
 

PŘÍLOHA 1 – Přehled vzduchových dlah (Zdroj: Vodičková: PANat se vzduchovými dlahami 

[výuková prezentace]. Praha: Centrum Spirála, 15.3.2017 [15.4.2018]).

 



 

PŘÍLOHA 2: potvrzení o absolvování kurzu a Workshopu Pro-aktivního přístupu



 

  



 

PŘÍLOHA 3 Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s účasti na studii 

 
Název studie: Pro-aktivní léčebný přístup v neurorehabilitaci integrující vzduchové dlahy a další 

terapeutické pomůcky: Využití v ergoterapii u dětských pacientů s diagnózou mozková obrna. 

Popis: Studie prováděná v rámci diplomové práce. Autorka práce: Bc. Dana Opravilová. 

Cílem práce je ověřit, zda Pro aktivní léčebný přístup v neurorehabilitaci se vzduchovými dlahami  

a dalšími terapeutickými pomůckami zlepšuje funkční schopnosti dětí s hemiparetickou 

či kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny ve věku 3-16 let. Bude se jednat o případové 

studie. Terapeutické intervence budou probíhat v rámci běžných terapií, případně podle 

individuální domluvy. S dítětem bude cvičit terapeutka s absolvovaným certifikovaným kurzem 

této metody. Autorka práce bude provádět vyšetření a podílet se na plánování terapií i samotném 

cvičení. 

Já, níže podepsaný/podepsaná souhlasím s účastí svého dítěte, jehož jsem zákonným 

zástupcem, ve studii. 

Byl/a jsem seznámen/a s výhodami a riziky, které z účasti na výzkumu vyplývají. Z účasti  

na výzkumu nehrozí žádné negativní zdravotní dopady.   

Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli studie a o jejích postupech i o tom, že se v rámci studie 

ode mne očekává nenáročné domácí cvičení s dítětem, které se během jednotek intervence naučím 

společně s terapeutkou a budu ho provádět dle instrukcí. 

Souhlasím s níže uvedeným: 

 Budu s terapeutkou spolupracovat a dodržovat domluvené postupy a cviky u mého dítěte. 

 Před započetím a po skončení terapeutických jednotek bude probíhat standardní 

ergoterapeutické vyšetření dítěte se zaměřením na horní končetiny, mobilitu  

a soběstačnost, včetně Standardizovaného hodnocení disability dítěte (test PEDI, 

z anglického Pediatric Evaluation of Disability Inventory).  

 Všechny získané údaje mohou být použity pro účely výzkumu a výsledky anonymně 

publikovány. Výsledky testování budou zhodnoceny pomocí statistických metod  

pro potvrzení či vyvrácení pozitivního efektu terapie.  

 Pro potřeby vyšetření a dokumentaci aktuálního stavu dítěte bude pořízena 

fotodokumentace  

a videozáznam. Fotografie či videozáznam jsou určeny výhradně pro dokumentaci 

aktuálního stavu dítěte. Fotografie mohou být anonymně uveřejněny v diplomové práci. 

Jakékoliv jiné komerční využití nebo veřejné provozování záznamů bez dalšího 

výslovného písemného souhlasu pacienta či zákonného zástupce je vyloučeno.  

 Osobní údaje budou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  

ve znění pozdějších předpisů. Veškeré získané informace, údaje a data budou 

publikovány anonymně.  

Porozuměl/a jsem tomu, že účast ve studii je dobrovolná a mohu ji kdykoliv přerušit, 

či z ní odstoupit. S účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné odměny.  

Porozuměl/a jsem tomu, že jméno účastníka se nebude nikdy vyskytovat v referátech o této studii. 

Já naopak nebudu proti použití výsledků z této studie. 

  

Jméno a příjmení účastníka:……………….……………………………………………………  

Jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka: ...……………………………………………. 

 

V …………………… dne …………………                                                         

 …………………………….  

podpis 
  



 

PŘÍLOHA 4: Informace k hodnocení PEDI 

Pediatrické hodnocení disability dítěte 

 

Pediatrické hodnocení disability dítěte z anglického Pediatric Evaluation 

of Disability Inventory (zkr. PEDI) je standardizování hodnocení funkčních dovedností 

pro děti s fyzickou, psychickou, kognitivní disabilitou, či jejich kombinace. Jeho účelem 

je posoudit funkční schopnosti a výkon, sledovat průběh výkonu a hodnotit terapeutický 

nebo rehabilitační pokrok. Vyšetření je standardizováno od 6 měsíců do 7,5 let věku 

dítěte. (Haley, 2013) Může být použit i u starších dětí pokud, je zpožděn jejich vývoj. 

(Krulová, 2012) Jedná se o strukturovaný dotazník rozdělený do několika částí. 

(Naar-King, 2003) 

Tento nástroj byl vytvořen k posouzení funkční úrovně dovedností dítěte, míře 

asistentské pomoci a modifikací, které využívá (Naar-King, 2003).  V celkem 197 

položkách posuzujících funkční dovednosti je hodnoceno buď 0, pokud dítě dovednost 

neovládá, nebo 1 pokud ji má zvládnutou. Čím je tedy skóre vyšší, tím nižší je disabilita. 

Ve 20 položkách je hodnocena míra asistentské pomoci na pětibodové škále. Nejvíce 

bodů (5) získá dítě, pokud je v dané položce zcela nezávislé, nejnižší skóre (0) pokud 

je úplně závislé na pomoci okolí. Čím vyšší je tedy skóre, tím větší je nezávislost dítěte 

v daných funkčních dovednostech. (Haley, 1992 IN Krulová, 2012; Naar-King, 2003,) 

Modifikace jsou hodnoceny na škále podle frekvence a jsou děleny na 4 skupiny. 

Žádné modifikace, kdy dítě nevyužívá žádnou pomůcku ani upravenou situaci, druhou 

skupinou jsou dětské modifikace, kdy dítě využívá běžné pomůcky dostupné na trhu. 

Třetí skupinou jsou rehabilitační modifikace, kdy je využíváno speciálních 

rehabilitačních pomůcek a poslední skupinu tvoří extenzivní modifikace. Sem jsou 

zařazeny rozsáhlé úpravy prostředí. (Haley, 1992 IN Krulová, 2012) 

Položky jsou seskupeny do tří domén, a to sebeobsluha, mobilita a sociální funkce. 

Pro každou doménu jsou vytvořeny 3 škály skórů, k úrovní funkčních dovedností, míře 

asistentské pomoci a modifikacím.  Administrace testu trvá asi 45 – 60 minut. Hodnotitel 

by měl být vzdělán v pediatrii dětí s disabilitou a psychomotorickém vývoji. (Haley, 1992 

IN Krulová, 2012; Naar King, 2003) Při vyhodnocení testu jsou výsledky přehledně 

zaznamenány v tabulce (viz. tabulka 1). Vlevo vidíme jednotlivé domény, a dále jejich 

rozdělení na funkční schopnosti a míru asistentské pomoci. Nahoře je rozdělení 

jednotlivých skórů 



 

 Hrubé skóry je počet bodů získaných v testu v konkrétních oblastech. Pomocí 

norem se z nich mohou odvodit normativní standartní skóry a škálové skóry 

(Krulová, 2012). 

 Normativní standartní skóry nám dávají informaci o funkčním výkonu dítěte 

vzhledem k věku. Hodnotí samostatně každou oblast. Umožňují srovnání 

s funkční úrovní zdravého dítěte a tudíž označení, jak moc se dítě odchyluje 

od normy.  K těmto skórům náleží standartní odchylka. (Krulová, 2012) 

 Škálové skóry udávají funkční výkon dítěte bez ohledu na věk. Měří 

se na stupnici od 0 do 100, kdy 0 značí, že dítě nezvládá žádnou položku a 100 

znamená splnění všech položek. Škálové skóry jsou tedy citlivější k měření 

výsledků před a po terapii. K těmto skórům taktéž náleží standartní odchylka. 

(Krulová, 2012) 
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Hrubé 

skóry 
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standartní 

skóry 

Standartní 
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Škálové 

skóry 
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odchylka 

Sebeobsluha 

Funkční 

schopnosti 

     

Mobilita      

Sociální 

funkce 
     

Sebeobsluha 

Asistentská 

pomoc 

     

Mobilita      

Sociální 

funkce 
     

Tabulka 1. ukázka tabulky výsledků testu PEDI (podle originálu Haley, 1992 přeložila Krulová, 2011) 

 

Tyto hodnoty se dále zaznamenávají do tabulky profil skórů podle jednotlivých 

domén (viz tabulka 2). Sem se zanáší hodnoty normativní standartní skóry a tak je možno 

vidět, zda se výsledy pohybují v pásmu normy – vyznačeném zelenou barvou, či jak moc 

se od normy vzdalují. K testu je ještě možno podobným způsobem zaznamenat škálové 

skóry. Tuto tabulku v práci nevyužíváme.  

 

 



 

 

Tabulka 2. profil skórů v testu PEDI (podle originálu Haley, 1992 přeložila Krulová, 2011) 

 

Poskytuje také výhodnou metodu k posuzování funkčních schopností u malých dětí 

a dětí se středně těžkým až těžkým postižením. (Haley, 2013) Tento test hodnotí děti 

se zdravotním postižením z hlediska jejich funkčních dovedností v několika oblastech, 

může tak pomáhat při stanovení přiměřených funkčních cílů souvisejících s běžnými 

denními aktivitami, mobilitou a dalšími funkčními poruchami. Umožňuje také sledovat 

průběžné výsledky dětí s disabilitou. (Pediatric Evaluationof Disability Inventory, 2015) 

1 

                                                           
1 Použitá literatura: 

NAAR-KING, Sylvie, et al. Assessingchildren'swell-being: A handbook ofmeasures. Routledge, 2003. 

HALEY, Stephen M. PediatricEvaluationof Disability Inventory (PEDI): Development, standardization and administrationmanual. 

PEDI Resarch Group, 1992. IN KRULOVÁ, Anna. Test PEDI - Standardizované hodnocení disability dítěte: Praktické využití v 

ergoterapii. [PEDI - PediatricEvaluationof Disability Inventory: PracticalApplication in OccupationalTherapy]. Praha, 2012. 76 s. 

vč. příloh, 4 příl., 1 schéma, 6 tabulek, 14 grafů. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika 

rehabilitačního lékařství. Vedoucí závěrečné práce Mgr. Eliška Haškovcová. 

HALEY, Stephen M., et al. Lessonsfrom Use ofthePediatricEvaluationof Disability Inventory (PEDI): Where Do We Go From 

Here?. Pediatric physical therapy: the official publication of the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy 

Association, 2010, 22.1: 69. 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Test and Measures [online]. 2015 [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: 

http://blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/15/pediatric-evaluation-of-disability-inventory-pedi-2/ 

KRULOVÁ, Anna. Test PEDI - Standardizované hodnocení disability dítěte: Praktické využití v ergoterapii. [PEDI – Pediatric 

Evaluation of Disability Inventory: Practical Application in Occupational Therapy]. Praha, 2012. 76 s. vč. příloh, 4 příl., 1 schéma, 

6 tabulek, 14 grafů. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství. Vedoucí 

závěrečné práce Mgr. Eliška Haškovcová 

 

http://blogs.elon.edu/ptkids/2015/03/15/pediatric-evaluation-of-disability-inventory-pedi-2/


 

PŘÍLOHA 5: KAZUISTIKY 

1 Kazuistika 5 

Vyšetřující: Bc. Dana Opravilová 

pohlaví: muž, věk: 12 

Diagnóza: mozková obrna, kvadruparetická forma.  

