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Abstrakt 

Název: Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu 

Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu akutní spánkové deprivace na posturální 

stabilitu jedince za využití dynamické počítačové posturografie (NeuroCom SMART 

EquiTest System). 

Metodika práce: V rámci této pilotní studie byl sledován výzkumný soubor 7 mladých a 

zdravých žen (n = 7) věkového průměru 24 let (± 0,77). Tyto účastnice byly vybrány na 

základě předběžného dotazníkového šetření pomocí české validizované verze MEQ dotazníku 

tak, aby splňovaly podmínku shodného (neutrálního) chronotypu. U účastnic byla navozena 

akutní spánková deprivace v trvání 24 hodin, během kterých musely dodržovat režimová 

opatření, aby nedošlo k nežádoucímu zkreslení výsledků. Data byla odebírána před a po 

uplynutí této terapeutické intervence s využitím přístroje NeuroCom SMART EquiTest 

System, vždy za relativně stejných podmínek a ve stejnou denní dobu. Získaná data byla 

posléze zpracována programem Neurocom Balance Manager Software. Ze statistických 

metod bylo využito párového t-testu ke statistické analýze, k určení míry klinické 

významnosti intervence bylo využito Cohenova d. 

Výsledky: Výsledky této práce potvrzují vliv 24 hodinové spánkové deprivace na posturální 

stabilitu. Po této době byla negativně ovlivněna senzorická organizace při udržování 

posturální stability. Nedosahovala však statistické významnosti. V případě automatických 

posturálních reakcí byly výsledky divergentního charakteru v závislosti na směru translačních 

posunů. 

Klíčová slova: posturální stabilita, spánek, spánková deprivace, dynamická počítačová 

posturografie, NeuroCom Smart EquiTest 

  



 

 

Abstract 

Title: Influence of acute sleep deprivation on human postural stability 

Aim: This diploma thesis is aimed to objectively investigate the influence of acute sleep 

deprivation on human postural stability using dynamic computerized posturography. 

Methodology of thesis: 7 young and healthy women (n = 7), mean age 24 (± 0,77) were 

enrolled into this pilot study. These subjects were picked up on the basis of a preliminary 

questionnaire survey using the Czech validated version of MEQ questionnaire to meet the 

same (neutral) chronotype condition. During 24 h of continuous wakefulness all participants 

had to adhere to special regimen to avoid undesirable distortion of the results. Postural 

stability was measured before and after the therapeutic intervention using NeuroCom SMART 

EquiTest System. The obtained data were processed with use of Neurocom Balance Manager 

Software. Paired t-test was used for statistical analysis, to evaluate clinical significance of the 

intervention Cohen's d was used. 

Results: The results confirm influence of 24-h sleep deprivation on human postural stability. 

After this time decreased sensory organization while maitaining balance was observed. 

However this fact has not been statistically significant. In case of automatic postural reactions, 

divergent data were obtained depending on the direction of translations. 

Key words: postural stability, sleep, sleep deprivation, dynamic computerized posturography, 

NeuroCom Smart EquiTest   
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1 ÚVOD 

Spánková deprivace se vyskytuje ve dvou formách – kompletní vynechání spánku po 

určitou dobu, tzv. akutní (totální) spánková deprivace a dlouhodobé omezení optimální doby 

spánku, tzv. chronická spánková deprivace. Nejčastější příčiny těchto stavů jsou spojené 

s faktory současného životního stylu a faktory pracovně-provozními. Restrikce či občasné 

úplné vynechání spánku se stalo denní součástí života nezanedbatelné části populace. 

Nedostatečný či nekvalitní spánek má negativní dopad na zdraví a to z  krátkodobého či 

dlouhodobého hlediska. Mezi krátkodobé komplikace patří zejména neblahý vliv na kvalitu 

pozornosti, paměť či schopnost učení. V dlouhodobém horizontu jsou s nedostatkem spánku 

spojeny více či méně významné zdravotní problémy jako např. diabetes, vysoký cholesterol, 

obezita, insuficience imunitního systému či některé typy nádorového bujení. Ze spektra 

psychických obtíží se může objevit deprese, úzkost nebo dokonce psychóza (Orzel-

Gryglewska, 2010). 

Správné spánkové návyky jsou klíčové pro zajištění kvalitního života, psychické a 

fyzické pohody. Některé profese, jako například práce ve zdravotnictví či v dopravě, vyžadují 

směny v nočních hodinách, kdy je účinek akutní spánkové deprivace na výkon zásadní. Mimo 

jiné mají lidé mnohem častěji tendence prodlužovat jejich pracovní kapacitu na úkor doby 

spánku, čímž se stávají chronicky spánkově deprivovaní. 

Nejsou to ale jen špatné životní návyky, které ohrožují správný spánek. Poruchy 

spánku, zdravotní komplikace zvyšující se incidence s věkem či změny architektury spánku u 

starších lidí, kdy se zvyšuje poměr lehkého spánku na úkor hlubokého, NREM spánku, rovněž 

hrají roli na kvalitě spánku. Z tohoto důvodu jsou i starší lidé ohrožení spánkovou deprivací a 

stávají se tak rizikovou skupinou pro komplikace s ní spojené (Reading, 2013). Jednou 

z těchto komplikací je narušení posturální stability. Toto zhoršení společně s involučními 

změnami organismu vystavuje starší jedince zvýšenému riziku pádu. V některých případech 

můžou být následky pádu v pokročilém věku mimo zásadně narušené kvality života až 

fatálního charakteru. 

Tato práce je věnována fenoménu spánkové deprivace a jejímu vlivu na kvalitu 

posturální stability. Pro účely výzkumu byla navržena akutní spánková deprivace o délce 24 

hodin. Ačkoliv akutní a chronická spánková deprivace nepůsobí na organismus zcela 

identicky, jisté zhoršení posturální stability bylo zaznamenáno i u dlouhodobě spánkově 

deprivovaných (Karita et al., 2006). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 SPÁNEK 

 

2.1.1 Neurofyziologický podklad spánku a bdění 

Spánek je aktivní rytmický nervový děj, regulovaný homeostázu zajišťujícími procesy. 

Společně se stavem bdělosti je komplexně řízen sítí mozkových jader, které se vzájemně 

ovlivňují. Když jsou centra bdělosti nejaktivnější, vysílají vzrušivé signály do kortexu, části 

mozku zodpovědné za učení, myšlení a organizaci informací, a současně inhibují aktivitu 

v jiných částech mozku podporujících spánek. Tyto procesy mají za následek stav stabilní 

bdělosti. Posteriorní hypotalamus či horní část středního mozku jsou známé jako „centra 

bdělosti“, zatímco preoptická oblast anteriorního hypotalamu je označována jako „centrum 

spánku“. Jádra uložená v mozkovém kmeni také hrají důležitu roli v udržení bdělosti. Za 

samotný nástup spánku odpovídá již zmíněný anteriorní hypotalamus. Ventrolaterální 

preoptické jádro hypotalamu (nucleus preopticus ventrolateralis) je díky své regulační funkci 

označováno jako „sleep switch“, čili jakýsi přepínač mezi fázemi spánku a bdění. Podstata 

jeho funkce spočívá v inhibici aktivity jader mozkového kmene, které udržují bdělost (Assefa 

et al., 2015, Chittora et al., 2015). 

Na regulaci spánku se podílejí rovněž neurotransmitery produkované neurony 

v různých částech mozku. Tuto úlohu plní především histamin, dopamin, norepinefrin, 

serotonin, glutamát, orexin či acetylcholin. Nejdůležitější roli při udržení bdělosti hraje 

zejména histamin, vykazující nejvyšší aktivitu během bdění a naopak nejnižší aktivitu 

v průběhu REM fáze spánku (Markov, Goldman, 2006). 

 

2.1.2 Fáze spánku 

Spánek, podobně jako bdělost, je funkční stav organismu vyznačující se typickými 

behaviorálními projevy a mající specifickou elektrickou manifestaci v závislosti na aktuálním 

stádiu spánku. Dle těchto rozdílů v činnosti mozku a potažmo celého organismu lze rozlišovat 

3 elementární funkční stavy organismu (Plháková, 2013): 

- bdělost 

o čilá bdělost (alert wakefulness) 

o relaxovaná bdělost (relaxed wakefulness) 
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- NREM spánek (též non REM spánek) 

o stadium 1 

o stadium 2 

o stadium 3 

o stadium 4 

- REM spánek (ang. rapid eye movement – rychlé pohyby očí) 

(Nevšímalová, Šonka, 1997) 

 

2.1.2.1 Bdění 

Čilou (nerelaxovanou) bdělostí je popsán stav, kdy je jedinec plně probuzený, tělesně 

a duševně aktivní.  Na elektroencefalogramu (EEG) lze při tomto stavu pozorovat 

nepravidelné beta vlny s nízkou amplitudou, kdežto elektrookulogram (EOG) udává rychlé 

sledovací pohyby či klidový stav. Elektromyogram (EMG) detekuje vysokou aktivitu. 

Relaxovaná bdělost je stav uvolněné mysli při zavřených očích a při zaujetí pohodlné 

pozice (sed, leh). Tento stav lze navodit rovněž při cvičení jógy, Schultzova autogenního 

tréninku či obdobné činnosti s důrazem na vnitřní koncentraci. Na EEG jsou zaznamenány 

alfa vlny s větší amplitudou. EOG zachycuje sledovací pohyby či klidový stav. Na EMG 

převažuje intenzivní tonická svalová aktivita. Konečný stav této fáze je popisován jako 

ospalost (drowsiness) (Plháková, 2013). 

 

2.1.2.2 NREM spánek 

 

Stadium 1 

Úvodními projevy tohoto stadia usínání jsou velké tělesné pohyby společně se 

změnami polohy těla, následováno prohloubením dýchání a poklesem svalové aktivity. 

Jedinec je schopen udržovat nestabilní polohu (např. sed) a zpomaleně a opožděně reagovat 

na silnější zvukové podněty. Oči mají tendenci se zavřít (může však ojediněle probíhat i při 

otevřených očích). Často se objevují výrazné svalové křeče manifestující se škubnutím celého 

těla, subjektivně vnímané jako pád, mnohdy vedoucí ke krátkodobému přechodnému 

probuzení. Tyto křeče jsou pravděpodobně důsledkem motorických impulzů z nižších 

mozkových center jakožto nervových procesů regulujících přechod k další etapě spánku. EEG 

registruje théta vlny s nízkou amplitudou. EOG zaznamenává pomalé konjugované pohyby 
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očních bulbů. EMG vykazuje přetrvávající tonus svalů brady, jenž je nižší oproti tonu 

v bdělém stavu. Trvání tohoto stadia je poměrně krátké – pět až deset minut, přičemž je-li 

jedinec v této době probuzen, je přesvědčen, že ještě nespal. 

 

Stadium 2 

Na EEG přetrvávají vlny théta s nízkou a střední amplitudou, objevují se zde také jevy 

jako spánková vřetena a K-komplexy. Dle EOG jsou oční bulby bez pohybu. EMG svalů 

brady indikuje mírný pokles tonické aktivity oproti prvnímu stádiu spánku. Mimo jiné 

dochází k poklesu tělesné teploty a tepové frekvence. Spánek je klidný bez výrazných 

motorických projevů, jedinec již není schopen udržet nestabilní polohu a reaguje na vnější 

podněty pouze velice omezeně. Trvání druhého stadia se pohybuje okolo 20 minut. 

 

Stadium 3 a 4 

Nově jsou tato dvě stadia slučována a společně označována jako pomalovlnný spánek 

(tzv. slow-wave sleep) nebo také delta spánek.  Jak je z názvu patrné, pro tuto fázi je 

charakteristický výskyt pomalých delta vln. Oční bulby jsou bez pohybu a přetrvává nízký 

tonus svalů brady a pokles srdeční a dechové frekvence. Je přítomna svalová hypotonie a práh 

probuditelnosti je v tuto chvíli nejvyšší (Plháková, 2013, Nevšímalová, Šonka, 1997, 

Reading, 2013). 

 

2.1.2.3 REM spánek 

REM spánek (též paradoxní spánek) je jedinečný stav vědomí, který lze dle současné 

literatury rozdělovat na dva odlišné neurofyziologické stavy – tonický a fázický spánek. Delší 

tonický spánek zaujímá převážnou část REM spánku, jehož EEG záznamy připomínají EEG 

v bdělém stavu (při otevřených očích) či v první fázi spánku s rychlou, desynchronizovanou 

nízkovoltážní EEG aktivitou a výskytem théta i alfa vln. EOG monitoruje tzv. jerk aktivitu 

očních bulbů, představující rychlé, trhavé a koordinované pohyby. EMG snímá kompletní 

vymizení napětí svalů brady. Charakteristický je generalizovaný motorický útlum, atonie a 

akineze příčně pruhovaného svalstva (s výjimkou bránice a okohybných svalů). K fázickým 

(epizodickým) projevům patří úseky svalové aktivace se záškuby kinetických svalů, shluky 

rychlých očních pohybů a nepravidelná tepová i dechová frekvence. Obecně se tyto projevy 

REM spánku popisují jako „aktivní mozek v nehybném těle“ zjednodušeně vystihující 
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vysokou aktivitu nervových okruhů za současného nízkého svalového napětí. U mužů dochází 

k erekci penisu, což má svůj klinický význam umožňující rozlišení mezi psychogenní a 

organickou impotencí, a ke zvýšenému vaginálnímu prokrvení u žen (Lavie, Pillar, Malhotra, 

2002).  

Jelikož je provázen častým výskytem velice živých, barvitých snů, je rovněž nazývám 

i spánkem snovým. Sny mají v této fázi výrazný emotivní náboj, jsou bizarního a nelogického 

charakteru. Oproti snům v NREM spánku jsou častější a bohatší na zrakové i pohybové 

představy. Svalová atonie je v tomto směru chápána jako obranný mechanismus zabraňující 

aktivitě během snění, a tudíž při nefunkčnosti tohoto obranného mechanismu dochází 

k poruchám spánku – parasomniím (Plháková, 2013, Lavie et al., 2002). 

 

 

2.1.3 Architektura nočního spánku – proporce jednotlivých stadií 

V dospělosti pro dosažení optimální regenerace by mělo během spánku dojít 

minimálně ke čtyřem až pěti spánkovým cyklům (celkem 7,5 hod) s přiměřeným rozložením 

podílů jednotlivých stadií. Průměrný procentuální podíl jednotlivých stadií na celkové délce 

spánkového cyklu je následující: NREM I (5%), NREM II (50%), NREM III a IV (15-25%), 

REM (20-25%). Relativní množství každého ze spánkových stadií se mění v průběhu noci, 

přičemž hluboký NREM spánek převažuje v první třetině noci a REM spánek (společně s 

narůstající intenzitou očních pohybů) naopak v její poslední třetině, jak popisuje následující 

typický hypnogram během 7,5 hodinového spánku (Tomori et al., 1999, Lavie et al. 2002, 

Reading, 2013).  

Obrázek č. 1 – Charasteristické EEG, EOG a EMG nálezy během bdění, REM a NREM fáze spánku 

(National Institutes of Health, 2015) 
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Obrázek č. 2 - Typický hypnogram u mladého dospělého (Reading, 2013) 

 

Tyto podíly se mění v závislosti na různých podmínkách, z těch nejvýznamnějších lze 

jmenovat věk (u dětí lze pozorovat vyšší podíl REM spánku, s věkem dochází ke zvýšení 

podílu 1 NREM spánku a bdělosti, čímž dochází k častějšímu probuzení během spánku), 

spánkovou deprivaci, stres, fyzickou námahu, změny nálady či různé patologické podmínky 

(Lavie et al., 2002, Nevšímalová, Šonka, 1997). 

 

2.1.4 Význam spánku 

Napříč vědami existuje celá řada teorií snažící se o racionální vysvětlení funkce 

spánku. Již samotný fakt, že každý živý tvor spí, je jasným argumentem pro to, že je spánek 

pro život nezbytný. 

2.1.4.1 Konzervace energie 

Jednou z bezesporu nejznámějších teorií významu spánku je teorie konzervace 

energie, která chápe spánek jakožto stádium umožňující odpočinek a šetření energie. Vychází 

z předpokladu, že během této doby jsou všechny biologické funkce zredukovány, podobně 

jako tomu je v případě hibernace u zvířat. Základním argumentem této teorie hibernace je 

zpomalení bazálního metabolismu až o 25%, snížení spotřeby kyslíku, srdeční frekvence a 

tělesné teploty a to především během NREM fáze. Ačkoliv ekologické hypotézy spánku mají 

do určité míry své opodstatnění, existují rovněž četné kritické námitky, jelikož celková úspora 

energie není natolik výrazná, aby mohla být primární funkcí spánku (Barone, Krieger, 2015). 
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2.1.4.2 Restaurace tkání 

 

Regenerace celého organismu 

 Dle této teorie má spánek význam pro revitalizaci tělesných procesů a funkcí nezbytně 

nutných pro život. Jedním z východisek teorie je střídání katabolismu a anabolismu 

v závislosti na potřebách organismu. Během bdělého stavu převládají katabolické procesy, 

zatímco ve spánku dochází v převážné míře k anabolismu, který vyžaduje sníženou fyzickou 

námahu. Hluboký NREM spánek stimuluje sekreci růstového hormonu (STH) se silným 

anabolickým účinkem, v průběhu spánkové deprivace se hladina tohoto hormonu naopak 

výrazně snižuje. Mimo syntézy proteinů je anabolický efekt růstového hormonu podpořen i 

mobilizací volných mastných kyselin k uvolňování energie, což umožňuje ochranu 

aminokyselin od rozkladu (Assefa et al., 2015). Také hladina anabolicky působícího 

testosteronu u mužů dosahuje zvýšených hodnot během spánku. Katabolické hormony 

(kortizol, glukagon a katecholaminy), způsobující rozklad živin a tkání, jsou oproti tomu 

vylučovány jen minimálně. Ve spánku rovněž stoupá množství ATP a mitóza dosahuje 

nejvyšších hodnot (Barone, Krieger, 2015, Nevšímalová, Šonka, 1997, Plháková, 2013). 

