což následně vede k mimovolné 

kontrakci paretických svalů (Marinelli et al., 2017). V porovnání se spasticitou je 

na pacientovi vidět, neboť vytváří abnormální držení končetiny, které ovšem může být 

způsobeno také zkrácením svalu, šlachy nebo retrakcí kloubního pouzdra 

(Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). Jednou z typických abnormálních postur horní 

končetiny je tzv. Wernickeovo-Mannovo držení charakteristické addukcí paže, pronací 

předloktí a flexí v lokti, zápěstí a prstech horní končetiny (Angerová, 2017). Toto držení 

nemusí být nutně vnímáno pouze negativně, neboť je možné ho využít jako výhodu 

v běžných denních činnostech, například nošení tašky (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 

Svalové ko-kontrakce za normálních okolností, díky inhibici antagonisty a tím 

facilitaci pohybu agonisty, umožňují posturální stabilitu a fixaci určitých pohybových 

segmentů (Štětkářová, 2013). Při poruše centrálního motoneuronu však dochází k poruše 

těchto funkcí a při volním pohybu či pokusu o pohyb je ve stejném segmentu vyvolána 

simultánní kontrakce agonistů i antagonistů, díky které dochází k chybné koordinaci 

volního pohybu. Ko-kontrakce je stupňována se subjektivním úsilím a je dobře patrná 

při střídavých pohybech (Štětkářová, 2013; Gál, Hoskovcová a Jech, 2015).  

Stejně jako spastická ko-kontrakce jsou volním pohybem indikovány 

spastické synkineze, neboli asociované pohyby (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 

Fenoménem přetečení pohybu se při spastické synkinéze vzruch šíří na další 

svalové segmenty, mnohdy i ty vzdálené. Tímto principem vyvolává nepotřebnou 

mimovolní aktivitu i v jiné oblasti než té, která je zapojena do volního pohybu 

(Štětkářová, 2013; Gál, Hoskovcová a Jech, 2015).  
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Zkrácení svalu 

Při získaném poškození mozku dále dochází ke zkrácení měkkých tkání, které 

může vzniknout již v průběhu několika hodin po vzniku centrální parézy vlivem 

imobilizace a nepoužívání paretických svalů (Ehler, 2015). Sval inaktivitou ztrácí objem 

a jeho zkrácené délce se následně přizpůsobí okolní měkké tkáně i zásobující cévy. 

Dlouhodobým zkrácením svalu následně dochází ke vzniku svalových kontraktur, které 

nelze pasivně mobilizovat (Štětkářová, 2013). V rámci rehabilitace je tedy nutné zkrácení 

ovlivňovat již v časné fázi, neboť rozvíjející zkrácení přispívá ke svalové hyperaktivitě, 

která prohlubuje parézu (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 

Vývoj klinických příznaků horní končetiny po CMP 

Vývoj klinických příznaků horní končetiny po prodělání cévní mozkové příhody 

je následující. Téměř okamžitě po onemocnění nastupuje obvykle částečné či úplné 

vyhasnutí reflexů na straně parézy (kontralaterální stran od místa poškození mozku), 

trvající přibližně tři dny, po kterých je možné sledovat známky zvýšeného napětí flexorů. 

Postupně se rozvíjí spasticita a zvyšuje se výbavnost reflexů na paretické straně (Votava, 

2017). Díky plasticitě mozku současně nastává návrat volní hybnosti v hrubých vzorcích, 

při nichž však není pohyb realizován pouze v segmentu, nýbrž se aktivují i jiné svaly 

v typických vzorcích (Gracies et al., 2010). Následné úplné upravení hybnosti je možné 

pouze v lehčích případech, v jiném případě přetrvávají různé stupně centrální parézy 

(Votava, 2017). 

1.4 Rehabilitace horní končetiny po získaném poškození mozku (CMP) 

Text této kapitoly popisuje převážně neurorehabilitaci horní končetiny a příklady 

jejího použití u pacientů se získaným poškozením mozku. 

Již dlouhou dobu si odborníci uvědomují, že velký problém tvoří spíše omezení 

a následky než samotná diagnóza. Z toho důvodu Světová zdravotnická organizace v roce 

1980 vydala Mezinárodní klasifikaci poruch, disabilit a handicapů, která je dnes 

v upravené podobě známa jako Mezinárodní klasifikace funkčních schopností 

(fungování) – MKF. Tato klasifikace se stala vedoucí pomůckou při zavádění 

rehabilitace. (Švestková a Pfeiffer, 2017) 

Ucelená rehabilitace je interdisciplinární činnost, zahrnující péči zdravotnickou, 

sociálně-právní, pedagogicko-psychologickou a pracovní (Pfeiffer a kol., 2014). 
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Roku 1994 byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) rehabilitace 

charakterizována jako ,,proces, který osobám s disabilitou pomáhá rozvinout nebo posílit 

fyzické, mentální a sociální dovednosti“ (WHO, 1994 cit. podle Jankovský, 2006, s. 20). 

Votava (2017) uvádí, že rehabilitace začíná vždy ve zdravotnickém zařízení, a proto je 

podstatné, jakým směrem a způsobem bude prováděna. U pacientů s poškozením 

centrálního motoneuronu jsou rehabilitační postupy indikovány na základě hlavních 

faktorů získané disability. Přístupy a jejich kombinace se v rehabilitaci mění 

a přizpůsobují v průběhu vývoje klinických příznaků (Sádlová, Dvořáková a Říha, 2016). 

V rehabilitaci centrální parézy horní končetiny je kladen důraz nejen na zvětšení 

svalové síly, ale také na zlepšení jemné a hrubé motoriky a koordinace pohybu 

(Lippertová-Grünerová, 2005). Tak, jako v každé rehabilitaci, je i v tomto případě cílem 

dosáhnout maximálního stupně návratu na předchozí funkční úroveň a tím dosáhnout 

maximální možné nezávislosti pacienta (Khan, Baguley a Cameron, 2003). K dosažení 

tohoto cíle je potřebné započít s rehabilitací horní končetiny již v akutním stádiu 

onemocnění, neboť bez brzkého započetí rehabilitace často dochází k náhradě funkcí 

paretické končetiny končetinou zdravou. Z tohoto důvodu je také zapotřebí, aby i mimo 

rehabilitaci veškerý zdravotnický personál dbal na pacientovo neustálé zapojování 

poškozené končetiny do jeho tělesného schématu (Lippertová-Grünerová, 2005). 

Obor, mezi jehož hlavní cíle patří výše zmíněné dosažení maximální soběstačnosti 

a nezávislosti, se nazývá ergoterapie (Votava a kol., 2003). Klíčovým terapeutickým 

prostředkem ergoterapie je především smysluplná činnost odrážející sociální role a zájmy 

pacienta. Hojně využívány jsou však i jiné techniky a přístupy vycházející z rozličných 

teorií a rámců vztahů, které se v rámci léčby jednoho pacienta dle uvážení terapeuta 

kombinují (Krivošíková, 2011). 

Jedná-li se konkrétně o ergoterapii horní končetiny po cévní mozkové příhodě, 

hovoří se o tzv. funkční (orgánové) ergoterapii. V případě CMP je funkční ergoterapie 

zacílena na senzomotorickou složku činnosti, mezi níž patří například zvýšení svalové 

síly, zvětšení rozsahu pohybu, zdokonalení koordinace oko-ruka, zlepšení jemné a hrubé 

motoriky a jiné (Krivošíková, 2011). V rámci soběstačnosti je velmi důležité, aby pacient 

ovládal všechny tyto složky na co nejvyšší úrovni a mohl tak svou končetinu funkčně 

použít při běžných denních aktivitách (ADL). K dosažení zlepšení či úpravě postižených 

funkcí jsou mimo jiné využívány také techniky a přístupy, které jsou popsány dále v této 

kapitole. Patří mezi ně pasivní/aktivní pohyby, aproximace, Bobath koncept, 
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Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Mirror terapie a Dohoda o reedukačním 

tréninku (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015; Krivošíková, 2011; Angerová, 2017).  

Aktivní/pasivní pohyby 

Počátek léčebné rehabilitace horní končetiny u pacientů po cévní mozkové 

příhodě je spojen s technikou pasivní mobilizace končetiny, na kterou postupným 

zlepšováním navazují aktivní pohyby s dopomocí jiné osoby a následně aktivní pohyby 

vykonávané samotným pacientem (WHO, 2004). 

Brzké zahájení pasivních pohybů napomáhá k udržení volného a funkčního 

rozsahu pohybu a uchování obrazu pohybu na mozkové úrovni. Taktéž dochází 

k zachování elasticity vazů a svalů, čímž je předcházeno vzniku kontraktur a deformit 

končetiny, které by následně pacienta funkčně omezovaly. Pasivní pohyby se provádí od 

distálních kloubů ke kloubům proximálním, pomalu a jemně ve všech směrech kloubů 

tak, aby nedošlo k poškození končetiny. (WHO, 2004)  

Při nácviku aktivní hybnosti se využívá diferenciovaných pohybů, které 

se ze začátku provádí spojením zdravé a postižené končetiny. Tyto pohyby se zakládají 

na principu, při kterém na motoneurony pro horní končetinu mají vliv nejen 

zkřížená vlákna pyramidové dráhy, ale také vlákna nezkřížená. Ve výsledku to tedy 

znamená, že postižená končetina je ovládána také pokyny ze zdravé hemisféry. 

V ergoterapii se tento princip využívá při smysluplných činnostech, ve kterých 

pacient zapojuje obě ruce současně. (Votava, 2017) 

Aproximace 

Účinnou technikou rehabilitace je aproximace, kterou je možné využít 

při neurorehabilitaci pacientů po CMP. Aproximace spočívá v přiblížení kloubních ploch 

kompresí, díky které dochází k aktivaci kloubních receptorů, především 

těch statických (O'Sullivan a Schmitz, 2010). Díky tomuto mechanismu dochází 

k inhibičnímu vlivu na spastický vzorec a zmírnění spasticity svalů okolo kloubu. Taktéž 

je možné docílit posílení svalového tonu svalů ochablých (Schultz-Krohn et al., 2006; 

Lippertová-Grünerová, 2015). 

Bobath koncept 

Bobath koncept (BC), známý také pod názvem Neuro-Developmental Treatment 

(NDT), je jedním z nejpoužívanějších neurologických přístupů v rehabilitaci osob 

s poruchou funkce pohybu a posturální kontroly zapříčiněné lézí centrálního nervového 
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systému (Raine, Meadows a Lynch-Ellerington, 2009). Rehabilitace je v konceptu 

zaměřena na vztah mezi senzorickým vstupem a motorickým výstupem 

(O'Sullivan a Schmitz, 2010).  Terapeuti během intervencí dle Bobath konceptů využívají 

techniky jako handling, placing, guiding, zevní opora, stupně svobody, posturální 

kontrola, dynamická stabilita, aproximace a další, díky kterým naplňují základní cíle 

konceptu (Švestková, Svěcená a kol., 2013). Mezi tyto cíle patří inhibice abnormálního 

svalového tonu, facilitace normálního držení těla, re-edukace normálního pohybu 

a pohybových vzorců (Lippertová-Grünerová, 2015).   

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), jiným názvem Kabatova 

metoda, je forma neuromuskulární re-edukace, která pomocí stimulace senzorických 

receptorů poskytuje informace o poloze a pohybu těla (Cayco, Gorgon a Lazaro, 2017). 

Díky zvýšené senzorické excitaci na kortikální úrovni vede ke zvýšení aktivních 

a pasivních rozsahů pohybu spolu se zlepšením silových a rovnovážných reakcí 

(Cayco, Gorgon a Lazaro, 2017; Hindle et al., 2012). Základním prostředkem PNF jsou 

diagonální pohybové vzorce, které se každý zvlášť skládají ze dvou recipročních 

antagonistických pohybových vzorců (Angerová, 2017). Tyto vzorce mohou být 

prováděny unilaterálně či bilaterálně a mohou být kombinovány s různými druhy postur 

a vzorců trupu. Vzhledem k tomu, že za normálních okolností jsou pohybové 

vzorce složeny z kombinace rotací a diagonálních rovin, může být PNF využíváno 

k facilitaci normálních pohybových vzorců potřebných pro funkční činnosti 

(O'Sullivan a Schmitz, 2010). 

Mirror terapie 

Poměrně novou možností neurorehabilitace u pacientů po CMP je Mirror terapie 

neboli zrcadlová terapie. Mirror terapie je intervence, která funguje na principu aktivace 

tzv. zrcadlových neuronů (Gillen a Nilsen, 2016; Waghavkar a Ganvir, 2015). Zrcadlové 

neurony jsou aktivovány při pozorování pohybu jiné či zdánlivě jiné osoby/končetiny 

a zdá se, že hrají hlavní roli v procesu motorické re-edukace (Waghavkar a Ganvir, 2015). 

Pacient při terapii sedí u stolu, před sebou má ve středu svého těla vertikálně položené 

zrcadlo, za kterým má schovanou postiženou končetinu a před ním položenou končetinu 

zdravou. Následně je pacient instruován k pohybování neafektovanou končetinou, 

zatímco v zrcadle pozoruje její odraz. V průběhu pohybu je vybízen k opakování stejných 

pohybů postiženou končetinou za zrcadlem (Yavuzer et al., 2008). 
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Dohoda o reedukačním tréninku  

Pro zmírnění svalové hyperaktivity a prevenci rozvoje zkrácení měkkých tkání, 

by rehabilitace u hemiparetických pacientů měla obsahovat kombinaci prolongovaného 

strečinku všech zkrácených a hyperaktivních svalů spolu s každodenními 

intenzivními opakovanými pohyby zaměřenými na méně hyperaktivní svaly 

(Gál, Hoskovcová a Jech, 2015). 

V několika posledních desetiletích však byla rehabilitace u chronických pacientů, 

vzhledem k její finanční nákladnosti, často ukončována v momentě, kdy pacient 

nevykazoval již žádné významné známky zlepšení. Z důvodu následného ovlivnění 

svalové hyperaktivity a zkrácení měkkých tkání tak vznikla Dohoda o reedukačním 

tréninku (GSC) od prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD. Tato metoda v sobě zahrnuje 

jak opakované pohyby, tak prolongovaný strečink, čímž může vést k významným 

funkčním zlepšením u pacientů v chronické fázi. Pacient však musí po dobu minimálně 

jednoho roku soustavně cvičit terapeutem vybrané cviky a následně své cvičení písemně 

zaznamenávat do předem připraveného deníku. (Gál, Hoskovcová a Jech, 2015) 

Přístupy a metody uváděné v této kapitole jsou jen zlomkem možností konvenční 

manuální neurorehabilitace horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě. 

Jednou z dalších možností neurorehabilitace mohou být roboticky asistované terapie, 

které vzhledem k stoupající popularitě výpočetní techniky stále rostou v oblibě. 

V následující kapitole jsou robotické systémy v rehabilitaci horní končetiny rozebrány 

podrobněji.  

1.5 Robotické systémy v rehabilitaci horní končetiny 

Kapitola Robotické systémy v rehabilitaci horní končetiny uvádí základní 

informace o robotických zařízeních a jejich možnostech rozdělení dle jednotlivých 

kritérií. Kapitola také obsahuje konkrétní příklady robotických systémů. 

Nejčastější intervencí u pacientů po poškození mozku je v rehabilitaci 

individuální manuální terapie. Tato terapie je nejen časově, fyzicky a finančně náročná, 

ale častokrát také kratší, než je vyžadováno pro optimální terapeutický výsledek. Liší se 

u jednotlivých terapeutů v závislosti na jejich znalostech a zkušenostech a postrádá 

objektivnost v měření výkonu a pokroku pacienta. Vzhledem k těmto nedostatkům 
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se robotické systémy stávají podstatným nástrojem při rehabilitaci po získaném 

poškození mozku. (Babaiasl et al., 2016) 

Robotické systémy jsou relativně novou, v posledních letech vyvinutou, formou 

rehabilitace (Lippertová-Grünerová, 2015). V závislosti na expanzi výpočetní 

technologie v posledních letech bylo vynalezeno velké množství různých druhů 

robotických zařízení, která nachází svá uplatnění v rehabilitaci člověka. Mezi jejich 

hlavní výhody patří především intenzivní trénink opakovaných pohybů, který má 

pozitivní vliv na ztracenou motorickou funkci končetiny (Fasoli, 2016). 