Další terapie: fyzioterapie 1x týdně 

Osobní anamnéza: motorická afázie 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bezbariérovém bytě. Pobírá příspěvek na péči 

Školní anamnéza: studuje na základní škole speciální 

 

1.1 Vstupní vyšetření 

Kineziologický rozbor:  

Pacient udrží hlavu stabilně ve vzpřímeném postavení, držení hlavy je v předsunu, 

vydrží sedět s oporou o horní končetiny samostatně. Bez opory horních končetin pouze 

krátkodobě. Po slovní korekci je chopen krátkodobě sedět vzpřímeně. Stát nezvládá. 

 

Funkční hodnocení horních končetiny 

Rozsahy pohybu: jsou funkční ve všech segmentech. Omezení je v dorsální flexi zápěstí 

a supinaci předloktí a také konečných rozsazích pohybu. Podrobné rozsahy jsou pro lepší 

přehlednost uvedeny v tabulce 1 obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 1.4. 

Spasticita: Je ve stupni 2 podle Tardieu škály na všech končetinách. Byl měřen úhel 

spasticity, který je horší na levé horní končetině. Pro lepší přehlednost je tabulka 2 

s rozsahy uvedena v kapitole 1.4 obsahující vstupní i kontrolní vyšetření. 

Úchopy: Předměty uchopuje primárním úchopem, zvládá všechny typy úchopů. První 

fáze úchopu je bezproblémová, v druhé fázi je obtížné uchopit zejména drobné předměty, 

fáze držení je krátkodobá, zvládne bez problémů lehké předměty, těžší předměty 

(například plnou plechovku) upustí, poslední fázi úchopu zvládne. Většinou používá 

prstový úchop, zvládne opozici palce.  

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelových aktivit: 

Napití se z hrnku: zvládne zcela samostatně pomocí jedné nebo obou horních končetin 

Svlékání mikiny: nezvládne, při pokusu o svléknutí rukávu aktivitu rychle vzdává. 

Zvládne rukáv uchopit, ale nesvlékne ho. Při aktivitě je nutná značná míra asistence. 

Nezvládne samostatně žádnou část aktivity. 



 

 

Vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Oblast sebeobsluha: 

Jedení – Pacient sní všechny konzistence jídla, k jedení používá dětský příbor a zvládne 

dát naplněnou lžičku do pusy, dobře používá lžíci i vidličku, k pití používá hrnek, který 

bezpečně zvedne oběma rukama i jednou rukou, a dá jej k ústům. Míra asistentské pomoci 

je supervize,  

Péče o sebe -  Potřebuje mírnou asistenci. Otevře ústa k vyčištění zubů, udrží hlavu během 

česání vlasů, zacílí hřeben k vlasům, nechá si utřít nos, vyfouká nos, pokud někdo drží 

kapesník. 

Koupání – Nutná je úplná asistence, ruce drží a nechá si je umýt, tře si při mytí jednu 

ruku o druhou, zapne a vypne pákovou baterii a vezme si mýdlo, při mytí těla se pokouší 

mýt části těla. 

Oblékání horní a dolní poloviny těla – Nezvládá, asistence je úplná. 

Toaleta – Pomáhá se svlékáním a oblékáním při toaletě, Míra asistentské pomoci 

je úplná. Používá pleny a sběrnou nádobu na moč. 

Kontrola močení a stolice – Dá najevo, že má mokré pleny, občas naznačí potřebu močit, 

asistentská pomoc je minimální, používá pleny. 

 

Oblast mobilita:  

Přesuny na židli/toaletu – Přesuny vykonává s maximální asistencí. Sedí s pomocí 

opěrné pomůcky, nebo druhé osoby, sedí bez opory na židli nebo sedačce. 

Přesuny do auta – Je zcela pasivní, úplná asistence, používá dětskou autosedačku. 

Mobilita na lůžku/přesuny – Míra asistentské pomoci je mírná. Posazuje se na lůžku, 

posadí se na okraj lůžka, je schopný si z této polohy lehnout do postele. 

Přesuny do vany – Je třeba úplné asistence dvou osob. Sedí ve vaně s pomocí opěrné 

pomůcky nebo druhé osoby, ve vaně se pohybuje bez opory 

Lokomoce v interiéru – V lokomoci je třeba supervize, přetáčí se, leze po podlaze, 

pohybuje se po místnosti i mezi místnostmi bez obtíží, pohybuje se na mechanickém 

vozíku, projde v interiéru 15 metrů, otevře a zavře vnitřní dveře, přemístí předmět cíleně, 

přesouvá předměty po podlaze, udrží a přenese malé předměty v jedné ruce. 

Lokomoce v exteriéru – Na mechanickém vozíku zvládne projet vzdálenost 45 metrů 

a delší bez obtíží, zvládá rovný, mírně nerovný terén. Je nezávislý. 

Schody – Nelze, nutná je úplná asistence. 



 

 

Oblast sociální funkce 

Funkční porozumění – Je nezávislý, otáčí se za zvukem, reaguje na výzvu ne, pozná 

vlastní jméno a jména známých lidí, rozumí 10 slovům, když se mluví o vztazích i času 

a sledu událostí, rozumí krátkým větám, jednoduchým příkazům, instrukcím popisujícím 

místo, dvoustupňovým příkazům i dvěma větám se stejným tématem, ale různou formou. 

Funkční vyjadřování – Potřebuje maximální asistenci, používá konkrétní slova nebo 

gesta k vyžádání něčeho od jiné osoby, používá gesta s jasným výrazem. 

Zapojování s do řešení problémů – Míra asistentské pomoci je minimální, snaží 

se upozornit na problém verbálně nebo neverbálně, když má problém, musí se mu 

pomoci, jinak se chování zhorší, dokáže požádat o pomoc i krátký čas počkat. 

Hra (s vrstevníky, dospělými, předměty), informace o vlastní osobě, orientace 

časem, domácí práce – Míra asistentské pomoci je minimální. Uvědomuje si přítomnost 

dětí a reaguje na ně, komunikuje s dětmi jednoduchou formou, snaží se navrhnout 

jednoduchý plán při hře s dětmi, cíleně manipuluje s hračkami předměty nebo tělem, 

používá předměty k předstírání činnosti, skládá díly k sobě, aby vznikl celek, vytváří hru, 

v níž předstírá běžné činnosti včetně osoba věcí, které zná, uvede křestní jméno, ví kdy 

je čas na jídlo a jiné běžné denní činnosti, má povědomí o sledu známých událostí v týdnu, 

má velmi jednoduché představy o čase, pomůže s běžnými domácími pracemi pokud má 

přesné instrukce, pomůže s péčí o své věci, pokud má přesné instrukce.  

Bezpečnost, fungování ve společnosti – Je třeba maximální míra asistence. Projevuje 

náležitou opatrnost v blízkosti schodů, projevuje náležitou opatrnost v blízkosti ostrých 

i horkých předmětů, doma si bezpečně hraje bez nutnosti stálého dozoru. 

 

Shrnutí výsledků testu PEDI: 

Souhrnné výsledky uvádí tabulka 3. Pro lepší přehlednost je uvedena kapitole 1.4. 

Pacient je zcela nezávislý ve funkčním vyjadřování a lokomoci v exteriéru po rovném 

nebo mírně nerovném terénu. Supervize je třeba v lokomoci v interiéru a v jedení. 

Největší problémy jsou v přesunech ať už na židli, toaletu, či do vany. Také nezvládá 

oblékání a koupání.  

 

Silné a slabé stránky: 

Silné stránky: Schopen komunikace, dobrá schopnost úchopů, spasticita nebrání 

aktivnímu pohybu, samostatnost v lokomoci a v jedení, funkční horní končetiny.  



 

Slabé stránky: Motorická afázie, závislost v naprosté většině ADL – nezvládá přesuny, 

oblékání, koupání, obezita, malá motivace k tréninku. 

 

1.2 Ergoterapeutické cíle a plány 
Na základě vyšetření, analýzy silných a slabých stránek byly zvoleny krátkodobé 

a dlouhodobé cíle terapie. 

Krátkodobý cíl č. 1: Pacient vydrží sedět bez opory horních končen a napít se z hrnku 

do pěti týdnů. 

Krátkodobý plán č. 1: Nácvik stability trupu, postupné odebírání opory horních končetin 

vsedě na lůžku, posilování stability trupu ve vzporu klečmo, repetitivní trénink flexe 

ramenních a loketních kloubů, trénink koordinace ruka-ruka, oko-ruka. 

 

Krátkodobý cíl č. 2: Pacient si do pěti týdnů svlékne mikinu z 50% samostatně. 

Krátkodobý plán č. 2: Tréning úchopů, posilování flexe a abdukce ramenního kloubu, 

supinace a flexe loketního kloubu, dorsální flexe zápěstí. Trénink svlékání mikiny. 

 

Dlouhodobý cíl: Pacient si do konce kalendářního roku zvládne svléknout mikinu 

a tričko.   

Dlouhodobý plán: Nácvik svlékání horní poloviny těla, posilování horních končetin 

ve všech segmentech, trénink stability trupu bez opory, posílení síly stisku, nácvik 

koordinace končetin. 

 

1.3 Terapie 
Terapie vleže na lůžku: 

 Pokud byla terapie na lůžku, byl protahován celý trup, horní i dolní končetiny. 

Následovala krátká mobilizace ramenního a loketního kloubu, zápěstí a ruky. Následně 

byly aplikovány vzduchové dlahy. Využívány byly dlouhé dlahy na obě horní končetiny. 

Prováděny byly například cviky:  

Flexe ramenního kloubu: Leh na zádech, dolní končetiny podloženy v semiflexi. Na obou 

horních končetinách aplikovány dlahy. Pacient 5 zvedal horní končetiny do flexe 

ramenního kloubu s cílem dotknout se zdi, která byla za hlavou lehátka. Snaha byla 

o repetitivnní pohyby.  



 

Vzpor klečmo: na horních končetinách aplikovány dlahy na loket pro podporu loketního 

kloubu, přenos váhy na horní a dolní končetiny. Cílem bylo dotknout se hlavou polštáře 

umístěného před pacientem. 

Terapie vsedě: Vsedě začínala terapeutická jednotka protažením svalových a vazivových 

struktur horního trupu a horních končetin. Dále byla aplikována dlouhá dlaha na obě horní 

končetiny. U pacienta 5 byla s oblibou využívána balanční tyč pro posílení stabilizátorů 

ramenního kloubu. Na jednu horní končetinu byla nasazena dlaha a umístěna na balanční 

tyč. Dále bylo třeba na dlahu umístit nějakou hračku. Pacient pak „vozil“ hračku od stolu 

ke zdi, která byla a pacientem, a tak procvičoval repetitivním pohybem končetiny 

v maximálním rozsahu stabilizátory ramenního kloubu.  

 

1.4 Kontrolní vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Nedošlo k pozorovatelným změnám 

 

Funkční hodnocení horních končetin 

Změny v rozsahu pohybu: Změny v rozsahu aktivního i pasivního pohybu vidíme 

v tabulce 1. Zelenou barvou jsou vyznačeny pohyby, které se oproti vstupnímu vyšetření 

zlepšily. V žádné z položek nedošlo ke zhoršení. Nejvýraznější změny pozorujeme 

v supinaci předloktí a dorsální flexi zápěstí. 

