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Abstrakt 

Autor: Anna Šalbabová 

Název: Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu 

Cíl: Cílem této práce je zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální 

stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí přístroje 

NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie tréninku 

akrobatických sportů.  

Metody: Měření probíhalo na přístroji NeuroCom Smart Equi Test, který je umístěn 

v kineziologické laboratoři na UK FTVS. Testování bylo provedeno na 20 probandech 

rozdělených do dvou stejně četných skupin. Jedna skupina se skládala ze sportovců 

provozujících akrobatický sport, druhá skupina byla bez historie tréninku akrobatického 

sportu. Věk všech probandů se pohyboval v rozmezí 20 - 34 let. K testování dynamické 

posturální stability byly použity Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test 

(MCT), Head Shake – Sensory Organization Test (HS-SOT). Ke zjištění stavu 

vestibulo-okulárního reflexu byl využit Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), kterému 

nutně předchází Perception Time Test (PPT). 

Výsledky: Byly zaznamenány signifikatně lepší výsledky u reakčních časů v testu MCT 

ve prospěch akrobatické skupiny a signifikatně lepší výsledky u poloviny 

z provedených testů Head Shake – SOT. Testy SOT a DVAT nevykázaly statisticky 

významné data.  

Závěr: Práce neprokázala lepší dynamickou posturální stabilitu akrobatických 

sportovců v jednoduchých posturálních úkolech oproti populaci bez minulosti 

akrobatického tréninku. Testy zaměřené na reakční čas prokázaly, že akrobatičtí 

sportovci potřebují kratší čas pro navrácení do výchozí rovnovážné polohy po 

nečekaném destabilizujícím stimulu. Vestibulární systém se též zdá být pozitivně 

ovlivněn provozováním akrobatického sportu, to však bylo potvrzeno pouze v polovině 

provedených testů a je tedy v tomto směru třeba dalšího výzkumu.  

Klíčová slova: Akrobacie, akrobatický sport, dynamická posturální stabilita, dynamická 

počítačová posturografie, NeuroCom, Smart Equi Test, postura, stabilita, vestibulární 

aparát, reakční čas. 

  



   

 

Abstract 

Author: Anna Šalbabová 

Title: Influence of acrobatic sports on dynamic postrual stability 

Objectives: The aim of this study is to evaluate an influence of acrobatic sports on 

dynamic postural stability with greater focus on vestibular system and reaction time of 

the subjects and to compare those qualities with non-acrobatic subjects who have no 

history of acrobatic training.  

Methods: Assessments were performed on NeuroCom Smart Equi Test device, which 

is located in laboratory of kinesiology at the UK FTVS. There were 20 subjects divided 

into 2 groups 10 subject each. One group made of 10 acrobatic athletes, the second 

group of 10 non-acrobatic subjects with no history of acrobatic training. The age of all 

subjects ranges from 20 to 34 years. For the testing of dynamic postural stability were 

used Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake – 

Sensory Organization Test (HS-SOT). For assessment of vestibulo-ocular reflex was 

used Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), which cannot be performed without 

Perception Time Test (PPT). 

Results: The results have shown significantly better reaction times of acrobatic group in 

MCT and better results of acrobatic group in Head Shake – SOT in half of the 

performed tests. SOT and DVAT have shown no significant data.  

Conclusion: This study has not proved that acrobatic athletes have better dynamic 

postural stability in easy postural tasks comared to non-acrobatic subjects. Tests, aimed 

on assessing the reaction time after unexpected destabilizing stimuli, have proved that 

acrobatic athletes need shorter time to regain balance. Their vestibular system has also 

showen better results however just in half of performed tests. The further research on 

thist topic is needed.  

Keywords: Acrobatic, acrobatic sports, dynamic postural stability, computerized 

dynamic posturography; NeuroCom, Smart Equi Test, posture, stability, vestibular 

system, reaction time. 
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1 ÚVOD 

Pohyb je motorem mého života a již od útlého dětství se jeho palivem stala 

sportovní gymnastika a její odvětví Teamgym. V rámci gymnastiky jsem si postupně 

s většími či menšími problémy osvojila akrobatické dovednosti v podobě převratových 

prvků různé obtížnosti – kotouly, přemety, salta a jejich variace. V gymnastickém 

odvětví jsou převratové prvky každodenním chlebem sportovce, nicméně pro mé 

vrstevníky a vrstevníky mých mladších i starších kolegyň a kolegů častokrát působil 

velké obtíže i zcela základní prvek jako kotoul, stoj na rukou či přemet stranou, jelikož 

ztráceli pojem o poloze svého těla v prostoru. Velice laicky řečeno, najednou nevěděli, 

kde je nahoře a kde dole.  

Sportovci trénující akrobatický sport musí obsáhnout komplexní motorické 

dovednosti. V jejich tréninku se kloubí síla, flexibilita, rychlost, rovnovážné dovednosti 

i umění koncentrace, a ve většině akrobatických sportů má velkou hodnotu i estetika. 

Pro správné provedení technicky náročných prvků musí být cvičenec schopen vysoké 

míry koordinace, a k tomu je zapotřebí schopnosti precizního vyhodnocení informací 

z různých receptorů zajišťujících dynamickou posturální stabilitu.  

Ve většině studií ve sportovním odvětví je hypotetizováno, že sportující 

populace má díky vysokým nárokům na složky zajišťující rovnovážné funkce lepší 

schopnost dynamické posturální stability. Ne všechny studie však tuto hypotézu 

potvrzují. Je tedy stále nejasné, do jaké míry je možný přenos nabytých specifických 

dovedností na jednoduché základní posturální úkoly jako např. bipedální stoj. Stejně tak 

je tomu v oblasti akrobatických sportů. Studie zaměřující se na akrobatické sportovce 

spíše potvrzují názor, že specifické dovednosti jsou na jednoduché posturální úkoly 

nepřenosné. Ve studiích zaměřujících se na akrobatické sporty je nejvíce zastoupena 

gymnastika. Studie z tohoto sportovního odvětví vesměs inklinují k hodnocení 

somatosenzorického a vizuálního systému, avšak vestibulární aparát je v tomto směru 

spíše opomíjen. 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na testování probandů, kteří pravidelně 

provozují akrobatický sport, a porovnávám je s populačním vzorkem bez historie 

tréninku akrobatického sportu. Měření je prováděno na přístroji NeuroCom Smart Equi 

Test, který umožňuje komplexní hodnocení dynamické posturální stability s možností 

zaměření na její dílčí složky. Cílem této práce tedy je zhodnotit, jak akrobatický sport 
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ovlivní jednotlivé parametry testů hodnotících dynamickou posturální stabilitu s užším 

zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu probanda. 

V první části práce předkládám teoretické poznatky o dané problematice a 

stručně zde představuji základní pojmy potřebné k její pochopení. Druhá část 

diplomové práce je věnována samotnému výzkumu. Tato část obsahuje informace o 

výzkumném souboru, o průběhu testování, dále obsahuje výsledkovou část, kde jsou 

zhodnoceny, porovnány a následně interpretovány naměřené hodnoty. Závěrečné dvě 

kapitoly jsou věnovány diskusi a závěru diplomové práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Systémy ovlivňující stabilitu  

Stabilita tělesa je z fyzikálního hlediska určena jako množství mechanické práce, 

která je nutná k vyvedení tělesa z rovnovážné polohy do polohy vratké, a je tím větší, 

čím níže je umístěno těžiště a čím vyšší je hmotnost tělesa (Bednařík, 2010; Svoboda et 

al, 1996). V kontextu lidského pohybu lze stabilitu měřit na základě míry úsilí nezbytně 

nutného k znovuzískání rovnováhy v gravitačním poli bezprostředně po jejím narušení 

(Bizovská a kol., 2017). Často se v tomto kontextu mluví zejména o stabilitě posturální.  

Jako postura se označuje uspořádání pohyblivých segmentů těla v klidové 

poloze (Véle, 2006). Tato poloha se stává výchozím nastavením pro jakoukoliv další 

motorickou aktivitu, a zároveň je i její přímou součástí. Pokud bychom totiž pohyb těla 

rozfázovali do jednotlivých snímků, vznikla by sekvence výchozích posturálních 

nastavení pro každý následující snímek. Jinak také notoricky známé jako Magnusův 

výrok: „posture follows movement like a shadow“ (Véle, 2006; Kolář, 2009). Když 

však mluvíme o postuře, máme na mysli statickou polohu těla, která se jeví jako 

nehybná a nemění svou polohu v prostoru. Nejčastěji se pro představu postury uvádí 

vzpřímený stoj či sed, jakožto poloha pro člověka typická (Véle, 2012).  

Tyto statické polohy - postury, jsou však vždy výsledkem dynamických dějů v 

celém systému, které zajišťují posturální stabilitu. Ta je popsána jako kontinuální 

zaujímání stálé polohy labilní pohybové soustavy, čímž je neustále předcházeno 

nezamýšlenému či neřízenému pádu. Tyto dynamické děje jsou ovlivněné 

biomechanickými a neurofyziologickými faktory (Kolář 2009). 

2.1.1 Biomechanické faktory 

Pro možné určení stability je důležité znát těžiště (v anglické literatuře Center of 

Mass, COM). To je pro tuhá tělesa definováno jako působiště tíhové síly, která působí 

na těleso v homogenním tíhovém poli. Lidské tělo je však složitou soustavou složenou 

z rozdílných látek různorodého charakteru a vlastností, a proto je pro analytické výpočty 

z hlediska biomechaniky zjednodušováno na jednotlivé segmenty. Celkové těžiště je 

pak vypočítáno na základě znalosti poloh a dílčích těžišť těchto segmentů a také jejich 

jednotlivých hmotností. Celkové těžiště je tedy myšleným hmotným bodem, do nějž je 

umístěno působiště tíhové síly a vždy závisí na postavení jednotlivých segmentů těla. 
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Při jednoduchém vzpřímeném stoji se těžiště těla nachází přibližně v oblasti malé 

pánve. U žen asi o 1-2% níže v porovnání s muži, a to díky jiným anatomickým 

rozměrům pánve. Těžiště proto nelze chápat jako statický bod uvnitř těla, jelikož se jeho 

poloha neustále mění v závislosti na pohybu a poloze těla, a nemusí se nutně promítat 

do tělesné schránky (viz obr. 1) (Janura, 2011; Katedra anatomie a biomechaniky UK 

FTVS, 2014). 

 

Obrázek 1 Celkové těžiště těla – červený kříž, těžiště segmentů – černý kříž (zdroj: Výpočet 

celkového těžiště těla, 2014) 

 

Obrázek 2 Průmět těžiště do opěrné báze (zdroj: Bizovská a kol., 2017) 

Jak vyplývá z předchozího textu, poloha těžiště je velmi důležitým faktorem, 

mluvíme-li o stabilitě, a to stejné platí i pro hmotnost těla. Avšak pokud pro pevné 

těleso platí, že stabilita je tím větší, čím vyšší je hmotnost, pro lidské tělo tato závislost 

spíše neplatí. Ve studii Hue et al. (2007) došli k závěru, že vzrůstající hmotnost těla ve 

smyslu obezity silně koreluje se snížením stability jedince. Dle jejich názoru tento 

výsledek závisí na několika faktorech. Jedním z nich je snížení kvalitativní i 
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kvantitativní senzitivity plantárních exteroceptorů v důsledku vyšší váhy těla, což 

snižuje jejich schopnost zpětné vazby pro korekci posturálních výchylek. Další možné 

vysvětlení se opírá o představu, že lidské tělo přirovnáváno k převrácenému kyvadlu 

rotujícímu kolem hlezenních kloubů (Winter, 1995), dalším z navrhovaných vysvětlení 

je vliv změny parametrů lidského těla v důsledku nadbytku tělesné hmoty v oblasti 

břicha, čímž je celkové těžiště těla posunuto a jeho průmět se nachází blíže k anteriorní 

hraně oporné báze.  

Další faktory ovlivňující stabilitu těla, kromě hmotnosti těla a pozice těžiště, 

jsou mimo jiné výška jedince, oporná plocha, kterou zaujímá, a jeho oporná báze, také 

směr tělesné osy vůči směru působení gravitace, průmět těžiště do oporné báze, a 

vlastnosti oporné plochy a její sklon k horizontální rovině, postavení hlavice femuru, 

tvar klenby či celková konfigurace osového orgánu (Vařeka, 2002; Psotta a kol, 2011). 

Pro lepší orientaci v dalším textu jsou níže popsány základní pojmy související s touto 

tématikou: 

Area of Support, AS (oporná plocha) – jsou aktuálně využívané body kontaktu 

k vytvoření oporné báze (Vařeka, 2009).  

Base of Support, BS (oporná báze) – je plocha, která je ohraničená 

nejvzdálenějšími body oporné plochy (Vařeka, 2009). 

Centre of Mass, COM (těžiště) – myšlený hmotný bod, do nějž je umístěno 

působiště tíhové síly (Vařeka, 2009) 

Centre of Gravity, COG – je popisováno jako průmět celkového těžiště těla do 

roviny oporné báze (BS). Ve statické poloze se COG vždy promítá do oporné báze 

(BS). Jakmile však dojde k vychýlení a COG se ocitne mimo BS, není již možné 

působením vnitřních sil tento stav zvrátit. Jedinou možností se stává přemístění oporné 

plochy a zněna oporné báze (Vařeka, 2009). 

Centre of Pressure, COP (centrum tlaku) – Guskiewicz and Perrin (1996) COP 

popisuje jako „center of distribution of the total force applied to the supporting surface“, 

střed rozložení tlaku, kolem kterého je rovnoměrně distribuována výsledná kontaktní 

síla. COP je nejčastěji využíváno pro hodnocení posturální stability při měření na 

stabilometrických plošinách, kde se hodnotí jeho výchylky. Poloha COP je 

vypočítávána tlakovými či siloměrnými čidly umístěnými v těchto deskách (Kutílek a 

Žižka, 2012; Vařeka, 2009).   
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2.1.2 Neurofyziologické faktory 

Na zajištění stability a orientace v prostoru se komplexně podílí několik 

systémů. Ty můžeme rozdělit na složku senzorickou, řídící a složku výkonnou (Vařeka, 

2009).  

Senzorická složka je směsí vstupů ze somatosenzorického, zrakového a 

vestibulárního systému. Somatosenzorický systém zahrnuje různorodé vjemy z celého 

těla. Kloubí se zde informace ze všech proprioceptivních receptorů, tedy souhrnu 

receptorů umístěných ve svalech, šlachách, vazech i kloubních pouzdrech přinášející 

informace do CNS o aktuálním stavu pohybové soustavy. Údaje z proprioceptorů jsou 

následně součástí zpětnovazebných informací, jinak zvaných feedback, které vypovídají 

o průběžném stavu pohybového segmentu a slouží jako kontrola pohybu. Informace 

z proprioceptorů společně s informacemi z exteroceptorů receptorů (smyslových 

orgánů) ve spolupráci s pamětí slouží k přednastavení dráždivosti tzv. feedforward, díky 

kterému se pohybový aparát předem nastaví k zamýšlené činnosti, a také umožňuje 

krátkodobou předpověď dění v zevním prostředí (Merkurová, 2008; Véle, 2006; Véle, 

2012).  

