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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. 



Klíčová slova: sLORETA, slackline, virtuální realita, zrcadlové neurony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: EEG analysis of gait on an unstable surface 

Objectives: The aim of the thesis was comparison of changes of electrical activity  

of intercerebral brain structures using the programme sLORETA between 1) the state  

of rest and walk on slackline, 2) the state of rest and walk on groundline and 3) between 

the state of rest and projection of first-person virtual reality of walking on slackline; 

 to find out which intracerebral areas are activated during these activities. 

Methods: 10 healthy participants took part in the test, 6 males and 4 females, between 

18 and 30 years of age, 24 years of age on average. The experiment consisted of EEG 

gauging at rest with open/closed eyes (5 minutes each) and three other consequent parts 

in random order: 1. walk on slackline (2 minutes), 2. walk on groundline imitating walk 

on slackline (2 minutes), 3. watching a video with the first-person virtual reality 

projection of walking on slackline in basic position (2 minutes). During the whole 

experiment the brain activity was monitored and recorded by Wireless EEG Nicolet, 

EEG hat Waveguard Connect with 19 electrodes was used for collecting data by scalp 

EEG. The record was consequently assessed by sLORETA programme which created 

projection of active brain parts in 3D Talairach atlas. 

Results: Statistically significant difference in comparison of all three pair groups was 

detected. Comparison of walking on slackline and the state of rest and comparison  

of walking on groundline and the state of rest detected the activity of centres  

for processing visual information (BA 17, 18, 19, 20, 21), centres for movement control 

and for new information memory deposition (BA 10, 11) and emotion centres (BA 37, 

39) which implies potential use of these activies for activating the centres. Comparison 

of virtual reality projection with the state of rest proved activation of centres for visual 

processing and spatial memory (BA 20, 21, 38, 42). It is possible to assume that virtual 

reality along with physical exercise can be used for activating relevant centres  

of cerebral cortex. As for the areas related to presence of mirror neurons, centres  

in pre-frontal area and temporal lobe were activated (BA 10, 11, 20) during observing 

movement by means of virtual reality and also then performing movement actively 

which indicates potential involvement of mirror neurons while walking on unstable 

surface (i.e. slackline). These results and following research could be applied  

in the field of neurorehabilitation and sport branch. 



Key words: mirror neurons, sLORETA, slackline, virtual reality  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek 

BA – Brodmannova area 

CT – počítačová tomografie 

CMP – cévní mozková příhoda 

EEG – elektroencefalografie 

fMRI – funkční magnetická rezonance 

fNIRS – funkční infračervená spektroskopie 

MRI – magnetická rezonance 

PET – pozitronová emisní tomografie 

PER – perturbační evokovaná odpověď  

RTG – rentgenové vyšetření 

SMA – suplementární motorická oblast 

SPECT – jednofotonová emisní výpočetní tomografie 

TMS – transkraniální magnetická stimulace 

VR – virtuální realita 
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1 ÚVOD 
 Od počátku našeho tisíciletí zaznamenává velký rozmach chození po nestabilním 

látkovém pruhu, jenž, ukotven mezi dvěma pevnými body, je výzvou pro sportovce, 

kteří se na něm snaží udržet rovnováhu v rámci stoje, chůze či dokonce akrobacie.            

Tato pomůcka bývá označována jako slackline. Pomůcky, která představuje výzvu pro 

lidské tělo, si po nějaké době všimlo také odvětví sportu a medicíny. Ve sportu  

je využívána sportovci a sportovními kluby pro rozvoj síly i stability, a podobně je tomu 

také v rámci medicíny.          

 Druhým stěžejním tématem této práce jsou zrcadlové neurony, občas 

považované za jeden z nejdůležitějších objevů posledních desítek let v oblasti neurověd. 

Zrcadlové neurony jsou v těle aktivní v rámci provádění pohybu, avšak také v rámci 

pozorování pohybu prováděného jinými osobami. Vzhledem ke své funkci bývají tyto 

neurony dávány do souvislosti se schopností motorického učení a empatie, při poruše 

jejich funkce pak do souvislostí s autismem. Zdají se tedy být klíčové pro náš život. 

 V odvětví rehabilitace jsou na principu zrcadlových neuronů postavené terapie 

určené ke znovuzískání funkčního stavu u různých postižení, například u stavů po cévní 

mozkové příhodě nebo u fantomových onemocnění. Díky těmto neuronům, které 

pracují i při pouhém pozorování určité činnosti, lze u pacientů s poruchou chůze 

využívat v různé formě projekce pohybů či přímo chůze, které urychlují jejich léčbu.  

 Důvodem výběru tématu bylo spojit témata pohybu po slackline a problematiku 

zrcadlových neuronů a prozkoumat, jaké děje probíhají v mozku a jakou aktivitu mohou 

zrcadlové neurony vykazovat v rámci pohybu po slackline či v rámci jeho imitací.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Slackline 
 Slackline je označení pro plochý popruh vyrobený nejčastěji z nylonu  

či polyesteru, který je pevně ukotven mezi dvěma body, většinou kmeny stromů. Šířka 

popruhu dosahuje obvykle dvou až pěti centimetrů. Délka popruhu je značně variabilní, 

většinou od dvou až po dvacet metrů. Existují ale také popruhy dlouhé desítky až stovky 

metrů.            

 V rámci této aktivity se lidé snaží udržet na popruhu rovnováhu, nejčastěji  

ve stoji či při chůzi. Hlavní rozdíl mezi udržením rovnováhy na slackline a klasickým 

balancem či chůzí po provaze je více pohyblivá oporná báze v případě slackline, 

zatímco u klasického balančního cvičení je opora převážně fixovaná (Taube, 2008a).            

Při chůzi po slackline dochází k jeho výchylkám vertikálně i do stran. Proto je samotný 

stoj i chůze náročnější.         

 Slackline je samostatný sport, který zažil rozmach na počátku 21. století, 

nicméně jak uvádí Kodama (2017), slackline také získal jistou pozornost jako 

tréninková metoda rovnováhy u více či méně vrcholových sportovců (například skokani 

na lyžích) a na druhé straně v poslední době i jako tréninková metoda u prevence pádů 

pro starší jedince s motorickým deficitem.       

 Slackline se dá rozdělit na několik podkategorií v závislosti na délce a umístění 

slackline. Slackline dosahuje většinou délky pět až 20 metrů a ukotvení  

je na tyčích či stromech. Kratší slackline bývá označován také jako fitnessline, dosahuje 

nejčastěji délky dvou až tří metrů a je ukotven na ocelové konstrukci, která se rozpíná 

pod samotným pruhem, jeho využití je pak převážně vnitřní. Slackline dlouhé desítky 

metrů jsou označovány jako highline a jsou nejčastěji outdoorové ve výšce několika 

metrů.  

2.1.1  Pohyb po slackline 
 Chůze po slackline je praktikovaná většinou bez obuvi, naboso. Jak uvádí 

Kodama (2017), učení pohybu na slackline začíná u začátečníků ovládnutím schopnosti 

stoje na jedné noze (obrázek č. 1). Následujícím krokem je pak stoj na obou nohách 

následovaný chůzí vpřed. Nohy jsou pokládány vždy v ose popruhu, v rámci stoje  

i chůze. Osový orgán by měl být napřímen, dolní končetiny jsou většinou v mírné flexi 

pro snížení těžiště osoby na slackline. Pohled osoby pohybující se na popruhu by měl 
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být ukotven na určitý bod. Někteří praktikující upřednostňují pohled přímo na pevný 

bod (například strom) před sebou, jiní na kotevní bod či konec popruhu, někteří  

na samotný slackline ve vzdálenosti několika metrů před sebou. 

 

Obrázek č. 1 nácvik chůze po slackline  

2.1.2  Slackline a jeho využití      
        

 Slackline bývá v posledních letech často použit ve výzkumech při sledování 

účinků na osoby praktikující pohyb na této pomůcce. Nachází využití u všech věkových 

kategorií, od dětí až po seniory. V posledních letech se více uplatňuje i jako kondiční 

cvičení pro sportovce či pro seniory.        

 Pfusterschmied (2013a) ve své studii porovnával vliv používání tradičních 

pomůcek a slackline na trénink posturální stability. Studie prokázala hypotézu,  

že trénink na slackline je více efektivní a zároveň fyzicky náročnější při nácviku 

posturální stability než tradiční pomůcky, jako jsou balanční čočky či úseče. Dochází 

zde k výraznějšímu zapojení m. quadriceps femoris, pohyb v kolenním kloubu  

a v kyčelním kloubu je zde však větší než u tradičních balančních pomůcek.   

 V rámci studií se zjistilo, že několikatýdenní trénink pohybu na slackline 

zvyšuje posturální stabilitu. Pfusterschmied (2013b) prokázal po čtyřech týdnech 

tréninku chůze a stoje na slackline zvýšení stability jedince. Ke zlepšení stability došlo 

převážně v předozadní stabilitě, stabilita byla po intervenci zlepšená na pevném 

povrchu i na povrchu nestabilním, při stoji na jedné noze. V jiné studii, která zkoumala 
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kinematiku dolních končetin po čtyřtýdenním tréninkovém programu, bylo prokázáno, 

že trénink chůze a stoje po slackline snižuje pohyby v kolenním kloubu v rámci 

simulovaného uklouznutí a zvyšuje tedy jeho posturální stabilitu (Pfusterschmied, 

2013c).          

 Jak prokázal Keller (2012) ve své studii, zlepšení posturální stability na slackline 

je doprovázeno snížením Hofmannových reflexů (H-reflexy). H-reflexy jsou druhem 

spinálních reflexů, u kterých bylo již dříve prokázáno, že jejich snížené vybavení  

je s ohledem na udržování rovnováhy asociováno s lepší posturální stabilitou 

(Llewellyn, 1990; Earles, 2009; Taube, 2008b). Kellerova studie (2008) také tvrdí, že 

motorické dovednosti ze slackline mohou být přeneseny i mimo tuto pomůcku, 

například Posturomed.         

 Serrien (2017) se taktéž zabýval aplikací tréninku slackline a jeho působením  

na posturální stabilitu. Posturální stabilita byla u probandů zvýšena, na druhou stranu 

studie tvrdí, že je zde pouze malý přenos schopností stability na jiné situace  

mimo slackline a k získání „obecné“ posturální stability by slackline neměl být jedinou 

pomůckou, která je pro tento cíl využívána. Donath et al. (2016) došel dříve  

k podobnému nízkému přenosu dovedností mimo slackline u populace seniorů, která 

podstoupila několikatýdenní tréninkový program na slackline.     

 Thomas (2016) prokázala, že trénink slackline může napomáhat ke snížení rizika 

pádů u seniorů, výsledky studie prokázaly významně delší stoj na jedné i obou nohách 

na Posturomedu a snížené zrychlení balanční podložky po šestitýdenním tréninkovém 

programu na slackline.        

 Santos (2016a) zkoumal ve své studii vliv kontrolovaného tréninku slackline               

na vývoj Parkinsonovy nemoci, zaměřil se na oblast posturální stability, freezingu 

chůze, stabilitu při vykonávání běžných denních činností a strach z pádů. V rámci 

šestitýdenní intervence došlo u parkinsoniků ke zlepšení freezingu chůze a také  

k redukci rizika pádů u běžných denních činností, zkoumaným osobám se také zlepšilo 

sebevědomí týkající se obav z pádů. Nácvik statických poloh na slackline však neměl 

vliv na míru posturální stability.        

 Jak prokázala studie zkoumající vliv slackline u dětí základní školy, efektivně 

zlepšuje balanční schopnosti spojené přímo s touto pomůckou, nebylo však prokázáno, 

že by šest týdnů tréninku mělo vliv na zlepšení úkonů mimo slackline. Testované úkoly 

byly spojené se stojem na jedné či obou dolních končetinách (Donath, 2013).               

Ke špatnému přenosu schopností mimo slackline dospěla také studie  
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zabývající se seniory (Donath 2016).        

 Naproti tomu studie zkoumající vliv tréninku slackline na výšku skoku u hráček 

basketbalu prokázala, že šestitýdenní trénink pohybu na slackline významně zlepšuje 

výskok (Santos, 2016b).  

 Slackline výrazně zapojuje vzájemnou souhru svalů, roli v posturální stabilitě 

zde hraje také zvýšená koordinace mezi m. rectus femoris a m. biceps femoris. 

Výsledky podporují tvrzení, že slackline podporuje posturální kontrolu a stabilitu 

kolene pomocí zvýšené přípravné aktivace m. rectus femoris (Pflusterschmied, 2013c). 

 Slackline vyžaduje velmi dobrou koordinaci svalů dolních končetin, zejména  

m. quadriceps femoris, spolu m. soleus a m. gastrocnemius (Santos, 2016b).                     

M. quadriceps femoris je dle studie možné aktivovat více než u tradičních cvičení, která 

slouží k posílení tohoto svalu. Navíc díky svému mechanismu chůze po slacklinue 

kombinuje přednosti cvičení v uzavřených i otevřených kinetických řetězcích.   

 Donath (2016) tvrdí, že aktivace svalů dolních končetin i trupu se snižuje spolu 

se zlepšením rovnováhy na slackline. Dalšími způsoby, jak snížit aktivitu svalů,  

je na jedné straně snížení volnosti popruhu a tím zvýšení jeho stability, na druhé straně 

zlepšení schopnosti udržet těžiště tak, aby byl jeho průmět co nejblíže místu,  

kde se nachází slackline.          

