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Abstrakt 

 

Název práce: Vliv psa na pohybovou aktivitu u osob s poraněním míchy užívající 

ortopedický vozík 

 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je prokázat, že osoby po poranění míchy, kteří vlastní 

psa, mají více pohybové aktivity než osoby se stejným postižením bez psa. Vedlejším 

cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli osoby s poraněním míchy vlastnící psa 

splňují doporučené denní množství pohybové aktivity dle Světové zdravotnické 

organizace. 

 

Metoda: Průzkum byl prováděn metodou kvalitativního šetření. Forma sběru dat byla 

prováděna pomocí polostrukturovaného rozhovoru „PARA-SCI“. Objektivní pohybová 

aktivita byla měřena pomocí akcelerometru ActiGraph GT3X+. Každému účastníkovi 

výzkumu byl zapůjčen akcelerometr, který sloužil k měření jeho pohybové aktivity. 

Celková doba sledování byly 3 dny u každého probanda. Poté jsem společně s probandy 

provedla subjektivní měření jejich pohybové aktivity v podobě osobního rozhovoru 

PARA-SCI, při kterém jsem si zapisovala jejich veškeré pohybové aktivity do 

záznamového archu PARA-SCI rozhovoru. Následně jsem porovnala výsledná objektivní 

data z akcelerometrů se subjektivními daty z osobních polo-strukturovaných rozhovorů 

PARA-SCI. Cílovou skupinou pro výzkum byly osoby po poranění míchy užívající 

ortopedický vozík. 

 

Výsledky: Jako přínos výzkumného projektu považuji potvrzení o prokázání vyšší míry 

pohybové aktivity v nízké intenzitě u osob s poraněním míchy, kteří vlastní psa, než u 

osob se stejným postižením, kteří psa nemají.  

 

Klíčová slova: 

pohybová činnost, míšní léze, invalidní vozík, pes, sport, intenzita, polo-strukturovaný 

rozhovor, akcelerometr 
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Abstract 

 

Title: A dog’s impact on the physical activity of persons with a spinal cord injury using 

orthopaedic wheelchairs 

 

Objective: The aim of this thesis is to demonstrate that having had a spinal cord injury, 

those owning a dog have more physical activity than persons with the same injury who 

do not own a dog. A secondary objective was to research whether individuals with a spinal 

cord injury owning a dog get enough daily physical activity as recommended by the 

World Health Organization. 

 

Methods: Qualitative research method was employed for the purpose of this thesis. The 

data were collected using a semi-structured interview “PARA-SCI.” Physical activity was 

measured by an accelerometer ActiGraph GT3X+ which every participant received in 

order to measure his or her physical activity. Each participant’s physical activity was 

measured for three weeks. Then, a subjective measurement of the participants’ physical 

activity was conducted by means of a personal interview PARA-SCI. During the 

interview, each participant’s activity was recorded into the PARA-SCI sheets. Next, 

objective data from the accelerometers were compared with the subjective data from the 

semi-structured personal interviews PARA-SCI. The focus group for this research was 

comprised of individuals having had a spinal cord injury. 

 

Results: The contribution of this research project is that it was found that persons who 

have had a spinal cord tend to get more physical activity if they own a dog. The results 

show that a dog can be an incentive for a regular physical activity of these people. 

 

Keywords:  

physical activity, people with spinal cord injury, wheelchair, dog, sport, intensity, semi-

structured interview. accelerometer 
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1 Úvod 

 

Pohybová aktivita ovlivňuje zdraví a správnou kvalitu života každého z nás. Má 

nezastupitelné místo v životě všech lidí, zejména v životě člověka tělesně postiženého. 

Zdravotní postižení představuje zásah do života, který zásadním způsobem dokáže změnit 

jeho průběh. Dopad této situace pociťují nejen osoby se zdravotním postižením, ale i 

jejich rodiny a celá společnost. Porucha zdraví a vyřazení člověka z pohybové aktivity 

má za následek funkční a morfologické projevy, které vedou ke snížení funkce celého 

organismu. Aktivní pohybová činnost je jednou z cest, která přispívá k nezávislému 

životu těchto osob. Dává jim možnost lehčeji se integrovat do společnosti, vzbuzuje větší 

zájem o sebeobsluhu, sebevzdělání a pomáhá být celkově aktivnější v jejich životě.  

Je dokázané, že na míře pohybové aktivity závisí spousta faktorů, jako je místo 

bydliště, ekonomika, sociální ovlivnění, ale také vliv vlastnictví psa. Česká republika je 

jednou z nejpočetnějších zemí v Evropě, co se týče vlastnictví psa. Odhaduje se, že pes 

je přítomen ve 40 % domácností. Vlastnictví psa může mít pozitivní vliv krom pohybové 

aktivity také na psychiku a náladu, odbourávání stresu, sociální aspekty, zkrátka na celé 

zdraví. 

Cílem této bakalářské práce je prokázat, jestli má pes vliv na zvýšení pohybové 

aktivity u osob po poranění míchy, kteří musejí použít ortopedický vozík jakožto svůj 

primární způsob lokomoce. Na počátku teoretické části práce je popsáno poranění míchy, 

jaké jsou jeho nejčastější příčiny, přidružené potíže a jak se toto poranění rozděluje. Dále 

se tato část zabývá obecně vztahem zdravotně postiženého člověka a psa a nastiňuje 

možnosti pohybové aktivity se psem vhodné i pro člověka tělesně postiženého. Jsou zde 

uvedeny konkrétní sporty se psem, které může vykonávat člověk na invalidním vozíku. 

V závěru této části jsou zmíněny možnosti, jakými způsoby lze měřit pohybovou aktivitu, 

a to nejen u intaktní populace. Praktická část práce se věnuje výzkumnému měření 

pohybové aktivity osob, které užívají ortopedický vozík. Osoby jsou dále rozděleny na 

osoby, které mají psa, a které ho naopak nemají. Měření probíhá subjektivní i objektivní 

metodou. Subjektivní metoda je formou osobního polo-strukturovaného rozhovoru 

PARA-SCI. Objektivní metoda je měřena pomocí malého zařízení, akcelerometru 

ActiGraph GT3X+, který byl zapůjčen každému účastníkovi. Výsledné hodnocení má 
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ukázat a zhodnotit celkovou míru pohybové aktivity, dále vyhodnotit, zdali má pes vliv 

na pohybovou aktivitu i u osob užívajících ortopedický vozík.  

Práce je určena především široké veřejnosti, ale zejména lidem, u kterých by pes mohl 

být součástí ucelené rehabilitace.  
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2 Teoretická část 

2.1    Poranění míchy 

 

Pohyblivým pilířem celého lidského těla je páteř. Páteř také slouží jako nosná konstrukce 

pro celé tělo. Je velmi pružná a člověku umožňuje vzpřímenou chůzi. Skládá se z 33-34 

obratlů, podrobněji ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových srůstajících v kost 

křížovou a 4-5 kostrčních obratlů. Mezi jednotlivými obratli se nachází měkké 

meziobratlové ploténky. Páteř je kostěným obalem míchy, čímž dochází k významné 

ochraně míchy. 

