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1. O PROJEKTU
Onemocnění či úrazy mozku představují svojí četností značný socio-ekonomický problém. Podle organizace
CEREBRUM se počet hospitalizovaných se získaným poraněním mozku v ČR ročně pohybuje okolo 80 tis.
osob. Realizované výzkumy i praxe ukazují, že návrat k řízení je pro tyto osoby často stěžejní – umožní jim
návrat do běžného života, dojíždění do zaměstnání apod. Z výzkumu provedeného v roce 2012 (Akinwuntan
et al, 2012) vyplývá, že z osob, které přežijí cévní mozkovou příhodu, cca 30 % osob již nebude schopno
nikdy řídit, cca 33 % osob je schopno se vrátit k řízení bez předchozího tréninku nebo pouze s drobným
tréninkem a 35 % osob se může vrátit bezpečně za volant v případě absolvování vhodně nastavené řidičské
rehabilitace. U ostatních druhů získaného poškození mozku tato data nejsou dostupná, jsou však očekávány
podobné podíly. Celkem se tedy jedná cca o 28 tisíc potenciálních zájemců o tuto službu ročně.
Řidičská rehabilitace umožňuje tréning potřebných dovedností, nácvik chování a vytvoření kompenzačních
strategií umožňujících vyrovnat se s deficitem. V tomto manuálu je popsán způsob tréninku pomocí
řidičského trenažéru, který byl speciálně navržen pro klienty po získaném poškození mozku.
Tento manuál je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační
nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci výzkumného záměru Institutu evaluací a
sociálních analýz (INESAN) ve spolupráci s centrem neurorehabilitace ERGO Aktiv a Fakultou
biomedicínského inženýrství ČVUT. Tento projekt byl podpořen v rámci veřejné soutěže ZÉTA2
Technologickou agenturou ČR. Projekt byl realizován v letech 2019-2021.
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2. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
Automobilový trenažér je složen ze souboru testovacích zařízení pro zkoumání řidičských schopností a
základní platformy řidičského trenažéru třetí skupiny podle zákona č.247/2000 Sb., která umožnila přidání
senzorů a úpravu interního softwaru. Jedná se o automobilový trenažér pro autoškoly odpovídající
požadavkům stanoveným v příloze č. 4 k zákonu č. 247/2000 Sb.
Kompletní požadavky projektu splnilo zařízení firmy Thontech s.r.o. Jednotlivé komponenty byly
smontovány, připraveny na nahrání softwaru pro autoškoly, softwaru pro zpracování telemetrických dat a
připojení dalších senzorů týmem z ČVUT. Tyto tvoří funkční vzorek, který byl také vyvinut v rámci projektu.
Kalibrace rozšíření automobilového trenažeru proběhla pomocí 100 jízd zdravých dobrovolníků a následně
30 jízd dobrovolníků z řad klientů neurorehabilitačního zařízení ERGO Aktiv. Součástí těchto jízd byl vstupní
dotazník, baterie kognitivních testů a jízda na rozšířeném trenažéru. Na základě dat a zpětné vazby z těchto
jízd bylo zařízení upraveno do aktuální (finální) podoby.

2.1 KOMPONENTY ZAŘÍZENÍ
Funkční vzorek diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku (Identifikační číslo
výsledku: TJ02000036-V1) byl vyvinut v rámci projektu v rámci spolupráce mezi Českým vysokým učením
technickým v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, ERGO Aktiv, o.p.s. a INESAN, s.r.o. Jde o zařízení,
které umožňuje souběžně monitorovat biomedicínská a trenažérová data. Trenažérová část umožňující
monitorování řidičských dat poskytuje prostřednictvím senzorů a software informace o:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• poloze plynového pedálu,
• poloze spojkového pedálu,
• poloze brzdového pedálu,
• natočení volantu,
• zařazeném rychlostním stupni,
• poloze blinkrů,
• aktivaci funkčních tlačítek na volantu,
• aktivovaných stěračích,

Dále umožňuje sledovat charakteristiky chování vozu ve virtuálním prostředí, jedná se o:

▪
▪
▪
▪

• otáčky motoru
• koordináty polohy vozu ve virtuálním prostředí
• orientace vozu ve virtuálním prostředí
• rychlost vozu
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Pro záznam biomedicínských dat za účelem následného hodnocení a určení psychického stavu a řidičských
schopností řidiče-pacienta jsou použity tyto senzory/systémy:

▪
▪
▪
▪

• systém měření tepové frekvence,
• elektronický teploměr pro měření teploty těla pacienta/řidiče,
• akcelerometry pro měření akcelerace předloktí,
• systém pro záznam koordinace pohledu očí na monitor.

Hardwarová část simulátoru sestává ze struktury tří 32'' širokoúhlých monitorů. Hlavní (středový monitor)
je umístěn kolmo na polohu řidiče, což je zajištěno sedem řidiče-pacienta v sedadle Next Level Racing GT.
Boční monitory jsou nakloněny v úhlu 45° k středovému monitoru. Sedadlo lze nastavit vodorovně a svisle,
což zajišťuje ideální polohu řidiče-pacienta za volantem.
Obrázek 1: Konstrukce přední části trenažéru

Zdroj: INESAN, 2020

Konstrukce pro nastavení posunu sedadla je spojena s konstrukcí pro montáž monitorů pomocí šroubů, s
ohledem na možné oddělení pro přepravní potřeby. Sedadlo je vybaveno zvedacím zařízením, které
umožňuje jeho polohování osobám starajícím se o pohybově handicapované osoby.
Sedačka se dá posouvat dle potřeb řidiče předozadně za použití dvou pák nacházejících se vlevo pod
sedačkou.
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Obrázek 2: Nastavení sedačky 1

Zdroj: ERGO Aktiv, 2020

Dále lze nastavit výška sedačky za použití dvou pedálů nacházejících se za sedačkou.