Další výhodou robotů je často také schopnost provádět jednoduchá měření rozsahů 

pohybu během terapií, která doplňují klinická vyšetření motorických funkcí 

(Duret, Courtial a Grosmaire, 2016).  

Robotická zařízení se mohou dělit dle mnoha kritérií, kterými jsou například počty 

a typy rehabilitovaných kloubů, principu aktivace či typu mechanické struktury (Babaiasl 

et al., 2016). Základním rozdělením je však dělení dle končetiny, pro kterou jsou přístroje 

určeny. Existují tedy roboti pro horní nebo dolní končetiny s následným rozdělením 

na unilaterální a bilaterální dle toho, zda jsou rehabilitovány obě končetiny najednou 

či nikoliv. Platí však, že systémy pro rehabilitaci dolní končetiny jsou ve větší části 

případů bilaterální z důvodu zaměření na obnovu chůze (Iosa et al., 2012). Následná 

rozdělení jsou vzhledem k tématu této bakalářské práce směřována k horní končetině. 

Robotické systémy jsou dle zapojených kloubů zaměřeny na distální části 

končetiny, které zahrnují předloktí, zápěstí a ruku, nebo na proximální 

části končetiny zahrnující loket a rameno. Posledním rozdělením je spojení 

dvou předchozích, které zahrnuje proximální i distální klouby zároveň. 

(Babaiasl et al., 2016; Masiero et al., 2009; Maciejasz et al., 2014) 

Z pohledu principu aktivace mohou být roboti rozděleni na pasivní, 

aktivní a interaktivní systémy. Aktivní roboti jsou ve většině případů 

poháněni elektrickým, pneumatickým či hydraulickým pohonem, čímž kontrolují 

zařízení a umožňují podporu končetiny v pohybu k cíli, proti gravitaci či přidat zátěž 

na končetinu. V porovnání s aktivními zařízeními mohou pasivní systémy pacienta 

podpořit pouze v odlehčení končetiny proti gravitaci, jsou tedy vhodné spíše pro pacienty, 

kteří nepotřebují příliš velkou podporu. Interaktivní systémy jsou navíc charakteristické 

dalšími kontrolními strategiemi, které umožňují reagovat na pacientovo úsilí. 

(Babaiasl et al., 2016; Masiero et al., 2009; Maciejasz et al., 2014) 
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 Dle mechanické struktury je možné robotická zařízení dělit na exoskeletární 

a tzv. end-effector based roboty, kteří jsou v jednom bodě spojeny s pacientovou 

končetinou a v závislosti na degrees of freedom zařízení mohou končetinu 

umísťovat a orientovat v prostoru. Exoskeletární zařízení mají v porovnání s end-effector 

based roboty konstrukci, která umožňuje kontrolu pohybu každého kloubu zvlášť, 

čímž minimalizují abnormální posturu či pohyb. Nevýhodou však je 

složité přizpůsobování nastavení skeletu pro každý segment končetiny. 

(Babaiasl et al., 2016; Masiero et al., 2009; Maciejasz et al., 2014)  

Mechanická struktura robotů velmi často brání interakci s reálnými objekty. 

Z tohoto důvodu je velká část robotických zařízení spojena se senzorickou zpětnou 

vazbou, kterou je myšleno například herní rozhraní či virtuální realita. Jejich výhodou 

je zejména umožnění rychlého přechodu mezi úkoly, vykonávání pohybu v různém 

prostředí a poskytnutí motivace, která je popisována jako jedna z hlavních složek úspěšné 

rehabilitace. Robotické systémy by měly umožňovat přizpůsobení obtížnosti her 

schopnostem pacienta tak, aby předcházely jeho frustraci a demotivaci v případě herního 

neúspěchu. (Brackenridge et al., 2016; Guidali et al., 2011) 

Mezi běžně využívané přístroje při rehabilitaci horní končetiny, které jsou spojené 

s virtuálním prostředím, patří například: Amadeo®, Armeo®, Diego® či v další kapitole 

podrobněji zpracované Pablo®. 

Amadeo®  

Amadeo® je moderní robotické zařízení pro osoby, jež mají omezení pohybu 

v distální části horní končetiny, zejména prstech. Systém umožňuje nastavení 

individuální terapie pro každého pacienta zvlášť dle jeho aktuálních možností a potřeb. 

Terapeut tedy může vybírat mezi aktivní, pasivní či asistovanou terapií prstů a palce, která 

je prováděna ve specifických vzorech pro všechny prsty najednou nebo pro každý prst 

individuálně. Senzory integrované v zařízení navíc umožňují zaznamenání 

a vyhodnocování síly prstů, což napomáhá při kontrole průběhu terapií. (Amadeo®: User 

manual, 2016) 

Armeo® Spring 

Armeo® Spring je robotické zařízení sloužící k rehabilitaci celé horní končetiny. 

Skládá se z nastavitelného závěsného systému (exoskeletonu), který umožňuje odlehčit 

proximální i distální část končetiny a zvětšovat její zbytkovou aktivní hybnost. Distální 

část ramene přístroje, která je uchopena v ruce, navíc obsahuje detektor síly stisku ruky. 
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Díky těmto možnostem přístroj umožňuje trénink komplexních funkcí celé horní 

končetiny. (Bishop a Stein, 2013) 

Diego® 

Diego® je robotické zařízení, které napomáhá pacientům znovu provádět 

přirozené pohyby ramene a paže pomocí pasivní, asistované či aktivní terapie. Popruhy 

zařízení Diego® umožňují zavěsit jednu či obě končetiny zároveň a tím vyloučit gravitaci 

dle potřeby pacienta tak, aby byl umožněn pohyb i při zachované nízké funkci paže. 

(The clever therapy, 2013) 

1.5.1 Pablo® System 

Vzhledem k použití robotického přístroje Pablo® System v praktické části této 

bakalářské práce je v této kapitole zařízení podrobněji popsáno. 

Pablo® System je moderní terapeutické a hodnotící zařízení pro rehabilitaci HKK 

u pacientů po získaném poškození mozku. Díky obsahu vysoce citlivých senzorů 

v Pablo® sensor handle umožňuje přístroj měření a rehabilitaci rozsahu pohybu všech 

kloubů HKK a síly stisku ruky či prstů. (Nica, Brailescu a Scarlet, 2013) 

Zařízení je určeno všem dětským i dospělým pacientům, kteří vykazují známky 

poškození motorických funkcí, ale zároveň mají zachovanou alespoň částečnou hybnost 

horní končetiny, neboť přístroj umožňuje vykonávat pouze aktivní či asistivní terapii 

(The clever therapy, 2013). 

Popisovaný robotický systém nabízí možnost interaktivních terapií na bázi 

virtuální reality, které lze individuálně nastavit pro každého pacienta. Terapeut tedy 

na základě pacientových schopností vybírá pro každou intervenci parametry pohybu 

horní končetiny a síly stisku ruky/prstů, kterých by mělo být dosaženo nejvíce vyhovující 

virtuální hrou. (Nica, Brailescu a Scarlet, 2013) 
Přístroj Pablo® System umožňuje několik typů ovládání, díky kterým lze trénovat 

různé pohyby v závislosti na typu ovladače. Základním ovladačem celého zařízení je 

Pablo® sensor handle, který je hodnotícím nástrojem i samotným ovladačem určeným 

k ovládání virtuální reality během terapií. Tento ovladač umožňuje trénink a měření 

svalové síly stisku ruky a prstů, trénink a měření rozsahu pohybu kloubů horní končetiny 

a také vyhodnocení/porovnání výsledků obou HKK. Pablo® sensor handle je možné 
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pomocí dodávaných pásků připevnit na jakoukoliv část horní končetiny nebo vložit do 

jednoho z přídavných ovladačů. (The clever therapy, 2013; Pablo®: User manual, 2015) 

Obr. č. 1.1 Pablo® sensor handle (MedicalExpo, 2018) 

Jedním z přídavných ovladačů je Pablo® Multiball. Pablo® Multiball je zařízení 

pro trénink loketního kloubu a zápěstí, které umožňuje trénink pronace/supinace 

a palmární/dorsální flexe ruky (The clever therapy, 2013; Pablo®: User manual, 2015). 

Obr. č. 1.2 Pablo® Multiball (MedicalExpo, 2018) 

Posledním přídavným ovladačem je Pablo® Multiboard, který slouží k tréninku 

opakovaných pohybů ramene, lokte a částečně také trupu (Pablo®: Manual, 2017). 

Obr. č. 1.3 Pablo® Multiboard (MedicalExpo, 2018) 

 Robotické zařízení Pablo® Systém, využívané v praktické části bakalářské práce 

a teoreticky popsané výše v této kapitole, pochází z roku 2013. V roce 2017 však byla 

vyvinuta novější, modernější verze, ke které bylo přidáno několik vylepšení 

např. bluetooth snímače pohybu a bluetooth připojení ovladačů k počítači. 
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1.5.2 Studie zaměřené na efektivitu robotických systémů u pacientů 

s CMP 

V této kapitole je uvedeno několik vybraných studií, které se zabývají robotickými 

systémy a prokázáním jejich efektivnosti na horní končetinu u pacientů po cévní mozkové 

příhodě v akutní či subakutní fázi.  

V posledních letech vzniklo hned několik studií zaměřených na zjištění efektivity 

robotických systémů v rehabilitaci pacientů s cévní mozkovou příhodou. Zkoumané 

studie jsou však značně heterogenní, čímž se jejich výsledky stávají obtížné zcela 

jednotně interpretovat. Jednotlivé studie se liší počtem zkoumaných probandů, kritérii 

pro začlenění do studie, použitými druhy měření, délkou trvání terapií, typy použitých 

robotických přístrojů atd. Pro stručný přehled je v této kapitole uvedeno několik 

vybraných studií zaměřených na dané téma. 

Sale, Lombardi a Franceschini (2012) do své studie zaměřené na hodnocení 

efektivity intenzivní roboticky asistované terapie zahrnuli 7 pacientů v akutní fází 

ischemické cévní mozkové příhody (26 +/- 10 dní od příhody), kteří splňovali 

předem určená kritéria. Pacienti byli hodnoceni před započetím rehabilitace, 

po deseti robotických intervencích a po ukončení rehabilitace, kdy k jejich hodnocení 

byly využity následující nástroje: Fugl-Meyer hodnocení, Medical Research Council 

škála, Motorický Index, Modifikovaná Ashwortova škála, Barthel Index, 

Kanadské hodnocení výkonu zaměstnání, Funkční míra nezávislosti. Robotická 

rehabilitace za pomoci přístroje Amadeo® v této studii probíhala po dobu 4 týdnů, 

40 minut (10 minut pasivní mobilizace horní končetiny, 30 minut terapie ruky) 5x týdně. 

Mimo této rehabilitace pacienti také absolvovali každý den tříhodinovou fyzioterapii. 

Výsledky ukazují, že intenzivní terapie pomocí robotických systémů u pacientů s CMP 

mohou dosáhnout významného snížení motorické poruchy paretické končetiny. Výsledky 

statistické analýzy Medical Research Council škály prokázaly pozitivní účinek pro 

obnovu svalové síly, zvýšení skóre Fugl-Meyer hodnocení spolu se zvýšením skóre 

Motorického Indexu prokázalo také vliv na zvýšení kvality života měřené pomocí Barthel 

Indexu. Autoři nicméně uvádějí, že studie má své limitace v nízkém počtu zkoumaných 

pacientů a absenci kontrolní skupiny, čímž jí není možné přiřknout velký klinický 

význam. Vzhledem k absenci kontrolní skupiny nebylo taktéž možné objektivně ověřit 

efektivnost léčby. 
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Studie publikovaná v roce 2013 mimo jiné zkoumala změny síly úchopu ruky 

po cévní mozkové příhodě. K hodnocení v této studii bylo využito Motorického Indexu, 

Barthel Indexu, NIH Stroke Scale a Rivermeadského testu pohyblivosti. Zahrnuto bylo 

7 pacientů mezi 59 až 80 lety s minimálním odstupem 4 týdnů od první prodělané CMP, 

kteří absolvovali třítýdenní neurorehabilitaci o 15 intervencích (každá cca 20 minut) 

na přístroji Amadeo®. Mimo robotické terapie byly pacientům poskytované i klasické 

intervence v rámci hospitalizace. Výsledky vyšetření ukázaly, že došlo k významnému 

zlepšení Motorického Indexu a svalové síly úchopu. Taktéž zjistily, že postižení mělo 

tendenci se snižovat a nezávislost zvyšovat (jak ukázaly výsledky Barthel Indexu, 

NIH Sroke Scale a Rivermeadského testu), avšak změny nebyly nijak významné. 

(Pinter et al., 2013)  

V roce 2014 byla uveřejněna studie zkoumající efekt robotické rehabilitace horní 

končetiny u pacientů v subakutní fázi cévní mozkové příhody. Celkem 53 pacientů 

splňujících podmínky bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Do zkušební skupiny bylo 

zařazeno 26 pacientů, kdy každý jeden absolvoval celkem 30 roboticky asistovaných 

terapií na přístroji MIT-MANUS/InMotion2, rozdělených po 5 intervencích do 6 týdnů 

po 45 minutách. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 27 pacientů, u kterých proběhlo 

taktéž 30 terapií v 6 týdnech po 5 konvenčních terapiích o stejném časovém rozsahu jako 

u roboticky asistované terapie. Každý jedinec zahrnutý do studie absolvoval také 

každodenní tříhodinovou fyzioterapii. Pro objektivizaci terapií byla použita tato 

měření: Fugl-Meyer hodnocení, Modifikovaná Ashwortova škála, pasivní rozsahy 

pohybu a Motorický Index. Veškerá měření byla provedena na začátku studie, 

po 15 terapiích a na konci studie. Výsledky této studie ukázaly, že intenzivní roboticky 

asistovaná terapie může významně snížit motorické poškození horní končetiny u pacientů 

v subakutní fázi cévní mozkové příhody. Statisticky významných změn bylo na konci 

studie dosaženo u obou skupin ve Fugl-Meyer hodnocení a Motorickém Indexu. 

V analýze výsledků pasivních pohybů a Modifikované Ashwortově škále bylo zjištěno, 

že spasticita výrazně poklesla u zkušební skupiny, čímž byl prokázán pozitivní efekt 

robotické terapie na spasticitu. (Sale et al., 2014) 

Studie uveřejněná roku 2016 zkoumala efekt robotické terapie na horní končetinu 

u 60 pacientů s hemiplegií v subakutní fázi CMP. Celkem 60 pacientů bylo náhodně 

rozděleno do dvou skupin po 30 osobách, kdy každý pacient obdržel 40 minut standardní 

terapie plus 40 minut „self-guided“ terapie nebo 40 minut roboticky asistované terapie. 

Terapie této studie probíhaly 7x týdně po dobu 6 týdnů pomocí přístrojů ReoGo, Motorika 
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Medical, Caesaria a Israel. Ke vstupnímu a výstupnímu vyšetření bylo použito měření 

pomocí Fugl-Meyer hodnocení, Wolf Motor Function Test a Motor Activity Log. Značné 

změny u roboticky asistované terapie byly v porovnání se „self-guided“ terapií zjištěny 

v hodnocení Fugl-Meyer. Vyšetření Wolf Motor Function Test a Motor Activity Log 

zůstalo bez významnějších změn. (Takahashi et al., 2016) 

Randomizovaná klinická studie Dimkić Tomić et al. (2017) se snažila prokázat 

účinnost roboticky asistujících systému v porovnání s běžnou terapií po cévní mozkové 

příhodě. Do této studie bylo začleněno 26 pacientů v subakutní fázi CMP, kteří byli 

rozčleněni do 2 skupin. První skupina podstoupila běžnou rehabilitaci s přidanými 

30 minutami na přístroji ArmAssist. Kontrolní skupina podstoupila tutéž běžnou 

rehabilitaci s přidanými 30 minutami ergoterapie, která byla co nejvíce shodná 

s robotickou terapií první skupiny. Tyto přídavné terapie byly prováděny 15x po dobu 

tří týdnů (5x týdně po zmíněných 30 minutách) a přibližně ve stejnou denní hodinu. 

Vstupní a výstupní měření bylo provedeno pomocí Fugl-Meyer hodnocení, Wolf Motor 

Function Test a Barthel Index. V této randomizované klinické studii výsledky ukazují, 

že rehabilitace pomocí robotických systémů snižují motorický deficit efektivněji 

než shodné konvenční rehabilitace v subakutní fázi CMP. 

