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Abstrakt 

Název: Biomechanická analýza chůze u jedinců s mozkovou obrnou 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo porovnat rozložení tlaku na ploskách dolních 

končetin u jedince s triparetickou mozkovou obrnou při jemu přirozené 

chůzi, při chůzi s francouzskými berlemi v úzkém a širokém držení a 

následně s berlí pouze na levé straně. 

Metody:  Kvalitativního výzkumu (případové studie) se zúčastnil jeden 23letý 

proband se spastickou triparetickou mozkovou obrnou. Proband byl 

zkoumán pomocí přístroje Pedar – X systém pro měření tlaku. Proband byl 

podroben měření s vložkami pro měření tlaku umístěnými v obuvi. Bylo 

provedeno měření přirozené chůze, chůze s berlemi v úzkém a širokém 

držení a s berlí na jedné straně vždy s pěti opakováními, v každém proband 

vykonal čtyři krokové cykly. Hodnoceno bylo rozložení tlaku a velikost 

vertikální složky síly. 

Výsledky:Probandova chůze vykazovala značnou asymetrii v krokovém cyklu. Proband 

má oslabenou pravou DK. Rozložení tlaku na chodidlech bylo výrazněji 

nerovnoměrné při chůzi s úzkým držením berlí. Ovšem největší asymetrie a 

přetížení levé dolní končetiny vznikalo při chůzi s berlemi s širokým 

(probandem používanějším) úchopem. Při měření s berlí na levé straně 

nedocházelo k žádným výrazným poklesům ani nárůstům hodnot. Vertikální 

složka reakční síly je narušena s výraznou fragmentací dvouvrcholové 

křivky na levé končetině. Na pravé dolní končetině není viditelnost křivky 

narušena, ovšem dosahuje menších hodnot. 

 

Klíčová slova: Pedar-X systém, kroková analýza chůze, triparéza, chůze 

s berlemi, krokový cyklus, rozložení tlaku na chodidle 

 

  



Abstrakt 

Title: Biomechanical gait analysis in cerbral palsy 

Objectives: The main aim of this work is to compare pressure values on feet of young 

man with cerebral palsy during for him normal gait, gait with French 

crutches in narrow (modified) and wide (natural) holding and with crutch 

held only at left hand.  

Methods:  One 23-years-old proband with sapstic triparetic cerebral palsy was 

participated in a qualitative research (case studies). Young man was 

examined using the Pedar – X pressure measuring system. The proband 

was subjected to measurements with pressure insoles placed in his shoes. 

Natural gait measurement, narrow (modified) and wide (natural) crutches 

grip and crutche on left side all measurements with five repetitions were 

performed, each with four step cycle. Evaluated were the pressure 

distribution and the magnitude of the vertical force component. 

Results: Proband´s gait showed considerable asymetry in the step cycle. The 

pressure distribution on the feet was more uneven during walking with the 

crutches narrow held against the natural gait. However, the greatest 

asymmetry and congestion of the left leg was created when walking with 

crutches with wide (natural) grip. During measurement with the crutch on 

the left, there were no significant decreases or increases in values. The 

vertical component of the reaction force is disrupted with significant 

fragmentation of the two-tail curve on the left foot. Curve visibility is not 

impaired on the right foot but reaches lower values. 

Keywords: Pedar-X system, step analysis, triparesis, walking with crutches, step cycle, 

pressure distribution on foot 
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Seznam zkratek 

CKC – Celkový krokový cyklus 

CP – Cerebral Palsy 

DK – Dolní končetina 

DMO - Dětská mozková obrna 

GB – Gigabyte (jednotka množství dat v informatice) 

HK – Horní končetina 

Hz – Hertz (jednotka frekvence) 

ICP – Infantil Cerebral Palsy 

KC – Krokový cyklus 

kPa – Kilopascal (násobná jednotka tlaku) 

MO – Mozková obrna 

SD karta – Paměťová karta (Secure Digital) 
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1 Úvod 

Chůze je jeden z nejpřirozenějších pohybů moderního člověka, pokud není 

omezena tělesným postižením. Bipedální lokomoce typická pro lidský druh je dokonalá 

souhra nervového systému a pohybového aparátu. Celková korektnost chůze se dá 

nejlépe pozorovat právě na chodidlech a na rozložení tlaku při došlapu. Analýza chůze 

se díky technologickému pokroku přesouvá z výzkumných laboratoří do klinického 

prostředí, kde se stala velmi potřebnou pomůckou pro řadu ortetiků a protetiků, 

fyzioterapeutů nebo neurologů, kteří se zabývají právě problematikou chůze. 

Pokud je chůze dlouhodobě špatně prováděná, může vést k problémům s páteří, 

bolestem kloubů a jiným problémům v oblasti nohou a chodidel. V kombinaci 

s fyzickým postižením se k tomu mohou přidružovat i jiné problémy jako přetížení 

různých částí těla, nebo celková únava.  

Lidé často přistupují ke konzervativní léčbě bolesti v oblasti zad i dolních 

končetin prostřednictvím francouzských berlí, které si nechají předepsat od lékaře jako 

nejjednodušší cestu léčby. V mnoha případech ovšem zaznamenáváme špatné držení 

berlí, při kterém problémové partie odlehčují jen minimálně nebo je dokonce zatěžují 

více, což paradoxně může vést k dalším problémům.  

Proto jsem si jako téma mé bakalářské práce zvolil analýzu chůze. V souladu s 

mým studijním zaměřením jsem zvolil analýzu chůze u postižených mozkovou obrnou 

(dále MO) a zaměřuji se konkrétně na problematiku chůze u jedinců s tímto 

onemocněním. Toto téma bylo zvoleno na základě osobních zkušeností s osobou 

postiženou mozkovou obrnou.  

Samotné onemocnění se kvůli výskytu a zvýšené úmrtnosti v novorozeneckém 

věku řadí mezi civilizační choroby a problémy s chůzí jsou s tímto onemocněním 

neoddělitelně sloučeny. Proto je analýza chůze velmi přínosnou diagnostickou metodou 

pro vyšetření chůze. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika onemocnění 

Mozková obrna (MO; angl.. cerebral palsy) dříve dětská mozková obrna (DMO) 

patří mezi nejčastější neprogresivní neurovývojová onemocnění. Charakteristickým 

rysem tohoto onemocnění je omezení hybnosti ať už ve formě spastické, dyskinetické 

nebo ataxické. Často je také doprovázeno různými psychickými poruchami, poruchami 

učení nebo různými komunikačními omezeními (Kraus, 2005). Mozková obrna je 

jednorázové postižení, není progresivní, ba naopak v některých případech jsou 

zaznamenána zlepšení díky rehabilitacím. 

Historické názvy tohoto onemocnění jsou velmi rozmanité, a ještě v dnešní době 

se můžeme setkat s pojmy jako Littleova nemoc podle anglického lékaře Johna Littlea, 

nebo právě s původním názvem dětská mozková obrna. V zahraniční literatuře se 

nejčastěji setkáme s pojmem cerebral palsy (CP) nebo také Infantil cerebral palsy 

(ICP) (Kolář, a další, 2009). 

2.2 Etiologie 

Když v roce 1880 byla poprvé popsána mozková obrna, předpokládalo se, že je 

způsobena nedostatkem kyslíku dítěte při narození. Výzkumy dnešní doby ovšem 

dokazují, že je to pouze menšinová příčina (zhruba 10 % všech dětí s MO) (Miller, a 

další, 2006). 

Stejně jako u jiných neurologických onemocnění je etiologie multifaktorová, ale 

ne vždy prokazatelná. Dochází k častému kombinování příčin. Za hlavní faktory vzniku 

tohoto postižení se dají považovat hypoxické, ischemické a infekční vlivy na mozek. 

Mezi příčiny vzniku se také často řadí velmi nízká porodní hmotnost dítěte nebo cévní 

mozková příhoda, kvůli které novorozenec nedokáže zcela správně klinicky odpovědět 

na dorzální či ventrální flexi v hleznu (Miller, a další, 2006). 

Mezi hlavní ukazatele patří hlavně nedonošenost dítěte, dále pak porodní asfyxie 

(dušení) a perinatální anoxie nervové soustavy. Tyto komplikace vznikají ve třech 

obdobích, konkrétně v prenatálním, perinatálním a postnatálním (Kraus, 2005).  
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2.2.1 Prenatální období 

Prenatální období, tedy období od počátku těhotenství až do porodu, je zásadní 

vývojové stádium dítěte. Dítě je zde nejčastěji ohroženo infekčními onemocněními 

matky, ať už toxoplazmózou, zarděnkami, případně různými virovými onemocněními. 

Další závažnou příčinou může být vývojová nezralost plodu, která se vyskytuje u 

jedinců, jejichž porodní hmotnost je menší než 1500g (Kolář, a další, 2015). 

Dalším vlivem způsobujícím vznik mozkové obrny u novorozenců může být 

působící Rh faktor. Např.: pokud má matka negativní Rh faktor a u otce a dítěte se 

nachází pozitivní, dochází po porodu k těžké novorozenecké žloutence, důsledkem které 

se dostává bilirubin do mozku a následně napadá bazální ganglia (Lesný, a další, 1972). 

Dalším, ovšem stále spekulovaným a vědecky nepodloženým faktorem vzniku 

mozkové obrny je dědičnost, kterou zmiňuje Kraus (Kraus, 2005).  

2.2.2 Perinatální období 

Perinatální období, neboli období porodu nebo těsně po porodu, je období, ve 

kterém jsou faktory vzniku mozkové obrny především abnormální porody. Do tohoto 

časového úseku se zahrnují mozková traumata, ischemie (nedokrevnost) nebo déle 

trvající hypoxie. Toto jsou jedny z nejčastějších příčin mozkové obrny (Kolář, a další, 

2015). 