 

Rozsahy pohybu Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK Pravá HK 

vstup kontr vstup kontr vstup kontr vstup kontr 

Ramenní 

kloub 

flexe 140 140 130 130 90 110 90 100 

Extenze 0 10 0 10 0 10 0 10 

Abdukce 90 90 90 90 90 100 90 90 

H. add 10 10 10 10 10 10 10 10 

addukce 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZR 80 90 80 90 60 70 70 80 

 

Pokračování tabulky 

Rozsahy pohybu 

Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK  

vstup kontr vstup kontr vstup kontr vstup kontr 

Ram. Kl. VR 60 90 50 80 40 50 40 50 



 

Loketní 

kloub 

flexe 130 130 130 130 120 120 130 130 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

supinace 50 80 60 90 10 20 10 30 

pronace 90 90 90 90 90 90 90 90 

Zápěstí 

Zápěstí 

DF 50 80 50 80 20 30 20 40 

PF 90 90 90 90 90 90 90 90 

UD 10 10 20 20 10 10 20 20 

RD 10 10 10 10 10 10 10 10 

MP flexe 80 80 80 90 80 80 80 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

PIP flexe 80 80 80 90 80 80 80 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

DIP flexe 70 80 70 90 70 80 70 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

Tabulka 1 Pasivní a aktivní rozsah pohybu, kazuistika 5, 

(Ram. Kl.=ramenní kloub, MP=metacarpophalangeové klouby, PIP=proximální 

interphalangeové klouby, DIP=distální interphalanegové klouby, H. ADD=horizontální 

addukce, ZR=zevní rotace, VR=vnitřní rotace. DF=dorsální flexe, PF=Palmární flexe, 

UD=ulnární dukce, RD=radiální dukce, HK=horní končetina, Vstup=vstupní vyšetření, 

Kontr=kontrolní vyšetření) 

 

Spasticita: Stupeň spasticity je beze změny. Zlepšení pozorujeme ve změně úhlu 

spasticity na obou horních končetinách (tabulka 2).  

Úhel spasticity Levá horní končetina Pravá horní končetina 

vstup výstup vstup výstup 

flexory 50 60 70 70 

extenzory 80 60 100 100 

Tabulka 2 Úhel spasticity, srovnání vstupního a kontrolního vyšetření, kazuistika 5 

 

Úchopy: beze změny 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelové aktivity: 

Svlékání mikiny: potřebuje dopomoc pouze s vytažením ruky z rukávu, která je svlékána 

jako první, a to tak, aby měl volný loket. Zbytek aktivity zvládne zcela samostatně. 

 

Změny ve vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Projevilo se mírné zlepšení v oblasti sebeobsluhy. Zvládne si pustit vodu pákovou baterií, 

což před terapií nebylo možné. Souhrnné výsledky ukazuje tabulka 3. 

Doména 

Hrubé 

skóry 

Normativní 

standartní 

skóry 

Standartní 

odchylka 

Škálové 

skóry 

Standartní 

odchylka 



 

V K V K V K V K V K 

Sebeobsluha 

Funkční 

schopnosti 

29 30 <10 <10 - - 48,2 48,9 1,7 1,7 

Mobilita 23 23 <10 <10 - - 45,2 45,2 2,2 2,2 

Sociální 

funkce 
32 32 13,7 13,7 1,1 1,1 50,3 50,3 1,7 1,7 

Sebeobsluha 

Asistentská 

pomoc 

15 15 19,4 19,4 3,1 3,1 49,8 49,8 3,7 3,7 

Mobilita 13 13 <10 <10 - - 47,2 47,2 3,9 3,9 

Sociální 

funkce 
13 13 31,0 31,0 4,5 4,5 57,3 57,3 4,6 4,6 

Tabulka 3 Shrnutí výsledků hodnocení PEDI, kazuistika 5 (podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) písmeno V označuje vstupní vyšetření a písmeno K kontrolní vyšetření. 

  

Získané výsledky jsou dále zaneseny do tabulky profil skórů (tabulka 4), která 

umožňuje porovnání s normou (zeleně vyznačené pásmo). Červeně jsou zaznačeny 

výsledky vstupního a modře výstupního hodnocení.  

 

Tabulka 4 Profil skórů kontrolní vyšetření, kazuistika 5 (podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) 

 

 

Subjektivní hodnocení terapie: 

 Při kontrolním vyšetření byl pacient požádán, aby zhodnotil terapii body od 1 

o 10, kdy 1 je velmi špatná a 10 je výborná. Terapii hodnotil počtem 10 bodů. 

 



 

1.5 Závěr: 
Pacient je schopen komunikace, má dobrou schopnost úchopů, je samostatný 

v lokomoci a funkčním porozumění. Největší problémy jsou v přesunech ať už na židli, 

toaletu, či do vany. Také nezvládá oblékání a koupání. V rozsazích pohybu došlo 

k četným změnám. Nejvíce v supinaci předloktí a dorsální flexi zápěstí. Úhel spasticity 

se zvýšil na obou horních končetinách. V hodnocení PEDI se zlepšil o 1 bod. Krátkodobý 

cíl č. 1, pacient 5 vydrží sedět bez opory horních končen a napít se s hrnku do pěti týdnů. 

Se nepodařilo naplnit. Pacient krátkodobě zvládne sed bez opory, ale není dostatečně 

stabilní pro napití se z hrnku. Krátkodobý cíl č. 2, pacient si do pěti týdnů svlékne mikinu 

z 50% samostatně, byl splněn, potřebuje dopomoc pouze na začátku aktivity při svlékání 

rukávu. Dlouhodobý cíl, pacient si do konce kalendářního roku zvládne svléknout mikinu 

a tričko, splněn nebyl.   

  



 

2 Kazuistika 6 
Vyšetřující: Bc. Dana Opravilová 

Pohlaví: muž, věk: 7 let 

Diagnóza: Mozková obrna, kvadruparetická forma.  

Další terapie: fyzioterapie 1x týdně, ergoterapie 1x týdně 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bariérovém bytě.  

Školní anamnéza: studuje na základní škole speciální 

 

2.1 Vstupní vyšetření  

Kineziologický rozbor  

Je výrazně spastický, Hlavu udrží vzpřímeně, trup je nestabilní, pro stabilitu sedu 

na vozíku je nutná opora zad a dvě boční peloty, chybí diferenciace trupu, pohyby jsou 

v bloku, na dolních končetinách není žádný aktivní pohyb, omezení rozsahů pohybu 

dolních končetin. 

 

Funkční hodnocení horních končetin 

Rozsahy pohybu: Během vstupního vyšetření byly měřeny rozsahy aktivního pohybu. 

Dále byly měřeny pasivní rozsahy pohybu. Měřený rozsah aktivního a pasivního pohybu 

je pro lepší přehlednost uveden v tabulkách obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, 

viz kapitola 2.4, tabulka č. 5. Některé aktivní pohyby jsou funkčně omezeny. Patří mezi 

ně zejména supinace a extenze loketního kloubu. 

Spasticita: Spasticita byla přítomná na všech segmentech ve stupni 2 dle Tardieu škály. 

Měřený úhel spasticity loketního kloubu je pro lepší přehlednost uveden v tabulce 10 

obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 2.4 

Úchopy: Úchopy jsou primární, zvládá všechny typy úchopů. U precizních úchopů lze 

pozorovat zpomalené motorické tempo a mírnou ataxii. Fáze úchopu zvládá všechny bez 

potíží. 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí tří modelových aktivit: 

Svlékání mikiny: Pacient zvládne rozepnout zip mikiny s mírnou dopomocí na začátku 

a konci zipu. Dále potřebuje úplnou dopomoc k svléknutí mikiny, je schopen opět 

participovat v okamžiku kdy má mikinu už pouze na levém předloktí. Zvládne sám 

svléknout rukáv. 



 

Pití z hrnečku: Pití z hrnečku vsedě na vozíku s pomocí obou horních končetin zvládne 

zcela samostatně. Přítomný je souhyb hlavy do předsunutého držení. Hrnek drží oběma 

rukama, ale může mu upadnout.  

 

Vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Oblast sebeobsluha: 

Jedení – Sní všechny druhy potravin, ke krmení používá prsty, zvládne dát naplněnou 

lžičku do úst, používá upravený příbor, dobře používá lžíci, zvládne držet hrnek, zvedne 

hrnek k pití, ale může mu upadnout, zvedne otevřený hrnek bezpečně dvěma rukama, 

používá dětskou lahev a bryndák. Míra asistentské pomoci je supervize. 

Péče o sebe -  Míra asistentské pomoci je minimální. K čištění zubů otevře ústa, udrží 

zubní kartáček, nedůkladně vyčistí zuby, používá elektrický zubní kartáček, udrží hlavu 

během česání, zacílí hřeben k vlasům, nechá si utřít nos, vyfouká si nos, pokud někdo 

drží kapesník. 

Koupání – Je třeba maximální asistence, drží ruce a nechá si je umýt, tře při mytí jednu 

ruku o druhou, pokouší se mýt části těla, důkladně umyje tělo krom tváře. 

Oblékání horní poloviny těla – Nutná je maximální asistence, pomáhá strčit ruce 

do rukávu, nezvládá žádný typ zapínání oděvů. 

Oblékání dolní poloviny těla – Nutná je maximální asistence, participuje pouze snahou 

vsunout nohy do kalhot. 

Toaleta – Nutná je maximální asistence, pomáhá se svlékáním a oblékáním při toaletě, 

používá pleny. 

Kontrola močení – Dá najevo, že má mokré plenky, občas naznačí potřebu močit přes 

den, nutná je supervize, používá pleny. 

Kontrola stolice – Dá najevo, že potřebuje přebalit, vždy naznačí, že potřebuje jít 

na toaletu, umí rozeznat nucení na moč od nucení na stolici, nutná je supervize, používá 

plenu. 

 

Oblast mobilita:  

Přesuny na židli/toaletu – Nutná je maximální asistence, sedí s pomocí opěrné pomůcky 

nebo druhé osoby. 

Přesuny do auta – Neparticipuje, nutná je úplná asistence, používá dětskou autosedačku. 

Mobilita na lůžku/přesuny – Dostane se na vlastní lůžko a z něj, otočí se na lůžku, 

potřebná je mírná asistence. 



 

Přesuny do vany – Je zcela pasivní, potřebná je úplná asistence. 

Lokomoce v interiéru – Pohybuje se s minimální pomocí druhé osoby na mechanickém 

vozíku, nebo se plazí po zemi. Pohybuje se po místnosti i mezi místnostmi, ale s obtížemi. 

Přemístí předmět cíleně, přesouvá předměty po podlaze. 

Lokomoce v exteriéru – Pohybuje se s maximální pomocí druhé osoby na mechanickém 

vozíku, projede vzdálenost 3-15 metrů, zvládá rovný terén. 

Schody – Nezvládá, nutná je úplná asistence. 

 

Sociální funkce 

Funkční porozumění – Je nezávislý, otáčí se za zvukem, reaguje na výzvu ne, pozná 

vlastní jméno nebo jména známých lidí. Rozumí 10 slovům, krátkým větám o známých 

věcech a osobách, jednoduchým jednostupňovým příkazům, které popisují osoby 

nebo věci, rozumí instrukcím popisujícím místo: v, n, pod, za. Chápe dvoustupňové 

příkazy s použitím jestliže/pak, nejprve/poté, dvě věty se stejným tématem a různou 

formou. 

Funkční vyjadřování – Je třeba supervize, pojmenovává věci, používá konkrétní slova 

nebo gesta k vyžádání si něčeho od jiné osoby, snaží se získat informace kladením otázek, 

popíše předmět nebo akci, řekne vlastní pocity nebo myšlenky. Spojí dvě a více myšlenek 

k vyprávění jednoduchého příběhu. 

Zapojování se do řešení problémů – Potřeba je supervize, snaží se upozornit na problém 

verbálně nebo neverbálně, když má problém, nebo se mu něco nedaří, musí se mu 

okamžitě pomoci, jinak se chování zhorší, dokáže požádat o pomoc i krátký čas počkat. 

V běžných situacích umí popsat problém a jeho pocity s detaily. Pokud se potýká 

s běžným problémem, dokáže zapojit dospělého, aby mu pomohl s řešením. 