 Z výše uvedeného vyplývá, že zmíněné studie se zaměřovaly zejména  

na svalovou aktivitu či posturální stabilitu. Existuje mnohem méně důkazů 

dokládajících procesy v mozku odehrávající se během chůze po slackline. Studie 

zabývající se mozkovou či přímo kortikální aktivitou existují například v rámci 

klasických balančních pomůcek. Není však jasné, v jaké míře se pohyb po slackline, 

kde nedochází jen ke stoji, ale také k chůzi a otáčení, promítne do kortikální aktivace  

a které oblasti mozkové kůry (Brodmannovy arey) budou aktivovány. 
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2.2 Brodmannovy oblasti 
 Brodmannovy oblasti či arey (BA) jsou oblasti mozkové kůry, na které  

se mozková kůra dělí v závislosti na své histologické a funkční organizaci. Tvůrcem 

tohoto rozdělení je Korbinian Brodmann, který rozdělil mozkovou kůru do několika 

oblastí založených na vzájemné odlišnosti týkající se cytoarchitektury neboli prostorové 

organizace nervových buněk, tedy distribuce, denzity, tvaru a velikosti mozkových 

buněk (Amunts, 2015). Tento systém je již více než sto let neustále upravován  

a používán po celém světě.  

 Mapa Brodmannových oblasti prezentovala v době vzniku mozkovou kůru 

rozdělenou na 43 histologicky odlišných oblastí. V té době rozdělil Brodmann mozek 

dle uspořádání neuronů v mozkové kůře na základě Nisslova barvení (metoda barvení 

ribozomů endoplazmatického retikula, sloužící ke zdůraznění důležitých strukturálních 

částí neuronů). Navíc Brodmann poskytl srovnávací neuroanatomický přístup  

a také diskutoval aspekty týkající se ontogenetiky a patologie spolu se strukturálními  

a funkčními korelacemi. Brodmannových oblastí existuje dnes 52, některé z oblastí byly 

rozděleny do více celků a některé oblasti jsou přítomné u primátů a u člověka  

se nevyskytují (Zilles, 2010; Amunts, 2015; Cortical Functions: Reference, 2012). 

 Od počátku takového rozdělení bylo předpokládáno, že rozdílné struktury 

zastávají rozdílné funkce, postupem času byly tyto oblasti upravovány  

a přejmenovávány s vývojem nových technologií mapujících lidský mozek. Na místo 

Nisslova barvení jsou dnes používány nové optické a zobrazovací metody, metody 2D           

i 3D kvantitativní architektoniky, stejně tak velkoobjemové výpočetní zpracování 

(Amunts, 2015).        

 Samotné Brodmannovy oblasti lze klasifikovat podle několika kritérií. 

Jednotlivé oblasti lze rozdělit buď podle funkce, kterou jednotlivé celky zastávají,  

či podle prostorového rozmístění. 

V případě funkčního rozdělení lze Brodmannovy oblasti rozdělit na čtyři funkční 

korové oblasti: 

 Projekční oblasti - příjem a projekce senzitivních a senzorických vjemů 

 Asociační oblasti - integrace, vyhodnocení a transfer aferentace k efektorovým 

oblastem 



17 
 

 Efektorové oblasti - oblasti s exekutivními funkcemi, skládají se z motorických, 

autonomních a supresorických oblastí 

 Komplexní oblasti - oblasti s projekční, asociační i efektorovou funkcí tvořící 

celek, například motorická řečová Brocova oblast či senzorické řečové 

Wernickeho centrum. 

Alternativní funkční dělení rozděluje BA do osmi skupin: 

 exekutivní funkce 

 motorické funkce 

 somatosenzorické funkce 

 pozornost 

 vizuální funkce  

 paměť  

 regulace emocí 

 akustické funkce (Cortical Functions: Reference, 2012). 

 Další způsob rozdělení jednotlivých oblastí do skupin je pomocí topografického 

uspořádání: frontální lalok, temporální lalok, okcipitální lalok, parietální lalok.   

 Mnoho Brodmanových oblastí má také svoji vlastní vnitřní organizovanou 

strukturu, která je pak detailně mapována. Každá část je pak funkčně spojena s určitou 

částí těla. Typickým příkladem může být primární motorická kůra (BA 4), kde je každá 

část těla reprezentována částí této Brodmannovy oblasti (Guillery, 2005). 

 Popis funkce Brodmannových oblastí je dynamický proces, jelikož neustále 

vznikají další studie odhalující funkce BA a jejich vzájemnou provázanost  

při neurofyziologických dějích. Velmi často mají BA více funkcí, které se vážou  

k senzorickým, motorickým či kognitivním funkcím. Děje se tak například  

u takzvaných zrcadlových neuronů, buněk nalezených v mozkové kůře, které jsou dnes 

předmětem výzkumu. 
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2.3 Zrcadlové neurony 
 Zrcadlové neurony jsou speciální skupinou neuronových buněk, původně 

objevených v části mozkové kůry u makaků, vzápětí však došlo k obdobnému objevu 

také v mozkové kůře u člověka (Rizzolatti, 2004; Bonini, 2017).   

 Zrcadlové neurony se vyznačují tím, že jsou aktivovány jak při vykonávání 

účelného pohybu, tak při pouhém pozorování tohoto pohybu, který vykonává jiný 

jedinec. Neuron tedy svou aktivitou zrcadlí akci jiného neuronu, proto je zde použit 

název zrcadlový neuron. Aby byly neurony aktivovány při vizuálním stimulu, vyžadují 

interakci mezi biologickými efektory (ruka, ústa). Sledování samotného objektu nebo 

osoby vykonávající neúčelné pohyby jsou zde neefektivní (Rizzolatti, 2004; Bonini, 

2017).           

 Zrcadlové neurony ukazují vysokou míru společných znaků. V rámci různých 

vizuálních stimulů, které však reprezentují stejný účelný pohyb, jsou tyto neurony 

aktivní. Je zjištěno, že ten samý zrcadlový neuron, který se aktivuje při pohledu  

na lidskou ruku držící objekt, se aktivuje také při držení předmětu osobou samotnou 

(Rizzolatti, 2004; Bonini, 2017).         

2.3.1  Objev zrcadlových neuronů u opic 
 Zrcadlové neurony byly poprvé popsány v korové oblasti F5 u makaků. 

Původním cílem studie, kterou prováděl Di Pellegrino (1992), bylo studium aktivity 

neuronů v oblasti F5 v premotorické oblasti kůry v rámci různých behaviorálních situací 

spojených s určitými pohyby opice, převážně úchopy.      

 V oblasti F5 se nacházejí neurony aktivované u účelných pohybů, jako například 

uchopování, trhání, manipulace s předměty (Rizzolatti, 1988). Pellegrino (1992)  

tedy původně zkoumal zapojení neuronů během účelných pohybů opic (manipulace  

s předměty).  Náhodně však bylo objeveno, že účelné pohyby jednoho vyšetřujícího, 

jako byly manipulace s předměty, aktivovaly určitou oblast neuronů v F5 za současné 

absence pohybů opice. Účelné pohyby zahrnovaly například pokládání jídla na stůl, 

přebrání jídla z ruky jiné osoby a manipulaci s dalšími objekty. Byla zde nastíněna 

vazba mezi pozorovaným účelným pohybem a pohybem provedeným opicí. Neurony 

premotorické kůry tedy uskutečňovaly pohyby nejen na bázi stimulu, ale i na základě 

účelu pozorovaných akcí (Fogassi, 2005). 
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2.3.2  Zrcadlové neurony u člověka     
     

 Také u člověka se objevily neurofyziologické doklady o lidské motorické kůře, 

která je při pozorování jiné osoby aktivní bez současně patrné motorické aktivity. 

Důkazy tohoto jevu byly objeveny již v 50. letech 20. století, když Gastaut se svými 

kolegy pozoroval, že desynchronizace EEG rytmu pořizovaná z centrálních derivací  

se objevuje nejen během aktivních pohybů studovaných subjektů, ale také při 

pozorování akcí jiných subjektů (Gastaut, 1954; Cohen-Seat, 1954). Další výzkumy 

probíhaly na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy byly, jak bylo již zmíněno, prováděny 

pokusy odhalující zrcadlové neurony u opic.      

 Ke stejným závěrům došli později Cochin (1998, 1999) a Altschuler (1997, 

2000), kteří ke zkoumání zrcadlových neuronů u člověka použili taktéž EEG.  

 Ke zkoumání vztahu mezi pozorováním pohybů a aktivací motorických částí 

byla využita také magnetoencefalografie. Cílem studie, kterou provedla Hari (1998), 

bylo zjistit, zda pozorování pohybů ruky může ovlivnit aktivitu precentrální motorické 

kůry člověka. Studie zjistila změny v excitaci premotorické kůry (kromě motorické)  

 při pozorování pohybů ruky.         

 Další možností bylo zkoumání pomocí TMS. Tato metoda je považována  

za přesnější metodu pro elektrickou stimulaci nervového systému. V rámci aplikace 

správné intenzity pro stimulaci je pak možné na svalech končetin kontralaterální strany 

odečítat motorické evokované potenciály. Facilitace motorických evokovaných 

potenciálů při pohybu může být výsledkem facilitace primární motorické kůry  

díky zrcadlové aktivitě premotorických oblastí, a může se projevit signály do míchy  

z premotorických oblastí, popřípadě premotorických i motorické oblasti (Rizzolatti, 

2004).             

 Ke stejným závěrům v rámci vztahu pozorování pohybu a aktivace motorických 

oblastí dosáhl prostřednictvím TMS také Fadiga (1995), který zkoumal levou část 

motorické kůry, kdy prostřednictvím motorických potenciálů aplikovaných na pravém 

předloktí hledal, zda se podobný nervový mechanismus vyskytuje také u člověka. 

Studie prokázaly, že excitabilita motorického systému u člověka se zvýší i v případě,  

 že subjekt pouze pozoruje akci prováděnou jiným člověkem. Vzorec aktivovaných 

svalů byl navíc významně podobný svalovému vzorci aktivovanému při opravdovém 

pohybu. I výsledky naznačily přítomnost nervových okruhů odpovídající pozorování 

úkonu a provedení úkonu.   
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2.3.3  Systém zrcadlových neuronů  
 V posledních dvaceti letech došlo k velkému nárůstu studií, které se zabývají 

zrcadlovými neurony a jejich lokalitou. Jak uvádí Campbell (2017), v rámci výzkumu 

systému zrcadlových neuronů byla provedena pouze jedna studie, která zkoumala 

výskyt neuronů v lidském kortexu pomocí „single cell“ metody (Mukamel, 2010).  

 Ostatní studie se snažily zkoumat systém zrcadlových neuronů prostřednictvím 

neinvazivních metod, převážně TMS či fMRI.  Výsledky těchto studií byly z určité části 

protichůdné, avšak některé studie se dobraly výsledků potvrzujících přítomnost 

zrcadlových neuronů. Zrcadlové neurony byly nalezeny ve spodním frontálním gyru 

(Kilner, 2009) a horním parietálním laloku (Chong, 2009). 

 Oblasti skládající se ze spodního frontálního gyru, spodního parietálního laloku 

a horního temporálního sulku byly nazvány „systém zrcadlových neuronů“ (Rizzolatti 

1998, 2001; Iacoboni 2006). Tyto oblasti jsou aktivní při různých pohybech ruky či celé 

horní končetiny (Grafton, 1996; Decety, 1997). Další fMRI studie však potvrdily 

aktivaci také v rámci pozorování jiných a více komplexních pohybů, jako jsou kopání 

do míče nebo uchopení hrnku. To jsou důkazy naznačující, že systém zrcadlových 

neuronů může být aktivní i v rámci pozorování pohybů nohou, rukou a úst  

(Hioka, 2019). 

 Molenberghs (2012) provedl metaanalýzu 125 studií, které se zabývaly 

mapováním sítě zrcadlových neuronů pomocí fMRI. Metaanalýza odhalila roztříštěné 

lokality možných umístění zrcadlových neuronů. Kromě předpokládaných oblastí, které 

jsou analogiemi oblastí, ve kterých byly nalezeny zrcadlové neurony makaků - spodní 

frontální gyrus, ventrální nemotorický kortex a spodní parietální lalok – byly dle 

prozkoumaných studií zrcadlové neurony nalezeny také ve vizuálních oblastech (BA 17, 

18) či v oblasti cerebella.          

 Metaanalýza odhalila výslednou aktivaci dohromady ve 34 Brodmannových 

oblastech, které měly být aktivní při určité „zrcadlící“ aktivitě. Reálně však dle autorů 

nemohou všechny oblasti těmito neurony disponovat. Existují jasné důkazy,  

že ani u makaků se nevyskytuje motorická odezva při aktivaci vizuálního kortexu  

či horního temporálního gyru. Důvodem je, že pouze přibližně 30 % studií také 

zkoumalo jak podmínku „pozorování“, tak podmínku „provádění“ u neuronů.                     

Obě tyto aktivity jsou přitom podmínkou pro nazvání neuronu „zrcadlovým“ 

(Molenberghs, 2012).        
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 Výslednými oblastmi s reprezentací zrcadlových neuronů jsou spodní frontální 

gyrus, ventrální premotorický kortex a spodní parietální lalok. Dalšími oblastmi pak 

byly dorzální premotorický kortex a horní parietální lalok. Jak je uvedeno, existují 

somatotopické rozdíly v aktivaci v rámci pozorování různých motorických akcí. 

Observace horních končetin aktivuje obě části premotorického kortexu a obě parietální 

části, pozorování dolních končetin aktivuje více dorzální části (dorzální PMC) a horní 

parietální lalok oproti pozorování rukou (Molenberghs, 2012).  

 Hioka (2019) provedl studii, která zkoumala zapojení zrcadlových neuronů 

přímo u chůze. Ve své studii porovnával kortikální aktivace v rámci pozorování chůze  

u zdravých jedinců a jedinců se subakutní CMP. U zdravých jedinců byl v rámci 

pozorování chůze aktivován levý spodní parietální lalok, levý spodní frontální gyrus, 

bilateální střední temporální gyrus a levý precentrální gyrus. Aktivita v levém horním 

teporálním gyru a levém středním temporálním gyru byla také potvrzena.   