 

Regenerace centrální nervové soustavy a podpora neuronálních konexí 

Během dne a ve spánku se objevují podstatné rozdíly metabolismu cerebrálního 

glykogenu. V bdělém stavu dochází k sekreci glykogen rozkládajících neurotransmiterů (např. 

noradrenalin, serotonin, histamin). Tento rozklad glykogenu slouží v mozku jednak při 

zaměřeném zpracování senzorických podnětů, případně jako doplňkový zdroj glukózy bránící 

před poškození podpůrných buněk – astrocytů. Zásoby cerebrálního glykogenu se v průběhu 

dne postupně snižují, což se projevuje zhoršenou reaktivitou na vnější senzorické podněty a 

rovněž jejich zhoršeným zpracováním. Uvolňování těchto neurotransmiterů se během NREM 

spánku, tedy období snížené míry zaznamenávání vnějších podnětů, snižuje a převládajícími 

procesy, jež potencují syntézu cerebrálního glykogenu, dojde k opětovnému doplnění těchto 

zásob a to i přes zvýšenou nervovou aktivitu během REM spánku (Plháková, 2013, 

Nevšímalová, Šonka, 1997). 

Tato aktivace centrální nervové soustavy během REM fáze umožňuje rovněž 

synaptickou rovnováhu. Autoři této teorie vychází z pozorování, že během bdění učení 

nových zákonitostí ze současného prostředí vyžaduje posilování neuronálních spojení, které je 

spojeno se zvýšenou spotřebou energie. Následná spontánní neuronální aktivita REM spánku 
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renormalizuje sílu synaptických konexí, umožňuje rozvoj či naopak regresi dendritů a 

opětovně nastavuje celulární homeostázu (Tononi, Cirelli, 2014). 

 

2.1.4.3 Usnadnění mnestických (nebo amnestických procesů) 

Řada psychologických výzkumů se zabývala vlivem jednotlivých stádií spánku na 

zapamatování si údajů prostřednictvím konsolidace získaných paměťových stop. Touto 

konsolidací paměťových stop se rozumí proces, během něhož dochází k přeměně dočasných 

informací krátkodobé paměti do podoby trvalých pamětních záznamů dlouhodobé paměti 

(Plháková, 2013). Různé typy paměti mohou být ovlivněny specifickými stádii spánku. 

Zatímco dovednosti spojené s procedurální (implicitní) pamětí, která slouží pro uchování 

informací, jež jsou hůře verbálně vyjádřitelné a provádění úkonů, mohou být ovlivněny 

zejména REM spánkem, paměť deklarativní (explicitní), sloužící k uchování abstraktních 

vzpomínek a faktických znalostí, je podmíněna spíše hlubokým delta spánkem (Assefa et al., 

2015). Avšak proti této teorii existují četné námitky. Jednou z nich je potlačení REM spánku 

vlivem některých antidepresiv s prozatím žádným prokazatelným narušením paměti či učení 

nových dovedností těchto uživatelů (Barone, Krieger, 2015). 

Sekvenční hypotéza funkcí spánku vedle toho předpokládá výběr důležitých 

pamětních stop během NREM spánku a jejich následnou konsolidaci prostřednictvím zvýšené 

aktivace mozku v REM fázi. Teoriím založených na diferenciaci funkcí jednotlivých stádií 

spánku pomocí částečné spánkové deprivace je častokrát vytýkán stres vzniklý z opakovaného 

nočního buzení testovaných, jenž nepříznivě ovlivňuje konsolidaci pamětních stop a narušení 

průběžného zpracování dat v mozku během noci (Moorcroft, 2013). 

Jiným aspektem, pomocí něhož lze zvažovat vliv cyklu spánku a bdění na mnestické 

funkce, je proces tzn. synaptické plasticity. Označením synaptická plasticita je myšlena 

jakákoliv mezineuronová změna na synaptických spojích, jejich zesílení, oslabení, změna 

v počtu či distribuci synapsí. Původní teorie o oslabování nežádoucích konexí a způsobů 

interakcí mezi buňkami v mozkové kůře během REM spánku nebyla potvrzena. V současné 

době převažují hypotézy prosazující opačný mechanismus vedoucí k udržení až zesílení 

synaptických konexí. Může se jednat o ty konexe, které nebyly v bdělém stavu dostatečně 

stimulovány, či dle jiných názorů jde naopak o spoje činné během předchozího bdění (Assefa 

et al., 2015, Plháková, 2013). 
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2.1.5 Délka spánku 

Optimální délka spánku a jiné spánkové normy se stanovují jen velmi obtížně. Nejen, 

že jde čistě o individuální záležitost, kde záleží na mnohých faktorech, mezi které patří 

například pohlaví, věk, zdravotní stav, cirkadiánní preference, významnou roli zde hrají i 

genetické dispozice. Potřeba spánku je tedy u každého jedince rozdílná a jeho skutečná délka 

je ovlivněna i sociálními faktory a to především nutností dodržovat pracovní režim. 

V průměru se ovšem pohybuje kolem 6-8 hodin denně. Je prokázáno, že při délce spánku 6 

hodin a méně se objevují u většiny lidí objektivní známky snížené vigilance a to i při 

minimálním subjektivním pocitu ospalosti. Navzdory tomuto vcelku pozitivnímu 

subjektivnímu vnímání i zde dochází k rozvoji symptomů spánkové deprivace (Reading, 

2013). 

Ukázalo se rovněž, že i mírné zkrácení spánku trvající po dobu několika dní oslabuje 

bdělost a výkonnost. Prodloužení délky spánku ze 7 na 8 hodin naopak zvyšuje kvalitu života 

společně s kognitivními funkcemi během dne (Lavie et al, 2002). 

 

Závislost věku na složení a délce spánku je blíže popsána v následující tabulce (Lavie et al., 

2002). 

 

 Délka spánku 

(h) 

Stádia 1-2 

(%) 

Stádia 3-4 

(%) 

REM 

(%) 

Kojenci 13 – 16 10 – 30 30 – 40 40 – 50 

Děti 8 – 12 40 – 60 20 – 30 20 – 30 

Dospělí 6 – 9 45 – 60 15 – 25 15 – 25 

Staří lidé 5 – 8 50 – 80 5 – 15 15 – 25 

Tabulka č. 1 - Změny ve složení a délce spánku v závislosti na věku 

 

Ačkoliv je potřeba spánku striktně individuálního rázu, mnoho významných studií 

vykazuje zvýšenou mortalitu, výskyt vaskulárních onemocnění a diabetu u jedinců spících 

dlouhodobě méně než 5 hodin denně. Snížená dlouhověkost byla prokázána u lidí spících 

naopak více než 9,5 hodin denně (Reading, 2013).  

Americký psychiatr Ernest Hartmann ve svém výzkumu z roku 1973 rozdělil dle 

subjektivní potřeby spánku populaci na dvě skupiny. První skupinu tvořili krátkodobí spáči 
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(short sleepers) čili ti, kterým subjektivně stačí méně než 6 hodin spánku k dobré tělesné a 

duševní výkonnosti. Druhou skupinou byli oproti tomu dlouhodobí spáči (long sleepers), kteří 

vyžadují spát 9 a více hodin spánku. Pozorováním těchto dvou skupin došel k závěru, že i 

přes rozdíly v celkové délce spánku strávily obě skupiny normální množství času v NREM 

fázi, avšak došlo oproti tomu k prodloužení REM stádia a stádia 2 u dlouhodobých spáčů. 

V návaznosti na Harmannovu studii se v posledních letech objevují stále častěji snahy o 

zachycení a popis psychických zvláštností krátkodobých a dlouhodobých spáčů, jejichž 

výsledky jsou ovšem bez jednotného konsensu (Plháková, 2013). 

 

2.1.6 Spánková deprivace 

S fenoménem spánkové deprivace (SD) se lze vlivem současné moderní doby setkat 

velmi často. Plháková (2013) definuje spánkovou deprivaci jako neuspokojenou převážně 

vrozenou potřebu spánku. Tato spánková deprivace se může objevovat zejména ve 2 formách. 

Akutní (úplná) spánková deprivace je stav, který vzniká kompletním vynecháním spánku, 

jejíž důsledky lze zaznamenat již po 19 hodinách bdění. Ovšem konkrétní práh pro výskyt 

symptomů SD závisí mimo jiné i na motivaci, osobnosti a stavu výživy (Lavie et al., 2002). 

Klinicky závažnější a v západní společnosti stále rozšířenější je vedle toho chronická 

spánková deprivace. Ta nastupuje při déletrvajícím omezení spánku na dobu kratší, než daný 

jedinec potřebuje. Yaremchuk (2011) tuto dobu popisuje jako individuálně dlouhý čas 

strávený spánkem, po kterém nastupuje pocit svěžesti, odpočatosti a schopnost fungovat bez 

chybných úkonů (tzv. lapsů) způsobených ospalostí během dne. 

Byla provedena již řada výzkumů poukazující na negativní vliv SD na kognitivní 

funkce a výkonnost, z čehož nejčastěji sledované parametry jsou reakční čas, koncentrace či 

paměť. V běžném životě mohou být tyto zprvu nepatrné důsledky významných rozměrů. Pro 

ilustraci  - australská studie z roku 2007 (Vakulin et al., 2007) uvádí negativní dopad akutní 

spánkové deprivace na řízení automobilu porovnatelný s koncentrací alkoholu v krvi (blood 

alcohol concentration, BAC) a to ve výši 0.1% (odpovídající 1‰). 

 

Chittora et al. (2015) jako následky spánkové deprivace udává: 

- bolest svalů 

- zmatenost 

- poruchy paměti 

- anxieta, deprese 

- halucinace, příznaky opilosti 

- závratě 



19 

 

- tmavé kruhy pod očima a 

periorbitální otoky (lidově známé 

jako „pytle pod očima“) 

- mdloby 

- třes rukou 

- kýla 

- hyperaktivita 

- netrpělivost 

- podrážděnost 

- zpomalení reakčních časů 

- zastřená řeč 

- citlivost na chlad 

- citlivost na bolest 

- zvýšený krevní tlak 

- zvýšená hladina krevních hormonů 

- zvýšené riziko diabetu 

- fibromyalgie 

- nystagmus 

- obezita 

- náhlé výbuchy vzteku u dětí 

 

Existují studie potvrzující rovněž oslabení imunitního systému jakožto následek SD, 

vedoucí k rozvoji infekčních onemocnění (viz níže), rakoviny, respiratorních onemocnění či 

depresivních poruch (Chittora et al., 2015).  

 

2.1.6.1 Druhy spánkové deprivace 

Akutní spánková deprivace 

O akutní, nebo také totální, spánkové deprivaci mluvíme tehdy, dojde-li ke 

kompletnímu vynechání spánku po určitou dobu. V laboratorních podmínkách byl 

systematickým zkoumáním zjištěn nespočet psychických i fyzických změn následkem 

spánkové deprivace. Z kognitivních funkcí dochází zejména k poruše pozornosti a pracovní 

paměti. Obě zmiňované funkce jsou řízeny frontálním kortexem, jehož funkce se zdá být 

obzvlášť citlivá na nedostatek spánku (Thomas et al., 2000). Oslabená koncentrace pozornosti 

se může projevit variabilitou reakčních časů, jež je zpravidla hodnocena pomocí Testu 

psychomotorické vigilance (PVT, Psychomotor Vigilance Test). Výkonnostní úroveň je 

narušena nejen výpadky pozornosti, ale také zvýšeným výskytem již výše zmiňovaných lapsů 

(Plháková, 2013).  

Při 72 hodinové spánkové deprivaci se snižuje lokální metabolismus mozku o 6 - 8 %. 

Narůstá hladina kortizolu, což vede ke zvýraznění procesu stárnutí a k postupnému poškození 

mozkových buňek. Již po 24 hodinové kontinuální bdělosti lze pozorovat pokles produkce 

bílých krvinek. Tento negativní vliv na imunitní systém má za následek sníženou odolnost 

vůči infekčním onemocněním, jako je například rýma nebo chřipka. 
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Na úrovni tělesných změn se může objevit třes, svědění, zarudnutí očí a mírný pokles 

tělesné teploty zhruba o půl stupně Celsia (Moorcroft, 2013). Z neuropsychologických 

projevů lze jmenovat tendenci k riskantnímu chování, zvýšenou impulsivitu (zejména 

k negativním stimulům), narušení emoční inteligence či morálního úsudku (Reading, 2013). 

Citové prožívání je rovněž absencí spánku pozměněno. Akutní spánková deprivace způsobí u 

jedince zvýšené napětí, úzkost a sklon k depresivnímu ladění (Pollak, Thorpy, Yager, 2010). 

 

Chronická spánková deprivace 

Chronická spánková deprivace vzniká při dlouhodobé částečné restrikci doby spánku. 

Tato deprivace postihuje nejen funkce ale i samotnou strukturu mozku. Takto deprivovaní 

jedinci mají tendence k verbálním poruchám (verbal disturbances), obtížím ve schopnosti 

správně zareagovat, vést diskuzi včetně schopnosti efektivního jednání. Po opakovaných 

epizodách prodloužené bdělosti dochází k malfunkci neuronů, prokazatelně postihující 

chování a výkonnost. Z dlouhodobého hlediska se podílí tato deprivace i na zrychlení procesu 

stárnutí buněk z důvodu zvýšené hladiny kortizolu v mozku (viz výše), rozvoji deprese, 

úzkostlivosti, poruch nálad či psychózy. (Chittora et al, 2015). Spiegel (1999) ve své práci 

uvádí metabolické a endokrinní změny u dlouhodobě spánkově deprivovaných. Popisuje zde 

nález snížené hladiny leptinu neboli hormonu sytosti a naopak nález zvýšené hladiny 

ghrelinu, tj. hormonu ovlivňujícího pocit hladu a tím i zvýšenou chuť k jídlu, což do určité 

míry koresponduje i s novějšími hypotézami o přímé spojitosti spánkové deprivace a obezity. 

Z behaviorálních projevů se může objevit snížená chuť ke sportovním aktivitám vyžadujícím 

jistou míru pozornosti a motorické koordinace (Chittora et al., 2015). 
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2.2 POSTURÁLNÍ STABILITA A ROVNOVÁHA 

 

2.2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Postura 

Aktivní nastavení a držení pohyblivých segmentů těla proti měnícím se podmínkám 

zevního prostředí a působení zevních sil, zejména síle tíhové, se nazývá postura. Optimální 

postura je předpokladem k provedení optimálního pohybu a vyžaduje zpevnění celého 

osového orgánu. Je zajišťována svalovou aktivitou řízenou centrálním nervovým systémem a 

její udržení je důležitou součástí všech motorických programů (Véle, 2006, Vařeka, 2002a).  

 

Stabilita 

Stabilitu můžeme obecně definovat jako stav jakési rovnováhy, udržení stabilního, 

rovnovážného stavu (tj. v mezích stability) vzhledem k působení zevních sil. Stabilita je 

schopnost systému, jehož výsledek je z hlediska pohybové soustavy stav, kdy jsou kloubní 

struktury nejméně namáhané, svaly pracují v ideální spolupráci a pohyb je prováděn co 

nejekonomičtěji (Palaščáková Špringrová, 2010). 

 

Posturální stabilita 

Termín posturální stabilita není ovšem napříč literaturou sjednocen. Vařeka (2002a) 

popisuje posturální stabilitu jako schopnost organismu zajišťující vzpřímené držení těla, 

odolávající případným nezamýšleným a neřízeným pádům. Ve své podstatě je lidské tělo ve 

vzpřímeném držení nestabilní systém, což je zapříčiněno vysoko uloženým těžištěm těla 

vzhledem k malé ploše základny, jedná se tak o případ tzv. „obráceného kyvadla“, vyžadující 

neustálé vyvažování. Kolář (2009) hovoří v této souvislosti o dynamickém procesu 

kontinuálního zaujímání stále polohy, která je narušována například i vlivem dýchacích 

pohybů.  
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Pro objektivní hodnocení posturální stability v rámci posturografie se využívají následující 

pojmy: 

 

AS (Area of Support, opěrná plocha) 

Pojem označuje tu část plochy kontaktu (AC, Area of Contact) podložky a povrchu 

těla, jež je využita k vytvoření opěrné báze (BS, Base of Support). Příkladem je tomu oblast 

plosky s nestejným zatížením v celé ploše kontaktu s podložkou, které dosahuje maxima pod 

kostními prominencemi, tj. pod kalkaneem a hlavičkami metatarsů – tyto body dále 

označujeme jako opěrné (SP, Support Points). 

