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Cílem projektu byla příprava a realizace IoT studijní platformy tj. software pro konfiguraci a propojování IoT 

(Internet of Things) modulů postavených na internetu věcí s ortotiko-protetickými pomůckami, s důrazem na 

využití u hendikepovaných osob, jejichž reálné podněty jsou součástí zadání. Realizace výstupu projektu 

významně přispěje k aktivnímu zapojení lidí s handicapem k tomu, aby si řadu úkonů ve SMART (chytré) 

domácnosti mohli ovládat sami a být tak do určité míry nezávislí na pomoci druhé osoby. Projekt je zaměřen na 

podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik (4letý obor zakončený maturitní 

zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od šk.r. 2017/18. 

Projekt je zaměřen na tvorbu a praktickou realizaci inteligentních bionických ortéz (biorobotické ortézy), které 

umožní pohybovat vybranými klouby bezvládné horní končetiny pacienta (nebo se může jednat o horní končetinu 

s částečnou pohyblivostí), případně na využití těchto inteligentních bionických ortéz pro rehabilitační procesy. 

To vše s využitím realizace IoT studijní platformy tj. software pro konfiguraci a propojování IoT (Internet of 

Things) vybraného modulu postaveného na internetu věcí s ortotiko-protetickými pomůckami. K tomu bude 

použita inovovaná konstrukce bionické ortézy umožňující pohyb ve dvou kloubech. Její koncepce bude vycházet 

z dosavadních poznatků v současnosti aplikovaných ortéz a z výsledku projektu realizovaného v roce 2020. 

Při návrhu inovované konstrukce bionické ortézy se vycházelo kromě jiného i ze zpracované rešerše současného 

stavu v ČR i ve světě. Výčet této zpracované rešerše je uveden v předcházející kapitole. Na základě zpracované 

rešerše ortoptických pomůcek používaných ve zdravotnictví probíhal v měsíci dubnu a květnu 2021 návrh variant 

řešení inovované konstrukce bionické ortézy. Žáci zapojení do projektu se rozdělili v podstatě do dvou týmů a 

každý z nich měl za úkol za pomocí odborníků z praxe navrhnout inovovanou variantu řešení bionické ortézy. 

Jednalo se o návrh konstrukce bionické ortézy, který by měl vycházet ze stanovených podmínek. Základní 

podmínkou bylo také, aby pokud možno všechny komponenty inovované bionické ortézy se dali tisknout na 3D 

tiskárně. Důvodem je rychlá výroba dílů a to i poměrně tvarově složitých a pro výrobu náročných. 

Vybraná navržená varianta bionické ortézy má následující výhody: 

 je modulární,  

 velmi lehká (váží cca 0,45 kg) včetně všech modulů i mobilního telefonu, pohonů apod., 

 oba hlavní nosné díly i dlaňový díl jsou fixovány na horní končetinu pomocí suchých zipů, 

 snadno se nasazuje i sundává, 

 všechny díly jsou vytištěny z plastu a dají se velmi rychle obnovit, 

 velká variabilita v celkovém provedení bionické ortézy v závislosti na požadavku klienta, 

 může dojít k propojení s ortézou pro loketní kloub, 

 může být doplněna o moduly pro pohyb jednoho nebo více prstů a další. 

3D model bionické ortézy a vyrobená bionická ortéza jsou znázorněny na obrázku. Na dalším obrázku jsou vidět 

žáci při sestavování a testování navržené vybrané varianty. Jedná se o pracovní schůzky, ze kterých vznikaly 

další požadavky na drobné úpravy některých dílů v podobě úpravy tvaru apod. Na následujícím obrázku je 

znázorněno ověřování funkčnosti při odlaďování bionické ortézy. 
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3D model bionické ortézy a vyrobená bionická ortéza 

  

Žáci při sestavování a testování bionické ortézy 



 

Ověřování funkčnosti při odlaďování bionické ortézy 

V průběhu měsíce září až listopadu 2021 probíhal návrh studijní platformy na využití vyrobení inovované 

bionické ortézy ve SMART domácnosti. Různorodost využití navržené bionické ortézy v této oblasti je široká. 

Nebylo jednoduché se rozhodnout pro vhodné řešení, tak aby se dalo stihnout nejen časově, ale i hardwarově, 

softwarově a v neposlední řadě i finančně. Zde sehrál velkou úlohu odborník z praxe – firma Benetronic, s.r.o., 

zastoupená ing. Petrem Uličným. Pro výběr vhodné funkce, která by se dala začlenit do IoT bylo zařazeno více 

návrhů a bylo potřeba vybrat právě jeden vhodný, jako reprezentativní funkci. Tak aby byla tato funkce 

smysluplná, nebyl to jednoduchý úkol. Žáci se na těchto návrzích podíleli a bylo na odbornících z praxe posoudit, 

zda jsou smysluplné. Za tímto účelem probíhaly i diskuse s odborným lékařem co by bylo vhodné realizovat 

prakticky.  

Navržený a vyrobený prototyp inteligentní bionické ortézy lze používat buď pro účely rehabilitace rozcvičování 

zápěstí, nebo pro účely udržování pohyblivosti zápěstí tak aby nedocházelo k jeho ochabování. Vše je vždy řešeno 

na míru v závislosti na požadavcích klienta, jeho zdravotního stavu, fyzických a psychických možnostech a 

dalších požadavcích. To znamená, že u každého klienta je konstrukce inteligentní bionické ortézy individuálně 

přizpůsobena. Hardwarové a softwarové nastavení inteligentní bionické ortézy musí rovněž probíhat 

v součinnosti s vyjádřením odborných lékařů. Z uvedeného je patrno, že se může v některých případech jednat o 

poměrně náročnou problematiku. Zde je výhodou, že se jedná v tomto případě o modulární strukturu navržené 

inteligentní bionické ortézy. Lze proto jednoduše ortézu sestavit pouze z modulů, které klient využije. To 

znamená, že sestavená bionická ortéza má optimální technické parametry splňující požadavky klienta. 

