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Abstrakt 

 

Název práce:  

Vliv virtuální reality na stabilizační funkce pacientů po cévní mozkové příhodě 

s neglect syndromem 

 

Cíle:  

Cílem této práce bylo zjistit, zda se pacientům po cévní mozkové příhodě s neglect 

syndromem významně zhoršuje posturální stabilita v důsledku vystavení virtuální realitě 

oproti zdravým probandům a pacientům po cévní mozkové příhodě bez neglect syndromu. 

 

Metody:  

Výzkumu se zúčastnilo 28 probandů, z toho 10 pacientů po cévní mozkové příhodě 

s neglect syndromem, 6 pacientů po po cévní mozkové příhodě bez neglect syndromu 

a 12 zdravých probandů. Všichni pacienti byli testováni pomocí Catherine Bergego Scale 

k ohodnocení neglect syndromu před samotným okamžikem měřením změn stability. Toto 

měření se sestávalo z otestování probandů pomocí Timed Up and Go testu a částí Berg 

Balance Scale. Poté podstoupili 10 minut hry v imerzivní virtuální realitě. Okamžitě poté 

byly Timed Up and Go test a Berg Balance Scale zopakovány. Data byla zpracována pomocí 

MySQL databáze s využitím programu HeidiSQL. 

 

Výsledek: 

Po vystavení virtuální realitě není rozdíl ve změnách posturální stability u pacientů 

s neglect syndromem oproti zdravým probandů nebo pacientům po cévní mozkové příhodě 

bez neglect syndromu, tzn. bezpečnost využití virtuální s ohledem na riziko pádů není 

negativně ovlivněná přítomností neglect syndromu. 

 

Klíčová slova:  

Neglect syndrom, virtuální realita, posturální stabilita, cybersickness 

  



 

Abstract 

 

Title: 

The influence of virtual reality on stabilization functions of patients after 

cerebrovascular accident with neglect syndrome. 

 

Objectives: 

The objective of this thesis was to clarify whether postural stability of patients after 

cerebrovascular accident with neglect syndrome significantly worsen as an after-effect 

of virtual reality exposure in comparison with healthy probands and patients after 

cerebrovascular accident without neglect syndrome. 

 

Methods: 

28 probands took part in this research, specifically 10 patients after cerebrovascular 

accident with neglect syndrome, 6 patients after cerebrovascular accident without neglect 

syndrome, and 12 healthy probands. All patients had been tested with Catherine Bergego 

Scale to evaluate neglect syndrome before the measurement of postural stability itself. That 

measurement consisted of probands being tested with Timed Up and Go test and a part 

of Berg Balance Scale. Afterwards, they took 10 minutes of immersive virtual reality game. 

Immediately after that Timed Up and Go test and Berg Balance Scale were repeated. 

The data were processed with MySQL database using a HeidiSQL program. 

 

Results: 

This research suggests that after exposure to virtual reality, there is no difference in 

changes of postural stability of patients with neglect syndrome in comparison with healthy 

probands or patients after cerebrovascular accident without neglect syndrome, i.e. safety of 

the use of virtual reality with regards to the risk of falls is not negatively affected by the 

presence of neglect syndrome. 
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1  Úvod 

 

Neglect syndrom, česky též syndrom opomíjení (Brázdil 2002), je častou poruchou 

objevující se po cévních mozkových příhodách a projevuje se sníženým uvědomováním si 

poloviny prostoru kontralaterálně od místa léze (Nijboer et al. 2018). Tento syndrom je 

asociovaný s delší dobou rekonvalescence, její horší kvalitou (Revet et al. 2019), horší 

obnovou motorických funkcí horních končetin (Doron a Rand 2019) nebo se zhoršenou 

posturální stabilitou (Ness et al. 2009). 

Jelikož je v současné době stále problém s nízkou reliabilitou běžně využívaných 

diagnostických nástrojů (Rengachary 2009) stejně jako s nepřesvědčivou účinností mnoha 

terapeutických přístupů, začaly se zkoumat přístupy nové (Azouvi et al. 2017). Jedním 

ze slibných alternativních přístupů k diagnostice i terapii je využití virtuální reality (Vaes 

et al. 2015). Výzkum virtuální reality je bohužel zatím zejména v doméně zábavního 

průmyslu, v menší míře se ale také zkoumá její terapeutický potenciál v léčebné rehabilitaci, 

v neurorehabilitaci např. u pacientů po cévních mozkových příhodách, jiných získaných 

poškození mozku a míchy (Hornby et al. 2020) nebo pacientů s Parkinsonovou chorobou 

(Kim et al. 2017). Nicméně, možnosti pozitivního vlivu virtuální reality na neglect syndrom 

byly zaměřením jen velmi malého počtu studií a její potenciální negativní efekt nebyl 

u těchto pacientů zkoumán vůbec. 

Práce si klade za cíl popsat potenciální rizika spojená s touto intervencí, kterým se 

dosud ve výzkumu využití virtuální reality nevěnovala dostatečná pozornost. Konkrétně se 

zaměřuje na zhoršení rovnováhy pacientů a s tím spojené zvýšené riziko pádů, protože 

nedostatky relevantních informací v této oblasti mohou negativně ovlivnit bezpečí pacientů. 

Teoretická část poskytuje nutný vhled k porozumění principů neglect syndromu 

a konvenčních diagnostických a terapeutických metod, s nimiž jsou nové přístupy často 

porovnávány. Také je zde nastíněn současný stav vědění o využití virtuální reality u neglect 

syndromu. V praktické části je pak pomocí experimentu zjišťován vliv virtuální reality 

na posturální stabilitu a rychlost chůze pacientů s neglect syndromem, které jsou 

porovnávány s výsledky pacientů po cévní mozkové příhodě bez neglect syndromu 

a zdravých probandů. 
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2  Část teoretická 

 

2.1  Neglect syndrom 

 

2.1.1  Vymezení pojmu 

 

Neglect syndrom je neuropsychologický syndrom objevující se v návaznosti 

na získaná poškození mozku, zejména po poškození pravé cerebrální hemisféry (v 90 % 

případů). Nejčastěji se s ním setkáváme po pravostranných cévních mozkových příhodách 

(dále CMP) (Lunven a Bartolomeo 2017). 

Neglect se projevuje sníženým povědomím o stimulech v hemiprostoru 

na kontralaterální straně od místa léze (dále zmiňována jako „opomíjená strana“ 

anebo „kontralezionální strana“), většinou tedy vlevo, a schopností na ně reagovat. Obvykle 

ovlivňuje buď pozornost a vnímání, anebo záměr a akci. Pro ilustraci může jít např. buď 

o hypokinezi směrem k opomíjené straně vč. snížené aktivity končetin dané strany, 

anebo o neschopnost zareagovat na stimuly z orgánů opomíjené strany, př. opomíjené strany 

očí, hlavy nebo těla (Buxbaum et al. 2004). Zároveň však není tento stav vysvětlitelný 

primárním motorickým nebo senzorickým postižením (Heilman et al. 1987). 

Nicméně, jde o heterogenní syndrom s mnoha subtypy. Tento tzv. prostorový neglect 

(anglicky „spatial“ neglect) lze dělit na osobní či personální (ovlivňující vnímání prostoru 

těla), peripersonální (zahrnující prostor v dosahu rukou) a extrapersonální neglect 

(prostor v delší vzdálenosti).  

Dále může být členěn na alocentrický neglect (na předměty zaměřený), 

charakterizovaný omezenou schopností vnímat stimuly z opomíjené strany nezávisle na 

jejich lokaci v prostoru (Spaccavento et al. 2017), a na egocentrický (na osobu zaměřený), 

charakterizovaný nepozorností ke stimulům lokalizovaným v prostoru od střední čáry 

jednotlivce na kontralezionální stranu (Karnath a Rorden 2012).  

Reprezentační či imaginární neglect se týká imaginárního prostoru, brání 

postiženému správně popisovat, vyjadřovat a prozkoumávat obsah jejich mentálních obrazů 

na opomíjené straně, např. obsah představy nebo vzpomínky (Salvato et al. 2014).  

Podle senzorických a motorických modalit lze dělit jednostranný prostorový neglect 

na vizuální, definovaný neschopností detekovat stimuly v zorném poli na opomíjené straně, 

nebo auditorní, definovaný deficitem pozornosti pro zvuky a verbální stimuly z opomíjené 
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strany prostoru. Motorický neglect je definován jako neschopnost spontánně používat 

končetiny na opomíjené straně. Jak již bylo zmíněno, vše bez primárního motorického 

nebo senzorického deficitu (Rode et al. 2017). 

Čistě motorický, senzorický, resp. peripersonální neglect byly často pozorovány. 

Na druhou stranu izolovaný personální neglect se objevoval jen zřídka (Buxbaum 

et al. 2004). 

Ve velmi závažných případech neglectu může deficit zahrnovat i částečné opomíjení 

ipsilezionální strany, tedy hemiprostoru na stejné straně jako je léze mozku (Nijboer et al. 

2018) 

 

2.1.2  Incidence 

 

Obvykle bývá citována studie, dle níž se neglect syndrom projeví u 13-81 % pacientů 

po iktu v pravé hemisféře mozku (Stone et al. 1992). Zmíníme-li některé novější studie, ty 

se shodují na incidenci neglect syndromu v hodnotě zhruba 50 % po pravostranném CMP 

(Nijboer et al. 2013a; Spaccavento et al. 2017). Jde tedy o velmi četný stav, z celkového 

množství pacientů po CMP neglect syndromem trpí 25-30 % (Appelros et al. 2002; 

Buxbaum et al. 2004).  

 

2.1.3  Hypotézy vzniku neglect syndromu 

 

Starší, leč stále poměrně přijímaná teorie (Posner et al. 1984) tvrdí, že neglect je 

způsoben deficitem schopnosti „vypnutí“ vnímání, resp. pozornosti vůči stimulům 

z ipsilezionální strany. Tato teorie je založena na pozorování, že pacienti s parietálním 

poškozením mozku jsou značně pomalí k uvědomění si cíle prezentovaného 

v kontralezionálním zorném poli, pokud mu předchází podnět v prostoru, který navádí 

pozornost k ipsilezionálnímu zornému poli. Autoři studie tedy navrhli, že parietální 

poškození mozku vytváří patologicky zvýšený sklon k vnímání ipsilezionálního 

hemiprostoru, v podstatě jde tedy o „hyperpozornost“. Kvůli tomuto sklonu zůstanou 

kontralezionální stimuly nepovšimnuty. Zvýšenou pozornost vůči ipsilezionální straně 

ilustruje Obr. 1. 
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Obr. 1 Příklad spontánního pohybu očí probandů v prázdné místnosti, resp. pouze 

s kamerou přímo před probandy. První skupina měla diagnostikovaný neglect syndrom 

po pravostranné lézi, kontrolní skupina byla bez léze mozku (převzato z Karnath 

a Rorden 2012). 

 

Další hypotéza přidává ne-prostorový aspekt k vysvětlení extinkce (Desimone 

a  Duncan 1995). Dle ní „zdroje“ pozornosti jsou limitované a neurální reprezentace stimulů 

musí o tyto omezené „zdroje“ soutěžit. U pacientů s poškozením mozku se kvůli 

jednostranné lézi druhá strana v rámci této soutěži upřednostňuje. Tato hypotéza pomáhá 

vysvětlit tyto komplexní fenomény, kterými neglect syndrom a fenomén extinkce jistě jsou 

(viz. kapitola „2.1.4  Další komplikace často provázející neglect syndrom”). Například bylo 

prokázáno, že zvýšené nároky na pozornost souběžně probíhajícím úkolem oslabuje 

povědomí o kontralezionálním hemiprostoru u pacientů s poškozením mozku (Bonato 

2012). 

Nicméně, Posnerova (1984) teorie se opírá o pozorování pacientů s lézí parietálního 

laloku. Nabízí se tedy otázka, zda právě toto poškození je příčinou neglect syndromu, 

popř. která část mozku za tento syndrom zodpovídá.  

V posteriorním parietálním kortexu asociační arey provádějí časoprostorovou 

syntézu vizuálních vjemů. Dále jsou neurony v této oblasti zodpovědné za paměťovou stopu 
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týkající se důležitých vizuálních vjemů, která je obnovována s každým novým pohybem očí, 

tzv. vizuálně prostorová pracovní paměť („Visuospatial Working Memory“). Proces této 

vizuálně prostorové pracovní paměti se zdá být klíčový jednak pro vizuální percepci, druhak 

pro vizuálně řízenou akci, protože ta může řídit aktivní a koherentní prozkoumávání zorného 

prostředí, v podstatě časoprostorovou organizaci celkového chování. Také tato část mozku 

ovlivňuje selekci vnímaných informací (Pisella 2017). 

