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Disertační práce: Mgr. et Mgr. Klára Novotná  

Charakteristika poruch chůze a vliv terapeutické intervence na stereotyp chůze u pacientů  
s roztroušenou sklerózou (RS) 

 

Disertační práce má 117 stran textu a 2 přílohy, které tvoří Seznam tabulek a obrázků a Seznam 
publikací autorky, jednak vztahující se k tématu dizertační práce (4 práce se souhrnným IF 8.45 a 10 
prací k tématu bez IF) a jednak publikace nevztahující se k řešenému tématu, kterému se uchazečka 
také věnovala (5 prací se souhrnným IF 9.28 a 12 prací bez IF). Použitá literatura je uvedena na straně 
118 až 148, celkem 374 citací.  Originál disertace je v českém jazyce, abstrakt je v anglickém a českém 
jazyce. Autoreferát je v českém jazyce, obsahuje současně abstrakt dle kritérií v českém a anglickém 
jazyce. 

Aktuálnost řešeného tématu 

Dizertační práce se věnuje detailně poruchám chůze u roztroušené sklerózy (RS), které jsou jedním ze 
základních komplexních projevů postižení centrálního nervového systému (CNS) u RS. Chůze je 
charakterizována jako komplexní pohybová funkce. Na její rychlosti se podílí celkový zdravotní stav a 
kondice, stav muskuloskeletálního aparátu, svalová síla a vytrvalost, řízení pohybu z CNS, senzitivní a 
senzorické funkce, kognitivní funkce, motivace a také prostředí, kde chůze probíhá.  

Dizertační práce se věnuje vybraným parametrům hodnocení chůze, rychlosti a rovnováze a ovlivnění 
mírou disability u RS. Podrobně se zabývá výběrem vhodných vyšetřovacích metod poruchy chůze, 
které pak autorka ověřila v jednotlivých dílčích klinických studiích. V dizertační práci prezentuje 
jednotlivé studie, kterými analyzuje a ověřuje hypotézy a cíle své výzkumné práce. Jednotlivé klinické 
studie byly v průběhu posledních 3 let publikovány v českých a zahraničních periodicích. 
Prezentovanými 8 studiemi, které představují jednotlivé kapitoly dizertační práce, ověřuje stanovené 
hypotézy a cíle dizertační práce. 

Úvodní teoretická část nejenom dokladuje podrobně současný přehled názorů a publikací k tématu 
poruchy chůze u RS, ale současně obrovský intelektuální potenciál autorky, se kterým zvládla zadané 
téma.  

Metaanalýzou klinických studií z roku 2017, která hodnotí u nemocných RS proti zdravým kontrolám 
sníženou rychlost chůze, sníženou kadenci, sníženou délku kroku i dvojkroku, prodlouženou fázi dvojí 
opory a zkrácení švihové fáze během krokového cyklu a rozšíření šířky kroku, prezentuje autorka 
přístup k tématu a k aplikaci do klinické praxe. Analyzuje jednotlivé složky chůze a faktory, které u RS 
ovlivňují chůzi. Zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou nemocných RS nezávisle na délce trvání nemoci a 
poruše hybnosti, je zachování chůze. Neboť poruchy chůze a hybnosti významně ovlivňují kvalitu 
života pacientů s RS a snižují jejich socioekonomický status.  
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Hypotézy a cíle 

Práce se zaměřuje na možnosti měření parametrů chůze a ovlivnění terapeutickými intervencemi 
medikamentózními i nemedikamentózními. 

1.Míra neurologického deficitu determinuje odchylky v jednotlivých parametrech chůze. Cílem bylo 
porovnat, jak se liší časoprostorové parametry chůze u pacientů s RS s různou mírou neurologického 
deficitu v porovnání se zdravými kontrolami. 

2.Biologické léčba RS ovlivňuje stupeň disability. Cílem bylo ověřit, jak konkrétně natalizumab 
ovlivňuje subjektivní a objektivní parametry chůze. Dále jaký vliv má symptomatická léčba 
fampridinem na zlepšení chůze.  

 3.Vlivem rehabilitačních intervencí, pohybovými aktivitami dochází ke zvýšení svalové síly, zlepšení 
rovnováhy a kondice. Cílem bylo ověřit, že pravidelná pohybová aktivita osob s RS má pozitivní efekt 
na vyšetřované parametry chůze. 

4. U pacientů, kteří již mají trvalý deficit chůze, může vhodná kompenzační pomůcka zlepšit 
parametry chůze. Mezi nejčastěji doporučované kompenzační pomůcky patří ortézy pro korekci 
syndromu drop foot. 

Metody, postupy a výsledky 

K první hypotéze se vztahují prezentované studie 1 a 2 

1.studie 

Do studie byla zahrnuta skupina osob s nízkým stupněm disability (EDSS 0 – 1,5) s klinicky stabilní RS. 
Tato skupina pacientů pak byla porovnána se skupinou zdravých kontrol stejného věku a pohlaví. Pro 
vyšetření parametrů chůze byly využity klinické testy: T25FW a 2minutový test chůze. Podrobné 
časoprostorové parametry chůze byly získány pomocí nástroje GAITRite (speciální koberec o délce 
4,88 m se zabudovanými tlakovými sensory). 
 