Obrázek 3: Nastavení sedačky 2

Zdroj: ERGO Aktiv, 2020
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Volant typu Thrustmaster T500 RS GT je pevně připevněn ke stejné konstrukci stejně jako sedadlo. Výhodou
tohoto volantu je sada tlačítek, která lze použít pro potřeby hodnocení aktivity subjektů v souladu se
scénáři. Volant je dále doplněn ovládacími prvky stěračů a směrových světel.
Kompletní pedálový systém je upraveným typem Thrustmaster T3PA-Pro (plyn, brzda a spojka) je
namontován na konstrukci pod monitory a upraven rozšířením původní plochy pedálů.
Řadicí páku typu Thrustmaster TH8A, která je umístěna na pravé straně montážní konstrukce sedadla, lze
nastavit na daný počet rychlostních stupňů s ohledem na typ automobilu a je konstrukčně upravena pro
pevnější uchycení ke konstrukci trenažéru.
Součástí trenažéru je také ruční brzda Thrustmaster TSSH Sparco, která je z pohledu řidiče umístěna na
pravé straně.

Obrázek 4: Pohled na hardware trenažeru

Pozn.: 1-hardwarová část s monitory a kontrolními rozhraními simulátoru, 2-hardwarová část pro monitorování biomedicínských dat na předloktí
ruky řidiče/pacienta, 3-stanice pro ukládání a zobrazování měřených dat.
Zdroj: ČVUT, 2020

Součástí trenažéru je také zařízení pro monitorování pohybu očí umístěné pod prostředním PC monitorem,
zařízení pro monitorování pohybu rukou, tzv. gyroakcelerometry, které jsou neinvazivně připevněny na
zápěstí formou náramků, a zařízení k měření tepové frekvence za využití standardního EKG s nalepovacími
elektrodami na hrudníku.
Část hardware pro záznam biomedicínských dat umožňuje synchronizovaný záznam dat. Pro potřeby
záznamu srdeční aktivity se používá bezdrátové 12vodičové EKG EDAN SE-1515 DX12 PC se vzorkovací
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frekvencí 500 Hz. Pro účely měření se používají vodiče Einthoven s použitím svorky nebo standardních
elektrod Ag / AgCl. Pro záznam koordinátů pohledu oka je využito modulu Tobii Eye Tracker 4C s frekvencí
záznamu 90Hz a operační monitorovací vzdáleností 50 - 95 cm. Pro účely sledování pohybu horních
končetin a teploty se používá dvojice bezdrátových 9-IMU jednotek MbientLab MetaMotionC umístěných v
3D tištěném pouzdře. Pouzdro využívá pásy se suchým zipem pro účely fixace na hřbetní straně zápěstí.
Tyto jednotky umožňují záznam na 8MB NOR Flash paměť a asynchronní přenos dat v reálném čase na
stanici pro vyhodnocení dat biometrického záznamu a dat z trenažéru pomocí Bluetooth Low Energy (BLE).
Obrázek 5: Detailní pohled na navrhovanou řadicí páku a senzory pro záznam akcelerace předloktí

Zdroj: ČVUT, 2020

Stanice pro vyhodnocení biometrických dat a dat ze simulátoru slouží k synchronizaci, záznamu a
vyhodnocení naměřených dat. Vytvořená aplikace umožňuje záznam dat do souboru CSV s časy pro účely
synchronizace záznamů.
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3. PRO KOHO JE TRENAŽÉR URČEN
Využívání trenažéru je primárně určeno jako pomůcka k neurorehabilitaci pro osoby se získaným
poškozením mozku v produktivním věku, které již dříve vlastnily nebo stále vlastní řidičský průkaz a jejichž
cílem je návrat k řízení auta.
Získané poškození mozku zahrnuje akutní, náhle vzniklé poškození mozku, které může mít řadu příčin. Mezi
nejčastější příčiny se řadí úrazy, tedy traumatická poškození mozku, dále pak cévní mozkové příhody,
nádorová a infekční onemocnění.
Symptomatika poškození mozku je velice široká. Záleží jednak na lokalizaci léze, jednak na jejím rozsahu.
Poškozením centrálního motoneuronu dochází nejen k motorickým, ale také k senzorickým a vegetativním
poruchám. Poškození mozku provází také porucha kognitivních a řečových funkcí, to vše při indikaci
trenažéru musíme zohlednit.

3.1 POŽADAVKY NA SCHOPNOSTI KLIENTA
Na základě klientova cíle by se měly přizpůsobit i další terapie tomu, aby klient řízení na trenažéru zvládal. V
následujících bodech jsou popsány minimální požadavky, které by měl klient splňovat, aby využívání
trenažéru pro něj mělo smysl:

1. PŘEDCHOZÍ VLASTNICTVÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
Primárně by se mělo využívání trenažéru indikovat u klientů, pro které bylo premorbidně řízení důležité a
chtějí se k němu navrátit. Je nezbytné, aby klient měl za sebou absolvování autoškoly a vlastnil řidičský
průkaz, úlohou ERGO Aktivu je napomoci mu získat ztracenou dovednost, nikoliv ho učit řídit od začátku.

