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Abstrakt 

Název: Využití virtuální reality s ohledem na riziko cybersickness ve fyzioterapii 

pacientů s neglekt syndromem. 

 

Cíl: Zjistit, zda lidé po cévní mozkové příhodě (CMP) trpící neglekt syndromem mají 

při pobytu ve virtuální realitě větší tendenci k získání cybersickness v porovnání s pacienty 

po CMP bez neglekt syndromu a lidmi bez neurologického postižení. Dále zjistit, zda míra 

neglekt syndromu má vliv na závažnost vzniklé cybersickness. Následně pak zhodnotit 

nastupující trend tvorby her využívajících virtuální realitu pro terapii neglektu s ohledem na 

cybersickness. 

 

Metody: V rámci experimentu účastníci studie hráli desetiminutovou hru ve 

virtuálním prostředí speciálně vyvinutou pro terapii neglekt syndromu. Během hry byli 

probandi usazeni a hráli pomocí pohybů hlavy. Ke zprostředkování virtuální reality byla 

využita konzole HTC VIVE.  

Účastnící studie byli rozděleni do 3 skupin: skupina Zdraví (n = 12) bez 

neurologického postižení, skupina CMP (n = 6) pro pacienty po CMP bez neglekt syndromu 

a skupina Neglekt (n = 10) pro pacienty po CMP s neglekt syndromem (KF-NAP ≥ 1). 

Každý proband před a po hraní ve virtuálním prostředí vyplnil SSQ dotazník, který byl 

použit ke sledování cybersickness. 

Sběr a třídění dat proběhlo s využitím MySQL databáze a programu HeidiSQL. 

Jednoduché tabulky byly vytvořeny v programu Microsoft Excel 365. Pro statistiku byly 

použity neparametrické testy Kruskal-Wallis test a Mann-Whitney test, dále byl využit 

Spearmanův koeficient pořadové korelace. Testy byly provedeny v programu IBM SPSS 

Statistics 25.  

  

Výsledek: Cybersickness se objevila u skupiny Neglekt a Zdraví v zanedbatelné 

míře. U skupiny CMP se cybersickness neobjevila, naopak došlo k  jejímu zlepšení. Byl 

prokázán významný vztah mezi skupinou CMP, která měla nižší riziko získání cybersickness 

(složky Nausea), a skupinami Neglekt a Zdraví. Hlavními příznaky cybersickness byly 

nevolnost a únava. Míra neglekt syndromu neměla významný vliv na získanou 

cybersickness, ale měla vliv na konečnou cybersickness (složku Nausea). 

 



 
 

Závěr: Pacienti po CMP s neglekt syndromem nemají statisticky významně vyšší 

riziko zisku cybersickness oproti zdravé populaci a správně připravené hry pro terapii 

neglekt syndromu ve virtuální realitě jsou vhodným doplněním terapie po CMP. 

 

Pozadí studie: Výzkum vznikl jako součást pilotní studie „Feasibility of an 

immersive virtual reality game for the rehabilitation of visuospatial neglect: a pilot study“, 

v rámci které byla vytvořena nová hra ve virtuální realitě zaměřená na terapii neglekt 

syndromu. Studie proběhla pod záštitou belgické University of Antwerp a výzkumné 

skupiny MOVANT. Vědeckým vedoucím práce byl prof. Dr. Wim Saeys, se kterým na 

projektu pracovala Dra. Elissa Embrechts. Programátorem hry byl Ivan de Boi. 

 

Klíčová slova: Cybersickness, CMP, Neglekt syndrom, Virtuální realita, SSQ 

  



 
 

Abstract 

Title: The usage of virtual reality in therapy of patients with neglect syndrome with 

consideration of a cybersickness risk. 

 

Objective: To find out if stroke patients with neglect syndrome tend to have higher 

risk of gaining cybersickness after using virtual reality compared to stroke patients without 

neglect syndrome and healthy population. Also, to find out if the severity of neglect 

syndrome has correlation with the severity of gained cybersickness. Afterwards to evaluate 

the trend of making games in virtual reality for treating neglect syndrome with consideration 

of a cybersickness risk. 

 

Methods: The experiment participants played game in virtual reality developed for 

treating neglect syndrome for ten minutes. During the game participants were seated and 

were playing using head movements. A HTC VIVE console was used to deliver the virtual 

reality game. 

Participants were divided into 3 groups: the group Zdraví (n = 12) without 

neurological impairment, the group CMP (n = 6) for stroke patients without neglect 

syndrome and the group Neglect (n = 10) for stroke patients with neglect syndrome 

(KF-NAP ≥ 1). Each proband had to fill Sickness Simulator Questionnaire which was used 

to detect cybersickness before and after playing the game in virtual reality. 

Collecting and sorting of the data was done in MySQL database and HeidiSQL 

programme. Simple tables were done in Microsoft Excel 365 programme. For statistics the 

non-parametric Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney test and Spearman's rank correlation 

coefficient was used. Tests were done in IBM SPSS Statistics 25 programme. 

 

Results: Cybersickness has appeared in groups Neglekt and Zdraví negligibly. 

Cybersickness did not appear in the group CMP, on the contrary, there was an improvement. 

Significant relation was proved between the group CMP which had lower risk in gaining 

cybersickness (part Nausea) and groups Neglekt and Zdraví. Most common symptoms were 

nausea and fatigue. The severity of neglect syndrome did not have a significant correlation 

with the severity of gained cybersickness, however, there was a correlation with the final 

cybersickness (part Nausea).  

 



 
 

Conclusion: Patients with neglect syndrome do not have a significantly higher risk 

of gaining cybersickness compared to healthy population. Well prepared games in virtual 

reality for neglect syndrome are a beneficial addition for post stroke therapy. 

 

Study background: The experiment was part of a pilot study „Feasibility of an 

immersive virtual reality game for the rehabilitation of visuospatial neglect: a pilot study“ 

which developed a new game in virtual reality aimed to treat neglect syndrome. The study 

was done under the University of Antwerp and the research group MOVANT. Research 

leader was Dr. Wim Saeys co-operating with Dra. Elissa Embrechts. Programmer of the 

game was Ivan de Boi. 

 

Key words: Cybersickness, Stroke, Neglect syndrome, Virtual reality, SSQ 
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1 ÚVOD 

Virtuální realita (VR) je dlouhodobě na vzestupu a vzhledem ke svému praktickému 

a komerčnímu potenciálu je nyní nasazována nejen v rozličných oblastech vědy a zábavy, 

ale své místo nalezla také ve zdravotnictví. Vzrůstající trend využití má tak i na poli 

rehabilitace po cévní mozkové příhodě (CMP). 

Cévní mozková příhoda je celosvětově nejčastější příčinou dlouhodobého postižení, 

a to jak kognitivního, tak motorického (Feigin, 2014). Jednou z častých komplikací 

pomrtvicové léčby je přítomnost neglekt syndromu, který postihuje až 76 % pravostranných 

a 47 % levostranných lézí (Chen P, 2015). Mezi neglekt syndromem a kvalitou 

rekonvalescence byla v několika oblastech léčby prokázána vzájemná souvislost (Doron, 

2019), čímž nabývají tyto hodnoty na závažnosti. Odborná společnost z toho důvodu 

neustále hledá nové možnosti, jak urychlit a zkvalitnit rehabilitaci po mozkové příhodě právě 

přes ovlivnění zmíněného neglekt syndromu. 

V současné době vznikají v prostředí virtuální reality programy, které mají za cíl 

zefektivnit a zpříjemnit náročnou rehabilitaci, často formou jednoduchých her. Avšak 

zatímco většina studií hodnotí pouze pozitivní účinky těchto her, zatím stále chybějí studie 

zaměřující se na možné účinky negativní. Velmi častým, a v souvislosti s neglekt 

syndromem nedostatečně probádaným, negativním jevem spojeným s použitím virtuální 

reality je tzv. cybersickness. 

Cybersickness se může objevit u všech druhů virtuální reality a její vznik i průběh je 

podmíněn více faktory. Příkladem jednoho z predispozičních faktorů pro riziko 

cybersickness je například snížená posturální stabilita (Kim NG, 2019). Proto se dá očekávat, 

že u pacientů po CMP, potažmo s neglekt syndromem, se bude cybersickness objevovat 

a může mít negativní vliv na celou terapii.  

Tato práce si klade za cíl stručně přiblížit neglekt syndrom a shrnout dosavadní 

poznatky o cybersickness včetně její struktury a ovlivňujících faktorů. Následně pomocí 

experimentu zhodnotit riziko vzniku cybersickness během hraní her ve virtuální realitě 

speciálně vytvořených pro terapii neglekt syndromu. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Neglekt syndrom 

2.1.1 Neglekt syndrom 

Unilaterální neglekt může vzniknout jako komplikace po cévní mozkové příhodě a je 

charakterizován snížením nebo úplnou ztrátou schopnosti detekovat, reagovat a orientovat 

se vůči podnětům na opačné straně od postižené hemisféry (Garbani, 2015). Jedná se 

o neurologickou poruchu pozornosti, která může postihnout sluchový, vizuální i motorický 

systém (Donor, 2019). Důležitý je také dopad na psychiku (Tyerman, 2009). 

Neglekt syndrom se vyskytuje u 25 % až 30 % přeživších po CMP v akutní fázi 

a přetrvává u 17 % ještě 3 měsíce po příhodě (Buxbaum, 2004). Nicméně tato procenta se 

mění v závislosti na výběru vyšetřujících metod (viz dále). 

 

2.1.2 Typy  

Neglekt syndrom má několik typů a jen málokdy má pacient jen jeden určitý. 

Většinou se jedná o kombinaci více typů s různou závažností postižení (Brozzoli, 2006).  

 

2.1.2.1 Vizuospaciální neglekt 

Jedná se o nejběžnější a zároveň nejčastěji zkoumanou formu neglektu, během které 

dochází ke zhoršení reakcí pacienta na podněty z okolí na postižené straně (Blake, 2017). 

Pro zjednodušení diagnostiky byl prostor kolem pacienta rozdělen na 3 části: personal 

(vlastní osoba), peripersonal (na dosah ruky) a extrapersonal (okolí). Vizuospaciální neglekt 

nemusí postihovat všechny tři části prostoru stejnou měrou (Spaccavento, 2017). 

 

2.1.2.2 Motorický neglekt 

Motorický neglekt je charakterizován sníženým používáním končetin na straně 

kontralaterálně od poškození (Garbarini, 2015). Opomíjení postižených končetin musí být 

vyšší, než jaké by bylo dané pouze mírou poškození a snížení funkce způsobenou mozkovou 

příhodou (Donor, 2019). 

2.1.2.3 Taktilní neglekt 

Projevem taktilního neglektu je snížená senzorická odpověď na stimul z postižených 

končetin. Postiženo bývá hluboké i povrchové čití (Blake, 2017). Taktilní neglekt má nižší 

prevalenci a bývá méně závažný než vizuospaciální (Revol, 2020). 
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2.1.2.4 Sluchový neglekt 

Při sluchovém neglektu bývá snížená nebo nulová reakce na sluchové podněty 

vycházející z okolí na kontralaterální straně od poškození (Gainotti, 2010). Pokud je 

zvukový podnět jen z jedné strany, nebývá často schopnost detekce a identifikace zvuku 

postižená. Pokud ale přichází podnět z levé i pravé strany, mohou být i tyto schopnosti 

narušeny (Grandjean, 2008). 

 

2.1.2.5 Popisný neglekt 

Popisný neglekt (z anglického representational, imaginal) postihuje prostory, slova 

a objekty v mysli pacienta. Pacienti mají problém popsat z paměti místa a předměty, které 

byly umístěny v prostoru postižené strany (Salvato, 2014). Je těžko rozeznatelný od 

vizuospaciálního neglektu a tyto dvě formy se často objevují společně (Blake, 2017). 

 

2.1.3 Diagnostika 

2.1.3.1 Testování vizuálního pole 

Jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, jak zjistit rozsah vizuálního pole 

testovaného. Stranové omezení části vizuálního pole (hemianopie) je jednou z možných 

složek neglektu, a proto se toto vyšetření dá použít v klinické praxi (Parton, 2004; Li, 2015).  

 

2.1.3.2 Pen and paper 

Nejvyužívanější v klinické praxi jsou testy, kde pacient používá tužku a papír (Guest, 

2002). Hlavní kategorii tvoří zaškrtávací testy, příkladem je Albert´s cancellation test 

(Albert, 1973), kdy pacient musí přeškrtnout všechny úsečky na papíře. Dalším zástupcem 

je Star cancellation test (viz Obrázek 1), ve kterém musí pacient na papíru plném hvězd 

a písmen vyškrtat všechny malé hvězdy (Blake, 2017). Třetím typem je Line bisection test, 

kdy je před pacienta položen papír s různými horizontálně orientovanými úsečkami a jeho 

úkolem je každou z těchto úseček přeškrtnout co nejblíže středu (Urbanski, 2008). Existují 

i další variace na tyto testy (Rorden, 2010). 
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Obrázek 1 Příklad Star cancellation test, kdy měl pacient zakroužkovat všechny malé hvězdy. Počet nezaškrtnoutých 
hvězd odpovídá míře neglekt syndromu (Li, 2015) 

 

Vlastní kategorii pak tvoří testy kreslení. Příkladem je Behavioural inattention test 

(viz Obrázek 2), ve kterém musí pacient překreslit obrázky podle zadání (Li, 2015).  