Současná porodní a novorozenecká péče je na velmi vysoké úrovni, díky čemuž 

se často podaří zabránit smrti novorozenců s extrémně nízkou porodní váhou. 

V minulých dobách se často aplikoval klešťový porod, který byl také jedním z hlavních 

důvodů MO (Lesný, a další, 1972) (Kraus, 2005). 

2.2.3 Postnatální období 

I v postnatálním období života se nacházejí různé faktory vzniku mozkové 

obrny, ovšem nejsou tak četné jako u předchozích dvou skupin. Mezi tyto činitele patří 

hlavně raná kojenecká infekce bronchopneumonie, ale i všechny ostatní infekce 

prodělané v prvním roce života. Mezi další faktory jsou zahrnuty závažné úrazy hlavy, 

novorozenecká žloutenka, otravy toxického původu (Kraus, 2005) (Kolář, a další, 

2015). 
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2.3 Formy mozkové obrny 

Ke klasifikaci MO nejčastěji slouží klinický obraz daného onemocnění. 

Jednotlivé formy tohoto onemocnění se rozlišují podle pohybových rozdílů v závislosti 

na oblasti CNS, která je postižena. V závislosti převažujících příznaků je možné určit 

několik forem MO, jejichž průběh je specifický. Na základě postupného rozvoje a 

průběhu zrání mozku jsou odlišné budoucí prognózy a rozdílné předpoklady ke vzniku 

kontraktur nebo kloubních deformit (Kraus, 2005), (Kolář, a další, 2009). 

V současné literatuře se nacházejí různé druhy náhledů na problematiku forem 

mozkové obrny. Každý autor uvádí různé třídění. Odlišnosti souvisí převážně 

s pohledem autora na danou problematiku.  

(Lesný, a další, 1972 str. 23) dělí MO na: 

„Formy spastické: 

Forma diparetická  

A1 - diparetická s addukční kontrakturou 

A2 – bez addukční kontraktury 

Forma hemiparetická 

Forma kvadruparetická 

C1 – bilaterární hemiplegie 

C2 – kvadruplegie z diparézy 

Formy nespastické: 

Forma dyskinetická 

Forma hypotonická 

Forma rigidní (velmi vzácná)“ 

(Kraus, 2005) rozlišuje formy MO jako:  

„Hemiparetická forma:  

Kongenitální hemiparéza  

Získaná hemiparéza  

Bilaterální spastické formy:  
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Diparetická forma  

Ataktická diparéza  

Triparetická forma  

Kvadruparetická forma  

Dyskinetická forma  

Cerebrální forma  

Smíšené formy  

Neobvyklé obrazy DMO“ 

Z klinického hlediska se projevy a příznaky MO často mění, primárně tedy 

v muskuloskeletární oblasti. Radikální změny můžeme pozorovat v období kojeneckém 

a raném dětském věku, kdy pozorujeme změny svalového tonu a pohybových funkcí. 

Právě z tohoto důvodu je často potřebné počkat se stanovením formy MO až do věku 3-

4 let. V některých případech se to týká i samotného stanovení vlastní diagnózy (Kraus, 

2005). 

2.3.1  Spastické formy MO 

Z klinického hlediska je definice spasticity poměrně komplikovaná. Lze ji 

zjednodušeně definovat jako zvýšení tonického napínacího reflexu, který je závislý na 

rychlosti pasivního pohybu. Čím rychleji je sval napínán, tím výraznější je jeho stah. 

Spastické formy MO jsou doprovázeny dalšími poruchami jako např. porucha 

koordinované motoriky, nepřirozené postavení končetin, atd. (Kolář, a další, 2009) 

(Marešová, a další, 2011). 

Spastické formy MO tvoří téměř 60  % všech jedinců postižených tímto 

onemocněním. Dělení je podle lokalizace postižení (Komárek, a další, 2008). I přes 

rozmanitost tohoto onemocnění je dominantním příznakem porucha hybnosti, kterou lze 

pozorovat v raných stádiích. Podle postižení CNS se jeví charakter a rozšíření dané 

poruchy (Kolář, a další, 2009). 

2.3.1.1 Forma Diparetická 

Jedná se o jednu z nejčastějších spastických forem MO. Incidence tohoto 

onemocnění se liší podle autorů, ale obecně se pohybuje v rozmezí od 41  % do 65  %. 

Z většiny jsou postihovány dolní končetiny, ovšem i postižení horních končetin není 
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žádnou výjimkou, avšak je podstatněji mírnější povahy. Mezi rizikové faktory se 

považuje zejména nízká porodní hmotností pod 1500g. Zhruba třetina dětí s touto 

formou MO se rodí do 32. týdne gestace, další třetina mezi 32. – 36. týdnem a zbylá 

třetina se rodí v termínu. Z toho plyne, že obecná příčina je nezralost nervového 

systému. Další možnou příčinou je intraventrikulární krvácení, které je mnohdy 

následované rozšířením (dilatací) mozkových komor (Kolář, a další, 2009), (Kraus, 

2005). 

Svaly na dolních končetinách jsou charakteristické zvýšeným tonem. Toto 

přepětí na DK (dolních končetinách) často způsobuje různé deformity, které 

znesnadňují stoj a zhoršují chůzi. Časté jsou mediální rotace femurů a laterální rotace 

tibií. Pozorujeme i výrazné flexe kyčlí a kolen, přičemž plosky nohou jsou 

v planovalgozitě (Kraus, 2005). Tyto deformity způsobují nedostatek stability při 

samotném stoji nebo při chůzi. Chůze u této formy se charakterizuje jako „nůžkovitá“, 

která je způsobena spasticitou rotátoru v kyčelní oblasti. V některých případech se 

můžeme setkat s kontrakturami flexorů v bércové oblasti, což způsobuje chůzi po 

špičkách prstů s ohnutými koleny (Lesný, a další, 1972). Jen velmi zřídka se stává, že 

jedinec chůze není schopen vůbec.  

V případě postižení HK (horních končetin) je nejčastější porucha jemné 

motoriky ruky a prstů, případně problémy s koordinací a cíleností pohybů (Lesný, a 

další, 1972). 

2.3.1.2 Forma Hemiparetická 

Tato forma je druhou nejčastější formou hned po diparetické formě MO. Je 

definovaná jako jednostranná porucha v sagitální rovině (tzn.: HK a DK na jedné 

polovině těla), nejčastěji spastického typu, která převládá na horní končetině (Kraus, 

2005), (Kolář, a další, 2009). Lokalizace poruchy je nejčastěji v jedné z hemisfér, kde 

jde o různě velké atrofie nebo zvětšení postranní komory (Pfeiffer, 2007). Někteří autoři 

jako právě Kolář nebo Kraus tuto formu rozdělují na kongenitální a získanou.  

Po porodu není u dítěte zjevná žádná známka tohoto postižení. Projevuje se až 

postupem času, kdy je výraznější postižení na horní končetině, což je právě typickým 

projevem. HK zaujímá flekční držení, tedy držení podobné složenému ptačímu křídlu. 

DK je spíše v extenzi. Častým příznakem je také konkávní skolióza ve tvaru písmena C 

(Pfeiffer, 2007). 
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Ve většině případů těchto forem dochází postupem času k opožďování vývoje 

postižených končetin. Hemiparézu často doprovázejí i jiné komplikace, jako třeba 

epilepsie nebo mentální retardace (Kraus, 2005). 

2.3.1.3 Forma triparetická 

Triparetickou formu MO popisuje jen velmi málo autorů, protože triparéza není 

typický příklad samotného onemocnění. Většinou je to kombinace diparetické a 

hemiparetické formy MO, nejčastěji jsou více postiženy DK a jedna HK. Avšak některé 

případy jsou postiženy kvadruparetickou formou MO, u které je menší postižení na 

jedné horní končetině (Miller, a další, 2006). 

U této formy je téměř polovina případů s pozitivní perinatální etiologií. Jako 

příčina se nejčastěji uvádí intraventikulární krvácení.  

V klinickém obraze je dominantní motorické postižení. U 2/3 jedinců se 

vyskytuje mentální retardace a u zhruba poloviny epilepsie. U většiny případů 

pozorujeme kombinace výše uvedených projevů, proto je prognóza velmi často 

nepříznivá (Kraus, 2005). 

2.3.1.4 Forma kvadruparetická (tetraparetická)  

Kvadruparetická forma je nejtěžší formou ze spastických onemocnění. Typicky 

jsou postižené všechny končetiny, které mohou být na stejném nebo rozdílném stupni 

postižení. Tato forma postihuje asi 5  % případů postižených MO. Tato forma se dělí na 

oboustranně hemiparetickou (v případě poškození obou hemisfér mozku) nebo na 

odvozenou diparézu, přičemž dominuje buď poškození DK nebo převažuje postižení 

jedné strany (Jankovský, 2006); (Kraus, 2005). 

V klinickém obraze jsou velmi časté poruchy samotných mozkových nervů, 

které se projevují jako pseudobulbární syndrom (onemocnění způsobené oboustrannou 

lézí kortikobulbárního traktu). U tohoto onemocnění jsou charakteristické fatické 

poruchy (Porucha řeči způsobená onemocněním mozku) a ve velkém množství případů 

také mentální retardace v různém rozsahu (Pfeiffer, 2007). 

2.3.2  Nespastické formy MO 

Nespastické formy MO se vyznačují různými příznaky. Některé formy jsou 

hypotonické, tedy přímý opak spastické formy, kde je svalový tonus velmi oslabený. 
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Další formy se vyznačují atetoidními dyskinézami, grimasováním nebo hadovitými 

hyperkinézami hlavy, trupu nebo končetin (Jankovský, 2006). 

2.3.2.1 Dyskinetická forma 

Dyskinetická forma MO (příp. hyperkinetická, atetoidní nebo extrapiramidová 

forma) je definovaná abnormálními pohyby, které mají pomalý, nestálý, hadovitý, 

nedobrovolný a měnící se charakter. Těmito pohyby jsou typicky postiženy všechny 

části těla (Kolář, a další, 2009). Dále je pro tuto formu typická nemožnost organizace a 

správnost provedení volních pohybů, stejně tak jako koordinace automatických pohybů 

nebo udržování tělesné rovnováhy (Kraus, 2005).  