Autoři náhodně vybraných studií se shodují v tom, že robotické systémy jsou 

v terapii obecně dobře snášené a bezpečné a vykazují motorické zlepšení 

u zkoumaných pacientů v akutní či subakutní fázi CMP. Takahashi et al. (2016) 

například uvádí, že robotické systémy mohou být užitečnou alternativou 

ke klasické terapii vedené terapeutem. Nicméně je však důležité, aby v budoucnu 

bylo provedeno několik dalších randomizovaných kontrolních studií s využitím 

robotických systémů u pacientů s CMP. 
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2 Praktická část 

Praktická část této bakalářské práce ve svých kapitolách popisuje své cíle, 

zvolenou metodologii, výběr vzorku, metody sběru dat a praktický průběh realizace 

práce. Zároveň uvádí přehledné tabulky s naměřenými hodnotami vybraného vstupního 

a výstupního vyšetření každého probanda a zpracované odpovědi na uzavřené otázky 

z dotazníku týkajícího se subjektivního hodnocení terapií a samotného přístroje 

Pablo® System. 

2.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda má třítýdenní intenzivní roboticky 

asistovaná terapie za pomoci přístroje Pablo® System efekt na aktivní rozsahy pohybu 

kloubů paretické horní končetiny a svalovou sílu stisku paretické ruky u vybraných 

probandů v akutní fázi cévní mozkové příhody.  

Dalším stanoveným cílem je odhalit, zdali je případné zlepšení v těchto složkách 

přenositelné do funkčních pohybů horní končetiny během běžných denních aktivit 

(ADL). 

Třetím cílem této bakalářské práce je zjistit u vybraných probandů, zda má 

intenzivní rehabilitace pomocí přístroje Pablo® System vliv také na zvýšení soběstačnosti 

v personálních ADL. 

2.2 Metodologie bakalářské práce 

Praktická část této bakalářské práce proběhla od listopadu roku 2017 do března 

roku 2018 na oddělení Lůžek včasné rehabilitace iktového centra, Geriatrické kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Pro dosažení stanovených cílů byla třem pacientům v akutní fázi CMP, splňujícím kritéria 

pro vstup do případových studií, podána třítýdenní intenzivní rehabilitace paretické HK 

pomocí přístroje Pablo® System. Každý týden proběhly celkem 4 terapie, přičemž každá 

z nich trvala okolo 45 minut. Z celkového času 45 minut bylo přibližně 15 minut 

věnováno přípravě postižené horní končetiny (protahování spastických svalů, 

senzomotorická stimulace a facilitace pomocí ježků, myofasciální techniky) a 30 minut 

samotné terapii na přístroji Pablo® System. V době případových studií nebyla u žádného 
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z pacientů podávána jiná rehabilitace horní končetiny. Podrobný popis praktického 

průběhu realizace viz kapitola 2.3.  

2.2.1 Výběr vzorku 

Do případových studií byli zařazeni celkem tři pacienti s parézou horní končetiny 

v akutní fázi cévní mozkové příhody. Pacienti byli dle předem stanovených kritérií 

vybráni na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra, Geriatrické kliniky Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vstupní kritéria 

pro zařazení do případových studií byla: 

• hospitalizace na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra 

• získané poškození mozku 

• doba od onemocnění do začátku terapie maximálně jeden měsíc 

• schopnost samostatného stabilního sedu na židli či na vozíku 

• zachovaná minimální aktivní hybnost paretické HK  

• částečně zachované hluboké čití paretické HK 

• částečně zachované kognitivní funkce  

• absence vizuálního neglect syndromu 

• ochota spolupracovat a podepsat Informovaný souhlas pacienta s účastí 

v bakalářské práci 

Vzhledem k nutnosti stabilního sedu při využívání přístroje Pablo® System byl 

jako jedno z kritérií stanoven stabilní sed na židli či vozíku. Tato skutečnost byla 

vyšetřena v rámci hodnocení ADL pomocí Funkční míry nezávislosti (FIM).  

Pro správné ovládání přístroje je nezbytné, aby pacient disponoval minimální 

aktivní hybností paretické horní končetiny. Z tohoto důvodu byla tato skutečnost 

stanovena jako jedno z kritérií pro zařazení do případových studií. Zadané kritérium bylo 

vyšetřeno orientačně.  

Dále je potřebné, aby pacient pohyboval paretickou končetinou a zároveň sledoval 

obrazovku počítače. Z tohoto důvodu bylo vyžadováno, aby pacient disponoval alespoň 

částečně zachovaným hlubokým čitím paretické HK. Toto kritérium bylo stejně jako 

zachování aktivní hybnosti vyšetřeno orientačně. 

Díky nutnosti pochopit a aplikovat zadané instrukce bylo jako další kritérium 

stanoveno částečné zachování kognitivních funkcí. Tyto funkce byly vyšetřeny 
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Montrealským kognitivním testem (MoCA), ve kterém bylo pro vstup do případových 

studií požadováno získat minimálně 15 bodů z 30 možných. Použitý test slouží 

k hodnocení kognitivních funkcí, jako je paměť, řeč, exekutivní funkce, prostorové 

funkce, počty, abstrakce, pozornost, koncentrace a orientace. Mezi jeho hlavní výhody 

patří krátká doba administrace (Julayanont a Nasreddine, 2017). 

Pro správné a úplné provedení úkonů vyžadovaných hrou je potřebné, aby pacient 

viděl celý monitor počítače. Z tohoto důvodu byla absence vizuálního neglect syndromu 

stanovena jako jedno ze vstupních kritérií, které bylo ověřeno pomocí Albertova testu. 

Albertův test spočívá v přepůlení všech náhodně rozmístěných čar na papíře před 

pacientem. V případě nepřeškrtnutí čar na jedné ze stran papíru je pacientovi následně 

diagnostikován vizuální neglect syndrom (Zeltzer a Menon, 2010). 

Pro vstup do případových studií bylo dále zapotřebí, aby každý z probandů 

podepsal Informovaný souhlas pacienta o účasti v této bakalářské práci. Všichni pacienti 

zařazeni do případových studií Informovaný souhlas (viz příloha 3) podepsali. 

Zdali pacient splňuje požadovaná kritéria, bylo zjišťováno před započetím sběru 

dat ve spolupráci se zaměstnanci Lůžek včasné rehabilitace iktového centra. 

2.2.2 Metody sběru dat 

První metodou sběru dat této bakalářské práce byly zvoleny 3 kompletní 

kazuistiky probandů splňujících vstupní kritéria pro zařazení do případových studií.  

Během vstupního vyšetření byl formou rozhovoru proveden odběr detailní 

anamnézy, která byla v případě potřeby doplněna z dokumentace zařízení. Dále bylo 

ve spolupráci se zaměstnanci kliniky provedeno základní ergoterapeutické vyšetření 

a standardizovaná vyšetření zvolená pro dosažení stanovených cílů této bakalářské práce. 

Jejich přetestování následně proběhlo v rámci výstupního vyšetření po ukončení dvanácti 

intenzivních terapií na přístroji Pablo® System. Hodnoty vstupního a výstupního 

vyšetření byly později zpracovány do tabulky a porovnány.  

Pro dosažení stanovených cílů této bakalářské práce byly vyšetřovány aktivní 

rozsahy pohybu, svalová síla stisku ruky, funkce horní končetiny a soběstačnost. 

Aktivní rozsahy pohybu HK 

Aktivní rozsahy pohybu horní končetiny byly měřeny ve stupních pomocí 

plastového pákového goniometru a kovového prstového goniometru. Změřeny byly 

aktivní pohyby všech kloubů paretické horní končetiny včetně kloubů ruky. 
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Goniometr slouží k přesnému zjištění rozsahu pohybu kloubů končetin 

s výslednými hodnotami ve stupních. Měření probíhá ze základní pozice kloubu 

tzv. nulové pozice, případně z pozice, která se jí nejvíce přibližuje. Při měření je nutné 

najít bod, který je ve shodě s osou pohybu vyšetřovaného kloubu (pro střed goniometru), 

pevnou linii, od které pohyb začíná (pro pevné rameno goniometru) a linii, která udává 

směr pohybu (pro pohyblivé rameno goniometru). (Krivošíková, 2011) 

Aktivní rozsahy pohybu byly změřeny při počátečním vyšetření a následně 

po ukončení dvanácti intenzivních terapií na přístroji Pablo® System. 

Svalová síla stisku ruky 

Pro validní měření svalové síly stisku ruky byl použit Dynamometr Jamarâ, 

zapůjčený z Kliniky rehabilitačního lékařství Albertov.  

Testování svalové síly stisku ruky pomocí Dynamometru Jamarâ probíhá v pěti 

roztečích (9 cm, 12 cm, 14,5 cm, 17 cm, 20 cm), přičemž každá rozteč je testována třikrát 

za sebou (začíná se druhou nejmenší). Během testování pacient sedí. Ramenní kloub má 

v addukci, loketní kloub v 90° flexi a zápěstí v 30° dorsální flexi a 0–15° ulnární dukci. 

Další možností je volné svěšení končetiny podél trupu. Naměřené hodnoty se následně 

zapisují v kilogramech či librách. Z každé rozteče se poté vypočítá její průměr, který 

odpovídá aktuální svalové síle stisku ruky. (Švestková, 2008; Krivošíková, 2011) 

Měření bylo provedeno v rámci vstupního vyšetření a po ukončení třítýdenní 

intenzivní terapie na přístroji Pablo® System. 

Funkce horní končetiny 

Hodnocení funkce horní končetiny, respektive hodnocení úchopů a manipulace 

s předměty, bylo vyšetřeno pomocí modifikovaného Frenchayského testu paže 

(Modified Frenchay Arm Test).   

Modifikovaný Frenchayský test paže zahrnuje deset subtestů zaměřujících se 

na kvalitu vykonaného pohybu. Jednotlivé subtesty se hodnotí na bodové škále od 0 do 10 

s maximálním možným dosaženým počtem bodů 100, kdy 0 bodů značí nulový pohyb, 

5 bodů nízkou kvalitu dokončeného úkolu a 10 bodů značí normální pohyb. 

(Gracies et al., 2010)   



 
 

 
 

39 

Během vyšetření jsou předměty běžné denní potřeby rozestavěny do půlkruhu 

před pacienta. Pacient je poté vyzýván k provádění pohybů dle zadaných instrukcí, 

během kterých postupně využívá předměty umístěné v pořadí směrem od postižené 

končetiny:  

1. zavařovací sklenice 

2. papír, pravítko, tužka 

3. lahev 1,5 litru 

4. lahev 0,5 litru 

5. sklenička na pití 

6. papír, 3 kolíčky 

7. hřeben 

8. zubní pasta, kartáček 

9. talíř, příbor, hmota 

10. koště 

Funkce horní končetiny byla vyšetřena a ohodnocena při vstupním vyšetření 

a po ukončení 12 intenzivních terapiích na přístroji Pablo® System. 

Soběstačnost 

Pro hodnocení soběstačnosti byla zvolena Funkční míra nezávislosti (FIM). 

FIM stanovuje stupeň poruchy, progres během rehabilitace a také hodnotí její výsledný 

efekt. Hodnocení probíhá v šesti oblastech, které obsahují celkem 18 položek 

(13 fyzických a 5 psychosociálních), za které je celkem možné získat 18–126 bodů (13 

až 91 za položky fyzické a 5 až 36 za položky psychosociální). Každou položku je tedy 

možné ohodnotit na stupnici od 1 do 7, kdy 1–2 značí úplnou závislost, 3–5 částečnou 

závislost a 6–7 modifikovanou/úplnou nezávislost. Z položek kontroly močení I. a II. 

se do celkového součtu bodů započítává pouze jedno (nižší) bodové hodnocení. To samé 

platí i pro položky kontroly vyprazdňování I. a II. (Krivošíková, 2011) Hodnocení 

soběstačnosti bylo provedeno v rámci vstupního vyšetření a po ukončení třítýdenní 

intenzivní terapie na přístroji Pablo® System. 

Jako další metoda sběru dat byl zvolen dotazník s polouzavřenými otázkami, 

který byl probandům předložen po ukončení 12 intenzivních terapií na přístroji 

Pablo® System. Dotazník měl za úkol zjistit subjektivní názor probandů na roboticky 

asistovanou rehabilitaci pomocí přístroje Pablo® System. Konkrétněji zjišťoval vnímání 
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vykonaných intervencí, samotného přístroje a subjektivního zlepšení horní končetiny. 

Přesné znění dotazníku viz příloha 2. 

Výběr všech těchto metod byl podmíněn snahou o co největší možné zmapování 

efektivity intenzivní rehabilitace přístrojem Pablo® System a jeho výhod/nevýhod 

při rehabilitaci u vybraných probandů po získaném poškození mozku (CMP).  

2.3 Praktický průběh realizace  

Tato kapitola uvádí popis průběhu realizace praktické části této bakalářské práce. 

Podrobněji se zaměřuje především na průběh vykonaných intervencí u pacientů 

zařazených do případových studií. 

Sběr dat do praktické části této bakalářské práce proběhl od listopadu roku 2017 

do března roku 2018 na oddělení Lůžek včasné rehabilitace iktového centra, Geriatrické 

kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Před začátkem sběru dat byli vybrání tři pacienti splňující zadaná vstupní kritéria 

(hospitalizace na Lůžkách včasné rehabilitace iktového centra, získané poškození mozku, 

maximálně 1 měsíc od počátku onemocnění, stabilní sed, zachovaná minimální aktivní 

hybnost paretické horní končetiny, částečně zachované hluboké čití, minimálně 15 bodů 

v Montreálském kognitivním testu, absence vizuálního neglect syndromu, podepsaný 

informovaný souhlas pacienta), u kterých bylo následně provedeno vstupní vyšetření 

(anamnéza, ergoterapeutické vyšetření, aktivní rozsahy pohybu, svalová síla stisku ruky, 

funkce ruky, soběstačnost). Z tohoto vyšetření byly vybrány hlavní problémové oblasti 

motoriky každého probanda, které byly poté intenzivně trénovány na robotickém přístroji 

Pablo® System.  

V rámci každé případové studie proběhlo celkem dvanáct intenzivních terapií 

(4 terapie/týden) po 45 minutách. Každá z těchto terapií byla zahájena 15minutovou 

přípravou paretické horní končetiny probanda. Příprava končetiny obsahovala 

protahování spastických svalů, myofasciální techniky, senzomotorickou stimulaci 

a facilitaci pomocí ježků. Zbylých 30 minut terapie bylo věnováno rehabilitaci paretické 

horní končetiny pomocí přístroje Pablo® System, Tato část terapie spočívala v hraní 

dvouminutových virtuálních her, koncipovaných následovně: 

• 12 x 2 minuty cílené na zvýšení aktivních rozsahů pohybu HK (ramenní 

kloub, loketní kloub, zápěstí)  

• 3 x 2 minuty cílené na zvýšení síly stisku ruky  
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Na ovládání her byly v rámci případových studií využívány celkem tři ovladače 

(Pablo® sensor handle, Pablo® Multiball a Pablo® Multiboard), přičemž jejich využití 

záviselo na kompatibilitě k příslušné hře a pohybu, který ovladač umožňoval. Mezi hry 

využívané v rámci případových studií patřily:  

• Chytač jablek (Pablo® sensor handle, Multiball) 

• Hasič (Pablo® sensor handle, Multiball) 

• Balón (Pablo® sensor handle, Multiball, Multiboard) 

• Slepice a červ (Pablo® Multiball, Multiboard) 

• Labyrint (Pablo® Multiball, Multiboard) 

• Střelba (Pablo® sensor handle) 

• Recyklace (Pablo® sensor handle) 

Pro efektivní trénink motorických oblastí byly zmíněné hry přizpůsobovány 

aktuálnímu stavu pacienta. Z tohoto důvodu byly při započetí každé nové hry v jejím 

úvodu nastaveny maximální možné rozsahy trénované motorické oblasti probanda. 

Dle nich se následně hra přizpůsobila a nastavila tzv. na míru. Nastavena byla dále také 

procenta (50 %, 75 %, 100 %), která udávala, jak velký pohyb či svalovou sílu stisku ruky 

(ze zadaného maximálního možného rozsahu) bude nutno vykonat pro správné ovládání 

dané hry. Možné bylo nastavit i úroveň hry a směr pohybu ovládaného předmětu. 