Mícha je asi 45 centimetrů dlouhá nervová trubice, která je umístěna uvnitř páteřního 

kanálu. Je obalena míšními obaly a obklopena mozkomíšním mokem. Z míchy vystupují 

míšní nervy, které navazují na jednotlivé části těla. Míchu můžeme rozdělit na jednotlivé 

segmenty, podobně jako u páteře, na 1-8 krčních, 1-12 hrudních, 1-5 bederních, 1-5 

křížových a 1-3 kostrčních, celkem tedy na 31 segmentů. Jednotlivé segmenty řídí činnost 

dílčích svalů k provedení základních pohybů.  

Poranění míchy nebo též míšní léze je jedno z nejtěžších a nejzávažnějších postižení, a to 

kvůli trvalým následkům a celé řadě přidružených potíží, které toto poranění obnáší. U 

postižení dochází k závažným změnám fyzického, ale i psychického stavu. V České 

republice prokazují záznamy o nárůstu počtu pacientů s míšní lézí o 200-250 nových 

případů za rok. Tato poranění většinou postihují častěji muže (73,7 %) než ženy (26,3 %) 

a vznikají ve věku od patnácti do třiceti pěti let. (Centrum Paraple, 2018) 

2.1.1 Příčiny 

Příčiny poranění míchy jsou buď úrazového, nebo neúrazového typu. Častější příčinou 

jsou úrazová poranění míchy, která jsou téměř vždy způsobena přímým poraněním kostí 

páteře. Ke zlomenině nebo kloubnímu zranění páteře dochází přímým nárazem. 

Nejčastější příčinou míšních lézí jsou dopravní nehody, skoky do vody, pády z výšky, 

sportovní úrazy a závaly.  

K poškození míchy dochází nejčastěji na krčním úseku (40 %) mezi obratli C5-C7 a na 

hrudně bederní oblasti (35 %) Th10-L1, méně bývá poškozen hrudní úsek páteře (10 %) 

oblast Th5 a nejméně pak bederní úsek páteře (Hrabálek, 2011; Ambler, 2006).  
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Další příčinou vzniku míšní léze jsou zranění neúrazového typu. Ty jsou často způsobené 

cévními nemocemi (ischémie, cévní malformace), záněty (myelitidy), nádory míchy nebo 

infekčním a degenerativním onemocněním. Tyto zmíněné příčiny však představují malé 

procento výskytu (Wendsche, Kříž, 2005). 

2.1.2 Rozdělení 

Při rozdělení je rozhodující, zda byla mícha poraněna kompletně (transverzálně), nebo 

jenom částečně. Tím rozlišujeme, jestli se jedná o parézu, což je částečná ztráta hybnosti 

pod místem poškození, nebo plegii, což je úplná ztráta hybnosti pod místem poškození. 

Podle výšky a úrovně poranění dochází k následujícímu diagnostickému a ke každé 

skupině charakteristickému dělení:  

Paraparéza je nekompletní poškození míchy, které se manifestuje částečným ochrnutím 

dolních končetin. 

Paraplegie je kompletní transverzální poškození míchy v hrudní a bederní oblasti. 

Dochází ke ztrátě hybnosti dolních končetin. Paraplegii můžeme také rozdělit na vysokou 

a nízkou. Při nízké paraplegii dochází ke ztrátě pohyblivosti dolních končetin, zachovalá 

je však citlivost od břicha nahoru. Vysoká paraplegie je přerušení míchy v oblasti horní 

části zad Th1-6. Projevuje se úplnou ztrátou hybnosti dolních končetin a částečnou 

ztrátou pohyblivosti trupu. Částečně omezené je i dýchání a kašlání. 

Kvadruplegie neboli tetraplegie je úplné přerušení míchy v oblasti segmentů C5-Th1. 

Můžeme ji rozdělit na vysokou (C4/C5) a nízkou (C6-TH1). Tetraplegie způsobuje 

částečnou ztrátu pohyblivosti horních končetin, dochází však k úplnému ochrnutí trupu a 

všech čtyř končetin. Závisí na výšce poranění. 

Kvadruparéza neboli tetraparéza je částečné poškození míchy v oblasti přechodu krční 

části v hrudní. Jsou poškozeny všechny čtyři končetiny, část funkce míchy pod úrovní 

poškození je však zachována. 

Pentaplegie je úplné poškození míchy v oblasti nad segmentem C4. Dochází k ochrnutí 

všech čtyř končetin, bránice, břišního a trupového svalstva. Tyto osoby mají zachovanou 
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hybnost v oblasti hlavy a šíje, podle lokalizace poranění míchy. Pacienti jsou odkázaní 

na stálou ventilační podporu.. 

2.1.3 Přidružené potíže 

Poranění míchy sebou nese celou řadu přidružených komplikací. Závažnost jednotlivých 

komplikací závisí především na výšce a rozsahu míšní léze. Prevence a léčba těchto 

komplikací je součástí komplexní péče a ucelené rehabilitace. 

Plicní komplikace 

Pacienti po poranění míchy mají téměř vždy problémy s dýcháním. Kvadruplegici 

využívají k dýchání prakticky pouze bránici. V období akutní fáze jsou proto velmi časté 

plicní komplikace z důvodu oslabení a dysfunkce respiračních svalů. Mezi tyto 

komplikace patří například respirační insuficience, retence bronchiálního sekretu a plicní 

embolie. Tyto stavy mohou vést k ohrožení života pacienta. Prevence a časná léčba všech 

příznaků plicních komplikací spolu s respirační fyzioterapií jsou základem terapie 

(Adamčová, 2010; Kříž, Hyšperská, 2009). 

Kožní problematika  

Dekubity neboli proleženiny jsou jednou z nejčastějších komplikací vyskytující se u lidí 

po poranění míchy. Jejich kůže je na plegické části těla hůře prokrvená. Dekubity jsou 

definovány jako poškození tkáně, která jsou ovlivněna mnoha faktory. Vznikají 

působením přímého tlaku, třením, střižnou silou a také působením vlhka. Nejúčinnější 

prevencí je pravidelné polohování nemocného, důkladná hygiena, masáže a používání 

různých pomůcek k prevenci proleženin (molitanové podložky, polštáře, matrace atd.) 

(Kříž, 2009). 

Poruchy močení 

Z neurologického hlediska je u pacientů po poranění míchy charakteristické vymizení 

reflexní aktivity, to se týká i oblasti močových cest. Funkčním následkem po poranění 

míchy v oblasti močových cest je atonie a areflexie močového měchýře. Následkem je 

nízký tlak v močovém měchýři, který není schopen aktivního sevření a vypuzení moči. 

Dochází k přeplnění a nadměrnému roztažení močového měchýře. K úniku moči však 
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nedochází. Péče o močení je obtížná a je zaměřena především na boj proti přeplnění 

močového měchýře, proti vzniku infekcí a proti poškození močové trubice. Důležitá je 

správná volba zajištění odtoku moči z organismu jinou než přirozenou cestou (tzv. 

derivací). Mezi možnosti derivace patří: permanentní transuretrální močový katétr, 

suprapubická epicystostomie, sterilní intermitentní katetrizace nebo reflexní (Wendsche, 

2009). 