Hra (s vrstevníky, dospělými, předměty), informace o vlastní osobě, orientace 

časem, domácí práce – Je nezávislý, uvědomuje si lidi ve svém okolí a zajímá se o ně. 

Dokáže iniciovat známou hru, na podnět změnit aktivitu v jednoduché hře. Snaží 

se napodobit předchozí činnost dospělého v průběhu hry, dokáže navrhnout jiné kroky, 

nebo reaguje a podnět dospělého s novým návrhem. Uvědomuje si přítomnost dětí, 

reaguje na ně hlasem nebo gestem, komunikuje s dětmi jednoduchou formou, snaží 

se navrhnout jednoduchý plán při hře s dětmi, plánuje hru a spolupracuje s dětmi. Činnost 

má delší trvání a je komplexní, provádí aktivity nebo hry s pravidly, cíleně manipuluje 

s hračkami, předměty nebo tělem, používá předměty nebo hračky k předstírání činnosti, 

skládá díly k sobě, aby vznikl celek, vytváří hru, v níž předstírá běžné činnosti včetně 



 

osob a věcí, které zná, vytváří propracované příběhy se scénami, v nichž figurují jeho 

vlastní výmysly a představivost. Uvede křestní jméno a příjmení, jména a identifikaci 

členů rodiny aúplnou adresu bydliště. Ví kdy je čas na jídlo a jiné běžné denní činnosti, 

má povědomí o sledu známých událostí v týdnu, má velmi jednoduché představy o čase, 

spojí si určitou dobu s činností, pomůže s péčí o své věci, pokud má přesné instrukce. 

Bezpečnost, fungování ve společnosti – Je nezávislý, projevuje náležitou opatrnost 

v blízkosti schodů, horkých i ostrých předmětů, doma si hraje bez nutnosti stálého dozoru, 

dodržuje zásady ve škole a komunitním prostředí, neparticipuje v domácích pracích, 

nezvládne nakupování v blízkém obchodě.  

 

Shrnutí hodnocení PEDI 

Je nezávislý ve funkčním porozumění a hře s vrstevníky. Potřebuje supervizi v jedení, 

kontrole moči a stolice, funkčním vyjadřování a zapojení se do řešení problémů. Největší 

problémy jsou v přesunech do auta a do vany. Nezvládne překonat schody. Shrnutí 

výsledků je pro lepší přehlednost uvedeno společně s výsledky kontrolního vyšetření 

v kapitole 2.4 v tabulce 6 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky: Zkrácené svaly jsou pasivně protažitelné, velmi dobré kognitivní funkce, 

motivace k cvičení různými hrami, dobrá komunikace, neporušené sociální funkce. 

K vykonávání některých položek stačí supervize – jedení, kontrola moči a stolice. 

Slabé stránky: Horší spolupráce, potřeba velké míry asistentské pomoci v běžných 

denních činnostech. 

 

2.2 Ergoterapeutické cíle a plány 
Krátkodobý cíl č.1: Samostatně zvládne rozepnout mikinu do dvou týdnů. 

Krátkodobý plán č.2: Stabilizace lopatek, nácvik pronosupinace, flexe a extenze předloktí 

s aplikovanými dlahami pomocí repetitivních pohybů, vzpřímený sed, držení hlavy 

(zvedání rukou s míčem, otáčení, hledání nálepky na dlaze), protažení horních končetin, 

mobilizace – s aplikovanými dlahami, posílení ramenních pletenců, cílený pohyb 

(magnetky), posílení síly stisku. 

 

Krátkodobý cíl č. 2: Samostatně svlékne oba rukávy mikiny, které jsou shrnuty nad úrovní 

lokte do 5 týdnů. 



 

Krátkodobý plán č. 2: Shodný s krátkodobým plánem č. 1 + posilování ramenního kloubu 

do flexe, abdukce a zevní rotace s aplikovanými dlahami, využití balanční tyče. 

Dlouhodobý cíl: Samostatně si svlékne mikinu do konce kalendářního roku. 

Dlouhodobý plán: nácvik aktivity, posílení síly stisku, tréninK rotací trupu, aktivní pohyb 

horními končetinami ve všech kloubech, repetitivní pohyby. 

 

2.3 Terapie 
Typická terapeutická jednotka vypadala následovně (včetně příkladu cviků): 

 Nejprve proběhlo protažení zkrácených svalových a vazivových struktur, zejména 

horních končetin, a dále trupu. Poté byla aplikována vzduchová dlaha. Nejčastěji byla 

používána dlouhá dlaha na obě horní končetin. Následovaly aktivity pro posílení 

ramenního či loketního kloubu. Snaha byla o co nejvyšší počet opakování. Dlahy musely 

být často sundány předčasně kvůli špatné spolupráci pacienta. Po sundání dlahy 

následovala taktilní stimulace dlahované končetiny a její protažení. V závěru terapie 

probíhal nácvik svlékání či oblékání mikiny. 

 Příklad cviku pro posílení stabilizátorů ramenním kloubu: Leh na zádech, dolní 

končetiny odloženy v trojí semiflexi. Na obou horních končetinách aplikována dlouhá 

dlaha. Pacient 6 prováděl aktivní horizontální addukci a abdukci v ramenním kloubu. 

Motivace pro tuto činnost byla například hra na stěrače automobilu.  

 

2.4 Kontrolní vyšetření 

Kineziologický rozbor: 

Nedošlo k výrazným změnám  

Funkční hodnocení horních končetin:  

Porovnání změn v pasivním rozsahu pohybu vstupního a kontrolního vyšetření 

jsou uvedeny v tabulce 5. Zeleně jsou vyznačeny výsledky, které se zlepšili oproti 

vstupnímu vyšetření. Pro zkrácení tabulky není uvedena položka pro každý prst.  

 

 

Rozsahy pohybu Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK Pravá HK 

vstup Kontr Vstup Kontr Vstup Kontr Vstup Kontr 

Ramenní 

kloub 

flexe 150 170 150 170 100 100 80 90 

Extenze 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abdukce 100 110 100 120 60 60 50 60 



 

H. ADD 30 30 40 40 - - - - 

addukce 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ramenní 

kloub 

ZR 40 70 30 60 80 80 70 70 

VR 70 90 60 90 40 40 40 40 

Loketní 

kloub 

flexe 130 130 130 130 130 140 130 140 

extenze 170 170 160 160 50 50 50 50 

supinace 10 30 10 10 60 70 90 70 

pronace 90 90 90 90 90 90 90 90 

zápěstí DF 30 70 0 20 0 0 0 0 

PF 90 90 90 90 90 90 90 90 

UD 20 20 20 20 20 20 20 20 

RD 10 10 10 10 0 0 0 0 

MP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 170 180 170 180 170 170 170 170 

PIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 170 180 170 180 170 170 170 170 

DIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 170 180 170 180 180 180 180 180 

Tabulka 5   - srovnání vstupního a kontrolního vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu, 

kazuistika 6 (MP=metacarpophalangeové klouby, PIP=proximální interphalangeové klouby, 

DIP=distální interphalanegové klouby, H. ADD=horizontální addukce, ZR=zevní rotace, 

VR=vnitřní rotace. DF=dorsální flexe, PF=Palmární flexe, UD=ulnární dukce, RD=radiální 

dukce, HK=horní končetina, Vstup=vstupní vyšetření, Kontr=kontrolní vyšetření) 

Úchopy: žádné změny 

Spasticita: Pro nespolupráci pacienta nebylo možné objektivně vyšetřit úhel spasticity. 

Byl tedy vyloučen z celkové analýzy úhlu spasticity. 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelové aktivity: 

Svlékání mikiny: rozepnutí mikiny zvládne nyní zcela samostatně, nedělá mu problémy 

ani oddělní zipu. Při vstupním vyšetření potřeboval dopomoci na začátku a konci zipu. 

Pacient vyžadoval plnou asistenci se svléknutím mikiny, nezvládne svléknout rukáv 

mikiny, pokud jej má nad loktem. Pokud mu dopomůžeme a stáhneme mikinu 

na předloktí, zvládne svléknout rukáv samostatně. Projevilo se zrychlení motorického 

tempa dané aktivity. 

Napití se z hrnku: v této aktivitě nedošlo k žádné změně, již při zahájení terapie ji zvládl 

zcela samostatně. Stále je přítomno předsunuté držení hlavy při pití a možnost upadnutí 

hrnečku.  

 

Změny ve vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 



 

Neprojevila se žádná změna vzhledem ke vstupnímu vyšetření. Výsledky uvádíme 

v následující tabulce (Tabulka 6)  

Doména 

Hrubé 

skóry 

Normativní 

standartní 

skóry 

Standartní 

odchylka 

Škálové 

skóry 

Standartní 

odchylka 

V K V K V K V K V K 

Sebeobsluha 

Funkční 

schopnosti 

29 29 <10 <10 - - 48,2 48,2 1,7 1,7 

Mobilita 10 10 <10 <10 - - 30,6 30,6 2,8 2,8 

Sociální 

funkce 
53 53 27,8 27,8 1,4 1,4 63,2 63,2 1,5 1,5 

Sebeobsluha 

Asistentská 

pomoc 

19 19 23,3 23,3 3,0 3,0 54,6 54,6 3,5 3,5 

Mobilita 8 8 <10 <10 - - 39,0 39,0 4,7 4,7 

Sociální 

funkce 
23 23 56,8 56,8 7,3 7,3 82,9 82,9 7,3 7,3 

Tabulka 6 Shrnutí výsledků hodnocení PEDI, kazuistika 6 (podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) písmeno V označuje vstupní vyšetření a písmeno K kontrolní vyšetření. 

 Získané výsledky jsou dále zaneseny do tabulky profil skórů (tabulka 7), která 

umožňuje porovnání s normou (zeleně vyznačené pásmo). Červeně jsou zaznačeny 

výsledky vstupního a modře výstupního hodnocení.  

 

Tabulka 7 profil skórů, porovnání vstupního a kontrolního kazuistika 7 (podle originálu Haley, 

1992 přeložila Krulová, 2011) 

Subjektivní hodnocení terapie: 

 Při kontrolním vyšetření byl pacient požádán, aby zhodnotil terapii body od 1 

o 10, kdy 1 je velmi špatná a 10 je výborná. Terapii hodnotil počtem 8 bodů. 

 



 

2.5 Závěr: 
 U tohoto pacienta se jako u jediného ukázalo zhoršení v některých položkách. 

Kineziologický rozbor zůstal beze změny. Ve funkčních schopnostech horních končetin 

došlo ke zlepšení aktivních i pasivních rozsahů pohybu. V jedné položce došlo 

ke zhoršení. V modelových aktivitách se mírně zrychlilo motorické tempo. V hodnocení 

PEDI nedošlo k žádným změnám. Krátkodobý cíl č.1, samostatně zvládne rozepnout 

mikinu do dvou týdnů, byl splněn. Krátkodobý cíl č. 2, samostatně svlékne oba rukávy 

mikiny, které jsou shrnuty nad úrovní lokte do 5 týdnů, splněn nebyl. Na dlouhodobý cíl 

nebylo dostatek času.  Terapii hodnotil číslem 8.  

 

 

 

  



 

3 Kazuistika 7 
Vyšetřující: Bc. Dana Opravilová 

Pohlaví: muž, Věk: 11 

Diagnóza: Mozková obrna, kvadruparetická forma.  

Další terapie: fyzioterapie 1x týdně, ergoterapie 1x týdně 

Osobní anamnéza: motorická afázie 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bariérovém bytě.  