Zrak je při procesu zachování stability významnou složkou, jelikož slouží jako 

virtuální opora o pevné body vnějšího prostředí. Zároveň společně s akustickými vjemy 

umožňuje vnímat čas a prostor neboli vzdálenost a rychlost sledovaného objektu (Véle, 

2006; Véle, 2012).  

Pro úplnost informací o pohybu těla v zevním prostředí jsou důležité vjemy 

z vestibulárního aparátu, který zprostředkovává informace o působení gravitačního pole 

a o translačních a úhlových působeních na organismus (Véle, 2006; Véle, 2012).  

Vestibulární aparát pomocí tří základních reflexů spolupracuje na zachování 

posturální stability. Těmito základními reflexy jsou vestibulo-okulární reflex (VOR), 

který generuje pohyby očí v závislosti na pohybu hlavy pro zajištění stability obrazu na 

sítnici, jinými slovy umožňuje sledování objektu například při chůzi, běhu či jízdě 

v dopravním přostředku. Druhým reflexem je vestibulo-cervikální reflex (VCR), který 

aktivuje svaly krku a stabilizuje tak hlavu, a třetím ze základních reflexů je vestibulo-

spinalní reflex (VSR), který generuje kompenzační pohyby těla pro zajištění celkové 

stability (Hain a Helminski, 2014; Merkurová, 2008; Véle, 2006; Véle 2012,). 
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Výše zmíněné senzorické aspekty jsou integrovány v centrálním nervovém 

systému (CNS), jenž představuje složku řídící. Na základě přijatých senzorických 

informací se v CNS vytváří komplexní obraz o působení vnějších a vnitřních sil na 

organismus, a také o jeho poloze a pohybu ve vnějším prostředí. Na základě této 

komplexní informace je vybrán motorický program pro dosažení pohybového záměru a 

periferním nervovým systémem se informace dostává ke svalovým efektorům, tedy 

složce výkonné. Během pohybu je neustále prováděna kontrola a korekce jeho průběhu 

díky novým signálům ze senzorické složky. Tyto informace jsou následně opět 

zpracovány v CNS a porovnány s pohybovým záměrem. Z toho vyplývá, že čím 

pomaleji bude pohybová aktivita vykonávána, tím více bude procesováno korektivních 

informací, a tím přesnější bude motorický projev jedince (Véle 2006; Kolář, 2009).  

2.2 Posturální stabilita 

Jak již bylo popsáno výše, posturální stabilita je dynamický děj kontinuálního 

zaujímání stálé polohy a je vnímána jako polohová a pohybová jistota (Kolář, 2009; 

Véle, 2006). Lze ji také chápat jako schopnost reagovat na změny vnitřních a vnějších 

sil a udržet COM v limitech maximálního vychýlení, aniž by došlo ke změně BS 

(Bandy, 2007; Lord 2007). Je předpokladem pro rozvoj motorických dovedností – 

lokomoce, obratných pohybů i komunikace a důležitým faktorem v běžných denních 

aktivitách, a je nezbytná pro aktivity sportovní. Kromě výše zmíněných 

biomechanických a neurofyziologických faktorů závisí také na psychickém rozpoložení 

jedince a stavu kognice, které významnou měrou ovlivňují jeho posturu a reakční 

schopnosti.  

V literatuře se v souvislosti s posturální stabilitou objevují termíny balance a 

equilibrium (rovnováha). Shumway-Cook and Woollacott (2011) je dávají do 

souvislostí tak, že rovnováha charakterizuje okamžitý stav systému, který je výsledkem 

mechanismů balance. Do české terminologie by balance byla převedena jako termín 

posturální stabilizace. Ta je dle Koláře (2009) chápána jako svalová aktivita zpevňující 

segmenty těla proti působícím zevním silám. Bez této koordinované stabilizační funkce 

by nebylo možné vzdorovat gravitační síle v jakékoliv poloze či pohybu. Shumway-

Cook and Woollacott (2011) také zavedli termín posturální orientace, kterou je myšlena 

schopnost udržet kýžený vztah mezi segmenty těla a zevním prostředím, která je tak 

zásadní pro vykonání účelného pohybu v dané situaci. Dalším užívaným termínem je 

posturální kontrola. Ta je popisována zejména z hlediska funkce v rámci běžných 
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denních aktivit a je zcela zásadní pro aktivitu spojenou se sportem, kde souvisí 

s výsledným výkonem sportovce. (Carr and Shepherd, 1998; Asseman, 2008). 

Posturální kontrola tedy zahrnuje výše zmíněné neurofyziologické mechanismy, 

zodpovídající za polohu a pohyb člověka v gravitačním poli. Velmi důležitou roli hraje 

již zmíněný feedback a feedforward, který iniciuje další svalovou aktivitu a 

koordinovaný pohyb (Vuillerme et al., 2001a). 

Obecně se za nejdůležitější faktory ovlivňující posturální kontrolu považují 

vjemy ze zrakového, vestibulárního a somatosenzorického systému (Guskiewicz and 

Perrin, 1996; Hammami et al., 2014; Vařeka, 2002; Vuillerme et al., 2001b).  

Peterka (2002) ve svém výzkumu sledoval, jak se mění zatížení jednotlivých 

systémů při různých situacích. Například pokud subjektům byla vyřazena možnost 

zrakové percepce a takto byly vystaveny pohybu podložky v různých amplitudách, 

jejich posturální nastavení bylo zaujímáno v závislosti na působení gravitačního pole – 

tedy více využívaly složku vestibulární. Naopak subjekty s bilaterální vestibulární 

poruchou nedokázaly posturálně kontrovat pohyb podložky a pohybovaly se společně 

s podložkou až do situace pádu. Z výsledků studie Peterka (2002) vypočítává, že zdraví 

jedinci při stoji na pevné podložce s otevřenýma očima se ze 70% spoléhají na 

somatosenzorický aparát, z 20% na vestibulární systém a pouze z 10% na zrak. 

Nicméně jakmile je aplikována pohybující se podložka, závislost posturální kontroly se 

mění společně se vzrůstajícími výchylkami podložky (1°- 8°). Za těchto podmínek dle 

Peterky se subjekt ze 70% spoléhá na informace z vestibulárního aparátu, z 20% na 

zrakové vjemy a pouze z 10% na somatosenzorické informace.  

2.2.1 Vizuální systém 

Králíček (2011) vizuální systém chápe v širším pojetí a říká, že až 90% 

informací o zevním prostředí je zprostředkováno zrakem. Například základní informace 

o směru vertikály díky objektům v zevním prostředí (dveře, zdi okna, sloupy, atp.), 

dále zrak také zprostředkovává informace o pohybu a změně objektů v zorném poli, a 

také je nedílnou součástí informací o orientaci těla v prostoru, pozici hlavy a celkově 

přispívá k preciznějšímu vnímání pohybu (Berthoz, 2001; Bizovská a kol., 2017; King 

and Horak, 2014; Králíček, 2011). Dle Horak  (2006) a Peterka (2002) při vzpřímeném 

stoji na pevné podložce je procentuální vyjádření podílu vizuálních informací pouhých 

10% z celkových aferentních vjemů. I to však stačí, aby se jakákoliv modifikace 
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okolního prostředí (např. úroveň jasu světla, umístění objektů) vždy projevila 

posturálními výchylkami při prostém bipedálním stoji (Paulus, 1984).  

Při výzkumech specializujících se na vizuální systém je nejčastěji používáno 

prosté zavření očí za účelem jeho vyřazení například Asseman et al. (2005); Hammami 

et al. (2014) či Vuillerme et al. (2001b). Dále také visus modifikující brýle použité 

například v práci Schmid et al. (2008), či pohyblivé artificiální zevní prostředí v práci 

Gatuiter et al. (2008); Mergner et al. (2005), a s rozvojem techniky se také využívá 

virtuálního prostředí aplikovaného pomocí speciálních brýlí (Bateni, 2012).  

2.2.2 Vestibulární systém 

Vestibulární systém má funkci jako detektor gravitace a působení akceleračních 

sil a je velmi úzce integrován s vizuálním i somatosenzorickým systémem (King and 

Horak, 2014). Pro zjednodušení si lze vestibulární aparát představit jako soustavu dvou 

čidel. První, statické, se skládá z blanitých váčků utriculu a saculu obsahujících otolity, 

které detekují působení gravitační síly, a tím i pozici hlavy v gravitačním poli, a lineární 

akceleraci. Druhé čidlo, kinetické, je soustavou tří semicirkulárních kanálků 

s endolymfatickou tekutinou, která při rotačním pohybu hlavy určuje jeho směr a také 

jeho rychlost (Bizovská a kol., 2017; King and Horak, 2014). 

Informace přijímané vestibulárním aparátem jsou do posturálních reakcí 

promítány pomocí tří základních vestibulárních reflexů, které se podílejí na řízení 

pohybů očí, hlavy a trupu a celkové posturální koordinaci viz výše. 

Jak již bylo řečeno, pro správnou orientaci těla v prostoru je klíčová spolupráce 

vestibulárního aparátu s vizuální i senzomotorickou složkou. Pokud nedochází ke 

sjednocení dat v CNS či je jedna ze složek vyřazena či vysílá chybné informace, 

dochází k mylnému vyhodnocení pohybu či polohy těla v prostoru. Dobře 

demonstrovatelné je to na příkladu úklonu hlavy vlevo, který stimuluje stejné receptory 

vestibulárního aparátu jako lineární posun doprava. Dobré rozlišení těchto dvou situací 

pomocí integrace proprioceptivních a vizuálních informací v CNS je zásadním 

předpokladem pro ideální výběr motorických programů pro zachování posturální 

kontroly. (Bizovská a kol., 2017; King and Horak, 2014).  

2.2.3 Somatosenzorický systém 

Somatosenzorický systém zahrnuje zejména vstupy z proprioceptivních 

receptorů uložených ve svalech, šlachách a kloubech. Dodává informace o pozičním 
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nastavení kloubů, o směru a rychlosti pohybu v kloubu a také o tlaku, tahu či torzi na ně 

působících. Souhrně pak somatosenzorický systém zprostředkovává informace o 

nastavení, poloze a pohybu končetin a celého těla. Důležitou roli ve vyhodnocování a 

interpretaci proprioceptivních informací dále hraje předchozí zkušenost jedince (King 

and Horak, 2014), díky němuž se tvoří anticipační a zpětnovazebné reakce posturálního 

systému (Véle, 2006; Véle, 2012). Z toho vyplývá, že trénink pohybové aktivity 

zlepšuje preciznost proprioceptivního čití, jak bylo potvzeno několika studiemi, 

například Teasdale et al. (1993), Marmeleira et al. (2009), Lust et al. (2009), Beinert 

and Taube (2013), Han et al. (2015). 

2.2.4 Statická a dynamická posturální stabilita 

Posturální stabilita se v literatuře často dělí na stabilitu statickou a dynamickou, i 

když ne všichni autoři definují tyto dva typy stability stejně. Lze tak najít různé pohledy 

na tuto problematiku. Například Nashner and McCollum (1985) mluví o statické 

posturální stabilitě jako o schopnosti omezit výchylky COG při neměnné oporné bázi. 

Podobně smýšlí DiStefano et al.(2009), kteří definují statickou posturální stabilitu jako 

schopnost udržet COM nad opornou bazí. Winter (2009) však mluví o schopnosti 

udržovat opornou bázi beze změny s minimálními tělesnými výchylkami a Shumway-

Cook and Woollacott (2011) zase považují posturální stabilitu za statickou, pokud tělo 

nemění svou opornou bázi.  

Dynamická posturální stabilita pak dle Nashner and McCollum (1985) je 

schopnost kontrolovaně posouvat COG v hranicích BS, přičemž Winter (2009) zastává 

názor, že dynamická rovnováha je schopnost zachovat si či udržet stabilní polohu při 

provádění motorického úkonu, případně při stoji na nestabilním povrchu ji popisuje 

jako schopnost znovunabytí stability při/po minimálním pohybu za hranici opěrné báze. 

Jinak na tuto problematiku pohlíží DiStefano et al. (2009) charakterizující dynamickou 

rovnováhu jako udržení stability při provádění dynamických pohybů či jako přechod ze 

stavu dynamického do polohy statické. V neposlední řadě je možná definice, která o 

dynamické stabilitě mluví v případě, kdy se mění BS. Véle (2006) jako dynamickou 

stabilizaci popisuje schopnost rychlé adaptace na působení zevní síly a schopnost rychlé 

korekce rovnováhy.  

Jak popisuje Bizovská a kol., (2017), při takto rozsáhlém chápání statické a 

dynamické posturální stability nelze očekávat, že v literatuře bude možné najít jednotné 

testování těchto dvou kvalit. Nicméně pokud uvážíme, jak komplexním a složitým 
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dějem udržování posturální stability je, je nemožné uvažovat o globálních testech. Proto 

je vhodné vyšetřovat jednotlivé aspekty řídících systémů a skládat je do souvislostí 

podle jejich vlivu na posturální stabilitu. Pro účel této práce se přikláním k chápání 

dynamické posturální stability z pohledu Winter (2009) a Véleho (2006), tedy jako 

schopnost rychlé adaptace na působení zevní síly a schopnotst zachovat si či udržet 

stabilní polohu při provádění motorického úkonu, případně při stoji na nestabilním 

povrchu jako schopnost znovunabytí stability při/po minimálním pohybu za hranici 

opěrné báze. 

2.3 Možnosti vyšetření posturální stability 

K vyšetření posturální stability lze využít testy klinické či přístrojové (Mancini 

and Horak; 2010).  

Klinické testy, někdy také nazývané jako funkční, jsou využívány především 

v klinické praxi, kde je jejich výhodou jednoduché provedení a snadné přizpůsobení pro 

aktuální podmínky a je tedy možné provádět je téměř kdekoliv. Na jednotlivce je 

nahlíženo jako na celek, ale hodnotí se také postavení jednotlivých tělesných segmentů. 

Mezi tradiční statické klinické vyšetření se řadí volný bipedální stoj, Rombergův test či 

stoj na jedné dolní končetině. Mezi dynamické klinické testy pak vyšetření chůze, 

Timed up&go test nebo Functional reach test (Bizovská a kol., 2017; Vařeka, 2002). 

Dle Gross et al. (2005) jsou klinické testy důležitou součástí celkového vyšetření. 

Slabostí klinických testů je však subjektivita hodnocení výkonu klienta a také nízká 

citlivost k malým změnám.  

Přístrojové metody pomáhají objektivně vyšetřit stav posturální stability. 