Spasticita 

Spasticita patří mezi závažné doprovodné klinické projevy míšního poranění, lze ji 

definovat jako abnormální kontrakci svalových skupin. Je přítomná u 65-78 % míšních 

lézí. Vyšší procento výskytu je u krčních míšních lézí. Jednotlivé spasmy jsou na vůli 

nezávislé reflexní pohyby. Spasticita společně s bolestivými spazmy výrazně zhoršuje 

kvalitu života nemocných, snižuje pacientovu pohyblivost, omezuje jeho běžné denní 

aktivity a soběstačnost. Dále jsou zdrojem dalších komplikací, jako jsou např. dekubity, 

chronické bolesti a infekce. Léčba a ovlivnění spasticity je dlouhodobý proces a vyžaduje 

multidisciplinární péči (Štětkářová, 2009). 

 

2.2   Pohybová aktivita osob tělesně postižených 

Pohybová aktivita se stala v průběhu fylogeneze člověka nedílnou a nezbytnou součástí 

zdravého životního stylu. Nedostatečná míra a úroveň pohybové aktivity společně 

s nadměrným energetickým příjmem je klíčový rizikový faktor pro vznik nadváhy, 

obezity, srdečněcévních onemocnění a dalších neinfekčních onemocnění.  

V polovině devadesátých let dvacátého století byla přijata mezinárodní dohoda o 

hodnotách pravidelné pohybové aktivity střední intenzity. Světová zdravotnická 

organizace společně s dalšími národními organizacemi tak poukázala na důležitost 

pohybové aktivity. Závěr dohody zní: „Denní pohybová aktivita by měla být přijímána 

jako základní kámen zdravého životního stylu.“ (Kalman, Hamřík, Pavelka 2009). 

Světová zdravotnická organizace definuje pohybovou aktivitu jako „jakoukoliv aktivitu 

produkovanou kosterním svalstvem způsobující zvýšení tepové a dechové frekvence“. 

Pohybovou aktivitu je tedy nutné chápat jako každou jednu pohybovou činnost, ať už 
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běžnou, denní, zájmovou nebo sportovní. V roce 2002 přijala WHO doporučení, že každý 

by měl denně vykonávat minimálně 30 minut pohybové aktivity.  

Aktivní pohybová činnost je jedna ze základních biologických potřeb každého člověka. 

Pro intaktní společnost je tělesná aktivita jednou z denních záležitostí, zatímco pro 

zdravotně postiženého může být pohybová aktivita dokonce až každodenní nutností, která 

se může stát trvalou součástí jejich života. 

Osoby s tělesným postižením potřebují pohybovou aktivitu a sportovní činnost stejně jako 

ostatní lidé. Každý má právo účastnit se pohybových aktivit. Pohybové aktivity mohou 

být prospěšné v oblasti fyziologické, psychologické a sociální. Proto zajištění pravidelné 

pohybové aktivity u tělesně postižených vede k udržení a zlepšení tělesné i duševní 

kondice a k celkovému rozvoji společenských vztahů (Srdečný, 1970).  

„Pohyb je základním projevem živého organismu. Je nutné snížit vliv negativních jevů a 

zajistit pro každého, tedy i pro osobu s tělesným postižením, správný pohybový režim.“ 

(Srdečný, 1970, s. 3). 

Pacienti po poranění míchy patří k nejméně sportovně aktivním členům naší společnosti. 

Jejich nízká míra pohybové aktivity s sebou přináší celou řadu dalších zdravotních 

komplikací a společenského znevýhodnění. Podle kanadské směrnice o doporučeném 

množství pohybové aktivity pro dospělé osoby s poraněním míchy (Physical Activity 

Guidelines for Adults with Spinal Injury), by osoby se spinální lézí měli provádět alespoň 

20minutové aerobní cvičení ve střední až vysoké intenzitě zatížení 2x týdně a posilovací 

cvičení skládající se ze tří sérií po 8-10 opakováních každého cviku pro všechny hlavní 

svalové skupiny. Optimální pohybový režim by měl být doporučen týmem odborníků. 

Dodržováním doporučené dávky pohybové aktivity by se mělo docílit zvýšení fyzické 

kondice, psychické odolnosti, větší míry soběstačnosti a nezávislosti, a tedy i vyšší 

celkové úrovně zdraví a kvality života (Štěpánová, Kudláček, Bednaříková, 2016).  

2.3   Zdravotně postižený člověk a pes 

Zdravotní postižení představuje sociální událost, která zásadním způsobem ovlivňuje 

život každého člověka. Dopad této situace pociťují nejen osoby se zdravotním 

postižením, ale i jejich rodiny a celá společnost. Součástí mnoha rodin je pes, i ten tedy 

dokáže pocítit změnu, která v rodině nastala. Ne nadarmo se říká, že psi mají duši a že 
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jsou vybaveni širokou škálou psích emocí. Pes může být součástí léčebného procesu, ve 

kterém dokáže pozitivně působit na zdraví člověka. Psi jsou častokrát označováni jako 

prostředek zlepšování kvality života, co se týče fyzické, psychické i sociální pohody. 

Zoorehabilitace jako taková je součástí komplexní ucelené rehabilitace. Slouží jako 

podpůrná a doplňková metoda v oblasti péče o lidské zdraví a duševní pohodu 

(Svobodová, 2011). 

2.3.1 Možnosti pohybové aktivity se psem 

Pohybová aktivita má nezastupitelné místo v životě lidí, zejména v životě člověka tělesně 

postiženého. Vede ho k tomu, aby se dopracoval k určitému stupni sebeobsluhy a 

soběstačnosti, musel cvičit, ať už jako pacient v některém rehabilitačním ústavě nebo sám 

doma. Najít vhodnou pohybovou aktivitu pro tělesně postiženého není vždy lehký úkol. 

Pro správný výběr tělesné aktivity může v mnoha případech napomoct právě pes, jelikož 

ten pohyb potřebuje. Mezi sociální aktivity podporované psem můžeme zařadit obyčejné 

procházky, různé činnosti týkající se jejich výchovy a výcviku, ale i sportovní aktivity a 

hry, u kterých dochází k přímému pozitivnímu kontaktu mezi psem a člověkem. Sport se 

psem pro postižené může být proto velmi přínosný. Nejen že se tak upevňuje a udržuje 

vztah mezi majitelem a psem, ale daná aktivita se může stát novým smyslem a náplní 

života postiženého. 

Co se týče všech kynologických sportů vhodných pro lidi s postižením, nejsou v České 

republice zatím vyhovující podmínky. K aktivitám jsou potřeba vhodné prostory, které 

by neměly být nebezpečné jak pro postiženého, tak pro psa. Zapotřebí je zejména vhodný 

terén, který by měl zvládnout i člověk na invalidním vozíku. S tím souvisí samotný 

bezbariérový přístup a bezbariérové WC a takových prostředí skutečně není mnoho. To 

je asi hlavní důvod, proč se u nás „para“ sporty se psy tolik nevyskytují. 