 

Obrázek 2 Překreslování obrázků z Behavioural inattention test. Pacienti mají tendenci k vynechávání detailů z levé 
strany (Zebhauser, 2019) 
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2.1.3.3 Kessler Foundation Neglekt Assessment Process  

Výzkum z roku 2012 ale ukázal, že i pacienti, kteří při hodnocení pen and paper testů 

jeví známky úplného vyléčení neglekt syndromu, mají stále při chůzi vybočenou trajektorii 

v závislosti na měnících se vizuálních a motorických informacích (Berard, 2012). Proto bylo 

potřeba vypracovat a rozšířit nový systém testování. V roce 2015 vznik KF-NAP (Kessler 

Foundation Neglekt Assessment Process), který rozpracovává a upřesňuje existující 

Catherine Bergego scale. V tomto testu vyšetřující vystavuje pacienta různým úkolům, které 

odpovídají činnostem běžného života (Chen P, 2015). Vyšetřovatel hodnotí 10 kategorií na 

stupnici od 0 (bez neglektu) do 3 (závažný neglekt). Hodnotí se například zraková orientace, 

oblékání, kolize při transportu a stolování.  

 

2.1.3.4 Virtuální realita 

VR se dá použít i jako diagnostický nástroj. Přesto že už vzniklo mnoho programů 

na přecházení cesty nebo pojmenovávání předmětů, všechny studie doporučují další 

přezkoumání a další optimalizaci programů před nasazením do klinické praxe (Tsirlin, 2009; 

Fordell, 2011; Buxbaum, 2012; Ogourtsova, 2018). 

 

2.1.4 Citlivost testů 

Různé typy testů hodnotí různé projevy neglektu, a ne všechny mají proto stejnou 

citlivost a vypovídající hodnotu. Ve studii testující neglekt přes vizuální pole byl 

vypozorován u 43 % (n = 356) pacientů s pravostranným postižením při CMP a 20 % 

(n = 394) s levostranným postižením (Ringman, 2004). 

Citlivějšími se zdají být testy na bázi pen and paper testování. Ve výzkumu 

s papírovými testy byl diagnostikován neglekt u 62 % (n = 71) pacientů s pravostranným 

postižením a u 31 % (n = 67) pacientů s postižením levostranným (McGlove, 1997).  

Zatím nejcitlivější se ukazuje KF-NAP skóre, protože testuje více různých oblastí 

neglektu. Ve studii používající KF-NAP vyšel neglekt pozitivní u 76 % (n = 85) 

pravostranných postižení a 47 % (n = 36) levostranných postižení (Chen P, 2015). 

Nevýhodou je časová náročnost a vysoká míra subjektivity (Blake, 2017). 
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2.1.5 Vliv neglekt syndromu na rekonvalescenci 

Neglekt syndrom vytváří pro pacienta zhoršené podmínky pro regeneraci a tím přímo 

nebo nepřímo ovlivňuje uzdravení jak horní, tak i dolní postižené končetiny (Doron, 2019). 

Mezi následky neglektu mající negativní vliv na rekonvalescenci pacienta patří nižší 

pozornost věnovaná postiženým končetinám (Garbarini, 2015), zhoršení motorických funkcí 

a výchylky (Huitema, 2006) či kolize (Turton, 2009; Aravind, 2014) při chůzi. Studie z roku 

2012 dokonce ukázala, že pacienti s neglekt syndromem mají o třetinu vyšší tendenci 

k získání spasticity oproti pacientům bez neglektu (87 % oproti 57 %) (Wilkinson, 2012). 

To má za následek, že pacienti s neglekt syndromem mají zvýšené riziko pádů (Alexander, 

2009), pomalejší zlepšování chůze (Kollen, 2005) a tráví v nemocnicích průměrně o 45 dnů 

více oproti pacientům bez neglektu (Wilkinson, 2012). 

Na druhou stranu to zároveň znamená, že míra neglekt syndromu se dá považovat za 

indikátor zhoršené a prodloužené rekonvalescence (Jehkonen LD, 2000). Proto je výběr 

vhodného postupu při rehabilitaci po CMP klíčový a nesmí se zapomínat ani na terapii 

neglekt syndromu (Wee, 2008). 

 

2.1.6 Terapie 

Studie ukazují, že ke spontánnímu zlepšení neglekt syndromu dochází po dvou 

měsících (Pizzamiglio, 2006) od příhody a postupně se upravuje jen po dobu šesti měsíců 

(Jehkonen M, 2007). Proto je tak důležitá terapeutická intervence, která může ovlivnit 

neglekt bez ohledu na dobu a závažnost postižení (Pizzamiglio, 2006; Adair, 2008).  

Terapie neglekt syndromu by měla fungovat jako doplnění klasické terapie po CMP 

(neurorehabilitační postupy, měkké techniky, farmakoterapie a jiné) a ne jako její náhrada 

(Nolin, 2019).  

Terapeutické přístupy se dají rozdělit do dvou kategorií: top-down a bottom-up. 

Přístupy top-down (shora dolů) kladou důraz na uvědomění si neglekt syndromu a využívají 

různých prostředků k aktivnímu zapojení postižené strany a implementaci nových 

dovedností (Adair, 2008). Přístupy bottom-up (zdola nahoru) jsou navržené tak, aby 

dokázaly ovlivnit postižení i bez nutnosti uvědomění si vlastního postižení (Blake, 2017). 

Obvykle mají pasivnější charakter a hlavním terapeutickým prvkem jsou vnější podněty. 
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2.1.6.1 Top-down 

Nejvyužívanější top-down terapií je trénink vizuálního skenovaní, kdy je pacient 

motivován k většímu uvědomování si postižené strany, a to primárně pomocí pohledu, ale 

i pohmatu a poslechu. Většinou se jedná o jednoduchá cvičení při kreslení, čtení nebo 

pojmenovávání objektů v okolí (Bowen, 2007; Blake, 2017). Další přístup zahrnuje aktivní 

pohyby postižených končetin pod zrakovou kontrolou (visuo-spatio-motor treatment). 

V průběhu cvičení terapeut motivuje pacienta k používání postižené končetiny během 

nesouvisejících úkolů, jako je třeba seřazování karet (Bailey, 2002).  

 

2.1.6.2 Bottom-up 

Mezi bottom-up terapie patří například zastiňování části zorného pole pomocí 

speciálních brýlí. Používá se jak zaslepení „zdravého oka“ (Wu, 2013), tak zaslepení 

nepostižené poloviny zorného pole (Smania, 2013). Další metoda využívající alternaci 

vizuálního pole je prismatická adaptace (prism adaptation), kdy je za použití speciálních 

čoček pacientovi posunuto zorné pole o 10-12 stupňů k postižené straně (Goedert, 2015). 

Ve světě se pro terapii neglektu se skvělými výsledky (Pandian, 2014; Gurbuz, 2016) 

využívá i zrcadlová terapie (mirror therapy), během které pacient pomocí zrcadla sleduje 

pohyby své zdravé končetiny v místech postižené strany. Pomocí zrcadlových neuronů 

a neuroplasticity mozku pak dochází k reedukaci a aktivaci motorických drah (Yeldan, 

2015). V České republice se jedná o poměrně novou neurorehabilitační metodu a zatím se 

používá primárně k redukci fantomových bolestí po amputacích (Jančíková, 2018).  

V posledních letech je na vzestupu terapie pomocí neinvazivní mozkové stimulace. 

Jedná se o transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS) a transkraniální stimulaci 

stejnosměrným proudem (tDCS). Obě techniky pomocí krátkých intenzivních výbojů 

indukují změny v neurální aktivitě mozku (Müri, 2013). V Čechách se zatím používá jen 

u farmakorezistentní deprese (Pupíková, 2018), ale zahraniční studie potvrzují pozitivní vliv 

při terapii neglektu (Yi, 2016; Yang, 2017; Zebhauser, 2019). 

Dále sem patří terapie využívající senzorickou stimulaci a následnou interpretaci 

(Pavlů, 2003; Adair, 2008). Příkladem je Perfettiho metoda (Hatem, 2016) nebo senzorická 

integrační terapie dle Ayres (Schneider, 2019). 

Mezi méně časté, ale účinné (Kerkhoff, 2006; Priftis, 2012) patří optokinetická 

stimulace, tedy technika využívající pohyby na obrazovce k vytvoření optokinetického 

neglektu a následně zvyšující vizuospaciální pozornost (Pavlou, 2010).  
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2.1.6.3 Farmakoterapie 

Podle systematického review z roku 2017 by byla nejvhodnější cholinergní terapie, 

ale je nutné důkladnější zkoumání. Momentálně není farmakoterapie zaměřená konkrétně na 

neglekt syndrom součástí obvyklého terapeutického plánu (van der Kemp, 2017). 

 

2.1.6.4 Virtuální realita 

Podle výsledků systematického review srovnávajícího efektivitu různých 

terapeutických postupů je VR jedním z nejúčinnějších druhů terapeutických metod u neglekt 

syndromu (Lisa, 2013). 

Proběhlo několik studií představujících různé programy pro terapii neglekt 

syndromu. Profesor Kim (Kim K, 2004) se svým týmem vytvořil virtuální prostředí, kde 

cílem pacienta bylo sledovat míč pohybující se po okolí. O pár let později vytvořil tým 

tvořený většinou původních vědců program, ve kterém se musel pacient rozhlížet po autech 

přijížděních z obou stran a chránit tak avatara na přechodu (Kim J, 2007). Obě studie 

závěrem poznamenaly, že by se programy daly využít k terapii neglektu.  

Na podobném principu pracuje i aplikace od týmu profesora Katze, ve které pacienti 

přecházejí silnici. Ve studii došlo u pacientů ke zlepšení VR orientace oproti pacientům, 

kteří přecházení silnice netrénovali, ale výsledky následných pen and paper testů byly beze 

změny (Katz, 2005). 

Naopak dobré výsledky měl tým navazující na výzkumy z roku 2004 a 2007 (Kim 

YM, 2011) se studií testující nový program. Zde bylo několik her ve virtuálním prostředí 

a všechny měly za úkol stimulovat postiženou stranu pacienta. Příkladem je hra „Bird and 

Ball“ (pták a míč), ve které se pacienti natahovali za míčem, ze kterého se po dotyku stal 

pták. Zde proběhlo testování jak pen and paper testu, tak Catherine bergego scale a u obou 

došlo k významnému zlepšení. 

Další zajímavé výsledky přinesl výzkum z roku 2017 s programem, kde byly 

vytvořeny úkoly jak pro extrapersonal, tak peripersonal oblast zorného pole. Jednalo se 

o identifikaci předmětů ve vzdálenosti cca 15 metrů a o sbírání předmětů ze stolu před 

pacientem. V této studii došlo ke zlepšení jen v kategorii extrapersonal (Yasuda, 2017). 
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Některé ze zmíněných studií upozorňují i na slabé stránky VR. Jedná se například 

o ergonomii brýlí a konzolí spolu s ohledem na fyzická omezení pacientů. Také je třeba 

vytvořit uživatelské prostředí jednoduché na užívání. Nezanedbatelným aspektem je též 

finanční zátěž při zprostředkování virtuálního prostředí pacientovi. V neposlední řadě je 

důležitá lepší spolupráce mezi odborníky napříč obory (Tsirlin, 2009; Pedroli, 2015; Nolin, 

2019). Existuje i zmínka o riziku vzniku cybersickness při použití virtuální reality k terapii 

neglekt syndromu (Pedroli, 2015), ale jedná se jen o doporučení tento jev důkladně 

prozkoumat. 
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2.2 Cybersickness 

2.2.1 Vyznačení pojmu 

Na vědeckém poli není pojem cybersickness (CS) zatím přesně definován a struktura, 

příčiny i následky CS jsou stále předmětem bádání.  

Cybersickness vzniká jako vedlejší produkt imerze ve virtuální realitě (Weech, 2018) 

a nejčastěji je popisována u systémů se speciálními brýlemi (head-mounted display, HMD). 

Zatím není prozkoumána incidence výskytu (Arcioni, 2019). Termín vznikl jako náhrada již 

nedostačujícího termínu simulator sickness (SS). Ten původně popisoval nepříjemné pocity 

spojené využitím leteckých simulátorů a brzy se začal používat u všech druhů simulátorů 

a následně i virtuální reality (Kennedy, 1993; Stanney, 1997). Název odkazuje na podobnost 

s tzv. motion sickness (MS, kinetóza) neboli nemocí z pohybu, jejíž projevy a příčiny jsou 

podobné jak SS, tak CS (Munafo, 2017). 

Motion sickness zůstává pro mnoho autorů hlavní složkou CS právě pro klinickou 

podobnost (Takov, 2019). Podle některých autorů je CS podtypem MS (Gavgani, 2018), 

přesněji jeden z typů Visually Induced Motion sickness (Nemoc z pohybu způsobená 

vizuální informací) (Kim NG, 2019).  

MS vzniká při neshodě zrakové informace s informacemi z vestibulárního ústrojí 

(Dobie, 2019). K podobné situaci opravdu dochází i ve virtuální realitě při vzniku CS. Ale 

na rozdíl od situacích spojených s MS (jízda v autě, cesta lodí), kde je prostředí tvořeno 

reálným okolním světem, je prostředí virtuální reality zobrazeno pomocí jedné či více 

obrazovek a obsah nemusí odpovídat reálnému světu ani jeho fyzikálním zákonům (Stanney, 

1997; Grubert, 2017).  

Proto je důležité brát MS jen jako složku CS a vzít v potaz i takové příznaky, které 

vznikají právě v závislosti na sledování obrazu přes display, souhrnně nazvané jako syndrom 

počítačového vidění (Gavgani, 2017; Kramiga, 2016). Další složku tvoří nepříjemné pocity 

vzniklé v souvislosti s nastavením a kvalitou hardwaru i softwaru pro VR (HMD systému) 

a aplikací, které se na něm spouštějí a které s sebou přinášejí i riziko chyb (Wang, 2016). 

Poslední ze složek, která je zatím na okraji zájmu, je vliv na psychický stav uživatele. 

Nejvíce studií se zatím zaměřuje na riziko vzniku úzkosti (Bruck, 2011). 
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2.2.2 Struktura cybersickness 

2.2.2.1 Motion sickness  

2.2.2.1.1 Rovnovážný systém 

Rovnovážný systém těla je výsledek snahy našeho těla získat kontrolu and naším 

tělem a jeho pozicí v prostoru. K tomuto účelu tělo využívá tří informačních sběračů. Patří 

sem vestibulární systém v labyrintu skalní kosti, vizuální informace z okolí a v neposlední 

řadě i propriocepce z celého těla (Takov, 2019). 