Posturografie je metodou kinetické analýzy, pří které se měří rozklad reakčních sil v 

jejich třech na sebe kolmých rovinách, které působí na tenzometrickou desku. Primární 

silou působící na tenzometrickou desku je tíhová síla subjektu a na základě zákona akce 

a reakce je vypočítána reakční síla. Dalšími silami působícími na plošinu jsou reakční 

síly svalů a momenty svalové síly. Ze snímaných hodnot se vypočítává COP, které 

představuje vážený průměr všech tlakových sil, které působí do AS a zaznamenává je 

v čase (Kolář, 2009).  

Posturografii Sell (2012) i Balková (2005) dělí na statickou – stabilometrii a 

dynamickou – dynamometrii. Na webu Katedry anatomie a biomechaniky UK FTVS je 

stabilometrické vyšetření popsáno jako vyšetření analyzující změny polohy průmětu 
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těžiště celého těla v čase do opěrné plochy, které vypovídá o schopnosti celého 

funkčního komplexu (řídící i výkonové složky) zajistit požadovanou vzpřímenou 

polohu.“ (Katedra anatomie a biomechaniky UK FTVS
b
). 

Statická posturografie hodnotí stabilitu prostého bipedálního stoje bez zevních 

rušivých elementů (Duarte and Freitas, 2010) a je často považována za objektivní 

hodnocení Rombergova testu (Dršata, 2008).  

Dynamická posturografie je využívaná k vyšetření adaptivních mechanismů 

CNS. Ty jsou sledovány aplikováním rušivých elementů, např. náhlým posunem 

platformy pod probandem směrem vpřed/vzad různou rychlostí či jejím sklonem, což 

způsobí vychýlení oporné báze daným směrem, nebo pohybem umělého zevního 

prostředí, které působí více na zrakovou složku stabilizačních mechanismů (Véle, 

2006). Pro zhodnocení reakční doby a okamžité obranné reakce se využívá rychlých 

nepředvídatelných rušivých podnětů. Pro posouzení schopnosti adaptace a anticipace 

jsou využívány podněty pomalé a spíše oscilačního charakteru (Dispenza and De 

Stefano, 2014; Guskiewicz and Perrin, 1996; Visser et al., 2008). 

Rušivými elementy pro ovlivnění stabilizačních mechanismů nemusí být pouze 

pohyb stojné desky či zevního prostředí, ale také například vibrační stimulace 

vybraných svalů, jak bylo aplikováno ve studii Vuillerme et al. (2001b).  

Velkou výhodou dynamického posturografického vyšetření je možnost určení 

podílu jednotlivých složek podílejících se na posturální kontrole, jak je tomu u přístroje 

NeuroCom Smart Equi Test, který v sobě zároveň obsahuje softwarovou aplikaci 

umožňující přímé hodnocení výsledků jednotlivých testů a zároveň je v reálném čase 

porovnává s normativními hodnotami zdravých jedinců (Kolář, 2009). 

Přístroje společnosti NeuroCom (Balance Master, Smart Equi Test), jak 

z předešlých slov vyplývá, jsou přístroji dynamické posturografie. Výhodou přístrojů 

společnosti NeuroCom, a zejména přístroje Smart Equi Test, je možnost odhadu úrovně 

posturální stability za působení různých zevních vlivů měnícího se prostředí, a tím bližší 

specifikace příčiny posturální nejistoty. Zároveň lze tento přístroj využít v následných 

rehabilitačních programech cíleně zaměřených na izolovanou dysfunkci. Neméně 

důležitou rolí je jeho využití ve výzkumech, jelikož obsahuje sadu standardizovaných 

testů, díky nimž je možné jej využít napříč lékařskými i nelékařskými obory 

(neurologie, ortopedie, sportovní medicína, rehabilitace) (NeuroCom® Clinical 

Operations Guide, 2014).  
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NeuroCom Smart Equi Test byl využit ve studii Faculjak et al. (1993) pro 

hodnocení rozdílů posturálních výchylek u subjektů s chybějícím ACL vazem. Také byl 

na tomto přístroji ve studii Chow et al. (2016) srovnáván rozdíl posturální stability 

amatérských ragbistů a kontrolní skupiny neragbistů. Přístroj NeuroCom Master 

Balance byl využit například ve studii Hammami et al. (2014), kde byla zkoumána role 

zraku v zachování statickou posturální stability u elitních sportovců.  

2.4 NeuroCom Smart Equi Test 

Přístroj od společnosti NeuroCom má více možných využití zejména 

v diagnostice a následné rehabilitaci, ale také v oblasti výzkumu. V následující kapitole 

se budu zabývat popisem přístroje a testovými protokoly, které se přímo týkají mé práce 

(NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014).  

Technické parametry 

Smart Equi Test má zabudovanou čtvercovou posturografickou desku o 

rozměrech 46cm x 46cm s maximální nosností 203kg. Tenzometrická plošina je 

schopná náklonu přibližně 10° okolo horizontální osy o maximální úhlové rychlosti 

50°/s, a také posunu v předozadní rovině přibližně o 6,35cm o maximální rychlosti 

15cm/s. Další částí přístroje je pohyblivé vizuální okolí, které se může pohybovat cca 

10° okolo horizontální osy s úhlovou rychlostí až 15°/s (NeuroCom® Clinical 

operations Guide, 2014).  

Pro měření není vyžadován žádný speciální oděv, nicméně oblečení by klienta 

nemělo žádným způsobem limitovat či ovlivňovat. Pro zajištění klientova bezpečí je 

k přístroji poskytnut jednoduchý velikosti přizpůsobitelný celotělový úvazek z plochých 

lan, díky kterému je klient pomocí karabin zajištěn k přístrojové konstrukci 

(NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014). 
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Obrázek 3 Přístroj Smart Equi Test firmy Neurocom (zdroj: NeuroCom® Clinical Operation 

Guide, 2014) 

Přístroj disponuje několika testovými protokoly. K účelu mé práce byly použity 

následující protokoly:  

Dynamic conditions 

 Sensory Organisation Test (SOT) 

 Motor Control Test (MCT)  

 Head Shake – Sensory Organisation Test (HS-SOT) 

Dynamic vision (inVision
TM

) 

 Percetption time test (PTT) 

 Dynamic Visual Acuity (DVAT) 

2.4.1.1 Dynamic conditions 

Sensory Organisation Test  

Protokol Sensory Organisation Test je nástrojem pro vyhodnocení klientovy 

schopnosti využít jednotlivých stabilitu zajišťujících systémů (somatosenzorický, 

zrakový, vestibulární) k posturální kontrole. V silové plošině je zabudováno 5 senzorů, 

které zaznamenávají změny v COP v průběhu testování. COP představuje vertikální 

reakční složku vypočítanou jako vážený průměr ze všech tlaků na podložku působících. 

Změny v COP jsou analyzovány za šesti různých podmínek, které testová baterie 

obsahuje, a následně je pro každou z šesti podmínek vypočteno Equilibrium Score 

(rovnovážné skóre, ES) (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014).  
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ES představuje míru probandovy schopnosti zachovat klidný stoj během 

testování. Je vypočítáno pro každou fázi měření porovnáním úhlového rozdílu mezi 

maximální a minimální výchylkou COP. ES je udáváno v procentech 0 až 100, kdy 

100% značí dokonalou stabilitu COP a 0% indikuje pád nebo změnu probandovy BS. 

Dalšími výstupy SOT je Equilibrium Composite Score, Sensory Analysis, Strategy 

Analysis a COG Alignment.  

 Equilibrium Composite score – vážený průměr ES z celé testové baterie 

SOT (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014) 

 Sensory Analysis – shrnuje schopnost subjektu využít jednotlivé složky 

posturální kontroly k zachování rovnováhy (NeuroCom® Clinical 

operations Guide, 2014) 

 Strategy Analysis – popisuje, jakou segmentovou strategii proband 

využil v jednotlivých testech (NeuroCom® Clinical operations Guide, 

2014) 

 COG Alignment – klientovo postavení vůči střední čáře posturální desky 

(NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014) 

Software na základě zadané probandovy výšky, váhy a věku promítá do pozadí 

výsledků normativní hodnoty zdravých jedinců, čímž je možné okamžitě porovnat, zdali 

se klient pohybuje v průměrných, nadprůměrných či patologických hodnotách 

(NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014).  

Jak již bylo zmíněno výše, Senzory Organization Test obsahuje celkem šest po 

sobě jdoucích testů. Každý test trvá 20s a je při něm vyšetřována probandova posturální 

stabilita za různých podmínek viz obr. 4. Piktogramy ve sloupci Sensory Systems 

zobrazují, které ze tří hlavních složek posturální kontroly (vizuální, vestibulární, 

somatosenzorická složka) jsou dostupné. Pokud piktogram složky není zobrazen, 

znamená to, že při tomto testu je složka vyřazena z funkce. Pokud je složka zobrazena 

červenou barvou, znamená to, že na danou složku působí rušivé vlivy. Rušivé vlivy jsou 

dvojího charakteru. Pro modulaci zrakových vjemů je využito pohyblivého vizuálního 

prostředí (podmínka SOT 3 a SOT 6). Pro modulaci somatosenzorických informací je 

využito pohyblivé stojné plošiny (podmínka SOT 4 a SOT 5). Za všech podmínek SOT 

zůstává vestibulární složka intaktní (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014).  
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Výsledky senzorické analýzy vyjadřují schopnost subjektu využít jednotlivé 

složky posturální kontroly k zachování rovnováhy. V položce SOM jsou porovnávány 

výsledky SOT 2 se základními daty o posturální stabilitě, získané testem SOT 1, což 

vypovídá o schopnosti subjektu využít informace ze somatosenzorického systému 

k zachování rovnováhy. V položce VIS jsou porovnávány výsledky SOT 4 

se základními daty o posturální stabilitě, získané testem SOT 1, které vypovídají o 

schopnosti subjektu využít informace z vizuálního systému k zachování rovnováhy. 

Výsledky VEST porovnávají dosažené skóre z testu SOT 4 s výsledky testu SO1, což 

vypovídá o schopnosti subjektu využít informace z vestibuálního systému pro 

zachování rovnováhy (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014). 
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Obrázek 4 Jednotlivé podmínky měření SOT(zdroj: NeuroCom® Clinical Operation Guide, 

2014) 
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Motor Control Test 

Motor Control Test kvantifikuje efektivitu automatické posturální reakce 

probanda na neočekávaný externí rušivý stimul. Automatické posturální reakce na 

narušení posturální jsou do jisté míry adaptibilní a specifické k daným podmínkám. 

Latence této automatické reakce se pohybuje mezi 70 – 180ms (Horak, 1997). 

Podnětem pro vyvolání automatické posturální reakce je v tomto případě horizontální 

posun silové desky pod vyšetřovaným anteriorrním a poté posteriorním směrem. Test 

obsahuje tři různé rychlosti posunu stojné podložky. Rychlosti jsou označeny slovy 

Small, Medium a Large a jejich velikost je vypočítána úměrně ke klientově výšce. 

Posun desky se opakuje vždy třikrát pro každou rychlost (NeuroCom® Clinical 

operations Guide, 2014).  

Při MCT přístroj měří tři parametry: 

 Response latency – latence posturální reakce vyšetřovaného, měřena 

v milisekundách 

 Response amplitude – amlituda reakce posturální kontroly, její síla a 

efektivita) 

 Response symmetry – symetričnost posturální reakce, měřena jako rozdíl 

času a síly odpovědi organismu mezi pravou a levou stranou. Výsledek 

tohoto parametru zcela zásadně závisí na postavení klienta na 

tenzometrické desce. 

Po ukončení jedné sady měření se na obrazovce objeví číselný indikátor 

(Confidence index on the reliability of the latency – „Index důvěryhodnosti“) 

v číselném rozmezí 0-4, který udává reliabilitu latence posturální reakce v závislosti na 

množství senzorů (0-4), které tento výkyv shodně zaznamenaly. Pokud je číslo ≤ 2, 

společnost NeuroCom doporučuje vyšetřujícímu zaznačit výkyv v grafickém záznamu 

proběhlého testu (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014).  

Ze tří základních systémů zmíněných výše, je při tomto testu v největší míře 

zastoupena somatosenzorika a nejméně složka zraková. Výsledky testů jsou vždy 

porovnávány s normativními hodnotami, které jsou v případě Latency Composite Score 

softwarem určeny hodnotou 160ms (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014). 
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Head Shake – Sensory Organisation Test 

Patří mezi speciální testy přístroje Smart Equi Test. Je rozšířením výše 

popsaného testu SOT navrženým tak, aby hlouběji otestoval posturální stabilitu. Test se 

využívá například u lidí, kteří mají dobré výsledky v SOT, avšak symptomy posturální 

nejistoty stále přetrvávají, či u sportující populace, u které zprostředkovává hodnocení 

efektivity vestibulárního systému pro zachování rovnováhy při simultánním pohybu 

hlavy (Cripps et al.; 2016; NeuroCom® Clinical Operation Guide, 2014).  

U HS-SOT je využit dynamický pohyb hlavou v rozsahu 20° od střední roviny 

ve třech rovinách kombinovaný s podmínkami 2 a 5 testu SOT. Zmiňované tři roviny 

jsou:  

 HS-SOT Horizontal – pohyb hlavy horizontálním směrem („ne“) 

 HS-SOT Vertical – pohyb hlavy vertikálním směrem („ano“) 

 HS-SOT Roll – pohyb hlavy laterálním směrem (úklony) 

 

Obrázek 5 Roviny Head Shake SOT – 1. Horizontal; 2. Vertical; 3. Roll (zdroj: Zámečník, 

2018) 

Ve směru horizontálním je rychlost rotací hlavy softwarem stanovena na 85°/s a 

v dalších dvou směrech na 60°/s. Tyto směry odpovídají nejčastěji vykonávaným 

pohybům hlavy v běžných denních činnostech. Avšak při testování podmínka SOT 2 

(zavřené oči a nepohyblivá stojná deska) a 5 (zavření oči a pohybující se stojná deska) 

zprostředkovává informace o funkci vestibulárního systému v situacích, které vyžadují 

vyšší nároky na posturální kontrolu (NeuroCom® Clinical operations Guide, 2014). 

Těmito situacemi je právě sport a zejména sport akrobatický, kdy se sportovec často 

dostává do pozic běžně se nevyskytujících v denním životě. Při provádění 

akrobatických prvků se rychle mění poloha těžiště a pozice těla sportovce v gravitačním 

poli a na tělo cvičence působí odstředivé síly, které jsou vnímány právě vestibulárním 

systémem (Cathers, 2005). 
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Při testování má proband na hlavě nasazený hlavový gyroskopický senzor, který 

sleduje rychlost a amplitudu pohybu, který klient provádí v dané frekvenci cca jeden 

pohyb za sekundu na zvukovou signalizaci. V jedné rovině je provedeno šest měření, 

každé trvající 20s, pro podmínky SOT 2 i 5. Program vyhodnocuje vychýlení Equilibria 

při pohybech hlavy v testované rovině a výsledky jsou opět zaznamenány v podobě 

číselného skóre stejně tak jako v testu SOT (NeuroCom® Clinical operations Guide, 

2014). 