 

BS (Base of Support, opěrná báze) 

BS je ta část podložky, jež je vymezena nejvzdálenějšími body AS. Způsob uložení 

chodidel na podložce z velké části vymezuje tvar BS, který hraje zásadní roli na udržování 

posturální stability (Vařeka, 2002a). 

 

Vzájemné vztahy AC, AS a BS znázorňuje následující rovnice: BS ≥ AC ≥ AS 

 

 

Obrázek č. 3 - Znázornění vzájemného vztahu mezi kontaktní plochou (AC), opěrnou plochou (AS) a 

opěrnou bází (BS) (Vařeka, 2002a) 
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COM (Centre of Mass, těžiště) 

COM je hypotetický „hmotný bod“, ve kterém je výsledný moment všech sil 

působících na jednotlivé části tělesa roven nule. Vařeka (2009) uvádí, že do tohoto bodu je 

soustředěna celková hmotnost daného tělesa v Global reference system (Vařeka, 2002a). 

 

COG (Centre of Gravity, průmět těžiště) 

COG představuje vertikální projekci těžiště (COM) do roviny opěrné báze (BS) těla. 

V případě přemístění COG mimo BS nejde již o polohu statickou, a pro jeho opětovné 

navrácení již nestačí pouze působení vnitřních sil (tj. svalové síly) a je zapotřebí změna BS 

vzhledem k aktuálnímu uložení COG (Šorfová, 2015). 

 

COP (Centre of Pressure, centrum tlaku) 

Centrum distribuce tlakových sil na opěrném povrchu se nazývá Centre of Pressure – 

COP. Jiná definice popisuje COP jako „působiště vektoru reakční síly podložky“ (Šorfová, 

2015). Při stoji na jedné dolní končetině je COP lokalizováno v místě kontaktu nohy 

s podložkou. Avšak v případě stoje na obou dolních končetinách se COP přesouvá do oblasti 

mezi ploskami. Jde ho však určit i samostatně pod každou z plosek a to za předpokladu, že 

jsou obě nohy v kontaktu s podložkou. Při zvýšené aktivitě plantárních flexorů se COP 

přesouvá anteriorně (Winter, 1995). COP je totožné s COG pouze, jde-li o dokonale tuhé 

těleso, což ovšem není případ lidského těla, tvořeného mnoha segmenty (Vařeka, Vařeková, 

2009). 

 

2.2.2 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Stabilizační procesy vzpřímeného stoje závisí nejen na fyzikálních parametrech 

(výška, hmotnost, struktura segmentů, charakter oporné plochy aj.), ale i na svalové aktivitě 

pohybových strategií (kyčelní, kotníková a strategie úkroku) na podkladě integrace informací 

z analyzátorů z vnějšího a vnitřního prostředí. Dalším aspektem je kvalita orientace v 

prostoru, tzn. vnímání vertikálního držení těla, kontrola pohybu, například při chůzi či během 

přechodu z jedné polohy do druhé (Horak, 2006). 

Hlavní faktory mající vliv na posturální stabilitu můžeme zjednodušeně rozdělit do 2 

hlavních kategorií – faktory biomechanické a faktory neurofyziologické (Kolář, 2009). 
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Biomechanické faktory 

 

Oporná báze – mezi velikostí oporné báze a posturální stabilitou existuje přímá úměra. Se 

zvýšením velikosti oporné báze dochází současně ke snížení amplitudy výkyvů (Kryl, 1982). 

Stabilita může být dále zvýšena rozšířením oporné báze ve směru působení zevních sil, avšak 

při překročení šíře oporné báze odpovídající příčnému průměru pánve vzniká pro šikmý sklon 

končetin vyšší riziko uklouznutí, zvláště na kluzkém povrchu (Véle, 1999). Omezením 

velikosti oporné báze se v klinické praxi využívá pro funkční vyšetření poruch rovnovážných 

schopností – mezi nejznámější patří například Rombergův test. 

 

Charakter kontaktu těla s opornou plochou – tzv. přilnavost (adhezivita). Se zvyšující 

přilnavostí dochází ke vzájemné frikci kontaktních ploch, což činí udržení stability snadnější. 

V opačném případě, není-li přítomna dostatečná přilnavost ploch, hrozí vlivem snížené 

adheze uklouznutí až případný pád (Véle, 1999). 

 

Postavení a vlastnosti hybných segmentů – lidské tělo, jakožto segmentové těleso, může být 

staticky stabilní za předpokladu, prochází-li těžnice středy jednotlivých segmentů. Vybočení 

jednoho segmentu je kompenzováno vybočením jiného segmentu v opačném směru tak, aby 

byla zachována poloha těžiště nejblíže středu oporné plochy (Véle, 1999).  Podle Kirbyho 

(1987) důležitou úlohu hraje i poloha chodidel, přičemž nejmenší amplitudy těžiště, jak 

v předozadním, tak i v mediolaterálním směru, byly detekovány při 25° vytočením chodidel 

směrem ven, naopak k největším výkyvům docházelo při 45° rotaci chodidel směrem dovnitř. 

Pokud jde o polohu kolenních kloubů v sagitální rovině, lepší stabilita je zajištěna při lehké 

semiflexi kolenních kloubů v porovnání s plnou extenzí v těchto kloubech (Pereira et al., 

2008). 

 

Tělesná hmotnost a poloha těžiště – mezi stabilitou a hmotností jedince existuje na základě 

zákonu o setrvačnosti přímá úměra. Z tohoto vztahu vyplývá, že jedinci s vyšší hmotností by 

měli disponovat větší stabilitou oproti jedincům s hmotností nižší. Dalším z faktorů je i 

poloha těžiště ve vertikální ose, což umožňuje dosažení lepší stability pomocí snížení těžiště 

(Šorfová, 2015). 
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Neurofyziologické procesy 

 

Psychický stav a vlivy vnitřního prostředí – na základě empirického pozorování je popsán vliv 

aktuálních psychických stavů na posturální stabilitu. Obecně lze říci, že při depresivním 

nastavení převažuje spíše flekční držení společně s omezením pohybové aktivity, naopak při 

elačních stavech bývá tendence k extenčnímu držení a zvýšení pohybové aktivity (Véle, 

1995). Zatímco určitá míra soustředění stabilitu zlepšuje, přílišná psychická tenze působí 

v tomto směru kontraproduktivně. Vlivem strachu z neznámé či náročné situace dochází pro 

zvýšené svalové napětí k narušení potřebné koordinace. Psychika rozhoduje rovněž o výběru 

vhodného pohybového programu pro udržení rovnováhy, určuje posturální strategii nebo 

případné využití řízeného pádu (Vařeka, 2002b). K vnitřním pochodům majícím vliv na 

stabilitu stoje patří podle Kryla (1982) i kardiovaskulární činnost a dýchání. Prostá 

hyperventilace vyvolá zvýšení a zrychlení výchylek těžiště v sagitální rovině, kdežto zádrž 

dechu způsobí naopak snížení. 

 

Nastavující excitabilita – Véle (1995) uvádí jako kritérium kvality posturální stability procesy 

spojené se stavem „připravenosti“ nebo „odpočinku“ dle momentálního stavu organismu a 

vnějšího prostředí. Tato excitabilita podléhá mimo jiné i cirkadiánním vlivům (Huber et al., 

2013, Ly et al., 2016). 

 

Zpětnovazebné procesy – na základě průběžného feedbacku ze senzorických receptorů 

organismus udržuje či přizpůsobuje posturální nastavení jednotlivých segmentů těla (Véle, 

1995).  

 

Věk – jedním z významných faktorů je bezesporu věk, respektive biologický věk jedince 

(Sundermier et al., 2001). Proces stárnutí je spojen s řadou regresních změn téměř všech 

tělních systémů. V důsledku poklesu funkčních rezerv orgánů, omezení kompenzačních 

mechanismů či ovlivnění psychické a somatické reaktivity mohou být rovnovážné schopnosti 

významně negativně ovlivněny. Funkční kapacity pohybového systému postupně klesají, 

narůstá celkový výdej energie potřebný k udržení vzpřímeného držení. To vše je spojeno 

s vyššími nároky z hlediska soustředění seniora na dosažení vzpřímeného a stabilního stoje a 

rychleji nastupující únavou (Jančová, Kohlíková, 2007). 
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Ve studii Faraldo-Garcíi (2016) byl metodou dynamické počítačové posturografie 

měřen vzorek 70 probandů ve věku od 16-81 let. Na základě tohoto výzkumu uvádí první 

významný výskyt věkem podmíněných změn rovnovážných schopností kolem 40. – 50. roku 

života a to pouze v senzoricky ztížených podmínkách. Dále uvádí, že toto zhoršení se nevyvíjí 

lineárně s věkem. Při provádění testu Limits of Stability byly vlivem věku zhoršeny 

následující parametry: reakční čas, velikost pohybové exkurze, rychlost přenosu těžiště a 

kontrola přenosu těžiště požadovaným směrem. Jejich mentální prostorová představa limit 

stability (fyziologicky ve tvaru převráceného kuželu, viz Obrázek č. 4) je částečně 

zredukována a pro zachování rovnováhy volí spíše strategii kyčelní či úkrok s rozšířením 

oporné baze a velmi malým přemístěním těžiště (Horak, 2006). 

 

V neposlední řadě dalším potencionálním faktorem může být i denní doba. Výzkumy 

cirkadiánní fluktuace posturální stability se však ohledně této problematiky zcela neshodují. 

Na základě Gribbleho studie z roku 2007 byla posturální stabilita cirkadiánně ovlivněna 

významně pouze v dynamických podmínkách. Testovaní jedinci dosahovali lepších výkonů 

v dopoledních hodinách (10.00) oproti hodinám odpoledním (15.00), kdy byl zaznamenán 

největší pokles rovnovážných schopností, a hodinám večerním (20.00). Z hlediska statické 

stability výsledky nevykazovaly jednoznačný trend (Gribble, 2007). Částečně se s tímto 

tvrzení shoduje i výzkum vedený Kwonem (2014), jehož výsledky potvrdily nejlepší 

rovnovážné schopnosti kolem 9. hodiny ranní a nejhorší kolem 13. hodiny odpoledne, avšak 

s tím rozdílem diurnálního vlivu zaznamenaného významně ve statických i dynamických 

podmínkách. Chybějící konsensus této problematiky potvrzuje i Russo (2015) ve své studii, 

jež disponuje, oproti předchozím, větším počtem měření v průběhu dne či rozsáhlejším 

výzkumným souborem 61 mladých sportovců, homogenním z hlediska pohlaví, věku i fyzické 

Obrázek č. 4 - Mentální prostorová představa limit stability (Horak, 2006) 
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kondice, což v závěru sám shledává jako jisté omezení studie. Na základě získaných dat 

neshledává denní dobu jako významný faktor ovlivňující posturální stabilitu. 

 

Mimo výše zmíněné může být posturální stabilita ovlivněna více či méně relevantními 

či ovlivnitelnými faktory. Mezi tyto faktory lze jmenovat například: kouření, konzumace 

alkoholu, hypermobilita, míra pozornosti, únava, efekt učení, vliv farmak apod. Významnost 

těchto faktorů podléhá individuálním dispozicím jedince. Kvalita zajištění posturální stability 

je rovněž závislá na účasti vědomí. Studie Olivierové et al. (2008) prokázala negativní dopad 

volní kontroly na udržování rovnováhy. Testovaní jedinci z řad dospělých i dětí zde 

dosahovali lepších výsledků při nevědomém, automatickém udržování stability než při jejím 

vědomém korigování (Olivier et al., 2008). 

 

2.2.3 Senzorická složka posturální stability a senzorické strategie 

Stěžejní úlohu na rovnovážných schopnostech jedince mají aferentní signály ze 

senzorických čidel (receptorů) poskytujících informace z vnějšího a vnitřního prostředí včetně 

jejich měnících se podmínek. Úkolem posturálního systému je na tyto informace adekvátně a 

včas reagovat. Tyto senzorické informace přichází především z proprioceptorů, zrakového a 

vestibulárního aparátu. Massion (1994) mezi ně řadí rovněž informace z kožních 

exteroreceptorů a to zejména z Ruffiniho a Maissnerových tělísek. Jejich uplatnění spočívá 

v identifikaci míst o různém zatížení a tedy i polohy COP (Centre of Pressure), dále i pro 

kontrolu tření, mající také významný podíl na udržení posturální stability. Do senzorické 

složky posturálního systému přidává Véle (1995) mimo výše zmíněné i složku sluchového 

analyzátoru. Informační váha sluchu je však omezená a jeho role spočívá spíše ve spolupráci 

se zrakovým analyzátorem při audiovizuální aferenci.  

 Tyto jednotlivé složky jsou současně integrovány na centrální úrovni za účelem 

interpretace komplexních senzorických prostředí s různým podílem jednotlivých složek 

(Simoneau et al., 1995). Při každé změně tohoto prostředí je nutná redistribuce těchto složek 

v závislosti na aktuálních zevních podmínkách. Například v dobře osvětleném prostředí se 

stabilní opornou bazí zdravý jedinec využívá senzorické informace v tomto poměru: 

proprioceptory 70%, vestibulární aparát 20%, zrakový aparát 10%. Nýbrž při stoji na 

nestabilní plošině se tyto poměry mění ve prospěch vestibulárního (60%) a zrakového (30%) 

aparátu za současného snížení podílu informací z proprioceptorů (10%) (Peterka, 2003, Natus 

Medical Incorporated, 2013). 
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Schopnost redistribuce jednotlivých senzorických složek je stěžejní pro udržení 

stability. Ovšem tyto senzorické strategie mohou být některými patologickými stavy (periferní 

vestibulární léze, neuropatická porucha propriocepce) limitovány. V rámci kompenzace je 

možné částečné zvýšení aktivace jiné smyslové složky (Véle, 2006). I tak mohou být tyto 

osoby vystaveny například většímu riziku pádů. Pacienti s Alzheimerovou chorobou jsou 

rovněž v tomto smyslu rizikovou skupinou, jelikož u nich dochází k afekci CNS mající za 

následek zpomalení této redistribuce (Horak, 2006).   

2.2.3.1 Vizuální systém 

Vizuální systém se skládá ze dvou funkčních částí – receptorové (aferentní) tvořené 

zrakovým analyzátorem a zrakovou dráhou a z části efektorové (eferentní) zastoupenou 

především okohybným aparátem s třemi páry okohybných svalů (Vrabec et al., 2002).  

Funkce zraku jakožto „distančního receptoru“ (někdy také tzv. telereceptoru) spočívá 

především v celkové orientaci v prostoru, zejména prostřednictvím anticipace změn působení 

zevních sil a to na základě mechanismu dopředné vazby (feed forward), dále pomocí kontroly 

polohy hlavy a při změně polohy. Na základě pozorování a zhodnocení zevních podmínek 

zvolí CNS odpovídající motorické chování. Díky oční fixaci vzdálených pevných bodů 

dochází také k pomyslné „opoře“ o zevní prostředí, což jedinci poskytuje pocit posturální 

jistoty (Vařeka, 2002b, Véle, 2006). Naopak při zavřených očích dojde ke zvýšení rychlosti 

změn polohy COP, vzroste variabilita výchylek COP a zvýší se plocha konfidenční elipsy 

(Vařeka, 2002b). 

 Jak již bylo výše zmíněno, role jednotlivých senzorických složek se mění v závislosti 

na zevním prostředí. Dle Massiona (1994) relativní role zraku v případě posturální kontroly 

záleží na šíři oporné baze, a tudíž při širokém stoji dochází ke snížení úlohy zraku ve 

prospěch informací z proprioceptorů. Deficit vizuálních vjemů je u osob zrakově postižených 

kompenzován zvýšením citlivosti proprioceptivního a vestibulárního systému. 

Přestože insuficience vizuálních informací vede ke vzniku kompenzačních motorických 

reakcí, tato kompenzace není zcela kompletní a plnohodnotná. Juodžbalienė (2006) se ve své 

studii zabývala hodnocením rovnovážných reakcí v závislosti na míře zrakového postižení a 

možností kompenzačních mechanismů u zrakově postižených. Přestože výzkum potvrdil rozvoj 

těchto náhradních mechanismů u slepých osob, jejich výsledky nedosahovaly stejné úrovně jako u 

osob plně vidoucích. Na základě toho lze předpokládat, že prostřednictvím intenzivnějších 

taktilních a vestibulárních funkcí nedojde k absolutní náhradě přítomnosti normálního zraku při 

udržování posturální stability. 
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2.2.3.2 Vestibulární systém 

Receptory vestibulárního systému informují CNS o poloze a pohybech hlavy 

vzhledem k zemské gravitaci. Z hlediska posturální stability se vestibulární aparát uplatňuje 

zejména při rotačních pohybech hlavy či při jiných rychlých změnách pozice hlavy, kdy 

pomáhá stabilizovat obraz na sítnici (Vrabec et al., 2002). 

Vestibulární labyrint, umístěný ve vestibulárním aparátu vnitřního ucha, je tvořen 

dvěma funkčně odlišnými strukturami – trojicí semicirkulárních kanálků a otolitovým 

systémem – utrikulem a sakulem. Receptory semicirkulárních kanálků reagují zejména na 

rychlé rotační pohyby hlavy, kdežto receptory utrikulu a sakulu jsou drážděny při lineárním 

zrychlení, tj. při posunech a změnách polohy hlavy ve vertikále (Vrabec et al., 2002). Vzruchy 

vznikající v labyrintech se podílejí i na reflexním nastavení svalového tonu a to především 

antigravitačních svalů, jež udržují hlavu a trup ve vzpřímené poloze. Jeho úloha spočívá 

rovněž v zajištění důležitých reflexních reakcí, které upravují svalový tonus tak, aby 

vyhovoval okamžitým potřebám pro udržování rovnováhy (Vařeka, 2002b, Véle, 2006). 