2. VĚKOVÉ OMEZENÍ
Z nutnosti vlastnit řidičský průkaz vyplývá, že věková skupina, která by mohla trenažér využívat, jsou dospělí
starší 18 let. Předpokládá se jeho využití klienty ve věkové skupině od 18 do 75 let, nicméně pokud stav
klienta dovolí a pokud bude jeho lékař souhlasit, trenažér mohou využívat i starší klienti.

3. DOSTATEČNÁ STABILITA TRUPU
Trenažér ve svém okolí nemá žádné madlo pro uchycení, které by klientovi pomohlo při posazování do
sedačky, a především při zvedání se z ní. Do jisté míry mu může dopomoci terapeut, nicméně trenažér je
konstruován tak, že je možné uskutečnit dopomoc velice složitě.
Skořepinová sedačka byla při konstrukci vybrána pro její tvar, který stabilizuje pozici klienta, i přes to je však
nezbytné, aby se klient při jízdě byl schopen udržet ve vzpřímené pozici a aby byl schopen do trenažéru
nasednout a vysednout.

4. DOSTATEČNÁ SVALOVÁ SÍLA HORNÍCH I DOLNÍCH KONČETIN
Je třeba počítat s tím, že volant, řadicí páka, ruční brzda nebo pedály kladou jistý odpor, což při nízké
svalové síle horních i dolních končetin znemožňuje ovládání trenažéru.
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5. DOSTATEČNÉ ZACHOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
Samotné řízení auta je náročná činnost, pro kterou je třeba mít dostatečně zachovány kognitivní funkce.
Mezi tyto funkce patří paměť, pozornost, exekutivní funkce, náhled, prostorová orientace a vnímání
(percepce), myšlení, řečové funkce a intelekt. Na základě psychologického vyšetření a klinické úvahy u
konkrétního klienta by měl terapeut zvážit indikaci pomůcky. Řada úloh, které jsou součástí jízdy na
trenažéru, jsou ve všech těchto oblastech dost náročné, proto se při indikaci jízdy na trenažéru nesmí na
tyto funkce zapomínat. Zásadní je toto například u klientů s afázií, vzhledem k tomu, že instrukce jsou
v trenažéru namluveny a není je možné brzdit či opakovat. V případě významných problémů
s porozuměním řeči tak není možné pomůcku pro klienty s tímto omezením využívat.

3.2 KONTRAINDIKACE TERAPIE S VYUŽITÍM AUTOTRENAŽÉRU

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Těžká forma kinetózy
Kompletní míšní léze
Absence řidičského oprávnění typu B v minulosti
Fotosenzitivní epilepsie
Epilepsie (v případě epileptického záchvatu v posledních 12 měsících)
Těžká globální afázie
Simulator sickness

3.2.1 FOTOSENZITIVNÍ EPILEPSIE
Jedná se o obraz epilepsie vyvolán videohrou (Nešpor a Csémy, 2007). Podle Nové klasifikace epileptických
záchvatů a epilepsií ILAE (2017) lze epileptické záchvaty rozdělit na parciální (fokální, lokální),
generalizované a s neznámým začátkem.
Při parciálních záchvatech může, ale také nemusí dojít k narušení vědomí. Klinické projevy se liší podle
lokalizace záchvatu. Může dojít k fokálním motorickým projevům, ty se poté mohou šířit do sousedních
kortikálních oblastí a může dojít k projevům na dalších částech těla bez poruchy vědomí. K jeho narušení
dochází při sekundární generalizaci. Fokální motorické záchvaty se mohou projevovat tonickým stáčením
očí, hlavy nebo celého těla na stranu. Dále pak může být postižena řeč, kdy dochází buď k její zástavě, nebo
naopak k vokalizaci. Po odeznění záchvatu může dojít k dočasné hemiparéze. Mezi další projevy parciálních
záchvatů se řadí také somatosenzorické příznaky (parestezie, dizestezie, výjimečně poruchy propriocepce),
speciální senzorické příznaky (např. záblesky, vizuální halucinace), autonomní příznaky (např. zvracení,
bledost, nucení na stolici), psychické příznaky (dysfatické a dysmnestické). Při parciálních záchvatech s
komplexní symptomatologií se pak objevují automatismy, což jsou buď motorické projevy navazující na
vykonávanou činnost, nebo změna motorických projevů (žvýkání, polykání, změna mimiky apod.).
Naopak u generalizovaných (konvulzivních, nekonvulzivních) záchvatů již vždy dochází k narušení vědomí.
Mezi generalizované záchvaty patří absence, myoklonické záchvaty, klonické záchvaty, tonické záchvaty a
tonicko-klonické záchvaty (ty jsou nejčastější - tzv. grant mal). Při absenci pacient přestane provádět danou
činnost, přestane mluvit či při jídle žvýkat, jeho pohled se stane prázdným a strnulým a někdy se oči krátce
stočí vzhůru. Myoklonické záchvaty jsou náhlé a krátké kontrakce, které mohou být omezeny jen na obličej,
trup, jednu či více končetin. Na začátku tonicko-klonických záchvatů dochází k iniciační tonické kontrakci,
do které jsou zapojeny i dýchací svaly, projeví se tak zasténáním či výkřikem, cyanózou, a pak křeče přejdou
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v generalizované klonické konvulze, jejichž délka je individuální. Na konci tohoto stadia dochází k uvolnění
svalů, hlubokému dýchání a pacient zůstává v bezvědomí po proměnlivou dobu. Na stav má pacient
amnézii, bývá poté zmatený. Před samotným záchvatem se může vyskytovat aura, která se u každého může
projevovat individuálně.
První pomoc při epileptickém záchvatu je uvedena v příloze 1.