Tato forma tvoří přibližně 10  % všech případů MO. Na vzniku se významně 

podílí poporodní žloutenka (hyperbilirubinemie) často také s kombinací s hypoxií 

(Kraus, 2005). Těžká postižení touto formou vznikají za příčiny inkompatibility Rh 

faktoru. Dnes je toto nebezpečí dobře známé a prenatálně sledované (Pfeiffer, 2007). 

Formu dyskinetickou dělíme podle toho, zda je v klinickém nálezu v popředí 

hyperkineze nebo dystonie. U prvního případu dominují nepravidelné opakující se 

pohyby, které se u MO dají rozdělit na atetózu, která je charakteristická a vyznačuje se 

nestálými, hadovitými a nedobrovolnými pohyby postihující kořeny končetin, nebo na 

choreu, která se liší od atetózy rychlostí mimovolných pohybů a kde jsou končetiny 

postiženy akrálně. Druhý případ, tedy dystonická forma, je charakteristická 

abnormálními změnami svalového tonu, které utváří charakteristické změny v držení 

těla. I u této skupiny se objevují mimovolní pohyby, ale jejich rozsah je v podstatně 

menší míře než u formy hyperkinetické. (Kolář, a další, 2009). 

2.3.2.2 Cerebelární forma 

 Cerebelární forma (příp. mozečková forma) se samostatně vyskytuje jen velmi 

vzácně. Dominantní roli při vzniku této formy hrají hlavně prenatální faktory. U 

některých případů se vzácně vyskytují genetické faktory. 

V klinickém obraze můžeme vidět velké množství příznaků různého charakteru. 

Hlavním příznakem je centrální hypotonie. Další pak může být dysmetrie, neboli 

chybné cílení pohybu, nebo asynergie, což je porucha spolupráce několika svalových 

skupin (Kraus, 2005); (Kolář, a další, 2009). 
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2.4 Chůze a krokový cyklus u zdravé populace 

2.4.1 Chůze 

Chůze je základním lidským lokomočním stereotypem, který je specifický pro 

každého jedince na základě ontogeneze a fylogeneticky fixovaných principů (Kolář, a 

další, 2009). Kompletní pohybový vzorec, ze kterého vychází konečný lokomoční 

proces, je výsledkem neurální aktivity, která se také označuje jako centrální motorický 

program (Porada, a další, 2010). 

Parametry chůze, stejně jako u většiny fyziologických nálezů, nejsou konstantní, 

ale kolísají v časové i prostorové rovině mezi jednotlivými krokovými cykly i přes 

konstantnost okolního prostředí. Samotný vzorec chůze určuje také mnoho faktorů, jež 

rozdělujeme na vnější a vnitřní. Vnitřní faktory jsou zásadní v klinické praxi. Mezi tyto 

položky řadíme hlavně věk, zdravotní stav a psychické rozpoložení zkoumaného 

subjektu. Vnější jsou pak okolní prostředí, jako je povrch, atmosférický tlak nebo i 

koncentrace kyslíku korespondující s nadmořskou výškou (Porada, a další, 2010). 

2.4.2 Krokový cyklus 

Krokový cyklus je hlavní jednotkou chůze. Definuje se jako časový interval, 

který probíhá mezi počátečním a koncovým dotekem jednoho a téže chodidla 

s podložkou. Samotnou elementární jednotkou je pak krok, který se definuje jako doba 

mezi počátečním kontaktem jednoho chodidla s podložkou po počáteční kontakt 

druhého chodidla s podložkou (Perry, 1992). Podíl mezi krokovým cyklem levé a pravé 

nohy by měl být přibližně stejný a stejně časově zastoupený. Ovšem je zde velké 

množství faktorů, které jednotlivé krokové cykly ovlivňují, tudíž jsou velmi často 

zaznamenávány rozdíly v rychlosti levé a pravé nohy.  

2.4.2.1 Dělení krokového cyklu 

Samotný krokový cyklus se dá rozdělit na dvě základní fáze: 

 Stojná (oporová) fáze, ve které je jedno nebo obě chodidla v plném kontaktu 

s podložkou. 

 Švihová (bezoporová) fáze, ve které chodidlo není v kontaktu s podložkou, tudíž 

je nad podložkou.  
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Podíl mezi stojnou a oporovou fází se liší. Stojná fáze zabírá zhruba 60  % 

celkového času krokového cyklu. Švihová pak zabírá zbylých 40  % celkového času. 

Toto schéma se uvádí v rámci zdravé populace. (Perry, 1992); (Vaughan, a další, 1999).  

V oporové fázi rozlišujeme další dva druhy opory. Fáze jednooporová, kdy se 

v kontaktu s podložkou nachází pouze jedna končetina, a fáze dvouoborová, kdy se 

dotýkají obě končetiny současně. Fáze jednooporová zastává stejný časový úsek jak na 

levé, tak na pravé končetině (Perry, 1992).  

Krokový cyklus se dále může dělit do jednotlivých fází, u kterých používáme 

konkrétní názvosloví, které se liší podle autora, ovšem nejznámější jsou tyto dva 

následující.  

Dělení krokového cyklu dle Vaughana (Vaughan, a další, 1999 stránky 10-11) 

a) stojná fáze: 

1.  Heel strike: počáteční kontakt, těžiště těla je v nejnižší pozici 

v krokovém cyklu 

2. Foot flat: stádium postupného zatěžování, první kontakt plosky nohy 

s podložkou 

3. Midstance: mezistoj, těžiště těla se dostává do nejvyšší úrovně 

v rámci krokového cyklu 

4. Heel off: konečný stoj, pata se odlepuje od podložky 

5. Toe off: předšvih, celá ploska nohy se dostává do vzduchu. 

b) švihová fáze 

1. Acceleration (zrychlení) začíná, jakmile se chodidlo odlepí od 

podložky, jsou aktivovány flexory k pohybu nohy vpřed. 

2. Midswing (střední švih) nastává, když je nohy přímo pod těžištěm 

těla a opačná noha ve fázi midstance.  

3. Deceleration (zpomalení), při kterém svaly zpomalují chodidlo, a 

nastává příprava na došlap chodidla. 
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Obrázek 1: Krokový cyklus podle Vaughana (Vaughan, a další, 1999 str. 11) 

 

Dělení krokového cyklu dle Perry (Perry, 1992 stránky 11-16): 

1. stojná fáze 

1.  Initial contact, IC: počáteční kontakt 0 % 

2. Loading response, LR: stádium zatěžování 0-10 % (tvoří 10 % 

celkového krokového cyklu) 

3.  Mid stance, MS: mezistoj 10-30 % (tvoří 20 % CKC) 

4. Terminal stance, TS: konečný stoj 30-50 % (tvoří 20 % CKC) 

5. Preswing phase, PSW: předšvihová fáze 50-60 % (tvoří 10 %CKC) 

2. švihová fáze 

1.  Initial swing  ISW: počáteční švih 60-70 % (tvoří 10 % CKC) 

2. Mid swing, MSW: střed švihu 70-80  % (tvoří 10 % CKC) 

3. Terminal swing, TSW: konečný švih 85-100 % (Tvoří zbylých 15 % 

CKC) 

2.4.3 Časoprostorové parametry chůze 

Časoprostorová charakteristika chůze je jedním z důležitých aspektů při 

popisování samotného krokového cyklu. Uvádí se několik zásadních parametrů pro 

charakteristiku chůze.  

 Délka kroku. 
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 Rychlost chůze. 

 Celkový čas krokového cyklu. 

Někteří autoři uvádějí jako další z parametrů např. šířku kroku, nebo úhel 

samotného chodidla vzhledem k ose těla nebo k druhému chodidlu (Whittle, 2014). 

V krokovém cyklu se zaměřujeme na několik složek. Rychlost KC (v) zjistíme 

vydělením délky dvojkroku (vzdáleností ušlou během jednoho KC) délkou trvání. Dále 

posuzujeme trvání dvojkroku nebo samotného kroku, jejichž velikost nepřímo koreluje 

s frekvencí chůze (f), která se definuje jako četnost kroků za časovou jednotku. Dále 

z krokového cyklu se zkoumá trvání jednotlivých fází KC, tedy doby stojné, švihové, 

jednooporové a dvouoporové fáze (Whittle, 2014); (Gage, a další, 2009). 

2.4.4  Rozložení tlaku při kontaktu chodidla s podložkou 

K popisu pohybu dolních končetin používáme přístroj registrující reakční síly, 

který uvažuje každou končetinu resp. každé chodidlo jako celek. Na tuto problematiku 

nahlížíme pomocí znalostí Newtonových pohybových zákonů. U některých měření je 

potřebné definovat tlaky v různých částech chodidla k rozlišení přetížených oblastí. 

Rychlost chůze je přímo úměrná maximálním tlakům na jednotlivých částech chodila, 

tedy zejména na patách a spodní části metatarsů. Tato problematika je podrobněji 

rozepsaná v kapitole 6.2. Dynamická (kinetická) analýza chůze.  

2.5 Chůze u jedinců s MO 

K vlastnostem fyziologické chůze, které zásadně ovlivňují krokový cyklus, 

přiřazujeme několik aspektů. Mezi ně řadíme vhodnou krokovou délku, dostatečný 

prostor při míjení podložky nohou ve švihové fázi, stabilitu ve stojné fázi a optimální 

nastavení chodidla ve švihu (Gage, a další, 2009).  

Chůze s jistým postižením nebo nemožností splnění pohybu v celém rozsahu se 

označuje pojmem patologická chůze. U dětí s MO jsou charakteristické znaky 

v krokovém cyklu (Gage, a další, 2009 str. 101).  