 Na druhou stranu však nebyly vyšetřovány aktivace neuronů i v rámci vlastního 

provedení chůze, tím pádem nepodává dostatečný důkaz o zapojení přímo zrcadlových 

neuronů. Je třeba zdůraznit, že ne všechny neurony v rámci oblasti s výskytem 

zrcadlových neuronů jsou automaticky zrcadlové, Gallesse (1996) našel v oblasti F5              

u makaků pouze 92 neuronů z vyšetřovaných 532 neuronů, které měly vlastnosti 

zrcadlových neuronů. Neurony, které se aktivovaly pouze při pozorování, byly nazvány 

„kanonické“ místo „zrcadlových“ (Rizzolatti 1988).  

Rozšířená neuronová síť  

 Výše uvedené oblasti lze považovat za oblasti „klasických“ zrcadlových 

neuronů, tedy neuronů aktivních při pozorování akce i při jejím vykonávání.  

 V rámci rozšířené sítě zrcadlových neuronů lze považovat za funkčně důležité 

také oblasti, které se neaktivují při podmínkách provádění/pozorování účelné motorické 

akce, ale neurony, které se aktivují při provádění a percepci jiných senzitivních vjemů.  

 Příklady přináší studie, které studovaly zapojení mozkové kůry v rámci 

provádění pohybu a následně pozorování jejich zvuků. Například Bangert (2006) našel 

významnější zapojení oblastí asociovaných se zvukem u profesionálních hudebníků 

oproti neprofesionálům v případě hry na klavír i v případě pasivního poslechu.               

Tyto studie prokázaly významné aktivace v primární zvukové oblasti  –  BA 41 a BA 22 

(Wernickeova oblast).  
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 Další odezvy byly zkoumány v rámci somatosenzotivní stimulace.                    

Keysers (2004) zjistil, že sekundární somatosenzorický kortex byl aktivní v případě,  

že probandi pozorovali dotknutí se jiného člověka, i v případě, že cítili dotek na svém 

těle. Elbisch (2008) zde prokázal také zapojení primární somatosenzitivní kůry  

(BA 1, 2, 3). Zdá se, že i když v těchto případech nedochází k žádné motorické akci, 

pouhé pozorování někoho, kdo „obdrží dotyk“, může aktivovat somatosenzitivní  

kortex.    

 Jak uvádí Mohlenberg (2012), přídavné oblasti systému zrcadlových neuronů 

(rozšířená neuronová síť) participující na somatosenzorickém, auditorním či emočním 

zpracování doplňují zrcadlové oblasti v rámci pozorování a provádění motorických 

úkonů. Přesná aktivace regionů v závislosti na typu senzorické modality je pak daná 

typem modality (zvuk, dotyk, emoce) a závisí na typu prováděné akce.  

 Jak uvádí Campbell (2017), funkce systému zrcadlových neuronů (tedy aktivace 

v rámci samotného pohybu i jeho pozorování) může být získána skrze asociaci 

náhodných zkušeností v rámci vnitřních či zevních podnětů.    

 Tyto adaptace neuronů na naučené akce byly prokázány i u makaků, kdy některé 

zrcadlové neurony byly aktivní v případě pozorování i samotného trhání listu papíru, 

což nepatří do přirozeného repertoáru pohybů divoce žijících opic (Oztop, 2013).  

 Zrcadlové neurony tak mohou přispívat k široké škále typů pohybových akcí  

i přesto, že to nemusel být původní důvod vzniku systému motorických neuronů,  

jako je porozumění úmyslu druhých či sociální interakce (Catmur, 2013).  

 Díky jejich poddajnosti lze prostřednictvím správného tréninku dosáhnout 

automatických odpovědí zrcadlových neuronů na různé akční stimuly. Z toho důvodu je 

třeba pokládat zrcadlové procesy za dynamický systém v závislosti na úkolu 

 a zkušenosti namísto rigidního aparátu (Campbell, 2017).     

 Přímé důkazy o adaptaci poskytla již dříve právě Catmur (2007) ve své studii,  

ve které dvě skupiny probandů provedly pohyb ukazováčkem a malíčkem. Následně 

měla jedna skupina provádět shodný pohyb stále dokola a druhá provádět jiné, odlišné 

pohyby. Po tréninku byly obě skupiny testovány v rámci pozorování prvotního pohybu 

malíčkem a ukazováčkem. Skupina, která prováděla stejný pohyb, měla vyšší aktivaci  

v rámci svalů, který pohyb provádějí. Tento úhel pohledu je dle Catmur (2007) často 

používán u vztahu mezi zrcadlovými neurony a schopností imitace.  
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2.3.4  Funkce zrcadlových neuronů 
 Ačkoliv existence zrcadlových neuronů byla prokázána mnoha vědeckými týmy, 

již od jejich objevu se vedou debaty o jejich ontogenetickém původu a funkci stejně 

jako o mechanismech, na kterých jejich systém pracuje (Bonini 2017). 

 Mimo úlohy čistě motorické byla systému zrcadlových neuronů přisuzována 

také role základního kamene pro porozumění chování ostatních jedinců v rámci druhu. 

 Tyto funkce zahrnují několik aspektů sociálního vnímání, například schopnost 

předpovídat pohyby ostatních. Zrcadlové neurony by mohly odvodit úmysly 

prostřednictvím pozorování jiných osob. Předvídání akcí umožňuje pozorovateli ověřit 

a korigovat cíl pohybu. V případě situací vyžadujících rychlá rozhodnutí umožňuje 

jedinci takto postupovat rychleji (Csibra, 2007; Kilner, 2007).     

 Experimenty u opic i lidí odhalily, že systém neuronů pomůže pozorovateli 

pochopit účel pozorovaného pohybu. Informace z pohybu i z jeho pouhé observace jsou 

organizovány do určitých řetězců, které kódují specifické účelné pohyby. I při pouhé 

observaci tak formuje pozorovatel vnitřní kopii celého pohybu ještě před samotným 

vykonáním. To se děje u opic a podobné mechanismy existují i u člověka.              

 V případě dětí pozorujících konkrétní sled určitých pohybů jsou svaly zapojené 

u posledního pohybu u dětí aktivní již při prvním pohybu, jedná se zde tedy  

o předvídání (Rizzolatti, 2008). Tato aktivace chybí u některých dětí s autismem. 

Funkční deficit zrcadlových neuronů může tedy hrát roli v některých aspektech autismu 

(Cattaneo, 2007). 

 V problematice sociálních interakcí jsou zrcadlové neurony považovány také  

za nezbytné pro schopnost napodobování pohybů druhých (Prinz, 2010; Gallese, 2011).  

 Jak uvádí Fox (2016), obecná představa o roli tohoto systému v rámci 

komplexních sociálních a komunikačních dovedností tvrdí, že při vnímání akcí jiných 

osob lidský systém podpoří vnitřní reprezentaci této vnímané situace a vzniká vazba 

pomocí neurálního kódu k vlastním akcím. V podstatě zrcadlové neurony přenesou 

obdržené vizuální informace a díky vnitřním procesům je zakódují ve vědomosti.

 Obdobná teorie popisuje, že zrcadlení může hrát u dětí roli ve schopnosti 

mapovat podobnosti mezi sebou samým a jinými, a tím tvořit základ pro imitaci  

a sociálně-kognitivní rozvoj (Marshall, 2014).      

 Badatelé také zdůrazňují spojitosti mezi zrcadlovými neurony a empatií  

(Car, 2003; Gallese, 2001, 2005). Zrcadlové neurony poskytují automatický 



24 
 

mechanismus zrcadlení děje v mozcích jiných osob. Empatie je realizována pomocí 

simulace mentálního stavu ostatních osob. Funkční síť realizující empatii je složena  

ze systému zrcadlových neuronů spolu s insulou a limbickým systémem  

(Iacoboni, 2009).          

 Na druhou stranu je nedostatek důkazů o tom, že léze regionů zahrnutých  

do systému zrcadlových neuronů (ventrální premotorická kůra, motorická kůra a přední 

intraparietální sulcus) vede k dysfunkcím v oblasti empatie a morálních úrovní.            

Právě výpadek funkcí uvedených oblastí je spojen s těmito socio-kongnitivními vadami 

(Decety 2011). 

 Stejně tak je velmi často vyzdvihována spojitost mezi zrcadlovým systémem  

a jazykem. Rizzolatti (2004) tvrdí, že v evoluci lidstva nastal v určité fázi přechod  

z gestikulačního dorozumívání k abstraktním zvukům. Fonetické dorozumívání mohlo 

vzniknout jako důsledek předchozího gestikulačního a později mimického 

dorozumívání, ke kterému byly později připojeny i zvuky.     

 Z toho vyplývá, že horní končetina či její část a gesta užívaná při řeči  

jsou propojené a měly by mít stejný neurální základ. Bylo prokázáno, že motorický 

kortex pro ruku je aktivován v případě čtení a spontánní řeči (Tokimura, 1996; Seyal, 

1999; Meister, 2003). 

2.3.5  Využití zrcadlových neuronů v rehabilitaci 

2.3.5.1 Zrcadlová terapie 
 

 Na základě principu zrcadlových neuronů existuje několik způsobů jejich využití 

v rámci rehabilitace. Jednou z metod, která v rámci rehabilitace pracuje na bázi 

zrcadlových neuronů, je například zrcadlová terapie.     

 Zrcadlová terapie používá vizuální iluzi, při které pacienti dostávají reflektovaný 

obraz své nepostižené končetiny místo postižené. Tato iluze byla v posledních dvou 

desetiletích využívána pro svoje terapeutické účinky. V praxi se při zrcadlové terapii 

využívá zrcadla umístěného v sagitální rovině mezi dvě končetiny, kdy odraz končetiny 

před zrcadlem překryje kontralaterální končetinu. Pohyb končetiny před nastaveným 

zrcadlem tedy navodí iluzi dvou synchronně se pohybujících končetin (Ramachandran, 

1996; Stevens, 2003; Deconnick 2014).       
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 Tato metoda byla původně vyvinuta k redukování fantomových bolestí, později 

pak byla využita k léčbě lidí u stavů po cévní mozkové příhodě či jiných onemocnění. 

Stevens, 2003; Deconnick 2014).       

 Jak uvádí Deconnick (2014), existují tři hypotézy principu fungování zrcadlové 

terapie a jejího vlivu na rehabilitaci.        

 První z nich je již zmíněná hypotéza využití zrcadlových neuronů.                            

Síť zrcadlových neuronů zahrnující premotorický kortex, SMA, inferior frontal gyrus             

a inferior parietal lobule hraje pravděpodobně velkou roli v rámci rozpoznávání pohybů, 

motorického učení a rehabilitace (Buccino, 2006). Pozorování pohybu tudíž aktivuje 

motorická centra, která jsou aktivní v rámci motorického učení. Zrcadlová terapie a její 

zpětná vazba tedy facilitují pozorování pohybu, aktivují systém zrcadlových neuronů  

a skrze motorické učení zlepšují motorické funkce.      

 Druhá hypotéza počítá s aktivací ypsilaterálních motorických drah probíhajících  

z nepoškozené strany (u CMP) do stejnostranné paretické části těla. Je možné,  

že zrcadlová terapie facilituje tyto latentní ypsilaterální projekce.    

 Dle třetí hypotézy percepce obrazu v zrcadle zvýší prostorovou pozornost 

vzhledem k postižené končetině. Zvýšená pozornost zaměřená na postiženou končetinu 

prostřednictvím jejího iluzního obrazu může aktivovat motorické sítě. 

 Jak uvádí Deconnick (2014) v systematickém přehledu studií využívajících 

zrcadlovou terapii, k aktivním oblastem patří primární a sekundární vizuální  

a somatosenzitivní oblasti, dále inzulární kortex a pravý dorzolaterální prefrontální 

kortex, dále dochází k aktivaci parietálního a cingulatorního kortexu. Zapojeny byly 

také horní a dolní parietální kortex, stejně jako horní temporální gyrus a premotorický 

kortex, přičemž obě poslední aktivní oblasti jsou spojené s výskytem zrcadlových 

neuronů. 

 Zrcadlová terapie byla využita k rehabilitaci různých onemocnění 

manifestujících se bolestí a/nebo motorických poruch. Tato terapie má tudíž velký vliv 

na redukci bolesti a zlepšení motorických funkcí. 

 Původním využitím zrcadlové terapie byla již zmíněná redukce fantomových 

bolestí. Zrcadlová terapie zde vytváří iluzi bezbolestného pohybu  afektované končetiny. 

Jak uvádí Barbin (2016) v systematickém přehledu, který zkoumal efekt léčby bolesti  

či motorické dysfunkce, této metody je poměrně hodně využíváno u stavů po 
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amputacích končetin. Přestože v sedmnácti z osmnácti studií se projevil pozitivní efekt 

na redukci bolesti či zlepšení motorických funkcí, chybí zde dle Barbina silné důkazy 

jeho efektivity. Vzhledem k důkazům nelze považovat tento způsob rehabilitace  

po operačních zákrocích za metodu první volby. Pro více důkazů je třeba provést další 

výzkumy.         

 Zrcadlová terapie je také hojně využívána v rámci rehabilitace funkčního stavu 

horních a dolních končetin po CMP. Thieme (2018) vypracoval systematický přehled, 

kde bylo zahrnuto celkem 62 studií s 1982 participanty, z toho bylo  

 57 randomizovaných experimentálních studií. Tento přehled zjistil zlepšení 

pohyblivosti postižených horních či dolních končetin a zlepšenou schopnost vykonávat 

běžné denní činnosti. Všechny studie zjistily významné zmírnění bolesti hlavně u stavů, 

kde se po prodělané CMP manifestoval na končetinách komplexní regionální bolestivý 

syndrom. Viziuoprostorový neglect syndrom, který doprovází CMP, nebyl nijak 

ovlivněn.          