2.studie 
 
Do této observační studie byly zahrnuty osoby s různou mírou neurologické disability vlivem RS ve 
věku 18-64 let, které absolvovaly vyšetření časoprostorových parametrů chůze během své rutinní 
kontroly v RS centru. Vyšetření časoprostorových parametrů chůze probíhalo na systému GAITRite, 
po kterém se probandi prošli bez bot dvakrát běžnou chůzí a dvakrát maximálně rychlou chůzí.  
Výsledky 
S narůstajícím EDSS se mění jednotlivé parametry chůze. S progresí neurologického nálezu se změny 
objevují ve všech parametrech chůze, nenarůstají však lineárně. U osob s minimálním neurologickým 
nálezem (EDSS 0 - 1,5) nalézáme při běžné chůzi především prodlouženou fázi dvojí opory. Také délka 
kroku se od stupně EDSS 2,0 s každým dalším stupněm EDSS významně zkracuje. Pacienti, kteří již při 
chůzi potřebují pomůcky (EDSS 6,0 - 6,5) ztrácejí schopnost prodloužit délku kroku. Také potřebují 
delší čas pro vykonání kroku. Ztrácejí tedy schopnost zrychlení chůze a jejich rychlost chůze u EDSS 
6,5 je stejná při běžné i maximálně rychlé chůzi.  
 
Ke druhé hypotéze se vztahují prezentované studie 3 a 4 
 
3.studie 
 
Do studie byli zařazeni pacienti s RS, u kterých byla zahájena léčba pomocí léku natalizumab. Všichni 
zařazení pacienti absolvovali vyšetření časoprostorových parametrů běžné a maximálně rychlé chůze 
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pomocí GAITRite. Dále byl hodnocen jejich výkon v testu T25FW (Timed 25-foot walk test) a 
subjektivně vnímané potíže při chůzi (pomocí dotazníku MSWS-12). Vyšetření chůze se opakovalo 
v definovaných intervalech. 
 
4.studie 
 
Cílem retrospektivní studie bylo porovnat míru efektu symptomatické terapie lékem fampridin u 
osob s různou mírou neurologické disability v běžné klinické praxi.  
Pro vyšetření chůze byly využity běžné klinické testy chůze: Timed 25-foot walk test (T25FW), Timed 
Up and Go test (TUG) a test výstupu na schůdek (součást testu Berg Balance Scale). Pacienti byli 
vyšetřeni před orálním podáním léku a následně po 3 hodinách, kdy je dosaženo maximální 
plazmatické koncentrace léčiva v organismu a tedy lze předpokládat maximální terapeutický efekt. 
Výsledky 
V 3.studii se podařilo prokázat pozitivní vliv biologické léčby preparátem natalizumab (Tysabri®). Po 
12 měsících léčby bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení subjektivně vnímaných potíží při 
chůzi, prodloužení délky kroku a zvýšení rychlosti během chůze.  
Ve 4. studii bylo možné zhodnotit míru efektu léčby funkčním vyšetřením s pomocí testů chůze 
(T25FW, TUG), které mohou objektivizovat míru terapeutické odpovědi a pomoci tak lékaři 
v rozhodování o preskripci léčby fampridinem. 

Ke třetí hypotéze se vztahují studie 5,6 a 7 
 
5.studie 
 
Cílem studie bylo zhodnotit efekt kruhového tréninku s využitím fitness strojů pro aerobní trénink a 
posilovacích cvičebních pomůcek. 
Do studie byli zařazení pacienti s klinicky definitivní RS se stupněm disability EDSS od 1,0 do 6,0. 
Pacienti následně absolvovali kombinovaný aerobně-posilovací kruhový trénink pod vedením 
fyzioterapeuta. Komplexní vyšetření absolvované před začátkem tréninku, po 12 týdnech tréninku a 
po dalších 12 týdnech bez tréninku. Zahrnovalo vyšetření svalové síly dynamometrem vsedě, funkční 
testy chůze-T25FW, TUG a vytrvalostní test chůze na 4 minuty, vyšetření rovnováhy pomocí systému 
Balance Master NeuroCom®. Dále pak testy subjektivního hodnocení pacientů s využitím 
standardizovaných dotazníků.  
 