2.4.1.2  Dynamic vision 

Protokol inVision
TM

 

 Protokol inVision
TM

 zprostředkovává test zrakové percepce. Pro vyšetření je 

referenčním objektem optotyp ve tvaru E. Tento optotyp je zobrazován ve čtyřech 

různých orientacích – nahoru/dolů/vpravo/vlevo (NeuroCom® Clinical operations 

Guide, 2014). Pro účel mé práce jsem zvolila Dynamic Visual Acuity Test, který úzce 

souvisí s funkcí vestibulárního aparátu (Peters, 2012).  

Dynamic Visual Acuity Test (DVAT) 

 DVAT je nepřímým indikátorem funkce vestibulo-okulárního reflexu (VOR), 

která je měřena skrze schopnost zachovat zrakovou ostrost při pohybu hlavy (Peters, 

2012). Při vyšetřování DVAT je klient posazen ve vzdálenosti 2m od projekční 

obrazovky, která musí být nastavena v horizontu jeho očí. 

Před samotným testováním musí každý klient absolvovat Peception Time Test 

(PTT). V rámci tohoto testu je prvně otestována schopnost základní zrakové percepce 

pomocí optotypů E různé velikosti, s výsledkem v optometrické jednotce LogMAR.  

LogMAR (Logarithm of the Minumum Angle of Resolution), do češtiny 

přeloženo jako logaritmus minimálního úhlu rozlišení, je jednotkou užívanou na 

optotypových tabulích při vyšetření. Tabule obsahují 14 řádků po 5 znacích se stejnou 

velikostí. Stejně jako u standardního optometrického vyšetření je zraková ostrost 

stanovena tím, že vyšetřovaný čte optotypovou tabuli od řádků s největšími znaky 

směrem dolů, kde se znaky logaritmicky zmenšují. Hodnota řádku se postupně snižuje 

od 1,0 LogMAR vždy o 0,1 LogMAR. Každý znak má hodnotu 0,02 LogMAR. Pokud 

vyšetřovaný následující řádek již nedovede přečíst, počítá se počet přečtených znaků 

v posledním úspěšném řádku. Uvedeno na příkladu, vyšetřovaný již nedokáže přečíst 

ani jeden znak z řádku odpovídajícího 0,1 LogMAR. Posledním úspěšným řádkem je 
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tedy 0,2 LogMAR. Pokud by v tomto řádku dovedl přečíst všech pět znaků, byla by 

hodnota zrakové ostrosti 0,2 LogMAR. Pokud by úspěšně identifikoval čtyři znaky 

z pěti, byla by hodnota zrakové ostrosti 0,22 LogMAR. Pokud by identifikoval znaky 

tři, byla by hodnota zrakové ostrosti 0,24 LogMAR, atd. Hodnota 0 logMAR odpovídá 

průměrné zrakové ostrosti tzv. standardního oka (Severa, 2016). 

.  

Obrázek 6 Ilustrační obrázek optotypové tabule logMAR (Veselý, 2016) 

Následuje samotný test PTT, který měří postřehové schopnosti. V průběhu PTT 

se objevuje optotyp ve tvaru E, vždy na určitý časový úsek v ms. Tento iniciační test 

poskytuje výchozí hodnoty pro testování DVAT.  

Při DVAT testu je probandovi nasazen hlavový senzor a po spuštění testu 

provádí pohyby hlavou ve stejných rovinách i stejnými rychlostmi jako při testování 

HS-SOT. Při ustálení na správné angulární rychlosti hlavy se spouští projekce optotypu 

E. Vyšetřovaný má za úkol správně zaznamenat orientaci tohoto optotypu a sdělit ji 

testujícímu, který odpověď zaznamenává pomocí šipek na klávesnici či pomocí 

dálkového ovladače. Program následně vyhodnotí probandovu ztrátu zrakové ostrosti 

v daném směru.  

Dynamická zraková ostrost je v literatuře charakterizována jako schopnost vidět 

detaily objektu během dynamických pohybů (Yoo et al., 2009). V běžném denním 

životě jsou těmito pohyby například chůze, běh či jízda v dopravním prostředku. 
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Možnost sledování předmětu za současného pohybu hlavy zprostředkovává vestibulo-

okulární reflex, který při rotaci hlavy vyvolá kontralaterální pohyb očí pro zajištění 

intaktního obrazu na sítnici.  

2.5 Posturální stabilita ve sportu 

Posturální kontrola je nezbytně nutná pro běžné denní aktivity. Ve sportu je však 

velmi úzce spojená s celkovým výkonem sportovce. Četné studie potvrzují, že sporty 

s předpokladem vysoké míry posturální kontroly mění schopnosti percepce vnějšího 

prostředí a zvyšují schopnost reorganizace dostupných senzorických informací, čímž 

mají vliv na dynamickou posturální stabilizaci ve smyslu rychlejšího návratu do 

rovnovážného stavu (Gautier, 2008; Marin et al., 2010; Schmit et al., 2005; Vuillerme et 

al., 2001a; Vuillerme and Nougier, 2004). Asseman et al. (2008) rozdělují sporty do tří 

skupin podle převažujícího zatížení rovnovážných funkcí při samotném sportovním 

výkonu. U sportů jako je fotbal či rugby je schopnost posturální kontroly nejvíce 

zatěžovaná v pohybu. Naopak tomu je například u střelby, při které jsou nejvyšší 

posturální nároky kladeny na klidný stoj. Mezi tyto dva extrémy Asseman et al. (2008) 

vkládají sporty, které mají vysoké posturální nároky na obě dvě výše zmíněné situace. 

Mezi takové sporty se řadí například gymnastika, při které gymnasté v rámci svých 

sestav přecházejí z jedné výše zmíněné situace do druhé, například při rovnovážných 

prvcích, pro které je zapotřebí výdrže v dané poloze po dobu minimálně 2s (Pravidla SG 

Ženy, 2017), či při provádění dynamických akrobatických prvků, které gymnasté musí 

často zakončit v klidné poloze bez následných přídavných pohybů (například na 

přeskokovém nářadí).  

2.5.1 Vizuální systém ve sportu 

Nároky na vizuální aparát se v různých sportech liší. V některých sportech, 

zejména týmových a míčových, je vizuální složka plně využívána pro orientaci ve hře či 

na herním poli, na což se sportovci adaptují, a pro posturální kontrolu využívají zbylých 

složek posturální stabilizace (Palliard and Noé, 2015). Na jedné straně tak z výzkumů 

vyplývá, že sportovci jsou méně závislí na vizuální kontrole než nesportující kontrolní 

vzorek populace (Paillard and Noé, 2006; Perrin et al., 2002; Jlid et al., 2015; Vuillerme 

et al. 2001b). Na straně druhé stojí pohybové aktivity, které vyžadují vizuální feedback 

při učícím procesu (např. tanec), které tuto menší dependanci na vizuálních informacích 

nepodporují (Hugel et al. 1999; Cheng et al., 2011; Muelas et al., 2014). Naopak 
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Muelas et al. (2014) tvrdí, že čím větší je závislost motorického učení na zraku, tím více 

je sportovec ovlivněn jeho odebráním. 

2.5.2 Vestibulární systém ve sportu 

Výzkum skupiny Balter et al (2004) neprokázal, že by sportovci, v tomto 

případě gymnasté, měli senzitivnější vestibulární aparát oproti netrénované populaci, 

nicméně však uvádějí názor, že tato populace se naučila lépe rozlišovat a využívat různé 

senzorické vjemy, což potvrzuje Hartmann et al. (2014). Lepší schopnost rozlišení 

informací zprostředkovaných vestibulárním aparátem je možné vysvětlit specifickým 

tréninkem, při kterém jsou často stimulovány statické a kinetické receptory 

akceleračními a deceleračními silami, díky čemuž se vytváří adaptivní mechanismy 

vestibulárního aparátu (Clement et al., 2001; Lee et al., 2004; Alpini et al., 2009; Fong 

and Ng, 2012;). Maitre and Palliard (2016) uzavřeli studii tím, že kromě lepšího 

zpracování a interpretace signálů z vestibulárního systému, sportovní aktivita také 

snižuje vliv nespecifických či nepřesných vestibulárních signálů. K tomu se také 

přidává modulace a adaptace vestibulo-okulárního reflexu, který facilituje kompenzační 

pohyby očí viz výše (Sharoni et al., 2001; Lee et al., 2004; Tanguy et al., 2008). Díky 

adaptaci vestibulo-okulárního reflexu skrze sportovní aktivitu sportovci dokážou lépe 

tolerovat visuo-vestibulární konflikt, který způsobuje kinetózu (Caillet et al., 2006; 

Tanguy et al., 2008). 

2.5.3 Somatosenzorický systém ve sportu 

Proprioceptivní vjemy jsou zprostředkovány pohybovým aparátem. Dodávají 

informace o pozici v kloubu, o jeho zaúhlení, směru a rychlosti pohybu, tlaku, tahu i 

torzi působící na svaly, šlachy či klouby. Zprostředkovávají informace o pohybu a 

poloze jednotlivých segmentů i celého těla v prostoru. Proprioceptivní systém je 

stimulován vždy, ať už při pasivním pohybu, izometrické kontrakci, relaxaci či 

ve sportovní aktivitě (Teasdale et al., 1993). Sportovní aktivita navíc zlepšuje jeho 

efektivitu a přesnost (Han et al., 2015). Díky sportovní aktivitě a pravidelnému tréninku 

je možné zvýšit kvalitu proprioceptivních informací, jak bylo zjištěno ve studii 

Marmeleira et al. (2009), kdy se signifikatně zvýšila přesnost detekce pozice kolenního 

a ramenního kloubu po 12 týdnech pravidelného tréninku kreativního tance. Zvýšení 

kvality propriocepce bylo též dosaženo po šestitýdenním trénikovém programu 

zahrnujícím cvičení v otevřených i zavřených kinematických řetezcích a cvičení pro 

zvýšení stability trupového svalstva (core-stability exercises) (Lust et al. 2009). 
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Osborne et al. (2001) dále uvádějí, že 6 týdnů tréninku na balančních 

podložkách vedlo nejen ke zlepšní propriocepce hlezenního kloubu, ale také ke snížení 

latenčního času aktivace svalů. Snížení latence muskulární odpovědi na destabilizující 

podnět je velmi důležité jak v běžném životě, tak ve sportovním prostředí. V obou 

případech se rychlost motorické reakce podílí na prevenci případného pádu (Lewis, 

2009).  

2.6 Akrobatické sporty 

Akrobacie nebo také akrobatická cvičení dle Zítka (2006) mají obtížný charakter 

s vysokými nároky na techniku provedení a na úroveň speciálního rozvoje pohybových 

schopností. V publikaci Hercig (1996) jsou za akrobatická cvičení a řady považovaná 

vybraná cvičení převážně dynamického charakteru, pro která je charakteristická jedna či 

více letových (bezoporových) fází. Akrobatická cvičení se také vyznačují rotačními 

pohyby okolo jedné či více tělesných os, což znamená, že jsou v akrobacii ve velké míře 

zastoupeny prvky, při kterých se cvičenec dostává do polohy hlavou dolů s následným 

přetočením celého těla. Tyto rotace pak mohou být vzhledem k dotyku s podložkou 

nepřetržité (kotouly), částečně přerušené (překoty, přemety) či bezoporové (salta). A 

právě těmito prvky se akrobatičtí sportovci vymezují oproti lidem provádějícím běžné 

denní aktivity i oproti jiným sportovním odvětvím. Akrobacie tedy klade vysoké nároky 

na obratnost, sílu, flexibilitu, rychlost a zejména na koordinaci a orientaci v prostoru.  

Akrobatičtí sportovci jsou schopni velmi rychlých pohybů či sledu pohybů, po 

kterých opětovně nabývají rovnovážnou polohu (Asseman et al., 2008). Pro bezpečné 

provádění těchto sportů je naprosto nezbytné, aby cvičenec dokázal vnímat pozici 

jednotlivých segmentů těla a celkovou orientaci těla v prostoru. Například v 

gymnastické sestavě se rychle mění zatížení kloubů a postavení tělesných segmentů 

vůči sobě, ale také celková orientace těla vůči prostředí a je vyžadována rychlá adaptace 

senzorických vstupů pro zachování posturální kontroly. Při gymnastických sestavách se 

také často mění postavení hlavy a vizuální informace dostupné v průběhu provádění 

pohybu, a gymnasté se tak často nacházejí v situaci, kdy je stabilizace obrazu okolního 

prostředí pomocí zraku téměř nemožná (Asseman et al., 2005; Asseman and Gahéry, 

2005). 

Schopnost posturální adaptace gymnastů na mylný proprioceptivní podnět měřili 

ve studii Vuillerme et al. (2001b). Rušivým proprioceptivním vstupem v této studii byla 

vibrační stimulace vybraných svalů (m. gastrocnemius a mm. tibilalis anterior), která 
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byla využita pro modifikaci aferentních informací vysílaných z proprioceptorů v oblasti 

kotníku. Zevní vibrační stimulace aktivuje proprioceptivní receptory ve svalech a 

šlachách, které vzniklou situaci „vyhodnotí“ jako protažení svalu a vyšlou mylnou 

informaci do CNS, kde je vyhodnocena jako pohybový vjem (King and Horak, 2014) 

Výzkumníci se zaměřili na výchylku COP a časové rozmezí pro znovu nastolení prvotní 

stability ve čtyřech situacích – 1. otevřené oči/normální proprioceptivní vjem; 2. 

zavřené oči/normální proprioceptivní vjem; 3. otevřené oči/vibrační stimulace; 4. 

zavřené oči/vibrační stimulace. Výsledky ukázaly, že účastníci spadající do 

gymnastické skupiny byli schopní znovuzískat posturální stabilitu v polovičním čase 

v porovnání s kontrolní skupinou.  

Podobně je tomu v parkouru, kdy parkouristé využívají nejrůznějších způsobů 

pohybu od lezení a šplhání přes houpání, skákání a běh až po různé převratové prvky 

jako kotouly či salta, a to i s několikanásobnými obraty, pohybují se z jednoho místa na 

druhé, kam se snaží dostat rychle a efektivně za využití přírodních či artificiálních 

překážek. Parkouristé často využívají malých doskočných i odrazových ploch, což 

vytváří vysoké nároky na jejich posturální kontrolu. V pilotní studii zaměřující se na 

parkouristy se dynamická posturální stabilita prokázala být signifikatně lepší v prostém 

stoji, a to jak při odstranění možnosti vizuální kontroly, tak i při modifikaci 

proprioreceptivních informací na pěnové i oscilující podložce, v porovnání 

s rekreačními sportovci (Jabnoun et al., 2018). 