 Třetí větší skupinou onemocnění, u které byla tato terapie využita, je komplexní 

regionální bolestivý sydrom (KRBS). McCabe (2003) popsal výrazně zlepšení  

u akutních stavů (typ 1), kde došlo k úplným redukcím bolestí u motorických aktivit, 

efekt na chronický KRBS (typ 2) však se neprojevil. Selles (2008) popsal úspěšný 

účinek u léčby dvou pacientů s KRBS druhého typu po traumatické nervové lézi. 

Rehabilitací prvního typu u tří pacientů se zabýval Tichelaar (2007).                                       

U nespecifikovaných typu KRBS popsal účinky dále Karmarkar (2006).  

 Další studie se zaobírají léčbou snížené pohyblivosti po fraktuře zápěstí 

(Altschuler 2009) či léčbou po operaci zápěstí z různých příčin (Rosén, 2009). 

2.3.5.2 Sledování videoprojekce 
 

 Vzhledem k důkazům, že pozorování určitých akcí aktivuje stejné motorické 

korové oblasti jako při vykonávání těchto akcí, další možností mimo zrcadlovou terapii 

je sledování pohybů pomocí videoprojekce, nejčastěji pomocí obrazovky umístěné  

v malé vzdálenosti od pozorujícího.        

 Ertelt (2007) provedl studii na skupině pacientů po cévní mozkové příhodě  

s postiženou horní končetinou. V rámci terapie zkombinoval u pacientů  

v experimentální skupině pozorování běžných denních činností na obrazovce,                  
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kterou pacienti vsedě před sebou sledovali (6 minut) spolu se souběžným fyzickým 

tréninkem horní končetiny, kdy měli provést úkony, které pozorovali na obrazovce 

(taktéž 6 minut). Studie se zúčastnilo osm pacientů v experimentální skupině a osm 

 v kontrolní, doba intervence trvala čtyři týdny. Kontrolní skupině byly promítány  

na obrazovce pouze geometrické útvary či písmena (symboly s malou pravděpodobností 

aktivity motorické oblasti). Výsledky odhalily větší zlepšení u skupiny podstupující 

trénink skládající se z pozorování pohybů oproti počátečnímu stavu i oproti kontrolní 

skupině.           

 Dalším objevem bylo následné zvýšení aktivace v korových oblastech pomocí 

fMRI. Šlo o oblasti, které se zapojují v rámci systému pozorování/vykonávání, 

konkrétně zde byla větší aktivace nalezena v bilaterální ventrální premotorické kůře, 

bilaterální horním temporálním gyru, SMA a kontrolaterálním supramarginálním gyru. 

2.3.5.3 Virtuální realita 
 

 K novějším metodám rehabilitace patří využití virtuální reality. Virtuální realita 

je technologií, která simuluje reálné prostředí pomocí počítačového softwaru, a která  

je používána v oblasti rozhraní člověk – stroj. Toto rozhraní umožňuje vnímat virtuální 

prostředí jako reálné a tím zvyšovat aktivitu uživatele. V rámci rehabilitace lze provádět 

tzv. task-specific trénink, kdy virtuální realita poskytuje pacientovi víceúrovňovou 

zpětnou vazbu, která napomáhá funkčnímu motorickému zotavení. Navíc, virtuální 

realita může zvýšit pacientovu motivaci při rehabilitaci v rámci snížení vjemů 

vyčerpání, a tím umožnit pacientovi cvičit častěji a s nižší únavou (Calabro, 2017). 

 V poslední době po využití počítačových obrazovek či projektorů zaznamenalo 

největší rozmach využití displeje, který je připevněn přímo na hlavě a pozorujícímu  

je tak virtuální realita zprostředkována  pomocí brýlí. Interakce probíhá s využitím 

klávesnice a myši, případně v poslední době pomocí modernějších technologií,  

jako jsou senzorické rukavice či chodicí pásy (Bowman, 2003; Hinckley, 2009). 

 Metaanalýza studií porovnávajících účinek rehabilitačních programů shrnula,  

že rehabilitační programy zahrnující virtuální realitu jsou více efektivní v porovnání  

s jinými rehabilitačními programy. Programy virtuální reality cílí primárně na čtyři 

oblasti – motorická kontrola, rovnováha, chůze a síla. Největší efekt virtuální realita 

vykazuje u rozvoje síly a motorické kontroly (Howard, 2017). 
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 Využití virtuální reality je úspěšné u onemocnění s poruchou výše zmíněných 

dovedností, na které se virtuální realita zaměřuje, převážně se jedná o onemocnění 

neurologická. Využití je velké v rámci terapie u subakutních či chronických stavů  

po CMP (Laver, 2015). Existují také studie, které ukazují srovnatelný efekt s tradičními 

metodami rehabilitace u populace nemocných Parkinsonovou nemocí (Yang, 2016).           

Z dalších neurologických diagnóz jde dále o dětskou mozkovou obrnu, kde je využití 

virtuální reality také úspěšné (You, 2005; Golomb, 2010). 

2.3.5.4 Motorická imaginace 
 Motorická imaginace je termín pro představování si motorické akce bez jejího 

fyzického provedení. Jedná se o aktivní proces, při kterém je akce vnitřně provedena 

prostřednictvím mysli bez zřejmých vnějších projevů. Motorický imaginační trénink  

je opakováním či nacvičováním představovaných motorických úkonů za účelem 

zlepšení fyzického vykonání akce (Malouin, 2010).      

 V průběhu pohybového tréninku při použití metody imaginace si osoba 

představuje pohyb ve své mysli bez opravdového fyzického projevu. Imaginace 

indukuje v mozku podobné mechanismy zpracování jako v případě opravdového 

pohybového úkonu (Al-Abood, 2001).       

 Jak uvádí Grosprêtre (2015) v systematickém přehledu, imaginace byla 

zkoumána pomocí fMRI či TMS, kdy byla zjištěna aktivace mozkových struktur 

zapojených při opravdových pohybech. V jaké míře se zde uplatňují zrcadlové neurony, 

není zcela jasné. I zde existují studie, které hovoří o úloze zrcadlových neuronů v rámci 

imaginace. Tyto studie se zatím zabývaly pohyby distální části rukou (Filimon 2007). 

   V rámci těchto zobrazovacích technik však imaginace představuje mezník  

mezi opravdovou kontrakcí svalu a klidovým stavem. Imaginace byla úspěšně využita  

u zdravých osob mladšího věku i seniorů a ,jak uvádí Malouin (2013), také                             

u pacientů s neurologickými potížemi. Malouin (2013) zdůrazňuje v případě 

optimálního zapojení imaginace do procesu rehabilitace neurologických pacientů 

několik kroků. V prvním případě jde o vyčkání na vhodný okamžik, kdy se pacient 

nenachází v akutním stadiu (například CMP) a ve zhoršeném psychickém stavu. 

Zapojení imaginace do zbytku rehabilitace zaměřené na fyzickou kondici by mělo být 

postupné. Důležité je také naučit pacienta trénovat imaginaci i mimo rehabilitační 

jednotky. 
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 Jak uvádí Malouin (2010), optimálně je imaginace (v této studii se jednalo   

o chůzi) použita při navazujícím fyzickém tréninku. Mentální trénink chůze je tedy 

třeba vždy využít spolu s opravdovým nácvikem chůze, neboť imaginace sama není 

ideální cestou k nácviku chůze.        

 V další studii bylo zjištěno, že efektivní metodou je také imaginace 

proprioceptivního tréninku; experimentální skupina podstupující imaginaci jako část 

proprioceptivního tréninku dokonce vykázala lepší výsledky než v případě kontrolní 

skupiny trénující propriocepci bez části imaginace (Lee, 2015).     

 Velmi dobré využití může mít imaginace v rámci chronických stavů po cévní 

mozkové příhodě, kdy mohou limitovaní pacienti zapojit mozkové okruhy a aktivně  

se tak podílet na své rehabilitaci (Lee, 2011).      

 Jak uvádí Oostra (2015), pozitivní výsledky měl efekt imaginace také u skupin 

osob se subakutním stavem po cévní mozkové příhodě. Výraznější zlepšení se objevilo 

u skupiny s imaginací v rámci porovnávání fyzioterapeutické intervence v kombinaci  

s imaginací oproti kombinaci fyzioterapeutické intervence se svalovou relaxací. 

Imaginace spočívala v soustředění se na chůzi v různých podmínkách (rychlost, 

prostředí).           

 Starší studie (Iseki, 2008) zkoumala rozdíly v zapojení mozkové kůry. Proběhlo 

měření pomocí fMRI, kdy probandi sledovali z třetí osoby chodící osobu, při imaginaci 

si představovali sami sebe chodící, a v třetí části prováděli opravdovou chůzi. Výsledky 

prokázaly podobné zapojení v rámci imaginace a pozorování chůze ze třetí osoby. 

Porovnání imaginace a opravdové chůze ukázalo shodný plánovací mechanismus chůze 

a zapojení stejných center (SMA, mediální primární senzomotorický komplex, dorzální 

premotorický komplex).  
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2.4 Elektroencefalografie 
         

 Elektroencefalografie je neinvazivní neurofyziologická diagnostická metoda 

sloužící k zaznamenávání elektrické aktivity neuronů. V rámci této metody jsou 

snímány časové změny v polarizaci neuronů a glií centrální nervové soustavy. Přístroj  

k měření této aktivity se nazývá elektroencefalograf. Převážně jsou snímány akční 

potenciály z povrchových vrstev mozkové tkáně. K záznamu elektrické aktivity slouží 

speciální elektrody, které jsou přímo buď nalepeny na povrch hlavy, nebo lze využít 

elektrodové čepice s určitým počtem elektrod. Mezi elektrodami je vždy aplikován 

vodivý gel, který snižuje odpor elektrod (Daube, 2009; Pánek, 2016).   

 V praxi se nejčastěji používá systém 10-20 a k měření se používá soubor 

devatenácti elektrod, které mají definovaná svá rozmístění. Čísla 10 a 20 odkazují  

na vzdálenost mezi elektrodami, které jsou od sebe vzdáleny 10 či 20 % předozadní  

či laterolaterální vzdálenosti lebky. Označení elektrod v rámci jejich umístění se udává 

pomocí písmen (A = Ear lobe; C = Central; P = Parietal; F = Frontal; O = Occipital;         

T = Temporal), čísla pak slouží k rozlišení pravé a levé hemisféry. Lichá čísla mají 

elektrody umístěné nad levou mozkovou hemisférou, sudá čísla mají elektrody umístěné 

nad pravou mozkovou hemisférou (Faber, 2001).  

 Elektrická aktivita je elektroencefalografem následně mnohonásobně zesílena  

a zaznamenávána do grafu pomocí encefalografické křivky ve formě mozkových vln  

(Daube, 2009).  

 U člověka se vyskytují různé typy vln, přičemž se objevují všechna frekvenční 

pásma v závislosti na aktivitě. Rozlišuje se několik frekvenčních pásem mozkových vln: 

 Pásmo alfa (8–12 Hz) – vyskytuje se při bdělém stav se sníženou vizuální 

pozorností, nejčastěji se zavřenýma očima 

 Pásmo beta (12–30 Hz) – vyskytuje se při bdělém stavu s otevřenýma očima, 

asociováno se zvýšenou aktivitou CNS, vyskytuje se při vzrušení a ostražitosti 

 Pásmo delta (0,5–4 Hz) – je charakterizováno stavem značného útlumu všech 

funkcí, k aktivitě delta vln dochází například během hlubokého spánku nebo  

v bezvědomí. Tomuto pásmu je také přisuzována role zpracování a uvolňování 

informací.  
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 Pásmo theta (4–8 Hz) – je popisováno jako pásmo většího útlumu funkcí. Jedná 

se o povrchní spánek. Přítomné může být také během emočních procesů. Taktéž 

je pravděpodobně spojeno s paměťovými procesy, při ukládání a vybavování 

nových informací (Moráň, 1995; Schomer 2012; Pánek 2016). 

 Výhodou EEG je nulová invazivita a oproti jiným zobrazovacím metodám  

(CT, RTG) možnost častého použití bez negativních následků způsobených 

opakovaným měřením v krátké době. Oproti fMRI jsou hlavní výhody možnost měření 

v rámci pohybů, které potřebují více prostoru (Daube, 2009; Pánek, 2016). 

2.5 sLORETA 
 Standartized Low Resolution Electromagnetic Tomography (sLORETA) je druh 

EEG nástroje. sLORETA byla vyvinuta na základě myšlenky vytvořit řešení přímého 

trojrozměrného zobrazení elektrické neuronální aktivity.       

 Tato metoda (ještě jako LORETA) byla poprvé popsána v článku publikovaném 

v roce 1994 a jejím autorem je Pascual-Marqui z Key Institute for Brain Mind Research 

z University Hospital v Curychu (Pascual-Marqui, 1994).    

 Hlavní funkcí je lokalizace elektrické aktivity neuronů mozku s následným              

3D zobrazením, což je hlavní odlišností oproti povrchové EEG, která nedokáže určit 

přesnou lokalitu, ve které vzruchy vznikají. Při odhalování lokality aktivity  

ze změřených dat na povrchu hlavy se jedná o tzv. řešení inverzního problému. 

sLORETA řeší inverzní problém na základě dat naměřených povrchovým 

multikanálovým EEG, za kterých na základě 3D modelu mozku mapuje distribuci 

elektrické aktivity neuronů (Pascual-Marqui, 1999b; Pánek, 2016).   

 V případě LORETA programu lze zobrazit elektrickou aktivitu prostřednictvím 

zobrazení elektricky aktivních voxelů v rámci Talairachova atlasu. Talairachův atlas   

je označení pro Talairachův trojdimenzionální koordinátový systém, používaný  

pro lokalizaci mozkových struktur v měřítku opravdového mozku. Byl vyvinut a dále 

rozvíjen neurochirurgy Jeanem Talairachem a Gaborem Sziklou (Bankman, 2008).