V neposlední řadě se bude jednat také o parametr ekonomických nákladů.  

Ovládání navržení inteligentní bionické ortézy provádí buď samotný klient, nebo pečující osoba o klienta. 

Ovládání inteligentní bionické ortézy je vždy řešeno individuálně pro každého klienta. Může být řešeno ovládání 

hlasem, dotekem na display mobilního telefonu, ústní myši či jinak. Všechny tyto uvedené možnosti ovládání 

navržená inteligentní bionická ortéza splňuje. Ovládání hlasem je realizováno tak, že dotyčná osoba pomocí 

stanovených slov hovoří k mobilnímu telefonu. Schéma tohoto ovládání je znázorněno na obrázku. 



 

Ukázka ovládání hlasem inteligentní bionické ortézy 

Vybavení u klienta je znázorněno na dalším obrázku. Vybavení představuje samotná navržená inteligentní 

bionická ortéza, inteligentní jednotka s příslušným hardware a mobilní telefon. Inteligentní jednotkou je 

vybavena v současnosti např. drtivá většina klientů odborného garanta, firmy Benetronic s.r.o. a lze je pro tyto 

účely bezesporu využít. Mobilní telefon může být nahrazen například ústní myši či jiným ovládaným prvkem, 

jak je výše uvedeno. 

 



 

Vybavení u klienta 

 

Na obrázku níže je vidět náš řešitelský kolektiv společně s jedním z odborníků z praxe. Větší část našeho 

řešitelského kolektivu už spolupracovala v předchozím projektu a dá se říct, že už máme při řešení projektů nějaké 

zkušenosti. 

 

 
 



 
 

Řešitelský tým projektu s názvem - STUDIJNÍ PLATFORMA V OBLASTI ORTOTICKO PROTETICKÝCH 

POMUCEK č. 1010/2021/ŠaS/ 

 

Výstupem projektu je odladěný prototyp inovované bionické ortézy ovládané hlasem prostřednictvím mobilního 

telefonu nebo tabletu s alternativou dotekem ovládaného displeje. Různorodost využití navržené bionické ortézy 

v této oblasti je široká. Bionická ortéza bude sloužit jako odborná výuková pomůcka nad rámec ŠVP. Projekt 

bude umožňovat případné ověřit bionické ortézy u lidí s handicapem, kteří jsou klienty firmy jednoho z odborníků 

z praxe. Tato skutečnost představuje záruku širšího dopadu výstupu projektu. V rámci předmětů odborné 

specializace žáci získají širší znalosti a dovednosti v těchto odborných předmětech: 

 Somatologie,  

 Kineziologie, 

 Vybrané klinické obory,  

 Fyzioterapie,  

 Biomechaniky,  

 Materiálů a technologie, 

 Odborného kreslení, 

 Stavby ortoticko-protetických pomůcek apod. 

 

Závěrem lze konstatovat, že výstup projektu STUDIJNÍ PLATFORMA V OBLASTI ORTOTICKO 

PROTETICKÝCH POMUCEK č. 1010/2021/ŠaS/ představuje inteligentní bionickou ortézu začleněnou do 

systému IoT, která představuje: 

 Současný trend nových bionických ortéz s využitím nových technologií. 

 Modulární konstrukci dynamické inteligentní bionické ortézy, která se dá rozšiřovat o další moduly 

umožňujících zaznamenávat a sledovat časosběrná data nejen u klienta doma, ale i u odborného lékaře. 

 Modulární konstrukci dynamické inteligentní bionické ortézy, která se dá rozšiřovat o další moduly, které 

umožní pohyb i v dalších kloubech horní končetiny člověka v závislosti na požadavku konkrétního 

klienta. 

 Možnost využití pro krátkodobé rehabilitační účely, ale i pro vykonávání dlouhodobých pravidelných 

pohybových činností v závislosti na individuálních požadavcích klienta. 

 Různé možnosti ovládání v závislosti na požadavku klienta, např. ovládání hlesem, dotekem na display 

mobilního telefonu, ústní myši apod.  

 Možnost praktického využití u celé řady konkrétních vytypovaných klientů firmy Benetronic s.r.o.. 



 Na tento projekt lz s výhodou navázat v oblasti začlenění výstupu projektu do prostředí rozšířené virtuální 

reality 

 V neposlední řadě se výstup projektu začlení do výuky odborných předmětů oboru 53-44-M/01 Ortoticko-

protetický technik jako např. Materiály a technologie, Odborné kreslení, Protetika apod.  

 Využití při pořádání různých akcí školy a seznamovat odbornou i širokou veřejnost se získanými poznatky 

v ortotické praxi. 

 Ukázka výstupu projektu je vyobrazena na obr. 37. 

 

Finanční prostředky na realizaci projektu STUDIJNÍ PLATFORMA V OBLASTI ORTOTICKO 

PROTETICKÝCH POMUCEK č. 1010/2021/ŠaS/ byly poskytnuty z rozpočtu SMO. 

 

 

 

 

Ukázka vyobrazení výstupu projektu 
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