Mezi akrobatické sporty však nepatří pouze sportovní gymnastika, ač je nejspíše 

prvním sportem, který laické veřejnosti přijde na mysl, či nyní velmi populární parkour. 

Dalšími sporty plně využívajícími akrobatické prvky jsou například teamgym, 

akrobatický rokenrol, skoky na trampolíně, akrobatické lyžování, taneční styl break 

dance, capoeira či tricking. U všech těchto sportů lze předpokládat zvýšené nároky na 

posturální kontrolu oproti běžné populaci.  
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3 CÍLE PRÁCE, ÚKOLY, ŘEŠENÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou 

posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí 

přístroje NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie 

tréninku akrobatických sportů.  

3.2 Výzkumné otázky 

Má akrobatický sport vliv na výsledné hodnoty jednotlivých parametrů testů 

hodnotících dynamickou posturální stabilitu v porovnání s lidmi bez historie tréninku 

akrobatických sportů? 

3.3 Hypotézy 

Na základě výzkumné otázky byly definovány hypotézy: 

 H0: V každém testu bude rozdíl mezi skupinami roven nule. 

 Alternativní hypotéza H1: Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

v jednotlivých parametrech Sensory Organization Testu než kontrolní skupina. 

 Alternativní hypotéza H2: Akrobatičtí sportovci budou mít nižší hodnoty 

Latency Composite Score než kontrolní skupina. 

 Alternativní hypotéza H3: Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

Equilibrium Score v Head-Shake SOT v jednotlivých testovaných rovinách a 

podmínkách oproti kontrolní skupině. 

 Alternativní hypotéza H4: Akrobatičtí sportovci budou mít nižší hodnoty DVA 

Loss než kontrolní skupina v jednotlivých testovaných rovinách. 
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3.4 Úkoly práce  

Prostudování odborné literatury a zpracování poznatků souvisejících s tématem 

diplomové práce.  

o Analýza odborných studií, které se zabývají tématem dynamické posturální 

stability.  

o Výběr vhodných probandů k testování.  

o Výběr vhodných probandů do kontrolní skupiny.  

o Realizace vlastního měření.  

o Analýza a vyhodnocení naměřených parametrů.  

o Diskuse, závěr 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Výzkumný soubor 

Měření podstoupilo celkem 20 probandů (n=20), rozdělených do dvou stejně 

početných skupin. První skupina byla tvořena 10 akrobatickými sportovci, druhá 10 

probandy bez historie tréninku akrobatického sportu. Probandi pro výzkumnou skupinu 

byli vybráni ze skupiny sportovců od dětství provádějících akrobatický sport, nyní s 

tréninkem minimálně dvakrát týdně. Jednalo se o skupinu devíti žen a jednoho muže ve 

věku od 19 do 33 let, kteří se pravidelně věnují akrobatickému sportu a pravidelně ve 

svém tréninku provádějí akrobatické prvky obsahující rotace kolem více než jedné 

tělesné osy. Referenčním prvkem pro zařazení do výzkumné skupiny bylo zvládnutí 

salta s obratem. Kontrolní skupina byla vybrána ze zástupců zdravé populace, kteří ve 

své minulosti nikdy pravidelně netrénovali jakýkoliv akrobatický sport. Všichni 

probandi byli zdraví jedinci. Jako kontraindikace pro účast ve výzkumu bylo stanoveno 

akutní zranění pohybového aparátu, stavy akutní infekce nebo zánětu, onemocnění 

s poruchami propriocepce, nekompenzované poruchy zraku, či vnitřního ucha, vertigo, 

nekompenzované kardiologické či neurologické onemocnění, whiplash či mozečkový 

syndrom a jiné mozečkové poruchy, závažnější onemocnění či zranění zejména 

ortopedického charakteru v posledních šesti měsících. U všech účastníků byla testována 

dynamická posturální stabilita v různých variacích prostřednictvím přístroje NeuroCom 

Smart Equi Test. 

Pro zařazení do studie museli probandi splňovat následující kritéria:  

Výzkumná skupina 

 v daném akrobatickém sportu provádí převratové prvky okolo více 

tělesných os, kde se cvičenec dostává do polohy hlavou dolů s následným 

přetočením celého těla 

 trénink zahrnující tyto prvky musel být prováděn pravidelně minimálně 2x 

týdně, po dobu alespoň 2 let 

 vyloučení poranění mozku, vestibulárního aparátu 

 vyloučení poranění vazivového aparátu v oblasti hlezenních, kolenních a 

kyčelních kloubů v přecházejících 6 měsících 
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Kontrolní skupina 

 probandi se ve své minulosti nikdy pravidelně nevěnovali jakémukoliv 

akrobatickému sportu 

 vyloučení poranění mozku, vestibulárního aparátu 

 vyloučení poranění vazivového aparátu v oblasti hlezenních, kolenních a 

kyčelních kloubů v přecházejících 6 měsících 

Proband Věk Výška (cm) Váha (kg) Pohlaví 

1. AS 22 172 70,1 žena 

2. AS 26 175 63,3 žena 

3. AS 22 158 51,0 žena 

4. AS 26 164 60,2 žena 

5. AS 34 167 68,2 žena 

6. AS 28 158 65,3 žena 

7. AS 23 168 58,7 žena 

8. AS 20 169 60,9 žena 

9. AS 22 160 69,0 žena 

10. AS 21 180 78,1 muž 

Tabulka 1 Charakteristika skupiny akrobatických sportovců (AS – skupina akrobatických 

sportovců) 

Proband Věk Výška (cm) Váha (kg) Pohlaví 

1. NAS 24 180 69,8 muž 

2. NAS 26 180 79,0 muž 

3. NAS 26 158 64,2 žena 

4. NAS 28 171 65,9 žena 

5. NAS 27 170 66,1 žena 

6. NAS 23 174 79,3 muž 

7. NAS 23 172 62,5 žena 

8. NAS 28 168 80,9 muž 

9. NAS 28 168 59,4 žena 

10. NAS 29 169 58,3 žena 

Tabulka 2 Charakteristika kontrolní skupiny (NAS – skupina neakrobatických sportovců) 

4.2 Evidence probandů 

Zaznamenávání probandů bylo prováděno pod evidenčním číslem v rámci 

skupiny od č. 1, a dále vzestupně až po č. 10 (akrobatičtí sportovci: AS1 – AS10, 

kontrolní skupina: NAS1 – NAS10). Veškerá dokumentace o jednotlivých probandech 

byla označena shodným kódem. Každý účastník byl povinen seznámit se a následně 

podepsat „informovaný souhlas“ (viz příloha č. 2), který byl schválen Etickou komisí 

FTVS UK pod jednacím číslem 209/2018 ze dne 9. 11. 2018. Originál vyjádření Etické 
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komise se nachází v příloze č. 1. V Informovaném souhlasu bylo uvedeno jméno a 

příjmení účastníka a svým podpisem zde stvrdil, že je starší 18 let a byl dostatečně a 

srozumitelně seznámen se všemi náležitostmi a postupem testování. Svým podpisem 

dále stvrdil, že se výzkumu účastní dobrovolně na základně svobodného rozhodnutí a 

byl srozuměn s možností kdykoliv od testování odstoupit. Veškeré získané údaje 

z experimentu jsou zveřejněny anonymně a identifikační údaje probandů jsou 

považovány za citlivé a podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017. 

4.3 Použité metody 

Pro účel testování bylo využito následujícího přístroje a metod: 

o NeuroCom Smart Equi Test 

 Dynamic Conditions 

 Sensory Organization Test (SOT) 

 Motor Control Test (MCT) 

 Head Shake –Sensory Organization Test (HS-SOT) 

 Dynamic Vision 

 Percetption Time Test (PTT) 

 Dynamic Visual Acuity Test (DVAT) 

4.4 Sběr dat a průběh experimentu 

Část teoretická byla vytvořena na základě dostupných informací z tištěných i 

elektronických zdrojů české a zejména zahraniční literatury ve formě vědeckých článků, 

učebnic a monografií a online výukových webových stránek doporučených pro studenty 

FTVS. Vyhledávání odborné literatury probíhalo zejména skrze databáze PubMed, 

Research Gate, Medline, Elsevier, Pedro, a další. Všechny citace byly vytvořeny dle 

citační normy ČSN ISO 690. 

Výzkum se uskutečnil v průběhu měsíců ledna a února 2019 v laboratoři na 

katedře fyzioterapie na UK FTVS. Všichni probandi ve výzkumných dnech podstoupili 

stejný protokol pro měření dynamické posturální stability a dynamické zrakové ostrosti. 

Celé měření jednoho probanda trvalo přibližně 70 – 80 minut. Měření probíhalo 
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individuálně. V laboratoři byl přítomen vždy pouze jeden proband a testování zaštiťující 

supervizor pro zajištění stejných podmínek při každém měření. Výsledky měření byly 

zpracovány ve statistickém programu GraphPad Prism, verze 6. Následně byly výsledky 

zaznamenány do přehledných tabulek a zpracovány v závěrečné fázi formou diskuse.  

Samotné testování proběhlo po předchozí instruktáži probanda a podepsání 

informovaného souhlasu. Probandi byli požádáni, aby si svlékli boty a ponožky, 

následně byli oblečeni do jistícího úvazku. Do systému byla zadána potřebná data ke 

kalibraci přístroje a proband vstoupil na měřící plochu zařízení NeuroCom Smart Equi 

Test, kde byl následně zajištěn pomocí karabin na bezpečnostní popruhy. Pozice 

chodidel byla upravena dle manuálu. Po splnění bezpečnostních opatření se přikročilo 

k samotnému měření.  

Pro testování byly využity testové baterie přístroje NeuroCom Smart Equi Test. 

Před každým jednotlivým testem byl proband slovně instruován o jeho průběhu. 

Testování probíhalo vždy v následujícím pořadí:  

Dynamic conditions 

1. Sensory Organization Test, podmínka 1 – 6 

2. Motor Control Test 

Následovala kalibrace hlavového senzoru. Tuto kalibraci přístroj vyžaduje před 

zahájením testování v dané rovině. V každé rovině bylo provedeno 6 měření pro každou 

z podmínek.  

3. Head Shake-SOT Horizontal za podmínky SOT 2 

4. Head Shake-SOT Horizontal za podmínky SOT 5 

5. Head Shake-SOT Vertical za podmínky SOT 2 

6. Head Shake-SOT Vertical za podmínky SOT 5 

7. Head Shake-SOT Roll za podmínky SOT 2 

8. Head Shake-SOT Roll za podmínky SOT 5 
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Dynamic vision 

Pro provedení dynamických testů zrakové ostrosti přístroj vyžaduje změření 

základní zrakové schopnosti (číselný výsledek v jednotce LogMAR) a následně 

postřehového času probanda (v ms).  

9. Perception Time Test 

Následovala kalibrace hlavového senzoru. Tuto kalibraci přístroj vyžaduje před 

zahájením testování v dané rovině. Dále před samotným testováním DVAT proběhl 

nácvik testovacího pohybu v dané rovině. Testová baterie DVAT byla pro každý jeden 

test ve výchozím nastavení.  

10. Dynamic visual stability test Horizontal  

 Interval zobrazení optotypu: 40-75 ms 

 Rychlost pohybu hlavy: 85°/s 

 Testovaná vzdálenost: 2 metry 

11. Dynamic visual stability test Vertical 

 Interval zobrazení optotypu: 40-75 ms 

 Rychlost pohybu hlavy: 60°/s 

 Testovaná vzdálenost: 2 metry 

12. Dynamic visual stability test Roll 

 Interval zobrazení optotypu: 40-75 ms 

 Rychlost pohybu hlavy: 40°/s 

 Testovaná vzdálenost: 2 metry 

Mezi jednotlivými měřeními měli probandi možnost si odpočinout. Nicméně pokud to 

jejich stav dovoloval, měření probíhalo bez přestávek.  

4.4.1 Analýza dat 

Naměřené hodnoty se vždy automaticky ukládají do softwaru Smart Equi Test 

ve formě grafické, procentuální, i ve formě prostých číselných dat a křivek sledujících 

výchylky COP.  
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Pro potřeby analýzy byly využity prosté číselné hodnoty, které byly přeneseny 

do programu GraphPad Prism, verze 6. Data byla podrobena testům normality – KS 

normality test, D'Agostino & Pearson omnibus normality test a Shapiro-Wilk normality 

test pro rozlišení normality dat. Na základě testů normality byly pro testování statistické 

významnosti použity buď nepárový T-test nebo Mann-Whitney U test. Jako hladina 

statistické významnosti bylo zvoleno p = 0,05. V případě nenormálního rozdělení dat byla 

data podrobena Mann-Whitney U testu. Výsledky pak byly prezentovány jako medián a 

mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat. V případě normálního rozdělení byla data 

prezentována jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka v tabulkách jako Mean  ± 

SEM (Standard error of the mean). 
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4.4.1.1 Výsledky 

V této kapitole jsou zaznamenané výsledky jednotlivých měření zpracovány do 

přehledných tabulek, které porovnávají vztahy mezi výzkumnou a kontrolní skupinu. 

Ve všech výsledných  tabulkách je skupina akrobatických sportovců označena 

jako AS, skupina neakrobatických probandů jako NAS. Hodnota N vyjadřuje počet 

subjektů. U měření, ve kterých bylo provedeno více měření pro jeden subjekt, je 

uvedena hodnota Nm, která vyjadřuje počet celkových vstupních dat pro daný test.  

Tabulky 3, 4 a 5 charakterizují výzkumný vzorek z pohledu věku, váhy a výšky. 

Při zpracování celkového skóre věku a váhy subjektů testy pro normalitu určily 

nenormální rozložení dat alespoň u jedné skupiny. Pro analýzu dat byl tedy použit 

Mann-Whitney U test, který určil p-hodnotu statistické významnosti. Při zpracování 

celkového skóre výšky subjektů testy pro normalitu určily normální rozložení dat u 

obou skupin. Pro analýzu dat byl tedy použit nepárový T-test, který určil p-hodnotu 

statistické významnosti. 

Věk 

Skupina N Medián IQR 
Statistická významnost 

 (p-hodnota) 

AS 10 22,50 21,75 - 26,50 
0,0789 

NAS 10 26,50 23,75 - 28,00 

Tabulka 3 Statistická charakteristika výzkumné a kontrolní skupiny (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; IQR - 

interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 

Váha (kg) 

Skupina N Medián IQR 
Statistická významnost 

 (p-hodnota) 

AS 10 64,30 60,38 – 68,80 
0,5783 

NAS 10 66,00 62,93 – 76,70 

Tabulka 4 Statistická charakteristika výzkumné a kontrolní skupiny (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; IQR - 

interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 
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Výška (cm) 

Skupina N Mean ± SEM 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 167,1 ± 2,316 
0,2198 

NAS 10 171,0 ± 2,011 

Tabulka 5 Statistická charakteristika výzkumné a kontrolní skupiny (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; MEAN ± SEM 

(Standard error of the mean)) 

Rozdíly mezi skupinami jsou statisticky nevýznamné. Nulová hypotéza o 

rovnosti skupin nelze vyvrátit, a tudíž lze výzkumný soubor brát jako homogenní 

v těchto parametrech.  