1. Ztráta selektivní svalové kontroly. 

2.  Závislost na primitivních vzorech pro chůzi. 

3. Abnormální svalový tonus. 

4. Relativní nerovnováha mezi agonisty a antagonisty. 

5. Nedostatečná rovnovážná reakce. 
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Samotný klinický obraz je přímo závislý na postižení jednotlivých svalů a 

časování jejich kontrakce během krokového cyklu (Gage, a další, 2009), tudíž samotná 

chůze je velice individuální záležitostí a liší se případ od případu. Základní rozdělení 

jednotlivých typů patologické chůze je stejné jako u klasifikace samotného onemocnění, 

viz kapitola 3. Formy mozkové obrny.  

2.5.1 Diparetická forma spastická 

U této formy je chůze porušena na různých úrovních, tedy v některých případech 

jedinec není chůze schopen kvůli nedostatečné rovnováze. Pokud je chůze schopen, 

převažuje u něj adduktorový aparát a jedinec se pohybuje po špičkách. Typickým 

znakem je lehká kolébavá chůze, oslabení aker dolních končetin a ztráta izolovaných 

pohybů chodidla. Zpravidla jsou častěji postiženy dolní končetiny než horní. 

Celková postura je pak v lehkém předklonu, což je způsobeno neúplným 

napřímením trupu, ramena jsou ve stálé protrakci a jedna paže je flekovaná v lokti a při 

chůzi nehybná (Lesný, a další, 1972); (Kraus, 2005). 

2.5.2 Hemiparetická forma spastická 

U této formy je častěji postižena horní končetina než dolní. Vzhledem 

k jednostrannosti onemocnění je pouze jedna DK postižena zkrácením (spasticitou) m. 

triceps surae na různých stupních. Ve stoji i v celkovém krokovém cyklu jedinec 

přenáší většinu váhy na zdravou nohu, na které má také větší stabilitu a jistotu. 

Postižená DK je také často o něco kratší než zdravá DK.  

Z celkového hlediska jedinec více zatěžuje zdravou část těla. Z pokleslých 

ramen často vzniká kyfotické držení a při zanedbání rehabilitace přechází ve skoliózu. 

Jedinec také často naklání hlavu na zdravou stranu (Kraus, 2005); (Lesný, a další, 

1972). 

2.5.3 Kvadruparetická forma spastická 

U této nejtěžší formy MO je velmi malá pravděpodobnost uskutečnění chůze 

nebo alespoň stabilnějšího stoje. Stoj se vyznačuje flektovanými koleny s výraznou 

instabilitou. Z nejistého postavení je patrná nemožnost přenášení váhy na jednu či 

druhou stranu a tudíž je chůze vyloučena (Kraus, 2005). 
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2.5.4 Dyskinetická forma 

Téměř všichni pacienti s touto formou MO se úspěšně naučí chodit, ovšem 

s výrazným stáčením trupu. Následnému rozvoji samotného stoje nebo chůze pak brání 

jejich nedostatečná kontrola tonu svalů trupu. Kvůli rozvinuté atetóze, změnám tonu 

nebo i tremoru, se jen malá část jedinců zvládne úplně osamostatnit v chůzi.  

Klinicky se rozlišují dva podtypy - hyperkinetický a dystonický. U dystonického 

typu jsou největším problémem změny tonu svalů, a tedy i hlavy a krku. To se dá 

charakterizovat jako porucha flexe hlavy, kdy jedinec ve stoji nebo při chůzi není 

schopen udržet vzpřímeně hlavu (Lesný, a další, 1972); (Kraus, 2005). 

2.6 Biomechanická analýza chůze 

Chůze člověka je často hodnocena z několika pohledů. Tím nejpůvodnějším je 

samozřejmě subjektivní názor a pozorování přirozené chůze lékařem, na kterém je 

založeno klinické hodnocení chůze (Kolář, a další, 2009). Tento druh měření se dá 

považovat za méně spolehlivý. 

Jako objektivnější způsob hodnocení považujeme přístrojovou analýzu chůze, ve 

které jsou výsledkem číselné hodnoty, které nám definují různé fyzikální veličiny. 

K získání takovýchto hodnot je zapotřebí patřičné přístrojové vybavení, které nám 

zaručí měření s minimální chybou. Kvantitativní měření se dá z pohledu biomechaniky 

rozdělit na dvě skupiny, podle toho, jakou veličinu měří. Pokud je měřeným 

parametrem síla, případně tlak, mluvíme o dynamických metodách. Pokud je sledování 

pohybu zaměřeno na samotný průběh bez ohledu na příčiny vzniku (síly), mluvíme o 

kinematické analýze. Ta se tedy především zajímá o dráhu a úhly (Janura, a další, 

2004). 

2.6.1 Kinematická analýza chůze 

Při kinematické analýze se zaměřujeme na hodnoty a informace, které popisují 

vzájemnou polohu jednotlivých segmentů lidského těla. Prostřednictvím kamer a 

dalších přístrojů (goniometry, akcelerometry, atd.) měříme v průběhu pohybu u 

jednotlivých segmentů kinematické veličiny, ze kterých vzniká graf (dráha/čas), kterým 

se můžeme propočítat za pomocí derivací k veličinám, jako jsou rychlost a zrychlení. 

Výsledné hodnoty se nejčastěji uvádějí jako trojrozměrný model celkového 

pohybu, pro jehož správné zobrazování je nezbytné definovat souřadnicový systém, 
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nejčastěji kartézský. Ve výsledku jsou tedy vidět jednotlivé segmenty s informacemi o 

poloze, rychlosti a silách působících na dané části těla (Janura, a další, 2004). 

2.6.2 Dynamická (kinetická) analýza chůze 

Na rozdíl od kinematické analýzy chůze se dynamická analýza zabývá měřením 

sil a případně odvozenými veličinami z nich, především tedy výpočtem tlaku. Protože 

při chůzi působí chodidlo určitou silou na podložku, tak podle třetího Newtonova 

zákona vzniká působením této akční síly stejně velká opačně orientovaná reakční síla 

podložky, kterou měříme jako výslednou hodnotu (Whittle, 2014). 

Výslednici reakčních sil působící na končetinu můžeme rozložit na tři složky – 

vertikální, anteroposteriorní a mediolaterární. 

2.6.2.1 Vertikální složka reakční síly 

V průběhu oporové fáze dosahuje vertikální složka reakční síly nejvyšších 

hodnot. V zásadě se jedná o maximální hodnoty, které dosahují zhruba 120 % tíhové 

síly při běžné rychlosti chůze měřených osob (Neumannová, a další, 2015). V grafickém 

znázornění má charakteristický dvouvrcholový charakter (obr. 3.), kde první vrchol je 

asi ve 20 % stojné fáze, kdy křivka od počátečního kontaktu prudce stoupá. Sklon 

křivky je přímo úměrný rychlosti, s jakou došlo k přenesení zatížení na končetinu. 

Následuje fáze mezistoje, kdy se hodnoty dostávají lehce pod tíhovou sílu člověka. V 

okamžiku odlepování paty od podložky, tedy zhruba v 80 % krokového cyklu, přechází 

do druhého maxima zhruba 110 – 115 % tíhové síly člověka a následně klesá až do 

ukončení kontaktu chodidla s podložkou (Neumannová, a další, 2015). 



26 

 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění anteroposteriorní, vertikální a mediolaterární složky 

reakční síly při chůzi (Neumannová, a další, 2015 str. 33). 

2.6.2.2  Anterioposteriorní složka (AP) reakční složky 

Velikost anterioposteriorní složky neboli smykové síly určuje, v jaké fázi při 

kontaktu s podložkou chodidlo brzdí nebo naopak akceleruje. Na začátku mírně stoupá, 

kvůli působení chodidla posteriorním směrem (směr pohybu související s brzděním). 

Maximálních hodnot dosahuje okolo 20 % celkové tíhové síly jedince. Při dosažení 

maxima se AP snižuje (fáze mezistoje) a dosahuje neutrálních hodnot zhruba v 55 % 

krokového cyklu. Následně dosahuje minima, které znázorňuje akcelerační fázi a 

následnou dopřednou rychlost (Neumannová, a další, 2015). 

2.6.2.3  Mediolaterální složka reakční síly 

Mediolaterální složka má po většinu stojné fáze směr laterální. Je pro ni také 

typická velká variabilita, proto je její využití pro analýzu chůze obtížné a proto je také 

často opomíjena (Neumannová, a další, 2015); (Whittle, 2014).  

Dynamická analýza se dá provádět mnoha způsoby. Jedním z nich je 

prostřednictvím silové plošiny, která umožňuje měření celkové síly, kterou vyvíjí 

chodidlo na podložku, kde jsou v rozích plošiny umístěny tříosé snímače. Značnou 

nevýhodou u této metody je, že neukazuje velikosti sil v daných separovaných částech 

chodidla (Whittle, 2014). 
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Další z možností, jak provádět dynamickou analýzu chůze, jsou vložky, kterými 

měříme velikost sil mezi chodidly a podrážkou obuvi, případně samotné podložky. 

Velkou výhodou tohoto systému je výrazná flexibilita použití. Na rozdíl od plošin se 

tato zařízení dají používat kromě laboratorního prostředí i v terénu a tudíž i při běhu, 

nebo jiných výkonnostních disciplínách. 

Zajímavým způsobem měření je také měření za pomoci pouze 3-5 senzorů, které 

se upínají přímo na podrážku obuvi. Tímto způsobem se měří rozložení reakčních sil 

vznikajících mezi podložkou a podrážkou obuvi. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

3.1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce bylo porovnat rozložení tlaku na ploskách dolních končetin 

u jedince s mozkovou obrnou při jemu přirozené chůzi, při chůzi s francouzskými 

berlemi v úzkém a širokém (probandovi přirozeném) držení a následně chůzi 

s francouzskou berlí na levé straně. 