3.2.2 SIMULATOR SICKNESS
Simulator sickness (nevolnost ze simulátorů, dále SS) bývá hlavní kontraindikací k využívání simulátorů
řízení jak pro účely výzkumu, tak pro účely nácviku řízení. Podle jedné z více teorií je způsobena rozdílností
senzorického vstupu signálů ze simulátoru a senzorického vnímání reálného pohybu. (Brooks et al., 2010).
Tato nevolnost se projevuje závratí, studeným potem, ospalostí, nauzeou či zvracením. Mezi faktory, které
zvyšují pravděpodobnost vzniku SS, patří vlastnosti testovaného subjektu (starší věk, ženské pohlaví,
psychologické rysy), scénář testování (především jeho délka, zatáčky na trasách, rychlost jízd) a samotná
konstrukce trenažéru (širší zorné pole, rozpor mezi operací na nástroji a odpovědí virtuálního auta).

PRVNÍ POMOC PŘI SIMULATOR SICKNESS
Během jízd terapeut sleduje klienta a sleduje jeho fyziologické projevy. S klientem komunikuje, a jakmile
klient začne udávat nevolnost nebo pociťovat výše zmíněné projevy, terapeut zakročí. Terapeut doporučí
klientovi zavřít oči a vypne trenažér. Eliminací rušivých podnětů dochází ke zklidnění a k útlumu samotných
příčin simulator sickness.

3.3 DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘED ZAČÁTKEM TRÉNINKU
Před začátkem tréninku na trenažéru je vhodné realizovat s klienty některá vyšetření, která jsou zaměřena
především na ověření toho, zda klient splňuje základní požadavky pro účast na tréninku. V následujících
bodech jsou vypsány možnosti doporučených testů, které by bylo z pohledu ergoterapeuta vhodné provést
u klientů před využíváním trenažéru. Na základě jejich výsledků pak terapeut určí, zda je vhodné pomůcku u
klienta indikovat.

1. VYŠETŘENÍ ROVNOVÁHY
Rovnovážné schopnosti souvisí především s přesunem klienta na trenažér. Vzhledem k tomu že se v okolí
trenažéru nenachází žádná madla na přidružení a konstrukce trenažéru je koncipována tak, že při přesunu
je pro terapeuta velice složité klientovi významněji dopomoci s přesunem, je vhodné u klientů s podezřením
na vyšší riziko pádu provést vyšetření prostřednictvím Bergovi škály funkční rovnováhy. Tato škála
podrobně hodnotí klientovu schopnost zachování rovnováhy v různých situacích. Pro bezpečné použití
trenažéru je vhodné, aby klient dosáhl minimálně 45 bodů z 56. Pokud klient je ohodnocen 35-45 body,
stále je možné využití trenažéru, nicméně by bylo vhodné sedačku do co možná nejvyšší možné polohy a
odsunout ji co nejdál od volantu, aby vznikl pro klienta co největší prostor. Na základě vyhodnocení
jednotlivých složek testu pak terapeut může posoudit, jaká další intervence by pro klienta vhodná a na co se
v rámci nácviku zaměřit.

2. VYŠETŘENÍ ÚCHOPŮ
Další oblastí, kterou by měl terapeut před indikací využití trenažéru u klientů zhodnotit, jsou úchopy. Při
řízení auta se využívají především dlaňové úchopy – u trenažéru konkrétně PHK (pravá horní končetina) by
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měla být schopna dostatečně kvalitně provést kulový úchop při řazení řadicí pákou a válcový při používání
volantu nebo ruční brzdy. LHK (levá horní končetina) by měla zvládat válcový úchop pro držení volantu,
případně by měla být schopna provést pohyb pro zapnutí blinkrů. V rámci ergoterapeutického vyšetření je
vhodné zhodnotit úchopové funkce minimálně s pomocí Skóre vizuálního hodnocení funkčního úchopu
ruky, kdy v každé položce testu by měl klient být schopen dosáhnout hodnocení 3, daný úkon je tedy
schopen funkčně provést.

3. KOGNITIVNÍ SCREENING
Pro užívání trenažéru je vhodné znát kompletní lékařské zprávy o zdravotním stavu klienta. Mezi tyto
zprávy patří také psychologické vyšetření, na základě kterého terapeut společně s psychologem zváží, zda je
pomůcka pro klienta vhodná. Pro orientační vyšetření kognitivních funkcí je vhodné využít např. MoCA
screening, kdy za normální hodnotu je pokládáno skóre nad 26 včetně. Nicméně je třeba sledovat, v jakých
oblastech má klient největší obtíže a na základě tohoto zhodnocení terapeut zváží, zda je pomůcka pro
klienta vhodná.

3.4 ZAŘAZENÍ DO REHABILITACE
Z výše uvedených požadavků na klienta a výčtu vhodných vyšetření vyplývá, že při užívání trenažéru je třeba
komplexního multidisciplinárního přístupu k jeho rehabilitaci.
Využívání této pomůcky bude indikováno u klientů, kteří budou uživateli služby denní stacionář či sociální
rehabilitace, jejichž individuální cíl bude návrat k řízení automobilu. Trénink dále může být zařazen do
terapií kognitivních funkcí zaměřených na pozornost, neglect syndrom a prostorově orientačních
schopností.
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4. PŘÍPRAVA TRENAŽÉRU PŘED JÍZDOU
Před spuštěním počítače zkontrolujte, zda jsou všechny mechanické součástky trenažéru ve správných
pozicích a že jsou dostatečně utaženy. Může se stát, že bude mírně uvolněno usazení řadicí páky či pedálů,
které se dají snadno dotáhnout. Zkontrolujte také, že je sedadlo zajištěno v předozadním pohybu (tedy že
se samovolně nehýbe).
1.