 LORETA vychází při výpočtech distribuce z výsledků EEG měření, a proto  

zde můžeme stejně jako u EEG sledovat dobré časové rozlišení (Pascual-Marqui, 

1999a).         

 Nejnovější verze programu z roku 2002 se nazývá standardized Low Resolution 

Brain Electromagnetic Tomography (sLORETA). Pascal-Marqui (2002) uvádí,  
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že sLORETA dokáže vytvořit přímou a skutečnou 3D tomografii s nulovou lokalizační 

chybou. Při splnění všech podmínek pracuje sLORETA s prostorovým rozlišením  

5x5x5 mm a proudovou hustotu dokáže program lokalizovat v celkem 6239 voxelech 

(Pascual-Marqui, 2002; Pánek, 2016).      

 Funkčním zobrazením mozku a řešením inverzního problému se zabývají také 

například pozitronová emisní tomografie či funkční magnetická rezonance (fMRI).  

Toga a Mazziotta (1996) uvádí, že tyto tomografie poskytují velmi přesné lokalizace 

výbojů, avšak časové rozlišení výbojů je nedostatečně vysoké ve srovnání s rychlostí 

neuronálních procesů.         

 V systematickém přehledu, který porovnával pět metod řešících inverzní 

problém (minimum norm, weighted minimum norm, Blacklus-Gilbert, weighted 

resolution optimalization, LORETA), byla pouze LORETA vyhodnocena jako nástroj 

schopný lokalizace v 3D prostoru, zatímco ostatní metody nebyly schopné lokalizovat 

povrchové zdroje (Pascual-Marqui, 1999b).   

 sLORETA je nástroj, který vytváří trojrozměrné obrazy elektrické neuronální 

aktivity mozku s velmi nízkou lokalizační chybou.       

 Několik studií se zabývalo validitou původní verze programu, metody LORETA. 

LORETA byla porovnávána se standardně používanými metodami jako fMRI, při 

kterém byla LORETA vyhodnocena jako stejně validní metoda jako fMRI (Cannon, 

2011a). Stejně tak výsledky metody LORETA odpovídají strukturálnímu MRI ve studii, 

která porovnávala metodu LORETA se strukturálním MRI a neurofyziologickými daty 

(Cannon, 2011b). Oakes (2004) se zabýval korelacemi mezi pozitivní emisní tomografií 

a programem LORETA. Bylo zjištěno, že LORETA dokáže přesně lokalizovat hluboké 

struktury, jako přední cingulum a mesiální temporální oblast (Pizzagalli, 2003; 

Zumsteg, 2006). 
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2.5.1  Využití sLORETA zpracování v rámci studií 
 Přestože sLORETA je využívána hlavně v zobrazování aktivity mozku v rámci 

odvětví psychiatrie, poskytuje díky možnosti analýzy pohybu také využití v rámci 

analýzy pohybového chování. Jak již bylo zmíněno, jednou z hlavních výhod je právě 

možnost relativně velké volnosti pohybu vyšetřovaného. Proto je sLORETA využívána 

také v rámci zkoumání pohybu a jeho vlivu na zapojení mozku. 

 sLORETA byla použita v rámci experimentu zabývajícího se aktivací primární 

motorické kůry při imaginaci pohybu oproti provedení pohybu. V rámci experimentu 

byla zkoumána strategie imaginace a fáze předběžného úkolu (přípravná fáze). V rámci 

imaginace i provádění pohybu prsty byly snímány lateralizované potenciály 

připravenosti (lateralized readiness potentials – LRS).  Výsledky ukázaly, že primární 

motorická kůra je aktivní i při imaginaci pohybu, což podporuje hypotézu ekvivalence 

imaginace a vykonávání pohybu. V rámci provedení pohybu byla nalezena vyšší 

intenzita LRS než v rámci imaginace (Carillo-de-la-Peňa, 2008).   

 Rakusa (2017) provedl obdobnou studii, která testovala pohyb dosahování prsty 

a imaginace. Probandi buď prováděli dosahovací pohyby, nebo si je představovali. 

Topografické zapojení regionů bylo stejné. Studie naznačila existenci dvou odlišných 

systémů hrajících roli v rámci dosahovacích pohybů. První systém zahrnuje struktury 

jako premotorická kůra, suplementární motorická kůra a primární motorická kůra spolu 

s parietální a okcipitální kůrou. Tento systém může integrovat zevní informace o cíli  

s proprioceptivní informací spolu s pohybovými programy v asociační motorické oblasti 

a jeho aktivace je výraznější v případě opravdového pohybu. Druhý systém zahrnuje 

přední a zadní cingulatorní kortex spolu s insulou kortex. Jeho role připívá k uvědomění 

a funguje jako kontrolní systém. 

 Wieser (2010) zkoumal ve své studii topografickou reprezentaci aktivace 

mozkové kůry v rámci asistované chůze. Měření chůze probíhalo na speciálním 

naklápěcím stole Erigo, u kterého je možnost simulace kročného cyklu. Zvýšená 

proudová hustota byla nalezena v oblastech, které jsou tradičně spojovány s lidskou 

chůzí – primární motorická kůra, premotorická kůra, suplementární motorická kůra, 

cingulatorní kortex, primární somatosenzorická kůra a sometosenzorická asociační kůra. 

 Temporální analýza naznačila také existenci přímého vztahu mezi prováděným 

pohybem a mírou kortikální aktivity. Největší část mozkové kapacity byla v tomto 
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případě vyhrazena změně směru pohybu mezi flekční a extenční částí kročného 

mechanismu. 

 Využití proběhlo také v rámci zkoumání rovnovážných mechanismů. Mireau 

(2015) zkoumala kortikální reprezentace spojené s chováním adaptovaným  

    na opakované balanční perturbace. Východiska byla taková, že perturbace v mozku 

vyvolá tzv. perturbační evokovanou odpověď (PER). Narušení rovnováhy vyvolá  

v mozku potenciál v centrálním parietálním regionu s délkou 40–60ms, označovaný 

jako P1. Ten je doprovázený negativním potenciálem o délce 100–200ms v centrálním 

frontálním kortikálním regionu, označovaném jako N1.       

 V rámci experimentu probandi stáli na Posturomedu a v určených časových 

intervalech jedné zkoušky (30 sekund) docházelo k uvolnění náhodných pružin, čímž  

se docílilo perturbací. Těchto zkoušek bylo u jednoho probanda vždy deset.  

 Potenciály P1 a N1 byly lokalizovány v parietální a frontocentrální kůře 

 (BA 5 a 6). V rámci měření zůstala délka potenciálu P1 nezměněna, na druhou stranu 

zde docházelo ke změně amplitudy N1, která se v rámci zkoušek snižovala. Výsledky 

studie naznačují důležitost role mediální části centrální frontrální kůry (midline  

fronto-central cortex) v rámci adaptačního chování spojeného s kontrolou rovnováhy.  

 Schneider (2009) zkoumala změnu kortikální aktivity v rámci různých fyzických 

aktivit. Rekreační běžci byli tentokrát testováni při běhu na běžeckém páse, jízdě  

na rotopedu a rumpálovém ergometru (arm crank). Výsledky odhalily zvýšenou beta 

aktivitu v Brodmanově oblasti 7 ihned po cvičení. Dále byla nalezena alfa aktivita  

ve frontální oblasti. 15 a 30 minut po skončení zátěže byl nalezen specifický vzorec 

aktivace u běžeckého pásu a rotopedu (snížení ve frontálním regionu a zvýšení  

v okcipitálním regionu), ale nikoli u ručního ergometru. Specifické zapojení je spojené  

s druhem cvičení a preferencemi typu fyzické aktivity  u dané osoby.   

 V navazujícím experimentu Schneider (2010) zkoumala ve své studii aktivaci 

kortexu bezprostředně po fyzické zátěži. Probandy tvořil soubor rekreačních běžců, 

kteří prováděli náročný výkon na běžeckém ergometru. Bezprostředně po výkonu  

byl pozorován nárůst alfa-1 aktivity v levém frontáním gyru (BA 8) naznačující emoční 

odezvu. Po 15 minutách došlo ke snížení alfa-2 aktivity, beta aktivity a gamma aktivity 

v Brodmannových oblastech 18 a 20 – 22, které může naznačovat snížené psychické 

vzrušení. V obdobné studii pak byla zkoumána závislost aktivace kortexu na subjektivní 

intenzitě cvičení.          
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 Studie se zaměřovaly také na vliv intenzity a způsobu cvičení na kortikální 

aktivitu (Brummer, 2011). Soubor tvořili rekreační běžci, kteří vykonávali 4 způsoby 

cvičení – běžecký pás, rotoped, rumpálový ergometr (arm crank), izokinetické flexe 

zápěstí, každou na střední (50 %), vysoké (80 %) a maximální úrovni. Vyhodnocení 

proběhlo pro frekvenční pásma alfa a beta. Střední intenzita byla doprovázena zvýšením 

alfa aktivity v somatosenzorickém kortexu po „známých cvičeních" a v emočních 

oblastech po „neznámých" cvičeních. V rámci vysoké intenzity byly alfa i beta 

frekvence opět změněny, což záleželo převážně na zkušenostech s příslušným druhem 

cvičení. U běžeckého pásu a rotopedu došlo ke snížení frontální beta aktivity 

naznačující deaktivaci emočních center.  

 Percio (2010) zkoumal hypotézu neurální efektivnosti (neural efficiency). 

Vycházel z důkazů, že nervová aktivita je v rámci volního pohybu snížena u expertů 

oproti začátečníkům. V rámci testování vykonávala skupina profesionálních karatistů  

a skupina nesportovců (všichni s dominantní pravou HKK) rychlou extenzi pravého 

zápěstí. V rámci přípravy samotného provedení pohybu u profesionálních karatistů 

 (v porovnání s nesportovci) byla snížena alfa aktivita v motorické oblasti, laterální  

a mediální premotorické oblasti. U stejných pohybů levou končetinou zde již nebyl 

signifikantní rozdíl. Jednoduché volní pohyby elitních sportovců jsou tedy 

charakterizovány snížením kortikální aktivity.       

 Studie se zabývaly taktéž pohybem a jeho vlivem na centra spojená s emočním 

zpracováním. Moraes (2011) zkoumala efekt jedné cvičební jednotky aerobního cvičení 

pomocí EEG a sLORETA na náladu  u mladých a starších lidí.  Hypotézou bylo 

zlepšení nálady po cvičení u obou dvou skupin. Skupiny tvořilo 10 starších probandů 

nad 60 let a 19 mladších probandů (věk mezi 20 a 30 lety). EEG bylo zaznamenáváno 

před a po cvičení trvajícím 20 minut. U obou skupin došlo po cvičení k významnému 

zlepšení nálady. Pomocí sLORETA programu bylo prokázáno zvýšení aktivity beta vln 

v Broadmannových oblastech 24, 33, 23, hlavně u mladších probandů. U starších 

probandů nedošlo k významným změnám elektrické aktivity. 

 Efekt při pouhém sledování pohybu prokázala sLORETA také v několika 

studiích. Studie se zabývaly korovou aktivací v případě pasivního sledování pohybů 

jiných osob. Babiloni et al. (2009) studoval rozdíly v korové aktivitě při posuzování 

sportovních výkonů. Probandi byli rozděleni do dvou skupin, první byla tvořena 
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elitními gymnastkami (15 probandů), kontrolní skupinu tvořilo 10 žen bez 

gymnastického zaměření. Oběma skupinám byly vysílány záznamy cvičení 

gymnastických prvků, přičemž bylo měřeno EEG. Bylo odhaleno, že elitní gymnastky 

se vyznačovaly sníženou korovou aktivací s aktivitou alfa vln. Ke snížení aktivity došlo 

v oblasti okcipitální a temporální kůry. Výsledky napovídají, že alfa vlny reprezentují 

hlavní neurální mechanismus v rámci posuzování pozorovaných dějů.  

 He (2018) pomocí sLORETA programu zkoumal, zda zkušení sportovci 

vykazují zvýšenou pozornost a neurální bázi v rámci sledování svého sportu. Zjistil, že 

při pozorování je pozornost a mozková aktivita opravdu vyšší oproti pozorování 

nesportovních projekcí, zatímco se toto neprokázalo u nováčků. Největší aktivitu 

vykazoval levý mediální frotální gyrus, významně více než pravý.   
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Cíle a úkoly práce 

3.1.1  Cíl práce 
 Cílem práce bylo porovnání změn elektrické aktivity intracerebrálních zdrojů 

mozkové aktivity mozkových struktur hodnocených z povrchové EEG 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 projekcí virtuální reality s projekcí chůze po slackline. 

3.1.2   Úkoly práce  
1. Vytvoření literární rešerše zabývající se danou problematikou zrcadlových neuronů 

se zaměřením na zahraniční literaturu                                     

2. Stanovení metodického postupu a výběr probandů               

3. Provedení vlastního experimentu                 

4. Vyhodnocení a analýza získaných dat                       

5. Vytvoření diskuze, v níž budou konfrontovány stanovené hypotézy, závěr 

3.1.3  Výzkumné otázky 
V1: Existují statisticky významné změny v elektrické aktivitě jednotlivých 

mozkových oblastí (Brodmannových areí) hodnocené pomocí sLORETA programu 

mezi aktivním pohybem po slackline a klidovým stavem s otevřenýma očima.   

V2: Existují statisticky významné změny v elektrické aktivitě jednotlivých 

mozkových oblastí (Brodmannových areí) hodnocené pomocí sLORETA programu 

mezi aktivním pohybem po čáře na zemi a klidovým stavem s otevřenýma očima.   