Školní anamnéza: studuje na základní škole speciální 

 

3.1 Vstupní vyšetření,  

Kineziologický rozbor: 

 Hlavu udrží pouze s obtížemi. Trup je stabilní vsedě na vozíku, nezvládne 

vzpřímený sed bez opory horních končetin. Zvládá přechod přes střední čáru i rotaci 

trupu. Dolní končetiny jsou funkční, zvládne lézt po 4.  

Funkční hodnocení horních končetin 

Rozsahy pohybu: Během vstupního vyšetření byly měřeny rozsahy aktivního a pasivního 

pohybu.  Podrobné rozsahy pohybu jsou pro lepší přehlednost uvedeny v tabulce 8 

obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 3.4. Omezeny jsou krajní rozsahy 

většiny pohybů.  

Spasticita: Vyšetřována pouze orientačně, přítomna na všech končetinách v stupni 2.  

Měřený úhel spasticity loketního kloubu je uvedený pro lepší přehlednost v tabulce 

obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 3.4, tabulka č. 9. 

Úchopy: Úchop je primární. Hrubé úchopy zvládne bez problému, precizní úchopy 

se zpomaleným psychomotorickým tempem. Přítomná je ataxie. Ve fázi přípravy 

a přiblížení je pohyb zpomalen. Fáze uchopení a manipulace je také poškozena. Držení 

je možné pouze krátkodobě, předmět může vypadnout. Fáze uvolnění předmětu 

bez problémů. 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí následující modelové 

aktivity: 

Svlékání mikiny: Nezvládne rozepnout zip, nezvládne uchopit rukáv a zatáhnout za něj 

tak, aby jej nepustil. Špatná je koordinace končetin, objevují se mimovolní pohyby. 

Napití z hrnku: nezvládne hrnek pevně uchopit, může vypadnout.  

Vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Oblast sebeobsluha: 



 

Jedení – Potřeba je maximální asistence, sní pokrájené jídlo, ke krmení používá prsty, 

zvládne dát naplněnou lžičku do úst, používá dětskou lžíci, zvládne držet hrnek k pití 

se savičkou, pije z lahve, zvedne hrnek k pití, ale může mu upadnout. 

Péče o sebe -  Nutná je maximální asistence. K čištění zubů otevře ústa a nechá si zuby 

vyčistit, udrží hlavu během česání a zacílí hřeben k vlasům, kapesníkem si utře nos 

i bez výzvy, drží ruce a nechá si je mýt, tře jednu ruku o druhou. 

Koupání – Pokouší se mýt části těla, Míra asistentské pomoci je úplná. 

Oblékání horní a dolní poloviny těla – Potřebuje úplnou asistenci, pomáhá strčit ruce 

do rukávu, na dolní polovině těla při oblékání neparticipuje. 

Toaleta – Na toaletě je zcela pasivní, nijak nepomáhá, Míra asistentské pomoci je úplná 

Kontrola močení – Dá najevo, že má mokré plenky nebo tréninkové kalhotky, občas 

naznačí potřebu močit přes den. Míra asistentské pomoci je minimální. 

Kontrola stolice – Dá najevo, že potřebuje přebalit, občas naznačí, že potřebuje jít 

na toaletu (přes den), potřebuje supervizi. 

 

Oblast mobilita:  

Přesuny na židli/toaletu – Sedí s pomocí opěrné pomůcky nebo druhé osoby, ostatní 

úkony zvládá s minimální dopomocí. 

Přesuny do auta – Neparticipuje, je zcela závislý na asistentské pomoci. Používá dětskou 

sedačku. 

Mobilita na lůžku/přesuny – S minimální asistencí se posazuje na lůžku, zvládne 

se posadit na okraj lůžka a lehnout si z této polohy zpět do postele, dostane se na vlastní 

lůžko a z něj. 

Přesuny do vany – Sedí ve vaně s pomocí opěrné pomůcky nebo druhé osoby, k přesunu 

potřebuje mírnou asistenci. 

Lokomoce v interiéru – Pokud je na podlaze potřebuje pouze supervizi, přetáčí se, leze 

a plazí se po podlaze, po místnosti se pohybuje s obtížemi, cíleně přemístí předměty 

po podlaze, jinak se pohybuje s pomocí druhé osoby na mechanickém vozíku. 

Lokomoce v exteriéru – Pohybuje se s pomocí druhé osoby na mechanickém vozíku, 

samostatně zvládne 3-4 metry, zvládá rovný terén, potřebuje mírnou asistenci. 

Schody – nezvládá, míra asistentské pomoci je úplná. 

 

Oblast sociální funkce 



 

Funkční porozumění – Otáčí se za zvukem, reaguje na výzvu ne, pozná vlastní jméno, 

nebo jména známých lidí, rozumí 10 slovům. Chápe krátké věty o známých věcech 

a osobách. Rozumí jednoduchým jednostupňovým příkazům, které popisují osoby 

nebo věci, rozumí instrukcím popisujícím místo: v, n, pod a za. Porozumí dvoustupňovým 

příkazům s použitím jestliže/pak, nejprve/poté, dvěma větám se stejným tématem 

a různou formou. Míra asistentské pomoci je supervize. 

Funkční vyjadřování – Potřebuje maximální asistenci, pojmenovává věci, používá 

konkrétní slova nebo gesta k vyžádání si něčeho od jiné osoby, používá gesta s jasným 

výrazem, nemluví, komunikuje pomocí gest a obrázků. 

Zapojování se do řešení problémů – V této položce potřebuje mírnou asistenci, snaží 

se upozornit na problém verbálně nebo neverbálně, když má problém, nebo se m něco 

nedaří, musí se mu okamžitě pomoci nebo se chování zhorší, dokáže požádat o pomoc 

i krátký čas počkat. 

Hra (s vrstevníky, dospělými, předměty), informace o vlastní osobě, orientace 

časem, domácí práce – Nutná je mírná asistence, uvědomuje si lidi ve svém okolí 

a zajímá se o ně, dokáže na podnět změnit aktivitu v jednoduché hře, snaží se napodobovat 

činnosti, uvědomuje si přítomnost dětí, reaguje na ně hlasem nebo gestem, komunikuje 

s dětmi jednoduchou formou, cíleně manipuluje s hračkami, předměty nebo tělem, 

používá předmět nebo hračky k předstírání činnosti, skládá díly k sobě, pravidelně sleduje 

hodiny a ptá se na čas. 

Bezpečnost, fungování ve společnosti – Potřebuje mírnou asistenci. Projevuje náležitou 

opatrnost v blízkosti schodů, horkých i ostrých předmětů, doma si hraje beznutnosti 

stálého dozoru. 

 

Shrnutí výsledků testu PEDI 

Pacient je značně závislý na asistentské pomoci. Nezvládne většinu běžných denních 

činností. Poměrně nezávislý je v oblasti mobilita. Souhrnné výsledky jsou pro lepší 

přehlednost uvedeny v kap. 3.4 v tabulce 10. 

 

Silné a slabé stránky: 

Silné stránky: Funkčně nejsou omezeny rozsahy pohybu horních končetin, velmi dobrá 

stabilita trupu, funkční mobilita, zachovalá většina sociálních funkcí, zvládne primární 

typy úchopu. 



 

Slabé stránky: Vysoká závislost v oblasti sebeobsluhy, porucha řeči, nezvládne držení 

předmětů. 

 

3.2 Ergoterapeutické cíle a plány 
Na základě vyšetření, analýzy silných a slabých stránek byly zvoleny krátkodobé 

a dlouhodobé cíle terapie. 

 

Krátkodobý cíl:  

Pacient udrží hrnek v obou horních končetinách a dá ho k ústům do 5 týdnů. 

Krátkodobý plán:  

Protažení zkrácených svalů horních končetin, aplikace dlah na horní končetinu 

pro udržení fyziologické pozice při posilování ostatních segmentů, repetitivní pohyby, 

trénink cílených pohybů horních končetin, posilování úchopové funkce ruky, posílení 

zevní rotace a flexe a abdukce v ramenním kloubu, posílení supinace a flexe v loketním 

kloubu. 

 

Dlouhodobý cíl:  

Pacient se samostatně napije z hrnku. 

Dlouhodobý plán:  

Protažení zkrácených svalů horních končetin, aplikace dlah na horní končetinu 

pro udržení fyziologické pozice při posilování ostatních segmentů, repetitivní pohyby 

do flexe, abdukce a zevní rotace ramenního kloubu, a do flexe a supinace loketního 

kloubu, posilování úchopové funkce ruky, trénink koordinace ruka-ústa. 

 

3.3 Terapie 
 Na začátku byla opět zařazena mobilizace a protahování horních končetin a trupu 

většinou vleže na lůžku. Poté byla aplikována dlaha a prováděny repetitivní pohyby. 

Využíván byl také dvouplošný válec k tréninku flexe v lokti.  

 Aktivity horními končetinami u stolu. Pinkání míčku do koše provedením 

horizontální abdukce a addukce, využití balanční tyče. Terapie byla náročná, protože 

pacient nebyl motivován k práci s dlahami.  

 

 

 



 

3.4 Kontrolní vyšetření: 

Kineziologický rozbor: 

 Nedošlo k žádným významným změnám.  

Funkční hodnocení horních končetin 

 Změny v rozsahu pohybu jsou uvedeny v tabulce 8. Došlo ke zlepšení aktivních 

i pasivních rozsahů pohybu. Zejména v dorsální flexe zápěstí a extenzi lokte. 

Rozsahy pohybu Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK Pravá HK 

vstup kontr vstup kontr vstup kontr vstup kontr 

Ramenní 

kloub 

flexe 130 130 120 120 60 90 70 110 

Extenze 10 10 10 10 0 0 0 0 

Abdukce 80 120 90 120 80 80 80 80 

H. add 20 20 20 20 - - - - 

addukce 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZR 70 90 80 90 60 70 70 70 

VR 50 80 60 80 50 50 50 50 

Loketní 

kloub 

flexe 130 130 150 150 120 120 130 130 

extenze 160 180 160 180 160 180 160 180 

supinace 20 20 0 0 0 0 0 0 

pronace 90 90 90 90 90 90 90 90 

Zápěstí DF 50 80 30 45 10 30 20 40 

PF 90 90 90 90 90 90 90 90 

UD 20 20 20 20 20 20 20 20 

RD 0 10 0 0 0 0 0 0 

MP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

PIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

DIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

Tabulka 8  - srovnání vstupního a kontrolního vyšetření aktivních a pasovních rozsahů pohybu, 

kazuistika 7 (MP=metacarpophalangeové klouby, PIP=proximální interphalangeové klouby, 

DIP=distální interphalanegové klouby, H. ADD=horizontální addukce, ZR=zevní rotace, 

VR=vnitřní rotace. DF=dorsální flexe, PF=Palmární flexe, UD=ulnární dukce, RD=radiální 

dukce, HK=horní končetina, Vstup=vstupní vyšetření, Kontr=kontrolní vyšetření) 

Spasticita: Stupeň i úhel spasticity beze změny (viz tabulka 9)  

Úhel spasticity Levá horní končetina Pravá horní končetina 

vstup výstup vstup výstup 

flexory 110 110 100 100 

extenzory 160 160 170 170 

Tabulka 9 úhel spasticity, srovnání vstupního a kontrolního vyšetření, kazuistika 7 



 

Úchopy: Zlepšila se taxe, levá horní končetina zvládne udržet předmět válcovým 

úchopem po dobu 10 s.  

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelové aktivity: 

Svlékání mikiny: beze změny 

 

Změny ve vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Souhrnné změny v hodnocení popisuje tabulka 10. V Oblasti sebeobsluha došlo 

ke zlepšení v položkách používání nádob k pití. Pacient zvedne otevřený hrnek bezpečně 

jednou i oběma rukama. Dále zapne a vypne vodu pákovou baterií, což předtím také 

neuměl a také se naučil zazipovat a odzipovat zip (bez zaháknutí jezdce). 