Součástí terapií bylo taktéž průběžné měření aktivních rozsahů pohybu paretické 

HK a svalové síly stisku paretické ruky po ukončení 4. a 8. terapie. Výsledné hodnoty 

počítačový program vyhodnotil v podobě spojnicových grafů, které následně sloužily 

jako zpětná vazba o úspěšnosti proběhlých terapií a jako motivace pacienta.  

2.4 Výsledky 

Kapitola výsledky obsahuje tabulky s naměřenými hodnotami standardizovaných 

vyšetření a odpovědi na dotazník subjektivního hodnocení přístroje Pablo® System. Pro 

potřeby této práce jsou v kapitole výsledky uvedeny pouze základní údaje z kazuistik. 

Kompletní kazuistiky viz příloha 1. 
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2.4.1 Proband 1 

Věk: 72 let (*1945) 

Pohlaví: muž 

Doba vzniku onemocnění: 5. 11. 2017  

Diagnóza: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a cerebri media l. sin. 

NO: Ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. sin., lehká 

pravostranná hemiparéza, akrálně až plegie, centrální léze n. VII vpravo, středně těžká 

dysartrie, smíšená fatická porucha  

Dominance: pravá horní končetina 

SVALOVÁ SÍLA STISKU RUKY 

 Tab. č. 2.1 a 2.2 obsahuje hodnoty svalové síly stisku ruky naměřené při vstupním 

vyšetření. Hodnoty obou HKK byly měřeny v pěti roztečích pomocí Dynamometru 

Jamarâ, přičemž každá rozteč byla měřena třikrát. Z výsledných hodnot tří měření byl 

následně vypočítán průměr v kilogramech. 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 5 2 3 3,333 
2. rozteč 2 3 5 3,333 
3. rozteč 5 5 5 5 
4. rozteč 4 5 5 4,667 
5. rozteč 5 5 5 5 

Tab. č. 2.1 Vstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 20 23 25 22,667 
2. rozteč 25 25 27 25,667 
3. rozteč 23 25 23 23,667 
4. rozteč 20 18 18 18,667 
5. rozteč 18 18 16 17,333 

Tab. č. 2.2 Vstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 
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Tab. č. 2.3 a 2.4 uvádí stejný postup měření po třítýdenní intenzivní rehabilitaci 

na přístroji Pablo® System (4 x týdně, 45 minut). 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 3 5 4 4 
2. rozteč 7 7 7 7 
3. rozteč 7 9 9 8,333 
4. rozteč 9 9 9 9 
5. rozteč 9 10 9 9,333 

Tab. č. 2.3 Výstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 23 30 27 26,667 
2. rozteč 32 32 34 32,667 
3. rozteč 27 27 32 28,667 
4. rozteč 23 27 27 25,667 
5. rozteč 23 23 23 23 

Tab. č. 2.4 Výstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

FUNKČNÍ MOTORIKA HORNÍCH KONČETIN 

Tab. č. 2.5 popisuje vstupní a výstupní bodové hodnocení funkční motoriky 

horních končetiny s využitím modifikovaného Frenchayského testu paže. Vyšetření 

proběhlo před první a po ukončení dvanácté terapie na přístroji Pablo® System.  

Subtest Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

otevření sklenice 1 2 
rýsování čar 5 6 
podání velké lahve 0 2 
podání malé lahve 0 2 
napití ze skleničky 1 3 
připnutí kolíčků 0 2 
česání 2 3 
vymáčknutí pasty 1 2 
krájení 0 0 
zametání 0 2 

Celkem 10 24 

Tab. č. 2.5 Testování funkční motoriky HKK pomocí mod. Frenchayského testu paže 
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AKTIVNÍ ROZSAHY POHYBU PARETICKÉ HORNÍ KONČETINY 

Tab. č. 2.6 zobrazuje goniometrem naměřené vstupní a výstupní hodnoty 

aktivních rozsahů pohybu paretické horní končetiny. Hodnoty byly naměřeny před 

začátkem první a po ukončení dvanácté terapie na přístroji Pablo® System. Aktivní 

rozsahy pohybu jsou v tabulce zapsány ve stupních. V případě uvedení dvou hodnot 

u jednoho pohybu, značí první uvedená hodnota výchozí polohu aktivního pohybu 

a druhá uvedená hodnota jeho maximální možný rozsah. 

Pravá 
horní 

končetina 
Pohyb 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

R
am

en
o 

flexe 60° 70° 
extenze 30° 35° 
abdukce 65° 70° 
horizontální abdukce 20° 20° 
horizontální addukce 50° 50° 
zevní rotace 30° 30° 

vnitřní rotace 40° 50° 

L
ok

et
 flexe 30° – 50° 20° – 100° 

extenze 0° 0° 
supinace 30° 45° 
pronace 35° 60° 

Z
áp
ěs

tí 

dorzální flexe 10° 30° 
palmární flexe 25° 40° 
radiální dukce 25° 35° 
ulnární dukce 10° 15° 

I.–
IV

. p
rs

t 

flexe MP 0° 20° – 45° 
flexe IP1 0° 20° – 25° 
flexe IP2 0° 0° 
extenze MP 0° 0° 
extenze IP1 0° 0° 
extenze IP2 0° 0° 

Pa
le

c 

flexe MP 0° 25° – 30° 
flexe IP 0° 0° 

opozice 
náznak 
pohybu 

k IV. prstu 

Tab. č. 2.6 Aktivní ROM, měřeno goniometrem ve stupních 
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SOBĚSTAČNOST 

Tab. č. 2.7 demonstruje bodové hodnocení položek Funkční míry nezávislosti. 

Hodnocení bylo provedeno při vstupním vyšetření a po třítýdenní intenzivní rehabilitaci 

na přístroji Pablo® System.  

Položka 
Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

příjem jídla 4 4 
osobní hygiena 4 4 
koupání 3 4 
oblékání – horní polovina těla 6 6 
oblékání – dolní polovina těla 4 6 
použití WC 4 5 
kontrola močení – část I. 7 7 
kontrola močení – část II. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část I. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část II. 7 7 
přesuny postel, židle, vozík 5 7 
přesuny toaleta 4 5 
přesuny vana, sprchový kout 4 5 
chůze/jízda na vozíku 4 5 
schody 1 3 

Celkem motorické položky 57 68 

porozumění 7 7 
exprese 4 5 
sociální interakce 7 7 
řešení problémů 7 7 
paměť 7 7 

Celkem psychosociální položky 32 33 

Celkem všechny položky 89 101 
Tab. č. 2.7 Hodnocení soběstačnosti pomocí Funkční míry nezávislosti 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍSTROJE PABLO® SYSTEM  

Níže jsou uvedeny odpovědi na polouzavřené otázky dotazníku, jenž zjišťuje 

subjektivní názor probanda 1 na přístroj Pablo® System a terapie s ním vykonané. 

Dotazník byl probandovi 1 předložen po ukončení třítýdenní intervence. 

1. Splnila rehabilitace s přístrojem vaše očekávání? 

- ne 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s průběhem terapií? 

- ano 

 

3. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ne, z jakého důvodu jste nebyl/a 

spokojen/a? 

- X 

 

4. V čem spatřujete výhody přístroje? 

- zábavná forma rehabilitace 

 

5. V čem spatřujete nevýhody přístroje? 

- nízký počet her 

 

6. Zlepšila se vaše končetina díky přístroji Pablo? 

- ano 

 

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ano, v čem konkrétně spatřujete zlepšení 

své končetiny?  

- větší svalová síla stisku ruky 

 

8. Jste spokojen s výsledkem terapie? 

- ne 
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2.4.2 Proband 2 

Věk: 73 let (*1944) 

Pohlaví: žena 

Doba vzniku onemocnění: 28. 12. 2017  

Diagnóza: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a. cerebri media l. dx. 

NO: Ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. dx, těžká levostranná 

hemiparéza, na levé horní končetině až plegie, léze n. VII vlevo, motorický neglect 

syndrom 

Dominance: pravá horní končetina 

SVALOVÁ SÍLA STISKU RUKY 

 Tab. č. 2.8 a 2.9 popisuje hodnoty svalové síly stisku ruky probanda 2. Hodnoty 

byly měřeny přístrojem Jamarâ Dynamometr před zahájením první terapie na přístroji 

Pablo® System. Vyšetření bylo provedeno v pěti roztečích, ve třech opakováních, 

ze kterých byl následně vypočítán průměr v kilogramech. Pro srovnání byly měřeny obě 

horní končetiny. 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 18 16 16 16,667 
2. rozteč 23 18 18 19,667 
3. rozteč 18 20 18 18,667 
4. rozteč 18 19 16 17,667 
5. rozteč 14 10 16 13,333 

Tab. č. 2.8 Vstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 0 0 0 0 
2. rozteč 0 0 0 0 
3. rozteč 0 0 0 0 
4. rozteč 2 1 0 1 
5. rozteč 0 0 0 0 

Tab. č. 2.9 Vstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 
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Stejným způsobem proběhlo vyšetření po ukončení dvanácté terapie na přístroji 

Pablo® System. Výsledky viz Tab. č. 2.10 a 2.11. 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 16 16 16 16 
2. rozteč 21 20 20 20,333 
3. rozteč 18 19 18 18,333 
4. rozteč 18 16 16 16,667 
5. rozteč 16 14 14 14,667 

Tab. č. 2.10 Výstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 1 0 3 1,333 
2. rozteč 2 2 1 1 
3. rozteč 2 1 1 1,333 
4. rozteč 2 2 2 2 
5. rozteč 0 0 0 0 

Tab. č. 2.11 Výstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

FUNKČNÍ MOTORIKA HORNÍCH KONČETIN 

Tab. č. 2.12 zobrazuje bodové hodnocení modifikovaného Frenchayského testu 

paže. Hodnocení proběhlo při vstupním vyšetření a po ukončení třítýdenní intenzivní 

rehabilitaci na přístroji Pablo® System. 

Subtest Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

otevření sklenice 1 4 
rýsování čar 3 4 
podání velké lahve 0 4 
podání malé lahve 1 4 
napití ze skleničky 1 4 
připnutí kolíčků 0 1 
česání 0 4 
vymáčknutí pasty 0 2 
krájení 0 0 
zametání 0 1 

Celkem 6 28 
Tab. č. 2.12 Testování funkční motoriky HKK pomocí mod. Frenchayského testu paže 
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AKTIVNÍ ROZSAHY POHYBU PARETICKÉ HORNÍ KONČETINY 

Tab. č. 2.13 obsahuje vyšetření aktivních rozsahů pohybu paretické horní 

končetiny, které byly měřeny pákovým a prstovým goniometrem. Hodnoty byly 

naměřeny před začátkem třítýdenní intenzivní terapie a po jejím ukončení. Uvedené 

aktivní rozsahy pohybu jsou zapsány ve stupních. V případě zápisu dvou hodnot 

u jednoho pohybu značí první uvedená hodnota výchozí polohu aktivního pohybu, druhá 

uvedená hodnota jeho maximální možný rozsah. 

Pravá 
horní 

končetina 
Pohyb 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

R
am

en
o 

flexe 120° 130° 
extenze 60° 60° 
abdukce 105° 140° 
horizontální abdukce 20° 30° 
horizontální addukce 100° 100° 
zevní rotace 60° 80° 

vnitřní rotace 80° 80° 

L
ok

et
 flexe 90° 130° 

extenze 0° 0° 
supinace 60° 80° 
pronace 60° 90° 

Z
áp
ěs

tí 

dorzální flexe 25° 30° 
palmární flexe 35° 40° 
radiální dukce 0° 10° 
ulnární dukce 0° 20° 

I.–
IV

. p
rs

t 

flexe MP 5° 45° 
flexe IP1 0° 40° 
flexe IP2 0° 0° 
extenze MP 0° 0° 
extenze IP1 0° 0° 
extenze IP2 0° 0° 

Pa
le

c 

flexe MP 0° 10° – 25° 
flexe IP 0° 10° – 15° 

opozice 
náznak 
pohybu 

k III. prstu 

Tab. č. 2.13 Aktivní ROM, měřeno goniometrem ve stupních 
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SOBĚSTAČNOST 

Tab. č. 2.14 uvádí vstupní a výstupní bodové hodnocení fyzických 

a psychosociálních položek Funkční míry nezávislosti. Položky byly bodovány 

na začátku první a po ukončení dvanácté intenzivní rehabilitace na přístroji 

Pablo® System.  

Položka 
Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

příjem jídla 4 4 
osobní hygiena 3 4 
koupání 2 4 
oblékání – horní polovina těla 3 5 
oblékání – dolní polovina těla 1 6 
použití WC 4 6 
kontrola močení – část I. 7 7 
kontrola močení – část II. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část I. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část II. 7 7 
přesuny postel, židle, vozík 5 6 
přesuny toaleta 4 5 
přesuny vana, sprchový kout 3 4 
chůze/jízda na vozíku 2 5 
schody 1 4 

Celkem motorické položky 46 67 

porozumění 7 7 
exprese 6 6 
sociální interakce 7 7 
řešení problémů 7 7 
paměť 6 6 

Celkem psychosociální položky 33 33 

Celkem všechny položky 79 100 
Tab. č. 2.14 Hodnocení soběstačnosti pomocí Funkční míry nezávislosti 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍSTROJE PABLO® SYSTEM  

V této části jsou uvedeny odpovědi na otázky dotazníku, který zjišťuje subjektivní 

hodnocení přístroje Pablo® System a terapií s ním vykonaných. Dotazník byl probandem 

2 vyplněn po ukončení dvanácté terapie. 

1. Splnila rehabilitace s přístrojem vaše očekávání? 

- ano 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s průběhem terapií? 

- ano 

 

3. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ne, z jakého důvodu jste nebyl/a 

spokojen/a? 

- X 

 

4. V čem spatřujete výhody přístroje? 

- zábavná forma rehabilitace 

- motivace rehabilitovat 

 

5. V čem spatřujete nevýhody přístroje? 

-  potřeba připevnit končetinu k ovladači Pablo® Multiboard 

 

6. Zlepšila se vaše končetina díky přístroji Pablo® System? 

- ano 

 

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ano, v čem konkrétně spatřujete zlepšení 

své končetiny?  

- větší pohyblivost ramene 

- větší pohyblivost prstů 

- větší svalová síla stisku ruky 

 

8. Jste spokojen/a s výsledkem terapie? 

- ano 



 
 

 
 

52 

2.4.3 Proband 3 

Věk: 62 let (*1955) 

Pohlaví: žena 

Doba vzniku onemocnění: 17. 1. 2018  

Diagnóza: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a. cerebri media l. dx. 

NO: Ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. dx., středně těžká 

levostranná hemiparéza, lehká centrální paréza n. VII vlevo  

Dominance: pravá horní končetina 

SVALOVÁ SÍLA STISKU RUKY 

 Tab. č. 2.15 a 2.16 demonstruje vstupní a výstupní hodnoty svalové síly stisku 

ruky obou HKK probanda 3. Síla stisku ruky byla vyšetřena v pěti roztečích a ve třech 

opakováních, ze kterých byl následně vypočítán průměr v kilogramech. K měření hodnot 

na začátku a po skončení třítýdenní intervence, byl využit Dynamometr Jamarâ. 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 16 16 18 16,667 
2. rozteč 20 25 23 22,667 
3. rozteč 20 23 23 22 
4. rozteč 18 20 20 19,333 
5. rozteč 16 18 19 17,667 

Tab. č. 2.15 Výstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 2 2 5 3 
2. rozteč 9 7 7 7,667 
3. rozteč 7 9 8 8 
4. rozteč 8 8 7 7,667 
5. rozteč 7 7 6 6,667 

Tab. č. 2.16 Výstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 
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Obdobným způsobem byl proband 3 vyšetřen po ukončení třítýdenní intervence 

na přístroji Pablo® System. Výsledky viz Tab. č. 2.17 a 2.18. 

Pravá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 18 19 16 17,667 
2. rozteč 20 25 27 24 
3. rozteč 23 23 23 23 
4. rozteč 20 21 23 21,333 
5. rozteč 18 16 20 18 

Tab. č. 2.17 Výstupní vyšetření svalové síly stisku PHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

Levá horní 
končetina 

1. pokus (Kg) 2. pokus (Kg) 3. pokus (Kg) průměr (Kg) 

1. rozteč 7 9 9 8,333 
2. rozteč 9 11 9 9,667 
3. rozteč 14 11 12 12,333 
4. rozteč 11 14 11 12 
5. rozteč 9 9 9 9 

Tab. č. 2.18 Výstupní vyšetření svalové síly stisku LHK, měřeno Dynamometrem Jamarâ 

FUNKČNÍ MOTORIKA HORNÍCH KONČETIN 

Tab. č. 2.19 udává výsledky vyšetření funkční motoriky horních končetin 

s využitím modifikovaného Frenchayského testu paže. Vyšetření proběhlo 

před započetím první a po ukončení dvanácté terapie na přístroji Pablo® System. 