4.5 Sensory Organization Test - SOT 

Pro lepší přehled o jednotlivých podmínkách SOT jsou do tabulky zaneseny 

obrázky s piktogramy vyjadřující zapojené senzorické systémy. Červeně vyobrazený 

piktogram označuje systém, na který je aplikovaný rušivý element. Rušivý element byl 

aplikován v podmínce SOT 3 – zrak, SOT 4 – somatosenzorika, SOT 5 – 

somatosenzorika, SOT 6 – zrak a somatosenzorika. V podmínce SOT 1 byly dostupné 

všechny smysly, v podmínce SOT 2 a 5 byl test prováděn za současného vyřazení 

zrakové složky.  

Tabulka 6 popisuje jednotlivé složky SOT. Pro hodnoty výsledků SOT platí, že 

čím vyšší je číselná hodnota mediánu a IQR, tím lepší byla dynamická posturální 

stabilita subjektů. Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily nenormální 

rozložení dat alespoň u jedné skupiny ve všech případech SOT. Pro analýzu dat byl tedy 

použit Mann-Whitney U test, který určil p-hodnotu statistické významnosti. Největší 

rozdíl mezi skupinami byl za podmínky SOT 2 a 5, tedy za jediných dvou podmínek, při 

kterých je vyřazena zraková složka. Ani zde však p-hodnota nedosáhla na hladinu 

statistické významnosti. Test SOT tedy ani v jedné podmínce nepřinesl signifikantní 

výsledky na hladině statistické významnosti, nelze tak vyvrátit nulovou hypotézu o 

rovnosti skupin. 
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Sensory Organization Test 

 Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

SOT 1 

 

AS 10 30 96,00 94,75 - 97,00 

0,4217 

NAS 10 30 95,00 95,00 - 96,25 

SOT 2 

 

AS 10 30 96,00 91,75 - 96,00 

0,0860 

NAS 10 30 95,00 91,00 - 95,00 

SOT 3 

 

AS 10 30 94,00 89,50 - 96,00 

0,4261 

NAS 10 30 93,00 90,00 - 94,25 

SOT 4 

 

AS 10 30 90,50 78,75 - 93,00 

0,8125 

NAS 10 30 88,50 82,75 - 92,25 

SOT 5 

 

AS 10 30 74,50 65,00 - 82,00 

0,0633 

NAS 10 30 69,50 59,00 - 77,00 

SOT 6 

 

AS 10 30 74,50 61,50 - 77,25 

0,5539 

NAS 10 30 68,50 56,75 - 81,00 

Tabulka 6 Statistická charakteristika podmínky SOT 1 – 6 (AS – skupina akrobatických 

sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových 

vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 

Alternativní hypotéza H1: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

v jednotlivých parametrech Sensory Organization Testu než kontrolní skupina.“ se zde 

nepotvrdila. 

4.5.1 Equilibrium Composite Score SOT 

Tabulka 7 popisuje Equilibrium Composite Score testu SOT. Pro hodnoty Mean 

platí, že čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší je celková dynamická posturální 

stabilita subjektů. Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily normální 

rozložení dat u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit nepárový T-test. Ve 



45 

 

zmíněné tabulce lze vidět, že průměrná hodnota ECS je vyšší u akrobatických 

sportovců, avšak statisticky je rozdíl mezi skupinami nevýznamný, a nelze tedy vyvrátit 

nulovou hypotézu o shodě mezi skupinami. 

Equilibrium Composite Score 

Skupina N Nm Mean ± SEM 
Statistická významnost 

 (p-hodnota) 

AS 10 10 82,40 ± 1,327 

0,4106 

NAS 10 10 80,60 ± 1,675 

Tabulka 7 Statistická charakteristika Equlibrium Composite Score (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet 

celkových vstupních dat pro daný test; MEAN ± SEM (Standard error of the mean)) 

Alternativní hypotéza H1: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

v jednotlivých parametrech Sensory Organization Testu než kontrolní skupina.“ se ani 

v tomto parametru nepotvrdila. 

4.5.2 Senzorická analýza SOT 

Tabulka 8 popisuje somatosenzorickou složku senzorické analýzy testu SOT. 

Pro hodnoty Mean platí, že čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší je schopnost subjektů 

využít somatosenzorického sytému k zachování rovnováhy. Při zpracování celkového 

skóre testy pro normalitu určily normální rozložení dat u obou skupin, a proto byl pro 

analýzu dat použit nepárový T-test. Ve zmíněné tabulce můžeme vidět, že průměrná 

hodnota výsledků pro somatosenzorickou složku je vyšší u akrobatických sportovců, 

avšak statisticky je rozdíl mezi skupinami nevýznamný, a nelze tedy vyvrátit nulovou 

hypotézu o shodě mezi skupinami. 

Somatosenzorická složka 

Skupina N Nm Mean ± SEM 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 98,50 ± 0,6540 
0,2750 

NAS 10 10 97,50 ± 0,6009 

Tabulka 8 Statistická charakteristika somatické složky účastnící se na dynamické 

posturální stabilitě (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; 

N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; MEAN ± SEM (Standard error of 

the mean)) 

Tabulka 9 popisuje vizuální složku senzorické analýzy testu SOT. Pro hodnoty 

medián a IQR  platí, že čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší byla schopnost subjektů 
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využít vizuální složky pro zachování rovnováhy. Při zpracování celkového skóre testy 

pro normalitu určily nenormální rozložení dat u AS skupiny, a proto byl pro analýzu dat 

použit Mann-Whitney U test. Ve zmíněné tabulce lze vidět, že střední hodnota výsledků 

pro vizuální složku je vyšší u akrobatických sportovců, avšak statisticky je rozdíl mezi 

skupinami nevýznamný, a nelze tedy vyvrátit nulovou hypotézu o shodě mezi 

skupinami. 

Vizuální složka 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 93,00 86,75 - 97,00 

0,8489 

NAS 10 10 91,00 91,00 - 95,00 

Tabulka 9 Statistická charakteristika vizuální složky účastnící se na dynamické posturální 

stabilitě (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet 

subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové 

rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 

Tabulka 10 popisuje vestibulární složku senzorické analýzy testu SOT. Pro 

hodnoty medián a IQR  platí, že čím vyšší je číselná hodnota, tím vyšší byla schopnost 

subjektů využít vestibulární složky pro zachování rovnováhy. Při zpracování celkového 

skóre testy pro normalitu určily nenormální rozložení dat u NAS skupiny, a proto byl 

pro analýzu dat použit Mann-Whitney U test. Ve zmíněné tabulce můžeme vidět, že 

střední hodnota výsledků pro vizuální složku je vyšší u akrobatických sportovců, avšak 

statisticky je rozdíl mezi skupinami nevýznamný a nelze tedy vyvrátit nulovou hypotézu 

o shodě mezi skupinami. 

Vestibulární složka 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 76,5 69,75 - 80,75 

0,3434 

NAS 10 10 75 53,50 - 78,00 

Tabulka 10 Statistická charakteristika vestibulární složky účastnící se na dynamické 

posturální stabilitě (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; 

N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range 

mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 
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Skupina akrobatických sportovců nevykázala signifikantní výsledky v žádném z 

parametrů SOT. Alternativní hypotéza H1: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších 

hodnot v jednotlivých parametrech Sensory Organization Testu než kontrolní skupina.“ 

se nepotvrdila. 

4.6 Motor Control Test 

Tabulka 11 popisuje parametr Latency Composite Score. Pro hodnoty medián a 

IQR  platí, že čím nižší je jejich hodnota, tím rychlejší byl návrat do rovnovážné polohy 

po neočekávaném externím rušivém podnětu. Při zpracování celkového skóre testy pro 

normalitu určily nenormální rozložení dat u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat 

použit Mann-Whitney U test. 

Výsledky parametru LCP přinesly signifikantní výsledky na hladině statistické 

významnosti. Lze tedy zamítnout nulovou hypotézu o shodě mezi skupinami. 

Latency Composite Score (ms) 

 Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

LDK 

AS 10 60 130 120,00 - 130,00 

0,0077 

NAS 10 60 130 126,30 - 140,00 

PDK 

AS 10 60 120 120,00 - 130,00 

0,0003 

NAS 10 60 130 121,00 - 140,00 

Tabulka 11 Statistická charakteristika parametru Latency Compostie Score zaznamenané 

v milisekundách pro levou (LDK) a pravou dolní končetinu (PDK) (AS – skupina akrobatických 

sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových 

vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 

Alternativní hypotéza H2: „Akrobatičtí sportovci budou mít nižší hodnoty 

Latency Composite Score než kontrolní skupina.“ se potvrdila pro obě dolní končetiny.  

Dalšími parametry testu MCT je Weight symetry a Strenght symetry, které jsou 

zobrazeny v tabulce 12. Pro naměřené hodnoty platí, že pokud číslo nabývá hodnoty 

menší než sto, je zatížena více levá dolní končetina, pokud je číselná hodnota vyšší než 

sto, je zatížena více pravá dolní končetina. Pokud je hodnota rovna 100, je rozložení 

váhy zcela symetrické. V parametru Weight symetry hodnotícím rozložení váhy byl 

zaznamenán signifikantní rozdíl na hladině významnosti p=0,05. Naměřená data lze 
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interpretovat tak, že skupina NAS více zatěžovala LDK a skupina AS měla váhu 

rozloženou symetričtěji. Parametr Strenght symetry nepřinesl signifikantní výsledky, 

čili nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi skupinami. Nicméně tyto 

parametry nebyly předmětem zkoumání této práce. Jsou zde uvedeny pro vytvoření 

celistvějšího obrazu výkonu skupin. 

Weight symetry 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 60 100 97,00 - 103,00 

0,0013 

NAS 10 60 97,00 94,00 - 100,00 

Strength symetry 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost (p-

hodnota) 

AS 10 60 100 90,50 - 106,00 

0,8138 

NAS 10 60 100 88,25 - 112,00 

Tabulka 12 Statistická charakteristika parametrů Weight a Strength symetry (AS – 

skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - 

počet celkových vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. 

percentil dat) 

4.7 Head Shake SOT 

4.7.1 Head Shake – SOT 2 

Tabulka 13 je souhrnnou tabulkou pro test HS – SOT 2. Pro uvedené hodnoty 

HS-SOT 2 platí, že čím vyšší je číselná hodnota mediánu a IQR, tím lepší je schopnost 

vestibulárního aparátu podávat relevantní informace pro zajištění posturální stability při 

jeho současném zatížení v jednotlivých rovinách za vyřazení zrakové složky. 

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily nenormální rozložení 

dat u obou skupin u všech rovin pohybu, a proto byl pro analýzu dat použit Mann-

Whitney U test. P-hodnota pro rovinu Horizontal a Roll je na hladině statistické 

významnosti, lze tedy zamítnout nulovou hypotézu o shodě mezi skupinami. Což lze 

interpretovat jako lepší schopnost vestibulárního aparátu zprostředkovávat relevantní 

informace pro zachování stability.   
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Head Shake-SOT 2 

 Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

Horizontal 

AS 10 60 93 90,25 - 95,00 

0,0131 

NAS 10 60 92 89,00 - 93,00 

Vertical 

AS 10 60 90 88,25 - 93,00 

0,2423 

NAS 10 60 90 87,00 - 92,00 

Roll 

AS 10 60 92,5 90,00 - 94,00 

0,0141 

NAS 10 60 91 89,00 - 92,00 

Tabulka 13 Souhrnná tabulka pro HS – SOT 2 (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS 

– skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný 

test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat) 

4.7.2 Head Shake – SOT 5 

Tabulka 14 je souhrnnou tabulkou pro test HS – SOT 5. Pro uvedené hodnoty 

HS-SOT 5 platí, že čím vyšší jsou číselné hodnoty mediánu a IQR (Horizontal a 

Vertical rovina pohybu) či hodnoty Mean (Roll rovina pohybu), tím lepší je schopnost 

vestibulárního aparátu podávat relevantní informace pro zajištění posturální stability při 

jeho současném zatížení v jednotlivých rovinách za vyřazení zrakové složky a 

modifikace somatosenzorických vjemů.  

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily nenormální rozložení 

dat u obou skupin v rovině Horizontal a Vertical, a proto byl pro analýzu dat použit 

Mann-Whitney U test. U roviny Roll testy normality určily normální rozložení dat u 

obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit nepárový T-test. Statisticky významné 

výsledky pro HS – SOT 5 byly dosaženy pouze v rovině Roll. Lze tedy zamítnout 

nulovou hypotézu o shodě mezi skupinami v této rovině. Což lze interpretovat jako 

lepší schopnost vestibulárního aparátu podávat relevantní informace v této rovině u 

skupiny akrobatických sportovců.  
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HS-SOT 5 

 Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost 

(p-hodnota) 

Horizontal 

AS 10 60 56,50 49,25 - 66,75 

0,0992 

NAS 10 60 56,50 36,00 - 63,75 

Vertical 

AS 10 60 55,50 43,50 - 64,75 

0,1625 

NAS 10 60 49,50 41,25 - 60,75 

 
   

Mean ± SEM 
 

Roll 

AS 10 60 60,25 ± 1,641 

0,0190 

NAS 10 60 54,53 ± 1,758 

Tabulka 14 Souhrnná tabulka pro HS – SOT 5 (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS 

– skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný 

test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat v p; MEAN ± SEM 

(Standard error of the mean))  

Nulová hypotéza byla zamítnuta u 3 ze 6 jednotlivých měření testu HS-SOT. 

Alternativní hypotéza H3: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot Equilibrium 

Score v Head-Shake SOT ve v jednotlivých testovaných rovinách a podmínkách oproti 

kontrolní skupině.“ se potvrdila u testu HS-SOT 2 v horizontální rovině se signifikancí 

(0,0131), HS-SOT 2 a 5 v rovině roll se signifikancí (0,0141 a 0,0190). V rovině 

vertikální se alternativní hypotéza nepotvrdila ani v jedné ze dvou testovaných situací. 

4.8 Perception Time Test 

Provedení tohoto testu bylo nezbytnou podmínkou pro měření DVAT. V tabulce 

15 jsou zobrazeny výsledky PTT v milisekundách. Pro hodnoty perception time platí, že 

čím vyšší je číselná hodnota, tím nižší postřehovou schopnost skupina vykazovala. 