Jako další cíle práce jsem si stanovil: 

Zmapovat použití přístroje Pedar – X systém, který je nově používaný na 

akademické půdě UK FTVS. 

Určit rozdíly mezi parametry na zdravé a postižené končetině. 

3.1.2  Výzkumné otázky a hypotézy 

O1: Jaký vliv bude mít změna úchopu berlí na rozložení tlaku na končetinách? 

Hypotézy: 

1. Tlak na dolních končetinách by měl být menší při chůzi s jakýmkoli typem 

držení berlí oproti přirozené chůzi bez berlí. 

2. Nejmenší zatížení by mělo být při chůzi s modifikovaným úzkým držením 

berlí, kdy by se proband měl opírat o berle větší částí své váhy vzhledem ke 

snížení úhlu při držení holí vůči tělu. 

3. Vertikální složka síly by měla být výrazně ovlivněna v porovnání 

s průměrnou populací na obou chodidlech při probandově přirozené chůzi. 
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3.2 Metodika 

Bakalářskou práci lze charakterizovat jako teoreticko-empirickou. 

Z metodologického hlediska ji lze zařadit jako kvalitativní výzkum se zvolenou formou 

případovou. Na průběh výzkumu bylo dohlíženo několika zaměstnanci katedry 

biomechaniky. Systém Pedar – X byl použit pouze na jednom probandovi se spastickou 

triparézou.  

3.2.1 Úkoly práce 

1. Výběr jedince s mozkovou obrnou s diagnostikovaným bilaterálním 

handicapem, u kterého je patrný rozdíl mezi pravou a levou stranou těla, 

a který je schopen chůze.  

2. Seznámení jedince s problematikou, kontraindikacemi a případnými 

riziky prováděného experimentu. 

3. Seznámení se se samotným systémem Pedar – X, porozumění funkcí a 

naučení se správně ovládat a pracovat se systémem. 

4. Přeložení podstatné části manuálu pro provoz systému Pedar – X 

z anglického do českého jazyka. 

5. Příprava experimentu v laboratorním prostředí.  

6. Sestavení celé sestavy systému a následná instalace na probanda, včetně 

úprav a nastavení pro jeho potřebu. 

7. Pořízení video záznamu z každého měření a fotodokumentace veškerého 

vybavení a používaných prostředků. 

8. Výběr vhodných hodnot na porovnávání a následné zpracování 

naměřených dat ze systému Pedar – X. 

3.2.2 Popis zkoumaného probanda 

Výzkumu se zúčastnil 23letý muž vážící 64,3 kg s mozkovou obrnou 

diagnostikovanou jako spastická triparéza (hemiparéza + diparéza), kterou má od 

narození. Z důvodu postižení proband prováděl pouze úkony, které ho nijak 

neomezovaly ani neohrožovaly jeho zdraví. Chůzi prováděl zcela přirozeně bez jakékoli 

větší námahy a mezi měřením byl vždy odpočinek.  
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Byly stanoveny níže uvedené podmínky, na základě kterých proběhl výběr 

probanda: 

1. Spastická mozková obrna. 

2. Možnost provedení chůze. 

3. Zkušenosti s chůzí o berlích. 

4. Časová flexibilita. 

5. Pozitivní přístup a ochota spolupráce na výzkumu. 

6. Potvrzení, že u probanda není žádná z kontraindikací k výzkumu. 

Probandovo postižení je charakterizováno spasticitou na třech končetinách. 

Největší postižení je na pravé dolní končetině, na které pozorujeme výrazně zmenšený 

obsah svalové hmoty a zkrácení celé končetiny zhruba o 1,5 cm. Na obou dolních 

končetinách byly prováděny operace za účelem prolongace Achillových šlach a 

uvolnění adduktorů. Celková chůze se hodnotí jako diparetická a do 500 m je bez 

jakýchkoli obtíží.  

V oblasti horních končetin je svalový tonus normální a na pravé HK je lehce 

vyšší. Svalová síla je také oboustranně dobrá, ovšem zhoršená jemná motorika na pravé 

ruce. Záda jsou bez skoliózy s protrakcí pravého ramene. 

Aktuální zdravotní stav probanda je bez větších obtíží. Zmínil, že má občasné 

bolesti v oblasti levého kolene, což přisuzuje dlouhému stání nebo zdlouhavé chůzi, 

která je pro probanda obtížnější. 

V nynější době se subjekt závodně věnuje rugby vozíčkářů a rekreačně hraje 

stolní tenis. V minulosti hrál goalball s nevidomými.  

3.2.3 Sběr dat a použité metody 

Klinický stav probanda byl posuzován na základě předchozích lékařských 

vyšetření a lékařských zpráv, které proband se slovním souhlasem poskytl k provedení 

výzkumu. 

Před zahájením samotného výzkumu byl proband důkladně seznámen 

s obsahem, průběhem, cílem i riziky práce prostřednictvím informovaného souhlasu. 

Informovaný souhlas byl schválen etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy, který je zároveň přílohou č. 1 této práce. 
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3.2.3.1 Pozorování 

Součástí výzkumu bylo pozorování zkoumaného probanda v průběhu 

jednotlivých měření. Sledovala se především postura a držení těla při základní 

lokomoci. Těžiště těla bylo viditelně posunuto směrem k zdravé části těla, kde byl 

zjevně větší obsah svaloviny a celkově méně postižena spazmy. Proto také často 

docházelo k přetěžování levé končetiny a následné bolesti v oblasti levého kolene. 

Dále se sledovalo držení a náklon holí vůči tělu, které se při některých měřeních 

následně modifikovalo. Úhel mezi pažemi a tělem se vypočítal z fotografií, které byly 

pořízeny v průběhu měření a odsouhlaseny probandem s jejich publikací.  

 

Obrázek 3: Úhel mezi osou těla a šířkou úchopu probandových holí při měření č. 2 a 3 

3.2.3.2 Měření 

Stěžejní částí výzkumu bylo samotné měření chůze probanda. Měření se 

provádělo za pomoci přístroje Pedar – X systém.  

3.2.3.2.1 Pedar – X Systém 

Systém Pedar X na měření tlaku a reakčních sil přímo ve vložkách obuvi je 

zařízení vyráběné německou firmou Novel. Celý systém se skládá z těchto položek: 

 Vložky velikosti 22-49 

  Analyzátor Pedar -X 

 Anténa na bezdrátové připojení 



32 

 

 Hardwarový klíč 

 Pásky na suchý zip 

 Přídavná 2GB paměť ve formě SD karty  

Tyto komponenty se k sobě vzájemně připojují buď za pomocí optických kabelů 

nebo bezdrátově prostřednictvím bluetooth. Vše je pak prostřednictvím aplikace plně 

kompatibilní se zařízením Windows 

Technické parametry vložek: 

Velikost obuvi: 22 až 49 (evropská), 3 šířky 

Tloušťka: 1,9 mm (min. 1 mm) 

Počet snímačů: 85 - 99 

Tlak: 15 - 600 kPa nebo 30 - 1200 kPa 

Hystereze: <7 % 

Rozlišení: 2,5 nebo 5 kPa 

 

Základem správného použití výše zmiňovaného přístroje je správná kalibrace a 

spárování s počítačem (operační systém Windows). Přístroj funguje samostatně 

v případě, že je do něj vložena paměťová SD karta, nebo jej lze používat přímo ve 

spolupráci s počítačem, kam se přeposílají aktuální data měření prostřednictvím antény. 

 Měření byla rozdělena na 4 částí a to následovně: 

 

Měření č. 1: Přirozená chůze. 

První série pěti měření byla základním a přirozeným vzorkem. 

Zjišťovalo se rozložení tlaku na chodidle při probandově přirozené chůzi. Stojí 

také za zmínku, že všechna měření byla prováděna v obuvi s pěnovou 

podrážkou. 

Měření č. 2: Chůze s širokým držením berlí 

Druhý soubor pěti měření byl pro stanovení tlaku s přirozeným 

úchopem berlí. Probandovo přirozené držení bylo značně široké s poměrně 

velkým úhlem vůči tělu (na obrázku č. 3 vpravo to je 16 stupňů), tudíž podle 
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fyzikálních zákonů by mělo být odlehčení DK při dané lokomoci neefektivní a 

poměrně velké zatěžování dolních končetin.  

Měření č. 3: Chůze s modifikovaným držením berlí (úzké) 

Dalším ze série měření bylo upravené držení berlí (obr. č. 3 vpravo), při 

kterém by se z biomechanického hlediska měla efektivita berlí zvýšit a odlehčit 

tak dolním končetinám. Probandovi toto držení dělalo mírné problémy, a proto 

byla měření doplněna o několik přestávek. 

Měření č. 4: Chůze s berlí na levé straně 

Poslední série měření byla opět modifikována s tím rozdílem, že 

proband držel pouze jednu berli na levé straně těla, aby odlehčil levé dolní 

končetině. Byl zde zvýšený důraz na levou horní končetinu, na které mohlo 

vzniknout přetížení.  

Součástí měření byly také přestávky mezi měřeními kvůli odpočinku probanda a 

kvůli seřizování vložek. Dále bylo také provedeno nulté měření, kterým se zkoušela 

kvalita měření a správnost nastavení veškeré techniky. 

Výsledky byly shromážděny a zprůměrovány za každé jedno měření, které 

obsahovalo vždy okolo tří až pěti dvojkroků. Systém měřil s frekvencí 100 Hz (100 

snímků za sekundu). Každé měření pak trvalo maximálně 10 s. 
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3.2.4 Analýza dat 

Data byla vyhodnocována pomocí systému Pedar – X, který automaticky 

vyčísloval veškerá data a převáděl je do konečných hodnot. V tomto systému také 

vznikaly grafy a 3D znázornění tlaku, ovšem nelze je převést do jiných aplikací, kvůli 

velkému množství dat a autorským právům. 