Centrálně je vestibulární systém zastoupen vestibulárními jádry v mozkovém kmeni, 

retikulární formací a mozečkem, zodpovědným za koordinaci senzorických informací a za 

modulaci jejich motorických odpovědí. Centrální vestibulární neurony vytváří mezi sebou 

řadu reflexních oblouků, ž čehož klinicky významné jsou zejména vestibulookulární a 

vestibulospinální reflexní oblouk. Mechanismus stabilizace sledovaného obrazu na 

nejoptimálnějším místě sítnice je zajištěn vestibulookulárním systémem a to díky pomalé 

složce vestibulookulárního reflexu. Ten spočívá v indukci kompenzačních pomalých pohybů 

očí v rovině rotace, jakožto odpověď na pohyb hlavy, avšak směřující opačným směrem.  

(Vrabec et al., 2002). Vestibulospinální dráha je oproti tomu komplexem několika reflexních 

oblouků, jež ovlivňují motoneurony extenzorů a motoneurony inervující zádové a šíjové 

svalstvo. Ty plní antigravitační funkci a funkci koordinace pohybů trupu a dolních končetin. 

Systém využívá také informací ze somatosenzorického a vizuálního receptoru pro odlišení 

náklonu hlavy a náklonu celého těla. Jelikož samotný vestibulární aparát není schopen tyto 

dvě složky od sebe rozlišit, poloha těla vzhledem k poloze hlavy určené otolitovým systémem 

je zjištěna na základě informací z proprioceptorů krční páteře (Švestková et al., 2017). 

Dynamická posturografie představuje jednu z možností nepřímého určení podílu 

vestibulárního aparátu na udržování stability. Vychází se primárně z předpokladu, že 

kvantifikace úlohy vestibulárního aparátu při udržování rovnováhy je umožněna při narušení 

funkce proprioceptorů a omezení zrakové kontroly, jako je tomu například při stoji na 
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pohyblivé ploše se zavřenýma očima (Mergner et al., 2009). Výrazné zhoršení výsledků při 

provádění tohoto testu se nazývá vestibulární vzorec (vestibular pattern) a je typický při 

lézích vestibulárního aparátu (Baloh et al., 1998). 

2.2.3.3 Somatosensorický systém 

Somatosensorický systém slouží k poskytnutí efektivní vzájemné prostorové 

koordinace tělních segmentů během motorické aktivity. Receptory somatosensorického 

systému jsou nerovnoměrně rozloženy po celém těle, ovšem největšího významu nabývají 

informace z plosek nohou, hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů a šíje. V rámci tohoto 

systému je lze rozdělit do 3 kategorií: propriocepce (statická – statestezie, dynamická – 

kinestezie a silové čití), interocepce (informace z vnitřního prostředí) a exterocepce, tzv. 

kožní čití (taktilní, termoceptivní a nociceptivní analyzátory) (Merkunová, 2008). Tyto 

receptory poskytují organismu informace o aktuálním stavu pohybového systému, tj. o 

svalovém napětí, pozici a pohybech těla vzhledem k charakteru opěrného povrchu. 

 

Exterocepce 

Exteroceptory tvoří nedílnou součást somatosenzorického systému pro zajištění 

posturální stability. Zejména Maissnerova či Ruffiniho tělíska umístěná v koriu snímají 

z plosek nohou místa s různým zatížením, a tak napomáhají identifikovat polohu COP. Mimo 

jiné slouží také ke kontrole tření (Vařeka, 2002b).  

 

Propriocepce 

 

Svalová vřeténka 

Tento receptor je tvořen několika intrafuzálními vlákny uvnitř vazivového pouzdra. 

Vlastní receptorovou část představuje centrální nekontraktilní oblast vlákna. Ta snímá změnu 

délky svalových (extrafuzálních) vláken včetně rychlosti tohoto protažení. Disponuje nízkým 

prahem dráždivosti a tak reflexně napomáhá k udržování svalového tonu (Králíček, 2011). 

 

Golgiho šlachové tělísko 

Golgiho šlachová tělíska jsou vřetenovité útvary sériově uloženy ve šlaše. Reagují na 

pasivní protažení svalu či na aktivní kontrakci svalových vláken, čímž informují o velikosti 

kontrakce a napětí svalu a zbraňují tak případnému poškození (Bartůňková, 2010). Citlivost 
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těchto receptorů je proměnlivá v závislosti na druhu dráždění. Mnohem vyšší citlivost 

vykazují tyto receptory při aktivní svalové kontrakci v porovnání s pasivním protažením svalu 

(Králíček, 2011). 

 

Kloubní receptory 

 Ruffiniformní a Paciniformní tělíska nacházející se v kloubních pouzdrech, 

vazech a perichondriu zaznamenávají skrze zvýšené napětí či naopak zřasení kloubního 

pouzdra polohu a pohyb v kloubu (Bartůňková, 2010). 

 

Pro pohyb je propriocepce důležitá zejména díky 3 hlavním funkcím. První funkcí je 

generace svalové aktivity a to bez účasti vědomí. Tato reflexní aktivita probíhá jako odpověď 

na informace z receptorů. Dále nám propriocepce poskytuje informace o aktuální poloze, 

stejně tak váze a vlastnostech předmětů, s kterými manipulujeme. Poslední a neméně 

důležitou funkcí je sestavení vnitřního referenčního obrazu vlastního těla, nezbytného 

k plánování a následnému vykonání pohybu (Latash, 2008). Ve vztahu k posturální stabilitě 

nelze propriocepci plnohodnotně nahradit žádným jiným sensorickým systémem (Cuisinier et 

al., 2011). Ve stáří se její význam ještě více prohlubuje a také vzhledem k involučním 

změnám má tento systém významnou roli při zachování posturální stability (Wiesmeier, 

2015). 

 

2.2.4 Řídicí složka posturální stability 

Kognitivní funkce jsou rovněž nezbytnou složkou pro udržení posturální stability. 

Tento fakt lze pozorovat například na prodloužení reakčních časů při změně polohy ze sedu 

na posturálně náročnější stoj (Horak, 2006). Také platí, že čím obtížnější daná poloha 

z hlediska posturální stability je, tím dochází ke zhoršení reakčních časů a výkonu posturální 

stability při provádění úkonů vyžadujících určitou míru kognitivního zpracování (Teasdale 

Simoneau, 2001). 

 

2.2.4.1 Pohybové strategie 

Vařeka (2002b) dělí strategie k zachování posturální stability do dvou hlavních skupin. 

Jednak popisuje strategii reaktivní, kdy je systém nucen reagovat bezprostředně na náhlou 

změnu okolí, a strategii proaktivní, též anticipatorní, pro kterou je charakteristická anticipace 
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pohybu společně s následnou uváženou reakcí (Véle, 1995). Obě tyto reakce fungují na 

principech zpětnovazebné (feedback) a dopředné (feedforward) kontroly. Zpětnovazebný 

mechanismus zprostředkovává neustálou korektivní svalovou aktivitu na základně 

vyhodnocení průběžného stavu pohybového segmentu senzorickými systémy. Dopředná 

kontrola má za úkol na základě predikce dění v zevním prostředí správné nastavení všech 

pohybových segmentů včetně stabilizace kloubů. Následně je vytvořena optimální motorická 

odpověď (Iatridou et al., 2014, Véle, 2006). 

Dále rozlišuje statickou a dynamickou strategii. Balanční mechanismy v rámci statické 

strategie se uplatňují při nezměněné kontaktní ploše. Nestačí-li tato strategie k udržení 

rovnováhy, volí systém strategii dynamickou, která již zahrnuje změnu kontaktní plochy např. 

prostřednictvím úkroku a tím umožní opětovný návrat průmětu COP a COG do opěrné báze. 

Při selhání i této strategie přistupuje řídicí systém k programu „preventivního“ řízeného pádu, 

jenž zahrnuje takové motorické reakce, které vedou ke zmírnění dopadu např. v podobě 

vysunutí horních končetin ve směru pádu. 

 

2.2.4.2 „Hlezenní“ a „kyčelní“ mechanismus 

V rámci statické strategie se popisují 2 typy rovnovážných mechanismů. Hlezenní 

mechanismus udržuje stabilní pozici COM prostřednictvím aktivity plantárních a z části i 

dorzálních flexorů hlezna, a tudíž se podílí na udržení stability v předozadním směru. Této 

reakce, jež je v praxi často přirovnávána k modelu obráceného kyvadla, se využívá zejména 

při malých výchylkách a při stoji na pevném povrchu. 

Druhým zmiňovaným mechanismem je mechanismus kyčelní. Tato reakce spočívá 

v přenášení váhy z jedné nohy na druhou za významného podílu svalů kyčelních kloubů, čímž 

je zajištěna stabilita v latero-laterálním směru. Využívá se spíše při stoji na menším či 

poddajném povrchu, který neumožňuje adekvátní hlezenní odpověď. Dále se vyskytuje 

v situacích vyžadujících větší a rychlé přesuny COM. Je využívána spíše starší populací nebo 

u jedinců s vyššími obavami z pádu, zatímco mladí a zdraví jedinci preferují strategii 

hlezenní. Stranová stabilita je podstatně lepší než stabilita předozadní. Toto je dáno zejména 

větší volností pohybu dolních končetin v předozadním směru, což je zároveň směr, ve kterém 

probíhá přirozená lokomoce (Horak, 2006). 
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2.2.5 Hodnocení posturální stability 

2.2.5.1 Posturografie 

Termín posturografie představuje metodu sjednocující všechny způsoby měření 

vedoucí k objektivizaci a kvantifikaci hodnocení posturální stability v podmínkách statických 

i dynamických. Právě díky tomu nám poskytuje užitečný nástroj pro zhodnocení poruch 

rovnováhy (Visser et al., 2008). Principem je zaznamenávání změn polohy a trajektorie COP 

pomocí plošiny vybavené tenzometry snímající reakční sílu, která reaguje dle zákona akce a 

reakce na tíhovou sílu jedince (Kolář, 2009). Posturografie se stala již běžnou součástí 

klinické praxe během funkční diagnostiky (Zemková, 2009). V praxi se rovněž můžeme 

setkat s termíny stabilometrie či stabilografie (Vařeka, 2002b).  

2.2.5.2 Statická posturografie 

Statická posturografie hodnotí posturální stabilitu během vzpřímeného stoje na 

stabilní, fixované plošině v relativně nerušených podmínkách (Visser et al., 2008). Tato 

situace se ovšem nepodobá běžným denním aktivitám a neumožňuje tak získat informace o 

rovnovážných schopnostech v nestabilních podmínkách. Rovněž není dostatečně citlivá 

k detekci lehčích poruch posturální stability, například v důsledku postižení jedné 

z aferentních složek rovnováhy, kompenzovaného zvýšenou funkcí jiné aferentní složky. Tím 

klinická významnost oproti dynamické posturografii částečně klesá (Zemková, 2009). 

Metoda je založená na zaznamenávání souřadnic neustálých výchylek centra opěrných 

sil (COP – Centre of Pressure). Pro tyto účely lze použít dvou rozdílných technik. V prvním 

případě se jedná o využití tzv. silových plošin (např. typu Kistler) vybavených tenzometry 

umístěných v rozích plošiny. Druhým způsobem jsou deskové přístroje (např. typu Footscan) 

obsahující množství tlakových snímačů po celé ploše (o různé hustotě dle typu přístroje) 

umožňující kontaktní měření takových sil (Vališ et al., 2012, Vařeka, 2002b). 

2.2.5.3 Dynamická posturografie (CDP) 

Sell (2010) popisuje dynamickou posturální stabilitu jako schopnost přesouvat 

vertikální průmět těžiště okolo opěrné báze a to při vychylování jedince, opěrné báze či při 

požádání testovaného o změnu polohy nebo místa, vše za současného udržení maximální 

rovnováhy. Dynamická počítačová posturografie (CDP, Computerized Dynamic 

Posturography) představuje objektivizační metodu k analýze posturální kontroly včetně 

hodnocení a popisu funkční adaptace či kompenzace somatické patologie při statických či 
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dynamických podmínkách, simulujících situace každodenního života. Disponuje technologií, 

která umožňuje experimentální navození narušení stoje a simuluje tak podmínky reálného 

prostředí standardizovaným způsobem (Natus Medical Incorporated, 2013). Nejčastěji k tomu 

dochází pomocí pohyblivé plošiny, která je schopna vykonávat vertikální náklony, lineární 

translace a rotace, přičemž data jsou zprostředkována bezprostředně po či už při samotném 

provádění pohybu (Visser et al., 2008, Baloh, et al., 1998). Pomocí přístrojové techniky a 

příslušných testů lze poměrně exaktně zhodnotit okamžitou účast jednotlivých senzorických 

složek při udržování posturální stability, reflexní reaktivitu na zevní stimul, případně 

schopnost volně ovládat těžiště těla v prostoru (Janura, 2011).  
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

3.1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit vliv uměle vyvolané akutní (totální) spánkové 

deprivace na úroveň posturální stability pomocí přístrojové počítačové posturografie 

(SMART EquiTest System od firmy NeuroCom), dále porovnat tento vliv v rámci různých 

aspektů posturální stability. 

 

3.2 ÚKOLY PRÁCE 

1. Vypracování odborné literární rešerše zabývající se danou problematikou a stanovení 

vhodného metodického postupu na základě takto získaných informací  

2. Výběr výzkumného souboru pomocí dotazníkového šetření 

3. Provedení anamnestického, klinického a přístrojového vyšetření probandů před a po 

provedení terapeutické intervence 

4. Shromáždění dat z jednotlivých vyšetření 

5. Analýza dat z jednotlivých vyšetření 

6. Vyhodnocení a následná interpretace výsledků vzhledem k cíli a stanoveným hypotézám 

 

3.3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Má akutní spánková deprivace (o délce 24 hodin) vliv na posturální stabilitu jedince? 

 

3.4 HYPOTÉZY 

H0: Akutní spánková deprivace o délce 24 hodin nebude mít vliv na výsledky přístrojového 

měření posturální stability. 

H1
1
: Parametr Equilibrium Score testu Sensory Organization Test bude po akutní spánkové 

deprivaci snížen. 

H1
2: 

Parametr Equilibrium Score testu Sensory Organization Test při stoji se zavřenýma 

očima bude po akutní spánkové deprivaci snížen. 

H2
1
: Parametr Latency testu Motor Control Test bude po akutní spánkové deprivaci zvýšen. 

H2
2
: Parametr Amplitude Scaling testu Motor Control Test bude po akutní spánkové 

deprivaci zvýšen.  
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4 METODIKA PRÁCE 

 

Diplomová práce svým charakterem spadá mezi kvantitativní pilotní studie a je 

zpracována formou experimentu. 

 

4.1 METODICKÝ POSTUP U TEORETICKÉ ČÁSTI PRÁCE 

Teoretická část práce je zpracována formou odborné literární rešerše věnující se dané 

problematice a poskytující teoretické podklady nezbytné pro provedení vlastního výzkumného 

šetření, jehož průběh a vyhodnocení jsou popsány v druhé části diplomové práce. Bylo 

čerpáno z dostupných českých a zahraničních literárních a informačních zdrojů, kterými byly 

odborné bibliografie a periodika, online databáze vědeckých článků, webové stránky a 

elektronické příspěvky. Citace jsou uvedeny v platném znění dle citační normy ČSN ISO 690. 

 

4.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 

Výzkumný soubor tvořilo sedm zdravých probandů (n = 7), žen, věkového průměru = 

24 let (± 0,77), výškového průměru = 165 cm (± 3,51), váhového průměru = 56,3 kg (± 6,1), 

průměrného BMI = 20,64 (± 1,73). Při odebírání anamnestických údajů žádná z vybraných 

probandek neuvedla akutní či chronické onemocnění pohybového aparátu, které by mohlo mít 

vliv na výsledky přístrojového měření stability. Zároveň se jednalo o účastnice, které netrpí 

žádnou ze spánkových chorob, chorob nervového systému či jiným závažným onemocněním, 

které by jim zamezovalo se účastnit všech částí praktického měření. Z hlediska pohybových 

aktivit je sjednocovala rekreační sportovní aktivita pohybující se v rozmezí 2 – 4 hodin týdně. 

Všechny probandky uvedly pravou dominantní dolní končetinu. Podrobný popis jednotlivých 

probandů je zanesen v Tabulce č. 2. 

V zájmu dosažení co největší homogenity výzkumného souboru v rámci diurnálních 

preferencí bylo provedeno předběžné dotazníkové šetření, na jehož základě byl následně 

sestaven testovaný soubor stejného chronotypu – neutrální typ. Nábor výzkumného souboru 

složeného z extrémních chronotypů (extrémně večerní či extrémně ranní typ) by mohl 

obousměrně ovlivnit výsledky měření vzhledem k cirkadiánní fluktuaci výkonnostních 

schopností jednotlivých typů. Pro tyto účely byla využita validizovaná česká verze Dotazníku 

ranních a večerních typů (Morningness-eveningness questionnaire, MEQ), obsahující 19 
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položek (Horne, Östberg, 1976). Do češtiny byl tento dotazník přeložen Fialou a Klepáčem 

(1988). Vzor tohoto dotazníku je k nahlédnutí v Příloze č. 6. 