Zapněte počítač, který využíváte pro testování (volant trenažéru se začne protáčet)
■

výchozí uživatel (simulator)

■

heslo: heslo

2. Zapněte monitor, který využíváte pro testování (v případě nezobrazení kurzoru myši jí pohněte
ve směru monitoru – pravděpodobně je v té chvíli aktivní na monitoru trenažéru).
3. Hlavní aplikaci pro ovládání trenažéru spustíte pomocí kliknutí na ikonu Sim Controll a následně
control.mlapp.
Obrázek 6: Okno správce simulátoru

Zdroj: ČVUT, 2020

4. Do aplikace zapište jméno/ID klienta (=probanda) pro následnou identifikaci.
5. V aplikaci se nejprve zobrazí zácvičný test, ostatní testy budete manuálně vybírat z
rozbalovacího menu.
6. Testy mají ke spuštění připravené instrukce (před/ během testu), viz dále.
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5. PŘÍPRAVA PŘED TESTOVÁNÍM
Před samotným testováním participantů musí mít každý z nich pročtený a vlastnoručně podepsaný
informovaný souhlas. Součástí informovaného souhlasu je také zhodnocení způsobilosti terapeutem. Po
vyplnění informovaného souhlasu si klient s terapeutovou pomocí nalepí EKG elektrody a nasadí
akcelerometry (detailně viz níže).
Obrázek 7: Akcelerometry a EKG

Zdroj: INESAN, 2020

5.1 OVLÁDÁNÍ EKG PRO TERAPEUTA
1. Pomocí velkého tlačítka vpravo zapněte EKG „krabičku“ (nutno podržet delší dobu).
2. Zkontrolujte, zda je EKG „krabička“ nabitá – výdrž baterie vidíte na její obrazovce. Pokud je baterie
méně než 25 %, vyměníme baterky.
3. V případě že je krabička nabitá, tak po zapnutí ihned měří. Po krátké době nečinnosti se obrazovka
zamkne, je možné ji znovu odemknout pomocí podržení kombinace tlačítek UNLOCK + OK.
4. Následně si klient připne akcelerometry (náramky) a terapeut mu pomůže přilepit jednorázové
nalepovací elektrody EKG (viz obrázek 8). Do těchto elektrod poté zasune kabely s barevně
odpovídajícími koncovkami.
5. Na počítači najděte a otevřete aplikaci pro EKG s názvem SE-1515.
6. Nahoře klikněte na zelenou ikonku Resting EEG (viz obrázek 9).
7. Do kolonky „name“ vyplňte číslo/jméno klienta pro další identifikaci a ujistěte se, že se signál EKG
vysílá z „krabičky“ do počítače (viz obrázek 10 - vidíme tzv. elektrokardiogram, který znázorňuje
elektrické impulzy doprovázející srdeční tep klienta).
8. Při spuštění první úlohy zmáčkněte tlačítko Start, čímž se začne EKG zaznamenávat.
9. Pozor, aplikace nahrává pouze po dobu 30 minut – pokud je test delší než 25 minut, je nutné
vytvořit nový záznam. To uděláte pomocí stisknutí tlačítka STOP/KEEP. Následně klikněte na
RESAMPLE a poté znovu na START.
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Obrázek 8: Umístění elektrod EKG a akcelerometrů

Elektroda C1

Elektroda C2

Pravý
akcelerometr

Levý
akcelerometr

Elektroda C5

Elektroda C3

Zdroj: INESAN, 2020

Obrázek 9: Začátek měření EKG

Resting ECG

Zdroj: INESAN, 2020

14

Obrázek 10: Záznam EKG

Tlačítko Start

Zdroj: INESAN, 2020

5.2 OVLÁDÁNÍ AKCELEROMETRŮ PRO TERAPEUTA
1. Po usazení za trenažér klientovi nasadíte akcelerometry (je označeno, který odpovídá pravé

ruce). Akcelerometry mají obepínat zápěstí klienta, ale neměly by být utaženy příliš.
2. Zda trenažér náramky detekuje, vidíte v černém okně, které vyskočí na počítači (viz obrázek

11).
3. Pokud se akcelerometry do deseti pokusů nepřihlásí, zkuste vyměnit baterie. Pokud se
akcelerometry nepřihlásí ani poté, je třeba restartovat PC. Tento problém se občas
vyskytuje v případě, že PC nebyl před jízdou nově spuštěn, ale pouze „probuzen“ z režimu
spánku.
Obrázek 11: Připojení akcelerometrů k PC

Zdroj: INESAN, 2020

5.3 DETEKCE POHYBŮ OČÍ PRO TERAPEUTA
1. Zařízení na spodní liště prostředního monitoru je oční kamera (viz obrázek 12). Před jízdou
zkontrolujte, zda je zapojená (modře svítí).
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Obrázek 12: Umístění oční kamery
Oční kamera

Zdroj: INESAN, 2020

2. Po zapnutí správce simulátoru zkontrolujte, zda kamera detekuje pohyby očí – viz obrázek 13.
Pokud klient sleduje monitory, svítí zelený smajlík, pokud ne, svítí červený.
3. Pokud červený smajlík svítí i při tom, když se klient dívá na monitor, zkontrolujte, zda je kamera
připojena k PC, případně ji vypojte a znovu zapojte.