Parr a Friston (2018) prezentují systém 3 lokalit či „sítí”, jejichž poškození vede 

k vizuálnímu neglect syndromu. První je dorzální síť pozornosti („The Dorsal Attention 

Network“) skládající se z colliculus superior, frontálního očního pole a laterálního 

intraparietálního kortexu. Tyto struktury spolu komunikují skrz první větev fasciculus 

longitudinalis superior (Bartolomeo et al. 2012). Druhá je ventrální síť pozornosti 

(„The Ventral Attention Network”) skládající se z ventrálního frontoparietálního kortexu 

vč. temporoparietální junkce. Léze těchto oblastí jsou dle některých autorů silněji 

asociovány se vznikem neglect syndromu než léze dorzální sítě (Corbetta a Shulman 2011). 

Tyto regiony jsou propojeny třetí větví fasciculus longitudinalis superior (Bartolomeo 

et al. 2012). Třetí jsou subkortikální struktury, konkrétně substantia nigra pars reticulata, 

bazální ganglia (zejména putamen, ale i nucleus caudatus), pulvinar thalami a trakty bílé 

hmoty spojující dorzální a ventrální síť pozornosti. Ukazuje se, že právě dráhy bílé hmoty, 

jako například zmíněný fasciculus longitudinalis superior, mají v patogenezi významnou roli 

(Toba et al. 2018). 

Z těchto informací je možné usuzovat, že předpoklad, že parietální kortex, resp. jeho 

léze je zodpovědná za vznik neglect syndromu, se zdá být pravdivý, leč značně zjednodušený 

a nekompletní. Výše zmíněné studie zmiňují vliv struktur temporálního a frontálního laloku 

a také subkortikálních struktur (Parr a Friston 2018, Toba et al. 2018). 

 

2.1.4  Další komplikace často provázející neglect syndrom 

 

Neglect syndrom často nebývá jediný neurologický deficit, kterým pacient trpí. 

Pro reálnější představu stavu takového pacienta níže popisuji některé hlavní obtíže 

s neglectem nejběžněji spojené. 

Jako první je nutné zmínit příznaky objevující se po získaných poškození mozku 

obecně, zejména po CMP. Dominantním symptomem bývá různě rozvinutá hemiparéza 

kontralaterálně od místa léze. Jde o symptom dobře prozkoumaný, jehož detailní popis je 
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však mimo kapacitní možnosti této práce. Velmi častá obtíž bývá také afázie, ať už 

motorická nebo senzorická, obě se ale objevují obvykle při lézi levé mozkové hemisféry, 

s neglect syndromem tedy nebývají asociovány (Ambler 2010). Apraxie je porucha 

vykonávání koordinovaných, cílených, naučených pohybů na základě poškození centrálních 

mechanismů, nikoli efektorů. Jde o častou komplikaci po CMP, obvykle ale po lézi 

dominantní hemisféry. S neglect syndromem tedy nebývá asociována (Coslett 2018). 

Další častý, neglect syndromu podobný stav je fenomén extinkce. Jde také 

o poruchu objevující se zejména po postižení pravé mozkové hemisféry a postihující 

vnímání kontralezionálního hemiprostoru, ale pouze pokud je zároveň přítomný stimul 

v ipsilezionálním hemiprostoru (Priftis et al. 2013a). Na rozdíl od neglect syndromu je 

při tomto fenoménu při přítomnosti pouze jednoho stimulu na kterékoli straně pacient 

schopný ho registrovat normálně. Jde tedy o méně závažnou poruchu. Je běžné, že příznaky 

neglect syndromu postupně odeznívají do obrazu fenoménu extinkce, jež může přetrvávat 

dlouhodobě (Brázdil 2002). 

Anosognózie je neurologický stav, při kterém si pacient není vědom vlastního 

neurologického deficitu nebo psychiatrického stavu. Jelikož se častěji objevuje při lézy 

pravé mozkové, resp. nedominantní hemisféry (Prigatano 2014), je nutné ji zde zmínit. 

Po CMP se může projevit neuvědomováním si a popíráním neglect syndromu, 

ale třeba i vlastní hemiparézy (Antoniello a Gottesman 2019). Nemusí jít nutně o absulutní 

popírání některého z těchto stavů, pacienti mohou mít například problém s uvědoměním si 

rozsahu svých obtíží (Chen a Toglia 2019). S tím je často spojena anosodiafórie, tedy sklon 

k emočnímu stavu lhostejnosti. Kromě toho mají postižení pacienti vyšší tendenci 

k pozitivnímu sebehodnocení a vyhýbání se informacím s opačným emočním nábojem 

(Gasquoine 2016). 

Přesně inverzní emoční naladění je ovšem též časté. Incidence deprese je po iktu 

29 % a zůstává stabilní až 10 let po CMP. Kumulativní incidence činí 39-52 % v rámci 5 let 

po iktu. Hlavními prediktory deprese jsou disabilita, deprese před iktem, poškození kognice, 

závažnost iktu a emoční úzkost. Depresivní ladění samozřejmě snižuje kvalitu života 

a motivaci k rehabilitaci a zvyšuje míru mortality a disability (Ayerbe et al. 2013). 
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2.1.5  Vliv neglect syndromu na obnovu motorických funkcí po CMP 

 

Navzdory tomu, že neglect syndrom je poměrně dobře prozkoumaný fenomén, je 

otázka jeho přímého vlivu obnovu motorických schopností ne úplně jasná. Bylo provedeno 

několik studií týkajících se návratu funkcí horních končetin, z nichž vyplývá, že neglect 

syndrom je asociovaný s chabou motorickou kapacitou a menší obnovou funkce po iktu 

(Doron a Rand 2019), resp. pomalejším zlepšováním motorických funkcí v prvních 

10 týdnech po CMP oproti pacientům bez neglect syndromu, což je časové okno, v němž by 

měla nastupovat spontánní neurologická úzdrava. Pacienti s neglectem také mívají nižší 

svalovou sílu horních končetin (Nijboer et al. 2014a). 

Vzhledem k výše zmíněným nevýhodám, které postihují pacienty s neglectem, je 

s podivem, že pouze jedna studie (Grattan et al. 2016) specificky adresovala vliv neglect 

syndromu na výsledky funkčnosti horních končetin po intervenci. Tato studie bohužel 

nečlenila probandy na experimentální a kontrolní skupinu, což snižuje možnost validního 

zhodnocení účinnosti jejich intervence. Obecně řečeno, prozatím je nedostatek výzkumů 

týkajících se efektivnosti senzimotorické intervence ke zlepšení funkce horních končetin 

u pacientů s neglect syndromem. 

Obdobné studie zabývající se dolními končetinami se mi nepodařilo nalézt, a ačkoli 

lze předpokládat podobný vliv neglectu na funkci dolních končetin jako u končetin horních, 

je třeba tuto hypotézu potvrdit budoucími výzkumy. 

Mimo to se také ukazuje, že neglect syndrom je signifikantně a nezávisle negativně 

asociovaný s posturální kontrolou a rovnováhou, ať už se jedná o statické polohy 

či dynamický pohyb, přinejmenším v prvních měsících po iktu (Ness et al. 2009). Pacienti 

s peripersonálním neglectem vykazují signifikantní výchylku těžiště v laterolaterálním 

směru, ne však v anteroposteriorním směru. Extrapersonální neglect s takovou výchylkou 

spojen není (Nijboer et al. 2014b). Kromě toho, emoční úzkost a deprese mohou zvýraznit 

příznaky vertiga a pocit motání hlavy (Yardley a Redfern 2001). Dai et al. (2014) 

vypozoroval, že u pacientů s neglect syndromem se signifikantně častěji vyskytují pády. 

 

Vliv neglect syndromu na aktivity běžného života 

Obecně řečeno, pacienti s neuropsychologickými poruchami, jako je např. neglect 

syndrom nebo afázie, jsou na tom po funkční stránce krátce po iktu výrazně hůře než pacienti 

bez těchto poruch. Dá se očekávat, že jejich rehabilitace následující po iktu bude muset být 
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delší, a i přes to možná nikdy nedosáhnou stejné úrovně fungování v rámci aktivit běžného 

života. Je vhodné podporovat pacienty k časté autoterapii, pokud možno i se zapojením 

jejich rodinných příslušníků (Revet et al. 2019). 

Vše výše zmíněné je nutné chápat v kontextu kvality života pacienta, již to 

samozřejmě výrazně zhoršuje. Jedna z hlavních priorit pacientů po iktu je znovu získat 

schopnost jít kamkoli si přejí v rámci domova nebo jejich komunity (Oh-Park et al. 2014). 

K obecné mobilitě pacientů po iktu spolupřispívá mnoho faktorů, hlavně bývají zahrnovány 

v potaz ty z fyzické domény, jako například kardiovaskulární rezerva, rovnováha 

a schopnost chůze do a ze schodů (Vahlberg at al. 2013). 

Nicméně, rozsah a frekvence pohybových aktivit v živém prostoru se také ukazují 

být asociovány s dalšími než jen s těmito fyzickými funkcemi, například se zrakovými 

funkcemi, zapojením do společnosti (Barnes et al. 2007) nebo celkovou psychologickou 

pohodou, anglicky „well-being” (Murata et al. 2006). Jak zdůrazňuje Oh-Park (2014), 

k bezpečnému pohybu doma i venku potřebuje jedinec prostorové vnímání těla, svého 

prostředí a relativní polohy a dynamických vztahů mezi těmito dvěma prvky. Dysfunkce 

na kterékoli úrovni této prostorové kognice může limitovat pacientovu schopnost pohybovat 

se ve svém prostředí a provádět specifické aktivity. 

Z dřívějších částí této kapitoly by se mohlo zdát, že neglect má vliv na funkční 

projevy jedince pouze krátce po iktu, řekněme v několika málo týdnech. Ačkoli spontánní 

neurobiologická úzdrava neglect syndromu vskutku přirozeně nastupuje u většiny pacientů 

během prvních 10-12 týdnů po iktu, i poté zůstává přítomný v 30-40 % případů rok 

po těžkém iktu u pacientů, kteří nepodstoupili žádnou specifickou terapii (Nijboer et al. 

2013a). Nicméně, pacienti s neglect syndromem v akutní fázi, i pokud se z něj zotavili, 

budou pravděpodobně vykazovat horší obnovu funkcí v chronické fázi v mnoha aspektech 

života, například v sebeobsluze, sociálních interakcích a volnočasových aktivitách (Nijboer 

et al. 2013b). 

Připomeneme-li si projevy neglectu popsané dříve, například projev percepčního 

deficitu (ať už vizuálního nebo auditorního, tak i taktilního), ztrátu paměti spojenou 

s prostorem nebo snížení volní motoriky na opomíjené straně, je jednoznačné, že neglect 

syndrom může zhoršovat schopnost navigace v prostoru, zvyšovat riziko pádů a celkově 

zvyšovat rizika související s bezpečností pacienta. Pokud zdravotnický personál vyhodnotí 

zvýšenou míru těchto rizik, může doporučit pacientovi vědomé omezení specifických aktivit 

k zajištění bezpečnosti jedince (Oh-Park et al. 2014). Samozřejmě se obtíže běžného života 

neomezují pouze na obecnou schopnost navigace v prostoru. Problémy mohou být 
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např. s jedením jídla pouze z jedné poloviny talíře nebo prováděním hygieny jen 

na ipsilezionální straně těla (Nijboer et al. 2013b). 

 

2.1.6  Diagnostika neglect syndromu 

 

V průběhu posledních několika desetiletí byla vypracována celá řada hodnotících 

systémů přímo pro diagnostiku neglect syndromu. Vzhledem k poměrně širokému spektru 

subtypů neglectu není jednoduché ustanovit jednotný hodnotící systém, který by byl snadno 

proveditelný a vysoce reliabilní. V této kapitole jsou představeny některé z významných 

diagnostických systémů. Využití virtuální reality k diagnostice neglect syndromu bude 

později věnována samostatná kapitola, stejně jako možnostem terapie. Před zkoumáním 

těchto inovativních metod je však vhodné mít povědomí o ostatních přístupech k možnosti 

kvalitního porovnání. 

 

„Paper-and-pencil” testy 

„Paper-and-pencil” testy jsou k vyhodnocení přítomnosti symptomů neglectu již 

tradičně využívány v klinickém prostředí. V těchto tzv. „cancellation” testech je 

po pacientech vyžadováno najít cílové symboly, které jsou na listu papíru často spolu 

s jinými symboly, které mají odvádět pozornost. Mezi tyto testy patří např. přeškrtávání 

linky (Line Bisection/Cancellation Test, viz. Obr. 2)(Albert 1973), písmene (Letter 

Cancellation Test)(Diller a Weinberg 1976), kruhu (Vallar a Perani 1986), zvonu (Bells 

Test, viz. Obr. 3)(Gauthier et al. 1989) nebo hvězdy (Star Cancellation Test)  

Obr. 2 Příklad Line Cancellation Testu (převzato z Albert 1973). 
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(Wilson et al. 1987a). Hodnotí se pouze množství přeškrtnutých symbolů, 

popř. přesnost přeškrtnutí cíle, ne rychlost provedení těchto úkolů.  