Odlišná situace je však v zahraničí, a to nejenom po finanční stránce věci. Sporty se psy 

a jejich handicapovanými majiteli se stávají stále oblíbenější a častější činností. 

Handicapovaní mají v zahraničí na výběr z mnoha sportovních odvětví, jako jsou 

paraagility, dogdancing, flyball nebo dog-walking. 
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2.3.2 Paragility 

Agility je psí sport, při kterém pes podle pokynů psovoda překonává různé druhy 

překážet. Překážky se rozdělují do tří skupin – probíhající (slalom, tunel), přebíhající 

(kladina, houpačka) a skokové (proskok kruhem, skok do výšky a do dálky). Inspirací pro 

vznik byl parkur koní. Hlavním cílem je překonat všechny překážky v co nejlepším čase 

a s co nejmenším počtem chyb. Paraagility je zjednodušená forma závodu upravená pro 

vozíčkáře. Provozuje se v podstatě úplně stejně jako agility pro zdravého člověka. Pouze 

pes se musí přizpůsobit možnostem svého majitele, z toho důvodu je parkur v daleko 

pomalejším tempu.  

 

2.3.3 Dog-dancing 

Tanec se psem je sport, při kterém pes provádí cviky v rytmu hudby pod vedením 

psovoda. Je povolena celá škála pohybů, fantazii se tudíž meze nekladou, ani nejsou 

zapotřebí speciální pomůcky. Proto je dogdancing vhodný i pro majitele psů užívající 

invalidní vozík.  

 

2.3.4 Fly-ball 

Flyball je týmový sport se psem. Soupeří mezi sebou dvě čtyřčlenná družstva na dvou 

stejných drahách. V každé dráze je stejný počet skokových překážek a takzvané 

flyballové desky, které vystřelují míčky. Psovod zůstává stále na startovní čáře a na jeho 

povel vyběhne pes na dráhu. Pes má za úkol překonat překážky, naskočit na desku, chytit 

vystřelený míček a přinést ho přes překážky zpět k psovodovi. Další pes smí vyběhnout 

v okamžiku, kdy první pes protne cílovou čáru. Vyhrává tým, který má jako první v cíli 

všechny psy a míčky. Na rozdíl od agility není flyball tolik náročný pro psovoda, proto 

je vhodnější pro handicapované jedince. 

 

2.3.5 Dog-walking 

Dog-walking je sport vhodný pro vozíčkáře a jejich psy. V případě handicapovaných se 

jedná o jízdu na invalidním vozíku se psem a s hůlkami. Postižený jedinec tak procvičuje 

celou horní polovinu těla. Dog-walking vychází ze sportovní disciplíny Nordic-walking 
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neboli chůze s holemi, která začíná být stále oblíbenější aktivitou převážně u seniorské 

populace. 

2.4 Možnosti měření pohybové aktivity 

Způsoby, jak monitorovat pohybovou aktivitu, jsou dva, buď objektivně nebo 

subjektivně. Mezi objektivní metody měření pohybové aktivity patří různé přístroje 

moderní technologie. Řada zařízení dokáže sledovat a měřit srdeční tepovou frekvenci, 

počty kroků nebo spotřebu kalorií. Jejich součástí bývá často GPS (Global Positioning 

Systém) k určení přesné polohy. V současné době se nejvíce využívají: sporttestry, 

pedometry, akcelerometry, fitness náramky, chytré telefony a chytré hodinky 

(Argyropulos P., 2011). 

Nejčastější subjektivní metodou k monitorování pohybové aktivity je rozhovor, dotazník 

nebo záznamový arch. Těchto možností je spousta, ne však pro populaci s transverzální 

míšní lézí. Způsob, jak vyhodnotit jejich míru pohybové aktivity, je formou dotazníků 

určených pro intaktní společnost. Jednou z možností je standardizovaný IPAQ dotazník 

(International Physical Activity Questionnaire). Jelikož ale osoby s transverzální míšní 

lézí mají méně fyzické aktivity, není tento způsob měření pohybové aktivity úplně 

vhodný. V České republice zatím nejsou dostupné jiné dotazníky, které by byly cíleně 

zaměřené na monitoring pohybové aktivity tělesně postižených. Naopak v zahraničí 

existuje spousta dalších druhů měření pohybové aktivity, formou cílených dotazníků. 

Forma dotazníkového šetření je účelná, jelikož zajišťuje základní rysy pohybové aktivity, 

jako je: intenzita, frekvence, trvání a typ. 

 

2.4.1 Akcelerometr ActiGraph GT3X+ 

Jedním z přístrojů objektivního měření pohybové aktivity je akcelerometr ActiGraph 

(obrázek 1), který je schopný měřit pohyb ve třech osách. Toto malé elektronické zařízení 

dokáže dále měřit frekvenci a délku pohybu. Akcelerometr ukládá průměrné záznamy 

v minutových intervalech, tím je také možné zjistit intenzitu pohybové aktivity (nízká, 

střední a vysoká), kterou vykonává testovaná osoba. Díky vysoké validitě je velmi 

vhodný pro sledování pohybové aktivity všech věkových kategorií (Štěpánová, Jakubec, 

Kudláček, 2017). 
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2.4.2 Vybrané zahraniční dotazníky 

 

1. The Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury 

(PARA-SCI) 

2. Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) 

3. Leisure Time Physical Activity Questionnaire for people with Spinal Cord Injury 

(LTPAQ-SCI) 

 

1) The Physical Activity Recall Assessment for people with Spinal Cord Injury 

(PARA-SCI) 

Dotazník PARA-SCI vznikl v Kanadě a je určen výhradně pro osoby se spinální lézí, 

které používají invalidní vozík. Lze ho tedy použít u osob s paraplegií i kvadruplegií. 

Hodnocení probíhá prostřednictvím polo-strukturovaného protokolu formou rozhovoru, 

který je buď po telefonu nebo osobně. Cílem měření je zjistit typ, frekvenci, trvání a 

intenzitu pohybové aktivity za poslední tři dny. Otázky jsou rozděleny do osmi skupin: 

ráno – vstávání a hygiena, snídaně, dopoledne – oběd, odpoledne, večeře, večer – večerní 

Obrázek č.1. Akcelerometr (ActiGraph) 

2017) 
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hygiena a uléhání. Dotazník zaznamenává tři kategorie pohybové aktivity: volnočasové 

pohybové aktivity (VČPA), každodenní aktivity (ADL) a kombinace těchto dvou 

předešlých (Martin Ginis, Laminer, Hicks, & Craven, 2005). 

