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TECHNOLOGIE





Vývoj VR hardwaru



VÝVOJ



Můžeme do VR převést 
cokoliv?

Může se někomu dělat 
špatně?

Může funkční VR řešení 
udělat kdokoliv?

Má být VR prostředí co 
nejhezčí?

Budu vůbec vědět, co 
mám dělat a jak?
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Pouze sehraný komplexní tým dokáže 

vytvořit funkční řešení.



METODIKA



Doctors

VR apps Headsets MD addons

Patients

Co obnáší funkční VR řešení 



Proces VR terapie 

Spuštění Cvičení Reporting

První setkání s VR Realizace 
zadaných úkolů Nasazení brýlí Spuštění aplikace Pro lékaře Pro pacienta

Nasaďte headset brýle na pacienta. Vyberte kartu 
konkrétního pacienta a následně spusťte 

samotnou aplikaci terapie nebo program více 
aplikací. 

Pacient je ponořen do virtuálního světa, 
kde je prováděn aplikací. Následně 

realizuje zadané úkoly.

Proces terapie je obrazově sdílen 
na zařízení lékaře. Systém zároveň 

zaznamenává průběh terapie. Souhrn 
měření je poté přidán do karty pacienta.   



Fyzioterapie a neurorehabilitace ve VR

Faculty University 

Hospital of Pilsen

- Zvýšení objemu rehabilitace

- Aktivní zapojení pacienta 

- Rychlý nástup zlepšení 

- Vliv na fyzický a neurologický stav

- Spojení fyzického a kognitivního tréninku

- Objektivizace progresu pacienta
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Fyzioterapie ve VR

- Zvýšení motivace 
a zapojení pacienta

- Práce s dechem 

- Práce s koordinací pohybu

- Zvýšení rozsahu pohybu

- Snížení bolesti



Neurorehabilitace ve VR

- Zlepšení rovnováhy 

- Kognitivní trénink

- Snížení kadence třesu

- Terapie se zapojením zrcadlových neuronů

- Zvýšení rozsahu pohybu

- Zlepšuje celkovou kondici



Ergoterapie ve VR

- Senzomotorika

- Jemná motorika

- Různé typy úchopů

- Nacvičení situací z běžného života

- Kognitivní trénink
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