Nicméně, jak poznamenává už Rengachary (2009), tyto „paper-and-pencil” testy 

mohou být poměrně málo citlivé k detekování symptomů neglectu, zejména v chronických 

fázích. Je nutné uvědomit si, že pacienti mohou být schopní se naučit kompenzační strategie 

pozornosti a v důsledku toho projít některým z těchto testů, ve kterém mají neomezené 

množství času na identifikování statických cílů. Citlivost těchto testů se pohybuje mezi 38 

a 52 % (Agrell et al. 1997, Lindell et al. 2007). Podle Grattan a Woodbury (2017) bývá 

neglect odhalen častěji při využití funkčních vyšetření a testovaní s pomocí virtuální reality 

než při využití „paper-and-pencil” testů. 

 

Obr. 3 Příklad Bells Testu (převzato z Gauthier et al. 1989). 

 

The Behavioural Inattention Test 

Tzv. „The Behavioural Inattention Test” je 15 složková standardizovaná testovací 

baterie skládající se z 6 „paper-and-pencil” testů (přeškrtávání linky (dva typy), písmene 

a hvězdy, kopírování obrázku postavy a volné kreslení), 9 behaviorálních testů (prohlížení 

obrázků, vytáčení čísla na telefonu, čtení menu a článku, přečtení času z hodin, třídění mincí, 

kopírování vět, čtení mapy a třídění karet (Wilson 1987b). 

Díky většímu množství dat z různých hodnocených aktivit je tato baterie testů 

senzitivnější k objevení neglect syndromu než využití samostatného „paper-and-pencil” 

testu. Zároveň je ale časově náročnější, celkově vyšetření trvá cca 1 hodinu. Nicméně, 
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The Behavioural Inattention Test je stále limitovaný na peripersonální prostor, a tedy 

nemůže identifikovat neglect personální a extrapersonální. Dále jelikož různé položky 

The Behavioural Inattention Testu vyžadují zároveň vizuální i manuální prozkoumávání 

prostoru, není možné na základě těchto testů odlišit senzorický a motorický neglect 

(Robertson a Halligan 1999). 

 

Catherine Bergego Scale 

Catherine Bergego Scale je vyšetřovací nástroj založený na pozorování pacienta 

během provádění specifických všednodenních aktivit, konkrétně 10 položek jako například 

oblékání se, komunikování nebo schopnost navádění v prostoru. Vše je hodnoceno 

na čtyřstupňové škále, kdy 0 = žádný neglect a 3 = závažný neglect. Hodnocení provádí jak 

terapeut, tak hodnocený pacient, a z rozdílů obou výsledných skóre se vypočítá skóre 

pro anosognózii. To silně koreluje se závažností neglectu (Azouvi et al. 1996). 

Touto škálou se již zabývalo mnoho studií a s jistotou tedy můžeme tvrdit, že 

Catherine Bergego Scale má výbornou validitu a reliabilitu v korelaci s klasickými testy 

neglectu, např „paper-and-pencil” testy a The Behavioural Inattention Testem, a dalšími 

funkčními testy jako Barthel Index, Postural Assessment for Stroke Scale anebo Functional 

Independent Measure (Chen et al. 2012). 

Jelikož v původní studii (Azouvi et al. 1996) chybí důkladný popis hodnocení 

jednotlivých kritérií a tento proces se mohl u jednotlivých kliniků lišit, byl vyvinut Kessler 

Foundation Neglect Assessment Process (KF-NAP), tj. návod k administraci Catherine 

Bergego Scale (Chen et al. 2012), jehož první strana je zobrazena na Obr. 4. 

Možné limitace tohoto nástroje jsou relativní časová náročnost vyšetření všech 

položek (okolo 40 minut a více) a fakt, že v praxi by Catherine Bergego Scale byla 

pravděpodobně vyhodnocována více odborníky, př. fyzioterapeutem, logopedem 

a ergoterapeutem, kdy hodnocení každého ze zúčastněných je do určité míry subjektivní 

(Chen et al. 2015). 
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Obr. 4 Záznamový list v současnosti používaný k hodnocení Catherine Bergego 

Scale (převzato z Chen a Hreha 2015). 

 

2.1.7  Terapie 

 

Od sedmdesátých let minulého století postupně a výrazně roste akademický zájem 

o problematiku neglect syndromu, byl proveden nespočet studií týkajících se rehabilitace 

pacientů s tímto postižením a byly vytvořeny desítky přístupů k terapii neglectu. Prvotní 

studie byly založeny na zvyšování pacientova uvědomování si opomíjení hemiprostoru skrz 
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tzv. „top-down“ mechanismy (důkladnější popis níže). Nepřesvědčivé výsledky těchto 

původních studií vedly k vývoji dalších přístupů (Azouvi et al. 2017). V následující části se 

budeme nejprve věnovat teoretickým principům některých hlavních metod léčby neglectu 

a až poté se budeme zabývat analýzou jejich účinnosti. 

 

„Top-down“ metody 

Původní studie týkající se rehabilitace neglectu využívaly empirických technik 

k stimulaci směru pohledu směrem k opomíjené straně s použitím „top-down“ technik, které 

jsou zaměřené na pacientovu volní snahu následovat terapeutových instrukcí. Terapie cílí 

na neurální systém (tj. „top“) s cílem dalšího ovlivnění distální fyzické úrovně (tj. „bottom) 

(Belda-Lois et al. 2011). To se skládá z tréninku směřování pohledu směrem k opomíjené 

straně za pomoci různých podnětů. Tento princip byl zkoumán zejména Dillerem 

a Weinbergem (1976) a je stále široce využívaný (Azouvi et al. 2017).  

Bylo vyvinuto mnoho terapeutických programů, které zahrnují variace v podstatě 

podnětů, zpětné vazby nebo trvání jednotlivých terapeutických jednotek, jejich počtu 

a frekvenci. Většina programů je rozprostřena do 4 týdnů s jednohodinovou rehabilitací 

denně, pětkrát týdně, tzn. 20 hodin celkové rehabilitace (Azouvi et al. 2017). Některé 

programy dávají důraz na znovunatrénování funkčních úkonů, např. čtení, psaní, oblékání 

se nebo řízení kolečkového křesla (Webster et al. 1984). Nutnost pacientova uvědomění si 

neglect syndromu a v jeho důsledku změněného chování vedlo některé autory k využívání 

náhrávání pacientů na video během provádění běžných denních aktivit s jeho následným 

rozborem jako zpětnou vazbou (Soderback et al. 1992). 

Jedním z typických příkladů je tzv. „visual scanning“ trénink. Ten je zaměřen 

na volní modifikaci pacientova chování, pacient je trénován k aktivnímu prozkoumávání 

kontralezionálního hemiprostoru během rozličných aktivit (př. prohlížení obrázků, 

kopírování textu, čtení atd.). Tento průzkum může být řízen terapeutem pomocí podnětů 

z kontralezionální strany a jeho zpětnou vazbou (Priftis et al. 2013b). 

Další „top-down“ metody jako například trénink představivosti („mental imagery“) 

byly inspirovány reprezentační teorií neglect syndromu (Smania et al. 1997). 

Byly autoři, podle kterých tyto „top-down“ metody byly limitovány kvůli svým 

požadavkům na schopnost zaměření pozornosti, která může být postižena nedostatkem 

uvědomění si vlastního neglect syndromu, tj. anosognózií. To byl jeden z popudů vedoucí 

k rozvoji jiných principů terapie (Gialanella et al. 2005).  
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„Bottom-up“ metody 

Některé týmy se zabývaly možností terapeutických metod, které by potřebovaly nižší 

požadavky na uvědomění si změny chování v důsledku neglectu. Tyto přístupy jsou 

založeny na manipulaci s pacientovým prostředím, resp. senzorickou stimulací. Společný cíl 

těchto manévrů leží v modulaci prostorového referenčního systému těla reagováním 

na různé senzorické podněty. Několik metod je založeno na principu ascendentní stimulace, 

např. vestibulární a galvanická stimulace, optokinetická stimulace a elektrická stimulace 

svalů krku (Rossetti a Rode 2002). Experimentální studie ukázaly, že umístění vertikálního 

zrcadla na ipsilezionální, neopomíjenou stranu pomáhá brát v potaz vizuální stimuly z druhé, 

opomíjené poloviny prostoru. Kromě transferu vizuální informace z opomíjené strany 

prostoru do neopomíjené mohou zrcadla modulovat vizuálně-proprioceptivní integraci 

a přispívat k obnově prostorové reprezentace, která je u pacientů s neglectem narušena 

(Ramachandran et al. 1999). 

Jiní autoři se pokusili řešit vizuální neglect zakrytím ipsilezionálního oka páskou, 

popř. omezením zorného pole na ipsilezionální straně obou očí pomocí brýlí s neprůhlednou 

částí čoček na jejich ipsilezionání straně. Záměr je stimulovat orientaci očí směrem 

k opomíjené straně (Beis et al. 1999). 

Tzv. prismatická adaptace je fenomén motorické adaptace na nové vizuálně-

prostorové uspořádání prostoru způsobené speciálními brýlemi, které „přesunou“ vizuální 

stimuly v horizontální rovině směrem k ipsilezionální straně, obvykle o 10°. 

Jako kompenzaci začne pacient směřovat pohled více ke kontralezionální straně (Priftis 

et al. 2013b). Původně bylo navrhováno, že zlepšení neglectu po této terapii bylo spojeno 

s redukcí ve vyrovnání reprezentace střední sagitální osy (Rossetti et al. 1998). Zlepšení 

neglectu spolu s aktivací asociačních kortikálních center během této terapie (Luauté et al. 

2009) potvrzuje, že senzimotorická adaptace může ovlivnit vysokoúrovňovou reprezentaci 

prostoru pomocí „bottom-up” mechanismů. Nedostatek efektu následující po prismatickému 

vystavení, které deviovalo prostředí k opomíjené straně, je důkazem směrové specificity 

prismatické adaptace (Luauté et al. 2012). 

 

Neinvazivní mozkové stimulace 

Techniky neinvazivní mozkové stimulace, zejména transkraniální magnetická 

stimulace (transcranial magnetic stimulation, TMS) a transkraniální stimulace 

stejnosměrným proudem (transcranial direct current stimulation, tDCS), jsou další slibné 
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přístupy. Byly vytvořeny na základě modelu mezihemisférové kompetice cílené k zaměření 

pozornosti směrem k opačnému hemiprostoru (Kinsbourne 1987). 

Zvířecí modely a neurofyziologické studie na zdravých subjektech ukazují, že 

opakovaná nízkofrekvenční TMS (< 1 Hz), opakovaná Theta Burst stimulace (TBS) 

a katodální tDCS vedou ke kortikální inhibici. Naopak ke zvýšení kortikální excitability 

dochází po aplikaci vysokofrekvenční opakované TMS (5 Hz), intermitentní TBS a anodální 

tDCS (Jacquin-Courtois 2015). Zdá se být možné redukovat neglect syndrom redukováním 

aktivity kontralezionální hemisféry, anebo podpořením aktivity ipsilezionální hemisféry 

(Miniussi 2008). 

 

„Musical Neglect Training“ 

V posledních letech se zkoumá využití hudby v léčbě neglect syndromu. Argumenty 

pro zahrnují fenomény jako preferenční aktivaci pravé hemisféry během poslechu hudby 

(Hommel et al. 1990) a zlepšení vizuálně-prostorových schopností u zdravých subjektů při 

poslechu Mozartovi hudby, tzv. „Mozartův efekt” (Rauscher et al. 1995). Dalším aspektem 

může být emoční vzrušení při poslechu hudby, ačkoli tento efekt je méně specifický 

(Guilbert et al. 2014). 

Nicméně, byl vyvinut tzv. „Musical Neglect Training“ (MNT) cíleně pro léčbu 

neglectu (Thaut 2005). MNT využívá hudebních cvičení spíše než čistě poslech. Tyto 

cvičení jsou zaměřená výšku tónu, čas a tempo při využití hudebních nástrojů (např. klávesy 

nebo bubny), jejichž fyzické rozmístění a nastavení vybízí k aktivní pozornosti k opomíjené 

straně (Kang a Thaut 2019). 