6.studie 
 
Tato studie je rozšířením studie 5. Z celkového počtu 50 osob, které cvičení formou kruhového 
tréninku absolvovaly, byla analýza zaměřena na osoby s omezením chůze, EDSS mezi stupněm 4,0 - 
6,0. 
Výsledky 
Kruhový trénink je pacienty s RS s mírnou až střední disabilitou velmi dobře tolerován. Tento typ 
tréninku vede při pravidelném provádění ke zvýšení svalové síly, zlepšení rovnováhy, snížení únavy a 
deprese.  
Studie prokazuje pozitivní vliv kombinovaného aerobně-posilovacího tréninku na rychlost běžné 
chůze a symetrii délky kroku u skupiny pacientů s RS se středním neurologickým postižením (EDSS ≥ 
4,0).  
Kombinovaný trénink nabízí možnost terapeuticky ovlivnit vytrvalost i zvýšit svalovou sílu u pacientů 
s již přítomným poškozením chůze, což má velký význam pro klinickou praxi, protože cílené cvičení 
představuje symptomatickou terapii poruch chůze. 
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7.studie 
 
Cílem pilotní studie bylo porovnat vliv cvičení Pilates na parametry chůze a rovnováhu u skupiny 
pacientů s RS. Experimentální skupina absolvovala desetitýdenní program cvičení Pilates. Kontrolní 
skupina byla bez cvičební intervence. K objektivnímu posouzení vlivu cvičení Pilates byly použity 
standardizované funkční testy chůze a rovnováhy. 
Výsledky naznačují, že u skupiny pacientů s RS s mírnou až střední neurologickou disabilitou cvičící 
pravidelně Pilates došlo po 10 týdnech ke zlepšení objektivně měřené a subjektivně vnímané 
rovnováhy. 
 
Ke čtvrté hypotéze se vztahuje studie 8 
 
8.studie 
 

Cílem pilotní studie bylo srovnat efekt FES (funkční elektrostimulace) nervus peroneus communis s 
konvenční terapií (kompenzací deficitu) pomocí peroneální ortézy AFO (ankle foot orthosis), 
peroneální ortéza na chůzi v souboru pacientů s RS se syndromem foot drop.  

Účastníci studie byli vyšetřeni na počátku a po 3 měsících chůze s pomůckou. Dvě třetiny pacientů 
dostali přístroj pro funkční elektrickou stimulaci Walkaide (Neurotronics, TX, USA), který byl nastaven 
certifikovaným terapeutem podle individuálních parametrů chůze. Zbývající třetině pacientů byla 
individuálně zhotovena peroneální dlaha.  
Výsledky 
Průměrná rychlost chůze a kadence se zvýšila v obou testovaných skupinách. U obou skupin je však 
tento rozdíl velmi malý (tedy nedosahuje zvýšení rychlosti v testu T25FW o 20 %, které je u osob s RS 
považováno za klinicky významné. Obě pomůcky mají své benefity i limity. FES i peroneální ortéza 
mohou správně indikovaným pacientům s RS zlepšit parametry chůze při syndromu foot drop.  

Přínos pro vědu a klinickou praxi  

Práce prokázala jednoznačně unikátní přínos v oblasti výzkumu chůze u RS. Prezentované studie a 
výsledky poukázaly na možnost hodnocení účinnosti biologické léčby detailní analýzou parametrů 
chůze, které je nepochybně další kvalitou hodnocení stupně disability nemocných RS. 

Testování účinnosti léčby fampridinu již po užití první testovací dávky měřením pomocí testů chůze 
pomohou objektivizovat mírů terapeutické účinnosti.  

Zásadním pro klinickou praxi je pak potvrzení významu systematicky pěstované kondice nemocných s 
RS. Kombinovaný trénink nabízí možnost terapeuticky ovlivnit vytrvalost i zvýšit svalovou sílu u 
pacientů s již přítomným poškozením chůze, což má velký význam pro klinickou praxi, protože cílené 
cvičení představuje symptomatickou terapii poruch chůze. Prezentované výsledky vlastních studií, 
jejich metodické zpracování a komparace výsledků přináší nová doporučení objektivního hodnocení 
poruch chůze v klinické praxi. 

Formální zpracování 

Po formální stránce jsou v práci některé drobné nepřesnosti, které nijak nesnižují hodnotu této 
dizertační práce. Práce je velmi dobře logicky sestavena, takže podává ucelený a podrobný teoretický 
přehled o řešeném tématu poruchy chůze u RS, podložený řadou metaanalýz a citací. 
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Hodnocení a otázky na autora 

Dizertační práce je unikátní rozsahem prezentovaných názorů a prací k danému tématu a dokladem 
hlubokých teoretických znalostí autorky dizertační práce. Jedinečnost prezentovaných i pilotních 
projektů je důkazem vysokého vědeckého potenciálu autorky a jejích schopnosti aplikovat výsledky 
výzkumu do klinické praxe. 

Otázky: 

1. Který z používaných funkčních testů chůze, běžně používaných v klinických studií, by 
doporučila zařadit do rutinních klinické praxe společně s EDSS?  

2. Jaký časový interval by doporučila autorka pro klinické testy chůze v rámci monitorování 
účinnosti biologické léčby? 

 

 

Oponent bezvýhradně doporučuje udělit Mgr. Et Mgr. Kláře Novotné vědeckou hodnost Ph.D. 

 

 

 

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. 

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň 

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň 
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