Subtest Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

otevření sklenice 6 9 
rýsování čar 7 9 
podání velké lahve 5 9 
podání malé lahve 4 9 
napití ze skleničky 5 8 
připnutí kolíčků 5 8 
česání 5 7 
vymáčknutí pasty 6 8 
krájení 5 7 
zametání 8 10 

Celkem 56 84 
Tab. č. 2.19 Testování funkční motoriky HKK pomocí mod. Frenchayského testu paže 
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AKTIVNÍ ROZSAHY POHYBU PARETICKÉ HORNÍ KONČETINY 

Tab. č. 2.20 zobrazuje rozsahy aktivních pohybu paretické horní končetiny, 

před začátkem třítýdenní intenzivní terapie a po jejím ukončení. Hodnoty byly měřeny 

pákovým a prstovým goniometrem a zapsány ve stupních. V případě uvedení dvou 

hodnot u jednoho pohybu značí první uvedená hodnota výchozí polohu aktivního pohybu 

a druhá uvedená hodnota jeho maximální možný rozsah.  

Pravá 
horní 

končetina 
Pohyb 

Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

R
am

en
o 

flexe 60° 95° 
extenze 50° 50° 
abdukce 80° 100° 
horizontální abdukce 30° 35° 
horizontální addukce 80° 100° 
zevní rotace 90° 90° 

vnitřní rotace 70° 70° 

L
ok

et
 flexe 140° 140° 

extenze 0° 0° 
supinace 90° 90° 
pronace 90° 90° 

Z
áp
ěs

tí 

dorzální flexe 60° 70° 
palmární flexe 65° 70° 
radiální dukce 30° 30° 
ulnární dukce 30° 35° 

I.–
IV

. p
rs

t 

flexe MP 80° 90° 
flexe IP1 20° – 80° 90° 
flexe IP2 0° 30° 
extenze MP 0° 0° 
extenze IP1 0° 0° 
extenze IP2 0° 0° 

Pa
le

c flexe MP 20° 45° 
flexe IP 30°  35° 
opozice k III. prstu k I. prstu 

Tab. č. 2.20 Aktivní ROM, měřeno goniometrem ve stupních 
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SOBĚSTAČNOST 

Tab. č. 2.21 obsahuje bodové hodnocení položek Funkční míry nezávislosti. 

Hodnocení bylo provedeno při vstupním vyšetření a po ukončení třítýdenní intenzivní 

rehabilitace na přístroji Pablo® System. 

Položka 
Vstupní 

vyšetření 

Výstupní 

vyšetření 

příjem jídla 4 4 
osobní hygiena 4 4 
koupání 6 6 
oblékání – horní polovina těla 6 6 
oblékání – dolní polovina těla 6 6 
použití WC 7 7 
kontrola močení – část I. 7 7 
kontrola močení – část II. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část I. 7 7 
kontrola vyprazdňování – část II. 7 7 
přesuny postel, židle, vozík 6 7 
přesuny toaleta 6 7 
přesuny vana, sprchový kout 5 6 
chůze/jízda na vozíku 5 6 
schody 1 6 

Celkem motorické položky 70 79 

porozumění 7 7 
exprese 6 7 
sociální interakce 7 7 
řešení problémů 7 7 
paměť 6 7 

Celkem psychosociální položky 33 35 

Celkem všechny položky 103 114 
Tab. č. 2.21 Hodnocení soběstačnosti pomocí Funkční míry nezávislosti 
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SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PŘÍSTROJE PABLO® SYSTEM  

Níže jsou uvedeny odpovědi na polouzavřené otázky dotazníku subjektivního 

hodnocení přístroje Pablo® System a terapií s ním vykonaných. Dotazník byl 

probandovi 3 předložen po ukončení třítýdenní intervence. 

1. Splnila rehabilitace s přístrojem vaše očekávání? 

- ano 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s průběhem terapií? 

- ano 

 

3. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ne, z jakého důvodu jste nebyl/a 

spokojen/a? 

- X 

 

4. V čem spatřujete výhody přístroje? 

- motivace rehabilitovat 

- přizpůsobení přístroje a nastavení her na míru konkrétní osobě 

 

5. V čem spatřujete nevýhody přístroje? 

- nízký počet her 

- dětská podoba her 

 

6. Zlepšila se vaše končetina díky přístroji Pablo® System? 

- ano 

 

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ano, v čem konkrétně spatřujete zlepšení 

své končetiny?  

- větší pohyblivost zápěstí 

- větší pohyblivost prstů 

- větší svalová síla stisku ruky 

 

8. Jste spokojen/a s výsledkem terapie? 

- ano 
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3 Diskuze 

  Tato bakalářská práce uvádí výsledky stanovených vyšetření případových studií 

za účelem zjištění účinků třítýdenní intenzivní rehabilitace paretické horní končetiny 

na robotickém přístroji Pablo® System u vybraných probandů v akutní fázi cévní 

mozkové příhody. 

V posledních několika letech se spolu s růstem popularity výpočetní techniky 

začalo v rehabilitaci hojně využívat roboticky asistujících přístrojů, jejichž hlavní 

výhodou je umožnění intenzivního tréninku opakovaných pohybů HK (Fasoli, 2016). 

Vzhledem k tomuto faktu se efektivita roboticky asistované rehabilitace, potažmo 

různých druhů robotických zařízení, stala předmětem zkoumání několika vědeckých 

studií. Po hlubším prozkoumání dané problematiky však bylo zjištěno, že se žádná 

z těchto studií nezabývá efektivitou přístroje Pablo® System u pacientů po získaném 

poškození mozku. Pro stanovení metodologie praktické části této bakalářské práce byla 

z tohoto důvodu načerpána inspirace z výsledků a závěrů studií zabývajících se 

efektivitou obdobného robotického systému u této diagnózy. 

Jednou ze studií, jež poskytla podnět k výběru metodologie praktické části této 

bakalářské práce, byla studie od Pinter et al. (2013), která zkoumala změny po třítýdenní 

rehabilitaci (15 terapií) na přístroji Amadeo. Autoři zde prokázali, že u 7 zapojených 

pacientů došlo k významnému zlepšení Motorického Indexu a svalové síly úchopu. Studií 

bylo taktéž zjištěno, že terapie pomocí robotických systémů jsou obecně bezpečné a dobře 

tolerované. 

Další ze studií, které poskytly inspiraci pro sestavení metodologie, byla studie 

autorů Sale, Lombardi a Franceschini (2012), jenž zkoumala efektivitu intenzivní 

asistované terapie u pacientů v akutní fázi iCMP, Do jejího průběhu bylo zahrnuto celkem 

7 pacientů, u kterých bylo vykonáno dvacet 40minutových terapií na přístroji Amadeo. 

Výsledky statistické analýzy této studie následně prokázaly motorické zlepšení horní 

končetiny ve Fugl-Meyer hodnocení, Medical Research Council škále a Motorickém 

Indexu. Dle autorů mělo zlepšení motorických funkcí pomocí roboticky asistované 

terapie vliv také na zvýšení kvality života, což bylo podloženo zvýšením skóre Barthel 

Indexu. Popsanou studií byla mimo jiné prokázána proveditelnost roboticky asistované 

terapie u pacientů v akutní fázi cévní mozkové příhody.  

Jelikož se metodologie všech zkoumaných studií značně liší (např. kritérii 

pro začlenění do studie, použitými druhy měření, délkou trvání terapií), byla metodologie 
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této bakalářské práce stanovena tak, aby podané intervence a vybraná vyšetření vedla 

k prokázání stanovených cílů (zjištění efektu intenzivní rehabilitace na přístroji 

Pablo® System na rozsahy pohybu kloubů horní končetiny a svalovou sílu stisku ruky 

u vybraných probandů, zjištění, zda je zlepšení probandů přenositelné do funkčních 

pohybů horní končetiny během běžných denních aktivit, zjištění vlivu na zvýšení 

soběstačnosti s využitím paretické horní končetiny) a zároveň odpovídala rozsahu 

bakalářské práce. S ohledem na tyto požadavky podstoupili tři pacienti v akutní fázi CMP 

dvanáct intenzivních terapií na přístroji Pablo® System, které byly díky své vysoké 

fyzické náročnosti a potřebě odpočinku pacientů rozděleny do tří týdnů. Každá terapie 

byla složena z 15 minut přípravy postižené horní končetiny (protahování spastických 

svalů, senzomotorická stimulace a facilitace pomocí ježků, myofasciální techniky) 

a následně 30 minut samotné terapie na přístroji Pablo® System. Dle inspirace plynoucí 

ze zkoumaných studií zahraničních autorů byla pro zmapování účinku intenzivních 

terapií vyšetřována oblast svalové síly stisku ruky (Dynamometr Jamarâ), aktivního 

pohybu (goniometr), funkční motoriky horních končetin (modifikovaný Frenchayský test 

paže) a soběstačnosti (Funkční míry nezávislosti). Použitá vyšetření byla zvolena tak, 

aby se co nejvíce podobala vyšetřením zkoumaných studií a zároveň byla dostupná, 

citlivá a objektivní. Vyšetření pomocí této testové baterie proběhlo před započetím první 

a po ukončení dvanácté terapie. V rámci výstupního vyšetřená byl také každému 

pacientovi podán dotazník zjišťující subjektivní hodnocení přístroje Pablo® System. 

Výsledky vstupního a výstupního vyšetření každého probanda byly následně porovnány.  

Závěry z porovnání vstupních a výstupních výsledků stanovených vyšetření 

jednotlivých probandů jsou následující. Proband 1 dosáhl po intenzivní rehabilitaci 

na přístroji Pablo® System zlepšení ve všech měřených roztečích vyšetření svalové síly 

stisku paretické ruky (viz. Tab. č. 2.1 a Tab. č. 2.3). K nejvýznamnějšímu zlepšení došlo 

o 4,333 kg ve čtvrté a páté rozteči. V rámci vyšetření funkční motoriky horních končetin 

(viz Tab. č. 2.5) vykázal proband 1 zlepšení ve všech subtestech modifikovaného 

Frenchayského testu paže, vyjma subtestu krájení. Tuto skutečnost mohl zapříčinit fakt, 

že při činnosti krájení je kladen vyšší nárok na jemnou motoriku, koordinaci pohybu 

a svalovou sílu HKK. Nejvyšší bodové zlepšení (2 body) v tomto vyšetření nastalo 

v subtestech podání velké a malé lahve, napití ze skleničky, připnutí kolíčků a zametání. 

Celkové skóre vyšetření se zvýšilo z 10/100 b. na 24/100 b., celkem tedy o 14 bodů. 

V oblasti aktivních rozsahů pohybu paretické horní končetiny (viz Tab. č. 2.6) 

dosáhl proband 1 těchto rozdílů: flexe ramene 10°, extenze ramene 5°, 
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abdukce ramene 5°, vnitřní rotace ramene 10°, flexe lokte 60°, supinace 15°, pronace 25°, 

dorzální flexe zápěstí 20°, palmární flexe zápěstí 15°, radiální dukce zápěstí 10°, ulnární 

dukce zápěstí 5°, flexe MP kloubů I.–IV. prstu 25°, flexe IP1 kloubů I.–IV. prstu 5°, flexe 

MP kloubu palce 5°. Zlepšení proběhlo také v opozici palce od náznaku pohybu k pohybu 

k IV. prstu. Bodové hodnocení soběstačnosti (viz Tab. č. 2.7), vyšetřované pomocí 

Funkční míry nezávislosti, zvýšil proband 1 celkem o 12 bodů (89/126 b. vstupní 

vyšetření, 101/126 b. výstupní vyšetření). Ke zlepšení soběstačnosti se zapojením 

paretické horní končetiny došlo však pouze v položkách oblékání dolní poloviny těla 

(zlepšení o 2 body) a koupání (zlepšení o 1 bod).  

U probanda 1 se dle výše uvedených výsledků ukázalo, že intenzivní rehabilitace 

na přístroji Pablo® System má pozitivní vliv na aktivní rozsahy pohybu paretické horní 

končetiny a svalovou sílu stisku paretické ruky. Taktéž se ukázalo, že je toto motorické 

zlepšení paretické HK přenositelné do jejích funkčních pohybů a má pozitivní vliv 

na zvýšení soběstačnosti v určitých položkách pADL. 

Proband 2 docílil intenzivní rehabilitací na přístroji Pablo® System zlepšení 

v prvních čtyřech roztečích vyšetření svalové síly stisku paretické ruky (viz Tab. č. 2.9 

a Tab. č. 2.11). Největší zlepšení nastalo o 1,333 kg v první a třetí měřené rozteči. V páté 

rozteči proband 2 nevykázal žádné změny (0 kg), neboť rozměry dané rozteče byly nad 

rozsah aktivního pohybu jeho paretické ruky. V rámci vyšetření funkční motoriky 

horních končetin (viz Tab. č. 2.12) dosáhl proband 2 zvýšení bodového hodnocení 

ve všech subtestech modifikovaného Frenchayského testu paže s výjimkou subtestu 

krájení. Příčinou tohoto výsledku může být stejně jako u probanda 1 vyšší nárok 

na jemnou motoriku, koordinaci pohybu a svalovou sílu HKK. Největší bodový rozdíl 

ve zmíněném vyšetření nastal v subtestech podání velké lahve a česání (zlepšení 

o 4 body). Výstupní vyšetření se v porovnání se vstupním vyšetření zlepšilo o 22 bodů 

(vstupní vyšetření 6/100 b., výstupní vyšetření 28/100 b.). Aktivní rozsahy pohybu 

paretické horní končetiny (viz Tab. č. 2.13) zvýšil probanda 2 takto: flexe ramene 10°, 

abdukce ramene 35°, horizontální abdukce ramene 10°, zevní rotace ramene 20°, flexe 

lokte 40°, supinace 20°, pronace 30°, dorzální flexe zápěstí 5°, palmární flexe zápěstí 5°, 

radiální dukce zápěstí 10°, ulnární dukce zápěstí 20°, flexe MP kloubů I.–IV. prstu 40°, 

flexe IP1 kloubů I.–IV. prstu 40°, flexe MP kloubu palce 15°, flexe IP kloubu palce 5°, 

opozici palce od náznaku pohybu k III. prstu. V oblasti soběstačnosti (viz Tab. č. 2.14) 

zvýšil proband 2 celkové bodové hodnocení Funkční míry nezávislosti ze 79/126 b. 

na 100/126 b., celkem tedy o 21 bodů. Ke zlepšení soběstačnosti se zapojením paretické 
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HK došlo v položkách: osobní hygiena (zlepšení o 1 bod), koupání (zlepšení o 2 body), 

oblékání horní poloviny těla (zlepšení o 2 body) a oblékání dolní poloviny těla (zlepšení 

o 5 bodů).  

Z výše uvedených výsledku probanda 2 plyne, že intenzivní rehabilitace 

na přístroji Pablo® System má pozitivní vliv na zvýšení některých aktivních rozsahů 

pohybu paretické horní končetiny a svalovou sílu stisku paretické ruky. Z výsledků je 

taktéž zřejmé, že motorické zlepšení paretické HK probanda 2 vykazuje přínos pro 

zlepšení funkčních pohybů horní končetiny a zvýšení soběstačnosti v určitých položkách 

pADL. 