Konečné číselné hodnoty pak byly přepisovány a následně se s nimi počítalo 

v aplikaci Microsoft Excel 2010 pro zařízení Windows. Zde se s těmito hodnotami 

vytvářela grafická znázornění výsledků měření. Následně se také pomocí vlastním 

způsobem nadefinovaných vzorců nebo s použitím předdefinovaných funkcí 

vypočítával aritmetický průměr, směrodatná odchylka měření a variační koeficient, a to 

pro každé ze čtyř výše popsaných měření druhů chůze.  

Každý druh chůze byl opakován 5x, vždy se jednalo se o tři až pět dvojkroků.  

Variabilita výsledků pro každý druh chůze je nepatrná, při všech typech měření byla 

chůze prováděna homogenně, což bylo potvrzeno variačním koeficientem, jehož 

hodnota nepřesáhla 7 % a většinou dosahovala pouhých 2-4  %. Tím jsme potvrdili, že 

je pro charakterizaci daného typu chůze možno použít aritmetický průměr a 

směrodatnou odchylku. V dalším textu se tedy všechny úvahy a další výpočty týkají pro 

daný druh chůze tohoto zjištěného aritmetického průměru. 
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4 Výsledky 

Už z pozorování bylo viditelné, že proband nenašlapuje na obě dolní končetiny 

stejnoměrně. Kvůli spastické pravé části těla bylo rozložení tlaku a sil na pravé plosce 

nohy výrazně menší než na levé, která je o 1,5 cm delší a také silnější.  

U všech graficky znázorněných výsledků jsme používali stejné jednotky pro 

měření tlaku kiloPascaly (kPa) a hodnoty osy Y byly zanechány jednotné kvůli 

vzájemnému porovnávání grafů. 

Graf č. 1: Porovnání tlaku na levé dolní končetině 

 

Graf č. 1 znázorňuje rozložení tlaku na dolní končetině za všechna měření. První 

měření Bez pomůcek bylo zásadní, protože na základě těchto hodnot se následně 

porovnávala zbylá měření. Na tomto grafu je vidět, že se tlak mění v závislosti na držení 

holí. Největší hodnoty jsou právě při přirozeném širokém držení holí. 

Při  modifikovaném držení (Úzké držení) jsou hodnoty nižší, což znamená, že na plosce 

levé nohy bylo dosaženo mírného odlehčení oproti přirozenému širokému držení. 

Nejmenší zatížení vykazuje přirozená chůze bez pomůcek. 
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Graf č. 2: Porovnání tlaku na pravé končetině 

 

Na grafu č. 2 pozorujeme rozložení tlaku na pravé dolní končetině. Již na první 

pohled je patrné, že tlak je ve zcela jiných hodnotách, než u levé dolní končetiny. První 

měření bez pomůcek dosahuje nejvyšších hodnot, protože proband se musel pohybovat 

bez závislosti na jiných oporách, tudíž se celková váha při krokovém cyklu musela 

rozložit pouze na chodidla. Nejmenší zatížení je viditelné u měření se širokým držením 

holí. Zde se vyvrací hypotéza, že modifikované držení holí zmenší tlak při došlapu na 

končetinu.  

Při porovnávání měření s holemi s úzkým a širokým držením je patrné, že 

proband odlehčoval pravou DK více při jemu přirozeném širokém držení holí. Z jeho 

hodnocení vyplývalo, že se cítil méně jistý a nestabilní při chůzi s úzkým držením, tudíž 

se stále o něco více spoléhal na zdravější levou DK. Při měření s holí na levé straně 

byly výsledky nižší o několik kilopascalů než u chůze bez pomůcek, což dokládá, že 

jedna hůl nemá na odlehčení končetiny valný vliv. 
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Graf č. 3: Porovnání tlaku na L a P dolní končetině za všechna měření 

 

V grafu č. 3 jsou porovnávány hodnoty na obou chodidlech. Na ose Y je velikost 

tlaku a na ose X je druh měření. Z grafu je čitelné, že nejmenší rozdíl mezi tlaky na 

každém chodidle je při prvním měření, tady při chůzi bez pomůcek. Naopak největší 

rozdíly jsou pozorovány na třetím měření, tedy při chůzi se širokým držením holí. 

Důvodem k takto velkému rozdílu je, že proband je zvyklý odlehčovat více postiženou 

končetinu, ovšem na úkor zdravé končetiny, kterou tímto způsobem přetěžuje.  

Paradoxně jsme tedy dosáhli úplně opačného jevu, který jsme se snažili dokázat, 

a dosáhli jsme minimálního zatížení na spastické noze. 
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Graf č. 4: Procentuální rozložení tlaku na dolních končetinách 

 

Na grafickém znázornění procentuálního rozložení tlaku na dolních končetinách 

je patrné, že nejvyváženější poměr mezi oběma nohama je u prvního měření při 

přirozené chůzi. Naopak největší rozdíly jsou viditelné při třetím měření, kde zatížení 

na pravé končetině dosahuje nejmenších hodnot a na levé dosahuje téměř 65 % 

z celkového poměru obou končetin. 
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Graf č. 5: Porovnání tlaku na patě a špičce levé dolní končetiny 

 

Porovnání tlaku na přední a zadní části v rámci chodidla je velmi dobře určující 

faktor pro zjištění správného došlapu. Vidíme zde, jakou část chodidla proband používá 

více a jaký to může mít dopad na jeho chůzi. V tomto případě je zde viditelné, že na 

levé DK proband výrazněji došlapuje na patu, což se projevilo i v rámci vertikální 

složky chůze, kde byl první vrchol křivky výrazně vyšší, v důsledku dopadu velké části 

probandovy váhy na patu, viz obrázek č. 4.  

Problémy s levým kolenem, které probanda trápí, jsou pravděpodobně 

způsobeny právě zvýšeným dopadáním na patu při prvním kontaktu chodidla 

s podložkou. Nejvýraznější hodnoty jsou u měření č. 3, tedy chůze se širokým držením 

holí, což přisuzuji návykům, které proband má naučené. 
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Graf č. 6: Porovnání tlaku na patě a špičce pravé dolní končetiny 

 

Vzhledem ke značné spasticitě lýtkového svalu (triceps surae) a Achillovy 

šlachy, která byla podrobena chirurgické prolongaci, jsou výsledky na pravé dolní 

končetině značně odlišné od levé dolní končetiny. Proband na pravé chodidlo našlapuje 

více přes špičku, což dokazují i grafické výsledky. Nejrovnoměrnější zatížení paty i 

špičky je u chůze bez pomůcek, kdy proband zatěžoval nohu nejvíce. 

Naopak nejméně zatěžovaná byla špička při chůzi s přirozeným držením, při 

které proband našlapoval více na patu než na špičku. Měření s úzkým držením holí mělo 

nejstabilnější hodnoty za všech pět měření. Na rozdíl od chůze s holí na jedné straně, 

kde byly hodnoty velmi rozdílné.  
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Na obrázku č. 4 jsou zobrazeny grafy vytvořené v systému Pedar – X 

znázorňující vertikální složku síly. Na ose X je časová osa měřené chůze a na ose Y 

velikost tíhové síly v Newtonech. Červená křivka znázorňuje levé chodidlo a modrá je 

pro pravé chodidlo. 

Z křivky, která u zdravého člověka dosahuje dvou vrcholů v jednom krokovém 

cyklu (dále KC), lze vyčíst jistou asymetrii v KC každé končetiny. První vrchol křivky 

by měl dosahovat okolo 120 % tíhové síly probanda v závislosti na rychlosti chůze, což 

ani jeden z vrcholů ve všech grafech nedosahoval. V průměru se tyto hodnoty 

pohybovaly okolo 99 % na levé a okolo 104,1 % na pravé dolní končetině. Minima 

mezi jednotlivými vrcholy by měla dosahovat 90 % tíhové síly a i tak vycházela 

probandova chůze. Ovšem je patrné, že na grafech je fáze mezistoje na levé DK často 

rozčleněna na několik fází. Tento fakt dokazuje, že jsou zde prováděny pohyby, které 

vyrovnávají stabilitu a překonávají spasticitu při přesunu pravé dolní končetiny. Na 

Obrázek 4: Vertikální složka síly při měření přirozené chůze (Výstřižek ze systému 

Pedar – X systém) 
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pravém chodidle je mezistojové minimum jednotné. Druhý vrchol této křivky by měl 

dosahovat hodnot mezi 110 a 115 % tíhové síly probanda. V průměru se tyto hodnoty 

pohybovaly okolo 109,8 na levé a 105,5 % na pravé dolní končetině. Ve fázi předšvihu 

v KC byly zaznamenány největší síly na levé DK. 

Z celkového pohledu lze říci, že stojná fáze na levé DK je výrazně prodloužena a 

letová fáze značně zkrácena, což se odráží do KC na pravé noze, kde jsou fáze přesně 

naopak. 
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5  Diskuze 

Výzkumu se zúčastnil jeden proband ve věku 23 let s triparetickou mozkovou 

obrnou, jenž splnil veškerá kritéria pro výzkum. Měření byla prováděna v průběhu 

jednoho dne, ve kterém bylo provedeno celkem 21 měření. Hlavním cílem této práce 

bylo porovnat rozložení tlaku na ploskách DK u jedince s mozkovou obrnou při jemu 

přirozené chůzi, při chůzi s francouzskými berlemi v úzkém a širokém (přirozeném) 

držení a následně chůzi s francouzskou berlí na levé straně. 