Všichni testovaní byli před svolením na účasti seznámeni s podmínkami a průběhem 

měření. Uvedli, že rozumí podmínkám i průběhu měření a svoji dobrovolnou účast potvrdili 

podpisem Informovaného souhlasu. Tento dokument dává rovněž oprávnění zpracovat a 

publikovat získaná data v anonymní podobě v rámci diplomové práce. Plné znění 

Informovaného souhlasu bylo schváleno Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem 

141/2017. Vzor Informovaného souhlasu je k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

 

 
věk výška (cm) váha (kg) BMI 

Proband č. 1 26 167 65 23,31 

Proband č. 2 24 169 57 19,96 

Proband č. 3 24 165 60 22,04 

Proband č. 4 24 159 49 19,40 

Proband č. 5 24 162 52 19,81 

Proband č. 6 25 168 61 21,61 

Proband č. 7 24 165 50 18,37 

průměr 24,43 165 56,29 20,64 

SO 0,77 3,51 6,10 1,73 

Tabulka č. 2 - Anamnestická data výzkumného souboru (SO = směrodatná odchylka; BMI = body 

mass index) 

 

4.3 PŘÍSTROVÁ TECHNIKA 

 

4.3.1 SMART EquiTest 

Potřebná data byla získána pomocí přístroje SMART EquiTest od firmy NeuroCom 

International, který díky svým vlastnostem spadá do oblasti dynamické počítačové 

posturografie (CDP - computerized dynamic posturography). Tento měřící systém poskytuje 

objektivní vyšetření posturální kontroly a posturální stability pomocí sady testovacích 

standardizovaných protokolů a umožňuje diferenciaci senzorické a motorické složky 

posturální instability. Využívá se nejen k účelům výzkumným a diagnostickým, uplatnění má 

rovněž v terapii při nácviku stability s využitím vizuálního biofeedbacku (Natus Medical 

Incorporated, 2015). 
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Dynamické možnosti testování jsou navrženy tak, aby do jisté míry imitovaly 

podmínky každodenního prostředí (Concordia University, 2015). SMART EquiTest využívá 

dynamickou silovou plošinu, která umožňuje anteroposteriorní translační pohyby a rotace 

v anteroposteriorním směru. Plošina je schopna zachytit vertikální složky reakčních sil 

produkovaných chodidly v průběhu měření. Vizuální prostředí s možností dynamického modu 

umožňuje díky real-time displayi sledovat aktuální pozici COG (Natus Medical Incorporated, 

2016). 

Prostřednictvím kombinace zátěžových podmínek (vyřazení zraku, stabilní/pohyblivá 

plošina, stabilní/pohyblivé prostředí) lze diferencovat potencionální postižení senzorické či 

motorické složky posturální stability. Prostředky CDP ovšem nemohou přesně diagnostikovat 

či určit místo léze, poskytují pouze demonstraci deficitu jednotlivých systémů (Concordia 

University, 2015). 

 

 

Obrázek č. 5 - SMART EquiTest System  v Kineziologické laboratoři FTVS UK (archiv autora, 2018) 
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4.3.2 Technické parametry přístroje SMART EquiTest 

Měřící systém obsahuje: 

1. SMART EquiTest System software 

2. pohyblivou dynamickou duální silovou desku (tzv. forceplate) o rozměrech 46 x 46 cm 

3. statické/dynamické vizuální prostředí vybavené real-time LCD displayem 

4. počítač s LCD displayem, barevnou tiskárnu, bezdrátovou myš 

5. bezpečnostní jistící popruhy 

6. příslušenství pro modifikované testování (pěnová podložka, schůdky, válcová úseč, 

klíny pod paty/špičky) 

 

Systém SMART EquiTest umožňuje tyto výchylky: 

7. posun silové desky: ± 6.35 cm, maximální rychlost: 15 cm/s 

8. rotace silové desky: ± 10°, maximální rychlost: 50°/s 

9. rotace vizuálního prostředí: ± 10°, maximální rychlost: 15°/sec (Natus Medical 

Incorporated, 2015) 

 

4.3.3 Standardizované testovací protokoly 

 Sensory Organization Test (SOT): test poskytující informace o vzájemných 

interakcích a abnormalitách ve využití tří hlavních senzorických systémů podílejících 

se na udržení rovnováhy – somatosensorický, vizuální a vestibulární systém. 

 Motor Control Test (MCT): test, při jehož provádění se hodnotí schopnost jedince 

rychle zareagovat na neočekáváný zevní podmět, čímž je v tomto případě posun silové 

desky v anteroposteriorním směru. Tento posun slouží k vyvolání automatické 

posturální reakce. 

 Adaptation Test (ADT): test sledující adaptabilitu automatických posturálních funkcí 

při rotacích plošiny, aby došlo k minimalizaci výchylek (např. při chůzi po nerovném 

povrchu nebo při neočekávané změně sklonu povrchu). 

 Limits of Stability (LOS): test zaměřující se na schopnost záměrně přesunout COG 

pomocí volní motoriky v osmi různých směrech bez ztráty rovnováhy a změny opěrné 

báze při současné vizuální zpětné vazbě na real-time obrazovce. 
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 Rhythmic Weight Shift (RWS): test analyzuje schopnost rytmického přesunu COG 

laterolaterálním a anteroposteriorním směrem ve třech odlišných rychlostech při 

sledování aktuální pozice COG na real-time obrazovce. 

 Weight Bearing Squat (WBS): test, při němž jedinec provádí dřep s konečnou flexí 

v kolenních kloubech 0, 30, 60 a 90 stupňů, sleduje se procentuální rozložení celkové 

váhy mezi pravou a levou dolní končetinou. 

 Unilateral Stance (US): funkční test kvantifikující schopnost udržení posturální 

stability při stoji na jedné dolní končetině s otevřenýma a následně zavřenýma očima, 

druhá dolní končetina je flektována v 90 stupních v kolenním a kyčelním kloubu. 

 

4.4 METODICKÝ POSTUP MĚŘENÍ 

Měření se uskutečnilo v prostorách Kineziologické laboratoře Katedry fyzioterapie 

FTVS UK. Proběhlo ve dvou fázích (den 1 a den 2) s časovým odstupem jednoho dne (24 

hodin), během kterého došlo pod dohledem hlavního řešitele k navození akutní spánkové 

deprivace, kontrolované náramkovými hodinkami Xiaomi Huami Amazfit k detekci 

případného spánku. Každý proband byl testován dvakrát a to dva po sobě jdoucí dny (den 1 a 

den 2) vždy ve stejnou denní dobu s ohledem na cirkadiánní fluktuaci posturální stability. 

Měření vybraných testů probíhalo vždy ve stejném pořadí. 

 

 I. fáze (den 1): bez spánkové deprivace 

 II. fáze (den 2): se spánkovou deprivací (24 hodin bdělosti) 

 

Probandi byli rovněž poučeni, aby před počátkem a v průběhu měření dodržovali 

režimová opatření, aby nedošlo k případnému ovlivnění naměřených výsledků. Tato opatření 

zahrnovala zákaz konzumace alkoholu, stimulačních či naopak inhibičních látek včetně 

kofeinu, cigaret, energetických nápojů, omezení těžkých fyzických úkonů či upravení 

stravovacích návyků tak, aby podmínky obou měření byly v maximální možné míře totožné.  

Po celou dobu vlastního měření byli probandi z bezpečnostních důvodů jištěni 

závěsným systémem pevných popruhů, který je součástí přístroje SMART EquiTest. Pro 

každého testovaného byl upraven tak, aby umožňoval přirozený pohyb, ale zároveň 

zabraňoval případnému pádu při ztrátě rovnováhy. 

Před zahájením testování proběhla evidence každého probanda do softwaru. Následně 

byla každému poskytnuta instruktáž o průběhu vyšetření na přístroji. Poté se přistoupilo 
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k nastavení polohy nohou na plošině, která byla předdefinovaná přístrojem individuálně na 

základě tělesných parametrů. Tato poloha byla před každý dílčím testem a průběžně při jejich 

provádění kontrolována vyšetřujícím. Musela splňovat následující podmínky: 

- malleoli mediales et laterales na úrovni centrální horizontální linie 

- laterální hrana calcanea podél vertikální linie „S“, „M“ či „T“ a to dle tělesné výšky 

(„S“ u výšky 76 – 140 cm, „M“ u výšky 141 – 165 cm, „T“ u výšky 166 – 203 cm) 

- při zachování výše uvedeného postavení pat a kotníků lze nohy mírně vytočit do 

pohodlnější pozice (Concordia University, 2015). 

 

Obrázek č. 6 - Předdefinované nastavení nohou (vlevo - standardní poloha, vpravo - poloha s mírnou 

zevní rotací) (Concordia University, 2015) 

 

4.5 POPIS VYŠETŘUJÍCÍCH PROTOKOLŮ 

Pro účely této diplomové práce bylo využito dvou testovacích protokolů – Sensory 

Organization Test (SOT) a Motor Control Test (MOT). Testy byly vybrány tak, aby hodnotily 

posturální stabilitu z různých aspektů. Testuje se zde kvalita senzorické organizace a 

schopnost automatické posturální motoriky při změně podmínek zevního prostředí. Na 

základě předchozích studií lze předpokládat, že posturální stabilita bude při provádění těchto 

testů za experimentálních podmínek ovlivněna. 

 

4.5.1 Sensory Organization Test (SOT) 

Senzorická organizace (rovněž senzorická integrace) je schopnost jedince efektivně 

zpracovávat vstupy z jednotlivých senzorických systémů za účelem udržení posturální 

stability. Toho lze dosáhnout potlačením nepřesných senzorických vjemů při současném 
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výběru jiných, přesnějších senzorických podnětů pro vytvoření vhodných posturálních 

strategií. Sensory Organization Test tuto schopnost hodnotí prostřednictvím objektivní izolace 

a kvantifikace využití jednotlivých senzorických systémů včetně adaptivních (případně 

maladaptivních) odpovědí CNS (Natus Medical Incorporated, 2013). 

SOT se skládá z šesti podmínek, při kterých je systematicky alterováno 

somatosensorické či vizuální prostředí. Během testování jsou zaznamenávány anterio-

posteriorní titubace jedince, které přímo ovlivňují pohyb silové plošiny či vizuálního 

prostředí. Přístroj právě díky těmto podmínkám generuje situace, kde dochází ke konfliktu 

sensorických systémů (Concordia University, 2015). 

 

SOT protokol obsahuje těchto 6 podmínek: 

- stoj s vizuální kontrolou 

- stoj s vyloučením vizuální kontroly 

- stoj s vizuální kontrolou a anterio-posteriorním pohybem okolního prostředí 

- stoj s vizuální kontrolou a anterio-posteriorním pohybem dynamometrické plošiny 

- stoj s vyloučením vizuální kontroly a s anterio-posteriorním pohybem dynamometrické 

plošiny 

- stoj s vizuální kontrolou a anterio-posteriorním pohybem okolního prostředí a 

dynamometrické plošiny 

 

 

Obrázek č. 7 - Grafické znázornění podmínek 1 - 6 testu SOT (Concordia University, 2015) 
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Každá z těchto podmínek probíhá ve 3 opakováních po 20 sekundách. Pokus je 

vyhodnocen jako pád, dojde-li k doteku stěn, doteku jistících popruhů či k úkroku 

testovaného. Přístrojem jsou zaznamenávány výchylky COG, jejich amplituda, frekvence a 

rychlost přesunu. Ty následně slouží k vypočítání parametru ES (Equilibrium Score), 

vyjádřeného v procentech. Hodnota 0% znamená pád. Hodnoty pohybující se těsně nad 0% 

představují výchylky blížící se limitám stability. Hodnoty blízké 100% indikují perfektní 

stabilitu jedince (Concordia University, 2015). 

 

4.5.2 Motor Control Test (MCT) 

Tento test analyzuje automatickou posturální reakci jakožto odpověď na náhlý zevní 

podnět. Tímto podnětem je translační pohyb plošiny netrvající déle než 1 sekundu, nejdříve 

v posteriorním, poté v anteriorním směru. V průběhu testování dochází k postupnému 

zvyšování těchto posunů, které jsou rozděleny do tří skupin – malé („S“ – small), střední 

(„M“ – medium) a velké posuny („L“ – large). Poměrná velikost těchto posunů je 

individuálně stanovena přístrojem na základě tělesné výšky jedince. 

Cílem horizontálních translací je dislokace COG mimo opěrou bázi v opačném směru, 

než je pohyb plošiny. Úkolem testovaného je rychlý přenos COG zpět. Tato automatická 

odpověď je hodnocena ze tří aspektů – doba odpovědi „Latency“, reakční síla odpovědi 

„Amplitude scaling“ a váhová symetrie odpovědi „Weight symmetry“. 

Parametr „Latency“ je definován jako čas v milisekundách (ms) od počátku translace 

(stimulu) k iniciaci motorické odpovědi, jež je vyjádřena jako první odpor proti pohybu 

plošiny. Je hodnocen pro každou dolní končetinu zvlášť – „LR“ (latency right), „LL“ (latency 

left). 

Hodnota „Amplitude scaling“ je udávána v Newtonech (N). Představuje reakční sílu 

vynaloženou pro návrat do předchozí stabilní polohy.  

„Weight symmetry“ popisuje rozložení tělesné váhy mezi obě dolní končetiny během 

motorické reakce. Je vyjádřen na škále: 0 (levá) – 100 (symetrie) – 200 (pravá). Ideální 

hodnota je tedy 100, znamenající dokonalé rozložení váhy mezi obě dolní končetiny. Hodnoty 

menší než 100 indikují tendenci zatěžovat více levou polovinu těla, naopak při hodnotách 

vyšších než 100 testovaný zatěžuje více pravou polovinu těla. 
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4.6 SBĚR A STATISTICKÁ ANALÝZA DAT 

 

4.6.1 Sběr dat 

Sběr dat se uskutečnil v průběhu měsíce ledna 2018. Přístrojová měření proběhla 

v Kineziologické laboratoři Katedry fyzioterapie FTVS UK. Probandi, vybráni na základě 

předběžného dotazníkového šetření, absolvovali dvě totožná měření a to před a po provedení 

terapeutické intervence. Data byla získána z anamnestických údajů a pomocí přístrojového 

vyšetření na přístroji SMART EquiTest od firmy NeuroCom. 

 

4.6.2 Analýza dat 

K analýze naměřených dat byl využit program NeuroCom Data Analyzer, který je 

součástí systému SMART EquiTest od firmy NeuroCom. Pro účely statistické analýzy byla 

data následně převedena do programu Microsoft Excel 2010, který posloužil rovněž pro 

zpracování numerických dat do přehledných tabulek, publikovaných níže k jednotlivým 

testům. V tabulkách jsou zaneseny hodnoty všech probandů (n = 7). 

Obrázek č. 8 - Sběr dat pomocí přístroje SMART EquiTest (archiv autora, 2018) 
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Obrázek č. 9 - Ilustrační znázornění vyhodnocení naměřených dat programem NeuroCom Data Analyzer 

testuMotor Control Test (MCT) (archiv autora, 2018) 
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5 VÝSLEDKY 

V následujících kapitolách jsou zaneseny výsledky všech probandů, jejichž 

charakteristika je blíže popsána v kapitole 4.2 Charakteristika výzkumného souboru. Data 

byla zpracována pro každého probanda zvlášť a následně porovnána pro určení statistické 

významnosti a ověření hypotéz. 

K ověření hypotéz a určení statistické významnosti terapeutické intervence byl použit 

Studentův párový t-test. Hodnota p jakožto hladina statistické významnosti byla stanovena 

0,05 (5%). Hladina klinické významnosti byla stanovena pomocí Cohenova koeficientu d. 

 

5.1 VYHODNOCENÍ SOT 

Naměřené hodnoty parametru Equilibrium Score (%) u jednotlivých probandů jsou 

zaneseny v Tabulce č. 3. Každý řádek obsahuje výsledky daného probanda chronologicky 

v průběhu testování. 