 

Efektivita léčby 

Azouvi et al. (2017), který zkoumal výsledky experimentálních studií a meta-analýz, 

zdůrazňuje, že většina zkoumaných studií vykazovala nízkou metodologickou kvalitu a jen 

málo z nich mělo nízké riziko střetu zájmů. Zároveň většina studií nehodnotila efekt terapií 

v dlouhodobém měřítku. Nicméně, některé terapie měly stabilně poměrně dobré výsledky, 

např. optokinetická stimulace, zrcadlová terapie nebo virtuální realita (viz. následující 

kapitola), v určité míře i „visual scanning“ trénink, trénink představivosti („mental 

imagery“) nebo video feedback trénink. MNT u pacientů zvyšovalo pozornost vůči 

opomíjené straně, úroveň důkazů je však zatím spíše na úrovni případových studií. Slibné 

výsledky vidí u opakované transkraniální magnetická stimulace. Obecněji řečeno, „bottom-

up“ přístupy měli signifikantní vliv na příznaky neglectu a poruchy rovnováhy, avšak jen 
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krátkodobé. V každém případě Azouvi upozorňuje na značné nedostatky většiny studií 

a nedostatečné důkazy, které prezentují. Navrhuje, že kombinace několika metod 

adaptovaná na konkrétní pacientovy obtíže (s ohledem zejména na anosognózii a poruchy 

pozornosti) by mohla být účinnější než využívání pouze jednoho přístupu. 

Liu et al. (2019a) v nedávné meta-analýze kategorizovala intervence na „activity-

based“ (např. počítačový „visual scanning“ trénink, optokinetická stimulace, zrcadlová 

terapie, vestibulární rehabilitace aj.) a na kombinované intervence (např. elektrická 

somatosenzorická stimulace spolu s „visual scanning“ tréninkem; zakrývání hemiprostoru 

očí kombinovaná s kognitivní rehabilitací, optokinetickou stimulací nebo konvenční 

ergoterapií; prismatiská adaptace spolu s tréninkem vizuálního zaměřování). „Nonactivity-

based“ přístupy nezahrnula. „Activity-based“ přístupy byly spojeny se signifikantním 

zlepšením neglectu i funkčního výkonu pacientů, bohužel však zkoumané studie vykazovaly 

značnou heterogenitu a nekonzistentnost ve svých výsledcích. Dobré výsledky obecně měla 

optokinetická stimulace, kdežto „visual scanning“ trénink měl obecně výsledky slabé. 

Kombinované přístupy nevykazovaly signifikantní efekt v porovnání s kontrolními 

skupinami. 

Hodnocení efektu terapií z hlediska vlivu na aktivity běžného života se zabýval 

např. Gillen et al. (2015). Dobrá úroveň důkazů byla u „visual scanning“ tréninku, smíšené 

důkazy o efektivitě prismatické adaptace a zakrývání hemiprostoru zorného pole a slabé 

důkazy byly u ostatních zkoumaných technik (tj. zrcadlová terapie, vibrace svalů krku, 

zapojení rodiny do terapie, motorická aktivace a prostorové podněcování („spatial cueing“)) 

kvůli metodickým problémům jako třeba nedostatečné množství studií nebo malé populace 

probandů. 

Neinvazivní stimulace mozku jako transkraniální magnetická stimulace 

a transkraniální stimulace stejnosměrným proudem jsou v posledních letech zkoumány více 

a více. Lucente et al. (2019) ve své systematické analýze vyzdvihuje velmi dobré výsledky 

obou zmíněných metod se stabilními výsledky napříč výzkumy, ačkoli poukazuje na nízké 

množství studií hodnotící vliv těchto přístupů na funkční zlepšení v rámci aktivit běžného 

života. 

Z výše zmíněného je patrné, že zatím není možné vytvářet mnoho jednoznačných 

závěrů. Výsledky mnoha studií nejsou zobecnitelné, ovlivněny metodologickými 

nedostatky, anebo si přímo protiřečí. Kerkhoff a Schenk (2012) si tyto fenomény vysvětlují 

nedostatečným financováním výzkumů této problematiky, což by pravděpodobně 

vysvětlovalo nízkou kvalitu metodologie většiny studií. Nicméně, přinejmenším na značném 
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pozitivním vlivu neinvazivní mozkové stimulace se shodují téměř všechny studie. Obecně 

je třeba více kvalitně zpracovaných studií pro pevné posouzení efektivnosti rozličných 

přístupů terapie neglect syndromu. 

 

 

2.2  Virtuální realita u neglect syndromu 

 

2.2.1  Úvod do problematiky 

 

Vzhledem k mnohým limitacím jak obvyklých diagnostických systémů, tak i těch 

terapeutických, není s podivem, že vznikají alternativní přístupy. Díky rozvoji technologií 

je jedním z nich využití virtuální reality (dále VR). Tyto počítačové metody nabízejí slibné 

možnosti jak k hodnocení, tak k léčbě neglectu (Vaes et al. 2015). Jsou schopné identifikovat 

i drobné deficity, které „paper-and-pencil” testy mohou nezachytit. Kromě toho mívají lepší 

ekologickou validitu než většina tradičních diagnostických metod, tzn. že výkon během 

diagnostiky lépe koresponduje s výkonem v běžném životě (Navarro et al. 2013). 

Pozitivní na VR je, že má potenciál prezentovat neuropsychologickou terapii 

v záživnější, generalizovatelné a ekologické formě. Také má možnost měřit a hodnotit 

chování pacienta ve validním, bezpečném a kontrolovaném prostředí objektivně a rychle 

(Mathews et al. 2016). 

Prostředí zprostředkované pomocí VR můžeme rozdělit do tří úrovní podle míry 

imerze – na ne-imerzivní, semi-imerzivní a plně imerzivní. Rozdíl v těchto úrovních spočívá 

v reálnosti simulované reality (García-Betances et al. 2015). Pokud nebude specifikováno 

jinak, budeme se v této práci zabývat pouze tzv. plně imerzivní VR (dále imerzivní VR), 

tj. VR v generovaném 3D prostředí, které uživatele zdánlivě obklopuje. VR se za posledních 

pár let rychle rozvíjí, stále ale jde o jednu z největších technologických výzev v počítačové 

grafice. Kromě počítačové technologie využívá interaktivních zařízení, např. tzv. „head-

mounted” display, rukavice či madla k simulaci prostředí blízkému reálnému světu, 

což umožňuje interagovat s tímto trojrozměrným prostředí (Gatica-Rojas a Méndez-

Rebolledo 2014). 

Na poli zdravotnictví se v současnosti VR využívá v diagnostice a terapii některých 

neuropsychologických nemocí a poruch jako právě CMP a neglect syndromu, ale třeba 
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i emoční úzkosti a strachu. Také je využívána k nácviku operací, čímž nabízí lékařům 

přístupnou a snadno opakovatelnou cestu k získání více zkušeností (Liu et al. 2019b). 

Níže probereme způsoby využití VR jak k diagnostice, tak terapii neglect syndromu. 

 

2.2.2  Diagnostika neglect syndromu pomocí virtuální reality 

 

V této sekci bude rozebrán vývoj využití virtuální reality v diagnostice neglect 

syndromu po CMP za poslední desetiletí. Za tu dobu bylo publikováno vícero studií, budeme 

se tedy zabývat některými vybranými příklady. 

V roce 2010 prezentoval Kim et al. studii, ve které využil 3D imerzivní VR program, 

ve kterém pacienti přecházeli virtuální ulici. Tento koncept byl založen na starším programu 

Katze et al. (2005), který ale využíval 2D neimerzivní technologie. Nicméně, Kimův cíl byl 

sledovat známky neglectu v prostředí běžného života, navíc takovém, které pro pacienty 

trpící neglectem může představovat nebezpečí. 

Test probíhal následovně (viz. Obr. 5 a 6): na začátku pacient viděl avatara stojícího 

před silničním přechodem, kterého měl zasadit do své subjektivní střední linie. Pacient má 

za cíl přejít na druhou stranu ulice bez nehody, tzn. zmáčknout tlačítko zastavení, když 

projíždí náhodně generovaná auta zprava či zleva. Pokud si jich pacient nevšimne, systém 

ho upozorní vizuálním a auditorním signálem, aby zastavil před kolizí. 

Obr. 5 Průběh 3D virtuálního přecházení silnice (převzato z Kim et al. 2010). 
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Obr. 6 Schéma 3D virtuálního přecházení silnice (převzato z Kim et al. 2010). 

 

Byly porovnávány výsledky skupiny pacientů s neglect syndromem s kontrolní 

skupinou pacientů po CMP bez neglectu. Ve většině hodnocených kritérií byl mezi oběma 

skupinami signifikantní rozdíl, tj. v úhlu deviace avatara od střední linie, v poměru 

pravolevé reakční doby, v míře potřeby levostranných vizuálních i auditorních upozornění 

a v míře levostranných selhání zaregistrování auta. Výsledky tohoto měření byly také 

porovnávány s výsledky Line Bisection Testu a Line Cancellation testu (viz. kapitola 

„2.1.6  Diagnostika neglect syndromu“), kde signifikantní korelace byla pouze v procentech 

deviace v Line Bisection Testu s mírou deviace avatara od střední linie. 

Nicméně, Kim et al. (2010) došel k závěru, že tyto výsledky ukazují, že je možné 

detekovat a měřit neglect syndrom jednoduše a bezpečně pomocí VR. Tato studie značně 

motivovala vědeckou komunitu k dalším experimentům v této oblasti zdravotnictví (Pedroli 

et al. 2015). 

Peskine et al. (2011) vytvořil program, který se odehrával v prostředí virtuálního 

města, ve kterém museli pacienti počítat množství autobusových zastávek. Aby toho dosáhli, 

museli se rozhlížet a otáčet kolem své osy (na pohyblivé otočné židli). Neglect syndrom byl 

u členů experimentální skupiny diagnostikován pomocí Bells Cancellation Testu a Catherine 

Bergego Scale. Množství vynechaných cílů bylo více u skupiny s neglect syndromem než 

v kontrolní skupině. Kromě toho byly objeveny znaky neglect syndromu i u pacientů, kteří 

původně neglectem diagnostikováni nebyli. Limitací této studie byl velmi malý počet 

probandů, tj. devět. 

Další navigační systém vytvořil Buxbaum et al. (2012), tzv. „Virtual Reality 

Lateralized Attention Test”, testovaný na daleko větší populaci subjektů, tj. 71 pacientů 

s neglect syndromem, samozřejmě porovnáváno s kontrolní skupinou. Během testování měli 



- 20 - 
 

pacienti za úkol procházet klikatou cestou pomocí joysticku a vyjmenovat všechny 

specifické statické objekty. Test byl porovnáván s Bells Cancellation Testem, Letter 

Cancelation Testem, Line Bisection Testem, modifikovaným „fluff“ testem, laserovým Line 

Bisection Testem a modifikovanou verzí Moss Real World Navigation testu. Testování VR 

ukázalo větší citlivost k symptomům neglect syndromu než výše zmíněné testy, navíc bylo 

velmi rychlé (v řádu pár minut). Nevýhodou oproti předchozím VR systémům bylo 

rozpoznávání pouze statických objektů, ne pohyblivých, což má pro aktivity běžného života 

velký význam. 

Aravind s kolegy (Aravind a Lamontagne 2014, Aravind et al. 2015) vytvořil další 

navigační test odehrávající se ve virtuální místnosti rozložený do podtestů – detekování 

překážek a dva typy vyhýbání se překážkám pomocí joysticku. Ve všech třech variantách se 

překážky náhodně objevovaly buď vlevo, uprostřed anebo vpravo a pohybovaly se, 

resp. v jednom úkolu se pacient „pohyboval“ směrem k objektům. Pacient se jim měl buď 

vyhnout, anebo v úkolu detekování pouze zmáčknout tlačítko, jakmile si předmětu všiml. 

Byla analyzována data 12 pacientů s neglect syndromem.  

Pacienti měli obecně tendenci si všímat předmětů v kontralezionálním hemiprostoru 

na kratší vzdálenosti a vyhýbat se těmto objektům na poslední chvíli před kolizí. 8 z 12 

pacientů kolidovalo s objekty umístěnými kontralezionálně nebo uprostřed. Zpoždění 

uvědomění si překážek bylo u pacientů, kteří kolidovali, vyšší oproti těm bez kolize. Nebyla 

nalezena signifikantní korelace s využitými „paper-and-pencil” testy. Po analyzování 

výsledku všech tří podtestů se autoři (Aravind a Lamontagne 2014, Aravind et al. 2015) 

shodli, že jejich systém vykazoval typický vzor u pacientů s neglect syndromem, a tedy 

může být využíván jako diagnostický nástroj. 

Další systém založený na hodnocení skrze simulaci běžných aktivit představila 

Ogourtsova et al. (2018a). Testování probíhalo ve virtuálním prostředí obchodu, kde se 

3 metry před pacientem nacházela police se třemi regály, viz. Obr. 7, testovala se tedy 

extrapersonální složka neglectu. Pro jednoduchou scénu se objevil jeden samostatný 

předmět v náhodném místě těchto regálů. Pro komplexní scénu se poté hledaný objekt 

objevil na tom samém místě spolu s dalšími předměty okolo. Jakmile pacient uviděl v druhé, 

komplexní scéně hledaný předmět, zmáčkl tlačítko joysticku. Někdy se daný objekt znovu 

neobjevil, v takovém případě měli pacienti čekat na další stanovení cíle a joystick nemačkat. 
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Obr. 7 Příklad jednoduchého prostředí vlevo a komplexního vpravo (převzato 

z Ogourtsova et al. 2018a). 