Zásadní výzkumnou otázkou bylo: „Jaký vliv bude mít změna úchopu berlí na 

rozložení tlaku na končetinách?“. Dle výsledků naměřených systémem Pedar – X měly 

na chůzi probanda vliv všechny změny, které byly v rámci pokusu realizovány. Prvním 

pokusem byla přirozená chůze bez pomůcek, na které je jasně vidět, že proband více 

zatěžuje levou nohu a převážně se pohybuje přes patu. Druhým souborem měření byla 

chůze s modifikovaným úzkým držením berlí, kterou rozložení tlaku ovlivnilo jen 

minimálně. Největší změny byly pozorovány při měření s širokým, probandovi 

přirozeným úchopem berlí. Zde byl tlak na pravé DK výrazně nízký, ovšem na levé DK 

se tlak zvýšil a tudíž vznikalo přetížení celé levé dolní končetiny. Poslední částí 

experimentu bylo měření s berlí pouze na levé straně těla. Tento způsob se jevil jako 

neefektivní a změny oproti přirozené chůzi byly minimální. 

Součástí výzkumu byly také hypotézy. První hypotéza: „Tlak na dolních 

končetinách by měl být menší při chůzi s jakýmkoli typem držení berlí oproti přirozené 

chůzi bez berlí“ byla vyvrácena a zároveň potvrzena. Vzhledem k handicapu probanda 

byla tato hypotéza potvrzena pouze na pravé dolní končetině, kde bylo výrazné snížení 

tlaku při chůzi s oběma berlemi a nízký pokles při čtvrtém měření. Na levé DK byla tato 

hypotéza zcela vyvrácena, protože proband při použití berlí výrazně více zatěžoval levé 

chodidlo. Zde tedy byly hodnoty o několik kiloPascalů vyšší než u chůze bez pomůcek. 

Znění druhé výzkumné hypotézy bylo: „Nejmenší zatížení by mělo být při chůzi 

s modifikovaným úzkým držením berlí, kdy by se proband měl opírat o berle větší částí 

své váhy vzhledem ke snížení úhlu při držení holí vůči tělu.“. Tato hypotéza byla také 

vyvrácena. Proband francouzské berle poměrně často používal, tudíž měl velmi dobře 

nacvičenou chůzi s touto pomůckou. Tento fakt samozřejmě zásadně ovlivnil výsledky 

výzkumu, protože při navyklém širokém držení měl větší stabilitu, tudíž se neobával 

pádu a neměl problémy výrazně odlehčit spastickou končetinu. Při chůzi s berlemi 
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v úzkém držení se tolik nespoléhal na berle, ale na svá chodidla jako u chůze bez 

pomůcek, proto byly výsledky výrazně zkresleny jeho psychikou a již naučenými 

pohybovými vzorci. 

Poslední a třetí hypotéza: „Vertikální složka síly by měla být výrazně ovlivněna 

v porovnání s průměrnou populací na obou chodidlech při probandově přirozené chůzi.“ 

byla propojena s vedlejším cílem: „Zmapovat použití přístroje Pedar – X systém, který 

je nově používaný na akademické půdě UK FTVS.“. Tato hypotéza byla obtížnější na 

určení než předchozí dvě. Zjištění, zda systém Pedar - X umožňuje převádět grafy do 

formátu, který umožňuje další úpravu, bylo ihned vyvráceno, protože grafy vzniklé 

v systému nelze jakkoli převést. Tudíž jediná možnost byla porovnat grafy mezi sebou 

pouze vizuálně. Tímto způsobem byla hypotéza potvrzena. Typická dvouvrcholová 

křivka vertikální složky reakční síly byla sice patrná, ale pouze na pravé noze, kde byly 

vrcholy průměrně stejných hodnot. Na levé noze byly vrcholy hůře čitelné, ovšem 

dvouvrcholová trajektorie byla znatelná. První z vrcholů byl výrazně nižší než vrchol 

druhý, který dosahoval nejvyšších hodnot. 

Výzkumné studie kombinující biomechanickou analýzu chůze a mozkovou 

obrnu jsou zcela nedostupné a z velké části najdeme práce zaměřené na jiný zdravotní 

problém, než je mozková obrna nebo pouze teoretické práce zabývající se pouze částí 

dané problematiky. Tématem mozkové obrny s přístrojovou analýzou chůze se zabývá 

Martin Švehlík v disertační práci „Gait Analysis in Cerebral Palsy“ (2011), ve které se 

z lékařského hlediska zabývá několika studiemi na téma léčby mozkové obrny. Ovšem 

biomechanikou chůze u mozkové obrny se moc prací nezabývá, pravděpodobně 

z důvodu, že se tento handicap stále řeší operativně již v raném dětském věku než 

jakýmikoli kompenzačními pomůckami v dalších stádiích života. 

Tohoto výzkumu se zúčastnil pouze jeden proband, jehož postižení je poměrně 

specifické, proto výsledky nelze vztahovat na zbytek populace osob s mozkovou 

obrnou. Zjištěná data ovšem mohou posloužit pro další výzkumy a hlavně by měla 

posloužit samotnému probandovi. 

Samotný výzkum byl podroben možnému počtu faktorů, které jej nepříznivě 

ovlivnily nebo zkreslily. Jedním z těchto faktorů může být chybovost měření přístroje. 

Při měření měl proband nazutou obuv, která mohla způsobovat otlaky na různých 

částech chodidla a také na samotných senzorech a tím i zkreslovat rozložení tlaku na 
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plosce nohy v průběhu měření. Jak se ukázalo v předexperimentu, chůze v ponožkách – 

komponentech systému – se neosvědčila. 

Další z faktorů, které ovlivnily měření, byla probandova chůze. I ta podlehla 

zkreslení, kvůli jeho naučeným pohybovým vzorcům a tudíž při pohybu s berlemi 

v úzkém úchopu se rukama neodlehčoval takovou silou, jakou je naučený při širokém 

držení berlí.  

Dalším důležitým faktorem byla krátká dráha chůze limitovaná velikostí 

laboratorní místnosti, kde subjekt zvládl maximálně čtyři krokové cykly za jedno 

měření.  

Z pozorování probanda i z porovnávání časoprostorových parametrů v rámci 

systému Pedar – X vychází, že provedení chůze je zcela asymetrické. Z dynamických 

parametrů chůze se liší hlavně v rozložení tlaku a velikosti vertikální síly při došlapu. 

Lze říci, že kinematicky je stojná fáze na zdravé končetině delší a švihová kratší než u 

spastické DK. Velmi podobné výsledky uvádí i studie Mgr. Zdeňka Svobody 

„Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel u osob 

s transtibiální amputací“, v níž autor poukazuje na stejné časoprostorové parametry 

chůze, ovšem u jedinců s protetickým chodidlem. 
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6  Závěry 

Za nejzajímavější závěr práce považuji fakt, že hypotézy, které jsme si stanovili 

na základě biomechanického rozboru, se ukázaly jako neplatné. Z toho plyne, že 

patologická chůze každého probanda musí být zkoumána zcela individuálně a při 

doporučeních se nelze spoléhat na "zdravý selský rozum" - v našem případě by se 

jednalo o úvahu "čtyři body opory rozloží tlak lépe než body dva a odlehčí přetěžované 

končetině". Z měření vyplynulo, že proband má nacvičený určitý způsob chůze, který 

není ideální, a pomůcka ve formě francouzských berlí mu s odlehčením přetěžované DK 

příliš nepomáhá. 

Chůze byla prováděna se značnou asymetrií, při které z pozorování vyplynulo, 

že v krokovém cyklu levé dolní končetiny je výrazně prodloužena stojná fáze a 

zkrácena fáze letová. To se zrcadlí i v krokovém cyklu pravé dolní končetiny, kde je 

naopak prodloužena letová fáze a zkrácená stojná. Všechna tato fakta se pak promítnou 

do rozložení tlaku při chůzi, kdy je levá noha výrazně více zatěžována. 

Problémy a bolesti v levém koleni, které probanda trápí, jsou pravděpodobně 

způsobeny přetěžováním celé levé dolní končetiny při vyrovnávání dysbalancí 

způsobených spasticitou onemocnění. V krokovém cyklu se výrazně projevuje zvýšené 

dopadání na levou patu, což může způsobovat otřesy i ve zbytku končetiny a ve zbylé 

části těla. V tomto důsledku bych probandovi nedoporučoval chůzi s berlemi 

s přirozeným držením holí, vzhledem k výsledkům, které jsme získali a kdy je zatížení 

levé dolní končetiny maximální. Z hlediska tlaku na levou končetinu bych doporučil 

chůzi bez berlí, kde je tlak rozložen a levá DK je zatěžována menší mírou. 

V případě, že by proband měl zájem o další vyšetření, doporučil bych mu upravit 

výšku francouzských berlí tak, aby byly v optimální délce pro užší druh úchopu, při 

kterém se berle opírá o podlahu celou svou plochou a ne pouze nepatrnou částí, jak je 

tomu při širokém úchopu, viz obrázek č. 3 vpravo. Poté by proband mohl nějakou dobu 

zkoušet chodit s novými úchopy berlí, a závěrem by bylo vhodné opět provést všechna 

měření a porovnat výsledky. Je možné, že tento postup by mu mohl ulehčit od potíží 

levého kolene. 

 

  



47 

 

Seznam literatury 

Dodd, Barbara J. 2010. Physiotherapy and Occupational Therapy for People with 

Cerebral Palsy. London : Mac Keith Press, 2010. 9781898683681. 

Gage, James, a další. 2009. The Identification and Treatment of Gait Problems in 

Cerebral Palsy. London : Mac Keith Press, 2009. 978-1-898683-65-0. 

Jankovský, Jíří. 2006. Ucelená rehabilitace u dětí s tělesným a kombinovaným 

postižením. Praha : Triton, 2006. 80-7254-730-5. 

Janura, Miroslav a Zahálka, František. 2004. Kinematická analýza pohybu člověka. 

Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. 80-244-0930-5. 

Kolář, Pavel a Máček, Miloš. 2015. Základy klinické rehabilitace. Praha : Galén, 

2015. 978-807492-219-0. 

Kolář, Pavel, a další. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2009. 978-

807262-657-1. 

Komárek, Vladimír a Zumrová, Alena. 2008. Dětská Neurologie Vybrané kapitoly. 