V3: Existují statisticky významné změny v elektrické aktivitě jednotlivých 

mozkových oblastí (Brodmannových areí) hodnocené pomocí sLORETA programu 

mezi virtuální realitou pohybu po slackline a klidovým stavem s otevřenýma očima.     
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3.1.4  Hypotézy 
H1: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových 

oblastech mezi aktivním pohybem po slackline a klidovým stavem s otevřenýma očima.   

H2: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových 

oblastech mezi aktivním pohybem po čáře na zemi a klidovým stavem s otevřenýma 

očima.   

H3: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových 

oblastech mezi virtuální realitou pohybu po slackline a klidovým stavem s otevřenýma 

očima.     
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1  Charakteristika výzkumného souboru 
 Pro výzkumnou část bylo vybráno celkem 10 zdravých vysokoškolských 

studentů ve věku mezi 18 a 30 lety, z toho bylo 6 mužů a 4 ženy. Průměrný věk skupiny 

byl 26,6 roku. Kritériem výběru byla kromě věku a dobrého zdravotního stavu také 

alespoň minimální předchozí zkušenost s chůzí po slackline, schopnost stoje, chůze 

dopředu a otáčení. Probandi se do studie přihlásili dobrovolně, před samotným 

experimentem byli seznámeni s průběhem měření a podepsali informované souhlasy 

(Příloha č. 2). Výzkum byl schválen Etickou komisí FTVS UK pod jednacím číslem 

174/2017 (Příloha č. 1). 

4.2  Použité metody 
 K záznamu EEG signálu byl využit přístroj Wireless EEG Nicolet vyrobený 

společností Neurodata. Ke sběru dat skalpovým EEG byla použita EEG čepice 

Waveguard connect čítající 19 elektrod: Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T5, T3, C3, Cz, 

C4, T4, T6, P3, Pz, P4, O1, O2. Umístěny byly systémem 10/20. Impedanční odpor 

elektrod nepřevyšoval 10 kΩ, vzorkovací frekvence byla 512 Hz a pásmová propustnost 

0,5 – 70 Hz.  V rámci celého experimentu byl pořizován videozáznam. 

 Slackline, na které probíhala chůze, byla Slack Rack Fitness Edition od firmy 

Gibbon. Popruh byl dlouhý 3 metry a jeho výška v místě ukotvení 30 cm (obrázek č. 2). 

 V rámci experimentu byla pro virtuální realitu vytvořena dvě videa (pomocí 

kamery GoPro Hero 4). Videa byla dlouhá přibližně 3 minuty a zobrazovala                       

z první osoby chůzi po slackline směrem dopředu s otáčením na koncích slackline. 

Kamera zabírala dolní končetiny, spodní část trupu a horní končetiny. Ke konci videa 

osoba ze slackline sestoupila. Prostředí videa tvořila biomedicínská laboratoř FTVS 

UK, tedy místnost, kde probíhala vlastní experimentální část.   

 Pozorování videí skrze virtuální realitu bylo zprostředkováno pomocí brýlí pro 

virtuální realitu značky Samsung Gear VR určené pro mobilní zařízení Samsung Galaxy 

S7. 
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Obrázek č. 2 Slackline a groundline použité při experimentu 

4.3 Průběh měření a analýza dat 
 Měření probíhalo během tří dnů v lednu 2019 v prostorách Kineziologické 

laboratoře FTVS UK pod dohledem vedoucího MUDr. Davida Pánka, PhD., školeného 

elektroencefalografisty, který zajišťoval správné provedení experimentu. Na počátku 

byl proband seznámen s průběhem experimentu a s vybavením laboratoře. Průměrná 

doba měření jednoho probanda činila 60–90 minut.  

 Před vlastním měřením byla probandovi nasazena a zapojena čepice pro snímání 

skalpového EEG. Před samotným experimentem bylo změřeno klidové EEG  

se zavřenýma očima (CE) v délce 5 minut a klidové EEG s otevřenýma očima (OE) 

 v délce 5 minut. Obě tato měření byla zaznamenána vsedě. 

  

 Vlastní experiment byl rozdělen do tří částí. Každá část trvala 2 minuty  

a probíhala vestoje. Mezi jednotlivými částmi byla vždy pětiminutová pauza, během 

které se proband mohl posadit a relaxovat. Po celou dobu experimentu byla probandovi 

snímána elektrická aktivita mozku pomocí EEG přístroje. 

 1. část - proband chodil dvě minuty po slackline (SL). Chůze probíhala směrem 

dopředu a na konci slackline se proband vždy otočil (příloha č. 3).    

 2. část - proband chodil po čáře zhotovené z nalepeného tapu na podlaze                     

- groundline (GL) a představoval si, že chodí po slackline, i zde byla chůze dopředu  

s otočením na konci tapu.         
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 3. část - proband sledoval video pomocí virtuální reality s projekcí chůze  

po slackline z první osoby (VR) v klidovém stoji s chodidly u sebe (příloha č. 4) 

  

 V rámci měření proběhla randomizace pořadí jednotlivých částí měření,  

kdy si pacienti losovali pořadí (tabulka č. 1). Pouze část se sledováním videa pomocí 

virtuální reality byla vždy poslední v pořadí. Ke stanovení tohoto pořadí vedly ryze 

praktické důvody, nasazení brýlí pro VR mohlo totiž zhoršit impedanci v EEG čepici.  

V rámci část SL se měli probandi snažit vyvarovat se pádu či sestoupení na zem. 

Dovoleno bylo v případě velké ztráty rovnováhy se na okamžik chytit asistenční osoby 

u slackline, avšak po ovládnutí rovnováhy se měli zase pustit. Na EEG je tedy vždy 

záznam o snaze udržet rovnováhu. V průběhu měření se měli také probandi snažit 

vyvarovat se emocí, které by mohly zkreslit záznam EEG. 

 

proband 1. úloha 2. úloha 3. úloha 

1. žena SL GL VR 

2. muž  SL GL VR 

3. žena GL SL VR 

4. muž GL SL VR 

5. muž SL GL VR 

6. žena SL GL VR 

7. muž SL GL VR 

8. žena SL GL VR 

9. muž GL SL VR 

10. muž SL GL VR 

Tabulka č. 1 – Vylosované pořadí probandů v rámci jednotlivých úloh experimentu 

4.4 Analýza dat 
 Zaznamenaná data byla následně převedena do programu Neuroguide, kde byl 

MUDr. Pánkem, PhD. vybrán bezartefaktový záznam o délce 30 sekund z každého 

měřeného úseku (SL, GL, IM, VR). Tyto sestříhané úseky byly importovány  

do programu sLORETA. Program sLORETA převedl pomocí parametrického modelu 

pro multikanálová EEG data do vzájemného cross spektra pro každý měřený úsek. 

Cross spektrum bylo vypočítáno pro všechna vlnová rozmezí – delta (0,5–4 Hz), theta 
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(4–8 Hz), alfa-1 (8–10 Hz),  alfa-2 (10–12 Hz), beta-1 (13–18 Hz), beta-2 (18–21 Hz), 

beta-3 (21–30 Hz), gama (30 a více Hz). Spektra byla poté transformována  

do formátu, který umožňuje zobrazení v Talairachově atlasu v programu sLORETA. 

 V rámci statistického zpracování dat v programu sLORETA byly porovnávány  

3 párové skupiny. V každé párové skupině jsou porovnávány intraindividuální rozdíly 

mozkové elektrické aktivity u všech testovaných probandů pro daný měřený úsek. 

Porovnání proběhlo u stavů: 1) chůze po slackline oproti klidovému stavu s otevřenýma 

očima (SL x OE), 2) chůze po groundline oproti klidovému stavu s otevřenýma očima 

(GL x OE), 3) projekce virtuální reality oproti klidovému stavu s otevřenýma očima 

(VR x OE). 

 V rámci statistického porovnání v programu sLORETA byl k výpočtu statisticky 

významné diference použit Studentův párový t-test s logaritmickou transformací dat  

o parametru vyhlazení 0,7 s využitím permutační metody používající 5000 randomizací. 

Data s hladinou statistické významnosti byla zobrazena v modulu Viewer programu 

sLORETA ve dvoudimenzionální (sagitální, frontální a transverzální projekce)  

i trojdimenzionální projekci  –  3D model mozku. V těchto projekcích došlo k zobrazení 

statisticky významných voxelů reprezentujících statisticky významné proudové hustoty 

v mozku. Každý voxel měl také své topografické zařazení do Brodmannových oblastí 

mozku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5 VÝSLEDKY 
 Ve statistickém modulu sLORETA byly porovnávány 3 párové skupiny. 

Tabulka č. 2 zobrazuje, které párové skupiny byly porovnávány, jaká statistická 

významnost proudové aktivity mozku byla nalezena, a příslušné frekvenční pásmo,  

ve kterém byla aktivita mozku nalezena.  

porovnávané aktivity statistická významnost frekvenční pásmo 

SL x PRE OE 
≤0,01 theta, alfa-1, alfa-2, beta-3 

≤0,05 beta-1, beta-2 

GL x PRE OE ≤0,05 theta, alfa-1, alfa-2, beta-3 

VR x PRE OE ≤0,05 beta-3 

Tabulka č. 2 – Přehled výskytu statisticky významné diference u porovnaných stavů 

5.1  Statistické porovnání chůze po slackline oproti klidovému stavu 
s otevřenýma očima (SL x PRE OE) 

 Statistickým porovnáním dat v programu sLORETA z aktivity chůze  

po slackline oproti klidovému stavu s otevřenýma očima vyšla významná statistická 

diference ve frekvenčních pásmech theta a alfa-1 (přílohy č. 5–6),  alfa-2 (obrázek  

č. 3), beta-1, beta-2 a beta-3 (přílohy č. 7–9). V tabulce č. 3 jsou uvedeny údaje  

o statistické významnosti a zapojení BA v jednotlivých frekvenčních pásmech.  

frekvenční pásmo statistická významnost Brodmannovy oblasti 

theta ≤0,01 19, 18, 39, 37 

alfa-1 ≤0,01 19,18,17,39 

alfa-2 ≤0,01 18, 17,19 

beta-1 ≤0,05 18, 17, 19, 37 

beta-2 ≤0,05 18, 17, 19 

beta-3 ≤0,01 20, 21, 37, 19 

Tabulka č. 3 –Přehled aktivovaných Brodmannových areí v rámci frekvenčních 

pásem u porovnání stavů SL x PRE OE 
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Obrázek č. 3a (nahoře) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu alfa-2 
(BA 17, 18, 19). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. 
Prezentováno na 3D sférickém modelu mozku z sLORETA systému.                       
Obrázek č. 3b (dole) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu alfa-2 
(BA 17, 18, 19). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. 
Prezentováno na 3D sférickém modelu mozku z sLORETA systému. 

 
  Trojice oblastí 17, 18 a 19 se nachází v okcipitálním laloku a jedná se o oblasti 

spojené se zpracováním vizuálních informací. Oblast 17 je primární zraková kůra  

s funkcí příjmu a zpracování vizuoprostorových informací a vizuální pozornosti. Oblast 

18 je sekundární zraková kůra, i zde je centrum vizuální pozornosti. Oblast 19 náleží 

asociační zrakové kůře. Tyto oblasti jsou zodpovědné za vizuální pozornost a orientaci 

na základě zpracovaných dat. Přetrvávající aktivita v BA 17, 18 a 19 naznačuje také 

doprovázení určité aktivity emočními ději.       

 Oblasti jsou funkčně napojeny na oblast 37 a aktivují se při ukládání 

probíhajících dějů a emocí. Oblasti 20 a 21 náleží temporálnímu laloku.  

Oblast 20 – spodní temporální gyrus – je součástí regionu, který hraje pravděpodobně 

roli při zpracování vizuálních informací a zrakové paměti. Oblast participuje na vizuální 

fixaci (Richter, 2004) a skládání vizuálních prvků do komplexních celků (Gerlach, 

2002). Oblast 21 – střední temporální gyrus – má nejasnou funkci, uplatnění má v rámci 

pracovní paměti spolu s BA 20, dále u jazykových funkcí, při odhadování vzdáleností, 
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méně pravděpodobná je také aktivace při pozorování pohybu (Rizzolatti, 1996).  

 Oblast 37 je kromě ukládání dějů prostřednictvím emocí také aktivována  

při vizuálních pohybech a vizuální fixaci (Richter, 2004). Oblast 39 náležící  

do parietálního laloku je aktivní v rámci pozornosti týkající se prostoru či zpracování 

vizuoprostorových vjemů.  

 

anatomická struktura Brodmannovy oblasti 

okcipitální lalok 17, 18, 19 

temporální lalok 20, 21, 37, 39 

Tabulka č. 4 – lokalita aktivovaných Brodmannových areí u porovnání stavů                    
SL x PRE OE 

5.2  Statistické porovnání chůze po čáře oproti klidovému stavu  
s otevřenýma očima (GL x PRE OE) 

 Statistickým porovnáním dat v programu sLORETA z aktivity chůze  

po slackline oproti klidovému stavu s otevřenýma očima vyšla významná statistická 

diference ve frekvenčním pásmu theta, alfa-1 (obrázek č. 4), alfa-2, beta-3 (přílohy 10  

a 11). V tabulce č. 5 jsou uvedeny údaje o statistické významnosti a zapojení 

Brodmannových oblastech v jednotlivých frekvenčních pásmech. 

frekvenční pásmo statistická významnost Brodmannovy oblasti 

theta ≤0,05 18, 19, 11, 10, 17 

alfa-1 ≤0,05 18,17, 19 

alfa-2 ≤0,05 18, 17, 19 

beta-3 ≤0,05 20, 18, 21,17, 37 

Tabulka č. 5 – Přehled aktivovaných Brodmannových areí v rámci frekvenčních pásem 
u porovnání stavů GL x PRE OE 
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Obrázek č. 4a (nahoře) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu theta 
(BA 10, 11, 17,18,19). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. 
Prezentováno na 3D sférickém modelu mozku z sLORETA systému. Obrázek č. 4b 
(dole) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu theta v (BA 10, 11, 17, 
18, 19). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. Prezentováno na 
3D sférickém modelu mozku z sLORETA systému. 