Proband 3 dosáhl po třítýdenní intenzivní rehabilitaci na přístroji Pablo® System 

zlepšení ve všech roztečích vyšetření svalové síly stisku paretické ruky (viz. Tab. č. 2.16 

a Tab. č. 2.18). K největšímu navýšení došlo o 5,333 kg v první rozteči a o 4,333 kg 

ve třetí a čtvrté rozteči. Při vyšetření funkční motoriky horní končetiny (viz Tab. č. 2.19) 

vykázal proband 3 zlepšení ve všech subtestech modifikovaného Frenchayského testu 

paže, s nejvyšším nárůstem pěti bodů v subtestu podání malé lahve. Bodové hodnocení 

celého vyšetření se zvýšilo celkem o 28 bodů (vstupní vyšetření 56/100 b., výstupní 

vyšetření 84/100 b.). V rámci aktivních rozsahů pohybu paretické horní končetiny 

(viz Tab. č. 2.20) docílil proband 3 těchto rozdílů: flexe ramene 35°, abdukce ramene 20°, 

horizontální abdukce ramene 5°, horizontální addukce ramene 20°, dorzální flexe zápěstí 

10°, palmární flexe zápěstí 5°, ulnární dukce zápěstí 5°, flexe MP kloubů I.–IV. prstu 10°, 

flexe IP1 kloubů I.–IV. prstu 30°, flexe IP2 kloubů I.–IV. prstu 30°, flexe MP kloubu 

palce 25°, flexe IP kloubu palce 5°. K rozdílu došlo také v opozici palce, od III. prstu 

k I. prstu. V oblasti soběstačnosti (viz Tab. č. 2.21) zvýšil proband 3 bodové hodnocení 

modifikovaného Frenchayského testu paže ze 103/126 b. na 114/126 b., celkem tedy 

o 11 bodů. Ke zlepšení soběstačnosti s využitím paretické horní končetiny však nedošlo 

v žádné z vyšetřovaných položek.  

Výsledky probanda 3 ukazují, že intenzivní rehabilitace pomocí přístroje 

Pablo® System má kladný efekt na zvýšení aktivních rozsahů pohybu paretické HK 

a svalové síly stisku paretické ruky. Zároveň poukazují na to, že je toto motorické zlepšení 

přenositelné do funkčních pohybů dané končetiny, ale na zvýšení soběstačnosti v pADL 

vliv nemá. 

Autoři zkoumaných studií zabývajících se prokázáním efektu roboticky 

asistované rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě uvádějí, že tento typ 

intervencí má kladný vliv na snížení motorického deficitu horní končetiny 
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(Sale, Lombardi a Franceschini, 2012; Sale et al., 2014; Pinter et al., 2013, Takahashi 

et al., 2016; Dimkić Tomić et al., 2017). S tímto faktem se ztotožňují i výsledky této 

bakalářské práce, které poukazují na pozitivní vliv přístroje Pablo® System na zvýšení 

aktivních rozsahů pohybu paretické HK a svalové síly stisku paretické ruky u všech 

probandů začleněných do případových studií. Zároveň toto tvrzení potvrzuje také 

dotazníkové šetření subjektivního hodnocení probandů, ve kterém všichni probandi 

shodně uvedli subjektivní pocit zlepšení motorických funkcí paretické HK. Nejčastější 

shoda nastala konkrétně ve zvýšení pohyblivosti prstů (dva ze tří probandů) a zvýšení 

svalové síly stisku ruky (tři ze tří probandů). Autoři Takahashi et al. (2016) a Dimkić 

Tomić et al. (2017) navíc pomocí Wolf Motor Function testu potvrdili také přenositelnost 

zmíněného motorického progresu HK do jejích funkčních pohybů. Stejného závěru 

dosáhly také výsledky případových studií této práce, které ukazují zvýšení bodového 

skóre téměř ve všech subtestech Frenchayského testu paže. Výjimku tvoří pouze subtest 

krájení, ve kterém proband 1 a proband 2 nevykázal žádné zlepšení. Takto jasně hovořící 

výsledky již nebyly získány v oblasti soběstačnosti. Obecně lze říci, že u všech probandů 

došlo k celkovému zvýšení soběstačnosti během pADL, s čímž se ztotožňují i některé 

ze zmíněných studií (Sale, Lombardi a Franceschini, 2012; Pinter et al., 2013, Dimkić 

Tomić et al., 2017). Nicméně z podrobnější analýzy zaměřené na využití paretické horní 

končetiny v položkách pADL bylo zjištěno, že u probanda 3 v tomto smyslu nenastalo 

žádné zlepšení. Z tohoto důvodu nelze přístroji Pablo® System jednoznačně přiřknout 

pozitivní vliv na zvýšení soběstačnosti probandů začleněných do praktické části této 

bakalářské práce.  

Uvedené porovnání výsledků zahraničních studií a případových studií této 

bakalářské práce však není vzhledem k použití značně odlišné metodologii zcela validní. 

Je taktéž nutné podotknout, že konečné výsledky těchto případových studií mohly 

být ovlivněny několika faktory. Jedním z nich je spontánní úprava postižených funkcí 

v rané fázi po cévní mozkové příhodě, tedy v prvních třech až šesti měsících od počátku 

onemocnění. Za touto úpravou stojí několik lokálních vlivů, do kterých se zahrnuje 

zlepšení lokální cirkulace, resorpce lokálních toxinů, obnova částečně poškozených 

ischemických neuronů a úbytek místního otoku (Bruno-Petrina, 2016). Dalším možným 

ovlivňujícím faktorem je individuální cvičení pacientů mimo robotickou rehabilitaci. 

Ačkoliv byla snaha zabránit ovlivnění výsledků působením jiné rehabilitace (probandům 

nebyla podávaná žádná jiná terapie HK vyjma přístroje Pablo® System), vlastnímu 

cvičení pacientů nebylo možné předejít. Individuální trénink tak mohl (stejně jako 
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roboticky asistovaná terapie) probandům napomoci ke zlepšení funkce paretické HK 

vlivem neuroplasticity neboli schopnosti nervového systému upravit svou strukturální 

a funkční organizaci (Bruno-Petrina, 2016). 

Vzhledem k faktu, že případové studie této bakalářské práce obsahují stejně jako 

zmíněné studie mnoho limitací, není možné zjištěnému efektu intenzivní rehabilitace 

na přístroji Pablo® System přiřknout zcela signifikantní význam.  

Jednou z hlavních limitací případových studií je malý vzorek probandů a s ním 

spojená jeho nízká heterogenita. Pro dosažení validních výsledků by bylo vhodné počet 

probandů několikanásobně navýšit. Mezi další limitaci případových studií patří zvolená 

délka a počet terapií na přístroji Pablo® System. Při vyšším počtu intervencí by případně 

mohlo dojít k většímu progresu postižených motorických funkcí horní končetiny. 

Limitací je taktéž absence kontrolní skupiny, která by zjištěný efekt přístroje potvrdila 

či vyvrátila. 

V průběhu případových studií bylo taktéž zjištěno několik limitací a nevýhod 

samotného přístroje Pablo® System, se kterými bylo nutné se vypořádat. Již při přípravě 

první terapie nastal problém s výškou stolu, na kterém měly být položeny ovladače 

Pablo® Multiball a Pablo® Multiboard. Pro zachování správné ergonomie sedu a prevenci 

bolestí ramen bylo nutné vyměnit vysoký stůl za výškově nastavitelné lehátko, které 

umožnilo přizpůsobení výšky individuálně každému z probandů. Pro další běžné 

využívání přístroje by však bylo vhodné nahradit měkké lehátko výškově nastavitelným 

stolem či stolem určeným přímo pro zařízení od společnosti Tyromotion, tzv. Tyrostation. 

V rámci ovládání zařízení byl jedním z hlavních problémů kabel u Pablo® sensor handle, 

který překážel při vykonávání určitých pohybů, a to zejména po připevnění senzoru 

k paži. Řešením bylo připevnění kabelu po celé délce horní končetiny pomocí přídavných 

pásek. V nové verzi přístroje je již kabel nahrazen bluetooth připojením k počítači. Mimo 

kabel senzoru byly problémy také se samotným senzorem a jeho zapojením do ovladače 

Pablo® Multiball. Při rychlejších pohybech senzor ze svého místa vypadával a bylo tak 

nutné ho i několikrát během terapie zasunout zpět na své místo. Naopak u ovladače 

Pablo® Multiboard senzor na svém místě držel, avšak samotný ovladač se vzhledem 

k omezené svalové síle stisku ruky probandů špatně držel. Ruku probandů 1 a 2 bylo 

následně nutné k ovladači připevňovat pomocí elastického obinadla. Tuto skutečnost 

proband 2 označil v dotazníku subjektivního hodnocení přístroje Pablo® System za jeho 

největší nevýhodu. Jako další nevýhodu uvedl proband 1 a 3 nízký počet her, které lze 

k terapiím využít. Proband 3 navíc kriticky ohodnotil dětský vzhled těchto her. V průběhu 
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samotného hraní bylo zjištěno několik dalších problémů. Patřily mezi ně opožděné reakce 

her na vykonané pohyby pacienta a zasekávání pohyblivých částí her v krajních bodech 

nastaveného rozsahu pohybu. Jako problémová oblast se také ukázalo rozeznávání 

předmětů ve hře Recyklace, během které bylo nutné probandům sdělovat, co za předmět 

mají aktuálně vytřídit (těžko rozeznatelný byl především předmět noviny a plechovka 

tuňáka).  

V navazujícím výzkumu zaměřeném na efekt roboticky asistované terapie pomocí 

přístroje Pablo® System u pacientů s poškozením mozku v akutní fázi by bylo vhodné 

zvážit použití vhodnější metodologie pro porovnání s již existujícími studiemi. 

Pro dosažení validnějších výsledků by bylo dále žádoucí snížit počet limitací studií 

a nevýhod přístroje. 
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4 Závěr 

Vzhledem k časové, fyzické a finanční náročnosti klasické manuální terapie 

se v posledních několika letech staly robotické systémy důležitým nástrojem při 

rehabilitaci následků získaného poškození mozku (Babaiasl et al., 2016). Mezi hlavní 

výhody těchto systémů patří především intenzivní trénink opakovaných pohybů, který má 

pozitivní vliv na ztracenou motorickou funkci končetiny (Fasoli, 2016). Pro praxi je 

důležité tento vliv podložit objektivními a validními důkazy získanými pomocí výzkumů 

či studií. Právě nárůst popularity robotických systémů a potřeba zisku validních důkazů 

tvoří téma této bakalářské práce aktuálním a přínosným. 

Tato práce si kladla za cíl odhalit účinky třítýdenní intenzivní rehabilitace 

paretické horní končetiny na robotickém přístroji Pablo® System u vybraných probandů 

v akutní fázi cévní mozkové příhody.  

Z výsledků případových studií plyne, že třítýdenní intenzivní rehabilitace 

na robotickém přístroji Pablo® System měla prokazatelně pozitivní vliv na zvýšení 

aktivních rozsahů pohybu paretické HK a svalové síly stisku paretické ruky u všech 

probandů začleněných do případových studií. Výsledky zároveň poukazují 

na přenositelnost zmíněného motorického progresu HK do jejích funkčních pohybů. 

Jednoznačně však neprokazují, že tato zlepšení jdou ruku v ruce se zvýšením 

soběstačnosti v personálních ADL. Z dotazníkového šetření subjektivního hodnocení 

přístroje dále vyplývá, že využití virtuální reality v rámci rehabilitace je dle probandů 

zábavné, přináší motivaci rehabilitovat a tím i dosáhnout kýžených zlepšení postižených 

funkcí horní končetiny.  

Na základě kladných výsledků případových studií se roboticky asistovaná terapie 

pomocí Pablo® System jeví jako účinná forma rehabilitace u pacientů v akutní fázi cévní 

mozkové příhody. Nicméně s přihlédnutím k nevýhodám přístroje a nejasnému výsledku 

vyšetření soběstačnosti, by bylo vhodné roboticky asistovanou terapii kombinovat 

s klasickou manuální terapií.  

Závěrem lze konstatovat, že veškeré stanovené cíle praktické části této bakalářské 

práce byly úspěšně naplněny. 
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8 Přílohy 

Příloha 1: Kazuistiky  

V této příloze jsou uvedeny tři kompletní kazuistiky pacientů s hemiparézou horní 

končetiny po cévní mozkové příhodě v akutní fázi, jenž byli zařazeni do případových 

studií této bakalářské práce. 

Proband 1 

Datum vyšetření: 22.11.2017 

Vyšetřující: Pavlína Gašparová ve spolupráci se zaměstnanci Lůžek včasné rehabilitace 

iktového centra 

Věk: 72 let (*1945) 

Pohlaví: muž 

Doba vzniku onemocnění: 5.11.2017  

DG: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a. cerebri media l. sin. 

NO: st.p. ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. sin., lehká 

pravostranná hemiparéza, akrálně až plegie, centrální léze n. VII vpravo, středně těžká 

dysartrie, smíšená fatická porucha  

OA:  - běžné dětské nemoci 

 - 1995 operace tříselné kýly vlevo 

 - 2007 osteosyntéza fraktury pravého zápěstí 

RA: otec v 84 letech úmrtí stářím, matka v 65 letech úmrtí na infarkt myokardu, sestra 

zdráva, děti nemá 

SA: ženatý, bezdětný, bydlí s manželkou ve 4. patře panelového domu s výtahem, 

bezbariérový vstup do vchodu domu, před hospitalizací plně soběstačný, pobírá starobní 

důchod, příspěvky na péči nemá 

ŠA: magisterský titul v oboru učitelství pro první stupeň základní školy 

PA: momentálně v důchodu, dříve učitel prvního stupně základní školy (Německo) 

AA: neguje včetně lékové 

Abusus: příležitostně alkohol, cigarety neguje 

Zrak a sluch: zrak korigován na blízko, sluch v normě 

Kompenzační pomůcky: dioptrické brýle 
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Zájmy: fotbal, poslech rádia 

Cíl klienta: chůze bez vycházkové hole, uchopení předmětů pravou horní končetinou, 

zlepšení produkce řeči 

VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

dominance: pravá horní končetina 

vzhled: symetrické držení končetin, končetiny ve středním postavení, bez otoků, barva 

kůže beze změn, svalový tonus zvýšen na PHK (flexory a vnitřní rotátory ramene, 

flexory a extenzory lokte, pronátory, flexory zápěstí a MP kloubů) 

aktivní rozsahy pohybu: vyšetřeno orientačně – aktivní rozsahy pohybu výrazně 

sníženy na PHK, LHK v normě 

funkční rozsahy pohybu: (0 = neprovede, 1 = provede neúplně, 2 = provede dobře) 

- ruce za hlavu: 0, ruce na temeno: 0, ruce na pusu: 1 

- ruce na protilehlá ramena: 0, ruce na stejnostranná ramena: 1 

- ruce za záda: 0, ruce na kolena: 0 

spasticita PHK: spasticita 2. stupně (dle Tardie stupeň 0/5) – vnitřní rotátory 

a extenzory ramene, horizontální adduktory ramene, flexory a extenzory lokte, 

pronátory a flexory zápěstí  

svalová síla PHK: vyšetřeno orientačně – kořenová svalová síla výrazně snížena (2/5), 

svalová síla stisku ruky výrazně snížena (1/5) 

jemná motorika PHK: koordinace prstů nelze vyšetřit pro těžkou parézu bez aktivní 

hybnosti, neprovede bidigitální, pluridigitální ani dlaňové úchopy, fáze přiblížení 

a oddálení úchopu omezené sníženým AROM a svalovou sílou PHK, fáze rozevření, 

držení a uvolnění úchopu neprovede  

diadochokineza: nelze vyšetřit 

Mingazziniho jev: nelze vyšetřit 

taxe: zkouška taxe (prst/nos) nelze vyšetřit  

apraxie končetin: negativní, vyšetřeno pomocí Apraxia screen of TULIA, kde pacient 

dosáhl 11/12 b. 
čití: vyšetřeno orientačně – normostézie hlubokého a povrchového čití na obou horních 

končetinách 
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HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI 

Pacient před hospitalizací plně soběstačný ve všech složkách ADL.  

pADL 

příjem jídla: nají se sám lžicí, nutná dopomoc při krájení, mazání, otevírání atp., 

polykání v normě 
osobní hygiena: po přípravě pomůcek se sám učeše a vyčisti si zuby, na holení 

a stříhání nehtů nutná fyzická dopomoc 1 osoby 

koupání: v sedě na koupacím křesle, fyzická dopomoc 1 osoby při přesunech, mytí 

a sušení celého těla včetně hlavy 

oblékání: samostatně si oblékne horní i dolní polovinu těla vyjma ponožek, boty 

nenazuje, tkaničky nezaváže, knoflíky a zipy nezapne 

použití wc: s mírnou fyzickou dopomocí 1 osoby přesun na toaletní křeslo, samostatně 

se očistí 

kontinence moči: plně kontinentní 

kontinence stolice: plně kontinentní 

přesuny: přesuny lůžko/židle/toaletní křeslo možné s dohledem 1 osoby, přesuny 

na WC a do koupelny s mírou fyzickou dopomocí 1 osoby 

iADL 

Pacient zvládá samostatně manipulaci s mobilním telefonem. Zbylé iADL zajišťovány 

ze strany personálu Lůžek včasné rehabilitace iktového centra. 