 

Záznam pohledu pacientů s neglectem se výrazně lišil od těch bez tohoto syndromu. 

Pacienti bez neglect syndromu a zdraví jedinci pohybovali hlavou přímo k cíli, kdežto 

pacienti s neglectem demonstrovali vyhledávací strategie, jejich pohyb hlavou vykazoval 

výrazné stranové výchylky. Pacientům s neglectem trvalo signifikantně déle detekovat 

předměty uprostřed a nalevo oproti těm napravo. Pacientům s neglectem trvalo také 

signifikantně déle objevit předmět než pacientům bez neglectu. 

Výsledky této studie (Ogourtsova et al. 2018a) ukazují, že neglect syndrom negativně 

ovlivňuje čas a navigační schopnosti potřebné k detekci cíle na opomíjené straně. Tento 

deficit se výrazně zhorší při expozici komplexnímu prostředí. Autoři navrhují, že toto 

ekologické prostředí vyžaduje vyšší nároky na pozornost, a proto ji dokáže lépe hodnotit než 

prostředí jednoduchá. Limitací studie byl malý počet probandů, tj. 12 pacientů s neglect 

syndromem v experimentální skupině. 

V další studii Ogourtsova et al. (2018b) nechala pacienty „procházet“ virtuálním 

prostředím, resp. pacienti seděli a ve VR se pohybovali pomocí joysticku. Oproti využití 

reálné chůze se tímto snížily nároky jednak na testovací prostory, druhak na schopnost chůze 

pacientů, která mohla být omezena hemiparézou. Nicméně, testování se sestávalo ze tří částí: 

navigace ke statickému cíli, který byl vždy viditelný; navigace k cíli po paměti (cíl byl 

nejprve chvíli vidět, poté zmizel); navigace k pohyblivému cíli. Cíl byl vzdálený 7 metrů od 

výchozího místa a náhodně se objevil v jednom z 5 míst (15° a 30° na obě strany, uprostřed). 

Testováno bylo 15 pacientů s neglectem i bez neglectu. 

Pacienti s neglectem měli signifikantně vyšší množství mediolaterálních chyb 

vzhledem k levostranným cílům v navigaci po paměti a k pohyblivému cíli, tj. vícekrát se 

netrefili. Doba potřebná k nalezení cíle byla u pacientů s neglectem signifikantně vyšší 
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u pohyblivého cíle vlevo a uprostřed. Autoři (Ogourtsova et al. 2018b) navrhují, že by se 

takovéto funkční testy mohly využívat namísto klasických „paper-and-pencil” testů. 

 

2.2.3  Terapie neglect syndromu pomocí virtuální reality 

 

Jako diagnostický nástroj vykazuje VR slibné výsledky. V kombinaci s nejistými 

výsledky konvenčních metod rehabilitace neglectu není překvapující, že je snaha využít VR 

i k terapii neglect syndromu. Stejně jako v předchozí sekci se i v této postupně podíváme 

na některé příklady takového využití. 

Kim et al. (2011) testoval 24 pacientů s neglectem rozdělených do dvou skupin. 

Experimentální skupina byla léčena pomocí VR tréninku s využitím speciálních rukavic, 

díky kterým počítač dokázal detekovat lokaci a pohyb rukou. Terapie se sestávala ze tří 

úkolů: tzv. „Bird and Ball“, kde se pacient musel dotknout letícího míče, čímž se proměnil 

v ptáka; tzv. „Coconut“, kde se pacient musel dotknout kokosu padajícího ze stromu; 

a tzv. „Container“, kde pacient musel pohnout krabicí z jedné strany na druhou. Terapie 

kontrolní skupiny byla složena z konvenční terapie jako trénink čtení, psaní, vizuální 

orientace, kreslení a skládání skládaček a hlavolamů. Obě skupiny měli terapii 5x týdně po 

30 minutách, 3 týdny v kuse. Obě skupiny byly vyšetřeny pomocí Star Cancellation Testu, 

Catherine Bergego Scale a modifikované verze Bartel Indexu. Pouze skupina s VR 

rehabilitací se po skončení terapií zlepšila, a to ve Star Cancellation Testu a v Catherine 

Bergego Scale. 

Fordell et al. (2016) představila systém nazvaný RehAtt™, který se sestává 

z monitoru počítače, „head mounted“ 3D diplaye a tzv. „force feedback interface“, 

tj. speciální robotické pero využitelné jako ukazovátko kontralezionální rukou k dodání 

senzomotorické stimulace. 

Testování proběhlo na 15 pacientech s chronickým neglect syndromem, tj. více než 

6 měsíců (průměrně 41 měsíců). Ten byl měřen před započetím terapie a po jejím skončení. 

Neglect byl měřen pomocí Catherine Bergego Scale, Star Cancellation Testu, Line Bisection 

Testu, Baking tray testu a Posnerova testu. Terapie probíhaly 3x týdně po jedné hodině, 

5 týdnů. 

Terapie zahrnovala „top-down“ „visual scanning“ trénink v 3D prostředí VR 

kombinované s intenzivní vizuální, auditorní a taktilní „bottom-up“ stimulací stejně jako 

vizuomotorický trénink. Zároveň bylo využito zmíněného „force feedback interface“. 



- 23 - 
 

Po skončení této intervence došlo k signifikantnímu zlepšení ve všech testech až na Line 

Bisection Test. 6 měsíců po skončení přetrvávalo zlepšení v Catherine Bergego Scale, tedy 

v aktivitách běžného života. 

Využití zmíněného RehAtt systému zkoumal např. i Wåhlin et al. (2019). Součástí 

studie bylo 13 pacientů s chronickým neglect syndromem, kteří podstoupili intervenci 

s využitím tohoto systému, kdy software byl silně inspirovaný hrou Tetris. Autoři využili 

funkční magnetické rezonance k prozkoumání mozkové aktivity během terapie. Zjistili, že 

intenzivní „visual scanning“ trénink ve VR zvýšil klidovou inter-hemisferickou funkční 

propojenost v dorzální síti pozornosti (viz. kapitola „2.1.3  Hypotézy vzniku neglect 

syndromu”). V kontextu zjištění jako např. že mnohočetné kognitivní deficity po CMP jsou 

asociovány se sníženou inter-hemisferickou funkční integrací (Siegel et al. 2016), nebo že 

inter-hemisferická integrace v rámci dorzální sítě pozornosti u vizuálně prostorového 

neglectu má velký význam (Carter et al. 2010), vidí autoři (Wåhlin et al. 2019) ve využití 

tohoto VR systému velký potenciál. 

Yasuda et al. (2017) zkoumal danou problematiku z poněkud jiného úhlu, totiž 

zjišťoval okamžitý vliv VR tréninku na neglect syndrom, resp. peripersonální 

a extrapersonální složku neglectu. Ten byl hodnocen před a po intervenci pomocí 

The Behavioural Inattention Testu a všichni zahrnutí pacienti měli známky obou zmíněných 

subtypů neglectu.  

Terapie se sestávala ze dvou částí, každá zaměřená na jeden subtyp neglectu. 

Peripersonální neglect byl trénován pomocí pohybu ipsilezionální nepostižené horní 

končetiny, jejíž pohyb byl zaznamenáván a řídil pohyb virtuální ruky ve VR. Pacient měl za 

úkol se dotýkat předmětů objevujících se před ním na virtuálním stole. Extrapersonální 

neglect byl trénován projekcí různých předmětů na virtuální zeď vzdálenou 15 metrů 

od pacienta, které měl pacient pojmenovat. Zároveň byl zahrnut prvek pohyblivé „štěrbiny“, 

která umožňovala pohled pouze na část zdi a zbytek tedy zakrývala. Tímto aspektem 

zamýšleli autoři stimulovat pohled daným směrem, tedy i k opomíjené straně vyloučením 

podnětů z ipsilezionální strany. 

Výsledky The Behavioural Inattention Testu neukázaly žádný signifikantní rozdíl 

v peripersonální složce neglectu, avšak v extrapersonální složce bylo pozorováno 

signifikantní zlepšení už po této jedné terapii. 

Ramos et al. (2019) testoval, zda je rozdíl při tréninku prismatické adaptace 

s klasickými brýlemi a při využití VR. Jednak se zkoumala schopnost přesného ukazování 

nepostiženou horní končetinou na cíl během prismatické deviace, druhak se hodnotilo 
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přetrvání efektu po skončení stimulace. Během vystavení prismatické deviaci nebyl mezi 

skupinami rozdíl, nicméně po skončení intervence byl signifikantní rozdíl v přetrvání efektu 

ve prospěch VR. Bohužel byli probandi této studie pouze zdraví jedinci, tudíž výsledky nejde 

s jistotou zobecnit na pacienty s neglect syndromem. Nicméně, tyto výsledky povzbuzují 

k dalšímu výzkumu této oblasti. 

Bohužel, navzdory inovativnosti a poměrně slibným výsledkům doposavad 

provedených studií nebylo provedeno mnoho výzkumů a potenciál využití VR v rehabilitaci 

neglect syndromu byl jen málo prozkoumán (Gammeri et al. 2020). 

 

2.2.4  Cybersickness 

 

Ačkoli je VR věnována značná pozornost, její obecný hlavní cíl, totiž přesně 

a věrohodně simulovat zkušenost reálného světa, zůstává nenaplněn a v současnosti 

nenaplnitelný. Hlavním problémem je neúspěšné úsilí konzistentně generovat pocit 

přítomnosti ve VR, kdy si uživatel přestává uvědomovat simulovanost zprostředkování 

virtuálního prostředí. Druhou největší bariérou je cybersickness, tělesný diskomfort 

asociovaný s vystavením VR (Weech et al. 2019). 

Neexistuje jednoznačný konsenzus, jak cybersickness definovat. Stanney et al. 

(1997) popisuje cybersickness jako soubor symptomů diskomfortu a malátnosti způsobený 

vystavením VR. Cybersickness je obvykle kategorizována jako druh vizuálně indukované 

„motion sickness”, tj. pohybová nevolnost. Ta je popisována jako jakákoli nevolnost 

produkovaná pozorováním vizuálního pohybu a je odlišná od „simulator sickness”, 

leč symptomaticky podobná, která je produkována simulací pohybu vozidel. Bylo vytvořeno 

lehké rozdělení mezi cybersickness a simulator sickness, neboť cybersickness je 

charakterizováno prevalencí symptomů dezorientace, kdežto simulator sickness se zdá mít 

zejména okulomotorické symptomy (viz. následující odstavce). Nicméně, někteří autoři 

mezi cybersickness a simulator sickness nedělají rozdíl (Dennison et al. 2016). 

Obdobně jako u motion sickness jsou příznaky cybersickness polysymptomatické 

a polygenické, tj. symptomy se manifenstují různě u různých jedinců. Ve většině případů 

není cybersickness způsobena pohybem, symptomy jsou proto často označovány jako 

„vizuálně indukované”. Budeme-li konkrétní, symptomy se sestávají z nauzey, studeného 

potu, bledé pokožky, závratě, bolesti hlavy, zvýšeného slinění, únavy a občas ze zvracení. 

Jelikož headset a VR kladou vyšší nároky na oči, zahrnují příznaky cybersickness i bolest 
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očí a problémy se zaostřením (Rebenitsch a Owen 2016). Rozdíl četnosti symptomů mezi 

simulator sickness, mořskou nemocí, „space sickness” a cybersickness ukazuje Tab. 1. 

Délka přetrvání těchto symptomů je předmětem diskuzí, dle některých studií pouze 

10 minut, dle jiných až 4 hodiny (Dużmańska et al. 2018). Incidence cybersickness není 

jednoznačně zdokumentovaná, bývá ale častější při využití „head-mounted” displayů než 

u 2D obrazovek (Yildirim 2019). 

 

Tab. 1 Rozdělení nejčastějších příznaků motion sickness a příbuzných typů 

nevolností (převzato z Rebenitsch a Owen 2016). 

 

Pro hodnocení cybersickness se nejčastěji využívá Simulator Sickness Questionnaire 

(SSQ) prezentovaný Kennedym et al. (1993). SSQ hodnotí vážnost symptomů na škále 0-3. 

Ty jsou rozděleny do tří kategorií – nauzea (např. pocit „zvedání žaludku”, nauzea), 

okulomotorické symptomy (např. bolest hlavy nebo očí) a dezorientace (např. vertigo, 

závrať). Tyto kategorie jsou využity v Tab. 1. 