Obrázek 13: Monitoring pohybu očí

Zdroj: INESAN, 2020

5.4 KONTROLA PŘED SPUŠTĚNÍM TESTŮ
Před zahájením samotného měření zkontrolujte, zda je klient pohodlně usazen a má sedadlo v odpovídající
výšce. Pomocí páček na trenažéru (viz obrázek 2 a 3) je případně možné sedadlo zvýšit/posunout i když na
něm klient sedí.
Informujte klienta o tom, že je možné jízdu přerušit, kdyby potřeboval pauzu, napít se apod. Dále ho
upozorněte na to, že má okamžitě hlásit, pokud by se mu začalo dělat špatně.
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6. PRŮBĚH JÍZDY
Jednotlivé testovací úlohy spustíte z rozbalovacího menu ve Správci simulátoru (viz obrázek 14).
1. Před každou testovací úlohou (někdy i během ní) je nutné spustit úvodní instrukci. Po kliknutí na
„Spustit instrukci“ se otevře přehrávač audio souborů (např. VLC), ve kterém je případně možné
instrukci přehrát znovu, nebo vrátit o určitý čas zpátky.
i. V případě, že je například z důvodu rušného okolí třeba upravit hlasitost, pravým tlačítkem
myši klikněte na ikonku zvuku ve Windows a poté na VLC (ovládání hlasitosti instrukcí).
Pokud byste chtěli ovládat hlasitost trenažéru (hlasitost jízdy), upravte stejným způsobem
hlasitost u Tractor Sim.
2. Po přehrání instrukce spouštíte odpovídající testovací úlohu. Tu je možné začít spouštět už během
přehrávání instrukce, jelikož načítání nějakou dobu trvá (pokud již máte zkušenosti s testováním).
3. Pokud jsou v testovací úloze obsaženy i instrukce během testu, spustíte je, jakmile se úloha načte.
4. Po skončení je třeba testovací úlohu vypnout pomocí stisknutí kombinace tlačítek ALT + TAB,
proklikání se na okno s úlohou a vypnutí okna zmáčknutím kombinace tlačítek ALT+F4. U některých
úloh se na obrazovce poté objeví hláška „měření se analyzuje“, což může chvíli trvat.

Obrázek 14: Spouštění testů

Zdroj: INESAN, 2020
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7. POPIS JEDNOTLIVÝCH TESTOVACÍCH ÚLOH
Úloha

Trvání

TEST OVLÁDÁNÍ

7 minut

Popis
Jízda na parkovišti (velké rovné ploše bez omezení) – hodnocení základních
schopností ovládání ovládacích prvků trenažéru – postupné zadávání úkolů.
První část – instrukce bez rozjezdu auta. Druhá část – volná jízda (je třeba
odměřit 5 minut a poté jízdu vypnout).

Pokyny: Vítejte v testovací úloze.
Nyní si vyzkoušíte několik úloh spojených s ovládáním a jízdou na trenažéru pokud se vám kdykoli během jízdy začne
dělat špatně, zastavte a informujte o tom personál.
Nejprve si vyzkoušíte zacházení s jednotlivými ovládacími prvky trenažéru, bez toho, abyste se rozjížděli.
Na splnění každého pokynu budete mít 10 vteřin:
● zatočte volantem co nejvíce vlevo (10 sekund počkat) a poté ho vraťte do původní pozice
● zatočte volantem co nejvíce vpravo (10 sekund počkat) a poté ho vraťte do původní pozice
● co nejvíce zmáčkněte pedál spojky (10 sekund počkat) a poté ho vraťte do původní pozice
● co nejvíce zmáčkněte pedál brzdy (10 sekund počkat) a poté ho vraťte do původní pozice
● co nejvíce zmáčkněte pedál plynu (10 sekund počkat) a poté ho vraťte do původní pozice
● zmáčkněte pedál spojky a zařaďte jedničku, poté povolte pedál spojky (10 sekund počkat),
● zmáčkněte pedál spojky zařaďte neutrál, poté povolte pedál spojky
● zatáhněte za ruční brzdu, na obrazovce začne svítit vykřičník (10 sekund počkat)
● povolte ruční brzdu tím, že ji sklopíte dolů, přestane svítit vykřičník (10 sekund počkat)
● zapněte blinkry doleva (10 sekund počkat) a poté je vypněte
● zapněte blinkry doprava (10 sekund počkat) a poté je vypněte
● zmáčkněte dvakrát po sobě tlačítko na volantu o obrázkem kolečka (10 sekund počkat)
● zmáčkněte tlačítko na volantu, které slouží ke startování auta s označením zap, 10 vteřin - zmáčkněte tlačítko znovu
a vypněte motor. 10 s
nyní máte možnost vyzkoušet si řízení trenažéru na volné ploše podobné letišti.
Zkuste si základní řidičské dovednosti jako je nastartování vozidla, při kterém nezapomeňte na spojku), změna
rychlosti či brzdění. Pozorujte, jak citlivé ovládání vozidla je. Zkuste v rámci jízdy rovněž použít blinkry, stěrače a ruční
brzdu.
Tato část bude trvat 5 minut a vaše řízení nebude nijak hodnoceno.
VOLNÁ JÍZDA –
4-8 minut
Úloha není hodnocena, jde o seznámení se s ovládáním trenažéru.
VENKOV
Pokyny: nyní si vyzkoušejte jízdu na silnici bez provozu. Cílem je vyzkoušet si chování trenažéru na vozovce. Tato jízda
nebude nijak hodnocena.
Tato úloha slouží k vyhodnocení rychlosti reakcí a pozornosti. Po posledním
GO/NO-GO
5 minut
symbolu se klient ocitne na parkovišti – v tu chvíli úlohu vypněte.
Pokyny: V následující úloze vám bude prezentována série písmen „p“ a „r“ v jednom ze čtyř polí. Kdykoliv uvidíte
písmeno „p“, reagujte zmáčknutím tlačítka s kolečkem na pravé straně volantu. Nereagujte, když uvidíte písmeno „r“.
První tři pokusy jsou zkušební.
PARKOVIŠTĚ –
Jsou měřeny základní řidičské dovednosti. Poté, co klient zastaví, úlohu
2 minuty
INSTRUKCE
vypněte.
Pokyny: Nyní bude hodnoceno, jak na trenažéru ovládáte základní řidičské dovednosti. Na splnění každého pokynu
budete mít 30 vteřin. Postupujte podle následujících pokynů:
● nastartujte a rozjeďte se na rychlost 30 km/hod, (když se nerozjedou, měření končí, opakuje se případně jindy)
(počkat 30 vteřin)
● dosáhněte rychlosti 60 km/h, (počkat 30 vteřin)
● zatočte vlevo, a poté, zatočte vpravo (počkat 10 vteřin)
● jeďte rovně (10 vteřin)
● zabrzděte až do úplného zastavení vozidla. (pokud nesplní všechny úkoly, opakuje se měření případně jindy)
DÁLNICE – STABILNÍ
RYCHLOST + SMĚR