 

2) Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities (PASIPD) 

Dotazník PASIPD vytvořený americkými autory Washburn, Zhu, McAuley, Frogley a 

Figoni (2002) a je určen pro všechny osoby se zdravotním postižením (zrakově postižení 

a sluchově postižení, dětská mozková obrna, poranění míchy, Parkinsonova choroba, 

pacienti s roztroušenou sklerózou atd.) Cílem je opět zjistit délku trvání, četnost a 

intenzitu pohybové aktivity. Na rozdíl od PARA-SCI jsou účastníci dotazování na 

veškerou aktivitu za posledních sedm dní a zaznamenávají se do obdobných kategorií: 

volnočasové pohybové aktivity, pohybové aktivity v domácnosti a v pracovním procesu 

(Štěpánová, 2015). 

 

3) Leisure Time Physical Activity Questionnaire for people with Spinal Cord Injury 

(LTPAQ-SCI) 

Standardizovaný dotazník LTPAQ-SCI vznikl za pomoci autorů Martin Ginis, Hoong 

Phang, Latimer, a Arbour-Nicitopoulos a je určen pro osoby po poranění míchy. LTPAQ-

SCI vychází z jedné části strukturovaného rozhovoru PARA-SCI, respondenti jsou ale 

dotazováni na množství pohybové aktivity během celého týdne. Definice zatížení jsou 

stejné jako u dotazníku PARA-SCI, navíc jsou k nim přidány příklady jednotlivých 

sportovně-rekreačních pohybových aktivit ve volném čase, např. venčení psa, cvičení 

v posilovně atd. Cílem dotazníku je zjistit celkový čas strávený v mírné, střední nebo 

velké intenzitě pro jednotlivé volnočasové sportovně-rekreační pohybové aktivity. 

(Štěpánová, 2016)  
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3 Praktická část 

3.1   Cíle a úkoly práce 

3.1.1 Cíle 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat, že osoby, které vlastní psa a jsou po úraze 

míchy odkázány na užívání ortopedického vozíku, mají více pohybové aktivity než osoby 

se stejným postižením bez psa. Vedlejším cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jestli 

osoby s poraněním míchy vlastnící psa splňují doporučené denní množství pohybové 

aktivity dle Světové zdravotnické organizace. 

3.1.2 Úkoly 

Pro splnění cílů jsem si stanovila následující dílčí úkoly: 

a) Zvolit a sehnat správnou cílovou skupinu - osoby užívající invalidní vozík 

b) Rozdělit probandy na dvě skupiny- pět, kteří vlastní psa, a pět, kteří psa nemají 

c) Vybrat a dohodnout vhodný termín na výzkum 

d) Sehnat akcelerometr k měření pohybové aktivity 

e) Zajistit, aby každý účastník dostal svůj akcelerometr k měření pohybové aktivity 

f) Domluvit následující osobní schůzku ohledně vyplnění PARA-SCI dotazníku 

g) Zjistit správné vyhodnocení dat naměřených z akcelerometru 

h) Sepsat teoretickou část bakalářské práce 

i) Sepsat praktickou část bakalářské práce 

3.2   Hypotézy 

V souladu se stanoveným cílem a úkoly bakalářské práce, byly stanoveny tyto hypotézy: 

Hypotéza č. 1 – Předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický vozík 

a vlastnící psa budou prokazovat vyšší míru pohybové aktivity, než osoby se stejným 

postižením bez psa.   
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Hypotéza č. 2 – Předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický vozík, 

kteří vlastní psa, budou naplňovat doporučené denní množství pohybové aktivity dle 

WHO. 

Hypotéza č. 3 – Předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický vozík, 

kteří nevlastní psa, nebudou naplňovat doporučené denní množství pohybové aktivity dle 

WHO. 

Hypotéza č.4 – Předpokládám, že u osob po poranění míchy používající ortopedický 

vozík, kteří vlastní psa, bude jejich pohybová aktivita trvat déle minimálně o 2 hodiny 

než u osob se stejným postižením, kteří psa nevlastní. 

3.3   Metodika 

3.3.1  Použité metody 

Práce je empiricko-teoretického charakteru. Metodou ke zpracování výzkumu bylo 

měření, v této práci konkrétně měření pohybové aktivity. Měření je určitým druhem 

pozorování. Vytyčeným cílem mého pozorování byly osoby po poranění míchy, které 

užívají ortopedický vozík. Cílem měření bylo srovnání pohybové aktivity osob na vozíku, 

které vlastní psa, a osob, které psa nemají. Metoda měření byla provedena pomocí 

akcelerometru ActiGraph GT3X+ a polo-strukturovaného rozhovoru PARA-SCI ke 

zjištění pohybové aktivity v průběhu tří dnů u osob s paraplegií a kvadruplegií. Výzkum 

byl schválen Etickou komisí UK FTVS (viz. Příloha 3). 

 

3.3.2 Výzkumný soubor 

Sběru dat v rámci výzkumu se zúčastnilo devět osob s trvalým získaným tělesným 

postižením, které vzniklo částečným nebo kompletním přerušením míchy. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem šest paraplegiků s lokalizací léze mezi obratli Th6-L1 a tři 

kvadruplegici s lokalizací léze mezi obratli C5-C7.  Čtyři z devíti vyšetřovaných osob 

jsou majitelé psa. Spinální léze vznikla u probandů před více než jedním rokem. Jejich 

zdravotní i funkční stav je tedy stabilizovaný. Ze všech probandů kromě jednoho 

využívali všichni mechanický invalidní vozík jako svůj primární způsob lokomoce.  
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Testovaná skupina byla složena z osmi mužů a jedné ženy. Jedna osoba ze sledovaného 

vzorku ukončila měření z důvodu odjezdu na dovolenou. Pět účastníků, kteří nevlastní 

psa, bylo již měřeno ve výzkumu paní magistry Jarmily Štěpánové z Fakulty tělesné 

kultury v Olomouci v roce 2017. Data jejich naměřené pohybové aktivity mi bylo 

umožněno použít. Mohla jsem tak jejich výsledná data srovnat s nově naměřenou 

pohybovou aktivitou u účastníků, kteří vlastní psa. 

Všichni muži z výzkumného souboru jsou aktivní sportovci, hráči florbalu na vozíku 

nebo hráči rugby vozíčkářů, tzv. kvadrugby. Žena z výzkumného souboru uvedla, že 

sportuje pouze rekreačně. 

 

3.3.3 Sběr dat 

Objektivní měření pohybové aktivity probíhalo pomocí akcelerometru ActiGraph 

GT3X+. Tento přístroj je malé elektronické zařízení, které je schopno měřit pohyb ve 

třech osách a vyhodnotit jeho různou intenzitu a dobu trvání. Baterie po plném nabití 

vydrží monitorovat 21 dní. Díky svým malým rozměrům (460 x 330 x 150 mm) a nízké 

hmotnosti (19 g) je vhodný pro umístění na zápěstí, kotník, stehno i pas. Akcelerometry 

byly připnuty na fixační pásky, díky nimž mohly být připnuty na nedominantní zápěstí 

probanda. Každý účastník si mohl zvolit způsob upevňovacího pásku, buď na suchý zip 

anebo na způsob řemínku k hodinkám, podle toho, co mu přišlo jednodušší a pohodlnější.  