Doména Hrubé 

skóry 

Normativní 

standartní 

skóry 

Standartní 

odchylka 

Škálové 

skóry 

Standartní 

odchylka 

V K V K V K V K V K 

Sebeobsluha Funkční 

schopnosti 

22 25 <10 <10 - - 42,9 45,2 1,8 1,8 

Mobilita 11 11 <10 <10 - - 32,0 32,0 2,7 2,7 

Sociální 

funkce 

34 34 16,0 16,0 1,1 1,1 50,8 50,8 1,2 1,2 

Sebeobsluha Asistentská 

pomoc 

9 9 10,4 10,4 3,9 3,9 41,1 41,1 4,4 4,4 

Mobilita 14 14 <10 <10 - - 48,5 48,5 3,8 3,8 

Sociální 

funkce 

13 13 31,0 31,0 4,5 4,5 57,3 57,3 4,6 4,6 

Tabulka 10 shrnutí výsledků hodnocení PEDI, kazuistika 7 (podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) písmeno V označuje vstupní vyšetření a písmeno K kontrolní vyšetření  

  

Získané výsledky jsou dále zaneseny do tabulky profil skórů (tabulka 11), která umožňuje 

porovnání s normou (zeleně vyznačené pásmo). Červeně jsou zaznačeny výsledky 

vstupního a modře výstupního hodnocení.  



 

 

Tabulka 11 profil skórů kontrolní vyšetření, kazuistika 7 podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) 

 

Subjektivní hodnocení terapie: 

 Při kontrolním vyšetření byl pacient požádán, aby zhodnotil terapii body od 1 

o 10, kdy 1 je velmi špatná a 10 je výborná. Terapii hodnotil počtem 10 bodů. 

 

3.5 Závěr 
S pacientem autorka pracovala po dobu 5 týdnů. Byl to poměrně problémový 

pacient, který velmi špatně spolupracoval. Došlo u něj jen k malým změnám, 

a to v rozsahu pohybu aktivním a pasivním. Dále se poměrně dost zlepšil v hodnocení 

PEDI. Zvládl navíc zvednout hrnek jednou či oběma rukama, zapnout a vypnout pákovou 

baterii a zazipovat a odzipovat zip. Krátkodobý cíl č.1, pacient udrží hrnek v obou horních 

končetinách a dá ho k ústům do 5 týdnů, se podařilo splnit. Dlouhodobý cíl, pacient se 

samostatně napije z hrnku, splněn nebyl. 

  



 

4 Kazuistika 8 
Vyšetřující: Bc. Dana Opravilová 

pohlaví: muž, věk: 9 

Diagnóza: Mozková obrna, kvadruparetická forma.  

Další terapie: fyzioterapie 1x týdně 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bariérovém bytě.  

Školní anamnéza: studuje na základní škole speciální 

 

4.1 Vstupní vyšetření  

Kineziologický rozbor  

 Je výrazně hypotonní, často má nekontrolované extenční spasmy dolních 

končetin, Hlavu neudrží, trup je nestabilní, pro stabilitu sedu na vozíku je nutná opora 

zad, hlavy a dvě boční peloty, na dolních končetinách není žádný aktivní pohyb. 

 

Funkční hodnocení horních končetin 

Rozsahy pohybu: Během vstupního vyšetření byly měřeny rozsahy aktivního pohybu. 

Dále byly měřeny pasivní rozsahy pohybu. Měřený rozsah aktivního a pasivního pohybu 

je pro lepší přehlednost uveden v tabulkách obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, 

viz kapitola 4.4, tabulka č. 12. většina aktivních pohybů je výrazně funkčně omezená.  

Spasticita: Spasticita byla přítomná na všech segmentech ve stupni 2 dle Tardieu škály. 

Měřený úhel spasticity loketního kloubu je pro lepší přehlednost uveden v tabulce 

obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 4.4, tabulka č. 13. 

Úchopy: Úchopy jsou sekundární.  V první fázi úchopu je přítomna ataxie, nezvládá fázi 

uchopení a držení předmětu, předměty musí být pasivně vkládány do ruky, držení zvládne 

pouze krátkodobě, předměty vypadávají samovolně z rukou. Zvládne fázi uvolnění 

předmětu. 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí tří modelových aktivit: 

Svléknutí mikiny: Pacient nezvládne proces svlékání mikiny, nezvládne uchopit mikinu. 

Pití z hrnečku: Pití z hrnečku vsedě na vozíku s pomocí obou horních končetin nezvládne. 

Při pasivním vložení hrnku do úst jej chvíli udrží a pak mu vypadne. 

 

 

 



 

Oblast sebeobsluha: 

Jedení – S mírnou asistencí sní všechny druhy potravin, ke krmení používá prsty, zvládne 

dát naplněnou lžičku do úst, Nezvládne držet hrnek, pije pomocí brčka z hrníčku, který 

je položen před ním na stole, používá dětský příbor a nádobí. 

Péče o sebe -  Potřebuje maximální míru asistence. K čištění zubů otevře ústa a nechá 

si zuby vyčistit, udrží hlavu během česání, nechá si utřít nos, vyfouká si nos, pokud někdo 

drží kapesník. 

Koupání – Nutná je úplná asistence. Drží ruce a nechá si je umýt, tře při mytí jednu ruku 

o druhou, pokouší se mýt části těla. 

Oblékání horní poloviny těla – V oblékání potřebuje úplnou asistenci, nezvládá žádný 

typ zapínání oděvů. 

Oblékání dolní poloviny těla – Na oblékání neparticipuje, potřebuje úplnou asistenci. 

Toaleta – Na toaletě je zcela pasivní, používá sběrnou láhev na moč a pleny. 

Kontrola močení – Dá najevo, že má mokré pleny, občas naznačí potřebu močit přes 

den, nutná je maximální asistence. 

Kontrola stolice – Dá najevo, že potřebuje přebalit, občas naznačí, že potřebuje jít 

na toaletu (přes den), nutná je supervize. 

 

Oblast mobilita:  

Přesuny na židli/toaletu – Sedí s pomocí opěrné pomůcky nebo druhé osoby, přesunech 

je úplně závislý na asistentské pomoci. 

Přesuny do auta – Neparticipuje, úplná závislost. 

Mobilita na lůžku/přesuny – Nezvládá žádnou mobilitu v lůžku, úplná závislost. 

Přesuny do vany – Je zcela pasivní, úplná závislost. 

Lokomoce v interiéru – Pohybuje se s pomocí druhé osoby na mechanickém vozíku, 

je úplně závislý. 

Lokomoce v exteriéru – Pohybuje se s pomocí druhé osoby na mechanickém vozíku, 

je úplně závislý. 

Schody – Nezvládá, Míra asistentské pomoci je úplná. 

 

 

 

Oblast sociální funkce 



 

Funkční porozumění – Je nezávislý, otáčí se za zvukem, reaguje na výzvu ne, pozná 

vlastní jméno, nebo jména známých lidí, rozumí 10 slovům, chápe krátké věty o známých 

věcech a osobách, porozumí jednoduchým jednostupňovým příkazům, které popisují 

osoby nebo věci, zná instrukce popisujícím místo: v, n, pod, za, rozumí dvoustupňovým 

příkazům s použitím jestliže/pak, nejprve/poté. 

Funkční vyjadřování – Potřebuje mírnou asistenci, pojmenovává věci, používá 

konkrétní slova nebo gesta k vyžádání si něčeho od jiné osoby, snaží se získat informace 

kladením otázek, popíše předmět nebo akci, řekne vlastní pocity nebo myšlenky. Mluví 

nesrozumitelně, má špatnou artikulaci. 

Zapojování se do řešení problémů – Nutná je mírná asistence, snaží se upozornit 

n problém verbálně nebo neverbálně, když má problém, nebo se mu něco nedaří, musí se 

mu okamžitě pomoci, jinak se chování zhorší, dokáže požádat o pomoc. 

Hra (s vrstevníky, dospělými, předměty), informace o vlastní osobě, orientace 

časem, domácí práce – S mírnou asistencí si uvědomuje lidi ve svém okolí a zajímá se o 

ně, uvědomuje si přítomnost dětí, reaguje na ně hlasem nebo gestem, komunikuje s dětmi 

jednoduchou formou, cíleně manipuluje s hračkami, předměty nebo tělem, uvede křestní 

jméno a příjmení, uvede jména a identifikaci členů rodiny. Ví, kdy je čas na jídlo a jiné 

běžné denní činnosti, má povědomí o sledu známých událostí v týdnu, má velmi 

jednoduché představy o čase, na péči o věci se nepodílí. 

Bezpečnost, fungování ve společnosti – Potřebuje maximální asistenci, projevuje 

náležitou opatrnost v blízkosti schodů, horkých i ostrých předmětů, doma si hraje 

bez nutnosti stálého dozoru. 

 

Shrnutí výsledků testu PEDI: 

 Je úplně nebo maximálně závislý na asistentské pomoci ve většině sebeoblužných 

aktivit i v mobilitě. V sociálních funkcích potřebuje menší asistenci, nezávislý je 

ve funkčním porozumění. Shrnutí výsledků je pro lepší přehlednost uvedeno společně 

s kontrolním vyšetřením v tabulce 14 v kapitole 4.4. 

 

Silné a slabé stránky: 

Silné stránky: Lze protáhnout zkrácené svaly. Pacient má přehled o svém denním režimu, 

je orientován místem, časem i osobou, dobrá úroveň sociálních i kognitivních funkcí. 

Slabé stránky: Pasivita, nezvládá většinu personálních běžných denních činností, naprostá 

závislost v mobilitě, špatná spolupráce. 



 

 

4.2 Ergoterapeutické cíle a plány 
Krátkodobý cíl č. 1: Pacient vsedě zvedne obě ruce ze stolu do 5 týdnů. 

Krátkodobý plán č. 1: Posílení addukce ramenního kloubu, flexe ramenního kloubu, 

extenze loketního kloubu, opora o předloktí vleže na břiše – rozmáčknutí modelíny, 

dynamická stabilizace ramenního kloubu, uvolnění m. trapezius horních vláken 

a m. pectorales. 

 

Krátkodobý cíl č. 2: Pacient zvládne uchopit hrnek k pití do 5 týdnů. 

Krátkodobý plán č.2: trénink kulového úchopu, trénink taxe, posílení síly stisku. 

 

Dlouhodobý cíl (do konce kalendářního roku): Pacient se samostatně napije z hrnku 

se savičkou. 

Dlouhodobý plán: Trénink flexe lokte, zacílení k ústům, trénink úchopů, posilování trupu, 

rotace trupu. 

 

4.3 Terapie 
 Na začátku byla opět zařazena mobilizace a protahování horních končetin. Poté 

byla aplikována dlouhá dlaha a prováděny repetitivní pohyby. Využíván byl také 

dvouplošný válec k tréninku flexe v lokti. Pohyby byly většinou prováděny s dopomocí 

nebo v odlehčené pozici. Aktivity horními končetinami u stolu. Utírání stolu utěrkami, 

natahování se za předmětem, cílené pinkání do míčku. 

 

4.4 Kontrolní vyšetření 
Kineziologický rozbor: 

 Nedošlo k žádným významným změnám.  

Funkční hodnocení horních končetin 

 Změny v rozsahu pohybu jsou uvedeny v tabulce 12. Ke zlepšení došlo pouze 

ve flexi ramenního kloubu, a to jak, v pasivním tak v aktivním pohybu.  