2 minuty

Je měřena schopnost udržet směr a rychlost jízdy. Když klient zastaví u
kolony aut, úlohu vypněte.
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Pokyny: V následující úloze se budete s vozidlem pohybovat na silnici pro motorová vozidla. Ve vašem směru nebude
žádný provoz. Bez provozu. Vaším úkolem bude co nejpřesněji se držet ve svém pruhu a dodržovat stabilní rychlost
110 km/hod. Úloha končí tím, že dojedete ke stojícím vozidlům.
Je měřena schopnost udržet směr a rychlost jízdy při vyrušení. Když klient
DÁLNICE – NEGLECT
2 minuty
zastaví u kolony aut, úlohu vypněte. Upozornění, červené čtverce nezmizí
při zmáčknutí tlačítka.
Pokyny: V následující úloze se budete s vozidlem také pohybovat na silnici bez provozu. Vaším úkolem bude i nadále
dodržovat svůj pruh a rychlost 110 km/hod. Dále pak zmáčknout co nejrychleji tlačítko s kolečkem, kdykoliv uvidíte
červený čtverec. Ty se budou zobrazovat náhodně okolo vozidla. Úloha končí tím, že dojedete do kolony.
Je hodnoceno, do jaké míry je klient schopen udržet se ve svém pruhu za
dodržování správné rychlosti. Jedná se o stejný okruh, který jeli v úloze
VENKOV
5 minut
„Volná jízda – venkov“. Úlohu vypněte, když zastaví v místě, ze kterého
vyjeli (u železniční zastávky), případně pokud úlohu nedokončili (srážka
s jiným vozidlem apod.).
Pokyny: V následující úloze se budete s vozidlem pohybovat po venkovské silnici.
Vaším úkolem je projet stanovený okruh a dodržovat základních dopravní předpisy (jako například dodržování
povolené rychlosti, zastavení na červené na semaforu či zastavení na stopce). Nepředjíždějte prosím ostatní vozidla.
Bude hodnocen váš styl jízdy, především dodržování rychlosti a schopnost držet se ve vlastním jízdním pruhu.
MĚSTO – PŘEDNOSTI
Je hodnocena schopnost pohybovat se v provozu, a především dávání
2 minuty
V JÍZDĚ
předností v jízdě. Úloha končí za červeným autem, které stojí na vozovce.
Pokyny: Následující úloha je zasazena do městského prostředí a sleduje zejména vaši schopnost dávat přednost v
jízdě. Vaším úkolem je odbočovat u zobrazených šipek, které vás městem provází. Pamatujte stále na dodržování
dopravních předpisů.
MĚSTO – HLAVNÍ
Je hodnocena schopnost pohybovat se v provozu, a především dávání
2 minuty
SILNICE
předností v jízdě. Úloha končí za zeleným autem, které stojí na vozovce.
Pokyny: Tato úloha je také zasazena do městského prostředí a sleduje vaši schopnost dávat přednost v jízdě. Vaším
úkolem je odbočovat u zobrazených šipek, které vás městem provází. Pamatujte stále na dodržování dopravních
předpisů.
Je hodnocena schopnost pohybovat se v provozu a dodržovat bezpečnou
MĚSTO –
vzdálenost od ostatních vozidel. Dále je pak hodnocena rychlost reakcí.
NÁSLEDOVÁNÍ
3 minuty
Úloha končí, pokud oranžové auto ujede, nebo pokud zastaví v parkovacím
VOZIDLA
místě za ním.
Pokyny: V této úloze čekejte, dokud okolo vás neprojede oranžové auto. Poté ho následujte. Dodržujte od něj
bezpečnou vzdálenost.
Je hodnocena schopnost rozhodovat se v rizikových situacích (pneumatika
VENKOV – RIZIKOVÁ
2 minuty
přes cestu). Úlohu vypněte, pokud zastaví u autobusové zastávky (případně
SITUACE
pokud ji přejeli, upozorněte je na to a úlohu vypněte).
Pokyny: Toto je závěrečná testovací jízda. Jeďte po venkovské silnici podle šipek a zastavte u autobusové zastávky.
Pamatujte stále na dodržování dopravních předpisů.