Pacient vyšetřen pomocí Funkční míry nezávislosti, kde dosáhl 89/126 b. Fyzické 

položky 57/91 b., psychosociální položky 32/35 b.  

MOBILITA A LOKOMOCE 

přetáčení: samostatně na obě strany bez dopomoci další osoby 

sed: vertikalizace do sedu samostatně přes flexi trupu, v sedě mírně nestabilní, přítomen 

tah na pravou stranu 

přesuny: přesun lůžko/vozík, vozík/židle, vozík/WC s dohledem 1 osoby, přesuny 

na WC a do koupelny s mírou fyzickou dopomocí 1 osoby 

stoj: vertikalizace do stoje se zevní oporou, mírně nestabilní, přítomen tah na pravou 

stranu 
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chůze: možná o vycházkové holi s fyzickou dopomocí 1 osoby (cca 20 m), chůze 

nestabilní 

schody: zatím nezkoušeny 

KOGNITIVNÍ FUKNCE  

Pacient orientovaný časem, místem osobou i situací. Porozumění v normě, komunikace 

vzhledem k fatické poruše heslovitá. Psychomotorické tempo mírně zpomaleno. Čtení 

v normě, psaní nelze vzhledem k paréze dominantní HK. Pacient vykazuje časté výkyvy 

nálad, spolupracuje, avšak jeho přístup k rehabilitaci je velmi laxní a bez motivace. 

Dle Montreálského kognitivního testu přítomna mírná kognitivní porucha s narušením 

prostorové orientace, paměti, vštípení a abstrakce. Ve vyšetření MoCA pacient dosáhl 

20/30 b. 

ZÁVĚR 

72letý pacient po ischemické cévní mozkové příhodě v povodí a. cerebri media l. sin. 

ze dne 5.11.2017 s lehkou pravostrannou hemiparézou, akrálně až plegií, centrální lézí 

n. VII vpravo, středně těžkou dysartrií a smíšenou fatickou poruchou. V pADL pacient 

částečně soběstačný, nutná dopomoc při mazání a krájení jídla, stříhání nehtů, holení, 

oblékání ponožek, obouvání bot, koupání a přesunech. Chůze cca 20 metrů 

o vycházkové holi s fyzickou dopomocí jedné osoby. Aktivní rozsahy pohybu HKK 

asymetrické, výrazně snížené na PHK (flexe a abdukce ramene, horizontální addukce 

a vnitřní rotace ramene, flexe lokte, pronace, dorzální a palmární flexe zápěstí, radiální 

a ulnární dukce zápěstí), akrum bez aktivní hybnosti. Neprovede bidigitální, 

a pluridigitální a dlaňové úchopy (fáze přiblížení a oddálení vázne, zbylé fáze 

neprovede). Na pravé horní končetině přítomna spasticita vnitřních rotátorů a flexorů 

ramene, horizontálních adduktorů ramene, flexorů a extenzorů lokte, pronátorů 

a flexorů zápěstí. Pacient orientovaný místem, časem, osobu i situací. Dotazům rozumí, 

odpovídá heslovitě v pomalejším psychomotorickém tempu. Dle objektivního vyšetření 

přítomna mírná kognitivní porucha s narušením prostorové orientace, paměti, vštípení 

a abstrakce.  
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ERGOTERAPEUTICKÉ PLÁNY A CÍLE 

Silné stránky: spolupráce, rodinné zázemí, oblékání horní a dolní poloviny těla 

Slabé stránky: aktivní rozsahy pohybu PHK, svalová síla stisku ruky PHK, fatická 

porucha, instabilita sedu, stoje a chůze 

Krátkodobé cíle:  

1. pacient si do 2 týdnů oblékne ponožky a obuje boty bez fyzické dopomoci druhé 

osoby 

2. pacient do jednoho měsíce zvýší aktivní rozsahy pohybu PHK a sílu stisku pravé 

ruky tak, aby byl schopný uchopit větší válcové a kulové předměty běžné denní 

potřeby (např. lahev s vodou nebo speciálně upravený příbor)  

3. pacient bude do 1 měsíce plně stabilní v sedě a stoji 

Krátkodobé plány:  

ad 1.  

- trénink oblékání ponožek a obouvání bot s fyzickým guidingem/slovním 

guidingem/bez guidingu 

- opakovaný nácvik oblékání a obouvání 

- doporučení kompenzačních pomůcek – navlékač ponožek, obouvač bot 

s prodlouženým úchytem 

- nácvik zacházení s kompenzačními pomůckami 

ad 2. 

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu PHK (Pablo® System, opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku pravé ruky (Pablo® System, terapeutická hmota, 

gelová vajíčka, theraband – postupné navyšování doby a náročnosti cvičení/tvrdosti 

předmětů) 

- opakovaný nácvik úchopů válcových a kulových předmětů různých velikostí/váhy 

ad 3.  

- zapojení rovnovážných cvičení do terapie 

- nácvik stability sedu se zapojením obou horních končetin do činnosti (využití 

balančních podložek) 

- zvýšení svalové síly DKK pomocí cviků předepsaných fyzioterapeutem 

- trénink stability stoje s využitím balančních podložek 
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Dlouhodobé cíle:  
1. pacient do jednoho roku udrží v ruce nůž a nakrájí si jídlo bez fyzické dopomoci 

druhé osoby  

2. pacient do půl roku udrží v levé ruce propisku a podepíše se 

3. pacient do půl roku ujde stabilně o vycházkové holi vzdálenost minimálně 300 

metrů bez fyzické dopomoci jiné osoby 

Dlouhodobé plány:  

ad 1. 

- trénink jemné motoriky  

- zvýšení aktivních rozsahů pohybu PHK (opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku pravé ruky (terapeutická hmota, gelová vajíčka, 

theraband – postupné navyšování tvrdosti předmětů, doby a náročnosti cvičení) 

- opakovaný nácvik úchopu příboru 

- modifikace příboru – rozšíření rukojeti 

- opakovaný nácvik krájení hmoty/potravin (stupňování tvrdosti hmoty/potravin) 

ad 2.  

- trénink jemné motoriky 

- zvýšení aktivních rozsahů pohybu PHK (opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku pravé ruky (terapeutická hmota, gelová vajíčka, 

theraband – postupné navyšování tvrdosti předmětů, doby a náročnosti cvičení) 

- opakovaný nácvik tužkového úchopu 

- doporučení a výběr nástavce na tužku pro lepší úchop 

- nácvik grafomotoriky – obtahování obrysů (postupné zmenšování velikosti obrysů), 

psaní podle vzoru atd. 

ad 3.  

- zvýšení aktivních rozsahů pohybu PDK (opakované pohyby) 

- rovnovážná cvičení  

- nácvik chůze o vycházkové holi s/bez fyzické dopomoci jiné osoby (postupné 

prodlužování vzdálenosti trasy) 

- doporučení kompenzačních pomůcek – peroneální páska 
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Proband 2 

Datum vyšetření: 26.1.2018 

Vyšetřující: Pavlína Gašparová ve spolupráci se zaměstnanci Lůžek včasné rehabilitace 

iktového centra 

Věk: 73 let (*1944) 

Pohlaví: žena 

Doba vzniku onemocnění: 28.12.2017  

DG: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a. cerebrimedia l. dx. 

NO: st.p. ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. dx., těžká 

levostranná hemiparéza, na levé horní končetině až plegie, léze n. VII vlevo, motorický 

neglect syndrom 

OA:  - běžné dětské nemoci 

 - v dětství hepatitida A 

  - 2015 resekce karcinomu prsu (radioterapie, hormonální léčba) 

 - sekundární fokální epileptický záchvat 30.12.2017 

- paroxyzmální fibrilace síní od 10.1.2018 

- recidiva trombózy levého bérce 

- arteriální hypertenze 

- hypercholesterolemie 

RA: otec v 57 letech úmrtí na infarkt myokardu, matka v 79 letech úmrtí stářím, 1. bratr 

v 54 letech úmrtí na multiorgánové selhání, 2. bratr úmrtí na selhání srdce, dcera a syn 

zdrávi 

SA: vdaná, bydlí s manželem a dcerou ve dvoupatrovém rodinném domě, do domu 

vedou 4 schody, vzhledem k úpravě domu vše potřebné v přízemí, syn pravidelně 

dochází na návštěvy, před hospitalizací plná soběstačnost, pobírá starobní důchod, 

příspěvky na péči nemá 

ŠA: výuční list v oboru prodavačka 

PA: momentálně v důchodu, dříve prodavačka textilu a účetní v kanceláři 

GA: 2 přirozené porody, bez potratů, klimax v 50 letech 

AA: penicilin, Duomox 

Abusus: příležitostně alkohol, cigarety neguje 

Zrak a sluch: bez patologických nálezů 
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Kompenzační pomůcky: nevlastní 

Zájmy: pletení, zahrada, křížovky, TV 

Cíl klienta: soběstačnost v oblékání, sebesycení a chůzi 

VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

dominance: pravá horní končetina 

vzhled: symetrické držení končetin, končetiny ve středním postavení, svalový tonus 

zvýšen na LHK (flexory zápěstí, pronátory, flexory a extenzory lokte, vnitřní rotátory 

ramene). otok zápěstí a prstů LHK, barva kůže beze změn 

aktivní rozsahy pohybu: vyšetřeno orientačně – aktivní rozsahy pohybu výrazně 

sníženy na LHK, PHK v normě 

funkční rozsahy pohybu: (0 = neprovede, 1 = provede neúplně, 2 = provede dobře) 

- ruce za hlavu: 0, ruce na temeno: 0, ruce na pusu: 1 

- ruce na protilehlá ramena: 0, ruce na stejnostranná ramena: 1 

- ruce za záda: 1, ruce na kolena: 1 

spasticita LHK: spasticita 2. stupně (dle Tardie stupeň 0/5) – vnitřní rotátory ramene, 

flexory a extenzory lokte, flexory zápěstí  

svalová síla LHK: vyšetřeno orientačně – kořenová svalová síla výrazně snížena (3/5), 

svalová síla stisku ruky nelze vyšetřit 

jemná motorika LHK: koordinace prstů nelze vyšetřit pro těžkou parézu bez aktivní 

hybnosti, neprovede bidigitální, pluridigitální a dlaňové úchopy, fáze přiblížení 

a oddálení úchopu omezené sníženým AROM a svalovou sílou LHK, fáze rozevření, 

držení a uvolnění úchopu neprovede 

diadochokineza: nelze vyšetřit 

Mingazziniho jev: nelze vyšetřit 

taxe: zkouška taxe (prst/nos) nelze vyšetřit  

apraxie končetin: negativní, vyšetřeno pomocí Apraxia screen of TULIA, 

kde pacientka dosáhla 12/12 b. 
čití: vyšetřeno orientačně – normostézie hlubokého čití, hypestezie povrchového čití 

zápěstí, mediální a laterální strany předloktí levé horní končetiny 
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HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI 

Pacientka před hospitalizací plně soběstačná ve všech složkách ADL.  

pADL 

příjem jídla: pacientka se nají sama lžicí, nutná dopomoc při krájení, mazání atp., 

porucha polykání (rozmělněná strava) 
osobní hygiena: nutné připravení pomůcek, poté si sama zvládne omýt obličej, učesat 

se, vyčistit si zuby, nehty si neostříhá 

koupání: v sedě na koupacím křesle, fyzická dopomoc 1 osoby při přesunech 

a mytí/sušení celého těla včetně vlasů 

oblékání: nutná fyzická dopomoc 1 osoby při obouvání bot a přetažení rukávu 

přes paretickou horní končetinu, sama si neobleče dolní polovinu těla 

použití wc: při přesunu na toaletní křeslo nutná fyzická dopomoc 1 osoby, očistu zvládá 

samostatně 

kontinence moči: plně kontinentní 

kontinence stolice: plně kontinentní 

přesuny: přesuny lůžko/židle/vozík/WC možné s fyzickou dopomocí 1 osoby 

iADL 

Pacientka zvládá sama manipulaci s mobilním telefonem. Zbylé iADL zajišťovány 

ze strany personálu Lůžek včasné rehabilitace iktového centra. 

Pacientka vyšetřena pomocí Funkční míry nezávislosti, kde dosáhla 79/126 b. Fyzické 

položky 46/91 b., psychosociální položky 33/35 b.  

MOBILITA A LOKOMOCE 

přetáčení: zvládne na obě strany samostatně bez dopomoci 

sed: vertikalizace do sedu možná přes bok s mírnou fyzickou dopomocí 1 osoby, sed 

stabilní 

přesuny: přesun lůžko/vozík, vozík/židle, vozík/WC možný s mírnou fyzickou 

dopomocí 1 osoby 

stoj: vertikalizace do stoje možná s fyzickou dopomocí 1–2 osob a oporou 

o čtyřbodovou hůl, stoj mírně nestabilní 

chůze: možná o čtyř bodové holi s fyzickou dopomocí 1–2 osob (cca 5–10 m), chůze 

nestabilní 
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schody: zatím nezkoušeny 

KOGNITIVNÍ FUKNCE  

Pacientka spolupracující, orientovaná časem, místem osobou i situací. Zadaným 

dotazům rozumí, adekvátně odpovídá. Vzhledem k přítomné dysartrii (paréza 

n. facialis) mírně narušena srozumitelnost řeči. Čtení a psaní bez patologického nálezu. 

Dle Montreálského kognitivního testu přítomna středně těžká kognitivní porucha 

s narušením prostorové orientace, pozornosti a krátkodobé paměti. Ve vyšetření MoCA 

pacientka dosáhla 17/30 b. 

ZÁVĚR 

73letá pacientka po ischemické cévní mozkové příhodě v povodí a. cerebri media l. dx. 

ze dne 28.12.2017 s těžkou levostrannou hemiparézou, na LHK až plegií, lézí n. VII 

vlevo a motorickým neglect syndromem. V pADL pacientka nesoběstačná, nutná 

dopomoc při oblékání, koupání, přesunech, vertikalizaci do sedu a stoje. Chůze 

o čtyřbodové holi (cca 5–10 m) s fyzickou dopomocí jedné osoby. Aktivní rozsahy 

pohybu HKK asymetrické, výrazně snížena flexe a abdukce ramene, flexe lokte, 

supinace a pronace, dorzální a palmární flexe zápěstí, radiální a ulnární dukce zápěstí, 

náznaky pohybu akra. Neprovede bidigitální, pluridigitální a dlaňové úchopy (fáze 

přiblížení a oddálení vázne, zbylé fáze neprovede). Svalový tonus mírně zvýšený 

na LHK – vnitřní rotátory ramene, flexory a extenzory lokte, pronátory a flexory 

zápěstí. Na zápěstí a předloktí LHK přítomna také taktilní hypestezie. Pacientka 

orientována místem časem, osobu i situací. Dotazům rozumí, odpovídá adekvátně. 

Vzhledem k paréze n. facialis mírně narušena srozumitelnost řeči. Dle objektivního 

vyšetření přítomna středně těžká kognitivní porucha s narušenou prostorovou orientací, 

pozorností a krátkodobou pamětí. 

ERGOTERAPEUTICKÉ PLÁNY A CÍLE 

Silné stránky: aktivní spolupráce, motivace, snaha, dominance pravé horní končetiny 

Slabé stránky: aktivní rozsahy pohybu LHK, svalová síla stisku ruky LHK, chůze, 

pozornost 

Krátkodobé cíle:  

1. pacientka si do 14 dní bez fyzické dopomoci druhé osoby obuje boty a oblékne 

horní i dolní polovinu těla  
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2. pacientka do jednoho měsíce zvýší aktivní rozsahy LHK a sílu stisku ruky tak, 

aby byla schopná udržet větší válcové a kulové předměty běžné denní potřeby (např. 

lahev s vodou nebo speciálně upravený příbor)  

3. pacientka do 1 týdne zvládne bez fyzické dopomoci druhé osoby vertikalizaci 

do sedu přes bok a přesuny lůžko/vozík, vozík/židle, vozík/WC  

Krátkodobé plány:  

ad 1.  

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu PHK (Pablo® System, opakované pohyby) 

- trénink oblékání s fyzickým guidingem, slovním guidingem, bez guidingu 

- opakovaný nácvik oblékání 

- modifikace oblečení (např. odstranění knoflíků, zipů, volnější trika a kalhoty) 

- nácvik kompenzačních mechanizmů eventuálně doporučení kompenzačních 

pomůcek (např. navlékač ponožek) 

ad 2. 

