
Abstrakt 

Název: Elektroencefalická analýza chůze po nestabilním povrchu  

Cíle: Cílem práce bylo porovnání změn elektrické aktivity intracerebrálních mozkových 

struktur s pomocí programu sLORETA mezi 1) klidovým stavem a chůzí po slackline, 2) 

klidovým stavem a chůzí po nalepeném tapu na zemi (groundline) a 3) mezi klidovým stavem 

a použití virtuální reality s projekcí chůze po slackline. Cílem bylo zjistit, které intracerebrální 

oblasti se při těchto aktivitách zapojují. 

Metody: Experimentu se zúčastnilo 10 zdravých osob, mužů i žen, ve věkovém rozmězí 18 – 

30 let, průměrný věk byl 24 let. Experiment se skládal ze čtyř na sebe navazujících částí, u 

kterých bylo kromě první náhodně vybráno jejich pořadí.  

1. klidové měření EEG s otevřenýma a zavřenýma očima (každá část 5 minut), 2. chůze po 

slackline (2 minuty), 3. chůze po groundline s imitací chůze po slackline (2 minuty), 4. 

pozorování videa s projekcí chůze po slackline z první osoby pomocí virtuální reality ve stoji 

na místě (2 minuty). V průběhu celého experimentu byla monitorována  

a zaznamenávána mozková aktivita. Získaný záznam byl následně vyhodnocen programem 

sLORETA, který posléze umožnil prostorové zobrazení aktivních mozkových částí v 3D 

Talairachově atlasu. 

Výsledky: Výsledky odhalily statisticky významnou diferenci u všech tří porovnání párových 

skupin. Při porovnání chůze po slackline oproti klidovému stavu a groundline oproti 

klidovému stavu byla aktivní centra pro zpracování vizuálních informací (BA 17, 18, 19, 20, 

21), centra pro organizaci pohybu a ukládání nových informací do paměti (BA 10, 11) a 

emoční centra (BA 37, 39), což naznačuje možné využití těchto aktivit pro jejich stimulaci.

 V případě porovnání projekce virtuální reality oproti klidovému stavu došlo k aktivaci 

center pro vizuální zpracování a prostorovou paměť (BA 20, 21, 38, 42). Lze tedy 

předpokládat, že také virtuální realitu spolu s aktivním pohybem lze využít pro stimulaci 

určitých center mozkové kůry.        

 Z oblastí spjatých s výskytem zrcadlových neuronů došlo k zapojení center  

ve frontálním a temporálním laloku (BA 10, 11, 20) v případě pozorování pohybu 

prostřednictvím sledování pohybu v rámci virtuální reality a také při aktivním pohybu, což 

naznačuje možné zapojení zrcadlových neuronů při chůzi po nestabilním povrchu (slackline). 

Tyto výsledky a další navazující výzkum lze využít například v neurorehabilitaci či v oblasti 

sportu. 