 

ES (Equilibrium score %) 

 COND1 COND2 COND3 COND4 COND5 COND6 

 PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

prob. č. 1 95,00 93,67 94,33 94,00 93,33 93,33 95,33 93,67 88,33 83,00 90,00 88,33 

prob. č. 2 97,33 95,00 94,67 96,00 94,67 95,00 91,00 93,00 69,67 61,67 61,67 66,00 

prob. č. 3 97,00 94,67 92,67 92,67 91,67 91,00 84,00 68,00 71,00 65,33 53,67 61,00 

prob. č. 4 94,67 94,33 92,33 89,00 89,00 87,33 89,67 86,67 74,00 73,00 81,67 79,67 

prob. č. 5 96,00 96,00 93,00 90,00 86,67 87,00 87,67 87,33 72,67 78,67 77,00 76,67 

prob. č. 6 94,67 95,00 94,00 84,00 93,33 88,00 87,67 83,67 69,33 67,00 79,00 66,00 

prob. č. 7 91,00 93,00 89,67 86,00 87,00 91,67 73,00 76,00 54,33 52,00 44,00 43,33 

průměr 95,10 94,52 92,95 90,24 90,81 90,48 86,90 84,05 71,33 68,67 69,57 68,71 

SO 1,95 0,91 1,57 3,99 3,01 2,89 6,53 8,56 9,21 9,75 15,48 13,56 

Tabulka č. 3 - Naměřené hodnoty Equilibrium Score (ES) testu SOT 

Legenda: ES - Equilibrium Score, SO - směrodatná odchylka, PRE - bez spánkové deprivace, POST - 

se spánkovou deprivací, COND1 - stoj s vizuální kontrolou (otevřené oči), COND2 - stoj bez vizuální 

kontroly (zavřené oči), COND3 - stoj s vizuální kontrolou a pohyblivým prostředím, COND4 - stoj s 
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vizuální kontrolou a pohyblivou plošinou, COND5 - stoj bez vizuální kontroly a s pohyblivou plošinou, 

COND6 - stoj s vizuální kontrolou, pohyblivým prostředím i plošinou 

 

V následující Tabulce č. 5 je zpracováno statistické zhodnocení dosažených výsledků 

testu SOT. Pro posouzení statistické významnosti byla stanovena hladina významnosti 5% (p 

= 0,05). Zároveň je zde zvýrazněna míra klinické významnosti vyjádřeného pomocí 

Cohenova d (Budíková, 2010), jež je v tabulkovém zpracování pro větší přehlednost rozlišena 

barevně dle následujících hodnot: 

- hodnoty do 0,2 představují klinickou nevýznamnost, zanedbatelný věcný účinek 

- hodnoty od 0,2 do 0,5 představují malou klinickou významnost 

- hodnoty od 0,5 do 0,8 představují střední klinickou významnost 

- hodnoty nad 0,8 znamenají vysokou klinickou významnost (Tabulka č. 4) 

 

Cohenovo d 0 – 0,2 0,2 – 0,5 0,5 – 0,8 0,8 a více 

Klinická významnost žádná malá střední vysoká 

Tabulka č. 4 - Barevné znázornění hodnot Cohenova koeficientu d 

 

ES (Equilibrium score %) 

 COND1 COND2 COND3 COND4 COND5 COND6 

 PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

průměr 95,10 94,52 92,95 90,24 90,81 90,48 86,90 84,05 71,33 68,67 69,57 68,71 

SO 1,95 0,91 1,57 3,99 3,01 2,89 6,53 8,56 9,21 9,75 15,48 13,56 

p hodnota 0,28 0,06 0,69 0,21 0,28 0,71 

Cohenovo d 0,38 0,89 0,11 0,37 0,20 0,06 

Tabulka č. 5 - Statistické zhodnocení průměrných hodnot testu SOT 

Legenda: ES - Equilibrium Score, SO - směrodatná odchylka, PRE - bez spánkové deprivace, POST - 

se spánkovou deprivací, COND1 - stoj s vizuální kontrolou (otevřené oči), COND2 - stoj bez vizuální 

kontroly (zavřené oči), COND3 - stoj s vizuální kontrolou a pohyblivým prostředím, COND4 - stoj s 

vizuální kontrolou a pohyblivou plošinou, COND5 - stoj bez vizuální kontroly a s pohyblivou plošinou, 

COND6 - stoj s vizuální kontrolou, pohyblivým prostředím i plošinou 
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Při hladině p 0,05 nebyl zachycen žádný statisticky významný rozdíl výsledků před a 

po vyvolání spánkové deprivace. V případě první, základní podmínky (COND1 – stoj 

s otevřenýma očima) byla zaznamenána nízká klinická významnost (Cohenovo d = 0,38). 

Podobně tomu bylo i u podmínky COND4 – stoj s otevřenýma očima a pohyblivou plošinou 

(Cohenovo d = 0,37) a COND5 – stoj se zavřenýma očima a pohyblivou plošinou (Cohenovo 

d = 0,2). 

Jako nejcitlivější parametr se jeví COND2 – stoj se zavřenýma očima (p = 0,06), 

dosahující klinicky významné hladiny Cohenova d = 0,89, která je dle výše uvedeného 

rozdělení klasifikována jako vysoká. Ovšem po bližším prozkoumání výsledků jednotlivých 

probandů je přítomna poměrně vysoká intraskupinová variabilita (Graf č. 1). Touto 

skutečností by bylo vhodné se blíže zabývat z hlediska osobní anamnézy a to zejména u 

probandů č. 2 a 3. 

 

 

Graf č. 1 - hodnoty p (svisle) u probandů 1 – 7 (vodorovně) při COND2 (stoj se zavřenýma očima) 

 

Naopak COND3 (stoj s otevřenýma očima a pohyblivým prostředím) a COND6 (stoj s 

otevřenýma očima, pohyblivým prostředím i plošinou) se pohybují na hladině statistické i 

klinické nevýznamnosti. Zároveň k poslední zmiňované podmínce je nutno přistupovat 

obezřetně, jelikož její hodnoty vykazují značný rozptyl vzhledem k průměrné hodnotě a může 

být nespolehlivá. 
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Tímto lze vyvrátit nulovou hypotézu H0 o nulovém efektu akutní spánkové deprivace 

v délce 24 hodin na posturální stabilitu. Dále lze potvrdit hypotézu H1, která předpokládá 

negativní efekt akutní spánkové deprivace v délce 24 hodin na posturální stabilitu u testů 

hodnotících úlohu jednotlivých senzorických funkcí při udržení posturální stability. Vzhledem 

k výsledkům podmínek COND2 a COND5, které probíhaly za absence vizuální kontroly, lze 

hypotézu  H1
2 

rovněž potvrdit. 

 

5.2 VYHODNOCENÍ MCT 

Naměřené hodnoty parametru Latency (ms) u jednotlivých probandů jsou zaneseny v 

Tabulce č. 6 (backwards - vzad) a 8 (forwards - vpřed). Každý řádek obsahuje výsledky 

daného probanda v průběhu testování od malých až po velké translační pohyby plošiny. Časy 

jsou udány vždy pro každou končetinu zvlášť (LL – levá, LR – pravá). Sloupce LL/LR 

obsahují výsledky za běžných podmínek, zatímco sloupce LL/LR – SD obsahují výsledky po 

vyvolání spánkové deprivace. V závěru tabulky jsou zaneseny průměrné naměřené hodnoty 

pro každou z podmínek. 

 

Latency - backwards (ms) 

  Small Medium Large 

  LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD 

prob. č. 1 150 130 140 140 130 130 130 120 120 120 120 120 

prob. č. 2 100 100 120 120 110 110 110 120 100 120 110 110 

prob. č. 3 130 130 150 120 120 120 110 110 120 110 120 120 

prob. č. 4 130 130 130 130 140 140 140 140 90 120 120 130 

prob. č. 5 140 130 120 110 150 90 140 110 150 110 140 110 

prob. č. 6 120 120 120 100 130 140 120 120 130 130 130 140 

prob. č. 7 130 100 140 110 140 120 130 110 120 130 130 130 

průměr 128,57 120,00 131,43 118,57 131,43 121,43 125,71 118,57 118,57 120,00 124,29 122,86 

SO 15,74 14,14 12,15 13,45 13,45 17,73 12,72 10,69 19,52 8,16 9,76 11,13 

Tabulka č. 6 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vzad, před (LL/LR) a po 

(LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: LL - Latency Left, LR - Latency Right, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná 

odchylka, Small - translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace 

velkého rozsahu) 
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Latency - backwards (ms) 

  Small Medium Large 

  LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD 

průměr 128,57 120,00 131,43 118,57 131,43 121,43 125,71 118,57 118,57 120,00 124,29 122,86 

SO 15,74 14,14 12,15 13,45 13,45 17,73 12,72 10,69 19,52 8,16 9,76 11,13 

hodnota p 0,11 0,05 0,31 0,22 0,87 0,79 

Cohenovo d 0,57 1,00 0,64 0,60 0,09 0,14 

Tabulka č. 7 -  Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vzad a to před 

(LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

 (Legenda: LL - Latency Left, LR - Latency Right, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná 

odchylka, Small - translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace 

velkého rozsahu) 

Výše uvedené tabulky shrnují výsledky parametru Latency ve směru vzad. U velkých 

translací se jedná o výsledky odpovídající statistické i klinické nevýznamnosti pro obě 

končetiny (p = 0,87 a 0,79; Cohenovo d = 0,09 a 0,14). Naopak malé a střední stimuly se 

ukázaly v tomto směru jako citlivější parametr poukazující na vliv spánkové deprivace. V 

případě malých posunů u dominantní končetiny se výsledky pohybují dokonce v mezích 

statistické významnosti (p = 0,05) a to ve smyslu snížení této reakční doby (Graf č. 2). 

Relativně shodné výsledky pravé a levé dolní končetiny lze zaznamenat u středních translací, 

které dosahovaly podobných hodnot (Cohenovo d = 0,64 a 0,6) indikující střední hladinu 

klinické významnosti. 
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Graf č. 2 - Grafické zobrazení vlivu SD na reakční dobu (Latency) při translacích vzad. Zvýrazněný 

nejcitlivější parametr malých translací vzad u pravé dolní končetiny (Small – R) s p = 0,05 

(Legenda: PRE – před vyvoláním akutní spánkové deprivace, POST – po vyvolání akutní spánkové 

deprivace) 

Následuje zhodnocení parametru Latency při anteriorních, postupně zvyšujících se 

translačních pohybech plošiny. Podobně jako u směru vzad jsou nejdříve uvedené naměřené 

hodnoty jednotlivých probandů, které byly dle jednotlivých podmínek zprůměrovány pro 

každou končetinu zvlášť.  

 

Latency - forwards (ms) 

  Small Medium Large 

  LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD LL LL - SD LR LR - SD 

prob. č. 1 150 120 140 140 120 140 120 140 130 130 120 130 

prob. č. 2 130 110 110 110 130 130 120 120 100 110 100 110 

prob. č. 3 120 130 120 120 120 130 120 120 110 120 110 120 

prob. č. 4 150 160 160 180 160 180 160 170 160 160 150 160 

prob. č. 5 120 160 140 130 150 170 150 170 150 160 140 160 

prob. č. 6 120 130 120 170 130 140 120 140 120 130 120 120 

prob. č. 7 140 140 130 150 180 130 130 120 140 120 130 120 

průměr 132,86 135,71 131,43 142,86 141,43 145,71 131,43 140,00 130,00 132,86 124,29 131,43 

SO 13,80 19,02 16,76 25,63 22,68 20,70 16,76 22,36 21,60 19,76 17,18 20,35 

Tabulka č. 8 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vpřed, před (LL/LR) a po 

(LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Small - L Small - R Medium - L Medium - R Large - L Large - R

PRE 128,57 131,43 131,43 125,71 118,57 124,29

POST 120 118,57 121,43 118,57 120 122,86
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(Legenda: LL - Latency Left, LR - Latency Right, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná 

odchylka, Small - translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace 

velkého rozsahu) 

Výše uvedená data byla poté statisticky zpracována (Tabulka č. 9). 

 

Latency - forwards (ms) 

 
Small Medium Large 

 
L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD 

průměr 132,86 135,71 131,43 142,86 141,43 145,71 131,43 140,00 130,00 132,86 124,29 131,43 

SO 13,80 19,02 16,76 25,63 22,68 20,70 16,76 22,36 21,60 19,76 17,18 20,35 

hodnota p 0,75 0,19 0,67 0,11 0,52 0,09 

Cohenovo d 0,17 0.52 0,19 0,43 0,13 0,37 

Tabulka č. 9 - Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vpřed a to před 

(LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: LL - Latency Left, LR - Latency Right, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná 

odchylka, Small - translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace 

velkého rozsahu) 

 

Naopak v případě translací vpřed již tento efekt snížení reakčních časů nebyl 

zaznamenán. Na rozdíl od směru vzad došlo celkově k mírnému zvýšení reakčních časů, 

nicméně tento rozdíl nedosahoval při statistickém zpracování takové významnosti jako směr 

předešlý. Dva z šesti případů vykazovaly malou klinickou významnost. Jedná se o posuny 

střední (Cohenovo d = 0,43) a velké velikosti (Cohenovo d = 0,37). Malé posuny se opět 

ukázaly jako parametr s větší citlivostí, kde byla zachycena klinická významnost střední 

hladiny (Cohenovo d = 0,52). K povšimnutí ovšem stojí i fakt, že se ve všech třech 

zmiňovaných případech jednalo vždy o dominantní, pravou, dolní končetinu. Na levé 

končetině tento vliv nebyl zachycen (Graf č. 3). 
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Graf č. 3 - Grafické zobrazení vlivu SD na reakční dobu (Latency) při translacích vpřed 

(Legenda: PRE – před vyvoláním akutní spánkové deprivace, POST – po vyvolání akutní spánkové 

deprivace) 

 

Při porovnání výsledků parametru Latency ve směru vzad a vpřed nelze hypotézu H2
1 

jednoznačně potvrdit. Výsledky ji potvrzují pouze částečně a to pouze při translacích ve 

směru vpřed, kdy došlo k prodloužení reakční doby, avšak bez statistické významnosti. 

 

Následujícím hodnoceným parametrem byl tzv. Amplitude Scaling, jehož hodnoty 

jsou uvedeny v Newtonech (N). Každý řádek obsahuje výsledky daného probanda v průběhu 

testování od malých až po velké translační pohyby plošiny a to vždy pro každou končetinu 

zvlášť. Sloupce L/R obsahují výsledky za běžných podmínek, zatímco sloupce L/R – SD 

obsahují výsledky po vyvolání spánkové deprivace. V závěru tabulky jsou zaneseny průměrné 

naměřené hodnoty pro každou z podmínek. 

  

Small - L Small - R Medium - L Medium - R Large - L Large - R

PRE 132,86 131,43 141,43 131,43 130 124,29

POST 135,71 142,86 145,71 140 132,86 131,43
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Amplitude scaling - backwards (N) 

 
Small Medium Large 

 
L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD 

prob. č. 1 4 3 3 2 9 9 7 6 10 12 8 9 

prob. č. 2 3 2 3 2 5 3 6 4 6 5 6 7 

prob. č. 3 2 2 1 2 6 5 3 4 13 9 10 7 

prob. č. 4 1 1 2 0 2 2 2 2 3 4 3 3 

prob. č. 5 1 1 2 1 6 3 6 2 10 4 8 4 

prob. č. 6 2 2 1 2 5 3 2 2 7 6 4 5 

prob. č. 7 1 1 1 3 3 2 5 3 6 4 7 6 

průměr 2,00 1,71 1,86 1,71 5,14 3,86 4,43 3,29 7,86 6,29 6,57 5,86 

SO 1,15 0,76 0,90 0,95 2,27 2,48 2,07 1,50 3,34 3,09 2,44 2,04 

Tabulka č. 10 - Naměřené hodnoty parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace vzad, před 

(L/R) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: L – levá, R – pravá, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná odchylka, Small - 

translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace velkého rozsahu) 

Z Tabulky č. 10 lze vyčíst přímou úměru mezi velikostí translací a velikostí síly 

odpovědi (Amplitude Scaling) a to před i po vyvolání spánkové deprivace. Dle této tendence 

se tedy hodnoty Amplitude Scaling přirozeně zvyšují v závislosti na zvyšujících se 

translačních pohybech plošiny. Při stranovém porovnání vyvinula levá dolní končetina vždy 

větší sílu jako odpověď na tyto pohyby. 

 

Amplitude Scaling - backwards (N) 

  Small Medium Large 

  L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD 

průměr 2,00 1,71 1,86 1,71 5,14 3,86 4,43 3,29 7,86 6,29 6,57 5,86 

SO 1,15 0,76 0,90 0,95 2,27 2,48 2,07 1,50 3,34 3,09 2,44 2,04 

hodnota p 0,17 0,80 0,02 0,12 0,18 0,39 

Cohenovo d 0,3 0,16 0,54 0,63 0,48 0,31 

Tabulka č. 11 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace vzad a to 

před (L/LR) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: L – levá, R – pravá, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná odchylka, Small - 

translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace velkého rozsahu) 
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Z hlediska průměrných výsledků Amplitude Scaling ve směru vzad vedla spánková 

deprivace ke snížení síly odpovědi. Tyto výsledky ovšem úzce korelují s výsledky reakční 

doby odpovědi a pro správnou interpretaci je na ně nutno pohlížet i v rámci parametru 

Latency, jehož hodnoty byly v případě translací vzad rovněž sníženy. Z hlediska statistického 

zpracování dosáhla jedna z podmínek (střední translace u levé dolní končetiny) hladiny 

statistické významnosti (p = 0,02). Dva ze šesti případů lze označit jako středně klinicky 

významné. Zbylé případy byly zhodnoceny jako klinicky málo či nikterak významné. 