Tři polokruhovité kanálky jsou stimulované úhlovým zrychlením, zatímco otolitové 

váčky (utriculus, sacculus) reagují na lineární zrychlení (vertikální a horizontální) s ohledem 

na gravitační pole Země (Highstein, 2012; Khan, 2013).  

Informace o pozici hlavy vůči trupu udává proprioceptivní informace z krčních 

svalů. Dále propriocepce napomáhá k vytvoření představy o poloze těla v prostoru včetně 

vnímání průběhu pohybu. Vizuální vjem pak udává informace o okolí a našem umístění 

v něm. Zároveň dokáže sledovat průběh pohybu (Duray, 2018). 

Za normálních okolností tyto tři informační zdroje spolupracují a přes mozkový 

kmen tvoří rovnovážný systém těla (Bertolini, 2016).  

 

2.2.2.1.2 Motion sickness 

Motion sickness neboli nemoc z pohybu vzniká při konfliktu jednotlivých informací 

z těchto systémů během pohybu a projevuje se autonomní reakcí zahrnující studený pot, 

pobledlost, nauzeu a zvracení (Koch, 2018; Gavgani, 2018). Typickým příkladem je mořská 

nemoc, nevolnost v autě nebo jiném dopravním prostředku a v poslední době stále častěji se 

objevující nevolnost ze sledování obrazovek (Dobie, 2019). 

Jsou popisovány dvě kategorie motion sickness a každá obsahuje další tři podtypy. 

Kategorie A popisuje konflikt mezi vizuální a vestibulární informací (Koch, 2019). První 

typ (A1) popisuje situaci, když vizuální i vestibulární systém hlásí pohyb, ale informace se 

neshodují (Golding, 2016). Příkladem může být sledování vln na plující lodi. Druhý typ (A2) 

nastává v případě, ze vizuální informace hlásí pohyb, zatímco vestibulární systém ne. 

Příkladem může být simulator sickness i cybersickness (Takov, 2019; Gallagher, 2019). 

Třetím typem (A3) je pak situace, kdy vestibulární systém vnímá pohyb, ale vizuální ne. 

Příkladem může být čtení si na zadním sedadle auta jedoucím na nerovné silnici. 
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Kategorie B zahrnuje MS vzniklou při rozporu informací v rámci vestibulárního 

systému, tedy mezi třemi kanálky a dvěma váčky z obou skalních kostí. Obzvlášť matoucí 

jsou pomalé pasivní pohyby okolo 0,1 - 0,5 Hz (Dobie, 2019), které mají větší tendenci ke 

způsobení nevolnosti a zvracení než rychlé pohyby. Typ B1 vzniká při naklonění hlavy 

dopředu a dozadu, zatímco se celé tělo otáčí kolem vertikální osy (Bronstein, 2013). Typ B2 

vzniká při stimulaci kanálku bez stimulace váčků, obvyklé u některých druhů nystagmu nebo 

ve stavu beztíže (Schmäl, 2013). Třetí typ B3 vzniká při samotné stimulaci alespoň jednoho 

z váčků a je ze všech typů nejvzácnější (Dobie, 2019).  

Informační konflikt mezi propriocepcí a vizuálním nebo vestibulárním systémem 

nemá velký vliv na vznik motion sickness (Bertolini, 2016). 

 

2.2.2.1.3 Simulator sickness 

Simulator sickness je výsledek neshody mezi simulovaným pohybem obrazu 

a pocitem pohybu získaným z vestibulárního ústrojí (Stanney, 1997). Během mnoha 

simulací získává vizuální systém informace naznačující pohyb, zatímco vestibulární systém 

vnímá statickou polohu nebo pohyby, které nejsou synchronizované s vizuálním podnětem 

(zpoždění simulátoru) (Balk, 2013). Obvykle se jedná o A2 nebo A1 typ motion sickness. 

Hlavní rozdíl mezi MS a CS je v závažnosti příznaků, kdy při CS se jen výjimečně 

objevuje studený pot a zvracení (Gavgani, 2018; Lacknes, 2014). Podle profesora 

Kennedyho postihuje CS menší část populace (Kennedy, 1993), studie z roku 2019 s tímto 

výrokem polemizuje (Weech, 2019), ale zatím nebyl proveden výzkum zaměřený na 

prevalenci CS.  

 

2.2.2.1.4 Rizikové faktory 

2.2.2.1.4.1 Posturální stabilita 

Různé teorie o souvislosti mezi poruchou stability a motion sickness se objevily již 

v 80. a 90. letech 20. století. Mezi významné patří ta z roku 1988 od doktora Stoffregena, 

který doplnil soudobé dogma o stabilitě a orientaci (tou dobou primárně se opírající 

o orientaci podle gravitačního pole a zraku) o důležitost pohybových vzorů organismu, ze 

kterých tělo získává informace (propriocepce) i o okolním prostředí (Stoffregen, 1988). Na 

základě této myšlenky předpokládal, že pohybové vlastnosti organismu mají vliv na stabilitu 

těla.  
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O tři roky později byla tato teorie rozšířena studií, která sledovala a popisovala vztah 

mezi motion sickness a posturální stabilitou na zvířatech (Riccio, 1991). Zároveň byla ve 

studii formulována myšlenka, že chyba v posturální stabilitě předchází motion sickness 

a může fungovat jako indikátor.  

Tato myšlenka byla již několikrát potvrzena u různě vyvolaných motion sickness 

spojených s vizuální stimulací (Bonnet, 2006; Koslucher, 2014), a to jak u herních konzolí 

(Chang, 2012), celopokojových simulátorů (Stoffregen, 1998), klasické ploché obrazovky 

(Chang, 2013; Villard, 2014), tak i u mobilních telefonů (Stoffregen, 2014). 

Byla též uskutečněna řada studií potvrzujících platnost předchozí teorie i u HMD 

systému VR (Munafo, 2017). Mezi nejaktuálnější patří studie zaměřená na multisenzorickou 

stimulaci během VR (Arcioni, 2019) a jiná, která jako třetí proměnou mající vliv na stabilitu 

zkoumá excentricitu rohovky (Kim NG, 2019). Obě studie potvrdily významný vztah mezi 

poruchou posturální stability a následným vznikem cybersickness. 

 

2.2.2.1.4.2 Pohyb ve virtuální realitě 

Na základě předchozích údajů o důležitosti rovnovážného systému a zrakové 

kontroly se dá usuzovat, že pohyb ve virtuální realitě, a to jak zprostředkovaný, tak fyzický, 

bude zvyšovat riziko vzniku CS (Bertolini, 2016; Arcioni, 2019), což předpokládá i řada 

studií (Koslucher, 2014; Mufano, 2017; Nolin, 2019). Bohužel zatím nebyly provedeny 

vhodné výzkumy umožňující tento předpoklad potvrdit nebo vyvrátit. 

 

2.2.2.1.4.3 Další 

Obecně platí, že ženy jsou více náchylné k MS než muži a tento trend je podobný 

i u HMD VR (Mufano, 2017).  Vyšší riziko získání Motion sickness hrozí u dětí, roli hraje 

také hormonální rovnováha v těle (těhotné ženy mají větší tendenci k MS) (Koch, 2019). 

 

2.2.2.2 Syndrom počítačového vidění a ovlivňující faktory 

Syndrom počítačového vidění neboli Digital Eye Strain (DES) je zastřešující termín, 

který zahrnuje oční i jiné symptomy, jejichž vznik je vázán na užívání obrazovek 

jakéhokoliv typu. Pro zobecnění hovoříme o VDT (Visual Display Terminator) (Basler, 

2018). DES vychází z dříve používaného termínu Computer Vision Syndrome (CVS) hojně 

se vyskytujícího ve starší literatuře. Jelikož se ale s technologickým pokrokem rozšířil 

i sortiment digitálních spotřebičů, začal se využívat termín DES (Coles-Brennan, 2019). 
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Mezi nejcharakterističtější příznaky DES patří únava a bolest očí, podráždění, 

zarudnutí, slzení a pocit suchosti a pálení očí, dále jsou typické bolesti hlavy (Portello, 2012; 

Sheppard, 2018; Coles-Brennan, 2019). Může se objevovat i dvojité nebo rozmazané vidění 

(Blehm, 2005), fotofobie (Filon, 2019) a problémy se zaostřením (Porcar, 2016). Objevuje 

se také krátkodobá myopie (Vasudevan, 2008), naopak výskyt dlouhodobé poruchy zraku 

byl vyvrácen desetiletou longitudinální studií (Filon, 2019). 

Doktor Portello rozdělil příčiny DES do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje 

akomodační či binokulární stres, kdy dochází k poruše akomodace a vergence a tedy 

k neefektivní práci jak okohybných svalů, tak i m. cilliaris. Druhá kategorie vytváří 

symptomy jako následek zvýšené suchosti očí (Portello, 2012). V pozdějších studiích se 

autoři shodují, že je potřeba brát v potaz i vlastnosti VDT, dobu expozice a ostatní rizikové 

faktory (Cheng, 2019; Parihar 2016). 

 

2.2.2.2.1 Oční aparát 

2.2.2.2.1.1 Refrakční vady 

Refrakční vady jsou způsobeny chybnou lomivostí oka a následně zapříčiňují, že 

ohnisko obrazu není na sítnici (Kuchynka, 2016). Zahrnují myopii (krátkozrakost), 

hyperopii (dalekozrakost), astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky) a presbyopii 

(vetchozrakost). Alespoň jeden druh refrakční vady postihuje více jak polovinu dospělé 

evropské populace. Nejčastěji se objevuje myopie (33,3 %), hyperopie (25,2 %) 

a astigmatismus (23,9 %) (Williams, 2015). 

Refrakční vada je zátěžový faktor pro oči. Zaostřování je náročnější, zvyšuje 

kognitivní aktivitu a intenzivnější aktivita způsobuje rychlejší únavu očního aparátu 

(Gowrisankaran, 2012), z čehož jednoznačně vyplývá, že přítomnost refrakční vady zvyšuje 

riziko DES (Sheppard, 2018). Při bližším zkoumání se ukazuje, že hlavní roli má 

astigmatismus přesahující 0,5 D, který má významnou spojitost s přítomností rozmazaného 

vidění a suchých očí při práci na VDT (Dhungel, 2017). Naopak korelace myopie 

a hyperopie s DES se neukázala být statisticky významnou (Dhungel, 2017; Filon, 2019). 
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2.2.2.2.1.2 Akomodace 

Akomodace je proces, kterým oko adaptuje tvar čočky a tím napomáhá zaostření 

sledovaného objektu. Porucha tohoto procesu zvyšuje riziko vzniku DES (Coles-Brenan, 

2019). Jedna hodina využívání VDT stačí k významnému snížení amplitudy akomodace oka 

(Qu, 2004), pomalejší reakce pak způsobují problém se zaostřením a stupňující bolest očí 

a hlavy (Sheppard, 2018). 

 

2.2.2.2.1.3 Vergence 

Vergence značí protisměrné pohyby očí k sobě (konvergence) při přibližování 

sledovaného objektu a od sebe (divergence) při jeho vzdalování. Stejně jako u akomodace 

se poruchy projevují již po hodině užívání VDT (Qu, 2004) a její vrozené či získané poruchy 

mají přímý vliv na riziko vzniku DES (Blehm, 2005). 

 

2.2.2.2.1.4 Vergenční-akomodační konflikt 

Jedním z nejdůležitějších důvodů nepohodlí při užití HMD je vergenční-akomodační 

konflikt (VA conflict, vergence-accomodation conflict) (Kramiga, 2016). VA konflikt je 

rozdíl mezí vergenční a akomodační odpovědí oka (viz Obrázek 3). Oči jsou pevně fixovány 

na vzdálenost obrazovky, zároveň se ale přibližují pro zaostření na simulovanou vzdálenost 

sledovaného objektu (Urvoy, 2013). Tento úkol nutí uživatele zrušit nervovou vazbu mezi 

vergenční a akomodační odpovědí, což má za následek zvýšený oční stres spojený 

s diskomfortem (Koulieris, 2017) 
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2.2.2.2.2 Mrkání 

Mrkání je fyziologický děj a rozděluje se na spontánní, reflexní a volní. Fyziologicky 

dostatečnou zavlaženost oka obstarává právě spontánní mrkání, a proto je optimální 

frekvence a kvalita tak důležitá v prevenci DES (Alsaeedi, 2019). Vztahem mezi spontánním 

mrkáním v klidu a během aplikace virtuální reality se zabývá mnoho studií. První relevantní 

studie se začaly objevovat na začátku devadesátých let minulého století.  

 

2.2.2.2.2.1 Frekvence 

Nejprve je potřeba zmínit studii z roku 1975 od profesorů Hollanda a Tarlowa, ze 

které další studie vycházejí. Ta jako první popisuje vztah mezi frekvencí mrkání a mírou 

soustředění. Aby se zabránilo ztrátě vizuálního příjmu informací, potlačuje organismus 

mrkání, a proto se vzrůstajícím soustředěním frekvence mrkání klesá. (Rodriguez, 2017). 

Profesor Shin s týmem tuto myšlenku rozvádí a ve své studii zaznamenal nepřímou úměru 

mezi frekvencí mrkání a ukládáním informací do episodické paměti (Shin, 2015).  

  

Obrázek 3 Vergenční-akomodační konflikt. Oční akomodace je zaostřena na 
obrazovku, zatímco konvergence na bod ve virtuální hloubce (Urvoy, 2013) 



27 
 

Nejvíce citovanou je studie z roku 1993 (Tsubota, 1993) popisující pokles frekvence 

spontánního mrkání z průměrných 22 na 7 mrknutí za minutu během užívání počítače. Druhá 

často citovaná studie je z roku 1991 (Patel, 1991) a popisuje pokles z 18,4 na 3,6 mrknutí za 

minutu za obdobných podmínek. Virtuální realita ale prošla od té doby nepopiratelnou 

evolucí a došlo ke změnám jak v grafice, tak počtu zobrazených snímků za vteřinu, a hlavně 

se z původních CRT monitorů přešlo na dnešní LCD nebo LED.  