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily nenormální rozložení 

dat u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit Mann-Whitney U test. V testu 

PTT jsou rozdíly mezi skupinami statisticky nevýznamné a nelze tedy vyvrátit nulovou 

hypotézu o shodě mezi skupinami. Je možné tedy skupiny brát jako homogenní v PTT. 
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PTT (ms) 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 20 20,00 - 25,00 

0,5036 

NAS 10 10 20 20,00 - 20,00 

Tabulka 15 Statistická charakteristika testu PTT v milisekundách (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet 

celkových vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. 

percentil dat) 

Tabulka 16 popisuje vizuální schopnosti subjektů, kde pro hodnotu Static 

LogMAR platí, že čím vyšší číslo, tím horší zrakové schopnosti subjekt dosáhl. 

Vizus (LogMAR) 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 -0,29 (-0,3) - (-0,1) 

0,4376 

NAS 10 10 -0,26 (-0,2850) - (-0,1750) 

Tabulka 16 Statistická charakteristika vizuálních schopností subjektů (AS – skupina 

akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet 

celkových vstupních dat pro daný test; IQR - interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. 

percentil dat) 

4.9 Dynamic Visual Acuity Test  

4.9.1 DVAT Horizontal 

Tabulka 17 popisuje výsledky hodnocení ztráty zrakové ostrosti vlevo a vpravo 

v horizontální rovině pohybu. Pro hodnoty DVA Loss platí, že čím vyšší je číselná 

hodnota, tím horší dynamickou zrakovou ostrost skupina vykazovala. 

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily normální rozložení dat 

u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit nepárový T-test. V této rovině DVAT 

jsou rozdíly mezi skupinami statisticky nevýznamné a nelze tedy vyvrátit nulovou 

hypotézu o shodě mezi skupinami. 
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Horizontal DVA Loss 

 Skupina N Nm Mean ± SEM 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

Vlevo 

AS 10 10 0,1900 ± 0,03969 

0,2932 

NAS 10 10 0,1330 ± 0,03458 

Vpravo 

AS 10 10 0,1700 ± 0,03902 

0,5678 

NAS 10 10 0,1950 ± 0,01797 

Tabulka 17 Statistická charakteristika ztráty zrakové ostrosti (DVA Loss) směrem vlevo a 

vpravo v horizontální rovině (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických 

sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; MEAN ± SEM 

(Standard error of the mean) v jednotce LogMAR)  

4.9.2 DVAT Vertical 

Tabulka 18 popisuje výsledky hodnocení ztráty zrakové ostrosti vlevo a vpravo 

ve vertikální rovině pohybu. Pro hodnoty DVA Loss platí, že čím vyšší je číselná 

hodnota, tím horší dynamickou zrakovou ostrost skupina vykazovala.  

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily nenormální rozložení 

dat ve směru vlevo u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit Mann-Whitney U 

test. Ve směru vlevo určily testy pro normalitu normální rozložení dat u obou skupin, a 

proto byl pro analýzu dat použit nepárový T-test. V této rovině DVAT jsou rozdíly mezi 

skupinami statisticky nevýznamné a nelze tedy vyvrátit nulovou hypotézu o shodě mezi 

skupinami. 

Vertical DVA Loss 

Vlevo 

Skupina N Nm Medián IQR 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 0,1300 0,0950 - 0,2100 

0,5949 

NAS 10 10 0,1100 0,0725 - 0,1850 
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Vpravo 

Skupina N Nm Mean ± SEM 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

AS 10 10 0,1150 ± 0,02531 

0,3091 

NAS 10 10 0,1560 ± 0,02990 

Tabulka 18 Statistická charakteristika ztráty zrakové ostrosti (DVA Loss) směrem vlevo a 

vpravo ve vertikální rovině (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických 

sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; Meand a IQR - 

interquartile range mezikvartilové rozpětí: 25. až 75. percentil dat v jednotce LogMAR ; MEAN ± SEM 

(Standard error of the mean) v jednotce LogMAR) 

4.9.3 DVAT Roll 

Tabulka 19 popisuje výsledky hodnocení ztráty zrakové ostrosti vlevo a vpravo 

v roll rovině pohybu. Pro hodnoty DVA Loss platí, že čím vyšší je číselná hodnota, tím 

horší dynamickou zrakovou ostrost skupina vykazovala.  

Při zpracování celkového skóre testy pro normalitu určily normální rozložení dat 

u obou skupin, a proto byl pro analýzu dat použit nepárový T-test. V této rovině DVAT 

jsou rozdíly mezi skupinami statisticky nevýznamné a nelze tedy vyvrátit nulovou 

hypotézu o shodě mezi skupinami. 

Roll DVA Loss 

 Skupina N Nm Mean ± SEM 
Statistická významnost  

(p-hodnota) 

Vlevo 

AS 10 10 0,1250 ± 0,03781 

0,7586 

NAS 10 10 0,1420 ± 0,03924 

Vpravo 

AS 10 10 0,1810 ± 0,03510 

0,5062 

NAS 10 10 0,2300 ± 0,06314 

Tabulka 19 Statistická charakteristika ztráty zrakové ostrosti (DVA Loss) směrem vlevo a 

v pravo v rovině roll (AS – skupina akrobatických sportovců; NAS – skupina neakrobatických 

sportovců; N – počet subjektů; Nm - počet celkových vstupních dat pro daný test; MEAN ± SEM 

(Standard error of the mean) v jednotce LogMAR) 

Pro test DVAT ve všech rovinách i směrech nebyla zamítnuta nulová hypotéza o 

rovnosti skupin. Alternativní hypotéza H4: „Akrobatičtí sportovci budou mít nižší 

hodnoty DVA Loss než kontrolní skupina v jednotlivých testovaných rovinách a 

směrech“ se nepotvrdila. 
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5 DISKUSE 

Lidé provozující akrobatický sport ve svých  tréninkových jednotkách 

pravidelně zatěžují stabilizační mechanismy v pohybech nevyskytujících se v běžné 

denní činnosti. V této práci byl stanoven cíl zhodnotit vliv akrobatických sportů na 

dynamickou posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční 

dobu pomocí přístroje NeuroCom Smart Equi Test, konkrétně testy SOT, MCT, HS-

SOT a DVAT. Akrobatická skupina byla v těchto testech porovnána s kontrolní 

skupinou lidí bez historie tréninku akrobatických sportů. Dále byla vytvořena a 

následně statisticky testována nulová hypotéza o rovnosti skupin H0: „V každém testu 

bude rozdíl mezi skupinami roven nule.“ Pro nulovou hypotézu byly stanoveny 4 

alternativní hypotézy H1 – H4.  

5.1 Diskuse k hypotéze H1 

Alternativní hypotéza H1: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

v jednotlivých parametrech Sensory Organization Testu než kontrolní skupina.“ se v mé 

práci nepotvrdila. Výsledky lze interpretovat tak, že akrobatičtí sportovci nevykazují 

lepší schopnost dynamické posturální stability v jednotlivých parametrech SOT oproti 

kontrolní skupině, což je i v  literatuře častým závěrem. Výzkumy v rámci 

akrobatických sportů jsou nejčastěji zaměřeny na sportovní gymnastiku, z mého 

pohledu je důvodem nejlepší zřetelnost a vysoká četnost akrobatických prvků v tomto 

sportu společně s jeho dlouhou tradicí. 

Výsledky stejného charakteru jako tato práce přinesla studie Clark and Iltis 

(2008), která též využila Senzory Organization Test k porovnání skupiny sportovců 

provozujících fotbal, americký fotbal a lakros a nesportující skupiny. V SOT se 

výzkumná skupina signifikantně nelišila od skupiny nesportující.  

I studie Asseman et al. (2008), testující skupinu gymnastů v porovnání s jinak 

sportující populací, byla uzavřena tím, že gymnasté nevykazují rozdílné výsledky 

dynamické posturální stability v posturálně nespecifické poloze – prostý bipedální stoj. 

Obdobné výsledky přinesla také studie Vuillerme et al. (2001a), která zkoumala, 

zdali jsou gymnasté více stabilní než jinak sportující populace, a také zdali jsou 

gymnasté ovlivněni odebráním zrakové kontroly v různě posturálně náročných pozicích. 

Studie byla prováděná na skupině gymnastů a negymnastů za tří různých podmínek – 1. 

při stoji na pevné podložce, 2. při stoji na jedné dolní končetině, 3. při stoji na jedné 
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dolní končetině na 7cm tlusté pěnové podložce. Probandi všechny podmínky 

podstoupili ve dvou variantách – 1. s otevřenýma očima, 2. se zavřenýma očima. 

Výsledky této práce nemohly vyvrátit shodu obou skupin při otevřených očích, a tudíž 

výzkumníci tvrdí, že skupina gymnastů není více stabilní v porovnání se skupinou 

negymnastů při dostupnosti zrakové kontroly. Avšak při variantě bez zrakové kontroly 

byli gymnasté výrazně méně ovlivněni touto změnou. Vuillerme et al. (2001a) také 

uvádějí, že tento rozdíl je více patrný se ztěžujícími se podmínkami. Závěrem shrnují, 

že gymnasté v této studii sice neprokázali lepší rovnovážné schopnosti při prostém 

bipedálním stoji, nicméně je možné říci, že oproti negymnastické sportující populaci 

(tenis, fotbal nebo handbal), jsou méně závislí na zrakové složce a lépe dovedou využít 

zbylých složek pro zachování rovnováhy. 

Tato závislost, i když nesignifikantně, je patrná i ve výsledcích této práce. 

Výsledy testů SOT, při kterých byla vyřazena zraková kontrola, vykazují nižší p-

hodnotu (SOT 2 p=0,0860 a SOT 5 p=0,0633) oproti ostatním testům (SOT 1 

p=0,4217; SOT 3 p=0,4261; SOT 4 p=0,8125; SOT 6 p=0,5539), což lze interpretovat 

jako větší rozdíl mezi skupinami ve prospěch skupiny AS. Skupina AS vykazuje tedy 

lepší posturální stabilitu při zavřených očích.  

Ve studii Carrick et al. (2007), byl též podroben zkoumání gymnastický a 

negymnastický vzorek populace. Testování proběhlo na přístroji NeuroCom pomocí 

modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB). Výzkumníci pro 

svou studii využili pouze jednu variantu tohoto testu, a to se zavřenýma očima na 

nestabilní ploše. Tato metoda se podobá podmínce SOT 5 (zavřené oči, pohybující se 

stojná plošina). Výsledky prokázaly signifikantní rozdíl mezi gymnastickou a kontrolní 

skupinou. Takovýto výsledek se v mé práci nepotvrdil, nicméně právě při vyřazení 

zrakové kontroly na pohyblivé plošině byla p-hodnota (p=0,0633) nejblíže stanovené 

hladině statistické významnosti.  

Ke stejnému závěru došla i studie Vuillerme and Nugier (2004), ve které byli 

gymnasté výrazně méně ovlivněni zavřením očí při posturálně náročnější pozici 

(unipedální stoj) než jinak sportující skupina.  

V literatuře je často debatováno o tom, do jaké míry má specifický trénink vliv 

na jednoduché úkoly posturální stability (Hugel et al., 1999; Vuillerme et al., 2001a). 

Převládá názor, že není možné pozorovat rozdíly v posturální stabilitě na jednoduchých 

posturálních úkolech jako je bipedální stoj. Hypotéza, že přenos specifických 
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motorických dovedností na jednoduché posturální úkoly nelze považovat za 

automatický fenomén (Henry, 1968), byla podpořena již mnoha studiemi stejně tak jako 

mou prací. Asseman et al (2005, 2008) dále ve svých studiích předkládají názor, že 

gymnasté dovedou lépe zachovat posturální stabilitu ve smyslu klidné nehybné pozice 

především v pozicích, které byly v rámci sportu trénovány, avšak v netrénovaných 

pozicích mají výsledky posturální stability stejné jako netrénovaná populace. Tento 

názor však kontrují studie Gautier et al. (2008), Vuillerme et al. (2001a, 2001b) či 

Bringoux et al. (2000), kteří tvrdí, že gymnasté vyvinuli preciznější interní model o 

pozici těla v prostoru a jsou schopni lépe reorganizovat hierarchii senzorických vjemů a 

extrahovat pouze relevantní informace pro zajištění posturální kontroly.  

5.2 Diskuse k hypotéze H2 

Alternativní hypotéza H2: „Akrobatičtí sportovci budou mít nižší hodnoty 

Latency Composite Score než kontrolní skupina.“ se potvrdila pro obě dolní končetiny.  

Motor Control Test v parametru Latency Composite Score hodnotí čas (ms), 

který testovaný potřebuje pro návrat do rovnovážné polohy po neočekávaném externím 

rušivém podnětu (horizontální posun stojné plošiny vpřed/vzad různou rychlostí). 

Podobný jev pozorovala studie Vuillerme et al. (2001b), která byla zaměřená na 

efekt dlouholetého praktikování gymnastiky na integraci proprioceptivního systému u 

lidí. Ve studii podrobili skupinu gymnastů a skupinu negymnastů, provozujících jiný 

sport (fotbal, handbal, tenis), vibrační stimulaci svalů bérce v prostém spojném stoji za 

dvou podmínek – 1. otevřené oči, 2: zavřené oči. Po aplikování vibračního stimulu 

sledovali výchylky COP na tenzometrické desce. A zatímco sledování výchylek COP 

neprokázalo signifikantní rozdíl v míře stability mezi skupinami, výsledky sledování 

procesu eliminace výchylek COP signifikantně prokázaly, že gymnasté byli schopni 

rychleji snížit výchylky COP a dostat se zpět do rovnovážného stavu, a to až o polovinu 

rychleji než druhá skupina. 

K podobným závěrům došel i Gautier et al. (2008), kde gymnasté sice nebyli 

stabilnější v parametru výchylek COP při bipedálním stoji, avšak dosahovali nižších 

časů pro znovunastolení rovnováhy po vizuálním rušivém podnětu. V této studii byl 

také pozorován zajímavý fenomén. Při vizuálním podnětu stimulující iluzi pohybu 

v anterio-posteriorní rovině gymnasté pro vyrovnání se s tímto stimulem zvolili taktiku 

„freeze“, při kterém omezili pohyby hlavy na minimum, avšak jejich COP zaznamenalo 
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větší a delší vychýlení. Gautier et al. (2008) toto vysvětlují povahou gymnastických 

pravidel, kdy jsou gymnasté při soutěžích penalizováni za jakékoliv viditelné známky 

nestability. Jsou tedy nuceni viditelné známky nestability (pohyby rukou, úkroky, aj.) 

minimalizovat, a proto využívají jiných strategií pro vyrovnání se s destabilizujícími 

podněty.  

5.3 Diskuse k hypotéze H3 

Alternativní hypotéza H3: „Akrobatičtí sportovci dosáhnou vyšších hodnot 

Equilibrium Score v Head-Shake SOT v jednotlivých testovaných rovinách a 

podmínkách oproti kontrolní skupině.“ se potvrdila pouze v polovině provedených 

testů.  