 

 

 

Rozsahy pohybu Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK Pravá HK 



 

vstup kontr vstup kontr vstup kontr vstup kontr 

Ramenní 

kloub 

flexe 90 110 100 100 0 40 20 20 

Extenze 10 10 10 10 0 0 0 0 

Abdukce 100 100 20 20 30 30 20 20 

H. add 20 20 0 0 - - - - 

addukce 0 0 90 90 0 0 0 0 

ZR 90 90 30 30 10 10 10 10 

VR 30 30 130 130 30 30 30 30 

Loketní 

kloub 

flexe 130 130 0 0 130 140 120 130 

extenze 0 0 80 80 90 120 70 100 

supinace 80 80 90 90 10 10 10 10 

pronace 90 90 80 80 80 80 70 70 

zápěstí DF 80 80 90 90 10 10 20 20 

PF 90 90 20 20 50 50 60 60 

UD 20 20 20 20 0 0 0 0 

RD 20 20 10 10 0 0 0 0 

MP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

PIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 180 180 180 180 180 

DIP flexe 90 90 90 90 90 90 90 90 

extenze 180 180 180 170 180 180 180 170 

Tabulka 12- srovnání vstupního a kontrolního vyšetření aktivních a pasivních rozsahů pohybu, 

kazuistika 8 (MP=metacarpophalangeové klouby, PIP=proximální interphalangeové klouby, 

DIP=distální interphalanegové klouby, H. ADD=horizontální addukce, ZR=zevní rotace, 

VR=vnitřní rotace. DF=dorsální flexe, PF=Palmární flexe, UD=ulnární dukce, RD=radiální 

dukce, HK=horní končetina, Vstup=vstupní vyšetření, Kontr=kontrolní vyšetření) 

Spasticita: Stupeň spasticity beze změny (viz tabulka 13). Úhel spasticity se zlepšil 

u flexorů loketního kloubu na pravé i levé horní končetině.  

Úhel spasticity Levá horní končetina Pravá horní končetina 

vstup výstup vstup výstup 

flexory 30 50 30 40 

extenzory 160 160 150 150 

Tabulka 13 srovnání vstupního a kontrolního měření úhlu spasticity, kazuistika 8 

Úchopy: beze změny 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelové aktivity: 

Svlékání mikiny: beze změny 

Pití z hrnku: beze změny 

 

Změny ve vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

V hodnocení PEDI nedošlo k žádným změnám (viz. tabulka 14). 



 

Doména Hrubé 

skóry 

Normativní 

standartní 

skóry 

Standartní 

odchylka 

Škálové 

skóry 

Standartní 

odchylka 

V K V K V K V K V K 

Sebeobsluha Funkční 

schopnosti 

19 19 <10 <10 - - 40,4 40,4 1,8 1,8 

Mobilita 3 3 <10 <10 - - 15,2 15,2 4,2 4,2 

Sociální 

funkce 

32 32 14,9 14,9 1,1 1,1 49,7 49,7 1,2 1,2 

Sebeobsluha Asistentská 

pomoc 

13 13 17,2 17,2 3,2 3,2 47,3 47,3 3,9 3,9 

Mobilita 1 1 <10 <10 - - 11,7 11,7 11,7 11,7 

Sociální 

funkce 

12 12 28,9 28,9 4,6 4,6 55,3 55,3 4,6 4,6 

Tabulka 14 Shrnutí výsledků testu PEDI oblast funkční schopnosti a asistentská pomoc, 

Kazuistika 8 (podle anglického originálu Haley, 1992 přeložila Krulová, 2011) Písmeno V značí 

vstupní vyšetření a písmeno K kontrolní vyšetření 

 Získané výsledky jsou dále zaneseny do tabulky profil skórů (viz tabulka 15), 

která umožňuje porovnání s normou (zeleně vyznačené pásmo). Červeně jsou zaznačeny 

výsledky vstupního a modře výstupního hodnocení.  

 

Tabulka 15 profil skórů kontrolní vyšetření, kazuistika 8 podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) 

 

 

Subjektivní hodnocení terapie: 



 

 Při kontrolním vyšetření byl pacient požádán, aby zhodnotil terapii body od 1 

o 10, kdy 1 je velmi špatná a 10 je výborná. Terapii hodnotil počtem 10 bodů. 

 

4.5 Závěr: 
 S pacientem autorka pracovala po dobu 5 týdnů. Pacient měl velmi špatně 

zachovalou funkci všech 4 končetin a byl z větší části závislý na pomoci okolí. 

V kontrolním vyšetření došlo ke změně pouze ve zvýšení flexe loketního kloubu 

a zlepšení úlu spasticity flexorů obou horních končetin. Krátkodobý cíl č. 1, pacient vsedě 

zvedne obě ruce ze stolu, když se natahuje za hračkou do 5 týdnů, se podařilo splnit. 

Ostatní cíle se naplnit nepodařilo.  



 

5 Kazuistika 9 
 

Vyšetřující: Bc. Dana Opravilová 

pohlaví: muž, Věk: 15 

Diagnóza: dětská mozková obrna, kvadruparetická forma.  

Další terapie: nemá 

Osobní anamnéza: nevýznamná 

Sociální anamnéza: bydlí s rodiči v bariérovém bytě.  

Školní anamnéza: studuje na základní škole speciální 

 

5.1 Vstupní vyšetření  
Kineziologický rozbor  

 Trup je výrazně hypotonní, není schopen udržet hlavu v korigovaném postavení. 

Hlava je postavena ve výrazném předsunu, trup je nestabilní, krátkodobě zvládne 

vzpřímený sed, na končetinách je spasticita.  

 

Funkční hodnocení horních končetin 

Rozsahy pohybu: Během vstupního vyšetření byly měřeny rozsahy aktivního a pasivního 

pohybu. Měřený rozsah je pro lepší přehlednost uveden v tabulce obsahující vstupní 

i kontrolní vyšetření, viz kapitola 5.4 tabulka č. 16. pohyby jsou mírně diskoordinované, 

patrná je mírná ataxie, velmi oslabené jsou zejména stabilizátory trupu a hlavy, rozsahy 

jsou funkční. 

Spasticita: Spasticita byla přítomná na všech segmentech ve stupni 2 dle Tardieu škály. 

Měřený úhel spasticity loketního kloubu je pro lepší přehlednost uveden v tabulce 

obsahující vstupní i kontrolní vyšetření, viz kapitola 5.4, tabulka č. 17. 

Úchopy: Úchopy jsou primární, zvládá všechny typy úchopů, nemá problém v žádné fázi 

úchopu, problematická je opozice palce, výrazně zpomalené psychomotorické tempo. 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelových aktivit: 

Svlékání mikiny: Pacient zvládne samostatně, nejdříve rozepne mikinu, poté si přetáhne 

přes hlavu a nakonec vytáhne rukávy. 

Oblékání mikiny: zvládne samostatně, navleče si oba rukávy a přehodí mikinu za záda, 

nezvládá si upravit mikinu za zády, zvládne mikinu zapnout, nezvládne zaháknout jezdce 

zipu, zvládne mikinu zapnout..  

 



 

Vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 

Oblast sebeobsluha: 

Jedení – S mírnou asistencí zvládne sníst všechny konzistence jídla, používá příbor 

a to lžíci i vidličku. Nezvládne natřít máslo na chléb a pokrájet měkčí jídlo. K pití využívá 

plastovou lahev. Zvládne se napít z hrnku, pokud jej drží oběma rukama. 

Péče o sebe -  S mírnou asistencí si zvládne nedůkladně vyčistit zuby, používá elektrický 

zubní kartáček. Vlasy si češe samostatně, péči o nos provádí také samostatně, ruce myje 

samostatně, ale nedůkladně. 

Koupání – Ke koupání je třeba mírná asistence, pokouší mýt části těla, vezme si mýdlo 

a žínku, k udržení stability používá madla. 

Oblékání horní poloviny těla – Obléká se s mírnou asistencí, strčí obě horní končetiny 

do rukávů a nahodí si bundu/mikinu/tričko přes hlavu. Potřebuje dopomoc při finální 

úpravě oděvu. Svlékání zvládá samostatně. Zvládne zapnout zip, neoddělí a nezahákne 

zip. 

Oblékání dolní poloviny těla – Nutná je úplná asistence, pokouší vsunout nohy 

do kalhot. Zvládne si zout ponožky. Obléct kalhoty nezvládne, boty ani ponožky neobleče  

Toaleta – Potřebuje maximální asistenci, k udržení stability využívá madla. Pomáhá 

se svlékáním a oblékáním, snaží se o očistu a zvládá si připravit sedátko. Dosáhne také 

na toaletní papír. 

Kontrola močení – Je nezávislý, vždy naznačí potřebu močit přes den i v noci. 

Kontrola stolice – Je nezávislý, vždy naznačí, že potřebuje jít na toaletu, umí rozeznat 

nucení na moč od nucení na stolici. 

 

Oblast mobilita:  

Přesuny na židli/toaletu: Nutná je mírná asistence, sedí s pomocí opěrné pomůcky nebo 

druhé osoby, a to na toaletě, na židli, ve vaně, či na posteli. 

Přesuny do auta – Neparticipuje, míra asistentské pomoci je úplná. 

Mobilita na lůžku/přesuny - V lůžku se pohybuje s mírnou asistenci, zvládne se otočit, 

posadit s mírnou dopomocí, a je schopen si z této polohy lehnout do postele. Na vlastní 

lůžko se nedostane. Na svém lůžku má zábrany pádu. 

Přesuny do vany - Ve vaně se pohybuje bez opory, ale spíše leží. Nezvládá přesun 

do/z vany, je nutná úplná asistence. 

Lokomoce v interiéru V interiéru se nezávisle pohybuje na mechanickém vozíku. Doma 

také leze po podlaze. Nezvládá střídat dolní končetiny. Po místnosti se pohybuje bez 



 

obtíží, projde i více než 15 metrů, otevře i zavře dveře. Pokud má přemístit předmět, 

zvládne to cíleně, a to buď po zemi nebo v jedné ruce. Větší předměty převáží v klíně na 

vozíku. 

Lokomoce v exteriéru – Nezávisle se pohybuje na mechanickém vozíku. Ujede 

i vzdálenost větší než 45 metrů. Zvládá rovný a mírně nerovný terén. Jízdu do kopce 

zvládne, ale má s ní velké problémy. 

Schody – Vyleze i sleze 2-3 schody. U více schodů je nutná maximální asistence. 

 

Sociální funkce 

Funkční porozumění – Je nezávislý, otáčí se za zvukem, reaguje na výzvu ne, pozná 

vlastní jméno nebo jména známých lidí. Rozumí 10 slovům, krátkým větám o známých 

věcech a osobách, jednoduchým jednostupňovým příkazům, které popisují osoby nebo 

věci, rozumí instrukcím popisujícím místo: v, n, pod, za. Chápe dvoustupňové příkazy 

s použitím jestliže/pak, nejprve/poté, dvě věty se stejným tématem a různou formou. 

Funkční vyjadřování – Je třeba supervize, pojmenovává věci, používá konkrétní slova 

nebo gesta k vyžádání si něčeho od jiné osoby, snaží se získat informace kladením otázek, 

popíše předmět nebo akci, řekne vlastní pocity nebo myšlenky. Spojí dvě a více myšlenek 

k vyprávění jednoduchého příběhu. 

Zapojování se do řešení problémů – Potřeba je supervize, snaží se upozornit na problém 

verbálně nebo neverbálně, když má problém, nebo se mu něco nedaří, musí se mu 

okamžitě pomoci, jinak se chování zhorší, dokáže požádat o pomoc i krátký čas počkat. 

V běžných situacích umí popsat problém a jeho pocity s detaily. Pokud se potýká 

s běžným problémem, dokáže zapojit dospělého, aby mu pomohl s řešením. 

Hra (s vrstevníky, dospělými, předměty), informace o vlastní osobě, orientace 

časem, domácí práce – Je nezávislý, uvědomuje si lidi ve svém okolí a zajímá se o ně. 