Korejský tým (Kim J, 2018) vydal studii s podobným zaměřením výzkumu. Studie 

ukazuje, že procentuální rozdíl ve frekvenci mrkání za běžných okolností a během užití 

virtuální reality je sice poloviční než před 25 lety, ale stále statisticky významný (Tabulka 1).  

 

 Mean ± SD Z P 

Natural 23,95±9,02         -3,128 0,001 

Monitor 15,19±10,54   

Wilcoxon signed-ranked test. 

Tabulka 1 Srovnání frekvence mrkání v běžném stavu a při sledování monitoru (n = 21) (Kim J, 2018) 

 

Dále jako jedna z mála ukazuje frekvenci mrkání během užití HMD systému 

(Tabulka 2). Frekvence mrkání je méně jak poloviční oproti běžnému stavu a o třetinu nižší 

než při sledování monitoru. Tato informace naznačuje, že expozice HMD bude představovat 

vyšší riziko k získání DES než obvyklé VDT (Kim J, 2018). 

 

 Mean ± SD Z P 

Natural 23,95±9,02         -3,984 <0,001 

HMD 10,62±6,17   

Wilcoxon signed-ranked test. 

Tabulka 2 Srovnání frekvence mrkání v běžném stavu a při používání HMD (n = 21) (Kim J, 2018) 

 

Kromě zabránění přerušení vizuálního toku informací se popisuje i několik dalších 

faktorů ovlivňujících frekvenci mrkání. 
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2.2.2.2.2.2 Mhouření a nekompletní mrkání 

Jednu z teorií představil doktor James Sheedy, který se při řešení této otázky zaměřil 

na mhouření očí, tedy vzájemné přiblížení obou víček bez jejich kontaktu. Nejprve definoval 

výhody tohoto jevu, které by vysvětlovali časté mhouření během zvýšené námahy očí 

(Sheedy, 2003). První je zlepšení ostrosti zraku v přítomnosti refrakční vady a druhou je 

snížení osvětlení na sítnici. Dva roky poté se svým týmem (Sheedy, 2005) vytvořil studii 

zkoumající vztah mezi volním přimhouřením očí a frekvencí mrkání. Zjistil, že frekvence 

mrknutí se v průměru sníží vždy alespoň o 50 % podle rozsahu přimhouření. Nevýhodou 

této studie je, že mhouření očí bylo volní. 

V roce 2007 proběhl výzkum (Nahar, 2007), který mimo jiné ukázal, že pokud 

subjekt mimovolně při čtení z obrazovky mhouří oči (z důvodu malého fontu nebo 

nedostatečného kontrastu), dochází naopak ke zvýšení frekvence mrkání. I přesto se však 

objevuje diskomfort a bolest očí. Dále byl sledován vliv typu fontu, refrakční vady 

a osvícení obrazovky. U změny těchto parametrů k mhouření očí nedošlo, frekvence mrkání 

se snížila a také došlo k diskomfortu a bolesti očí.  

Další ze studií (Argilés, 2015) poukazuje na zvýšenou frekvenci tzv. nekompletního 

mrknutí, tedy děje, kdy horní víčko nedosáhne své amplitudy pohybu a nedotkne se víčka 

spodního, a to na úkor mrknutí kompletního. Pokud se tak děje opakovaně, dochází ke 

zvýšené suchosti a porušení slzného filmu. Studie popisuje zvýšení výskytu nekompletních 

mrknutí při čtení z obrazovek oproti čtení z papíru, ale už se nepokouší vysvětlit, proč se tak 

děje. 

 

2.2.2.2.3 Kritická frekvence splývání (critical flicker fusion, CFF) 

Při vystavení oka rapidním změnám světla se objevuje pocit mihotání či blikání. 

Nedokonalost lidského oka ale způsobuje, že pokud se frekvence změny světla dostatečně 

zvýší, dosáhne bodu (CFF), kdy světlo začneme vnímat jako kontinuální (Chen, 2017). 

CFF se využívá jako indikátor kvality a rychlosti naší schopnosti temporálního 

zpracování a dekódování vizuálního obrazu, které potřebujeme při čtení (Eisen-Enosh, 

2017). Zároveň jeho změna v čase odpovídá mentálnímu přetížení organismu (Luczak, 

2005) a celkové únavě (Nivetha, 2016).  
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Nepostižené oko má průměrnou hodnotu CFF kolem 31,5 Hz (Young, 2018), proto 

by za normálních okolností nemělo dojít k pocitu mihotání během aplikace HMD VR, kde 

nyní všechny komerční systémy používají minimální frekvenci zobrazování 60 Hz (Jerdan, 

2018). 

Nedávná studie (Lin, 2017) však ukázala, že dlouhotrvající počítačová aktivita je 

následována negativními změnami CFF a má přímou spojitost s výskytem nepříjemných 

pocitů očí (bolest očí, těžká víčka, pálení). Z jiných studií ale vyplývá, že CFF má vliv na 

příznaky až po delší práci na počítači (Sheppard, 2018). 

 

2.2.2.2.4 Obraz, jas, kontrast, osvětlení okolí 

Některé studie naznačují, že největší podíl na podráždění a únavě očí má modré 

světlo vyzařované samotnými diodami (Kaido, 2016). LED světlo při projekci bílé vyzařuje 

světle modré světlo (400 – 490 nm), které má za následek poruchy spánku a poruchu 

fotoreceptorů (Gianluca, 2016). 

Přímou souvislost s podrážděním a únavou očí má také příliš velký jas VDT. Výběr 

vhodného osvětlení prostředí je schopný tento faktor regulovat, čímž je možné snížit 

nepříjemné pocity spojené s používáním VDT (Parihar, 2016).  

Důležitý je i kontrast a rozložení barev. Studie z roku 2019 prokázala, že černý text 

na světlém pozadí dráždí oko, zpomaluje správný vývoj oka a způsobuje krátkozrakost, 

zatímco obrácené barvy vývoj krátkozrakosti inhibují (Aleman, 2019). Vliv má i osvětlení 

sledovaného obrazu (Wolska, 1999). 

 

2.2.2.2.5 Doba hraní 

Doba expozice VDT má zásadní vliv na výskyt DES (Cheng, 2019). U běžně 

používaných monitorů se známky DES objevují již po 20 min u 60 % uživatelů (Regan, 

1994). Několik studií poukazuje na zvýšený výskyt DES u administrativních profesí, kde je 

práce s VDT hlavní náplní pracovní doby (Uchino, 2013; Porcar, 2016; Filon, 2019).  

Už se objevují i studie, které potvrzují vliv délky expozice VR při HMD systému na 

následnou cybersickness. Tento vztah byl potvrzen nedávnou polskou studií (Dużmańska, 

2018).   
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2.2.2.2.6 Další změny prostředí 

Podíl na podráždění slzného filmu může mít i vlhkost prostředí (<40 %) a nadmořská 

výška. Další faktory ovlivňující dráždění očí zahrnují také prach a pyl (Parihar, 2016). 

 

2.2.2.2.7 Věk 

Vzhledem k s věkem narůstající presbyopii patří mezi rizikové faktory i stáří. 

Obecně se mluví o rizikovém faktoru při věku nad 30 let (Uchino, 2013). Jedna studie 

zaměřující se i na předchozí zkušenosti tvrdí, že dřívější užívání VDT je signifikantně 

spojeno s výskytem astenopie (oční unavitelnost) (Bhanderi, 2008). 

 

2.2.2.2.8 Zdraví a životní styl 

Sedavý způsob života a nižší fyzická aktivita jsou statisticky významnými faktory 

pro vznik DES při využití VDT (Hanyuda, 2019). 

Dalším z rizikových faktorů je únava (Lacknes, 2014). Podle nedávné studie ženy 

trpící nespavostí mají statisticky vyšší riziko k zisku simulator sickness. Nejvíce se projevuje 

bolest očí během vystavení VR a dále nevolnost těsně po expozici (Altena, 2019). 

 

2.2.2.3 Psychický stav 

Dopad na psychiku je jednou z nejpozději zkoumaných součástí cybersickness. 

Několik studií popsalo souhrn vegetativních reakcí při pobytu ve VR a dokázalo tím vliv VR 

na autonomní nervový systém a zároveň upozornilo na možné negativní vlivy na psychický 

stav pacienta (Nalivaiko, 2015; Ohyama, 2007). V několika studiích byla zaznamenána 

úzkost po pobytu ve VR (Kim YY, 2005; Bruck, 2009; Tsai, 2018). Přesto není možné 

obecně považovat úzkost za projev cybersickness, protože existují i programy ve VR určené 

právě na léčbu úzkosti (Oing, 2018; Carl, 2019).  

Možné vysvětlení takového paradoxu poskytuje Yerkes-Dodsonův zákon, který 

popisuje křivku (viz Obrázek 4) závislosti motivace (orig. arousal = vzrušení, motivace) na 

výkonu (Yerkes, 1908). Při zvyšující se motivaci stoupá i výkon, to platí ale jen do dosažení 

pomyslného vrcholu (Kreutzer, 2010). Přílišná motivace naopak výkon snižuje a situace je 

vnímána jako stresová (Dieleman, 2010; Bruck, 2011).  
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Obrázek 4 Yerkes - Dodsonův zákon. Performance = výkon, Level of arousal = míra motivace (Kreutzer, 2010) 

 

Další příčinou vzniku úzkosti může být nepříjemné a neznámé prostředí a pocit 

celkové dezorientace a nedostatku jistot. Tento faktor je dobře ovlivnitelný nastavením 

aplikace a správnou instruktáži před vstupem do VR (Bruck, 2011; Oing, 2018). 

 

2.2.2.4 Vlastnosti VR systému 

2.2.2.4.1 Systémový lag HMD 

Studie z roku 2019 ukazuje, že riziko vzniku CS je vyšší u HMD než u klasické 

ploché obrazovky (Yildirim, 2019). Jedním z důvodů, proč by použití HMD mohlo 

způsobovat cybersickness, je existence nevyhnutelné latence (zpoždění) mezi pohybem 

uživatele a přenosem informace o zaznamenaném pohybu (Arcioni, 2019). Obecně se 

tomuto jevu říká systémový lag. Systémový lag není konstantní a u komerčně dostupných 

konzolí se pohybuje mezi 2-70 ms (Raaen, 2015). Ovlivněn je více faktory, mezi které patří 

například zpoždění snímače, přesnost pozičního snímání a množství zpracovávaných dat 

(Lawson, 2014). Ačkoliv některé studie nepotvrdily významný podíl systémového lagu na 

cybersickness (Ash, 2011; Draper, 2001), jiné studie ukazují, že delší (Bos, 2008) nebo 

výrazně fluktuující systémový lag (Moss, 2011) cybersickness způsobit mohou.  
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2.2.2.4.2 Kalibrace systému 

Kalibrace systému je pro správnou funkci zásadní, a proto nesmí být zanedbána 

(Gilson, 2011). HMD systém pro VR obsahuje několik zařízení a každé musí být správně 

kalibrované, aby se snímaný pohyb přesně zaznamenal a systém mohl adekvátně reagovat 

(Wang, 2016). Špatná kalibrace brýlí by mohla způsobit, že při otočení hlavy o 30° se obraz 

natočí například jen o 28°. Důsledkem takových chyb je nejen nesprávné vyhodnocení 

reakcí uživatele, ale i zvýšení nároků na jeho kognitivní funkce, což může způsobit 

nepříjemné pocity jako bolest hlavy, snížení stability a bolest očí (Arcioni, 2019). Tento druh 

kalibrace probíhá obvykle na hardwarové úrovni a zpravidla se nastavuje ještě v továrně. 

Proto se u dnešních komerčně vyráběných zařízení tento problém prakticky nevyskytuje. 

Tato kalibrace je náchylná na vnější poškození (pád, špatný kontakt konektoru). 

Kalibraci na hardwarové úrovni může doplňovat kalibrace softwarová. Nastavení je 

možné provádět přímo v aplikaci dodávané spolu s HMD systémem nebo v aplikacích 

využívajících samotnou virtuální realitu, kdy například hra úmyslně omezuje zorné pole, 

simuluje různé zakřivení nebo různou vzdálenost objektů (Kellner, 2012; Grubert, 2017). 

Tento druh kalibrace je pak náchylný na softwarové chyby a případnou nevhodnou 

kompatibilitu her s HMD systémem. Zároveň se otevírá příležitost i pro lidské chyby. 

 

2.2.2.4.3 Poměr IPD a vzdálenost čoček HMD 

Dalším z faktorů ovlivňujících prožití virtuální reality je IPD (interpupillary 

distance) neboli vzdálenost zornic. Při vhodném poměru IPD a vzdálenosti čoček v HMD 

dochází k menšímu emočnímu stresu a většímu pocitu stability, naopak při nepoměru 

dochází k nepříjemným pocitům a je vyšší tendence k získání cybersickness (Karwowski, 

2019) 

 

2.2.2.4.4 Zvuky 

Zvukové podněty z okolí jsou schopné nasimulovat pro posluchače pocit pohybu 

sebe nebo okolí, obzvláště při zavřených očích (Chung, 2017). Studie z roku 2014 ukazuje, 

že díky doprovodným zvukům k programu VR dochází k rychlejšímu navození pocitu 

pohybu ve VR, avšak bez většího rizika CS (Keshavarz, 2014).  
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2.2.2.5 Další faktory 

2.2.2.5.1 Pohlaví 

Řada studií ukazuje, že ženy mají oproti mužům statisticky významně vyšší tendenci 

k získání cybersickness nebo některých jejích složek. Nejvíc studií je zaměřeno na oční 

problematiku. U VDT se popisuje zvýšená bolest a suchost očí (Toomingas, 2014; Dhungel, 

2017; Uchino, 2013), případně krátkodobá myopie (Porcar, 2019). Všechny studie potvrdily 

ženské pohlaví jako významný rizikový faktor. Proběhla i studie se zaměřením přímo na 

HMD systémy (konkrétně na systému Oculus Rift), ve které ženy měly statisticky vyšší 

riziko k získání cybersickness než muži (Munafo, 2017). 