Měření pohybové aktivity probíhalo tři dny po sobě, z toho byl vždy jeden den víkendový 

(např. čtvrtek, pátek, sobota). Akcelerometry jsou voděodolné, ale na delší dobu ponoření 

se doporučují sundat, proto bylo probandům povoleno přístroj odložit na dobu vykonání 

osobní hygieny (Štěpánová, Jakubec, Kudláček, 2017) 

Subjektivní data o pohybové aktivitě se povedlo získat díky české verzi polo-

strukturovaného dotazníku PARA-SCI (Physical Activity Recall Assessment for People 

with Spinal Cord Injury). Účastníci si zapisovali veškerou svou pohybovou aktivitu, 

kterou vykonali po dobu tří dnů, kdy na sobě měli připnutý akcelerometr. Následně jsem 

s probandy vedla osobní rozhovor PARA-SCI, při kterém jsem si zapisovala jejich 

veškeré pohybové aktivity, které prováděli předchozí tři dny, do záznamového archu (viz 

příloha 1) PARA-SCI rozhovoru. 

Akcelerometry jsem rozdala na začátku srpna 2018 společně s návodem na subjektivní 

hodnocení intenzity zatížení a pomocného archu pro zaznamenávání prováděné pohybové 
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aktivity. Akcelerometry začaly měřit v pondělí 23. 7. 2018 a ukončily měření v pondělí 

20. 8. 2018. 

 

3.3.4 Zpracování dat 

Subjektivní data o pohybové aktivitě, která jsem získala prostřednictvím polo-

strukturovaného rozhovoru PARA-SCI.CZ, byla vyhodnocena dle příručky, která byla 

přeložena na Katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury 

Univerzity Palackého v Olomouci paní Mgr. Jarmilou Štěpánovou, Mgr. Janou Půžovou, 

Mgr. Zuzanou Dalíkovou a panem Mgr. Markem Štěpánem. 

Objektivní data o pohybové aktivitě z akcelerometru byla vyhodnocena v programu 

ActiLife, opět na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, panem 

magistrem Lukášem Jakubcem. Data se vyhodnocují dvěma variantami. V jedné variantě 

je součástí vyhodnocení algoritmus, určený pouze pro intaktní populaci. Algoritmus 

snižuje celkovou dobu strávenou ve středně až vysoce zatěžující pohybové aktivitě, 

odebírá manuální činnosti, které přístroj zaznamená např. při psaní, umývání nádobí atd. 

V druhé variantě se tento algoritmus nepoužívá. Ve své práci využívám pro vyhodnocení 

variantu s algoritmem. 
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4 Výsledky 

Výsledky jsem rozdělila na dvě skupiny podle účastníků výzkumu. První skupinou jsou 

osoby vlastnící psa, ve druhé skupině jsou ti, co ho nemají. Každá skupina má své 

výsledky ze subjektivního i objektivního měření. Výsledky obou skupin hodnotím zvlášť, 

ale i dohromady mezi sebou. Výsledky se počítají v minutách po dobu všech tří dnů 

dohromady. 

 

a.) Výsledky účastníků vlastnících psa: 

Subjektivní vyhodnocená data získaná polo-strukturovaným rozhovorem PARA-SCI (viz 

tabulka č. 2) vykazovala průměrně 1579,5 ± 434,61 minut celkové pohybové aktivity za 

tři dny měření. Z toho každodenní aktivity (ADL) vykazovaly průměrně 684,5 ± 200,20 

minut a volnočasové pohybové aktivity (VČPA) průměrně 895 ± 300,04 minut. 

 

Tabulka č 1. Souhrn dat získaných od jednotlivých účastníků, kteří mají psa, zapsaná do 

hodnotícího archu PARA-SCI rozhovoru 

 

 

 

 

1 osoba Nízká intenzita Střední intenzita Vysoká intenzita

den ADL VČPA celková ADL VČPA celková ADL VČPA celková

1 115 30 145 85 45 130 0 60 60

2 60 30 90 85 120 205 0 0 0

3 115 30 145 85 105 190 0 0 0

2. osoba Nízká intenzita Střední intenzita Vysoká intenzita

den ADL VČPA celková ADL VČPA celková ADL VČPA celková

1 145 0 145 46 80 126 0 0 0

2 155 60 215 46 210 256 0 240 240

3 155 60 215 46 540 586 0 0 0

3. osoba Nízká intenzita Střední intenzita Vysoká intenzita

den ADL VČPA celková ADL VČPA celková ADL VČPA celková

1 425 0 425 40 60 100 0 30 30

2 365 300 665 40 0 40 0 60 60

3 120 120 240 40 540 580 0 0 0

4. osoba Nízká intenzita Střední intenzita Vysoká intenzita

den ADL VČPA celková ADL VČPA celková ADL VČPA celková

1 130 0 130 70 230 300 0 0 0

2 120 0 120 50 150 200 0 60 60

3 150 360 510 50 60 110 0 0 0
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Tabulka č. 2 Průměr vyhodnocených dat získaných PARA-SCI rozhovorem 

  ADL P VČPA P 

  minut minut 

1.osoba 545 420 

2.osoba 593 1190 

3.osoba 1030 1110 

4.osoba 570 860 

celkem 2738 3580 

průměr  684,5 895 

směrodatná odchylka 200,20 300,04 

 

 

 

 

Graf č. 1 Subjektivní pohybová aktivita jednotlivých účastníků, metodou PARA-SCI 
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Oproti tomu objektivní vyhodnocení dat z celkové pohybové aktivity naměřené za tři dny 

akcelerometrem (viz tabulka č.3) přepočtené dle prvního způsobu měření, ve kterém byl 

použit algoritmus, ukazovalo průměrně 4319 minut. 

 

Tabulka č.3 Výsledky pohybové aktivity v nízké, střední a vysoké intenzitě akcelerometr 

 

 

 

 

Graf č.2 Porovnání výsledků ze subjektivní a objektivní metody 

 

 

Z výsledků vyplývá, že účastníci neodhadli správně celkovou míru své pohybové 

aktivity. Výsledek skutečně změřené aktivity akcelerometrem od subjektivního 

hodnocení se lišil o 2739,5 minut. 
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b.) Výsledky účastníků, kteří psa nemají: 

Subjektivní vyhodnocená data získaná polo-strukturovaným rozhovorem PARA-SCI (viz 

tabulka č. 4) vykazovala v tomto případě průměrně 1428,6 ± 415,55 minut celkové 

pohybové aktivity. Z toho každodenní aktivity (ADL) vykazovaly průměrně 1176,6 ± 

367,76 minut a volnočasové pohybové aktivity (VČPA) průměrně 228 ± 131,93 minut. 

 

Tabulka č.4 Průměr vyhodnocených dat získaných PARA-SCI rozhovorem 

  ADL VČPA Součet PA 

1. osoba 1268 315 1583 

2. osoba 1088 240 1328 

3. osoba 1093 420 1513 

4. osoba 1787 90 1997 

5. osoba 647 75 722 

celkem 5883 1140 7143 

průměr 1961 380 2381 

směrodatná odchylka 411,17 147,50 464,61 

 

 

Graf č.3 Subjektivní pohybová aktivita jednotlivých účastníků, metodou PARA-SCI 
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Oproti tomu objektivní vyhodnocení dat z celkové pohybové aktivity naměřené za tři dny 

akcelerometrem (viz tabulka č. 5) dle prvního způsobu měření, ve kterém byl použit 

algoritmus, ukazovalo průměrně 2700,40 ± 115,28 minut. 