Povaha akrobatických prvků napovídá, že by při nich měl být vestibulární aparát 

více zatěžován než při běžných denních činnostech. Při provádění akrobatických prvků 

se rychle mění poloha těžiště a pozice těla sportovce v gravitačním poli. Na tělo 

cvičence působí odstředivé síly, které jsou vnímány vestibulárním systémem (Cathers, 

2005). Při referenčním prvku, který byl pro tuto práci vybrán, se cvičenec ocitá 

nezavěšen v prostoru, se sníženou možností vizuální i somatosenzorické kontroly. Při 

odrazu cvičenec pracuje proti působení gravitační síly, což stimuluje otolitické orgány, 

a při následném obratu v saltu je stimulována angulární složka vestibulárního systému. 

Testy HS-SOT vestibulární aparát zatěžují a sledují jeho schopnost stále dodávat 

relevantní informace o vzpřímené pozici těla v gravitačním poli. Tato schopnost je 

testována zejména za podmínky HS-SOT 5, kdy testovaný stojí se zavřenýma očima na 

pohybující se stojné plošině a zároveň pohybuje hlavou v určené rovině. Ve výsledcích 

HS-SOT se potvrdila alternativní hypotéza pro rovinu roll za obou podmínek (HS-SOT 

2 i 5) a v rovině horizontal za podmínky HS-SOT 2.  

Studie Paloski et al. (2006) zabývající se vlivem pohybů hlavy (ve vertikální a 

roll rovině) na dynamickou posturální stabilitu zdokumentovala, že takovýto pohyb má 

destabilizující efekt u zdravé populace. Ve výsledcích testů HS-SOT 2 a 5 byla 

dynamická posturální stabilita též snížena oproti výsledkům SOT 2 a 5 u obou skupin, 

nicméně skupina AS byla ovlivněna signifikantně méně oproti skupině NAS. 

Obdobné výsledky, které jsou prezentovány v mé diplomové práci, přinesla 

studie Clark and Iltis (2008), kteří však místo HS-SOT použili jinou modifikaci SOT - 

Dynamic Head Tilt (DHT-SOT), při které využili všech šesti podmínek SOT a 
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aplikovali při nich pohyb hlavou ve vertikální a roll rovině. Jak již bylo zmíněno výše, 

při prostém SOT v této studii nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi 

skupinami. Avšak při pohybech hlavy byla skupina sportovců signifikantně lepší. 

Že pohybová aktivita má pozitivní vliv na vestibulární aparát, bylo zaznamenáno 

ve studii Gauchard et al. (2001), která testovala vestibulární aparát pomocí klinických 

testů – na rotační židli (rotatory chair), kalorizace (caloric testing). Studie se zúčastnily 

dvě skupiny lidí ve věku nad 60 let. Jedna skupina nevykonávala žádnou sportovní 

aktivitu, druhá praktikovala sporty vyžadující lehkou pohybovou aktivitu (joga, „soft 

gymnastics“). Skupina praktikující pohybovou aktivitu v provedených testech dosáhla 

lepších výsledků. Je tedy možné předpokládat, že vestibulární systém je sportem 

ovlivnitelný, avšak je zde také možnost, že lidé s méně funkčním vestibulárním 

aparátem nepěstují sportovní aktivitu, jak v diskusi uvádí Clark and Iltis (2008). 

Na vestibulární složku se v mé práci dále zaměřují testy – SOT 5, SOT 6 a 

DVAT. V testech SOT 5 a 6 je vestibulární aparát jediným nemodifikovaným zdrojem 

informací. Test DVAT čili test dynamické zrakové ostrosti pak vypovídá o stavu 

vestibulo-okulárního reflexu, viz níže.  

5.4 Diskuse k hypotéze H4 

Alternativní hypotéza H4: „Akrobatičtí sportovci budou mít nižší hodnoty DVA 

Loss než kontrolní skupina v jednotlivých testovaných rovinách.“ se nepotvrdila. 

Studie zabývající se vestibulo-okulárním reflexem prokázaly, že pohybová 

aktivita má habituační efekt na vestibulo-okulární reflex (Teramoto, 1994; Sharoni et 

al., 2001; Lee et al., 2004; Tanguy et al., 2008). Habituace vestibulárního aparátu je 

jedním z možností vestibulární rehabilitace, která vytváří adaptaci VOR, a tím zvyšuje 

schopnost vestibulárního systému přizpůsobit neuronální odpověď stimulačním vlivům. 

Sportovní aktivita dle Caillet et al. (2006) se ukázala jako signifikantní faktor modulace 

visuo-vestibulárního konfliktu způsobující kinetózu, kdy lidé provozující sportovní 

aktivitu v průběhu dospívání těmito obtížemi v dospělosti trpěli výrazně méně. Nicméně 

všechny tyto studie zabývající se funkcí VOR využívaly test na rotační židli (rotatory 

chair test), který sice je zlatým standardem vyšetřování VOR, avšak nese nevýhodu 

úzkého zaměření na horizontální semicirkulární kanál (Gimmon and Schubert, 2019). 

Testování pomocí DVA umožňuje sledovat funkci VOR při sledování objektu za 

současných pohybů hlavy, což je dovednost běžně se vyskytující v situacích denního 
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života. Pacienti s vestibulární hypofunkcí mají výrazně horší výsledky v tomto testu 

(Gimmon and Schubert, 2019).  

Studii, která by se věnovala dynamické zrakové ostrosti u akrobatických 

sportovců, jsem při zpracování mé práce bohužel nenašla. Nicméně Ishigaki and Miao 

(1993) sledovali hráče baseballu, tenisu a badmintonu, kteří v jejich studii dosáhli 

lepších výsledků DVA oproti nesporující populaci. 

Je však otázkou, do jaké míry je nutné, aby akrobatičtí sportovci byli schopni 

rozeznávat malé detaily sledovaného předmětu při provádění akrobatických cviků. 

Například v gymnastickém prostředí sledované objekty (trampolína, přeskokový 

můstek, žerď, kladina) jsou značně větší oproti sledovanému optotypu E v testu DVAT. 

Totéž platí i pro parkour a další akrobatické sporty.  

5.5 Limitace práce 

V průběhu testování jsem si všimla zajímavého fenoménu, který mě upozornil 

na nutnost kontroly porozumění podávané instruktáži. Při instruktáži prvního 

testovaného ze skupiny AS byla instruktáž pochopena ve smyslu „nehýbej se“, což 

vedlo k rigiditě probanda vůči působícím vlivům aplikovaných v SOT 3, a potažmo 

k výrazně horším výsledkům. Podobná strategie zachování rovnováhy byla popsána ve 

studii Gautier et al. (2008) viz Diskuse k hypotéze H2. Po ujasnění požadavku na 

testovaného byly výsledky více než o polovinu lepší. Modifikovanou  instruktáž jsem se 

následně využívala u všech testování, jak je doporučeno v Cripps et al. (2016), a při 

neočekávaných výrazně horších výsledcích (pod normativní hodnoty zdravých jedinců 

stejného věkového rozpětí) jsem se ujišťovala, jak byla instruktáž testovaným 

pochopena.  

Instruktáž tedy vidím jako jednu z možných limitací této práce, která mohla, 

avšak nemusela ovlivnit výsledek testování. Jak již bylo zmíněno výše, dle doporučení 

vyplývající ze studie Cripps et al. (2016) byli probandi instruováni modifikovaným 

způsobem. Ani to však nepředešlo nepochopení instrukcí. Po odhalení kolize byly 

instrukce ujasněny a test opakován.  

Při testování PTT a DVAT jsem pozorovala, že testovaní tíhli k hádání 

viděného, i přes jasnou instruktáž, aby udávali odpověď „nevím“, pokud si nebyli zcela 

jisti. To následně mohlo ovlivnit výsledky testů PTT a potažmo DVAT, při kterém si 

probandi stěžovali na malou velikost zobrazovaného optotypu, kvůli které nebyli 
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schopni rozlišit jeho orientaci. Při případném opakování DVAT vidím výzvu v motivaci 

probanda k  naprosté striktnosti v udávání směru zobrazovaného optotypu, aby se 

v žádném případě nepokoušel směr hádat. U testu DVAT bych dále při případném 

opakování navrhovala využití zvukové stopy pro udání rytmu pro pohyby hlavy. 

Probandi i přes prvotní trénink měli vesměs problémy udržet předepsanou angulární 

rychlost. Za další faktor, který mohl či nemusel ovlivnit výsledky, může být považována 

denní doba, ve které byl proband testován, a také jeho aktuální psychický stav. Jelikož 

se testování účastnilo celkově 20 probandů, není možné výsledky generalizovat na 

celou populaci akrobatických sportovců. Pro relevantní výsledky tak rozsáhlé skupiny 

sportovců by bylo zapotřebí mnohem většího populačního vzorku. Také se domnívám, 

že s větším populačním vzorkem by výsledky, které jsou v mé práci na hraně 

signifikace (SOT 2 a 5), byly průkaznější.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou 

posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí 

přístroje NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie 

tréninku akrobatických sportů.  

Výsledky mé práce se vesměs shodují s názory uváděnými v podobně 

směrovaných studiích. V jednoduchých posturálních polohách akrobatičtí sportovci 

neprokázali signifikantně lepší výsledky dynamické posturální stability. Oproti dříve 

publikovaným studiím se v mé práci signifikantně nepotvrdila nižší závislost gymnastů 

na zrakové kontrole, i když výsledky testů SOT 2 a SOT 5 jsou výrazně blíže hladině 

statistické významnosti než ostatní z SOT testů. V testu Head Shake – Sensory 

Organization Test, kdy je též vyřazena zraková kontrola, akrobatičtí sportovci prokázali 

signifikantně lepší výsledky dynamické posturální stability ve 3 ze 6 prováděných testů. 

Vyšetření je však prvotně zaměřeno na hodnocení schopnosti vestibulárního aparátu 

podávat relevantní informace o poloze těla v gravitačním poli při současném zatížení 

vestibulárního aparátu a aplikování klamných informací na somatosenzorický systém. 

Na poli výzkumu soustřeďujícího se na vestibulární složku posturální stability u 

sportovců je stále poměrně málo uvedených studií oproti množství studií zaměřujících 

se složku na zrakovou a somatosenzorickou. Bylo by proto zajímavé rozšířit tuto studii 

o větší populační vzorek pro získání relevantních dat o funkci vestibulárního aparátu u 

sportovců, kteří jej pravidelně zatěžují v pohybech, které jsou akrobatickému sportu 

téměř výlučně specifické. 

Na výzkumnou otázku položenou v této práci: „Má akrobatický sport vliv na 

výsledné hodnoty jednotlivých parametrů testů hodnotících dynamickou posturální 

stabilitu v porovnání s lidmi bez historie tréninku akrobatických sportů“ je odpověď 

dvousečná. V parametrech testů SOT se neprokázala lepší posturální stabilita 

akrobatických sportovců v jednoduchých posturálních úkolech oproti populaci bez 

minulosti akrobatického tréninku. Stejně tak se neprokázala lepší schopnost dynamické 

zrakové ostrosti v testu DVAT. Na výzkumnou otázku v tomto případě odpovídam 

negativně. Akrobatický sport nemá signifikatní vliv na výsledné hodnoty jednotlivých 

parametrů SOT a DVAT. Naproti tomu výsledky testů MCT prokázaly, že se 

akrobatatičtí sportovci dovedou rychleji adaptovat na nečekané podněty ohrožující 

jejich posturální stabilitu a jsou schopni rychleji znovu nabýt výchozí rovnovážnou 
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polohu. V tomto případě by odpověď na výzkumnou otázku byla kladná. Akrobatický 

sport má signifikatní vliv na parametr reakčního času Motor Control Testu. Pro testy 

Head Shake – SOT však nelze dát jednotnou odpověď, jelikož signifikatní rozdíly mezi 

skupinami byly zjištěny ve 3 ze 6 provedených testů. Akrobatický sport má vliv pouze 

na některé z parametrů HS-SOT.  

Souhrnem lze uzavřít, že v mé práci se neprokázalo, že akrobatický sport má 

jednoznačný vliv na jednotlivé neurofyziologické složky podílející se na dynamické 

posturální stabilitě. Prokázalo se však, že má vliv na reakční rychlost posturální reakce 

ve smyslu jejího snížení, což mluví spíše ve prospěch celkové souhry systémů 

zajišťující posturální stabilitu než v dominanci některého z nich. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

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

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

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

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS  s názvem 

„Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu“ prováděné na katedře 

fyzioterapie UK FTVS v Praze.  

1. Cílem studie je zjistit, v jakém stavu se nachází vestibulární aparát u akrobatických 

sportovců v porovnání se zdravou populací.  

2. K měření dynamické posturální stability bude využit přístroj Neurocom Smart Equi 

Test protokol SOT, Head Shake a inVision. Měření sestává z šesti následujících 

testů: Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake-

Sensory Organisation Test (HS-SOT), Perception Time Test (PTT) a Dynamic 

Visual Acuity (DVA) Test. V testech SOT, MCT a HS-SOT Vám bude měřena 

schopnost stability stoje za různých podmínek – stoj s otevřenýma očima, stoj se 

zavřenýma očima, při pohybu podložky, při pohybu okolí (sestávaného z desky 

přístroje NeuroCom® Equi Test®) nebo kombinace předešlých. V testech PTT a 

DVA Vám bude měřena schopnost vidění optotypu (E). V testu PTT v klidu a v 

testu DVA za pohybu hlavy do třech různých směrů – horizontálně (rotace hlavy), 

vertikálně (flexe a extenze hlavy) a úklony ze strany na stranu. Tyto testy už 

neprobíhají na podložce přístroje, ale 2 metry od vyšetřovacího monitoru a je použit 

head tracker – zařízení, které nasazením na hlavu sleduje směr a rychlost pohybu 

hlavy a promítá ho na obrazovku. Pomocí této zpětné vazby budete moci přesně 

zvládnout dané požadavky pro každý test. 

3. Měření bude probíhat jednorázově po dobu cca 60 minut 

4. Výzkumu se nezúčastníte, pokud máte akutního zranění pohybového aparátu, stavy 

akutní infekce nebo zánětu, onemocnění s poruchami propriocepce, 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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nekompenzované poruchy zraku, poruchy vnitřního ucha, vertigo, akutní stavy po 

úrazech hlavy a páteře, nekompenzované kardiologické onemocnění, neurologické 

onemocnění, whiplash syndrom, mozečkový syndrom a jiné mozečkové poruchy, 

závažnější ortopedické patologie apod.  

5. Jedná se o plně neinvazivní metodu. Rizika prováděného testování nebudou vyšší 

než běžně očekávaná rizika u tohoto typu testování. Na bezpečnost pacienta bude 

v průběhu měření dohlížet odborný personál působící na katedře fyzioterapie UK 

FTVS. 

6. Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

7. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a 

publikována v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na 

UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

8. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit ve 

studentském informačním systému (SIS) v diplomové práci nebo na e-mail adrese: 

salbabova.anna@gmail.com 

9. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Anna Šalbabová 

Podpis:................ 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

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

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

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum ............................ 

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