 

2.2.2.5.2 Zkušenost 

Jedinci s nezanedbatelnými herními zkušenostmi anebo odborníci přes počítačovou 

techniku mívají obecně menší následky CS po vystavení VR (Häkkinen, 2006).  

Mnoho studií naznačuje, že je možné se vyhnout CS pomocí postupné adaptace. 

Jedna z takových studií doporučuje adaptaci v průběhu několika dnů s postupným 

prodlužováním doby strávené ve VR spolu se zvyšováním náročnosti úkolů (Domeyer, 

2013). Podobné tvrzení předkládají i studie z let 2013 (Newman, 2013) a 2018 (Sinitski, 

2018). 

Výše zmíněné studie naznačují, že je možné se na prostředí ve virtuální realitě 

adaptovat a tím snížit nežádoucí pocity s ním spojené, avšak tyto studie neposkytly 

dostatečná data, nutná k potvrzení takového závěru (Dużmańska, 2018).   

 

2.2.3 Diagnostika 

2.2.3.1 Simulator Sickness Questionnaire 

Dotazník pod zkratkou SSQ je považován za zlatý standard pro vyšetření 

nežádoucích příznaků spojených se situacemi, kdy vizuálním podnětem vzniká nemoc 

z pohybu nebo poruchy tomu podobné (Svec, 2017).  

Dotazník byl vytvořen profesorem Kennedym a jeho týmem v roce 1993 za účelem 

poskytnutí kvalitního měřícího nástroje pro testování simulator sickness u pilotů námořního 

letectva, kteří popisovali rozdílné projevy simulator sickness v simulátorech a při vzdušných 

manévrech. SSQ vychází ze staršího dotazníku Pensacola Motion Sickness Questionnaire 

(MSQ), který byl zaměřen na tzv. motion sickness, tedy nemoc z pohybu neboli kinetózu, 

a nebyl dostatečně relevantní pro simulator sickness (Kennedy, 1993).  
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Pro vývoj SSQ sesbíral tým profesora Kennedyho MSQ dotazníky (před a po 

simulaci) od 1119 účastníků a na základě změny dat určil relevantnost jednotlivých položek. 

Z původních 28 testovaných symptomů se zachovalo pouze 16 s hodnocením od 0 (žádné 

obtíže) po 3 (vážné obtíže). Zároveň rozdělil symptomy do tří kategorií a vytvořil 

koeficienty pro jejich počítání (viz Obrázek 5).  

Kategorie byly nazvány Nausea, Oculomotor a Disorientation. Hodnocení Nausey 

zahrnuje symptomy spojené s gastrointestinálními obtížemi jako nevolnost, nechutenství, 

slinění a říhání. Kategorie Oculomotor zahrnuje oční únavu, náročné zaostřování, 

rozmazané vidění a bolest hlavy. Pro kategorii Disorientation jsou typické poruchy 

vestibulárního aparátu, jako jsou točení hlavy a závrať.  

 

Obrázek 5 Výpočet SSQ kategorií. Symptomy: celkový diskomfort, únava, bolest hlavy, oční únava, náročné zaostřování, 
zvýšené slinění, pocení, nevolnost, zhoršená koncentrace, tlak v hlavě, rozmazané vidění, točení hlavy s otevřenýma 
očima, točení hlavy se zavřenýma očima, závrať, nechutenství, říhání. (Kennedy, 1993) 
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Vážený průměr těchto tří kategorií tvoří pak Total score, které odráží celkovou míru 

závažnosti symptomů. Zároveň je z něj možné vyčíst tzv. troublesomeness, tedy jak moc 

způsobuje simulátor obtíže a následně vytvořit kategorie (Hettinger, 2003). Kategorie jsou 

(viz Obrázek 6) no symptoms = bez příznaků, negligible symptoms = zanedbatelné 

příznaky, minimal symptoms = minimální příznaky, significant symptoms = významné 

příznaky, symptoms are a concern = symtomů je třeba se obávat a poslední a problem 

simulator = špatný simulátor.  

 

 

Obrázek 6 Troublesomeness - kategorie pro simulátory podle Total score (průměr nebo medián). Kategorie jsou: no 
symptoms = bez příznaků, negligible symptoms = zanedbatelné příznaky, minimal symptoms = minimální příznaky, 
significant symptoms = významné příznaky, symptoms are a concern = symtomů je třeba se obávat a poslední a problem 
simulator = špatný simulátor (Hettinger, 2003) 

 

2.2.3.2 Cybersickness questionnaire (CSQ) 

SSQ byl vytvořen pro měření SS u pilotů trénujících na simulátorech, tudíž byl 

vytvořen za podmínek, které jsou odlišné od dnešní VR s HMD. Profesor Stone vytvořil 

vlastní verzi dotazníku a pokusil se vybrat ty symptomy, které jsou pro cybersickness 

z HMD VR nejtypičtější (Sevinc, 2020). Tento dotazník hodnotí jen 9 faktorů 

a cybersickness třídí do dvou kategorií, a to Dizziness (závrať) a Difficulty in Focusing 

(problém při zaostřování) (Stone, 2017). 
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2.2.3.3 Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ) 

Roku 2018 vytvořil tým profesora Kima vlastní dotazník, který by pomohl lépe 

vyšetřit míru CS po pobytu ve virtuálním prostředí. Podkladem mu byla vlastní studie 

(n = 24), během které po pobytu ve virtuálním prostředí účastnící vyplnili SSQ a následně 

tým zanalyzoval data a vyhodnotil, které ze SSQ hodnotících faktorů jsou pro cybersickness 

relevantní. Výsledkem byl dotazník o 9 položkách (viz Obrázek 7), každá hodnotitelná na 

stupnici od 0 (žádné obtíže) po 3 (vážné obtíže). Z kategorií byla vyškrtnuta Nausea a zůstaly 

kategorie Oculomotor, Disorientation a Total (viz Obrázek 8) (Kim HK, 2018). 

 

 

Obrázek 7 Dotazník VRSQ Symptomy: celkový diskomfort, únava, oční únava, náročné zaostřování, bolest hlavy, tlak 
v hlavě, rozmazané vidění, točení hlavy se zavřenýma očima, závrať (Kim HK, 2018) 

 

 

Obrázek 8 Výpočet kategorií VRSQ (Kim HK, 2018) 
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2.2.3.4 Fast Motion Sickness Scale (FMS) 

Zatímco většina dotazníků se snaží změřit a kvantifikovat motion sickness před a po 

vystavení probanda virtuální realitě, německý tým roku 2011 představil vlastní hodnotící 

systém FMS, který má za cíl jednoduše a efektivně kvantifikovat míru motion sickness 

v reálném čase během vystavení prostředí virtuální reality. Jedná se o verbální hodnocení 

škálou na stupnici od 0 (bez jakékoliv nevolnosti) do 20 (vážná nevolnost). Pomocí vlastního 

pokusu prokázal validitu testu (Keshavarz, 2011). 

Během testu je hlavním úkolem probanda zaměřit se na pocit celkového nepohodlí, 

nevolnosti a bolesti břicha. Nehodnotí tedy únavu ani oční komplikace, což je možné testu 

vytknout. Mezi kladné stránky patří rychlost a jednoduchost na pochopení i administrativu 

(Hale, 2014). V dnešní době patří mezi používané testy (Karwowski, 2019; Slater, 2019), 

nejčastěji v kombinaci se SSQ (Keshavarz, 2018) 

 

2.2.3.5 Další méně používané testy 

Roku 2001 představil americký tým pod vedením doktora Gianarose vlastní dotazník 

MSAQ (Motion Sickness Assessment Questionnaire). Dotazník se má vyplňovat po 

vystavení probanda virtuálnímu prostředí a jedná se o seznam 16 příznaků ohodnitelných na 

stupnici od 1 (bez obtíží) do 9 (vážné obtíže). Kromě jednotlivých příznaků byly hodnoceny 

i 4 kategorie a to: Gastrointestinal (gastrointestinální), Central (centrální), Peripheral 

(periferní) a Sopite-related (spojené s únavou) (Gianaros, 2001). 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Cíle práce 

1) Zjistit, zda lidé po CMP trpící neglekt syndromem mají při pobytu ve virtuální 

realitě větší tendenci k získání cybersickness v porovnání s pacienty po CMP bez neglekt 

syndromu a s lidmi bez neurologického postižení. 

2) Zjistit, zda míra neglekt syndromu má vliv na závažnost vzniklé cybersickness. 

3) Zhodnotit nastupující trend tvorby her využívajících virtuální realitu pro terapii 

neglektu s ohledem na cybersickness. 

 

3.2 Úkoly práce 

1) Pomocí odborné literatury stručně charakterizovat neglekt syndrom a vliv na 

rekonvalescenci po CMP. Dále definovat problematiku cybersickness a její ovlivňující 

faktory.  

2) Vytvořit a popsat metodiku práce. 

3) Provést vlastní výzkum (se souhlasem etické komise). 

4) Analyzovat získaná data a vyzdvihnout hlavní výsledky. 

5) Vytvořit diskuzi ke zjištěným výsledkům, zhodnotit silné a slabé stránky studie 

a vytvořit závěr. 

 

3.3 Výzkumné otázky 

V1: Způsobuje pobyt v prostředí virtuální reality u uživatelů cybersickness? 

V2: Existuje statisticky významný rozdíl v riziku získání jednotlivých složek 

cybersickness mezi zdravou populací a populací po CMP s neglekt syndromem? 

V3: Existuje statisticky významný rozdíl v riziku získání jednotlivých složek 

cybersickness mezi populací po CMP s a bez neglekt syndromu? 

V4: Existuje statisticky významná souvislost mezi výší rizika k jednotlivým složkám 

cybersickness a mírou neglekt syndromu? 
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3.4 Hypotézy 

H1: Pobyt v prostředí virtuální reality způsobuje u uživatelů cybersickness. 

H2: U pacientů po CMP s neglekt syndromem je větší riziko získání cybersickness 

než u zdravé populace. 

H3: V rámci populace po CMP mají pacienti s neglekt syndromem statisticky 

významně větší riziko získání jednotlivých složek cybersickness. 

H4: Míra neglekt syndromu má statisticky významnou souvislost přímo úměrnou ke 

vzniku jednotlivých složek cybersickness. 
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4 METODOLOGIE 

4.1 Pozadí studie 

Tento výzkum proběhl v belgickém městě Antverpy v rámci pilotní studie 

„Feasibility of an immersive virtual reality game for the rehabilitation of visuospatial 

neglect: a pilot study“. V jejím průběhu byla vytvořena hra ve virtuální realitě určená 

k terapii neglekt syndromu a následnému sledování použitelnosti této hry v praxi. Celá 

studie proběhla pod záštitou místní univerzity (University of Antwerp) a výzkumné skupiny 

MOVANT. Vědeckým vedoucím práce byl prof. Dr. Wim Saeys, se kterým na projektu 

pracovala Dra. Elissa Embrechts. Programátorem hry byl Ivan de Boi. Povolení etické 

komise k vytvoření projektu viz Příloha 1. 

Testování a optimalizace hry proběhly v časovém rozmezí od 24.6.2019 do 

22.7.2019, samotné měření probandů proběhlo od 23.7.2019 do 9.8.2019.  

 

4.2 Účastníci studie 

Nábor probandů proběhl v antverpské neurorehabilitační nemocnici RevArte. 

Zúčastnili se zdraví probandi získaní z řad místních fyzioterapeutů (Zdraví, n = 12) 

a pacienti hospitalizovaní na následné rehabilitační péči po CMP, kteří byli dále rozděleni 

do skupiny s neglektem (Neglekt, n = 10) a bez neglektu (CMP, n = 6). Jako kritérium pro 

rozřazení probandů s CMP do skupin bylo použito hodnocení KF-NAP (Kessler Foundation 

Neglect Assessment Process). Do Neglekt skupiny byli zařazeni probandi s KF-NAP ≥ 1.  

Vylučovacím faktorem pro terapii byl nedostatek kognitivních dovedností 

potřebných pro pochopení hry a testování, proto museli být pacienti doporučeni ke studii 

svým ošetřujícím terapeutem. Vzhledem k možnosti používat brýle i při použití headsetu 

nebyly oční vady vylučovacím faktorem. 

 

 Zdraví (n = 12) CMP (n = 6) Neglekt (n = 10) 

Věk 43,5 (19,6) 45,2 (19,1) 45,8 (20,0) 

Pohlaví (žena/muž) 8/4 0/6 5/5 

Dny po CMP -- 95,3 (129,5) 81,0 (112,8) 

Poměr postižení levá/pravá hemisféra -- 3/3 2/8 

Tabulka 3 Přehled o skupinách probandů. Průměr (směrodatná odchylka). 
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4.3 Metody měření 

4.3.1 Kessler Foundation Neglect Assessment Process  

Hodnocení KF-NAP rozvíjí, upravuje a vysvětluje postup při hodnocení Catherine 

Bergego Scale (CBS) zaměřeného na kvantifikování míry neglektu v 10 kategoriích. 

V rámci testu proband plnil určité úkony, se kterými se setkává v běžném životě (Activity 

of daily living). Test byl vyhodnocován ergoterapeuty pacientů, kteří úkoly plnili v rámci 

pravidelných lekcí ergoterapie ve vlámském jazyce. 

 

4.3.2 Simulator Sickness Questioner  

Pro sledování cybersickness byl využit SSQ dotazník, hodnotící 16 kritérií na 

stupnici od 0 do 3. Dotazník probandi vyplnili před a po aplikaci virtuální reality přes 

internetový dotazník Qualtrics. Dotazník byl v dispozici ve vlámském i anglickém jazyce. 