 

Tabulka č.5 Výsledky pohybové aktivity v nízké, střední a vysoké intenzitě                                       

-pomocí akcelerometru 

 

 

 

 

Graf č.4 Porovnání výsledků ze subjektivní a objektivní metody 
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c.) Výsledky obou skupin dohromady: 

Skupina osob, která nevlastní psy, vykazovala podle subjektivní metody více pohybové 

aktivity (viz graf č. 5). V obou dvou skupinách účastníci podhodnotili míru svých 

pohybových aktivit, než jaké byly akcelerometrem skutečně naměřeny. 

 

Graf č.5 Výsledky subjektivní metody PARA-SCI obou skupin 

 

 

Naopak podle objektivní metody vykazovala vyšší míru pohybové aktivity v nízké 

intenzitě skupina osob, která psa vlastní. Ze souhrnných výsledků vyplývá, že jejich 

pohybová aktivita byla vyšší průměrně o 1720 minut (viz graf č. 6). 

 

Graf č.6 Výsledky objektivní metody PA v nízké intenzitě obou skupin 
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Pohybová aktivita ve střední a vysoké intenzitě vyšla větší u osob po poranění míchy, 

kteří psa nemají (viz graf č. 7). Všichni účastníci této skupiny byli paraplegici s lokalizací 

léze mezi obratli Th6-L1, kteří aktivně nebo rekreačně sportují. 

 

Graf č.7 Výsledky objektivní metody PA ve střední a vysoké intenzitě obou skupin 
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5 Diskuse 

Pohybová aktivita má pozitivní vliv na celkový lidský organismus. Zlepšuje fyzickou 

zdatnost a kondici, rozvíjí disciplínu, upevňuje zdraví, dodává energii, má vliv na dobrou 

náladu a zlepšuje celkový psychický stav člověka. Aby bylo dosaženo celkového 

pozitivního působení, je třeba určitého množství pravidelné pohybové aktivity. 

 Podle Světové zdravotnické organizace je to doporučení o vykonávání minimálně 30 

minut pohybové aktivity denně. Toto doporučení je ale myšleno pro intaktní populaci, ne 

pro osoby s míšní lézí.  

V zahraničí se vyskytují studie a výzkumy na téma pravidelné pohybové aktivity u osob 

s míšní lézí. Jedním z nich je například kanadská směrnice doporučeného množství 

pohybové aktivity pro dospělé osoby s poraněním míchy (Physical Activity Guidelines 

for Adults with Spinal Cord Injury), která byla přeložena i do českého jazyka. Směrnice 

uvádí, že osoby se spinální lézí by měly provádět alespoň dvacetiminutové aerobní 

cvičení ve střední až vysoké intenzitě zatížení 2x týdně. (Martin Ginis et al., 2008; Sci 

Action Canada [SAC], 2018) .       

 Věřím, že pravidelná pohybová aktivita je prospěšná pro každého tělesně 

postiženého člověka. Přispívá k rozvoji zdatnosti, nezávislosti, soběstačnosti, psychické 

odolnosti a celkovému zlepšení kvality života. 

V provedené analýze jsem se snažila vyvrátit nebo potvrdit stanovené hypotézy: 

V hypotéze číslo jedna předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický 

vozík vlastnící psa budou prokazovat vyšší míru pohybové aktivity než osoby se stejným 

postižením bez psa. Tato hypotéza se potvrdila, ale jenom v nízké intenzitě pohybové 

aktivity. Účastnící, kteří vlastní psa, skutečně potvrdili vyšší míru pohybové aktivity, a to 

průměrně o 1720 minut.  

V hypotéze číslo dvě předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický 

vozík, kteří vlastní psa, budou naplňovat doporučené denní množství pohybové aktivity 

dle WHO (Světové zdravotnické organizace). Tato hypotéza se zcela potvrdila. Světová 

zdravotnická organizace totiž doporučuje denně vykonávat minimálně 30 minut 

pohybové aktivity. Hypotézu potvrzují výsledky jak se subjektivního měření (viz tabulka 

č. 2), tak i z objektivního měření (viz tabulka č. 3). Z obou typů měření je patrné, že 

celková denní pohybová aktivita je u všech probandů dokonce vyšší než doporučených 

denních 30 minut pohybové aktivity dle WHO. 
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V hypotéze číslo tři předpokládám, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický 

vozík, kteří nevlastní psa, nebudou naplňovat doporučené denní množství pohybové 

aktivity dle WHO (Světové zdravotnické organizace). Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Dokonce i účastníci, kteří psa nemají, vykazovali denně vyšší míru pohybové aktivity, 

než jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace. Důkazem prokázání vyšší míry 

pohybové aktivity jsou opět výsledky z obou druhů měření, jak ze subjektivního měření 

pomocí polo-strukturovaného rozhovoru PARA-SCI (viz tabulka č.4), tak z objektivního 

měření pomocí akcelerometru (viz tabulka č.5). 

V hypotéze číslo čtyři předpokládám, že pohybová aktivita u osob po poranění míchy 

používající ortopedický vozík, kteří mají psa, bude vyšší minimálně o 20 minut denně 

než u osob se stejným postižením, kteří psa nemají. Tato hypotéza se potvrdila pouze 

v nízké intenzitě pohybové aktivity (viz tabulka č. 6). Pokud tedy vezmeme v potaz 

výsledky z objektivního měření pohybové aktivity pomocí akcelerometru vykonané 

v nízké intenzitě, dá se tato hypotéza považovat za potvrzenou. Z ostatních výsledných 

hodnot měření, tzn. ze subjektivního měření pohybové aktivity polo-strukturovaným 

rozhovorem PARA-SCI (viz graf č. 5) a z objektivního měření pohybové aktivity ve 

střední a vysoké intenzitě pomocí akcelerometru (viz graf č. 7) se hypotéza nepotvrdila. 

V obou způsobech měření totiž vyšla pohybová aktivita vyšší u osob, kteří psa nemají. 

 

Tabulka č.6- Srovnání pohybové aktivity v nízké intenzitě u skupiny osob vlastnících 

psa a osob, které ho nemají 

  PA v nízké intenzitě- „pejskaři“ 

1.osoba 3941 

2.osoba 3988 

3.osoba 4254 

4.osoba 4078,5 

celkem 16261,5 

průměr 4065,375 

  PA v nízké intenzitě-„nepejskaři“ 

1.osoba 2480 

2.osoba 2512,5 

3.osoba 2094,5 

4.osoba 2351,5 

5.osoba 2289,5 

celkem 11728 

průměr 2345,60 
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Z celkových výsledků vyplývá, že hodnotit celkovou pohybovou aktivitu v mém 

výzkumu nelze. A to z důvodu nepřesného vyhodnocení dat pohybové aktivity v různých 

pásmech intenzity. Výsledné vyhodnocení sice pracuje s nízkou intenzitou a střední až 

vysokou. Ale v nízké intenzitě je navíc zahrnut spánek, ležení, sezení atd. – tedy i sedavé 

chování. Proto po sečtení pohybové aktivity v nízké intenzitě se střední až vysokou 

intenzitou nevyjde celková pohybová aktivita, nýbrž celková doba měření. A jelikož u 

všech probandů byl čas měření tři dny, vycházela by čísla stejně. Pro přesné výsledky by 

bylo potřeba zjistit správný algoritmus pro osoby užívající invalidní vozík, aby mohlo 

dojít k odfiltrování tzv. sedavého chování. 