 

Amplitude Scaling - forwards (N) 

  Small Medium Large 

  L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD 

prob. č. 1 2 3 4 3 4 6 5 7 6 7 6 6 

prob. č. 2 1 1 3 1 2 2 3 3 5 3 5 4 

prob. č. 3 3 1 2 1 5 4 4 3 6 8 6 7 

prob. č. 4 1 2 1 1 3 2 3 2 3 3 4 4 

prob. č. 5 2 1 2 1 4 2 3 3 5 4 4 4 

prob. č. 6 3 1 3 2 4 2 5 4 5 4 4 5 

prob. č. 7 1 2 1 2 4 2 3 2 8 2 6 2 

průměr 1,86 1,57 2,29 1,57 3,71 2,86 3,71 3,43 5,43 4,43 5,00 4,57 

SO 0,90 0,79 1,11 0,79 0,95 1,57 0,95 1,72 1,51 2,23 1,00 1,62 

Tabulka č. 12 - Naměřené hodnoty parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace vpřed, před 

(L/R) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: L – levá, R – pravá, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná odchylka, Small - 

translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace velkého rozsahu) 
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Při pohybech vpřed lze rovněž pozorovat vzrůstající hodnoty se zvyšujícími se 

translačními pohyby plošiny. Z aspektu stranového porovnání jsou výsledky konzistentního 

charakteru bez výrazného převažujícího trendu. 

 
 

Amplitude Scaling - forwards (N) 

  Small Medium Large 

  L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD L L - SD R R - SD 

průměr 1,86 1,57 2,29 1,57 3,71 2,86 3,71 3,43 5,43 4,43 5,00 4,57 

SO 0,90 0,79 1,11 0,79 0,95 1,57 0,95 1,72 1,51 2,23 1,00 1,62 

hodnota p 0,60 0,09 0,17 0,52 0,35 0,53 

Cohenovo d 0,34 0,74 0,65 0,2 0,52 0,32 

Tabulka č. 13 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace vpřed a to 

před (L/LR) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

(Legenda: L – levá, R – pravá, SD - akutní spánková deprivace, SO - směrodatná odchylka, Small - 

translace malého rozsahu, Medium - translace středního rozsahu, Large - translace velkého rozsahu) 

 

U translací vpřed měla spánková deprivace také vliv na velikost síly odpovědi a to ve 

smyslu snížení síly vyvolané translací, podobně jako tomu bylo u opačného směru. Nicméně 

žádnou z podmínek nelze při stanovené hladině p = 0,05 označit za statisticky významnou. 

Dle Cohenova d se tři podmínky pohybují svými výsledky v mezích střední klinické 

významnosti (Cohenovo d = 0,74, 0,65 a 0,52), po jedné pro každou velikost translací. Lze si 

povšimnout rovněž trendu nepřímé úměry mezi velikostí translací a klinickou významností.  

Čím nižší translace byly, tím významnější byl tento parametr z hlediska klinické významnosti, 

což znamená, že nejvíce se vliv spánkové deprivace projevil u translací vpřed malého 

rozsahu. Zbylé tři podmínky se umístily v mezích určených pro nízkou klinickou významnost 

a vyskytují se tudíž rovněž v každé ze tří skupin velikostí translací. 

 

Hypotéza H2
2
 předpokládala zvýšení parametru Amplitude Scaling po akutní 

spánkové deprivaci. Jelikož došlo v případech translací vzad i vpřed naopak ke snížení hodnot 

tohoto parametru, nebyla tato hypotéza potvrzena. 
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5.3 SOUHRN VÝSLEDKŮ 

Po provedení přístrojového měření hodnotící různé aspekty posturální stability lze 

vyvodit následující závěry. 

 

5.3.1 Sensory Organization Test 

Testová baterie obsahovala 6 různých podmínek, které vždy ve stejném pořadí 

manipulovaly a alterovaly jednotlivé senzorické složky. Žádná z těchto podmínek nebyla při 

stanovené hladině p = 0,05 (5%) statisticky významná. V případě klidného stoje s otevřenýma 

očima po spánkové deprivaci bylo sice měřené Equilibrium Score (%) oproti normálním 

podmínkám sníženo, což značí zhoršení posturálního řízení, avšak vliv spánkové deprivace 

byl v tomto případě pouze nízko klinicky významný. 

Nejvíce se efekt spánkové deprivace na posturální stabilitu projevil při druhé 

podmínce (COND2), kde byla vyřazena vizuální kontrola, a svojí hladinou p se pohybovala 

téměř na hranici statistické významnosti (p = 0,06).  

Podmínky COND4 – stoj s otevřenýma očima a pohyblivou plošinou (Cohenovo d = 

0,37) a COND5 – stoj se zavřenýma očima a pohyblivou plošinou (Cohenovo d = 0,2) se 

umístily v mezích nízké klinické významnosti. 

  

5.3.2 Motor Control Test 

Test byl rozdělen do 2 části – translace vzad a translace vpřed, přičemž každá z nich 

byla dále dělena na 3 části dle velikosti translací – translace malého, středního a velkého 

rozsahu. Hodnoceny byly parametry Latency (ms) a Amplitude Scaling (N). 

U translací vzad bylo pozorováno snížení doby odpovědi (Latency). Nejvíce se tento 

efekt projevil u malých translací u pravé (dominantní) dolní končetiny a z hlediska 

statistického zpracování ho lze označit za statisticky významný (p = 0,05). Naopak velké 

translace se svými hodnotami pohybovaly v mezích statistické a klinické nevýznamnosti. 

V případě posunů vpřed byl tento efekt opačný. Došlo zde vlivem spánkové deprivace naopak 

k mírnému zvýšení nástupu odpovědi. Pro každou velikost translací byl zachycen klinicky 

významný vliv spánkové deprivace a to vždy u pravé (dominantní) končetiny, který se 

zvýrazňoval se snižováním translací. U malých translací již šlo o středně klinicky významné 

výsledky (Cohenovo d = 0,52). 
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Při hodnocení síly odpovědi (Amplitude Scaling) u translací vzad lze rovněž 

pozorovat trend snížení hodnot tohoto parametru po spánkové deprivaci, což může do jisté 

míry korelovat s nižšími hodnotami parametru Latency. Z hlediska statistického zpracování 

dosáhla jedna z podmínek (střední translace u levé dolní končetiny) hladiny statistické 

významnosti (p = 0,02). U směru vpřed došlo také ke snížení síly odpovědi. Ve třech 

případech se jednalo o středně klinicky významné nálezy, po jedné pro každou velikost 

translací (Cohenovo d = 0,74, 0,65 a 0,52). Se zvyšováním translací se tato významnost 

snižovala. 
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6 DISKUZE 

 

Cílem této studie bylo pomocí provedeného experimentu zhodnotit vliv akutní 

spánkové deprivace na posturální stabilitu jedince. Spánková deprivace se stává s nástupem 

životního stylu moderní společnosti stále aktuálnějším tématem. Dle statistiky, jejiž výsledky 

byly publikované v roce 2013 (Jones, 2013), až 40% americké populace spí méně než 7 hodin 

denně. Průměrná délka spánku činila 6,8 hodin, což je o více než hodinu kratší doba oproti 

roku 1942, kdy spánek trval v průměru 7,9 hodin a pouhých 11% spalo méně než 7 hodin 

denně. 

Četné studie prokázaly významný vliv spánkové deprivace na kognitivní procesy 

lidského těla a to u akutní i chronické formy. Mezi tyto důsledky lze jmenovat např. lapsy 

koncentrace, kognitivní zpomalení, pokles bdělosti, zhoršení operačních činností apod. Stejně 

tak demonstrovaly přímé spojení mezi spánkově deprivovanými jedinci a zvýšeným rizikem 

pádů či incidencí dopravních nehod vlivem změn těchto kognitivních funkcí. Hovoří v této 

souvislosti o tzv. „spánkové opilosti“, kdy již 19 hodinová bdělost je při řízení automobilu 

srovnatelná s řízením s koncentrací alkoholu v krvi 0,5 ‰ (Williamson, 2010). 

 

Výzkumná otázka: Má akutní spánková deprivace (o délce 24 hodin) vliv na posturální 

stabilitu jedince? 

 

Posturální stabilita je důležitou funkcí lidského těla. Je založena na vzájemné 

koordinaci centrálního nervového systému společně s informacemi ze zrakových, 

somatosenzorických a vestibulárních receptorů a na následném zprostředkování centrálním 

nervovým systémem k efektorovým orgánům pohybového aparátu.  

Výzkumy neurofyziologické aktivity mozku ukazují, že po dlouhodobém bdění 

dochází k poklesu neuronální aktivity zejména v cortico-thalamické síti, která je zodpovědná 

za úroveň pozornosti a kognitivní výkon. Po jedné noci beze spánku bilaterální parietální 

prefrontální kortex je méně aktivován, což může ovlivnit některé mentální výkonné funkce 

jako např. zhoršená mentální flexibilita, inhibice chování, myšlení a řešení problémů (Thomas 

et al., 2000). Mnozí autoři se ve svých studiích shodují v mechanismu ovlivnění posturální 

stability spánkovou deprivací. Tyto změny v posturální stabilitě po spánkové deprivaci 

vysvětují poklesem úrovně pozornosti (Gribble, 2004, Liu et al., 2002, Nakano et al., 2001). 
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Udržování rovnováhy je založeno na kontinuální integraci vstupů z vizuálního, 

vestibulárního a somatosensorického systému centrálním nervovým systémem, zejména pak 

cerebellem, thalamem a prefrontálním kortexem (Ma et al., 2009). Umožňuje určení vzájemné 

pozice tělních segmentů včetně jejich vztahu k okolnímu prostředí. Tato senzorická integrace, 

zodpovědná za správnou svalovou aktivitu pro udržení rovnováhy, vyžaduje vysokou úroveň 

bdělosti (vigilance). 

Cirkadiánní rytmy, podobně jako spánková deprivace, ovlivňují stav této bdělosti, 

čímž mají tyto dva procesy společný vliv i na posturální stabilitu a nelze jejich vzájemný 

vztah studovat odděleně. Četné studie prokazují cirkadiánní fluktuaci posturální stability 

(Gribble, 2004, Nakano et al., 2001, Bougard. 2011). Nejnižší úrovně dosahuje posturální 

stabilita v časně ranních hodinách (mezi 5.00 a 8.00) a poté kolem 13. hodiny odpoledne. 

V prvním případě jde o čas, kdy tělo dosahuje nejnižší teploty. V případě druhém jde o dobu, 

která se v zahraniční literatuře označuje jako „post-lunch dip“, která je spojená se zvýšenou 

ospalostí a poklesem energie (Monk, 2005). Naopak nejlepší výsledky z hlediska posturální 

stability lze zaznamenat kolem 10. hodiny dopoledne a poté v odpoledních hodinách 

s maximem kolem 22. hodiny večer (Ma, et al., 2009, Fabbri, 2006, Gribble, 2004, Nakano et 

al., 2001). 

Zkoumání kombinovaného vlivu spánkové deprivace a denní doby na posturální 

stabilitu je rovněž předmětem mnoha studií. Data naměřená v ranních hodinách po noci beze 

spánku jsou ovšem kontroverzních závěrů. Zatímco někteří autoři evidovali zhoršení 

parametrů posturální stability (Nakano et al., 2006, Patel et al., 2008, Ma et al., 2009), jiní 

nezískali výsledky, které by významně potvrzovaly vliv spánkové deprivace na posturální 

stabilitu nebo se jim podařilo tento vliv odhalit až po určitém ztížení testovacích podmínek. 

To představovalo například omezení či alterace některých senzorických vstupů či multi-

taskingové úkony při stoji na nestabilní plošině orientující pozornost jiným směrem (Bougard. 

2011, Gomez et al, 2008, Schlesinger et al., 1998).  

 Ve vztahu k této problematice existuje celá řada více či méně významných faktorů, 

které je nutno při vyhodnocování experimentu brát na vědomí. Jedním z nich je pohlaví 

testovaných. Při porovnání reakčních časů byl v předchozích studiích zaznamenán rozdíl mezi 

reakcemi mužů a žen po spánkové deprivaci. Zatímco u mužů se reakční časy prodloužily o 

30% po dlouhodobé bdělosti (o délce 38 hodin), ženy reagovaly na tyto podmínky pouhými 

11%, což naznačuje, že ženy podléhají vlivům spánkové deprivace méně oproti mužské 

populaci (Corsi-Cabrera, 2003). Avšak dle studie z roku 2006 (Blatter et al.) to byli naopak 
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muži, kteří při měření reakčního času dosahovali rychlejších výkonů. Ženy se ovšem při 

tomto měření dopouštěly méně chyb a více zvažovaly své reakce. To opět vede k závěru, že 

spánkově deprivované ženy se neuchylují k riskantnímu chování v takové míře, jaká byla 

zaznamenána ve stejné situaci u mužů. Zvýšená impulzivita a tendence k riskantnímu chování 

je rovněž považována za projevy spánkové deprivace. 

Jak již bylo výše zmíněno, udržování posturální stability vyžaduje určitou míru 

pozornosti. K verifikaci této hypotézy se v mnohých studiích využívá duálních úloh (tzv. 

dual-task). Pellecchia (2003) požádala účastníky své studie, aby udržovali rovnováhu při 

současném provádění tří různých druhů úkolů, které vyžadovaly postupně rostoucí úroveň 

pozornosti. Posturální výchylky byly zaznamenávány pomocí stabilometrické plošiny. 

Zjištěna byla přímá úměra mezi mírou výchylek a náročností úkolů, a tudíž největší 

destabilizace byla zaznamenána u kognitivně nejnáročnějších úkolů, vyžadujících vysokou 

míru pozornosti. V souladu s tímto tvrzením je i studie Maki a McIlroye (1996), kteří rovněž 

zachytili tento vztah mezi posturální stabilitou a kognitivními úkoly náročnými na úroveň 

pozornosti. 

Teasdale a Simoneau (2001) tuto hypotézu rozšířili o aspekt věku, Jejich cílem bylo 

zjistit, jak je tento vztah ovlivněn s narůstajícím věkem a využili k tomuto účelu opět dual-

task testování u dvou různých skupin věkového průměru 25 let a 68 let. Skupina starších 

jedinců se ukázala jako náchylnější k úpadkům pozornosti oproti mladším účastníkům, což 

rovněž vedlo k výraznějšímu zhoršení posturální stability. Předchozí výzkumy také 

nasvědčují, že jedinci vyššího věku potřebují k udržení posturální stability vyšší míru 

pozornosti v porovnání s mladší populací. Tento fakt je vysvětlován malfunkcí vizuálního, 

vestibulárního a proprioceptivního systému díky pokročilým involučním změnám (Fife, 

Baloh, 1993). 

Výzkumný soubor tohoto experimentu tvořilo 7 mladých žen (n = 7) průměrného věku 

24 let (± 0,77). Zaměří-li se pozornost na destabilizační efekt spánkové deprivace u 

rozdílných věkových skupin, výsledky opět prokazují zhoršené výkony u starší populace. 

Robillard et al. (2011) porovnával ve své studii skupinu 15 probandů průměrného věku 24 let 

(± 2,7) a skupinu 15 probandů průměrného věku 64 let (± 3,2).  Po 26 hodinovém 

kontinuálním bdění byla posturální stabilita zhoršena u obou věkových skupin. Ve skupině 

mladších jedinců byly výsledky jen mírně zhoršeny, zatímco mnohem výraznější efekt byl 

zachycen u starších jedinců.  
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Diskuze k hypotéze H1
1
: Parametr Equilibrium Score testu Sensory Organization Test bude 

po akutní spánkové deprivaci snížen. 

 

Předpokladem udržení posturální stability je správná integrace informací z vizuálního, 

vestibulárního a somatosenzorického aparátu. Jejich momentální podíl na udržení rovnováhy 

je neustále dynamicky přehodnocován centrálním nervovým systémem (Fabbri, 2006). Tento 

proces vyžaduje vysokou hladinu pozornosti zvláště, když jeden ze senzorických systémů 

poskytuje omezené množství informací. Jedno z častých vysvětlení zhoršené posturální 

stability pod spánkovou deprivací je pokles pozornosti, vedoucí ke zpomalené či nesprávné 

senzorické integraci, což následně negativně ovlivňuje i adaptační mechanismy. Tyto 

mechanismy představují schopnost zvolit správnou a přiměřenou motorickou odpověď pro 

zachování rovnováhy (Patel et al. 2008, Bougard, 2011, Fabbri 2006). 

 

V tomto experimentu byly naměřeny nižší hodnoty ES po vyvolání akutní spánkové 

deprivace u všech podmínek (COND1-6), což značí zhoršenou senzorickou organizaci. 

Nicméně žádná z těchto podmínek nedosahovala statistické významnosti a nepřekročila 

hladinu p ≤ 0,05. U podmínky COND2 byla zachycena vysoká klinická významnost pomocí 

hodnoty Cohenova d (Cohenovo d = 0,89). Po zpracování naměřených hodnot byla tato 

hypotéza potvrzena. 

 

Diskuze k hypotéze H1
2
: Parametr Equilibrium Score testu Sensory Organization Test při 

stoji se zavřenýma očima bude po akutní spánkové deprivaci snížen. 

 

Role zraku je pro zachování posturální stability při prodloužené bdělosti 

kontroverzním tématem. Dle Rogé (2009) dochází k narušení využití vizuálního pole 

akcentujícímu s narůstajícím věkem. Zatímco některé studie vykazují zvýraznění (Liu et al., 

2002, Gomez et al., 2008), jiní autoři avšak došli k závěrům evidující naopak eliminaci 

(Fabbri, 2006) negativního efektu spánkové deprivace na posturální motoriku při očích 

zavřených. Většímu porozumění mechanismu alterace vizuálního systému se přiblížila ve své 

studii Aguiar (2014), která zaznamenala u spánkově deprivovaných omezení schopnosti 

výběru relevantních vizuálních vstupů při udržení rovnováhy. Limitací této studie avšak bylo 

porovnání dvou různých výzkumných souborů, a tudíž mohly být výsledky ovlivněny i 

interindividuálními rozdíly. V této studii dosahovali jedinci největších propadů posturální 
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motoriky při COND2 (stoj se zavřenýma očima). Tyto výsledky se shodují rovněž 

s výzkumem Fabbri (2006), věnujícímu se rovněž posturální stabilitě po prodloužené bdělosti. 