Biologické podklady pro cybersickness nejsou jednoznačně rozpoznány a existuje 

několik teorií o jejím vzniku. Mezi běžné teorie patří senzorická neshoda („sensory 

mismatch”), posturální instabilita, „poison theory” a „rest frame”, přičemž první dvě se 

obecně považují za nejpravděpodobnější (Rebenitsch a Owen 2016). 

Jedna z těchto teorií, založená např. na práci Bose et al. (2008, 2013), navrhuje, že 

posturální instabilita je příčinou vniku cybersickness . Existují studie spíše vylučující tuto 

příčinnou souvislost (Dennison a D'Zmura 2017), nicméně Arcioni et al. (2019) potvrdil, že 

jedinci s horší posturální stabilitou mají vyšší pravděpodobnost vniku cybersickness. 

Ukazuje na korelaci mezi těmito fenomény, aniž by se zabýval, zda je posturální instabilita 

příčinou cybersickness či nikoliv. 

Jak bylo zmíněno v kapitole „2.1.5  Vliv neglect syndromu na obnovu motorických 

funkcí po CMP”, neglect syndrom má negativní vliv na posturální stabilitu pacienta. Z toho 

by se dalo vyvozovat, že pacienti s neglect syndromem budou mít větší tendenci k výskytu 

cybersickness . Bohužel zatím neexistují studie, které by tuto hypotézu prozkoumávaly. 
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Nicméně, nejčastější projevy cybersickness spadají do kategorie dezorientace, 

tj. vertigo a závrať, tedy pocity narušené rovnováhy, které samy o sobě významně negativně 

ovlivňují posturální stabilitu (Ludman 2014, Schmid et al. 2018). Posturální instabilita proto 

může být jak příčinou, tak důsledkem cybersickness . 
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3  Část experimentální 

 

3.1  Cíle a úkoly práce, hypotézy 

 

3.1.1  Cíl práce 

 

Cílem této práce je zjistit, k jakým změnám rovnováhy a rychlosti chůze dochází 

u pacientů po CMP s neglect syndromem okamžitě po vystavení imerzivní VR, tj. softwaru 

potenciálně využitelného v terapii neglect syndromu při využití „head mounted” displaye, 

v porovnání s pacienty po CMP bez neglect syndromu a zdravou populací. 

 

3.1.2  Úkoly práce 

 

1. Sestavení literární rešerše týkající se neglect syndromu, jeho diagnostiky  

a terapie, a také virtuální reality, zejména její využití u neglect syndromu. 

2. Stanovení metodického postupu a výběr probandů 

3. Provedení vlastního výzkumu 

4. Vyhodnocení a analýza získaných dat 

5. Vytvoření diskuse, konfrontace stanovených hypotéz, zhodnocení výzkumu, závěr 

 

3.1.3  Výzkumné otázky 

 

V1: Existují statisticky významné změny v rovnovážných funkcích hodnocených 

pomocí vybraných částí Berg Balance Scale mezi pacienty po CMP s neglect syndromem, 

pacienty po CMP bez neglect syndromu a zdravou populací po vystavení imerzivní VR? 

V2: Existují statisticky významné změny v rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed 

Up and Go testu mezi pacienty po CMP s neglect syndromem, pacienty po CMP bez neglect 

syndromu a zdravou populací po vystavení imerzivní VR? 
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3.1.4  Hypotézy 

 

H1: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance Scale, u pacientů 

po CMP bez neglect syndromu oproti zdravé populaci. 

H2: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance Scale, u pacientů 

po CMP s neglect syndromem oproti pacientům po CMP bez neglect syndromu. 

H3: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance Scale, u pacientů 

po CMP s neglect syndromem oproti zdravé populaci. 

H4: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and Go testu u pacientů 

po CMP bez neglect syndromu oproti zdravé populaci. 

H5: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and Go testu u pacientů 

po CMP s neglect syndromem oproti pacientům po CMP bez neglect syndromu. 

H6: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází ke statisticky 

významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and Go testu u pacientů 

po CMP s neglect syndromem oproti zdravé populaci. 

 

3.2  Metodika práce 

 

3.2.1  Pozadí studie 

Výzkum proběhl v Belgii, konkrétně v městě Antverpy, jako součást pilotní studie 

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

after stroke: a pilot study“. V jejím rámci byla vytvořena hra ve virtuální realitě určená 

k terapii neglect syndromu a následnému ohodnocení použitelnosti této hry v praxi. Studii 

zaštitovala University of Antwerp a výzkumná skupina MOVANT. Zástupcem univerzity 

a vedoucím projektu byl prof. Dr. Wim Saeys, se kterým spolupracovala Dra. Elissa 

Embrechts. Programátorem hry byl Ivan de Boi. 

Měření probandů proběhlo od 23.7.2019 do 9.8.2019, čemuž předcházel měsíc 

testování a aktualizací softwaru. 
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3.2.2  Charakteristika výzkumného souboru 

 

Výzkumu se zúčastnilo 28 probandů, z toho 10 pacientů po CMP s neglect 

syndromem, 6 pacientů po CMP bez neglect syndromu a 12 zdravých probandů, viz. Tab. 2. 

Probandi po CMP byli hospitalizovaní pacienti nemocnice RevArte v Antverpách, zdraví 

probandi byli zaměstnanci této nemocnice. Nebylo určeno žádné kritérium týkající se věku 

a pohlaví probandů nebo uplynulého času od CMP. Vylučujícím kritériem byl kognitivní 

deficit, který by neumožňoval pochopení průběhu výzkumu nebo hry samotné. 

Všichni probandi se experimentu zúčastnili dobrovolně a byli seznámeni s jeho 

průběhem před vlastním měřením, což potvrdili prostřednictvím informovaného souhlasu 

(Příloha 2). Výzkum byl odsouhlasen Etickou komisí University of Antwerp (Příloha 1). 

 Neglect 

n = 10 

CMP 

n = 6 

Zdraví 

n = 12 

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

Pohlaví (žena/muž) 5/5 0/6 8/4 

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

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

Tab. 2 Specifické informace o probandech 

 

3.2.3  Použité metody měření 

 

U všech pacientů po CMP byl nejprve vyšetřen neglect syndrom pomocí Catherine 

Bergego Scale (hodnoceno pomocí Kessler Foundation Neglect Assessment Process (KF-

NAP)). Aby byl pacient zařazen do skupiny s neglect syndromem, musel být výsledek 

Catherine Bergego Scale ≥ 1. Test byl vyhodnocován ergoterapeuty pacientů během terapie. 

Více o Catherine Bergego Scale v kapitole „2.1.6  Diagnostika neglect syndromu“. 

Před samotnou hrou a po ní byli probandi otestování pomocí Timed Up and Go testu 

a částí Berg Balance Scale, konkrétně touto: stoj bez opory, přesun ze stoje do sedu, stoj 

bez opory se zavřenýma očima, otočení se ve stoje o 360°, stoj na jedné noze. Všechny 

položky jsou hodnoceny na škále 0-4. Berg Balance Scale měří rovnováhu a riziko pádů. 

Využívá se u pacientů po CMP v akutním i chronickém stádiu a vykazuje výbornou validitu 

a reliabilitu (Hiengkaew et al. 2012). 
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Timed Up and Go test probíhá následovně: pacient nejprve sedí, na pokyn 

vyšetřujícího se postaví a svým běžným tempem jde směrem ke značce na zemi ve 

vzdálenosti 3 metrů, po jejím dosažení se otočí a jde zpět stejnou rychlostí, nakonec se 

posadí. Měří se čas mezi počátkem zvedání se do stoje a konečným dosednutím. 

Kompenzační pomůcky, např. berle, byly povoleny. Kromě rychlosti chůze tento test 

hodnotí rovnováhu a riziko pádů, pro starší pacienty po iktu výsledek >14 s značí zvýšené 

riziko (Andersson et al. 2006). Vykazuje výbornou validitu a reliabilitu u akutních 

i chronických pacientů (Flansbjer et al. 2005) 

 

3.2.4  Technické zázemí 

 

Z ustanovení Etické komise University of Antwerp se musel výzkum odehrávat 

v zařízení patřící zmíněné univerzitě. Měření se proto odehrávalo v Antwerp University 

Hospital (UZA) v laboratoři MOVANT. Vzdálenost mezi RevArte a UZA činí 530 metrů, 

přes kterou byli pacienti po CMP převezeni na mechanických či elektrických vozících, 

zdraví probandi se dostavili pěšky, v obou případech byl přítomný člen výzkumného týmu. 

Ke zprostředkování VR byl využit HTC Vive headset vyvinutý společností HTC 

a Valve Corporation. Display headsetu poskytuje v každém okamžiku 110° zorné pole 

s rozlišením 2160 x 1200 pixelů (tzn. 1080 x 1200 na oko) při frekvenci 90 Hz, umožňující 

pohled do všech směrů. Pohyb hlavy zaznamenávaly dvě laserové stanice, pohyb očí 

zaznamenáván nebyl. 

 

3.2.5  Bird game 

 

Účel a průběh hry 

K testování byl využit software vyvinutý jako potenciální nástroj k doplňkové terapii 

neglect syndromu s pracovním názvem Bird game. Prostředí hry je zasazeno do virtuálního 

lesa, v němž se náhodně generují ptáci, pro ilustraci viz. Obr. 8. Úkolem probanda je ptáka 

nalézt v určitém časovém rozmezí než „uletí” a nahradí ho další.  
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Místa, kde může být pták generován, jsou rozmístěna v oblasti do cca 90° 

horizontálně a cca 45° vertikálně od středu pohledu. Také jsou zdánlivě v různé vzdálenosti 

od hráče. Toto prostředí bylo navrženo tak, aby umožňovalo a podporovalo volní 

prozkoumávání prostoru ve všech směrech, tj. schopnost zcela zásadní pro běžný život. 

Pokud navíc proband nenalezne ptáka do určitého času, objeví se uprostřed jeho zorného 

pole poloprůhledná šipka ukazující k onomu ptákovi. Díky tomu by i pacienti neuvědomující 

danou část prostoru byli naváděni do tohoto směru. Probandi celou dobu hry seděli buď na 

židli, anebo ve svém kolečkovém křesle. 

Obr. 8 Ukázka ze hry Bird game 

 

Software a jeho vývoj 

Program byl vytvořen skrz Unity 3D a využívá služeb SteamVR. První verze hry 

byla testována od 24.6.-22.7. 2019 a na základě získaných dat byla upravena do formy, která 

byla využita v této studii. 

 

Parametry a obtížnost hry 

Nastavení hry není ve všech parametrech fixní a je možné je měnit. Mezi ně patří 

např. rychlost větru (ovlivňující pohyb stromů), velikost ptáků a nápovědy nebo maximální 

čas na nalezení ptáka než „uletí”. 
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Průběh měření 

Výzkum a měření probíhaly vždy ve stejné místnosti laboratoře MOVANT. Před 

začátkem měření byl probandům vysvětlen účel a průběh výzkumu stejně jako jejich právo 

kdykoli měření přerušit, což stvrdili podepsáním informovaného souhlasu (příloha 2). 

Catherine Bergego Scale bylo hodnoceno před samotným měřením. To probíhalo 

následovně: 

 

1) Vyšetření pěti položek Berg Balance Scale. 

2) Provedení Timed Up and Go testu. 

3) Nasazení a upravení brýlí, instruktáž ke hře v anglickém jazyce.  

4) 5 minut hra Bird game na jednodušší obtížnost, poté 5 minut těžší obtížnosti. 

5) Vyšetření pěti položek Berg Balance Scale. 

6) Provedení Timed Up and Go testu. 

 

3.2.6  Analýza dat 

 

Výsledky Catherine Bergego Scale, Timed Up and Go testů a Berg Balance Scale 

byly zpracovány pomocí MySQL databáze s využitím programu HeidiSQL. Zde byla 

získaná data rozřazena do tabulek určených k dalšímu zpracování. 

Statistické zpracování poté proběhlo v programu IBM SPSS Statistics 25. Využity 

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

V rámci statistické analýzy byl využit relativní rozdíl hodnot Timed Up and Go testu 

a Berg Balance Scale před hraním 10 minut virtuální hry a po ní. Sledovalo se, zda v těchto 

položkách existuje signifikantní rozdíl mezi všemi třemi skupinami navzájem, tj. pacienty 

po CMP s neglect syndromem, pacienty po CMP bez neglect syndromu a zdravými 

probandy.  
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3.3  Výsledky 

 

3.3.1  Rozdíl Berg Balance Scale 

 

Základní zpracování výsledků je možné vidět v Tab. 3. Ty byly zpracovány pomocí 

neparametrického Kruskal-Wallis testu nejprve k vypočítání „Mean Rank” každé skupiny, 

tj.  hodnota určující průměrné pořadí. 

 

Ranks 

 
Probandi N Mean Rank 

Berg_diff Zdraví 12 12,50 

CMP 6 19,58 

Neglect 10 13,85 

Total 28  

Tab. 3 Mean Rank Berg Balance Scale. 