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LHK (Pablo® System, opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku levé ruky (Pablo® System, terapeutická hmota, gelová 

vajíčka, theraband – postupné navyšování doby a náročnosti cvičení/tvrdosti 

předmětů)  

- opakovaný nácvik úchopů válcových a kulových předmětů různých velikostí/váhy 

ad 3.  

- instruktáž vertikalizace do sedu přes bok 

- opakovaný nácvik vertikalizace do sedu dle instrukcí 

- zvýšení svalové síly DKK pomocí cviků předepsaných fyzioterapeutem 

- trénink stability DKK a vertikalizace do stoje  

- rozplánování přesunů do jednotlivých kroků 

- opakovaný nácvik přesunů lůžko/vozík, vozík/židle, vozík/WC 

Dlouhodobé cíle:  
1. pacientka se do jednoho roku nají příborem bez fyzické dopomoci druhé osoby 

2. pacientka se do 3 měsíců vykoupe a usuší na sedačce do vany bez fyzické dopomoci 

druhé osoby 

3. pacientka do půl roku ujde sama o čtyřbodové holi vzdálenost alespoň 300 metrů 
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Dlouhodobé plány:  

ad 1. 

- trénink jemné motoriky 

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LHK (opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku levé ruky (gelová vajíčka, terapeutická hmota, 

theraband – postupné navyšování tvrdosti předmětů, doby a náročnosti cvičení) 

- opakovaný nácvik úchopu a použití příboru 

- modifikace příboru (širší rukojeť) 

ad 2.  

- rozplánování přesunů do jednotlivých kroků 

- opakovaný nácvik přesunů do vany (s fyzickou/slovní dopomocí, bez dopomoci) 

- doporučení kompenzačních pomůcek – sedačka do vady, protiskluzová podložka, 

mycí houba s prodlouženým úchopem 

ad 3.  

- zvýšení aktivních rozsahů pohybu LDK (opakované pohyby) 

- nácvik chůze o čtyřbodové holi s/bez fyzické dopomoci (postupné prodlužování 

vzdálenosti trasy) 

- doporučení kompenzačních pomůcek – peroneální páska 
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Proband 3 

Datum vyšetření: 12.2.2018 

Vyšetřující: Pavlína Gašparová ve spolupráci se zaměstnanci Lůžek včasné rehabilitace 

iktového centra 

Věk: 62 let (*1955) 

Pohlaví: žena 

Doba vzniku onemocnění: 17.1.2018  

DG: I63 (MKN-10) iCMP v povodí a. cerebri media l. dx. 

NO: st.p. ischemická cévní mozková příhoda v povodí a. cerebri media l. dx., středně 

těžká levostranná hemiparéza, lehká centrální paréza n. VII vlevo  

OA:  - běžné dětské nemoci 

 - v dětství adenotonzilektomie 

 - 1995 operace myomu dělohy 

 - 2013 zlomenina krčku levého humeru 

RA: otec úmrtí v 64 letech na srdce, matka v 72 letech úmrtí na CMP, bratr úmrtí v 65 

letech na CMP, další 4 sourozenci zdrávi, 2 dcery zdrávy  

SA: vdaná, bydlí s manželem v 5. patře panelového domu s výtahem, do vchodu 

bezbariérový přístup, 2 dcery se kterými se pravidelně stýká, před hospitalizací plná 

soběstačnost, pobírá starobní důchod, příspěvky na péči nemá 

ŠA: výuční list v oboru obuvnictví 

GA: 2 přirozené porody, bez potratů, klimax v cca v 50 letech 

PA: momentálně v důchodu, dříve obuvnice, přadlena v textilce, pečovatelka v domově 

důchodců 

AA: hmyz, prach 

Abusus: alkohol neguje, bývalá kuřačka (cca 10 let), nyní abusus kouření neguje 

Zrak a sluch: zrak korigován na čtení, sluch v normě 

Kompenzační pomůcky: brýle na čtení 

Zájmy: sběr bylinek, výroba léčiv z bylinek, křížovky, počítač, turistika – cestování 

Cíl klienta: zapojení levé horní končetiny do běžných denních činností, zvýšení 

svalové síly stisku ruky, zdokonalení chůze o vycházkové holi, návrat do domácího 

prostředí 



 
 

 
 

89 

VYŠETŘENÍ HORNÍCH KONČETIN 

dominance: pravá horní končetina 

vzhled: symetrické držení končetin, končetiny ve středním postavení, svalový tonus 

zvýšen na LHK (vnitřní rotátory a extenzory ramene, flexory a extenzory lokte, 

pronátory a flexory zápěstí, flexory metacarpophalangového kloubu I.–IV. prstu), 

bez otoků, barva kůže beze změn 

aktivní rozsahy pohybu: vyšetřeno orientačně – aktivní rozsahy pohybu sníženy 

na LHK, PHK v normě 

funkční rozsahy pohybu: (0 = neprovede, 1 = provede neúplně, 2 = provede dobře) 

- ruce za hlavu: 1, ruce na temeno: 1, ruce na pusu: 2 

- ruce na protilehlá ramena: 2, ruce na stejnostranná ramena: 1 

- ruce za záda: 2, ruce na kolena: 2 

spasticita LHK: spasticita 2. stupně (dle Tardie stupeň 0/5) – vnitřní rotátory 

a extenzory ramene, flexory a extenzory lokte, pronátory a flexory zápěstí, flexory 

metacarpophalangového kloubu I.–IV. prstu  

svalová síla LHK: vyšetřeno orientačně – kořenová svalová síla snížena (3/5), svalová 

síla stisku ruky snížena (2/5)  

jemná motorika: koordinace prstů snížena, provede úchop válcový, kulový, špetkový, 

pinzetový a tužkový 
- fáze přiblížení: vázne flexe ramene se současnou extenzí lokte (spasticita flexorů 

předloktí), zpomalené tempo, synkinéza trupu 

- fáze rozevření: ve zpomaleném tempu s váznoucí extenzí MP a IP kloubů 
- fáze držení: omezená nízkou svalovou sílou stisku ruky 
- fáze uvolnění: v delším časovém intervalu s váznoucí extenzí MP a IP kloubů 
- fáze oddálení: ve zpomaleném tempu, synkinéza trupu 
diadochokineza: nelze vyšetřit 

Mingazziniho jev: pozitivní – mírný pokles LHK (cca 10°) 

taxe: zkouška taxe (prst/nos) negativní, zacílení ve zpomaleném tempu  

apraxie končetin: negativní, vyšetřeno pomocí Apraxia screen of TULIA, kde 

pacientka dosáhla 12/12 b. 
čití: vyšetřeno orientačně – normostézie hlubokého čití obou horních končetin, mírná 

hypestezie povrchového čití předloktí a akra LHK, parestezie konečků prstů LHK 
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HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI 

Pacientka před hospitalizací plně soběstačná ve všech složkách ADL.  

pADL 

příjem jídla: nají se sama lžicí, snaží se zapojit LHK do přidržení kelímku/housky atp., 

nutná dopomoc při krájení, polykání v normě 
osobní hygiena: samostatně si vyčistí zuby, učeše se, umyje obličej, nutná dopomoc 

při stříhání nehtů, snaží se zapojit LHK do přidržení předmětů 

koupání: samostatně v sedě (sedačka do sprchy) zvládne umýt/usušit celé tělo včetně 

hlavy 

oblékání: samostatně si oblékne horní i dolní polovinu těla, tkaničky nezaváže, zipy 

a knoflíky nezapne 

použití wc: samostatně, očistu zvládne 

kontinence moči: plně kontinentní 

kontinence stolice: plně kontinentní 

přesuny: přesuny lůžko/židle/wc zvládá samostatně, sprchový kout s dohledem 

1 osoby, pro přesun využívá vycházkovou hůl na zajištění stability, mírně nestabilní 

iADL 

Pacientka zvládá sama manipulaci s mobilním telefonem. Zbylé iADL zajišťovány 

ze strany personálu Lůžek včasné rehabilitace iktového centra. 

Pacientka vyšetřena pomocí Funkční míry nezávislosti, kde dosáhla 103/126 b. 

Fyzické položky 70/91 b., psychosociální položky 33/35 b.  

MOBILITA A LOKOMOCE 

přetáčení: samostatně na obě strany bez dopomoci další osoby 

sed: samostatně přes flexi trupu, v sedě stabilní 

přesuny: přesuny lůžko/židle/wc/ sprchový kout zvládá samostatně s dohledem, 

pro přesun využívá vycházkovou hůl na zajištění stability, mírně instabilní 

stoj: vertikalizace do stoje bez dopomoci další osoby, stoj stabilní, opora 

o vycházkovou hůl 

chůze: nestabilní, možná o vycházkové holi s dohledem další osoby, peroneální páska 

schody: zatím nezkoušeny 
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KOGNITIVNÍ FUKNCE  

Pacientka spolupracující, orientovaná časem, místem osobou i situací. Dotazům rozumí, 

odpovídá adekvátně. Mírně zpomalené psychomotorické tempo. Přítomna lehká 

dysartrie a dyskalkulie. Čtení a psaní bez patologického nálezu. 

Dle Montreálského kognitivního testu přítomna mírná kognitivní porucha s narušením 

krátkodobé paměti a abstrakce. Ve vyšetření MoCA pacientka dosáhla 20/30 b. 

ZÁVĚR 

62letá pacientka po ischemické cévní mozkové příhodě v povodí a. cerebri media l. dx. 

ze dne 17.1.2018, se středně těžkou levostrannou hemiparézou a lehkou centrální 

parézou n. VII vlevo. V pADL pacientka převážně soběstačná, nutná dopomoc 

při krájení potravy a stříhání nehtů. Na lůžku pacientka zcela mobilní, vertikalizaci 

do sedu zvládá samostatně. Přesuny a chůze o vycházkové holi s dohledem jedné osoby 

z důvodu mírné instability. Aktivní rozsahy pohybu HKK asymetrické, výrazně snížené 

na LHK (flexe a extenze ramenního kloubu, horizontální addukce a vnitřní rotace 

ramenního kloubu, pohyby akra). Ve zpomaleném tempu provede úchop válcový, 

kulový, špetkový, pinzetový a tužkový, vázne flexe ramene se současnou extenzí lokte. 

Přítomna spasticita vnitřních rotátorů a extenzorů ramene, flexorů a extenzorů lokte, 

pronátorů a flexorů zápěstí, flexorů metacarpophalangových kloubů I.–IV. prstu. 

Pacientka orientovaná místem, časem, osobu i situací. Dotazům rozumí, odpovídá 

adekvátně v mírně zpomaleném psychomotorickém tempu. Přítomna lehká dysartrie 

a dyskalkulie. Objektivně zjištěna porucha krátkodobé paměti a abstrakce. 

ERGOTERAPEUTICKÉ PLÁNY A CÍLE 

Silné stránky: aktivní spolupráce, částečně zachovaná hybnost akra LHK, téměř plná 

soběstačnost  

Slabé stránky: aktivní rozsahy pohybu LHK, jemná motorika LHK, svalová síla stisku 

ruky LHK, instabilita chůze a přesunů 

Krátkodobé cíle:  

1. pacientka do jednoho měsíce zvýší aktivní rozsahy pohybu LHK a sílu stisku levé 

ruky tak, aby byla schopná uchopit předměty běžné denní potřeby (např. lahev 

s vodou, příbor, hřeben)  
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2. pacientka bude do 2 týdnů plně stabilní v přesunech a chůzi o vycházkové holi, 

sama ujde minimálně 100 metrů  

Krátkodobé plány:  

ad 1.  

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LHK (Pablo® System, opakované pohyby) 

- zvyšování svalové síly stisku levé ruky (Pablo® System, terapeutická hmota, gelová 

vajíčka, theraband – postupné navyšování doby a náročnosti cvičení/tvrdosti 

předmětů) 

- opakovaný nácvik úchopu válcových a kulových předmětů různých rozměrů/váhy 

ad 2.  

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LDK (opakované pohyby) 

- trénink stability DKK s využitím balančních podložek 

- zapojení rovnovážných cvičení do terapie 

- nácvik správného stereotypu chůze s vycházkovou holí 

- opakovaný trénink chůze (postupné zvyšování vzdálenosti trasy) 

- doporučení kompenzačních pomůcek – peroneální páska 

Dlouhodobé cíle:  
1. pacientka se do půl roku nají sama příborem a ukrojí měkké potraviny 

2. pacientka do 3 měsíců zapne zipy a knoflíky na oblečení bez fyzické dopomoci 

druhé osoby 

3. pacientka do 3 měsíců vyjde a sejde 50 schodů bez fyzické dopomoci druhé osoby 

Dlouhodobé plány:  

ad 1. 

- trénink jemné motoriky 

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LHK (opakované pohyby) 

- opakovaný nácvik úchopu a použití příboru 

- opakovaný nácvik krájení hmoty/potravin (stupňování tvrdosti hmoty/potravin) 

ad 2.  

- trénink jemné motoriky  

- nácvik zapínání zipů a knoflíků na tréninkové kostce 

- opakovaný nácvik zapínání zipů a knoflíků na oblečení pacientky 
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- doporučení kompenzačních pomůcek – zapínač knoflíků, držátko na zip  

- nácvik zacházení s kompenzačními pomůckami 

ad 3.  

- zvyšování aktivních rozsahů pohybu LDK (opakované pohyby) 

- instruktáž chůze do schodů s paretickou končetinou 

- opakovaný nácvik chůze do schodů (s/bez fyzické dopomoci) 
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Příloha 2: Dotazník subjektivního hodnocení přístroje Pabloâ System  

1. Splnila rehabilitace s přístrojem Pabloâ System vaše očekávání? 

  a) ano  b) ne 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s průběhem terapií na přístroji Pabloâ System? 

  a) ano  b) ne 

 

3. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ne, z jakého důvodu jste nebyl/a 

spokojen/a? (více možných odpovědí) 

  a) terapie byly stereotypní  

  b) terapie probíhaly příliš často  

c) terapie byly příliš dlouhé 

d) terapie byly příliš vyčerpávající 

  e) jiné… (uveďte konkrétně) 

 

4. V čem spatřujete výhody přístroje Pabloâ System? (více možných odpovědí) 

  a) zábavná forma rehabilitace 

  b) motivace rehabilitovat 

  c) přizpůsobení přístroje a nastavení her konkrétní osobě 

  d) nespatřuji žádné výhody 

  e) jiné… (uveďte konkrétně jaké) 

 

5. V čem spatřujete nevýhody přístroje Pabloâ System? (více možných 

odpovědí) 

  a) nízký počet her 

  b) složité ovládání 

  c) dětská podoba her 

  d) nespatřuji žádné nevýhody 

  d) jiné… (uveďte konkrétně jaké) 

 



 
 

 
 

95 

 

6. Zlepšila se vaše končetina díky přístroji Pabloâ System? 

  a) ano  b) ne 

 

7. Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a ano, v čem konkrétně spatřujete 

zlepšení své končetiny? (více možných odpovědí) 

  a) větší pohyblivost ramene 

  b) větší pohyblivost lokte 

  c) větší pohyblivost zápěstí 

  d) větší pohyblivost prstů 

  e) větší svalová síla ruky 

 

8. Jste spokojen/a s výsledkem terapie? 

  a) ano  b) ne 
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Příloha 3: Informovaný souhlas pacienta o účasti v bakalářské práci 

Informovaný souhlas pacienta 

 

Název a osnova bakalářské práce (dále jen BP)  

Jméno a příjmení pacienta: 
Datum narození: 
Kazuistika pacienta pod číslem:  
Ošetřující lékař:  

 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v bakalářské práci, kde budou 
údaje o mé osobě anonymně součástí kazuistiky. Je mi více než 18 let.  

 
2. Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli BP, o jejích postupech, a o tom, co se 

ode mě očekává. Student/ka, zpracovávající BP mi vysvětlil/a očekávané přínos 
BP.  

 
3. Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v kazuistice mohu kdykoliv přerušit či 

odstoupit, aniž by to jakkoliv ovlivnilo průběh mého dalšího léčení. Moje účast 
v kazuistice je dobrovolná.  

 
4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez mých osobních údajů.  
 
5. S mojí účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné odměny.  
 
6. Porozuměl jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v kazuistice 

BP.  

 

 

 

 

 

Vlastnoruční podpis pacienta:     Podpis studenta:  

Datum:        Datum:  