 Oblasti 10 a 11 jsou součástmi prefrontální oblasti. Oblast 10 je zodpovědná  

za motorické plánování a organizaci pohybu (Kübler, 2006). Další funkcí je například 

prostorová paměť (Slotnick, 2006). Její zapojení je zřejmé při zaměření pozornosti na 

senzorické stimuly, hraje také významnou roli v řešení problémů, včetně motorických. 

Této oblasti také bývá přisuzována pozornost spojená s nastavením kloubů. Oblast 11 

reprezentuje orbitofrontální oblast, která se uplatňuje v rámci kódování nových 

informací do dlouhodobé paměti (Frey, 2000).      

 Další oblasti aktivované v rámci GL x PRE OE byly stejné jako v případě 

porovnání SL x PRE OE. I zde se jako v případě chůze po slackline aktivovaly oblasti 

vizuální kůry – 17, 18 a 19, které jsou spjaté s příjmem a zpracováním vizuálních 

informací. Oblasti jsou zodpovědné za zpracování vizuoprostorových vjemů, vizuální 

pozornost a orientaci na základě zpracovaných dat. Oblasti jsou funkčně napojeny  

na oblast 37 a aktivují se při ukládání probíhajících dějů a emocí. Stejně tak                           

se aktivovaly oblasti 20 a 21 uložené v temporálnímu laloku. Těmto oblastem náleží 

zraková paměť, vizuální fixace, díky napojení na okcipitální lalok také schopnost 

dalšího zpracování zrakových informací a tvorba komplexních vizuálních celků 
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složených z drobnějších vizuálních prvků (BA 20). Oblast 21 – střední temporální gyrus 

– má své uplatnění v rámci pracovní paměti spolu s oblastí 20, a také je aktivní  

při odhadování prostorové vzdálenosti. Její aktivace také naznačuje možnost zapojení  

v rámci pozorování pohybu. U oblasti 37 lze i zde nalézt aktivaci v rámci vizuálních 

pohybů a funkce vizuální fixace, kromě toho se také uplatňuje při uchovávání dějů 

do paměti prostřednictvím emocí (Richter, 2004).  

anatomická struktura Brodmannovy oblasti 

okcipitální lalok 17, 18, 19 

temporální lalok 20, 21, 37 

frontální lalok 10, 11 

Tabulka č. 6 – lokalita aktivovaných Brodmannových areí u porovnání stavů  
GL x PRE OE 

5.3  Statistické porovnání pozorování virtuální reality oproti stavu  
s otevřenýma očima (VR x PRE OE) 

 

 Statistickým porovnáním dat v programu sLORETA z pozorování VR oproti 

klidovému stavu s otevřenýma očima vyšla významná statistická diference  

ve frekvenčním pásmu beta-3 (obrázek č. 5). V tabulce č. 7 jsou uvedeny údaje  

o statistické významnosti a zapojení Brodmannových oblastech v jednotlivých 

frekvenčních pásmech.        

frekvenční pásmo statistická významnost Brodmannovy oblasti 

beta-3 ≤0,05 21, 20, 42, 38 

Tabulka č. 7 – Přehled aktivovaných Brodmannových areí v rámci frekvenčních 
pásem u porovnání stavů VR x PRE OE 
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Obrázek č. 5a (nahoře) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu beta-3 
(BA 20, 21, 38, 42). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. 
Prezentováno na 3D sférickém modelu mozku z sLORETA systému. Obrázek č. 5b 
(dole) Statisticky významné rozdíly proudové hustoty v pásmu beta-3 v (BA 20, 21, 38, 
42). Žluté a červené voxely ukazují oblast se zvýšenou aktivitou. Prezentováno na 3D 
sférickém modelu mozku z sLORETA systému. 

 

Oblasti 20 a 21 náleží temporálnímu laloku. Oblast 20 – spodní temporální                     

gyrus – je součástí regionu, který hraje pravděpodobně roli ve zpracování vizuálních 

informací a zrakové paměti. Oblast participuje na vizuální fixaci (Richter, 2004)  

a skládání vizuálních prvků do komplexních celků (Gerlach, 2002). Mimo zrakové děje 

se oblast 20 uplatňuje také v oblasti funkcí spojených s jazykovými procesy. Oblast 21 

– střední temporální gyrus – má nejasnou funkci, uplatnění má v rámci pracovní paměti 

spolu s BA 20, dále při odhadování vzdáleností, méně pravděpodobná je také aktivace 

při pozorování pohybu a jeho současná analýza se zpracováním v asociačních oblastech. 

 Oblast 38 je součást temporálního laloku. Studie naznačují její zapojení  

v procesu vizuálního zpracování emocionálních obrazů (Lane, 1999), prožívání  

a přidružení emocí v rámci chování (Tsukiura, 2003; Gillath, 2005) či vícemodální 

vybavení vzpomínek (Takashima, 2007). Další funkce jsou pak spojené s jazykem. 

Oblast 42 je spolu s oblastí 41 označována jako primární auditorní asociační komplex. 

Funkcí je základní zpracování akustických stimulů (Upadhyay, 2008).  
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Další úlohou je také percepce vizuální stránky řeči, zde se hovoří o aktivaci rozšířené 

sítě okruhu zrcadlových neuronů (Calvert, 2003). 

anatomická struktura Brodmannovy oblasti 

okcipitální lalok 20, 21, 38, 42 

Tabulka č. 8 – lokalita aktivovaných Brodmannových areí u porovnání stavů                
VR x PRE OE 

5.4  Shrnutí výsledků 
 V rámci tohoto experimentu byla nalezena významná diference proudové 

aktivity při porování párových skupin u 10 probandů při chůzi po slackline oproti 

klidovému stavu, chůzi po groundline oproti klidovému stavu a při použití virtuální 

reality oproti klidovému stavu. K měření elektrické aktivity mozku bylo využito 

programu sLORETA, který vypracoval zobrazení elektrické aktivity mozku na základě 

dat snímaných pomocí povrchového EEG.  U všech tří porovnávaných párových skupin 

byla nalezena významná statistická diference. 

1. Statistické porovnání chůze po slackline oproti klidovému stoji s otevřenýma 
očima. (SL x PRE OE)  

 Statistickým porovnáním dat byla odhalena signifikantní statistická diference              

na hladině významnosti p ≤ 0,01 ve frekvenčním pásmu theta, alfa-1 (BA 18, 19, 37, 

39), alfa-2 (BA 17, 18, 19, 39), beta-3 (BA 19, 20, 21, 37). Dále byla zjištěna 

signifikantní statistická diference na hladině významnosti p ≤ 0,05 ve frekvenčním 

pásmu beta-1 (BA17, 18, 19, 37) a beta-2 (BA 17, 18, 19).   

2. Statistické porovnání chůze po groundline oproti klidovému stavu s otevřenýma 
očima (GL x PRE OE)  

 Statistickým porovnáním dat byla odhalena signifikantní statistická diference  

na hladině významnosti p ≤ 0,05 ve frekvenčních pásmech theta (BA 10, 11, 17, 18, 

19), alfa-1 (BA17, 18, 19), alfa-2 (oblasti 17, 18, 19) a beta-3 (BA 17, 18, 20, 21, 37). 
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3. Statistické porovnání projekce virtuální reality oproti klidovému stavu  

s otevřenýma očima (VR x PRE OE)  

 Statistickým porovnáním dat byla odhalena signifikantní statistická diference  

na hladině významnosti p ≤ 0,05 ve frekvenční pásmu beta-3 (BA 20, 21, 38, 42). 
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6 DISKUSE 

6.1 Diskuze k hypotéze č. 1 
 H1: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových oblastech 

mezi aktivním pohybem po slackline a klidovým stavem s otevřenýma očima.   

 V rámci porovnání chůze po slackline oproti stavu s otevřenýma očima  

(SL x PRE OE) byly nalezeny statisticky významné aktivace Brodmannových areí               

u frekvenčních pásem theta, alfa a beta. V pásmu theta došlo k aktivaci oblastí 19, 18, 

39 a 37. V pásmu alfa došlo k aktivaci oblastí 19, 18, 17 a 39. Frekvenční pásmo beta se 

vyznačovalo aktivací oblastí 18, 17, 19, 20, 21, 37. Na základně těchto výsledků byla 

naše hypotéza potvrzena.         

 Chůze po slackline je aktivitou velmi náročnou na celkovou koordinaci těla, 

která je potřeba k udržení rovnováhy. Při udržování rovnováhy hraje klíčovou roli 

dostatek aferentních informací, z nichž velkou část tvoří vizuální informace zpracované 

v mozkové kůře. Námi zjištěné výsledky ukazují, že zde nedochází k aktivitě center 

somatomotorických, ale k aktivitě primárních a sekundárních center zrakového aparátu. 

To vypovídá o řízení chůze po slackline dominantně zrakovým aparátem, zatímco 

krokový stereotyp je řízen z úrovně míchy (a není zde zachycen prostřednictvím EEG).

 Při chůzi po slackline či groundline jsou neustále vyhodnocovány informace  

o poloze jednotlivých segmentů, důležitá je vizuální fixace v rámci kladení dolních 

končetin na správné místo a orientace v prostoru.     

 Současně zde dochází k aktivitě center limbického systému, jejichž aktivita   

je nutná v procesu učení k osvojení si nové dovednosti. Současně odkazuje k prožívání 

určitých pocitů v průběhu chůze po slackline. Dle výsledků nelze určit, o jaké pocity 

jde. Lze však spekulovat například o roli strachu ze ztráty rovnováhy či o pozitivních 

emocích v případě eliminace situace, která se pádu blíží. To může být dalším důvodem 

zapojení emočních center (BA 37), která jsou provázaná s oblastí 37 a také BA 17, 18, 

19. Tyto oblasti se také aktivují v případě emocionální aktivity.  

 Existují studie, které mapují zapojení mozkové kůry a zkoumají nervové 

mechanismy kompenzačních posturálních odpovědí náhlé perturbace ve stoji. Jednalo 

se pak o použití technik funkční infračervené spektroskopie (fNIRS) nebo EEG  

(Quant, 2004; Adkin, 2006; Mochizuki, 2009). Aktivita mozkové kůry v rámci 
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pohybových úloh je stále méně prozkoumaná než v rámci statických poloh, důvodem 

mohou být částečné technické překážky v rámci užívání EEG či fNIRS z hlediska 

tvorby artefaktů či nízkého rozlišení. 

 Dosud nebyla publikována žádná studie, ve které by byla zkoumána korová 

aktivita přímo při chůzi po slackline. V rámci porovnání výsledků tedy porovnáváme 

data s výsledky studií, které zkoumaly korovou aktivitu v případě podobných podmínek.

  Karim (2014) prokázal pomocí fMRI experimentu zkoumající zapojení 

mozkové kůry při stoji na nestabilním povrchu pomocí siloměrné desky.  

Studie se zúčastnilo 11 probandů. Studie se zaměřovala na aktivitu fusiformního gyru, 

středního temporálního gyru, spodního, středního a horní frontálního gyru. V porovnání 

oproti klidovému stavu došlo významné aktivaci u oblastí fusiformní gyrus, střední 

temporální gyrus, pravý dolní, střední a horní frontální gyrus.     

 V porovnání balanční úlohy s pouhými pohyby nohou do DF a PF došlo  

k výraznějšímu zapojení středního a horního temporálního gyru, insule, dále byly 

zapojeny horní a mediální frontální gyrus a také přední cingulátový kortex a nucleus 

caudatum. Horní temporální gyrus (BA 22) a střední temporální gyrus (BA 21) byly 

aktivovány i v našem porovnání SL x PRE OE v pásmu alfa, mediální frontální gyrus 

(BA 6) byl aktivován v pásmu beta.        

 Solis-Escalante (2018) provedl EEG studie zkoumající aktivace kortexu v rámci 

dynamické změny rovnováhy. Povrch byl vychylován a participanti museli buď udělat 

krok vzad, či nechat nohy na místě a přenášet váhu. V rámci frekvenčního pásma theta 

došlo k zapojení bilaterálního senzomotorického kortexu. V tomtéž pásmu dále došlo  

k aktivaci předního prefronálním kortexu a předního cingulátového kortexu. V pásmu 

alfa byla aktivována SMA.         

 Jak uvádí Herold (2017) ve své studii, která zkoumala zapojení mozkové kůry  

u osob na balanční desce, byla zjištěna statisticky výrazná aktivita v místech SMA, 

precentrálního gyru a postcentrálního gyru, což ukazuje na vysokou aktivitu 

motorických a senzitivních center. Herold zde neuvádí zapojení jiných mozkových 

center. 

V našem případě výsledky naznačují, že chůzi po slackline lze využít k aktivaci 

center okcipitálního a temporálního laloku. Oproti výzkumům jiných autorů zde nedošlo 

k signifikantní aktivaci motorických center. Tyto výsledky mohou naznačovat,  

že aktivace kortexu při chůzi po slackline se významně liší od jiných situací náročných 
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na zachování rovnováhy. Zraková kontrola u chůze na slackline je mnohem 

významnější než proprioreceptivní, což by mohl být zásadní rozdíl oproti jiným 

pomůckám. Důvodem může být právě mechanismus chůze, samotná chůze má větší 

míru instability než stoj. O to méně je chůze stabilní na povrchu, jako je slackline. 

Oproti balančním plochám je také mnohem důležitější vizuální kontrola kladení 

chodidel na úzký pruh slackline. Čím více se pruh pohybuje, tím důležitější je zraková 

kontrola nutná pro správný nášlap. Dobrý zrak bude pravděpodobně klíčovým faktorem 

pro učení se této pohybové činnosti.         