Dokáže iniciovat známou hru, na podnět změnit aktivitu v jednoduché hře. Snaží se 

napodobit předchozí činnost dospělého v průběhu hry, dokáže navrhnout jiné kroky, nebo 

reaguje a podnět dospělého s novým návrhem. Uvědomuje si přítomnost dětí, reaguje 

na ně hlasem nebo gestem, komunikuje s dětmi jednoduchou formou, snaží se navrhnout 

jednoduchý plán při hře s dětmi, plánuje hru a spolupracuje s dětmi. Činnost má delší 

trvání a je komplexní, provádí aktivity nebo hry s pravidly, cíleně manipuluje s hračkami, 

předměty nebo tělem, používá předměty nebo hračky k předstírání činnosti, skládá díly 

k sobě, aby vznikl celek, vytváří hru, v níž předstírá běžné činnosti včetně osob a věcí, 

které zná, vytváří propracované příběhy se scénami, v nichž figurují jeho vlastní výmysly 



 

a představivost. Uvede křestní jméno a příjmení, jména a identifikaci členů rodiny 

a úplnou adresu bydliště. Ví kdy je čas na jídlo a jiné běžné denní činnosti, má povědomí 

o sledu známých událostí v týdnu, má velmi jednoduché představy o čase, spojí si určitou 

dobu s činností, pomůže s péčí o své věci, pokud má přesné instrukce. 

Bezpečnost, fungování ve společnosti – Je nezávislý, projevuje náležitou opatrnost 

v blízkosti schodů, horkých i ostrých předmětů, doma si hraje bez nutnosti stálého dozoru, 

dodržuje zásady ve škole a komunitním prostředí, neparticipuje v domácích pracích, 

nezvládne nakupování v blízkém obchodě.  

 

Shrnutí hodnocení PEDI 

Poměrně velkou část běžných denních aktivit zvládá samostatně nebo s malou mírou 

asistence, úplně nezávislý je ve většině sociálních funkcí, kontrole močení a stolice 

a lokomoci na mechanickém vozíku. Největší problémy má v přesunech do auta a do vany 

a v oblékání dolní poloviny těla. Shrnutí výsledků je uvedeno v kapitole 5.4 v tabulce 17. 

 

Silné a slabé stránky: 

Silné stránky: Poměrně vysoká participace v běžných denních činnostech, nezávislost 

v sociálních funkcích, lokomoci a kontrole močení a stolice, funkční rozsahy horních 

končetin, výborná svalová síla horních končetin,  

Slabé stránky: Nízká motivace ke cvičení, zkrácení svalů horních končetin, které není 

pasivně protažitelné, úplná závislost v některých aktivitách denního života – přesuny 

do auta, přesuny do vany, oblékání dolní poloviny těla. 

 

5.2 Ergoterapeutické cíle a plány 
Na základě vyšetření, analýzy silných a slabých stránek a s ohledem na cíl pacienta 

9 byly zvoleny krátkodobé a dlouhodobé cíle terapie. 

 

Cíl pacienta: Vydržet sedět déle vzpřímeně a nasadit si úplně sám bundu. 

 

Krátkodobý cíl č.1: Pacient vydrží sedět v aktivním vzpřímeném sedu bez opory po dobu 

30 s do 3 týdnů. 

Krátkodobý plán č.1: Trénink stability vsedě na lehátku pomocí balančních cvičení 

s aplikovanými vzduchovými dlahami na horních končetinách. Posílení stabilizátorů 

trupu vleže na zádech a na boku, posílení rotací trupu, posílení břišních svalů – dlouhé 



 

dlahy na horní končetin, leh na boku, pacient se otáčí horní končetinou směrem dozadu 

a opět zpět, repetitivně opakuje. Posilování křížených vzorů trupu. 

 

Krátkodobý cíl č.2: Pacient si zvládne finální úpravu bundy do pěti týdnů. 

Krátkodobý plán č.2: Protahování horních končetin, trénink zevní i vnitřní rotace 

ramenního kloubu, posílení stabilizátorů ramenního kloubu. Trénink úpravy oděvu. 

 

Dlouhodobý cíl: Pacient si samostatně oblékne bundu i se zaháknutím jezdce zipu 

a finální úpravou do 3 měsíců. 

Dlouhodobý plán: trénink stability vsedě, trénink oblékání vsedě, taxe a cíleného pohybu, 

koordinace ruka-ruka, oko-ruka, procvičování jemné motoriku. 

 

5.3 Terapie 
Terapie byla zaměřena zejména na posílení stability trupu a zvýšení rozsahů 

horních končetin. Probíhala buď vleže na lůžku, kde většinou probíhalo posilování rotace 

trupu, břicha a zad s aplikovanými dlahami, nebo ve vzporu klečmo, kdy bylo cíleno 

na posílení trupu. Lokty byly podpořeny vzduchovou dlahou, probíhalo přenášení váhy 

na horní či dolní končetiny. Vsedě u stolu probíhalo cvičení zejména ramenního kloubu. 

Posílení protrakce a retrakce pletence ramenního zevní rotace a abdukce pomocí různých 

aktivit. Využívána byla také balanční tyč.  

 

 

 

5.4 Kontrolní vyšetření 
Kineziologický rozbor  

Nebyly pozorovány žádné změny. 

Funkční hodnocení horních končetin 

Rozsahy pohybu: Měřený rozsah aktivního a pasivního pohybu je uveden v tabulce č. 16. 

Zeleně jsou vyznačeny rozsahy pohybu, které jsou vyšší než při vstupním vyšetření.  

U pacienta došlo k výraznému zlepšení pasivního pohybu. Zlepšení bylo 

zaznamenáno ve všech velkých kloubech horní končetiny. 

Rozsahy pohybu Pasivní pohyb Aktivní pohyb 

Levá HK Pravá HK Levá HK Pravá HK 

vstup kontr vstup kontr vstup kontr vstup kontr 



 

Ramenní 

kloub 

flexe 90 130 80 100 80 90 80 90 

Extenze 0 0 0 0 20 20 0 0 

Abdukce 80 120 80 90 50 50 60 60 

H. add 30 30 40 40 - - - - 

addukce 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZR 70 90 70 70 40 90 40 90 

VR 70 70 60 60 70 70 80 80 

Loketní 

kloub 

flexe 110 130 110 130 50 140 50 130 

extenze 160 170 160 160 140 140 140 150 

supinace 0 0 0 0 0 20 50 60 

pronace 80 90 70 90 30 45 45 45 

zápěstí DF 70 70 70 90 20 40 0 0 

PF 90 90 90 90 80 80 80 80 

UD 0 20 10 20 0 0 0 0 

RD 20 20 10 20 10 10 10 10 

MP flexe 90 90 90 90 80 80 90 90 

extenze 180 180 180 180 170 170 160 160 

PIP flexe 90 90 90 90 60 60 90 90 

extenze 180 180 180 180 160 160 170 170 

DIP flexe 90 90 90 90 70 70 80 80 

extenze 180 180 180 180 160 160 160 160 

Tabulka 16 srovnání vstupního a kontrolního vyšetření pasivních a aktivních rozsahů pohybu 

kazuistika 9 (MP=metacarpophalangeové klouby, PIP=proximální interphalangeové klouby, 

DIP=distální interphalanegové klouby, H. ADD=horizontální addukce, ZR=zevní rotace, 

VR=vnitřní rotace. DF=dorsální flexe, PF=Palmární flexe, UD=ulnární dukce, RD=radiální 

dukce, HK=horní končetina, Vstup=vstupní vyšetření, Kontr=kontrolní vyšetření) 

Spasticita: Spasticita byla přítomná na všech segmentech ve stupni 2 dle Tardieu škály. 

Měřený úhel spasticity loketního kloubu popisuje tabulka 17. 

Úhel spasticity Levá horní končetina Pravá horní končetina 

vstup výstup vstup výstup 

flexory 50 70 40 60 

extenzory 140 130 130 100 

Tabulka 17 Srovnání vstupního a kontrolního meření úhlu spasticity, kazuistika 9 

Úchopy: beze změny 

Funkční schopnosti horních končetin byly zhodnoceny pomocí modelových aktivit: 

Svlékání mikiny: beze změny 

Oblékání mikiny: změnou je, že nyní dosáhne na záda, není schopen si mikinu upravit, 

stále nezahákne jezdce zipu 

 

Změny ve vyšetření soběstačnosti s využitím hodnocení PEDI 



 

Pacient se zlepšil v sebeobsluze v položkách používání nádob k pití, kdy před 

terapií nezvládl bezpečně zvednout otevřený hrnek jednou rukou a po terapii ano. Dále 

se zlepšilo mytí rukou. Po terapiích si zvládne umýt ruce důkladně, což předtím zvládl 

pouze nedůkladně a bylo potřeba mu při mytí asistovat. V oblasti asistentská pomoc 

se toto zlepšení bodově neprojevilo. V doméně mobilita a sociální funkce nedošlo 

k žádným změnám. Shrnutí výsledků popisuje tabulka 18. 

Doména Hrubé 

skóry 

Normativní 

standartní 

skóry 

Standartní 

odchylka 

Škálové 

skóry 

Standartní 

odchylka 

V K V K V K V K V K 

Sebeobsluha Funkční 

schopnosti 

48 50 <10 <10 - - 60,5 61,8 1,6 1,6 

Mobilita 24 24 <10 <10 - - 46,1 46,1 46,1 2,2 

Sociální 

funkce 

59 59 35,5 35,5 2,1 2,1 70,8 70,8 70,8 2,3 

Sebeobsluha Asistentská 

pomoc 

29 29 32,8 32,8 3,0 3,0 65,7 65,7 65,7 3,7 

Mobilita 7 7 <10 <10 - - 37,2 37,2 37,2 4,9 

Sociální 

funkce 

25 25 74,1 74,1 - - 100 100 100 - 

Tabulka 18 shrnutí výsledků testu PEDI oblast funkční schopnosti a asistentská pomoc, 

Kazuistika 9 (podle anglického originálu Haley, 1992 přeložila Krulová, 2011) Písmeno V značí 

vstupní vyšetření a písmeno K kontrolní vyšetření 

 

V následující tabulce (tabulka 19) srovnáváme výsledky skórů vstupního 

a kontrolního vyšetření s normou, která je vyznačena zeleným pásmem. Červenou barvou 

je onačeno vstupní a modrou výstupní vyšetření. 

 



 

Tabulka 19 profil skórů kontrolní vyšetření, kazuistika 9 podle originálu Haley, 1992 

přeložila Krulová, 2011) 

 

Subjektivní hodnocení terapie: 

Při kontrolním vyšetření byl pacient požádán, aby zhodnotil terapii body od 1 

o 10, kdy 1 je velmi špatná a 10 je výborná. Terapii hodnotil počtem 10 bodů. 

 

5.5 Závěr 
S pacientem autorka pracovala po dobu 5 týdnů. Sám respondent hodnotí terapii 

velmi kladně, uvádí, že má pocit jakoby ruce „roztály“. Krátkodobý cíl č. 1, pacient vydrží 

sedět v aktivním vzpřímeném sedu bez opory po dobu 30 s do 3 týdnů, se splnit 

nepodařilo, byla nutná opora horních končetin. Krátkodobý cíl č.2, pacient zvládne finální 

úpravu bundy do pěti týdnů, se také naplnit nepodařilo. Pacient dosáhne na bundu, ale 

nezvládá si ji upravit. Dlouhodobý cíl se naplit nepodařilo, protože na něj nebylo dostatek 

času. Přesto měl pacient z terapie dobrý pocit, v rámci subjektivního hodnocení terapie 

hodnotil plným počtem bodů. 

 