 

Z této tabulky vyplývá, že nejlepší výsledky Berg Balance Scale měli zdraví 

probandi, což bylo očekáváno. Na druhém místě ale byli pacienti s neglectem a nejhorší 

výsledky měli pacienti po CMP bez neglect syndromu. 

Tyto výsledky nám ale neříkají, zda je zde signifikantní rozdíl mezi skupinami. 

Ke zjištění této informace byl využit neparametrický Kruskal Wallis test, viz. Tab. 4. 

 

Test Statisticsa,b 

 Berg_diff 

Kruskal-Wallis H 8,291 

df 2 

Asymp. Sig. ,016 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Probandi 

Tab. 4 Kruskal Wallis test pro Berg Balance Scale. 

 



- 34 - 
 

P-hodnota (Asymp. Sig.) je pod 5 %, je zde tedy významný rozdíl mezi skupinami. 

Nicméně, to nám neříká, mezi kterými skupinami se tento rozdíl nachází. Proto bylo nutné 

provést post-hoc test, tj. Mann-Whitney U test s Bonferonniho korekcí. Alfa je normálně 

rovna 0,05, nyní ale musí být vydělena třemi: 0,05/3 = 0,017. Toto je nová alfa, tzn. že p-

hodnota ozřejmujících Mann-Whitney U testů musí být nižší než 0,017, aby byl rozdíl 

signifikantní. 

 

Zdraví vs. pacienti s neglect syndromem 

Ranks 

 
Probandi N Mean Rank Sum of Ranks 

Berg_diff Zdraví 12 11,00 132,00 

Neglect 10 12,10 121,00 

Total 22   

Tab. 5 Mean Rank Berg Balance Scale - zdraví vs. neglect. 

 

 

Test Statisticsa 

 Berg_diff 

Mann-Whitney U 54,000 

Wilcoxon W 132,000 

Z -1,095 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,273 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,722b 

a. Grouping Variable: Probandi 

b. Not corrected for ties. 

Tab. 6 Mann-Whitney U test - zdraví vs. neglect. 

 

Tab. 5 byla využita pro Mann-Whitney U test, jehož výsledky jsou zaznamenány 

v Tab. 6. P-hodnota je vyšší než 0,017, tzn. mezi skupinami není rozdíl. 
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Zdraví vs. pacienti po CMP bez neglect syndromu 

Ranks 

 
Probandi N Mean Rank Sum of Ranks 

Berg_diff Zdraví 12 8,00 96,00 

CMP 6 12,50 75,00 

Total 18   

Tab. 7 Mean Rank Berg Balance Scale - zdraví vs. pacienti po CMP bez neglect 

syndromu. 

 

Test Statisticsa 

 Berg_diff 

Mann-Whitney U 18,000 

Wilcoxon W 96,000 

Z -2,598 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,102b 

a. Grouping Variable: Probandi 

b. Not corrected for ties. 

Tab. 8 Mann-Whitney U test - zdraví vs. pacienti po CMP bez neglect syndromu. 

 

Tab. 7 byla využita pro Mann-Whitney U test, jehož výsledky jsou zaznamenány 

v Tab. 8. P-hodnota je nižší než 0,017, tzn. mezi skupinami je rozdíl. Podle Mean Ranku, 

viz. Tab. 7, můžeme určit, že pacienti po CMP bez neglect syndromu měli signifikantně 

horší rozdíl výsledků Berg Balance Scale než zdraví probandi. 

 

Pacienti s neglect syndromem vs. pacienti po CMP bez neglect syndromu 

Ranks 

 
Probandi N Mean Rank Sum of Ranks 

Berg_diff CMP 6 10,58 63,50 

Neglect 10 7,25 72,50 

Total 16   

Tab. 9 Mean Rank Berg Balance Scale - pacienti s neglect syndromem vs. pacienti 

po CMP bez neglect syndromu. 
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Test Statisticsa 

 Berg_diff 

Mann-Whitney U 17,500 

Wilcoxon W 72,500 

Z -1,790 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,073 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,181b 

a. Grouping Variable: Probandi 

b. Not corrected for ties. 

Tab. 10 Mann-Whitney U test - pacienti s neglect syndromem vs. pacienti po CMP 

bez neglect syndromu. 

 

Tab. 9 byla využita pro Mann-Whitney U test, jehož výsledky jsou zaznamenány 

v Tab. 10. P-hodnota je vyšší než 0,017, tzn. mezi skupinami není rozdíl. 

 

3.3.2  Rozdíl Timed Up and Go testu 

 

Ranks 

 
Probandi N Mean Rank 

TUG_diff_% Zdraví 12 16,17 

CMP 6 14,83 

Neglect 10 12,30 

Total 28  

Tab. 11 Mean Rank Timed Up and Go testů. 

 

Test Statisticsa,b 

 TUG_diff_% 

Kruskal-Wallis H 1,218 

df 2 

Asymp. Sig. ,544 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Probandi 

Tab. 12 Kruskal Wallis test pro Timed Up and Go testy. 
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Tab. 11 byla využita pro neparametrický Kruskal Wallis test, jehož výsledky jsou 

zaznamenány v Tab. 12. P-hodnota je vyšší než 0,05, tzn. mezi skupinami není rozdíl. 

 

3.3.3  Souhrn výsledků 

 

Ze všech testovaných závislostí se prokázal statisticky signifikantní rozdíl pouze 

mezi zdravými probandy a pacienty po CMP bez neglect syndromu, kdy druhá skupina měla 

signifikantně horší rozdíl výsledků Berg Balance Scale. Ostatní skupiny mezi sebou neměli 

statisticky významný vztah. 

 

3.4 Diskuze 

 

3.4.1 Berg Balance Scale 

 

Diskuze k H1: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance 

Scale, u pacientů po CMP bez neglect syndromu oproti zdravé populaci. 

 

Výsledky v kapitole „3.3.1 Rozdíl Berg Balance Scale” ukazují, že existuje 

statisticky významný vztah mezi zhoršením Berg Balance Scale skóre u pacientů po CMP 

oproti zdravým probandům. Z Přílohy č. 6 je vidět, že ke zhoršení došlo u poloviny probandů 

ze skupiny CMP, zatímco u skupiny Zdraví se zhoršení žádné neobjevilo. Je tedy možné 

konstatovat, že hypotéza byla potvrzena.  

Tento výsledek bylo možné očekávat na základě starších studií, primárně 

vyzdvihujících znevýhodnění pacientů po CMP oproti zdravé populaci. Patří sem zhoršená 

posturální stabilita (Kam et al. 2017) a snížení kognitivních funkcí (Zulkifly et al. 2016). 

Důležitým činitelem, který by zhoršoval výsledky Berg Balance Scale, je cybersickness. 

Ta může být nežádoucím vedlejším projevem imerzivní VR a mezi hlavní projevy patří 

vertigo neboli závrať (viz. kapitola „2.2.4 Cybersickness“), které negativně ovlivňují 

stabilitu (Ludman 2014, Schmid et al. 2018). To, spolu s teorií tvrdící, že zhoršená posturální 

stabilita je spojena s častějším vznikem cybersickness (Arcioni et al. 2019), naznačuje, že 

pacienti s CMP jsou rizikovější skupinou oproti zdravé populaci. Potvrzení hypotézy 

nepřímo potvrzuje výsledky předchozích studií. 
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Diskuze k H2: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance 

Scale, u pacientů po CMP s neglect syndromem oproti pacientům po CMP bez neglect 

syndromu. 

 

Výsledky experimentu neukázaly statisticky významný vztah mezi daty Berg 

Balance Scale u pacientu po CMP s neglect syndromem a pacienty po CMP bez něj. 

Hypotéza byla vyvrácena. 

Již bylo zmíněno, že zhoršená posturální stabilita je spojena s častějším vznikem 

cybersickness (Arcioni et al. 2019). Podle studií zabývajících se problematikou neglect 

syndromu se u pacientů s neglect syndromem často objevuje snížená posturální stabilita 

(Ness et al. 2009), vyšší riziko pádů (Dai et al. 2014) a zhoršená orientace v prostoru 

(Dieterich a Brandt 2018) oproti pacientům po CMP bez neglect syndromu. Na základě 

těchto informací, by se dalo očekávat, že skupina Neglect dosáhne horších výsledků. 

Avšak z Tab. 3 vyplývá, že skupina CMP dosáhla horších výsledků než skupina Neglect. 

Podle Přílohy č. 6 se ze skupiny Neglect zhoršil jen jeden proband z deseti, zatímco 

u skupiny CMP se zhoršili tři pacienti z šesti. 

Částečné vysvětlení by mohla poskytnout studie z roku 2013 tvrdící, že pozitivní 

motivace může snižovat příznaky neglect syndromu (Russel et al. 2013). Je tedy možné, 

že prvek novosti virtuálního prostředí v kontrastu se známým nemocničním prostředím 

provokoval tuto motivaci a tím zmenšoval rozdíly mezi pacienty s neglect syndromem 

a pacienty po CMP bez něj, posléze i se zdravými probandy. Pravděpodobné však je, 

že pokud zde tento vliv byl, šlo spíše o vedlejší příčinu těchto nečekaných výsledků. 

Tato teorie však vysvětluje jen, proč by pacienti s neglect syndromem neměli mít 

o tolik větší riziko snížené stability po vystavení virtuální reality a nevysvětluje, proč měli 

pacienti s neglect syndromem lepší výsledky než ti bez neglectu. K vysvětlení by mohla 

dopomoc základní informace o cybersickness, konkrétně co cybersickness vyvolává. 

Podle jedné z teorií vzniká cybersickness při neshodě informačního toku z vizuálního 

a vestibulárního aparátu (Koch et al. 2019). Vzhledem k technické povaze virtuální reality 

a nevyhnutelnosti opoždění obrazu (Raaen et al. 2015) je možné říct, že čím více proband 

během hraní pohybuje hlavou a dráždí vestibulární systém, tím větší je informační neshoda 

(Gallagher et al. 2019) a větší riziko zisku cybersickness (Arcioni et al. 2019). 

Při prozkoumání dosavadních studií zaměřených na hry ve virtuální realitě pro pacienty 
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s neglect syndromem je patrné, že pro snížení pozornosti k jedné straně zorného pole jsou 

i pohyby hlavy pacienta během hraní her omezeny a jsou v nižším rozsahu než u probandů 

bez neglect syndromu (Yasuda et al. 2017).  

 

Diskuze k H3: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rovnovážných funkcí, tzn. výsledků Berg Balance 

Scale, u pacientů po CMP s neglect syndromem oproti zdravé populaci. 

 

Z výsledků vyplývá, že probandi ze skupiny Neglect dosáhli jen nepatrně horších 

výsledků než probandi ze skupiny Zdraví. Tyto rozdíly nebyly statisticky významné. 

U probandů ze skupiny Neglect došlo ke zhoršení u jednoho probanda z deseti a u skupiny 

Zdraví u žádného. Diskuze k předchozím hypotézám tento výsledek částečně vysvětlují. 

Při hodnocení teoretického rizika cybersickness skupiny Neglect je potřeba vzít v potaz, že 

probandi jsou, stejně jako skupina CMP, pacienti po CMP, a tedy část predispozic mají 

stejnou. K nim se pak musí přičíst predispozice typické pro neglect syndrom. Ovšem při 

prozkoumání předchozích teorií o motivaci (Russel et al. 2013) a rozsahu pohybů hlavy při 

sledování virtuální reality (Yasuda et al. 2017) se ukazuje, že pacienti s neglect syndromem 

mají nižší riziko vzniku cybersickness a podle výsledků experimentu jsou díky tomu na 

obdobném riziku vzniku cybersickness jako zdravá populace.  

Nabízí se však otázka, jestli se s opakujícím se vystavení VR nesníží motivace 

pacientů či zda se při postupném snižování příznaků neglect syndromu nezvýší rozsah 

pohybů hlavy pacientů, což by obojí mohlo vést ke zhoršení příznaků cybersickness. 

Domnívám se, že ne, a to kvůli fenoménu adaptace na VR. Jde o jev, kdy se po opakovaném 

vystavení VR snižují příznaky cybersickness, a důkladně se mu věnovali např. Gallagher 

a Ferrè (2018) ve svém systematickém review. 

Nicméně, vyvrácení této hypotézy je pro studii zásadní a odpovídá na důležitou 

otázku, a to, jestli je prostředí virtuální reality bezpečné pro pacienty po CMP s neglect 

syndromem. Na základě těchto dat je možné říct, že je dostačující virtuální prostředí testovat 

na zdravých probandech, než bude v praxi využito pro pacienty s neglect syndromem. 
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3.4.2 Timed up and Go 

 

Diskuze k H4: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and 

Go testu u pacientů po CMP bez neglect syndromu oproti zdravé populaci. 