 

4.3.3 Qualtrics XM 

Qualtrics XM je webová aplikace využívaná k dotazníkovému získávání informací. 

V dotazníku, který proband vyplnil před hrou, byla zjištěna následující data: věk, 

pohlaví, datum CMP, strana poškození mozku a předchozí zkušenosti s VR. Druhá část 

dotazníku obsahovala otázky SSQ. 

V dotazníku vyplňovaném po hře byl pacient znovu dotazován na SSQ a potom 

následovalo několik otázek týkajících se hodnocení hry. Qualtrics dotazník byl ve vlámském 

jazyce. 

 

4.4 Technické zázemí 

Měření proběhlo v laboratoři MOVANT na půdě univerzitní nemocnice 

v Antverpách (University Hospital Antwerp, UZA) vzdálené od RevArte 530 metrů po 

betonové cestě (viz Obrázek 9). Pacienti byli v rámci bezpečnosti do laboratoře přesouváni 

na mechanických či elektrických vozících výzkumnými pracovníky, zdraví probandi šli 

v doprovodu člena výzkumného týmu. 
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Pro zajištění virtuální reality byla využita konzole HTC VIVE s originálním 

příslušenstvím (viz Obrázek 10). Brýle snímající pohyby hlavy v rozsahu 360° a poskytující 

zorné pole 110° na obrazovce s celkovým rozlišením 2160 x 1200 pixelů při frekvenci 90 

Hz. Dále byly využity dvě laserové základny snímající polohu v prostoru. Ovladače byly 

použity jen při konfiguraci hry v prostoru, během hry samotné byly používány pouze brýle. 

 

Obrázek 10 HTC VIVE headset, ovladače a kamery (získáno z webu https://cz.ditching.eu) 

 

 

Obrázek 9 Cesta z RevArte do UZY, 530 metrů, vytvořeno pomocí Mapy.cz 
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4.5 Bird game 

4.5.1 Účel a průběh hry 

Hra je určena pro pacienty s neglekt syndromem a úkol je prostý: najít v porostu před 

sebou ptáky, kteří se objevují v určených časových intervalech na různých místech v oblasti 

do ±90° horizontálně a ±45° vertikálně od středu pohledu. 

Hra nutí hráče nabízením podnětů (objevující se ptáci) používat jeho prostorovou 

orientaci nezbytnou v reálném životě, například při přecházení silnice. Jelikož pacienti 

s neglekt syndromem mají tendenci jednu stranu opomíjet a neprozkoumávat, je hra 

opatřena nápovědou ve formě šipky. Ta hráči po předem nastaveném čase, během kterého 

ptáka neobjeví, ukáže správný směr a tím ho nutí věnovat pozornost i straně jím opomíjené. 

Hra snímá jen pohyb headsetu, tedy směr hlavy (nikoli očí). Hráč během hraní sedí 

s nasazeným headsetem v křesle a krom pohybů krku si může pomáhat i dynamikou trupu. 

Obrázek 11 Prostředí hry Bird game s indikátorem času sledování hledaného ptáka (z archivu autora) 

4.5.2 Software a distribuce 

Hra byla vytvořena v program Unity 3D a spouštěna byla přes platformu Steam. Před 

použitím v rámci studie byla hra testována a upravována v časovém rozmezí od 24.6.2019 

do 22.7.2019 za účelem vytvoření optimálního herního plánu pro pacienty s neglekt 

syndromem.  
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4.5.3 Parametry a obtížnost hry 

Obtížnost hry se dá ovlivnit několika parametry, například rychlost větru, velikost 

ptáků či nápovědy a rychlost zobrazování nových ptáků. 

 

4.6 Protokol výzkumu 

Experiment probíhal vždy ve stejné měřící místnosti. Před příchodem pacienta 

proběhla příprava a kalibrace systému. Na začátku byl pacientovi vysvětlen účel studie 

a průběh celého měření. Pacient byl seznámen s tím, že může kdykoliv měření ukončit 

a podepsal informovaný souhlas (viz Příloha 2). Vlastní měření proběhlo v následujících 

krocích: 

Dotazníkové šetření Qualtrics ve vlámském jazyce na počítači obsahující i SSQ 

dotazník.  

Přesun probanda do středu virtuálního pole buď na pevné křeslo s opěradlem nebo 

na vlastním elektrickém vozíku.  

Nasazení a upravení brýlí a instruktáž v anglickém nebo vlámském jazyce, jak hru 

hrát.  

Prvních 5 minut hra Bird game na jednodušší obtížnost a hned poté dalších 5 minut 

na těžší obtížnost. 

Nové dotazníkové šetření Qualtrics ve vlámském jazyce na počítači obsahující i SSQ 

dotazník. Poté byl proband dopraven zpět do RevArte. 

 

4.7 Sběr a analýza dat 

Informace z Qualtrics dotazníků a výsledky KF-NAP byly roztříděny a zpracovány 

pomocí MySQL databáze s využitím programu HeidiSQL, kde bylo možné vytvořit tabulky 

s potřebnými daty včetně jejich zpracování a částečného vyhodnocení. 

Statistické vyhodnocení následně proběhlo v programu IBM SPSS Statistics 25. 

Využity byly neparametrické testy Kruskal Wallis test a Mann-Whitney U test. Pro 

porovnání míry neglekt syndromu a závažnosti cybersickness byl využit Spearmanův 

koeficient pořadové korelace. Jednoduché tabulky a kontroly byly vytvořeny v programu 

Microsoft Excel 365.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Porovnání celkové vzniklé cybersickness 

Riziko získání cybersickness (neboli získané cybersickness) bude určeno zvlášť 

u každé kategorie SSQ. Kategorie SSQ jsou vypočteny podle doporučeného algoritmu (viz 

Obrázek 5). Míra rizika bude určena z rozdílu skóre před a po aplikaci VR. To v praxi 

znamená, že kladné hodnoty značí zhoršení a záporné hodnoty značí zlepšení stavu po VR. 

Příklad: 

Nausea_post – Nausea_pre = Nausea-diff 

 

5.1.1 Přehled vzniklé CS u skupiny Neglekt 

       
 Pat_ID KF_NAP Nausea_diff Oculomotor_diff Disorientation_diff Total_diff 

Neglekt 1 12 0 -7,58 -41,76 -14,96 

4 11 9,54 0 -13,92 0 

5 13 0 0 0 0 

6 19 -9,54 15,16 -13,92 0 

7 10 9,54 7,58 -41,76 -3,74 

8 4 0 7,58 0 3,74 

12 5 0 7,58 0 3,74 

14 22 19,08 0 13,92 11,22 

15 5 0 0 0 0 

16 8 9,54 7,58 0 7,48 

Tabulka 4 Složky SSQ u Neglekt skupiny a hodnoty KF-NAP. 

 

5.1.2 Přehled vzniklé CS u skupiny CMP 

      
 Pat_ID Nausea_diff Oculomotor_diff Disorientation_diff Total_diff 

CMP 2 -9,54 -30,32 0 -18,7 

3 -19,08 7,58 -41,76 -14,96 

9 -47,7 -53,06 0 -44,88 

10 0 0 
0 0 

11 -9,54 7,58 0 0 

13 -47,7 -7,58 27,84 -14,96 

17 -9,54 0 0 -3,74 

18 0 0 0 0 

Tabulka 5 Složky SSQ u skupiny CMP. 
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5.1.3 Přehled vzniklé CS u skupiny Zdraví 

 Pat_ID Nausea_diff Oculomotor_diff Disorientation_diff Total_diff 

Zdraví 17 -9,54 0 0 -3,74 

18 0 0 0 0 

19 0 7,58 13,92 7,48 

20 -9,54 -30,32 -13,92 -22,44 

21 0 0 0 0 

22 0 22,74 41,76 22,44 

23 0 0 0 0 

24 0 37,9 41,76 29,92 

25 -9,54 0 0 -3,74 

26 0 7,58 0 3,74 

27 0 0 0 0 

28 0 0 27,84 7,48 

Tabulka 6 Složky SSQ u skupiny Zdraví. 

 

5.1.4 Přehled celkového skóre SSQ u všech skupin 

  
  Zdraví CMP Neglekt 

Total_diff Průměr 3,43 -15,58 0,75 

Median 0,00 -14,96 0,00 

Min/max -22,44/29,92 -44,88/0,00 -14,96/11,22 

Směrodatná odchylka 13,19 16,46 7,01 

Tabulka 7 Hodnoty výsledného Total score u všech skupin. 

 

5.1.5 Shrnutí dat celkové vzniklé cybersickness  

Jelikož kladné hodnoty znázorňují zhoršení cybersickness, vyplývá z Tabulek 4-7, 

že určité zhoršení alespoň jedné složky SSQ se objevilo u všech skupin. U skupiny Neglekt 

častěji docházelo ke zhoršení složek Nausea a Oculomotor, zatímco u složky Disorientation 

převládalo zlepšení. U skupiny CMP došlo k rapidnímu zlepšení složky Nausea, u složek 

Oculomotor a Disorientation se sice objevilo zhoršení, ale celkově také převládalo zlepšení. 

U skupiny Zdraví došlo k malému zlepšení složky Nausea a spíše ke zhoršení ve složkách 

Oculomotor a Disorientation.  
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Při pohledu na celkovou cybersickness (Total score) se ukázalo, že u skupiny 

Neglekt (n = 10) došlo u 4 probandů ke zhoršení a 2 ke zlepšení, u skupiny CMP (n = 8) ke 

zhoršení nedošlo a naopak u 5 probandů došlo ke zlepšení a u skupiny Zdraví (n = 12) se 

zhoršilo 5 probandů a 3 probandi se zlepšili. Průměr a medián hodnot pak ukazuje na 

minimální až nulové zhoršení u skupin CMP a Zdraví a výrazné zlepšení skupiny CMP. 

 

5.2 Srovnání skupin v riziku získání cybersickness podle SSQ 

Jelikož rozdělení získaných dat na grafu není normální (netvoří Gaussovu křivku) 

a vzorek je příliš malý, budou použity neparametrické metody testování. 

 

5.2.1 Nausea 

Pro zjištění rozdílu v riziku získání složky Nausea mezi jednotlivými skupinami byl 

použit Kruskal-Wallis test. V první části testu byl v IBM SPSS Statistics 25 vypočítán Mean 

Rank (průměrné pořadí) jednotlivých skupin. 

Ranks 
 Population N Mean Rank 

Nausea_diff Zdraví 12 14,38 

CMP 6 6,00 

Neglekt 10 19,75 

Celkem 28  
Tabulka 8 Mean Rank všech skupin pro získanou složku Nausea. 

 

Protože vyšší skóre znamená vyšší hodnoty ve změně hodnoty Nausea, hodnoty 

Mean Rank ukazují, že nejvíce se Nausea objevila po VR hře u probandů ze skupiny Neglekt 

(19,75), na druhém místě se umístila skupina Zdraví (14,38) a nejméně se zhoršili probandi 

ze skupiny CMP (6,00). Z těchto hodnot druhá část Kruskal-Wallis testu zjišťuje, zda se 

jedná o statisticky významný rozdíl mezi skupinami. 
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Test Statistics a,b 

 Nausea_diff 

Kruskal-Wallis H 12,542 

df 2 

Asymp. Sig. ,002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Population 

Tabulka 9 Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku Nausea. 

 

Provedení Kruskal-Wallis testu ukazuje, že p-hodnota (Asymp. Sig.) je pod 0,05 

a tedy existuje statisticky významný vztah mezi třemi skupinami.  

Test ale vypovídá jen o faktu, že statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

existuje. Pro zjištění, mezi kterými skupinami je rozdíl statisticky významný, byl proveden 

post-hoc test, konkrétně opět neparametrický Mann-Whitney U test. V běžné statistice je 

hodnota alfa (pomyslná hranice vůči které hodnotíme p-hodnotu) stanovena na 0,05. Jelikož 

ale budou udělány tři testy (srovnání možných dvojic mezi třemi skupinami), je potřeba 

vydělit hodnotu alfa třemi. Proto je hodnota alfa u post-hoc Mann-Whitney testu stanovena 

na 0,017. 

 

5.2.1.1 Rozdíl mezi Zdraví a CMP 

Test Statisticsa 

 Nausea_diff 

Mann-Whitney U 10,500 

Wilcoxon W 31,500 

Z -2,657 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,013b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 

Tabulka 10 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a CMP k riziku získání složky Nausea. 
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P-hodnota testu vyšla pod 0,017 a ukazuje, že rozdíl mezi rizikem získání Nausey je 

statisticky významný. K zjištění, která ze dvou porovnávaných skupina probandů má větší 

riziko pociťování Nausey, je potřeba srovnat Mean Rank hodnoty vytvořené pro 

Kruskal-Wallis test.  

Skupina Zdraví (Mean Rank = 14,38) má statisticky významně vyšší riziko získání 

Nausey než skupina CMP (Mean Rank = 6,00). 

 

5.2.1.2 Rozdíl mezi Zdraví a Neglekt 

Test Statisticsa 

 Nausea_diff 

Mann-Whitney U 33,000 

Wilcoxon W 111,000 

Z -2,076 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,038 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,080b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 

Tabulka 11 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a Neglekt k riziku získání složky Nausea. 

 

P-hodnota testu vyšla nad 0,017, takže není statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou Zdraví a Neglekt. 
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5.2.1.3 Rozdíl mezi CMP a Neglekt 

Test Statisticsa 

 Nausea_diff 

Mann-Whitney U 4,500 

Wilcoxon W 25,500 

Z -2,860 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,003b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 

Tabulka 12 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami CMP a Neglekt k riziku získání složky Nausea. 

 

P-hodnota testu vyšla pod 0,017 a ukazuje, že rozdíl mezi rizikem získání Nausey je 

statisticky významný. Po porovnání hodnot Mean Rank vychází, že skupina Neglekt (Mean 

Rank = 19,75) má statisticky významně vyšší riziko získání Nausey než skupina CMP 

(Mean Rank = 6,00). 