Praha : Galén, 2008. 978-80-7262-492-8. 

Kraus, Josef. 2005. Dětská mozková obrna. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 80-

2471018-8. 

Lesný, Ivan. 1980. Dětská neurologie. Praha : Avicenum, 1980. 08-024-80. 

Lesný, Ivan, Kábele, František a Pfeiffer, Jan. 1972. Dětaká mozková obrna ze 

stanoviska neurologa. Aviceum, 1972. 08-088-85. 

Marešová, Eva, Joudová, Pavla a Severa, Stanislav. 2011. Dětská mozková obrna 

Možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie. Praha : Galén, 2011. 978-80-7262-

703-5. 

Miller, Freeman a Bachrach, Steven J. 2006. Cerebral Palsy a Complete Guide for 

Caregiving. místo neznámé : Johns Hopkins University Press, 2006. 

9780801889400. 

Neumannová, Kateřina, a další. 2015. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční 

plicní nemocí. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 978-80-244-

4704-9. 



48 

 

Novel. 2014. Pedar - X System manual. Munchen : Art science, 2014. 

Perry, Jacquelin. 1992. Gait analysis, Normal and Pathological Function. Thorofare, 

USA : SLACK Incorporated, 1992. 978-1-55642-192-1. 

Pfeiffer, Jan. 2007. Neurologie v rehabilitaci pro studium a praxi. Praha : Grada 

Publishing a.s., 2007. 978-80-247-1135-5. 

Porada, Viktor, a další. 2010. Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze. 

Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary. o.p.s., 2010. 978-80-87236-01-7. 

Schejbalová, Alena a Trč, Tomáš. 2008. Ortopedická operační terapie dětské 

mozkové obrny. Praha : Ortotika, s.r.o., 2008. 978-80-254-1286-2. 

Svoboda, Zdeněk. 2008. Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických 

chodidel u osob s transtibiální amputací. Olomouc , 2008 Diplomová práce na 

Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého. Vedoucí disertační práce Miroslav 

Janura. 

Švehlík, Martin, a další. 2011. Přístrojová analýza chůze u pacientů s dětskou 

mozkovou obrnou. Neurologie pro praxi. 12, 2011, 4, stránky 230-233. 

Vaughan, Christopher L., Brian L, Davis a Connor, Jeremy. 1999. Dynamics og 

Human Gait. Howard Place : Kiboho Publishers, 1999. Sv. 2 nd. 0-620-23560-8. 

Vaverka, František a Janura, Miroslav. 1991. Fyzikální základ biomechaniky. 

Olomouc : Univerzita Palackého, 1991. 80-7067-016-9. 

Whittle, Michalel. 2014. Gait Analysis: An Introduction. Oxford : Butterworth-

Heinemann, 2014. 9781483183732. 



 

 

Přílohy 

Seznam příloh 

Příloha č. 1.: Informovaný souhlas schválený etickou komisí UK FTVS 

Příloha č. 2.: Žádost a vyjádření etické komise UK FTVS 

Příloha č. 3: Grafické znázornění výsledků za všechna měření včetně pauz 

Příloha č. 4: Tabulka s výsledky pro všechna měření 

Příloha č. 5: Obrázek měřících komponentů Pedar – X systému 

Příloha č. 6: Obrázek obuvi, ve které bylo prováděno měření 

Příloha č. 7: Možnosti zobrazení rozložení tlaku v systému Pedar - X 

Příloha č. 8: Obrázek grafického zobrazení v systému Pedar - X 

Příloha č. 9: Grafické zobrazení tlaku a vertikální síly v krokové analýze 

Seznam grafů 

Graf č. 1: Porovnání tlaku na levé dolní končetině ........................................ 35 

Graf č. 2: Porovnání tlaku na pravé končetině ............................................... 36 

Graf č. 3: Porovnání tlaku na L a P dolní končetině za všechna měření ..... 37 

Graf č. 4: Procentuální rozložení tlaku na dolních končetinách ................... 38 

Graf č. 5: Porovnání tlaku na patě a špičce levé dolní končetiny ................. 39 

Graf č. 6: Porovnání tlaku na patě a špičce pravé dolní končetiny .............. 40 

 

 

file:///C:/VŠ/Bakalařka/Biomechanická%20analýza%20chůze%20u%20jedinců%20s%20mozkovou%20obrnou.docx%23_Toc5029608


 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane,  
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou 

zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších 

změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem 

„Biomechanická analýza zatížení dolních končetin při chůzi u pacientů s MO“, prováděný převážně v laboratorním 

prostředí UK FTVS. 

1. Cílem práce je zjistit změnu míry rozložení sil při došlapu na jednotlivé části chodidla jedince s MO a to 

při běžné chůzi a při chůzi s různými typy nastavení a úchopu berlí. 

2. Použity budou speciální senzory tlaku umístěné ve vložce v obuvi probanda snímající aktuální tlak na 

aktuální části chodidla. Výsledky budou zaznamenávány na grafu a následně porovnávány. Z každého 

samostatného měření bude pořízena audiovizuální nahrávka probanda, použita pouze pro účely výzkumu. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu – Přirozená aktivní chůze bez nebo s berlemi různé délky nastavení a 

úchopu. 

4. Výzkum bude probíhat formou experimentu, 1x týdně cca 2 měsíce. Každé jedno samotné měření bude 

trvat minimálně 120 minut.   

5. Kontraidikacemi výzkumu jsou: bolesti dolních končetin, případně i bolesti horních končetin, zad a 

ostatních posturálních svalů. Při samotném používání přístroje Pedar-X může dojít k bolestem plosky nohy 

nebo nerovnováze a následné ztrátě rovnováhy. V případě, že se u probanda některý z těchto problémů 

vyskytne, výzkum dokončit nemusí a bez finanční odměny odstoupit od další spolupráce. 

6. Po celou dobu výzkumu a především v průběhu sledování chůze s a bez berlí bude na bezpečnost probanda 

dohlížet řešitel BP Michal Winnerlich nebo doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. V domácím prostředí 

probanda bude na bezpečnost probanda dohlížet řešitel BP Michal Winnerlich. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování prováděných v rámci tohoto typu 

výzkumu. 

7. Očekávaným přínosem výzkumného projektu je zlepšení ortopedicko-terapeutické péče u 

ostatních jedinců s mozkovou obrnou, případně zlepšení ortopedických pomůcek. 

8. Účast probanda ve výzkumu bude finančně ohodnocena částkou 500 Kč, vyplacena jednorázově 

přímo na místě po dokončení všech měření. Proband následně podepíše sdělení, že finanční 

ohodnocení přijal. 

9. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři 

závěrečných prací UK, originál svazku bakalářské práce bude k nahlédnutí ve studovně UK 

FTVS, eventuálně po vyžádání na emailové adrese: michal.winny1seznam.cz.  

10. Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Anonymizace 

osoby na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličeje či částí těla, které by 

mohly vést k identifikaci. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.  
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: M. Winnerlich                 Podpis:..................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………………                   

Podpis:....................… 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace 

o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: ....................................  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Grafické znázornění výsledků za všechna měření včetně pauz  
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Příloha č. 2: Tabulka s výsledky pro všechna měření 

Měření bez 
pom. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 81,528 713,865 66,939 720,360 

2. měření 90,291 751,025 66,853 725,495 

3. měření 90,435 729,545 70,702 688,895 

4. měření 86,639 741,227 68,621 686,862 

5. měření 89,315 731,208 68,956 703,170 

Průměr 87,642 733,374 68,414 704,956 

Odchylka 3,347 12,435 1,427 15,797 

var. Koeficient 3,819 1,696 2,086 2,241 

Měření úzké dr. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 91,890 770,575 57,159 643,602 

2. měření 89,587 728,177 57,193 613,700 

3. měření 92,744 740,345 57,730 580,275 

4. měření 89,556 727,427 57,200 571,760 

5. měření 88,892 756,280 53,748 581,487 

Průměr 90,534 744,561 56,606 598,165 

Odchylka 1,501 16,696 1,445 26,838 

var. Koeficient 1,658 2,242 2,552 4,487 

Měření široké 
dr. Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 93,786 773,040 47,541 481,415 

2. měření 90,773 749,847 53,383 533,980 

3. měření 93,002 728,182 48,801 500,543 

4. měření 91,005 750,422 49,730 537,523 

5. měření 91,548 745,325 50,374 563,105 

Průměr 92,023 749,363 49,966 523,313 

Odchylka 1,174 14,331 1,956 28,890 

var. Koeficient 1,276 1,912 3,915 5,521 

Měření hůl vlevo Left insole Right insole 

  MM pressure (kPa) Force (N) MM pressure (kPa) Force (N) 

1. měření 88,375 697,430 64,075 635,500 

2. měření 88,942 725,607 62,149 623,975 

3. měření 87,919 683,883 63,800 619,830 

4. měření 91,688 720,273 65,290 633,980 

5. měření 83,941 703,843 64,347 634,885 

Průměr 88,173 706,207 63,932 629,634 

Odchylka 2,488 15,200 1,023 6,465 

var. Koeficient 2,822 2,152 1,600 1,027 

  



 

 

 

  

Příloha č. 4: Obrázek obuvi, ve které bylo prováděno měření 

 

  

Příloha č. 3: Obrázek měřících komponentů Pedar – X systému 



 

 

Příloha č. 5: Možnosti zobrazení rozložení tlaku v systému Pedar - X 

 

 

Pozn.: Obrázek A představuje rozložení tlaku na každém senzoru vložky. Obrázek B 

znázorňuje jednolité rozložení tlaku na chodidle. Obrázek C je zobrazení rozložení tlaku 

ve 3D.  
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Příloha č. 6: Obrázek grafického zobrazení v systému Pedar - X 



 

 

Příloha č. 7: Grafické zobrazení tlaku a vertikální síly v krokové analýze 

 