 

Mezi výsledky testu Timed Up and Go nevyšel statisticky významný vztah mezi 

žádnou dvojicí testovaných skupin. Při porovnání skupin CMP a Zdraví dokonce vyšla 

skupina CMP s nepatrně lepšími výsledky. Hypotéza tedy byla vyvrácena.  

Je ale potřeba se podívat na výsledek testu Berg Balance Scale u obou skupin, kde 

vztah vyšel statisticky významný, a zkusit tento rozdíl ve výsledcích vysvětlit. Podle studie 

Knorra et al. (2010) výsledky testů Timed Up and Go a Berg Balance Scale hodnotí obě 

stabilitu pacienta s výbornou konvergentní validitou. Ačkoliv studie tvrdí, že Timed Up and 

Go hodnotí stabilitu pacienta, stále je podstatou jen měření rychlosti chůze. Z dat v Příloze 

č. 6 je patrné, že dva ze tří probandů, u kterých bylo zhoršení v Berg Balance Scale skóre, 

došlo naopak k výraznému zlepšení v Timed Up and Go testu, tedy že po skončení virtuální 

reality ušli měřenou vzdálenost rychleji než před virtuální realitou. Tato data jsou v rozporu 

s dosavadním dogma, že snížená stabilita má přímou souvislost s nižší rychlostí chůze. 

Tento vztah byl konkrétně u pacientů po CMP několikrát dokázán (Oliveira et al. 2013, 

Britto et al. 2016). Výjimku by však mohla tvořit studie z roku 2007, která sledovala vztah 

mezi rychlostí a stabilitou u přirozené chůze. Ukázalo se, že lidé, s rychlejší přirozenou chůzí 

mají naopak sníženou stabilitu chůze (England a Granata 2007). Tato studie naznačuje, že 

pomalejší přirozená chůze je spojená s vyšší statickou stabilitou.  

Na druhou stranu je vhodné se podívat na podstatně jednodušší potenciální důvod 

neshody ve výsledcích. U Timed Up and Go testu byl hodnocený procentuální rozdíl změny 

času před a po vystavení virtuální realitě. U skupiny Zdraví se hodnoty rozdílu pohybovali 

v desetinách vteřin, zatímco u skupiny CMP se jednalo o vteřiny, jednou dokonce o celých 

14 vteřin. Proto je težké s tak malým vzorkem probandů a tak mizivými rozdíly v časech 

u skupiny Zdraví dávat těmto datům velkou váhu. 
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Diskuze k H5: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and 

Go testu u pacientů po CMP s neglect syndromem oproti pacientům po CMP 

bez neglect syndromu. 

 

Statistické zpracování dat neukázalo statisticky významný vztah mezi těmito dvěma 

skupinami. Z dat v Příloze č. 6 vyplývá, že u obou skupin došlo v obdobné míře jak ke 

zlepšení, tak ke zhoršení procentuální změny potřebného času na ujití dané vzdálenosti. 

Hypotéza tedy byla vyvrácena.  

Výsledky hypotézy korelují s výsledky hypotézy H2 a další diskuze k hypotéze není 

potřeba. 

 

Diskuze k H6: Předpokládám, že vlivem vystavení imerzivní VR dochází 

ke statisticky významnému zhoršení rychlosti chůze hodnocené pomocí Timed Up and 

Go testu u pacientů po CMP s neglect syndromem oproti zdravé populaci. 

 

Zde opět nebyl potvrzen statisticky významný vztah mezi oběma skupinami 

a hypotéza byla vyvrácena. Výsledky hypotézy korelují s výsledky hypotézy H3 a další 

diskuze k hypotéze není potřeba. 

 

3.4.3  Další ovlivňující factory 

 

Dalším možný důvod těchto výsledků může být aspekt příliš krátkého vystavení VR. 

Kennedy et al. (2000) vypozoroval, že příznaky simulator sickness se zvětšují se vzrůstající 

délkou vystavení simulace během jednoho sezení. Pravda, např. Stanney et al. (1997) 

zdůrazňoval, že cybersickness se od simulator sickness liší, tudíž i vliv doby vystavení VR 

může mít jiný vztah k závažnosti cybersickness než má např. čas ve vojenském simulátoru 

letu helikoptérou na simulator sickness (Kennedy 2000). Nicméně, Weech et al. (2019) 

zmiňuje dynamickou podstatu cybersickness, která má tendenci se s prodlužující dobou 

ve VR zvýrazňovat a po skončení VR pomalu ustupovat. Neudává ale přesné časy.  

Melo et al. (2018) zkoumal průběh cybersickness u zdravých lidí při vystavení VR v trvání 

1-7 minut, Risi a Palmisano (2019) zkoumali 10 minutové vystavení VR. Ani v jednom 

případě se projevy cybersickness neobjevily. Z těchto výsledků, stejně jako z výsledků zde 
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prezentované studie, se zdá být 10 minut vystavení VR jako bezpečná doba neprovokující 

cybersickness. 

S tím je i spojená možnost, že příznaky cybersickness nebyly tak četné či závažné, 

aby byly rozdíly mezi skupinami statisticky významné. Freitas et al. (2019) ve svém 

systematickém review o využití VR v terapii pacientů se sníženou funkcí mozku 

k rehabilitačním účelům (ať už šlo o kognitivní, behaviorální, psychiatrickou 

nebo motorickou terapii) zjistil, že kromě klinicky významných úspěchů v terapii pomocí 

VR se nežádoucí účinky, jako např. vertigo spojené se cybersickness, objevovaly jen 

minimálně. Tyto výsledky korelují se starší studií Holdena (2005), který analyzoval studie 

týkající se využití VR u motorické rehabilitace pacientů s různými diagnózami, např. CMP 

a jinými získanými poškozeními mozku, Parkinsonovou chorobou, ale i ortopedickými 

poruchami. Mimo jiné zjistil, že příznaky cybersickness se téměř nevyskytovaly. 

 

3.4.4  Osobní zhodnocení výsledků 

 

Je známo, že v základu mají pacienti s neglect syndromem horší rovnovážné funkce 

než zdraví lidé či pacienti po CMP bez neglect syndromu. Zatím žádná doposavad provedená 

studie týkající se využití VR u pacientů s neglect syndromem se touto otázkou bezpečnosti 

nezabývala, ačkoli významné zhoršení posturální stability by mohlo v krajním případě 

až zabraňovat využití VR. Toto zhoršení by pravděpodobně mohlo vést např. k využití 

kolečkových křesel k přivezení pacientů s neglectem na VR terapii a odvezení z ní 

k zajištění bezpečí pacientů. 

Během experimentu se ale nevyskytlo signifikantní zhoršení oproti porovnávaným 

skupinám a výsledky tohoto experimentu ukazují, že bezpečnostní riziko ve smyslu zhoršené 

posturální stability není významné. To považuji za důležité zjištění. Jelikož dřívější 

výzkumy vykazovaly poměrně dobré výsledky naznačující, že by VR mohla hrát v budoucí 

rehabilitaci neglect syndromu podstatnou roli, připojuji se k názoru, že VR je vhodným 

terapeutickým i diagnostickým doplněním péče o pacienta s neglect syndromem, které by 

bylo vhodné dále rozvíjet. 

Důležitá je i podobnost výsledků obou mnou použitých testů. Podle studií 

zaměřených na hodnocení stability a rizika pádu (Knorr et al. 2010) sledují Berg Balance 

Scale a Timed Up and Go obdobné parametry. Proto je výskyt obdobných výsledků u Berg 

Balance Scale a Timed Up and Go významným indikátorem reliability této studie.  
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3.4.5  Limitace studie 

 

Největší limitací této studie byl poměrně nízký počet probandů, obzvláště skupiny 

s pacienty po CMP bez neglect syndromu. To omezuje zobecnitelnost výsledků této studie. 

Dalším omezením studie bylo využití pouze části Berg Balance Scale, jednak 

z časových důvodů, druhak s ohledem na unavitelnost pacientů. Je možné, kdyby bylo 

testováno větší množství položek, byly by rozdíly mezi skupinami patrnější. 

 

3.4.6  Budoucí výzkum 

 

Bylo by žádoucí, aby bylo na tuto studii navázáno v budoucích výzkumech, které by 

pokud možno nevykazovaly limitace této studie. Jelikož není jednoznačné, po jaké době 

cybersickness obvykle nastupuje, bylo by možné testovat vliv delšího vystavení VR jak 

u zdravé populace, tak i u pacientů po CMP, popř. s neglect syndromem. 
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4  Závěr 

 

Tato studie vznikla s cílem zjistit, k jakým změnám rovnováhy a rychlosti chůze 

dochází u pacientů po CMP s neglect syndromem okamžitě po vystavení imerzivní VR, 

a porovnat výskyt s pacienty po CMP bez neglect syndromu a zdravou populací. 

V první části byly stručně shrnuty zásadní poznatky o neglect syndromu, včetně 

problematiky diagnostiky a terapie. Dále byly rozepsány základní informace o virtuální 

realitě, a to s důrazem na využití u pacientů s neglect syndromem.  

Pro účely studie byl vytvořen experiment, kterého se zúčastnilo 28 probandů, z toho 

10 pacientů po CMP s neglect syndromem, 6 pacientů po CMP bez neglect syndromu 

a 12 zdravých probandů. Míra neglect syndromu byla stanovena pomocí testu Catherine 

Bergego Scale. V rámci měření pak byli pacienti otestování pomocí Timed Up and Go a částí 

Berg Balance Scale. Poté podstoupili 10 minut hry v imerzivní virtuální realitě a hned poté 

byly znovu testování pomocí Timed Up and Go Testu a Berg Balance Scale.  

Data byla zpracována pomocí MySQL databáze s využitím programu HeidiSQL 

a statistické vyhodnocení proběhlo pomocí IBM SPSS Statistics 25 s využitím 

neparametrických testů Kruskal Wallis test a Mann-Whitney U test. 

Při porovnání získaných dat o změnách rovnováhy a rychlosti chůze mezi 

jednotlivými skupinami se až na jednu výjimku neobjevila žádná statisticky významná 

závislost. Tou výjimkou byl vztah mezi zdravými probandy a pacienty po CMP bez neglect 

syndromu, kdy druhá skupina měla signifikantně horší rozdíl výsledků Berg Balance Scale. 

Na základě výsledků je možné konstatovat, že virtuální realita nepředstavuje 

pro pacienty s neglect syndromem vyšší riziko pádů oproti zdravé populaci, ani oproti 

pacientům po CMP bez neglect syndromu. To, spolu s pozitivními výsledky předešlých 

studií, podporuje názor, že VR je vhodným nástrojem jak pro diagnostiku, tak pro terapii 

neglect syndromu. 
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Příloha č. 5 Konkrétní výsledky jednotlivých probandů 

 

Skupina Neglect 

 

 

Skupina CMP 

 

 

Skupina Zdraví 

PatID TUG_pre TUG_post TUGd_iff TUG_diff_% Berg_pre Berg_post Berg_diff 

17 5,6 5,5 -0,1 -1,79 20 20 0 

18 5,7 5,4 -0,3 -5,26 20 20 0 

19 5,5 5,6 0,1 1,82 20 20 0 

20 6,6 6 -0,6 -9,09 20 20 0 

21 7 7 0 0 20 20 0 

22 7,7 9,1 1,4 18,18 20 20 0 

23 5 7,2 2,2 44 20 20 0 

24 6,7 6,2 -0,5 -7,46 20 20 0 

25 6,7 6,5 -0,2 -2,99 20 20 0 

26 5,2 5,2 0 0 20 20 0 

27 6,4 6,6 0,2 3,13 20 20 0 

28 8,6 8,3 -0,3 -3,49 20 20 0 

 

PatID CBS10 TUG_pre TUG_post TUGd_iff TUG_diff_% Berg_pre Berg_post Berg_diff 

1 12 43,1 50,6 7,5 17,4 8 8 0 

4 11 22,9 16,6 -6,3 -27,51 18 18 0 

5 13 11,8 12,5 0,7 5,93 19 19 0 

6 19 39,1 36,4 -2,7 -6,91 10 10 0 

7 10 62,5 85,3 22,8 36,48 11 11 0 

8 4 13,3 11,4 -1,9 -14,29 15 16 1 

12 5 100 84 -16 -16 12 12 0 

14 22 37,4 32,1 -5,3 -14,17 14 14 0 

15 5 47,1 38,6 -8,5 -18,05 13 13 0 

16 8 8,9 9,8 0,9 10,11 16 16 0 

PatID TUG_pre TUG_post TUGd_iff TUG_diff_% Berg_pre Berg_post Berg_diff 

2 93 79 -14 -15,05 14 16 2 

3 38,3 35,8 -2,5 -6,53 15 15 0 

9 29 24 -5 -17,24 15 16 1 

10 9 10,8 1,8 20 20 20 0 

11 12,3 13,2 0,9 7,32 18 18 0 

13 15,6 18,2 2,6 16,67 18 19 1 