Po skončení testovací jízdy se klientovi zobrazí souhrnné vyhodnocení jeho stylu jízdy s doporučením, na
které oblasti se má dále v tréninku zaměřit. Po domluvě s terapeutem jsou vybrány možnosti 3-10
tréninkových jízd, v rámci kterých doporučené dovednosti budou trénovány. V rámci tréninku nebudou
jednotlivé jízdy vyhodnocovány. Tyto dovednosti je možné cíleně trénovat i pomocí konkrétních úkolů
v rámci stacionáře, které nebudou probíhat pomocí tréninku na trenažéru.
Po absolvování tohoto tréninku může klient opakovaně projet testovací jízdu (nejdřív v odstupu jednoho
měsíce) s tím, že jeho výsledky budou porovnány s předchozím testováním a budou mu doporučeny další
okruhy, na které se v rámci tréninku má zaměřit.
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8. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ DEZINFEKCE ZAŘÍZENÍ
Každý participant je v informovaném souhlasu a na začátku testování upozorněn, aby v případě nevolnosti
informoval terapeuta a jízdu ukončil. Při každém testování je v místnosti vždy přítomný terapeut, který
participanta sleduje a je připraven v případě nouze zakročit. Postup při epileptickém záchvatu participanta
je popsán níže v tomto manuálu. V celé organizaci se pak nachází během testování minimálně 2
zaměstnanci.
Po každém použití trenažéru je nutné provést jeho dezinfekci. Aby nedošlo k poškození elektrických
obvodů, je vhodné použít dezinfekční ubrousky, případně dezinfekci nastříkat na papírový ubrousek a otřít s
ním veškeré plochy, se kterými participant pracoval (tj. volant, páčky na stěrače a blinkry, řadicí páka, ruční
brzda a páky sloužící k polohování sedadla). Při dezinfekci se nezapomíná ani na dezinfekci
gyroakcelerometrů a EKG. Jednorázové nalepovací elektrody se po použití vyhodí do infekčního odpadu.
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10. PŘÍLOHA 1: PRVNÍ POMOC PŘI EPILEPTICKÉM ZÁCHVATU
Tyto informace ponechte vytištěné k nahlédnutí u trenažéru. V případě nutnosti volejte 155,
případně lékaře na Vašem pracovišti. Doporučujeme pak následovat tyto pokynů:

▪

Odstraňte předměty, které by mohly způsobit poranění. Přesun pacienta na jiné místo
proveďte pouze v nezbytném případě. Doporučuje se podložit hlavu a uvolnit oděv
kolem krku. Sedačka trenažéru je konstruována tak, že by nemělo dojít k pádu
participanta. Pokud pád hrozí, přidržte participantovi jednou rukou hlavu a druhou
rameno tak, aby zůstal v opoře o opěradlo sedačky. Pokud je to možné, na volant
dejte polštář nebo měkkou polohovací pomůcku.

▪

Nebraňte záškubům, tonické křeči ani automatismům, pokud nehrozí nebezpečí z
poranění či poškození věcí. Nerozevírejte násilím ústa. Vyčkejte konce záchvatu.

▪

Při trvající poruše vědomí dostaňte participanta ze sedačky na zem a uveďte ho do
stabilizované polohy. Při ní se klientovi pootevřou ústa, vyčistí se dutina ústní,
předsune se dolní čelist. Dále se vyčkává návratu k plnému vědomí.

▪

Při postparoxysmální dezorientaci slovně klienta uklidněte. Fyzicky jej neomezujte v
pohybu, pokud to není nezbytně nutné.

▪

Zjistěte, zda nedošlo k poranění (zejména hlavy, jazyka nebo obratlů).

Transport do nemocnice je indikován v následujících případech:

▪

Jde o první záchvat.

▪

Jde o kumulaci záchvatů (s výjimkou typických kumulací fokálních záchvatů, které
pacient nebo rodina běžně zvládají).

▪

Jde o status epilepticus – tedy opakované epileptické záchvaty bez plného návratu
vědomí mezi záchvaty nebo záchvat trvající déle než 5 min.

▪

Přetrvává dezorientace nebo následují další generalizované záchvaty (hrozící status).

▪

Došlo k poranění, které vyžaduje ošetření.
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O INSTITUTU EVALUACÍ A SOCIÁLNÍCH ANALÝZ
INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru
společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut
je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý
zisk je zpětně investován do těchto činností.
Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy.
Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací,
jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou
zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich
realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje
na:

▪
▪

metaevaluace (evaluace již provedených evaluací),
evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či
formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací).

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí.
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím
se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu
zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což
umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován
zejména:

▪
▪
▪

primární a sekundární výzkum,
syntetizující, komparativní a analytické studie,
případové studie.

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská
studia, ICT, životní prostředí a sociální témata.
Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje
také zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby při
tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě
zadávací dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci a k
metodologii společenskovědního výzkumu.
Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů
a
zadavatelů,
nýbrž
obsahují
nezávislý
pohled
expertů
INESAN.
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