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Obrázok 1: Greifer, frontálny pohľad, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

 
  



 

Obrázok 2: Greifer, bočný pohľad, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



 

Obrázok 3: Greifer, pohyb v zápästí, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



 

Obrázok 4: Greifer, otváranie, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



 

Obrázok 5: Greifer, detail, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



 

Obrázok 6: Greifer, detail, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



 

Obrázok 7: Greifer, aplikácia na človeka, kombinácia plastu a laminátu, 43x17x7cm, 2015 

  



OBHAJOBA 
 
Protetika horných končatín 
 
Amputácia ruky je obrovský zásah do fyzického a mentálneho stavu človeka. Moderná 
protetika a jej snaha replikovať stratené funkcie a kozmetické kvality ruky je založená na 
pacientovej oprávnenej potrebe nevzbudzovať nechcenú pozornosť a nenápadne sa začleniť 
do spoločnosti. Kooperácia interdisciplinárneho týmu je rozhodujúca pre úspešnú sociálnu 
a profesionálnu reintegráciu. 
 
Protetika horných končatín bola vždy unikátnou výzvou pre špecialistov na protetiku 
a inžinierov. Snaha napodobniť tak zložitý mechanizmus, akým je ľudská ruka, ukazuje na 
jednej strane limity technológie, ale na strane druhej poháňa ambiciózny rozvoj. 
 
Motivácia 
 
Pre svoju bakalársku prácu som sa rozhodla riešiť problematiku protézy hornej končatiny, 
konkrétne myoelektrickej a to, ako vplýva na psychický stav pacienta, ktorý túto protézu 
nosí. Tejto problematike som sa začala venovať kvôli môjmu zvýšenému záujmu o aplikáciu 
designu v medicíne a zároveň pre svoj osobný rozvoj v tomto smere designu. Tento rozvoj 
prebiehal formou konzultácií vo firme na výrobu protéz, ortéz a vertikalizačných zariadení, 
OTTO BOCK SLOVAKIA s.r.o, ktorá sídli v Bratislave. Zároveň som nadviazala kontakt 
s kompetenčným centrom firmy Ottobock v Brne, kde som taktiež konzultovala vývoj svojej 
práce.  
 
Vývoj v kontexte 
 
Rozhodla som sa rozvíjať protézu hornej končatiny, pretože ma zaujíma technológia, ktorá sa 
používa pre ovládanie a pohyb protéz hornej končatiny, teda myoelektrický systém. Je to 
metóda, pri ktorej sa na zvyškovú končatinu aplikujú elektródy, ktoré pri aktivácii svalov 
dostanú elektrický signál, ktorý sa prenáša do funkčných častí protézy a pohybuje nimi. Po 
prieskume a rešerši zvolenej problematiky a po nadviazaní spolupráce s firmou Ottobock 
som sa prirodzene začala zaujímať o produkty ponúkané touto firmou. Objavila som produkt, 
ktorý ma zaujal, a to Greifer. Je to protéza, ktorá sa používa ako doplnok ku klasickej protéze, 
ktorú pacient získava po fyzických a psychologických vyšetreniach. Greifer je protéza, ktorá 
je ideálna na jemnú prácu vyžadujúcu presnosť a zároveň je to protéza uspôsobená ťažšej 
práci, pri ktorej používateľ potrebuje stabilnejší úchop a väčšiu silu. Rozhodla som sa teda 
pracovať na re-designe tohto výrobku. Spočiatku ma k tomu viedla snaha o zlepšenie 
estetickej kvality tohto výrobku, s ponechaním systému pohybu a ovládania. Postupom času 
som zistila ako by sa dalo mierne odkloniť od existujúcej technológie firmy Ottobock 
a výrazne zmeniť/zlepšiť rozsah pohybu výrobku. To všetko s ohľadom na môj pôvodný 
umelecký a estetický zámer a na moje schopnosti v poli elektrotechniky.  
 
V prvotnej fáze vývoja produktu prevažoval dôraz na estetickú stránku, pričom by boli plne 
zachované technické parametre výrobku Greifer firmy Ottobock. Dôvodom bol môj záujem 
o to, ako vplýva získanie protézy na psychický stav pacienta. Mojim zámerom bolo, aby 
protéza, ktorú pacient nosí, nevyvolávala negatívne reakcie ľudí, ktorí prichádzajú 



s pacientom do styku, či už medzi známymi, alebo na verejnosti, čo by spôsobovalo pokles 
mentálnej vyrovnanosti a spokojnosti pacienta. Mojim zámerom by bolo vytvoriť protézu, 
s ktorou by sa pacient rýchlo stotožnil a nemusel ju na verejnosti skrývať. Keďže Greifer je 
protéza na prácu, a bežný pacient túto protézu nevlastní, tak sa môj pôvodný zámer musel 
podrobiť miernym zmenám, no dôraz na estetickú stránku ostal výrazný.  
 
Práca sa od začiatku odvíjala od základných informácií o pôvodnej protéze Greifer. Takto 
bola ovplyvnená veľkosť a spôsob pohybu funkčných častí protézy. Z niekoľkých verzií 
a nápadov bol vybraný ten najvhodnejší, ktorý som ďalej rozvíjala. Jedná sa o jednoduchý 
design ktorý na prvý pohľad môže pripomínať návrhy Japonskej robotiky, svojou 
farebnosťou, či tvaroslovím.  
 
Pri ďalšom rozvoji môjho výberu vzhľadu som riešila funkčnosť protézy. Vo veľkej miere som 
zachovala pohyb protézy ako u pôvodného výrobku Greifer, teda otváranie a zatváranie ruky, 
rotácia okolo vlastnej osi o 360 stupňov a pohyb do strán v jednom smere. Prvé dva 
spomínané pohyby ovládané elektronicky a tretí ručne. Zo zvolenej vizuality sa ponúkalo 
riešenie kĺbu zápästia protézy po príklade skutočného ľudského kĺbu. Vzniká teda možnosť 
pohybu okolo guľového kĺbu vo všetkých smeroch, čo je vylepšenie oproti pôvodnému 
návrhu firmy. Pri tomto zistení som sa rozhodla odkloniť sa od pôvodnej technológie firmy 
Ottobock. Z toho vyplýva, že môj návrh by v prípade realizácie nebol kompatibilný 
s ostatnými komponentami firmy Ottobock a teda by nebol vymeniteľný s ostatnými rukami 
firmy Ottobock. Aby bola dosiahnutá modularita ako pri súčasných výrobkoch firmy 
Ottobock, museli by sa vytvoriť základné komponenty, ktoré by túto modularitu umožňovali. 
 
Výsledky 
 
Tieto poznatky som po zapracovaní do môjho návrhu konzultovala vo firme Ottobock so 
špecialistom na výrobu protéz horných končatín. Konzultovali sme možnosť využitia pohybu 
v zápästnom kĺbe vo všetkých smeroch a usúdili sme, že by tento pohyb bol pre pacienta 
prínosný v prípade, že sa následná rotácia o 360 stupňov bude konať okolo osi závislej na 
polohe ruky, teda táto os bude ruku nasledovať. Vizuálne sme zhodnotili, že táto technológia 
je prevediteľná a ja som následne vytvorila svoj finálny návrh. 
 
Práca na výrobku na poli medicíny, konkrétne protetiky horných končatín a konzultácia práce 
v špecializovanej firme bola pre mňa veľmi prínosná a bola by som rada, ak by sa mi podarilo 
uskutočniť takúto spoluprácu aj vo svojom magisterskom štúdiu.  
 