 

5.2.2 Oculomotor 

Pro zjištění rozdílu v riziku získání Oculomotor složky cybersickness mezi 

jednotlivými skupinami byl použit stejný postup jako u Nausey. 

Test Statisticsa,b 

 Oculomotor_diff 

Kruskal-Wallis H 2,217 

df 2 

Asymp. Sig. ,330 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Population 

Tabulka 13 Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku Oculomotor. 

 

P-hodnota Kruskal-Wallis testu je větší než 0,05, tedy není statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami v riziku získání Oculomotorní složky cybersickness a není potřeba 

provést post-hoc test. 
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5.2.3 Disorientation 

Opět byl využit neparametrický Kuskal-Wallis test. 

Test Statisticsa,b 

 Disorientation_diff 

Kruskal-Wallis H 4,263 

df 2 

Asymp. Sig. ,119 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Population 

Tabulka 14 Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku Disorientation. 

 

P-hodnota Kruskal-Wallis testu je větší než 0,05, tedy není statisticky významný 

rozdíl mezi skupinami v riziku získání Disorientation složky cybersickness a není potřeba 

provést post-hoc test. 

 

5.2.4 Total score 

Ranks 
 Population N Mean Rank 

Total_diff Zdraví 12 16.67 

CMP 6 7.17 

Neglekt 10 16,20 

Total 28  
Tabulka 15 Mean Rank všech skupin pro získanou složku Total score. 

 

Test Statisticsa,b 

 Total_diff 

Kruskal-Wallis H 6,397 

df 2 

Asymp. Sig. ,041 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Population 

Tabulka 16 Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku Total score. 
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Provedení Kruskal-Wallis testu ukazuje, že p-hodnota (Asymp. Sig.) je pod 0,05 

a tedy existuje statisticky významný vztah mezi všemi skupinami.  

Pro zjištění, mezi kterými skupinami je rozdíl statisticky významný, byl proveden 

post-hoc test, konkrétně opět neparametrický Mann-Whitney U test. V běžné statistice je 

hodnota alfa (pomyslná hranice vůči které hodnotíme p-hodnotu) stanovena na 0,05. Jelikož 

ale budou udělány tři testy (srovnání možných dvojic mezi třemi skupinami), je potřeba 

vydělit hodnotu alfa třemi. Proto je hodnota alfa u post-hoc Mann-Whitney testu stanovena 

na 0,017. 

 

5.2.4.1 Rozdíl mezi Zdraví a CMP 

 

Tabulka 17 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a CMP k riziku získání složky Total score. 

 

P-hodnota testu vyšla nad 0,017, takže není statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou Zdraví a CMP. Rozdíl je ale pouze 0,011 a je možné ho označit za hraniční.  

Po porovnání Mean Rank hodnot vychází, že probandi ze skupiny Zdraví (Mean 

rank = 16,67) mají vyšší riziko získání Total cyberscikness oproti skupině CMP (Mean 

rank = 7,17), p-hodnota určující vztah těchto dvou skupin je v hraničním pásmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statisticsa 

 Total_diff 

Mann-Whitney U 13,000 

Wilcoxon W 34,000 

Z -2,198 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,032b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 
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5.2.4.2 Rozdíl mezi Zdraví a Neglekt 

Test Statisticsa 

 Total_diff 

Mann-Whitney U 57,000 

Wilcoxon W 112,000 

Z -,203 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,839 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,872b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 

 
Tabulka 18 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a Neglekt k riziku získání složky Total score. 

 

P-hodnota testu vyšla výrazně nad 0,017, takže není statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou Zdraví a Neglekt. 

 

5.2.4.3 Rozdíl mezi CMP a Neglekt 

Test Statisticsa 

 Total_diff 

Mann-Whitney U 9,000 

Wilcoxon W 30,000 

Z -2,348 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,019 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,022b 

a. Grouping Variable: Population 

b. Not corrected for ties. 

 
Tabulka 19 Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami CMP a Neglekt k riziku získání složky Total score. 

 

P-hodnota testu vyšla nad 0,017, takže není statisticky významný rozdíl mezi 

skupinou Zdraví a CMP. Rozdíl je ale pouze 0,002 a je možné ho označit za hraniční.  

Po porovnání Mean Rank hodnot vychází, že probandi ze skupiny Neglekt (Mean 

rank = 16,20) mají výrazně vyšší riziko k získání Total cybersickness oproti skupině CMP 

(Mean rank = 7,17), p-hodnota určující vztah těchto dvou skupin je v hraničním pásmu. 

Tento jev se může stát, jelikož post-hoc test byl přísnější než Kruskal-Wallis test. 
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5.3 Korelace míry závažnosti neglekt syndromu s rizikem získání 

jednotlivých částí cybersickness 

5.3.1 Korelace míry závažnosti neglekt syndromu v porovnání s mírou 

získané cybersickness 

Pro tuto statistiku byla vybrána pouze skupina s neglekt syndromem (Neglekt, 

KF-NAP ≥ 1). K hodnocení byl využit Spearmanův koeficient pořadové korelace sledující 

statistickou závislost mezi hodnotami KF-NAP (v tabulce hodnota CBS10) a získanou 

cybersickness, tedy rozdíl míry cybersickness před a po VR hře, a to ve všech oblastech. 

 

 

 
Tabulka 20 Spearmanův korelační koeficient hodnotící vztah mezi mírou neglekt syndromu (KF-NAP = CBS10) a získanými 
složkami SSQ u skupiny Neglekt. 

Zvýrazněná data označují p-hodnoty hledané závislosti. Jelikož žádná není menší než 

0,05, není závislost mezi mírou neglektu a rizikem k získání jakékoliv složky cybersickness 

statisticky významná. 
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5.3.2 Korelace míry závažnosti neglekt syndromu v porovnání s mírou 

výsledné cybersickness 

Opět byla vybraná pouze skupina s neglekt syndromem (Neglekt) a využit byl 

Spearmanův koeficient pořadové korelace. Tentokrát sledoval statistickou závislost mezi 

hodnotami KF-NAP (v tabulce hodnota CBS10) a výslednou cybersickness, tedy jen 

hodnotami získanými po VR hře bez ohledu na hodnoty cybersickness před začátkem VR 

hry. 

 

 

Tabulka 21 Spearmanův korelační koeficient hodnotící vztah mezi mírou neglekt syndromu (KF-NAP = CBS10) 
a výslednými složkami SSQ u skupiny Neglekt. 

 

Ze zvýrazněných dat označujících p-hodnoty hledaných závislostí vyplývá, že 

existuje statisticky významná závislost mezi mírou neglekt syndromu a výslednou mírou 

Nausey (p-hodnota = 0,016, korelační koeficient = 0,731). Ostatní složky výsledné 

cybersickness statisticky významnou spojitost s mírou neglekt syndromu nemají. Korelační 

diagram mezi výslednými hodnotami Nausey a KF-NAP, viz Příloha č.7.   
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6 DISKUZE   

6.1 Diskuze k hypotéze č.1: Pobyt v prostředí virtuální reality způsobuje 

u uživatelů cybersickness 

Hodnoty z Tabulek 4 až 6 ukazují, že hra ve Virtuální realitě vyvolala u několika 

probandů cybersickness. Ke zhoršení celkového SSQ skóre došlo u 4/10 probandů z Neglekt 

skupiny, u nikoho z CMP skupiny a u 5/12 probandů ze skupiny Zdraví. Naopak u 2/10 

probandů z Neglekt skupiny, 5/8 probandů z CMP skupiny a 3/12 probandů ze skupiny 

Zdraví došlo ke snížení SSQ skóre, tedy ke zlepšení. Zbytek probandů byl beze změny. 

Z tabulky v Příloze 6 vyplývá, že nejčastěji došlo ke zhoršení symptomu fatigue 

(únava), dále pak nausea (nevolnost). Naopak k největšímu zlepšení došlo u symptomů 

eyestrain (oční únava) a difficulty focusing (náročné zaostřování).  

Ke zhodnocení závažnosti způsobené CS je možné využít hodnocení 

troublesomeness od profesora Kennedyho (Hettinger, 2003). Při porovnání dat z Tabulky 7 

a Obrázku 6 vyplývá, že během tohoto experimentu u skupin Neglekt a Zdraví došlo 

k malému zhoršení a zařazení hry by spadalo do kategorie „Negligible symptoms“ 

(zanedbatelné příznaky). Pozornost si zaslouží výsledky CMP skupiny, kde došlo 

k výraznému zlepšení, tedy že probandi se po hraní VR cítili lépe než předtím. Tato 

tabulka (Tabulka 7) sama o sobě ale nestačí k potvrzení vztahu mezi rizikem získání CS 

v jednotlivých skupinách a bude potřeba udělat další statistické vyhodnocení. 

Hypotéza sice byla potvrzena v tom, že se po testování objevila cybersickness, ale je 

třeba zmínit, že byla minimální a někdy naopak došlo ke zlepšení.  

 

6.2 Diskuze k hypotéze č.2: U pacientů po CMP s neglekt syndromem je 

větší riziko získání cybersickness než u zdravé populace 

Při statistickém zkoumání vztahů jednotlivých složek SSQ mezi skupinou Neglekt 

a Zdraví nevyšel nikdy výsledek statisticky významný. Proto se dá usuzovat, že pacienti 

s neglekt syndromem nemají významně větší tendenci k získání cybersickness v prostředí 

VR oproti zdravé populaci. Bohužel není možné udělat porovnání s výsledky obdobných 

studií, protože zatím nejsou takové studie k dispozici.  

Výsledky zkoumaného vzorku tuto hypotézu vyvracejí a naznačují, že při vývoji her 

ve VR není důležité brát vyšší zřetel na faktory ovlivňující cybersickness pro pacienty 

s neglekt syndromem, jak tvrdí profesor Pedroli (Pedroli 2015), oproti zdravé populaci.  
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Otázkou zůstává, proč ale vyšly výsledky u tak rozdílných skupin obdobně, když 

pacienti s neglekt syndromem mají k CS predispozice, jako jsou snížená posturální stabilita 

(Mufano, 2017; Arcionu, 2019) a zhoršená orientace v prostoru (Chen P, 2015). Možné 

vysvětlení bude rozepsáno dále v kapitole 6.5. 

 

6.3 Diskuze k hypotéze č.3: V rámci populace po CMP mají pacienti 

s neglekt syndromem statisticky významně větší riziko získání 

jednotlivých složek cybersickness 

Statistickým zhodnocením dat vyšel signifikantní vztah mezi skupinou Neglekt 

a CMP, kdy Neglekt opravdu má významně vyšší riziko k získání SSQ složky Nausea. Při 

hodnocení celkového cybersickness (Total score) vyšel vztah pouze hraniční a složky 

Oculomotor a Disorientation vyšly bez statisticky významného vztahu.  

Došlo k potvrzení hypotézy. Výsledek bylo možné očekávat díky neglektem 

způsobené horší orientaci v prostoru, která má přímý vliv na vznik motion sickness 

(Gavgani, 2018). To by zároveň vysvětlovalo, proč převládala složka Nausea, která je pro 

motion sickness typická (Lacknes, 2014; Koch, 2018) 

Studie (Kim K, 2004; Kim J, 2007) také ukazují, že pacienti s neglekt syndromem si 

vedou hůře během obdobných her. Horší výsledky ve hře pak mohou mít také vliv na 

motivaci pacienta a způsobit vyšší cybersickness (Nalivaiko, 2015).  

 

6.4 Diskuze k hypotéze č.4: Míra neglekt syndromu má statisticky 

významnou souvislost přímo úměrnou ke vzniku jednotlivých složek 

cybersickness 

Z výsledku testu Spearmanova koeficientu pořadové korelace vyplývá, že není 

statisticky významná souvislost mezi získanou CS (ani žádnou ze složek SSQ) a mírou 

neglekt syndromu podle hodnocení KF-NAP (viz Tabulka 20). Ačkoliv většina studií 

využívá rozdíl v SSQ (jako tato práce), jsou i studie využívající jen konečné výsledky SSQ 

bez odečtení původních hodnot (Bruck, 2009; Karwowski, 2019).  

Při použití Spearmanova koeficientu pořadové korelace mezi mírou neglekt 

syndromu a konečnými hodnotami SSQ u skupiny Neglekt vyšel statisticky významný vztah 

s tendencí k přímé úměře mezi hodnotou KF-NAP a SSQ složky Nausea (viz Tabulka 21 

a Příloha 7). 
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Pokud tedy budeme za „vznik jednotlivých složek“ považovat rozdíl hodnot po 

a před VR (jako celá tato práce), je hypotéza vyvrácena. Důvodem může být to, že 

k hodnocení neglekt syndromu byl využit KF-NAP, který testuje všechny tří části prostoru 

(Chen P, 2015). V této hře pacient prozkoumával jen okolí (extrapersonal) a proto závažnost 

podle KF-NAP nemusí odpovídat výsledkům ve hře. Nicméně by bylo vhodné testování 

v budoucnu zopakovat s větším vzorkem probandů. 

 

6.5 Diskuze k fenoménu zlepšujících se probandů ze skupiny CMP 

Ve všech kategoriích nejlépe reagovali pacienti po CMP bez neglekt syndromu, ve 

složce Nausea dokonce statisticky významně lépe než zdravá populace i než probandi 

s neglekt syndromem. Tato data jasně ukazují, že pacienti s CMP snáší prostředí ve virtuální 

realitě lépe než zdravá populace.  

Důvodem by mohla být emoční složka a motivace pacienta (Yerkes, 1908). Studie 

z roku 2016 ukazuje, že pro pacienty po CMP je rehabilitace pomocí her preferující 

a motivující (Hung, 2016). Významné je zjištění, že pacienti po CMP věnují negativním 

stimulům ve VR menší pozornost než zdravá populace (Cameirão, 2016). 