 Vysvětlení také nabízí Mullie (2014), podle kterého integrace proprioceptivních 

vstupů záleží na objemu vizuálních informací. V případě dostatečné vizuální informace 

při chůzi klesá intenzita proprioceptivních informací. Intenzita aferentních informací 

z proprioceptorů pak stoupá v případě snížení objemu aferentních informací 

z vizuálních receptorů. V případě stoje či chůze se zavřenýma očima vzroste intenzita 

informací z proprioceptorů, protože organismus musí nahradit výpadek zrakové 

kontroly. V našem souboru probandů se nevyskytovaly osoby s poruchami zraku, 

v případě silné poruchy zraku bychom však mohli očekávat zvýšenou aktivitu 

proprioceptivních center.         

 Lze předpokládat i opačný stav, kdy výpadek proprioceptorů může ovlivnit 

intenzitu vstupů vizuálních informací. Jak uvádí Barros de Oliveira (2008)  

či Lin (2012), u pacientů s CMP s poškozením proprioceptorové aference došlo 

k reorganizaci senzorického integrovaného systému, což se projevilo zvýšením intenzity 

vstupních vizuálních informací oproti vstupním proprioceptivním informacím. 

6.2 Diskuze k hypotéze č. 2  
H2: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových oblastech 

mezi aktivním pohybem po čáře na zemi a klidovým stavem s otevřenýma očima.   

 

V rámci porovnání chůze po čáře oproti stavu s otevřenýma očima (GL x PRE OE) 

byly nalezeny statisticky významné aktivace Brodmannových areí u frekvenčních 

pásem theta, alfa i beta. V pásmu theta došlo k aktivaci oblastí 18, 19, 11, 10, 17.                

V pásmu alfa došlo k aktivaci oblastí 18, 17, 19. Frekvenční pásmo beta  

se  vyznačovalo aktivací oblastí 20, 18, 21, 17, 37. Výše uvedené výsledky svědčí  

o pravdivosti naší hypotézy. 
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Výsledky naznačují, že aktivní oblasti v rámci porovnání GL x PRE OE jsou velmi 

podobné skupině SL x PRE OE. Avšak také je zde zvýšená aktivita v prefrontálních 

oblastech, které jsou propojeny s asociačními centry zrakového kortexu a mimo jiné  

se účastní motorického plánování a dalších exekučních funkcí.  

Tento nález lze interpretovat jako přítomnost motorického programu, který však oproti 

běžné chůzi vyžaduje větší motorické plánování. Svým způsobem tedy chůze více 

aktivuje kognitivní a exekutivní funkce. To podporuje fakt, že se probandi místo 

obyčejné chůze museli soustředit na chůzi po úzkém pruhu tapu, včetně otáčení. Je zde 

tedy nutná spolupráce zrakové kontroly s plánováním pohybu. Chůze po úzké bázi byla 

kontrolována téměř výhradně zrakem, protože na rozdíl od slackline je zde nepatrný 

rozdíl pro proprioceptory mezi krokem na zem mimo groundline.  

V současné době neexistuje studie, která by se zaměřila na připodobnění chůze  

po čáře na zemi k pohybu po slackline. Málo zkoumaná je obecně modifikace chůze 

vzhledem k přesnosti nákroků. Kortikální aktivitou modifikované chůze se zabýval 

Koenraadt (2013). K výzkumu použil metody fNIRS u 11 probandů. Ve své práci 

zkoumal rozdíl mezi obyčejnou chůzí a modifikovanou chůzí, konkrétně se zde jednalo 

o chůzi po přesně daných polích na páse. Byla zde však sledována pouze aktivita 

senzomotorické kůry (M1 a S1), suplementární motorické kůry a prefrontální kůry. 

Experiment ukázal zvýšenou aktivaci prefrontální kůry na počátku chůze s přesností 

nášlapu. SMA zvýšila svoji aktivitu na počátku obyčejné i modifikované chůze. Oproti 

tomu oblasti M1 a S1 svoji činnosti nezměnily. Stejně jako v našem experimentu, i zde 

došlo k aktivaci prefrontální oblasti mozkové kůry. V případě Koenraadta zapojení 

prefrontální kůry při modifikované chůzi oproti obyčejné chůzi v prolongované době 

značí zvýšenou pozornost při vykonávání úkolu. 

S modifikacemi chůze pomocí prostorových podmětů pracuje hodně tzv. cueing. 

Cueing je terapií, která využívá senzorické podměty ke zlepšení rytmických pohybů, 

například při zvyšování kvality chůze. Stimuly mohou být vizuální, taktilní nebo 

auditorní. V praxi se této terapie využívá např. u osob trpících Parkinsonovou nemocí 

(Spaulding, 2013; Nieuwboer, 2015).        

 Ve starší studii z roku 1999 studoval Hakanawa pomocí metody SPECT změnu 

krevního průtoku při zrakovém cueingu. Výsledkem terapie cueingu byl zvýšený krevní 

průtok v oblastech premotorického kortexu (BA 6), zadního parietálního kortexu  

(BA 7, 40), předního cingulátového kortexu (BA 32) a posterolaterální částí mozečku. 
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 Dvořáčková (2019) zjistila při porovnání chůze stimulované zrakovým 

cueingem oproti běžné chůzi aktivitu BA 9, 10 a 32, což částečně koreluje také s našimi 

výsledky. V našem experimentu došlo k zapojení BA 10 a 11 v prefrontální oblasti, 

prefrontální oblast je zapojována právě při využití zrakového cueingu. Dle našich 

výsledků lze tedy použít chůzi po čáře k aktivaci center v okcipitálním, temporálním 

laloku a prefrontální oblasti.      

6.3 Diskuse k hypotéze č. 3 
H3: Předpokládám, že existuje statisticky významná diference mezi elektrickou 

aktivitou hodnocenou pomocí sLORETA programu v jednotlivých mozkových oblastech 

mezi virtuální realitou pohybu po slackline a klidovým stavem s otevřenýma očima.    

 V rámci porovnání virtuální reality oproti stavu s otevřenýma očima byly 

nalezeny statisticky významné aktivace Brodmannových areí u frekvenčního pásma 

beta. V tomto pásmu se aktivovaly oblasti 20, 21, 38, 42. Tyto výsledky potvrzují  

i naši třetí hypotézu.         

 Oblasti zapojené v tomto případě naznačují jednak zapojení center pro vizuální 

fixaci, a zároveň i center pro emoční procesy. Zapojené oblasti jsou součástí rozšířené 

sítě zrcadlových neuronů, jejichž funkcí je vstupní příprava informací přicházejících  

ze zrakových center pro okruh zrcadlových neuronů.     

 V rámci základního zrcadlového systému neuronů, do kterého patří regiony 

spodní frontální gyrus, ventrální nemotorický kortex a spodní parietální lalok,  

zde nebyla přímo prokázána aktivita zrcadlových neuronů, avšak byla zde aktivována 

jejich rozšířená síť, která byla aktivní v případě exekuce i pozorování pohybu.   

 Aktivovanými oblastmi byly BA 20, spodní temporální gyrus, a BA 21, střední 

temporální gyrus. K jejich zapojení došlo ve všech třech případech, tedy SL x PRE OE, 

GL x PRE OE a VR x PRE OE. Ve všech případech došlo k této aktivitě                        

ve frekvenčním pásmu beta.         

 Aktivace oblastí s emočními funkcemi také ukazuje, že sledování bylo 

provázeno emoční odezvou, mohlo se jednat například o strach z neudržení rovnováhy 

stejně jako v případě reálné chůze po slackline.    

 Výsledky aktivity BA při pozorování VR porovnáváme se studií Taubeho 

(2015), který pomocí fMRI zkoumal zapojení mozku při pozorování aktivního pohybu 

na obrazovce při statickém a dynamickém držení rovnováhy. Pozorování aktivního 
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pohybu aktivovalo BA 13, 19, 22, 40, 41. Tyto Brodmannovy arey jsou odlišné  

od našich výsledků.          

 Důvodem je pravděpodobně odlišnost pozorovaného pohybu. V Taubeho studii 

(2015) pozorovali probandi projekci modela z třetí osoby v případě stoje na balanční 

plošině. V našem případě šlo o rozdíl ve vykonávaném pohybu, který byl pozorován,  

a také v úhlu pohledu promítání pohybu. Zatímco Taube (2015) má ve studii pohyb 

pozorovaný z třetí osoby, v našem případě se jednalo o pohyb z osoby první.  

 V jiné studii porovnával Slobunov (2015) modulaci aktivity kortexu v rámci 2D 

a 3D prostředí virtuální reality. Pomocí EEG byla měřena kortikální aktivita ve více 

immersním 3D prostředí a méně immersním 2D prostředí se zaměřením na mozkové 

funkce a chování.  Výsledky odhalily, že více immersní prostředí vyžaduje intenzivnější 

zapojení mozku a senzorických receptorů pro kognitivní a motorickou kontrolu oproti 

2D simulaci. Studie tedy naznačuje, že 3D úkoly mohou být spíše využity pro aplikaci 

v klinické a rehabilitační praxi.  

 Virtuální realita je považována za efektivní pomůcku využitelnou v klinické 

praxi. Studie potvrzují významné zlepšení chůze a rovnováhy při použití intervence 

pomocí VR. Jak uvádí Cano Porras (2019), klinické přístupy by měly využít výhody  

VR v rámci zlepšení motorického učení a s tím spojené motivace. Rozšířená je její 

pomoc v rámci obnovy motorických schopností v případě neurologických poruch. 

 Naše výsledky naznačují, že rámci VR dochází k zapojení oblastí okcipitálního 

laloku. I přesto, že probandi sledovali projekci motorické úlohy,  nedošlo k signifikantní 

aktivaci motorických center.         

 Cano Porras (2018) ve svém systematickém přehledu porovnal výsledky  

97 studií, které použily VR k rehabilitaci Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy, 

akutních a chronických stavů po CMP, traumatickém poranění mozku a dětské 

mozkové obrně. Studie využily poloimmersivní či neimmersivní VR, 88 % studií 

zaregistrovalo vnitřní zpětnou vazbu – nejčastěji vizuální, dále auditorní, 

somatosenzitivní a proprioceptivní. VR je dle systematického přehledu dobrou 

pomůckou pro rehabilitaci uvedených stavů, v ideálním případě v kombinaci 

s konvenční rehabilitací.         

 VR pomáhá zlepšit chůzi a rovnováhu v případě Parkinsonovy choroby.                     

U roztroušené sklerózy jsou výsledky sporné vzhledem k různé úrovni metodologie 

zahrnutých studií. Stavy po CMP mohou využít VR ke zlepšení dynamické rovnováhy 



57 
 

spíše než rovnováhy statické. Méně přesvědčivé výsledky byly nalezeny také v případě 

traumatického poškození mozku, protože nebyla nalezena shoda, jak velký vliv má VR 

oproti jiným rehabilitačním postupům.  
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7 ZÁVĚR 
 Cílem této práce bylo objasnit, jaká kortikální aktivita probíhá v mozku  

v případě chůze po nestabilním povrchu; v našem případě byly předmětem zkoumání 

chůze po slackline, chůze po groundline a projekce virtuální reality. Tyto tři situace 

byly jednotlivě porovnávány s klidovým stavem. Zdrojová aktivita zaznamenaná během 

všech měřených podmínek byla snímána pomocí skalpového EEG a dále zpracována 

programem sLORETA. Statistickou analýzou dat v sLORETA programu získaných  

ze skalpové EEG byly odhaleny statisticky významné změny proudové hustoty 

jednotlivých oblastí mozku v základních frekvenčních pásmech. Statisticky významné 

změny byly nalezeny ve všech měřených a porovnávaných podmínkách.   

  Studium změn v aktivaci jednotlivých mozkových oblastí během pohybu  

po slackline přináší nové informace o zapojení mozku v rámci tohoto typu pohybu  

po nestabilním povrchu. Stejně tak zde byla zkoumána kortikální aktivita v případě 

imitace chůze po slackline při chůzi po groundline a pozorování pohybu 

prostřednictvím virtuální reality.        

 Dle zaznamenaných výsledků chůze po slackline aktivuje ve vyšší míře primární 

a sekundární zrakové oblasti, informace z nich se následně integruje v asociačních 

oblastech. Zraková kontrola tedy patří k nejvýznamnějším faktorům pro nácvik pohybu 

po slackline, tím se může zásadně lišit od jiných balančních pomůcek.  

 U chůze po groundline se výsledky velmi podobají výsledkům zrakového 

cueingu, oproti chůzi po slackline zde dochází ke zvýšené aktivitě prefrontálních 

oblastí, odpovědných za plánování pohybu. Nález je tedy obdobný jako  

u modifikované chůze, která je na provedení složitější než běžná chůze.   

 Zaznamenáváním aktivace při využití virtuální reality došlo k zachycení aktivity 

vstupních oblastí okruhu zrcadlových neuronů, byla tedy prokázána jeho aktivace, 

přestože nedošlo k aktivaci v jeho dalších oblastech. Do určité míry by tedy využití 

virtuální reality mohlo pomoci nácviku chůze, což je však otázka dalšího výzkumu. 

 Vzhledem k využití EEG a programu sLORETA jsou výsledky experimentu 

omezeny pouze na korové oblasti mozku, bez zkoumání funkce dalších struktur, které 

se aktivují při pohybech se zvýšenými nároky na rovnováhu, jako jsou například bazální 

ganglia či mozeček.         

 Limity tohoto experimentu jsou také relativně malý počet probandů (10) a jejich 

různá zkušenost s chůzí po slackline. Další výzkum by mohl odhalit například rozdíly  

v kortikální aktivitě u praktikujících začátečníků a zkušenějších praktikantů slackline. 
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