 

Ve své bakalářské práci jsem vycházela ze studie paní Jarmily Štěpánové, pana Lukáše 

Jakubce a Martina Kudláčka z Katedry aplikovaných pohybových aktivit, Fakulty tělesné 

kultury, Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich studie byla vůbec první v České 

republice, která měřila pohybovou aktivitu pomocí akcelerometru a polo-strukturovaného 

rozhovoru PARA-SCI. Hlavním cílem výzkumu bylo vůbec prvotní použití 

akcelerometru ActiGraph GT3X+ a polo-strukturovaného rozhovoru PARA-SCI ke 

zjištění obvyklé pohybové aktivity u osob užívajících invalidní vozík jako svůj primární 

způsob lokomoce. Konkrétně se studie zaměřovala na osoby s paraplegií. Studie sice 

představila dva možné způsoby vyhodnocení dat, ale ani jeden ze způsobů nebyl zcela 

vhodný pro potřeby výzkumu. Ve výsledcích hodnocení pohybové aktivity byl totiž 

problém se zpracováním dat v jednotlivých druzích intenzity zatížení (Štěpánová, 

Jakubec, Kudláček, 2017). 

Otázkou tedy zůstává, zda se dále snažit objevit vhodný algoritmus pro skupinu lidí 

užívající invalidní vozík, který by sjednotil jednotlivé výsledky pohybové aktivity ve 

všech druzích intenzity. Nebo se soustředit na jiné způsoby objektivního vyhodnocení dat 

pomocí akcelerometru ActiGraph GT3X+. 
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6 Závěr 

 

I  přesto, že skupinu osob vlastnících psa tvořili kvadruplegici, vyšla jejich pohybová 

aktivita v nízké intenzitě vyšší než u paraplegiků, kteří psa nemají. To potvrzuje moji 

hypotézu, že pes má opravdu vliv na větší míru pohybové aktivity i u osob po poranění 

míchy. Využití psa tedy může být vhodným prostředkem pro podporu pravidelné 

pohybové aktivity. Pes totiž nutí člověka vyjít ven. Díky psovi může postižený vytvořit 

nové sociální vazby. Tudíž pro člověka, který užívá invalidní vozík, muže být pes také 

skvělým prostředkem v celkové integraci do společnosti. 

V mnoha výsledcích měření mi vyšla pohybová aktivita vyšší o osob, kteří užívají 

invalidní vozík, ale nemají psa. Může to být z důvodu nesprávně zvolené cílové skupiny 

mého měření, respektive nejednotné skupiny. Jednou skupinou byly osoby, které mají 

psa, ale tři ze čtyř zkoumaných byli kvadruplegici. Zatímco ve druhé skupině osob, která 

psa nemá, byli všichni paraplegici. Logicky už jenom tento fakt značí, že více pohybové 

aktivity by měli vykazovat paraplegici z důvodu větší možnosti pohyblivosti. Oproti 

kvadruplegikům, kteří mají vyšší místo poškození míšní léze, což způsobuje částečnou 

ztrátu pohyblivosti horních končetin a úplné ochrnutí dolních končetin a trupu. Tím by 

naopak měli kvadruplegici vykazovat nižší míru celkové pohybové aktivity.  

 Záleží však na osobnosti člověka a jeho individuálním přístupu. Za dobu, co jsem 

měla možnost studovat obor Aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, jsem se setkala s mnoha lidmi, kteří měli 

větší výšku poškození/hůře diagnostikovanou výšku míšní léze, ale byli aktivnější než 

osoby méně tělesně znevýhodněné. Je to hodně o vlastním přístupu, vůli a motivaci.  

Dalším důvodem, proč mi vycházela větší míra pohybové aktivity u osob, kteří nemají 

psa, je ten, že všichni účastnící výzkumu jsou aktivně nebo rekreačně sportující jedinci. 

Například častou volnočasovou aktivitou u těchto účastníků byla jízda na handbiku. 

Věřím, že když bych měla všechny účastníky výzkumu s podobnou lokací léze, určitě 

by se mi výsledky lépe vzájemně porovnávaly a vyhodnocovaly.  
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Příloha č. 1: Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem „Vliv psa na pohybovou aktivitu u osob s poraněním 

míchy vlastnících psa“, prováděné ve Vašem místě bydliště.   

Cílem projektu je prokázat, že osoby po poranění míchy užívající ortopedický vozík mají více pohybové 

aktivity než osoby se stejným postižením bez psa. Metoda sběru dat bude prováděna pomocí „PARA-SCI“ 

dotazníku. Pohybová aktivita bude měřena pomocí akcelerometrů. Každý účastník výzkumu dostane svůj 

akcelerometr. Celková doba sledování budou 3 dny u každého účastníka. Jako přínos výzkumného projektu 

považuji potvrzení o prokázání vyšší míry pohybové aktivity u osob s poraněním míchy vlastnících psa, 

než u osob se stejným postižením, kteří psa nemají.  

Bude Vám zapůjčen přístroj akcelerometr, který bude sloužit k měření Vaší pohybové aktivity po dobu 3 

dnů.  Přístroj budete mít nainstalovaný na zápěstí.  Každou svou pohybovou aktivitu budete zapisovat do 

předem předloženého dotazníku „PARA SCI“. Až budou data naměřena a pohybová aktivita zapsána, dojde 

k celkovému vyhodnocení a srovnání s předem zhotovenou tabulkou intenzity, která je součástí dotazníku.  

V případě zájmu budete informováni o šetření pomocí speciálního „PARA SCI“ dotazníku a zajištění 

bezpečnosti. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžné očekávání rizika u testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Účast v projektu nebude finančně ohodnocena. V případě 

zájmu bude zpracovaná bakalářské práce poskytnuta k nahlédnutí nebo eventuálně po vyžádání na emailové 

adrese: neubergova.k@gmail.com. Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní 

podobě a publikovaná v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou 

osobní data smazána. Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů 

či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po 

ukončení výzkumu smazány. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Kristýna Neubergová  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Kristýna Neubergová  Podpis:........................ 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a 

srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:neubergova.k@gmail.com
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Příloha 3: Vyplněný vzorový záznamový arch PARA-SCI.CZ rozhovoru 
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Příloha 4: Vyplněný vzorový hodnotící arch PARA-SCI.CZ rozhovoru 

 

 