Podobná situace nastala u studie testující chůzi ve VR na probandech 

s Parkinsonskou nemocí. Během studie u probandů nedošlo ke zhoršení rovnováhy, chůze 

nebo výskytu simulator sickness. Naopak oproti zdravé skupině došlo ke snížení stresu 

a zvýšení motivace (Kim A, 2017) 

Jelikož se probandi ze skupiny Neglekt také řadí do kategorie pacientů po CMP, je 

pravděpodobné, že předchozí informace se vztahuje i na tuto skupinu. Proto i přes 

znevýhodnění vůči pacientům bez neglekt syndromu a zdravé skupině mají stejně tak dobré 

výsledky a vyrovnají se skupině Zdraví.  
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6.6 Diskuze k trendu tvorby her ve virtuální realitě pro terapii neglekt 

syndromu s ohledem na cybersickness 

Statistické zhodnocení ukazuje, že pacienti s neglekt syndromem mají podobnou 

tendenci k získání cybersickness při pobytu ve virtuální realitě jako zdraví jedinci. Spolu 

s ohledem na pozitivní terapeutické výsledky některých dosavadních her (Kim K, 2004; Kim 

J, 2007; Kim YM, 2011; Yasuda, 2017) a dobrou účinnost v rámci používaných metod (Lisa, 

2013) je možné konstatovat, že hry ve virtuální realitě jsou vhodným doplňkem terapie 

neglekt syndromu a rozhodně má smysl se této problematice i nadále věnovat. 

 

6.7 Zhodnocení slabých a silných stránek studie 

6.7.1 Slabé stránky studie 

Největší slabinou studie je malý vzorek probandů, který zkresluje výsledky. Jelikož 

by malý vzorek mohl být náchylný na extrémní hodnoty, bylo potřeba pracovat 

s neparametrickými testy, které ale mají menší statistickou sílu a je potřeba výsledky 

interpretovat opatrně. 

Další slabinou této studie, stejně jako mnoha podobných, je využití dotazníku. 

Hodnoty, které probandi vyplňují sami, jsou subjektivní a mají tendenci být přibarvené na 

základě aktuálních pocitů a přání (Hettinger, 2003). Podle některých autorů není SSQ 

dotazník nejvhodnější volbou pro měření CS (Stone, 2017), ale pořád je považován za zlatý 

standard a stále je nejpoužívanějším testem pro hodnocení simulator sickness nebo 

cybersickness (Svec, 2017; Karwowski, 2019).  

 

6.7.2 Silné stránky studie 

Největší výhodou je jedinečnost výzkumu, protože momentálně žádná obdobná 

studie není k dispozici. V této studii se pracovalo s moderním systémem virtuální reality 

a bylo možné porovnávat pacienty po CMP s i bez neglekt syndromu a zdravé probandy. 

Ačkoliv se jedná o studii s malým počtem probandů, přispívá do EBM (Evidence Based 

Medicine) a poskytuje příklad metodiky experimentu pro budoucí studie. 

Další silnou stránkou je teoretická část, ve které jsou shrnuty dosavadní důležité 

poznatky o cybersickness, které zatím postrádají v odborné literatuře jasně danou strukturu 

a souvislosti. 
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6.8 Možná interpretace výsledků 

Jak již bylo zmíněno, vzhledem k malé skupině probandů a následnému 

neparametrickému testování se k výsledkům studie musí přistupovat s určitým nadhledem.  

Dalším důvodem, proč není možné výsledky považovat za obecnou pravdu, je 

specifičnost použité virtuální reality. V teoretické části je popsáno, kolik různých vlastností 

VR může ovlivňovat vznik CS a hry ve virtuálním prostředí jsou příliš rozmanité. Od her 

jako tato, kdy proband sedí a jen otáčí hlavou, přes procházky na běžícím pásu (Kim A, 

2017) až k virtuální jízdě po Velké čínské zdi na raketou poháněné rikše (Kim NG, 2019). 

Předchozí body by ale neměly ani v nejmenším ubírat výzkumu na důležitosti. Sběr 

dat i statistické zpracování proběhlo na odborné úrovni a přineslo důležité výsledky. Dokud 

bude zmíněna podstata a čas hry ve VR, je možné data interpretovat a využít je pro vytváření 

návrhů pro budoucí terapie neglekt syndromu pomocí her ve virtuální realitě. 
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7 ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo zjistit, zda pacientům s neglekt syndromem hrozí při pobytu 

ve virtuálním prostředí vyšší riziko získání cybersickness a následně na základě získaných 

výsledků zhodnotit nastupující trend tvorby her ve virtuální realitě určených jako doplněk 

k terapii neglekt syndromu.  

V obecné části byla stručně charakterizována problematika neglekt syndromu. Dále 

byly shrnuty poznatky o cybersickness, které ukazují, že mezi hlavní aspekty ovlivňující 

vznik a závažnost cybersickness patří poruchy rovnovážného ústrojí a posturální stability, 

oční vady a vlastnosti samotného systému virtuální reality, jako jsou kvalita obrazu 

i aplikace, čas hraní a pohyb ve hře. Z dosavadních studií vyplývá, že pacientům s neglekt 

syndromem hrozí teoreticky vyšší riziko získání cybersickness jak oproti zdravé populaci, 

tak i oproti pacientům po CMP bez neglekt syndromu. 

Pro splnění cíle studie byl vytvořen experiment testující cybersickness před a po 

absolvování desetiminutové hry ve virtuální realitě určené přímo k terapii neglekt syndromu, 

během které probandi seděli a pohybovali hlavou a trupem. Testování proběhlo na 

probandech bez neurologického postižení a na pacientech po CMP s i bez neglekt syndromu. 

Získaná data byla dále statisticky zpracována. 

Hlavními příznaky získané cybersickness během experimentu byla nevolnost 

a únava. Pacienti s neglekt syndromem měli na virtuální realitu obdobnou reakci jako zdraví 

probandi a cybersickness se u nich vyskytla v zanedbatelné míře. U pacientů skupiny CMP 

se cybersickness vůbec neobjevila, naopak došlo k výraznému zlepšení. Zpracování 

výsledků ukázalo, že pacienti skupiny CMP mají statisticky významně nižší riziko získání 

Nausea složky cybersickness oproti populaci zdravé i oproti pacientům s neglekt 

syndromem.  

Vzájemný vztah mezi mírou neglekt syndromu a získanou cybersickness sice vyšel 

nevýznamný, ale signifikantní vyšel vztah míry neglekt syndromu s výslednou 

cybersickness (opět složkou Nausea), proto by bylo vhodné další testování. 

Vzhledem k výsledkům tohoto experimentu a předchozích studií je možné prohlásit, 

že pacienti s neglekt syndromem nejsou významně náchylnější k cybersickness oproti 

zdravé populaci a že hry ve virtuální realitě pro terapii neglekt syndromu jsou vhodným 

doplněním terapie po CMP. Konkrétně dobré výsledky přinesla aplikace, během které 

uživatel 10 minut hrál v sedě pomocí pohybů hlavy, ale dá se očekávat, že podobně dobré 

výsledky budou i u náročnějších her. 
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Příloha č. 1 – Vyjádření Etické komise  
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Příloha č.2 – Vzor informovaného souhlasu 
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Příloha č. 3 - Seznam použitých zkratek 

ADL – Activity of Daily Living 

CBS – Catherine Bergego Scale 

CFF – Critical Flicker Fusion 

CMP – Cévní mozková příhoda 

CS – Cybersickness  

CSQ – Cybersickness questionnaire 

CVS – Computer Vision Syndrome 

DES – Digital Eye Strain 

FMS – Fast Motion Sickness Scale 

HMD – Head-Mounted Display 

IPD – Interpupillary Distance 

KF-NAP – Kessler Foundation Neglect Assessment Process 

MOVANT – MOVement ANTwerp 

MS – Motion Sickness 

MSAQ – Motion Sickness Assessment Questionnaire 

MSQ – Pensacola Motion Sickness Questionnaire 

n. – nervus 

SS – Simulator Sickness 

SSQ – Simulator Sickness Questionnaire 

VA – Vergenční-akomodační  

VDT – Visual Display Terminator 

VR – Virtuální realita 

VRSQ – Virtual reality sickness questionnaire 
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Příloha č. 4 - Seznam tabulek 

Tabulka 1 – Srovnání frekvence mrkání v běžném stavu a při sledování monitoru 

(n = 21) (Kim J, 2018) 

Tabulka 2 – Srovnání frekvence mrkání v běžném stavu a při používání HMD (n = 21) 

(Kim J, 2018) 

Tabulka 3 – Přehled o skupinách probandů. Průměr (směrodatná odchylka). 

Tabulka 4 – Složky SSQ u Neglekt skupiny a hodnoty KF-NAP. 

Tabulka 5 – Složky SSQ u skupiny CMP. 

Tabulka 6 – Složky SSQ u skupiny Zdraví. 

Tabulka 7 – Hodnoty výsledného Total score u všech skupin. 

Tabulka 8 – Mean Rank všech skupin pro získanou složku Nausea. 

Tabulka 9 – Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku 

Nausea. 

Tabulka 10 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a CMP 

k riziku získání složky Nausea. 

Tabulka 11 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a Neglekt 

k riziku získání složky Nausea. 

Tabulka 12 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami CMP a Neglekt 

k riziku získání složky Nausea. 

Tabulka 13 – Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku 

Oculomotor. 

Tabulka 14 – Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku 

Disorientation. 

Tabulka 15 – Mean Rank všech skupin pro získanou složku Total score. 

Tabulka 16 – Kruskal-Wallis test hodnotící vztah mezi skupinami pro získanou složku 

Total score. 

Tabulka 17 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a CMP 

k riziku získání složky Total score. 

Tabulka 18 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami Zdraví a Neglekt 

k riziku získání složky Total score. 

Tabulka 19 – Mann-Whitney test hodnotící vztah mezi skupinami CMP a Neglekt 

k riziku získání složky Total score. 

Tabulka 20 – Spearmanův korelační koeficient hodnotící vztah mezi mírou neglekt 

syndromu (KF-NAP = CBS10) a získanými složkami SSQ u skupiny 

Neglekt. 

Tabulka 21 – Spearmanův korelační koeficient hodnotící vztah mezi mírou neglekt 

syndromu (KF-NAP = CBS10) a výslednými složkami SSQ u skupiny 

Neglekt 

 

 

  



89 
 

Příloha č. 5 - Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Příklad Star cancellation test, kdy měl pacient zakroužkovat všechny malé 

hvězdy. Počet nezaškrtnoutých hvězd odpovídá míře neglekt syndromu 

(Li, 2015) 

Obrázek 2 – Překreslování obrázků z Behavioural inattention test. Pacienti mají 

tendenci k vynechávání detailů z levé strany (Zebhauser, 2019) 

Obrázek 3 – Vergenční-akomodační konflikt. Oční akomodace je zaostřená na 

obrazovku, zatímco konvergence na bod ve virtuální hloubce (Urvoy, 

2013) 

Obrázek 4 – Yerkes - Dodsonův zákon. Performance = výkon, Level of arousal = míra 

motivace (Kreutzer, 2010) 

Obrázek 5 – Výpočet SSQ kategorií. Symptoy: celkový diskomfort, únava, bolest 

hlavy, oční únava, náročné zaostřování, zvýšené slinění, pocení, 

nevolnost, zhoršená koncentrace, tlak v hlavě, rozmazané vidění, točení 

hlavy s otevřenýma očima, točení hlavy se zavřenýma očima, závrať, 

nechutenství, říhání. (Kennedy, 1993) 

Obrázek 6 – Troublesomeness - kategorie pro simulátory podle Total skóre (průměr 

nebo medián). Kategorie jsou: no symptoms = bez příznaků, negligible 

symptoms = zanedbatelné příznaky, minimal symptoms = minimální 

příznaky, significant symptoms = významné příznaky, symptoms are 

a concern = symtomů je třeba se obávat a poslední a problem 

simulator = špatný simulátor (Hettinger, 2003) 

Obrázek 7 – Dotazník VRSQ Symptoy: celkový diskomfort, únava, oční únava, 

náročné zaostřování, bolest hlavy, tlak v hlavě, rozmazané vidění, točení 

hlavy se zavřenýma očima, závrať (Kim HK, 2018) 

Obrázek 8 – Výpočet kategorií VRSQ (Kim HK, 2018) 

Obrázek 9 – Cesta z RevArte do UZY, 530 metrů, vytvořeno pomocí Mapy.cz 

Obrázek 10 – HTC VIVE headset, ovladače a kamery (získáno z webu 

https://cz.ditching.eu) 

Obrázek 11 – Prostředí hry Bird game s indikátorem času sledování hledaného ptáka (z 

archivu autora) 
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Příloha č. 6 – Změna položek SSQ 

Seznam položek: Q1 = celkový diskomfort, Q2 = únava, Q3 = bolest hlavy, 

Q4 = oční únava, Q5 = náročné zaostřování, Q6 = zvýšené slinění, Q7 = pocení, 

Q8 = nevolnost, Q9 = zhoršená koncentrace, Q10 = tlak v hlavě, Q11 = rozmazané vidění, 

Q12 = točení hlavy s otevřenýma očima, Q13 = točení hlavy se zavřenýma očima, 

Q14 = závrať, Q15 = nechutenství, Q16 = říhání. Kladné hodnoty značí o kolik bodů došlo 

ke zhoršení.  

Rozřazení do skupin: N = Neglekt, C = CMP, H = Zdraví 

 

PatID Neglect Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

1 N -1 0 0 -1 2 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 

2 C 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 C -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

4 N 0 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 N 0 0 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7 N 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

8 N 0 1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 C 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 C 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 

12 N 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 C 1 2 0 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 

14 N 0 0 2 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 

15 N 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 N 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 H 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 H 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 H 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 H 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 

23 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 H -1 0 0 -1 -1 0 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 

25 H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 H 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
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Příloha č. 7 – Korelační diagram mezi hodnotami KF-NAP a výslednými hodnotami 

složky Nausea  

Korelační diagram mezi výslednými hodnotami Nausey a KF-NAP (CBS10) 

naznačující tendenci k přímé úměře. 

 

 