Probandi byli ovšem testováni v různé časy, a tudíž zde byla zanedbána cirkadiánní fluktuace 

posturální stability. 

Charakteristika podmínky COND2 spočívá v omezení vizuálních informací (oči 

zavřené) a posturální systém tak má k dispozici pouze informace z vestibulárního aparátu a 

somatosensorů. Toto omezení vizuálních informací se využívá i v 5. podmínce – COND5, kde 

je situace dále ztížena pohyblivou plošinou a za udržení rovnováhy je zodpovědný převážně 

vestibulární aparát. Možnou interpretací zhoršených výkonů při zavřených očích může být 

tedy i větší spoléhání se informace z vizuálních receptorů či zhoršená schopnost využít 

dostupné informace ze zbylých senzorických systémů. Podobného názoru jsou i autoři studie 

publikované v roce 2015 (Cuthberstson, 2015), kteří měřili posturální stabilitu u lékařů po 

odpracování noční směny rovněž pomocí počítačové posturografie. Při provádění testu MCT 

nebyl zjištěn žádný statisticky významný vliv spánkové deprivace, avšak u testu SOT byly 

statisticky významně zhoršeny výkony a to právě u podmínky COND5. Autoři tak docházejí 

k závěru, že po kontinuální bdělosti se jedinci více spoléhali na zrak při udržení rovnováhy. 

Tato hypotéza se shoduje i s výsledky studie, jejíž autoři se zabývali vlivem spánkové 

deprivace u starších jedinců, kteří se rovněž více spoléhali na zrakový aparát (Robillard et al., 

2011). Dále se domnívají, podobně jako četné jiné studie, že zhoršení posturální stability při 

využívání vestibulárního aparátu není způsobeno poruchou funkce vestibulárního aparátu jako 

takového, nýbrž poruchou funkce tyto informace efektivně využít na centrální úrovni 

(Bougard, 2011, Morad, 2007, Avni, 2006). 

Dalším možným faktorem zhoršení posturální stability je samotný průběh testování a 

pořadí jednotlivých podmínek. Zatímco v druhé polovině testu Sensory Organization Test 

museli jedinci čelit náročnějším podmínkám v podobně pohyblivého prostředí či plošiny, 

které u nich do jisté míry zvýšily míru bdělosti, v případě COND1 a COND2 šlo o pouhý 

nerušený stoj, který mohl mít za následek postupný útlum pozornosti. Předchozí studie rovněž 

potvrdily, že negativní efekt spánkové deprivace se zvyšuje při delších a monotónních 

úkonech (Aguiar, 2014, Patel et al., 2008). 

 

Po zpracování naměřených hodnot byla shledána u podmínky COND2 vysoká klinická 

významnost (Cohenovo d = 0,89), avšak hladina p se pouze přiblížila 5% hranici statistické 
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významnosti (p = 0,06). Výsledky COND5 byly zhodnoceny jako nízko klinicky významné 

(Cohenovo d = 0,2). Na základě těchto dat byla tato hypotéza potvzena. 

 

Diskuze k hypotéze H2
1
: Parametr Latency testu Motor Control Test bude po akutní spánkové 

deprivaci zvýšen. 

 

Automatické posturální reakce jsou primárním zdrojem rovnovážně korekční odpovědi 

na neočekávané změny zevního prostředí. Jsou vyvolány externím stimulem a nepodléhají 

vědomé kontrole. Když je tělo vychýleno z rovnováhy, impulsy pocházející ze senzorických 

receptorů aktivují reflexní kontrakce svalových skupin pro znovunastavení rovnováhy. 

Neuromuskulární odpověď na destabilizaci COM generuje trajektorii COP, která je při 

testování MCT snímána dynamometrickou plošinou. Rychlé, mimovolní reakce na náhlé 

translační pohyby plošiny jsou vyvolány především na podkladě proprioceptivních stimulů. 

Vestibulární a vizuální vstupy mohou modulovat, avšak je velice nepravděpodobné, že by 

izolovaně iniciovaly tyto odpovědi. A tudíž latence těchto odpovědí jsou obvykle v normě i u 

jedinců s bilaterálním omezením vestibulárních vstupů a nejsou výrazně ovlivňovány zrakem 

(Natus Medical Incorporated, 2013). 

Automatické posturální odpovědi jsou zprostředkovány dráhami s dlouhou latencí 

(long-latency pathways) zahrnující periferní senzorické a motorické nervy, ascendentní 

senzorické a descendentní motorické dráhy míchy a motorické oblasti mozkového kmene a 

kortexu. Latence mohou být prodlouženy v reakci na možnou poruchu v rámci těchto struktur 

(Natus Medical Incorporated, 2013). Spánková deprivace je velmi často spojována 

s prodloužením reakčních časů (Orzeł-Gryglewska, 2010, Griffith, 2015, Williamson, 2010 

Chittora et al., 2015). U testu MCT tomu tak bylo pouze v případě posunů vpřed, kdy 

citlivějšími pro tyto účely se ukázaly být menší translace, zejména u dominantní dolní 

končetiny. 

Opačného efektu měla spánková deprivace u translací vzad. Faktorem nulového či 

dokonce pozitivního vlivu kontinuálního bdění může být mimo jiné i aktuální úroveň 

excitability. Véle (1995) uvádí procesy nastavující excitabilitu centrálního nervového systému 

jako jedno z kritérií určujících kvalitu posturální motoriky. Excitabilita CNS je ovlivňována 

řadou faktorů včetně okamžitých a krátkodobých vlivů jako například únava, míra senzorické 

aference, učení (na podkladě předchozí zkušenosti) či hladina glykémie (Véle, 2006). 

Závislost excitability na denní době a její vývoj v průběhu prodloužené bdělosti se zabýval ve 
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své studii Huber et al. (2013). Závěrem této studie bylo, že kortikální excitabilita, podobně 

jako posturální stabilita, rovněž podléhá diurnálnímu vlivu, nicméně s prodlouženou dobou 

bdění její míra nelineárně narůstá a to i po 24 hodinové spánkové deprivaci (Huber et al., 

2013, Gorgoni et al., 2014). Podobného názoru jsou i autoři výzkumné studie publikované 

v roce 2016 (Ly et al.), kteří tento nárůst zaznamenali i po 29 hodinové kontinuální bdělosti. 

Podle těchto zjištění lze očekávat nejnižší úroveň excitability časně ráno po probuzení, 

což podle výzkumného protokolu tohoto experimentu odpovídá první fázi měření, tj. před 

vyvoláním spánkové deprivace. V následujících 24 hodinách bdění úroveň excitability 

stoupala až na hladinu, která mohla ovlivnit výsledky v druhé fázi měření, tj. po vyvolání 

spánkové deprivace. 

V neposlední řadě se na výsledcích mohl podílet i faktor již výše zmíněného učení 

(Véle, 2006). Ačkoliv probandi absolvovali měření pouze dvakrát, doba mezi jednotlivým 

testováním byla relativně krátká a předchozí zkušenost s tímto testem včetně jeho průběhu 

mohla hrát do jisté míry roli. Motorické učení na základě přechozí zkušenosti je faktorem 

společným pro výsledky celého experimentu. Experiment je navržen a proveden metodou 

opakovaných měření a z tohoto důvodu jej nelze při vyhodnocování dat vyloučit. Mimo jiné 

při druhém měření velice pravděpodobně došlo u probandů ke snížení psychické tenze a 

strachu z neznámého, což se opět mohlo projevit na výsledcích z důvodu narušení potřebné 

koordinace.  

 

Získané hodnoty nevykazovaly jednoznačný trend. Při změně směru translací se 

výsledky zásadně lišily. V případě směru vzad bylo pozorováno snížení parametru Latency, 

naopak při směru vpřed došlo ke zvýšení doby latence. Na základě těchto divergentních dat 

nelze hypotézu ani potvrdit, ani vyvrátit.  

 

Diskuze k hypotéze H2
2
: Parametr Amplitude Scaling testu Motor Control Test bude po 

akutní spánkové deprivaci zvýšen. 

 

Amplitude Scaling (response strength, síla odpovědi) představuje schopnost jedince 

vyprodukovat takové množství síly adekvátní k míře vychýlení dynamometrickou plošinou. 

Tato plošina se pohybuje konstantní rychlostí, přístrojem přizpůsobenou výšce jedince. 

Nepřiměřené síly odezvy mohou být důsledkem muskuloskeletálních nebo ortopedických 

poranění, abnormalitami automatické odpovědi drah s dlouhou latencí a/nebo abnormálními 
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adaptacemi, kdy jsou tyto automatické odpovědi potlačeny. Pokud jsou naměřené hodnoty 

bilaterálně nízké v daném směru, jedinec není schopen efektivně rychle a přesně kompenzovat 

translační výchylky v tomto směru. V opačném případě, kdy jsou silové odpovědi 

nepřiměřeně vysoké, u jedince se může vyskytovat tendence k „přestřelení“ cílové 

centralizované pozice (Natus Medical Incorporated, 2013). 

Mimo výše uvedené faktory mohla naměřené výsledky ovlivnit i změna svalového 

napětí, konkrétně jeho mírné zvýšení. Tento efekt byl pozorován již ve studii Wilkinsona 

z roku 1962 (Wilkinson, 1962). K získání dát využil metodu EMG, přičemž hodnoty byly 

měřeny na relaxovaných svalech paže. Přechodné zvýšení svalového napětí je vysvětlováno 

jakožto kompenzační mechanismus snížené pozornosti a umožňuje tak zachovat počáteční 

úroveň sledovaných parametrů (Orzeł-Gryglewska, 2010).  

 

Parametr Amplitude Scaling je úzce spjat s parametrem Latency. Jak uvádí sám 

výrobce použité přístrojové techniky je nutno jej interpretovat ve vzájemném vztahu (Natus 

Medical Incorporated, 2013). V případě tohoto experimentu korelovaly změny latence 

(Latency) se změnami síly odpovědi (Amplitude Scaling). Hypotéza H2
2 

předpokládala 

zvýšení parametru Amplitude Scaling. Z důvodu převážného snížení tohoto parametru nebyla 

hypotéza H2
2
 potvrzena. 

 

Expetimentu se zúčastnilo celkem 7 probandek. Dodržení kontinuální bdělosti bylo 

kromě dohledu hlavního řešitele kontrolováno i pomocí náramkových hodinek Amazfit typu 

„smartwatch“ od firmy Xiaomi. Ve dvou případech byly obě fáze měření opakovány 

z důvodu nedodržení požadované spánkové deprivace. Tato měření proběhla s časovým 

odstupem jednoho týdne od původního, nezdařeného, pokusu o dodržení požadovaných 

podmínek experimentu.  
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7 ZÁVĚR 

Práce je věnována tématu významu spánku z hlediska posturální stability. Jsou zde 

shrnuty poznatky z oblasti spánkové medicíny, fyziologie spánku a významu spánku pro 

lidský organismus. Práce dále popisuje pojmy týkající se posturální stability, jejího řízení a 

faktorů ovlivňujících její kvalitu. 

Cílem bylo zjistit, zda bude mít 24 hodinová spánková deprivace vliv na kvalitu 

posturální stability, která byla hodnocena pomocí počítačové dynamické posturografie. Po 

prostudování problematiky spánku a jeho nedostatku včetně možných důsledků a dále i 

problematiky vlivu tohoto nedostatku na posturání stabilitu z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska byla stanovena výzkumná otázka společně s hypotézami této studie. 

Výsledky této práce potvrzují negativní vliv na řízení posturální stability při spánkové 

deprivaci z hlediska senzorické organizace. Tento vliv byl zvýrazněn zejména při vyřazení 

zrakové kontroly. Po statistickém zpracování ovšem nedosahoval statistické významnosti (p = 

0,06). 

Po zhodnocení naměřených výsledků u testu MCT, tedy testu hodnotící automatické 

posturální reakce, byly zaznamenány výsledky divergentního charakteru. Při translacích vzad 

došlo ke zkrácení latence odpovědi, což bylo potvrzeno u malých posunů daty statistické 

významnosti (p = 0,05). Naopak tomu bylo u translací vpřed, kdy byly doby latence po 

spánkové deprivaci mírně prodlouženy, nejvíce pozorovatelné opět u malé velikosti translací. 

Nejednalo se ovšem o statisticky významné výsledky. V případě síly odpovědi se její velikost 

po spánkové deprivaci snížila a to u směru vzad i vpřed. U středních translací vzad šlo o 

výsledky statisticky významné (p = 0,02). 

Získaná data nasvědčují, že lze předpokládat vliv 24 hodinové spánkové deprivace na 

posturální stabilitu. Její dopad ovšem není při této délce kontinuální bdělosti natolik zásadní, 

aby se jednoznačně projevil u všech provedených testů. Rovněž vzhledem k malému množství 

testovaných jedinců nelze na základě výše uvedených výsledků docházet k obecně platným 

závěrům.  
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Příloha 1 

Souhlas Etické komise FTVS UK pod č. j. 141/2017 
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Příloha 2 

Vzor Informovaného souhlasu 

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 

diplomové práce s názvem Vliv akutní spánkové deprivace na posturální stabilitu člověka. 

Cílem práce je popsat vliv akutní spánkové deprivace na posturální chování člověka. 

Měření se uskuteční dvakrát a to dva po sobě jdoucí dny. První den se dostavíte k měření do 

Laboratoře sportovní motoriky na FTVS UK v předem domluvený čas. Měření o délce trvání 

přibližně 40 minut bude probíhat s využitím dynamického počítačového posturografu 

NeuroCom Smart EquiTest System. Následující noc strávíte beze spánku v prostorách 

tělocvičny katedry fyzioterapie na FTVS UK a to pod dohledem hlavního řešitele. Další den 

se dostavíte opět k měření a to ve stejný čas jako den předchozí. 

Na základě lékařského vyšetření stvrdíte, že netrpíte žádnou ze spánkových chorob, 

chorob nervového systému či jiných závažných onemocnění, která by Vám zamezovala 

účastnit se všech částí praktického měření. 

Všechna zmíněná vyšetření nejsou invazivní a nebude při nich poškozen kožní kryt. 

Při vyšetření budou respektovány Vaše subjektivní pocity. Při zmíněném vyšetření nehrozí 

žádná přímá rizika, pro případ pádu během vykonávání jednotlivých testů budete zajištěni 

bezpečnostními popruhy systému NeuroCom. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické 

podobě v repozitáři závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude 

k nahlédnutí ve studovně UK FTVS. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná 

v anonymní podobě a publikovaná v  diplomové práci, případně v odborných časopisech, 

monografiích a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. V maximální možné míře zajistím, aby 

získaná data nebyla zneužita.  

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Kateřina Klocová 

Podpis:................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: ………………………….………   

Podpis:................... 
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Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí 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 mé 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:...................................... 
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Příloha 3 

Seznam použitých zkratek 

 

ADT  Adaptation Test 

angl.  anglicky 

BAC  blood alcohol concentration 

BMI  body mass index 

CDP  computerized dynamic posturography, počítačová dynamická posturografie 

cm  centimetry 

CNS  centrální nervový systém 

COG  Centre of Gravity 

COP  Centre of Pressure 

EEG  elektroencefalogram 

EMG  elektromyogram 

EOG  elektrookulogram 

ES  Equilibrium Score 

h, hod  hodiny 

MEQ  Morningness-eveningness questionnaire 

MCT  Motor Control Test 

LOS  Limits Of Stability 

PVT  Psychomotor Vigilance Test 

REM  rapid eye movement 

RWS  Rhythmic Weight Shift 

SD  spánková deprivace 

SO  směrodatná odchylka 

SOT  Sensory Organization Test 

STH  somatotropní hormon 

US  Unilateral Stance 

WBS  Weight Bearing Squat 
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Příloha 4 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 - Změny ve složení a délce spánku v závislosti na věku 

Tabulka č. 2 - Anamnestická data výzkumného souboru (SO = směrodatná odchylka; BMI = 

body mass index) 

Tabulka č. 3 - Naměřené hodnoty Equilibrium Score (ES) testu SOT 

Tabulka č. 4 - Barevné znázornění hodnot Cohenova koeficientu d 

Tabulka č. 5 - Statistické zhodnocení průměrných hodnot testu SOT 

Tabulka č. 6 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vzad, před 

(LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 7 -  Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vzad a to 

před (LL/LR) a po (LL/LR - SD) vyvolání akutní spánkové deprivaceLR - SD) vyvolání 

akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 8 - Naměřené hodnoty parametru Latency testu MCT - translace vpřed, před 
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Tabulka č. 9 - Statistické zhodnocení parametru Latency testu MCT - translace vpřed a to 
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Tabulka č. 11 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 
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Tabulka č. 12 - Naměřené hodnoty parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 

vpřed, před (L/R) a po (L/R - SD) vyvolání akutní spánkové deprivace 

Tabulka č. 13 - Statistické zhodnocení parametru Amplitude Scaling testu MCT - translace 
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Vzor dotazníku ranních a večerních typů (MEQ) 

 

 

 


