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Abstrakt 
Práce posuzuje vliv poruchy centrálního řízení pohybu u pacientů s dětskou 

mozkovou obrnou (DMO) na schopnost chůze, což je jeden z nejvýznamnějších 

faktorů ovlivňující kvalitu života a schopnost sebeobsluhy. 
Teoretická část práce pojednává o problematice DMO, popisuje vývoj 

neuromotorického systému, zmiňuje charakteristiky příčně pruhovaných svalů 

u pacientů s DMO, vysvětluje fenomén kloubní tuhosti, prezentuje standardizovaná 
funkční vyšetření pro určení tíže postižení a uvádí informace o zvýšené energetické 

náročnosti chůze u pacientů s DMO. 
Praktická část posuzuje vliv poruchy centrálního motorického řízení, síly 

a energetické náročnosti pohybu na schopnost chůze pacientů s DMO. 
Klíčová slova 
dětská mozková obrna, chůze, kloubní hyperrezistence, síla, obratnost, vytrvalost, 

rychlost, centrální motorické řízení 
 
 
 

 



 

 

Abstract 
Gaits is one of the most important factors affecting the quality of life and ability to 
self-care. This thesis assesses the effect of central movement control disorders to the 
walking abilities in youth patiens with cerebral palsy (CP). The theoretical part 
describes alterations of neuromotor system developmental and muscle characteristics 
in children with CP and explains the phenomenon of joint stiffness. Theoretical part 
also presents standardized functional tests to determine the severity of disability and 
provides information on increased energy intensity of walking in patients with CP. 
The practical part assesses the effect of central motor control disorders, muscle 
strength and energy expenditure of movement on the CP patients walking abilities. 
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SEZNAM ZKRATEK 
10MWT  desetimetrový test chůze (z angl. 10 Meter Walk Test) 
6MWT   šestiminutový test chůze (z angl. 6 Minute Walking Test) 
ACSA anatomická šířka svalového bříška (z angl. anatomical 

cross-sectional area) 
BTX botulotoxin 
CMP   cévní mozková příhoda 
CNS   centrální nervový systém 
DK    dolní končetina 
DKK   dolní končetiny 
DMO   Dětská mozková obrna 
GMFCS  Gross Motor Function Classification System 
GMFM  Gross Motor Function Measure 
PCSA fyziologická průřezová plocha (z angl. physiological 

cross-sectional area) 
PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
TF tepová frekvence 
TUG    Timed Up and Go test 
SMS   sensomotorická stimulace 
SPD porucha smyslového zpracování (z angl. sensory processing 

disorder) 
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ÚVOD 
Dětská mozková obrna je nejčastější porucha hybnosti v dětském věku 

a v České republice postihuje přibližně dvě promile nově narozených dětí. Zdánlivě 

se jedná o početně malou problematiku, ale z celkově narozených 112 tisíc dětí za rok 

2019 trpí přes 200 z nich určitou formou dětské mozkové obrny. Při zachování 

porodnosti přibude za čtyři roky v ČR přibližně další tisíc dětí vyžadujících 

celoživotní léčbu.  
Podobně jako u jiných onemocnění, je i u DMO doporučována pohybová 

terapie jako nedílná součást léčby. Terapeutický přístup a strategie léčby se různí 

v závislosti na individuálních faktorech a věku pacienta. V určitém životním období 

jsou ale již některé terapeutické metody vyčerpány a i přes to, že pacient má stále 

významné funkční rezervy, které jej limitují ve schopnosti chůze, což je jeden 

z nejdůležitějších aspektů ovlivňujících míru sebeobsluhy a kvalitu života. 
Ukazuje se, že na klinickém obrazu pacienta s DMO se podílí řada dalších 

faktorů, které zvyšují energetickou náročnost pacientova pohybu a omezují jej ve 
schopnosti chůze. Dosavadní studie se sice již zabývaly korelací některých těchto 

jednotlivých aspektů se schopností chůze pacientů s DMO, ale nepopsaly tuto 
problematiku v celé šíři z hlediska poruchy centrálního řízení pohybu. 

I přes zdůrazňovanou roli rehabilitační péče v léčbě tohoto onemocnění 

dodnes chybí standardizovaný koncept, který by léčebný proces u pacientů s DMO 
usnadnil. Tato práce si klade za cíl poukázat na vzájemnou provázanost poruchy 
centrálního motorického řízení se schopností chůze a posoudit vliv této poruchy na 
rychlostní, obratnostní a vytrvalostní chůzové modality. Popsáním faktorů 

podílejících se na zvýšení náročnosti chůze může tato práce napomoci k vytvoření 
podkladu pro optimalizaci léčby DMO z hlediska tělovýchovného lékařství. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 
1.1 Dětská mozková obrna 

Dětská mozková obrna (DMO) je neprogresivní neurologická porucha 
s prevalencí 2-2,5/1000 novorozenců způsobená poškozením vyvíjejícího se dětského 

mozku, ke kterému může dojít v prenatálním, perinatálním i v časně postnatálním 

období. DMO je nejčastější příčinou postižení motoriky v dětském věku a projevuje 

se širokým spektrem příznaků jako je spasticita, dystonie, svalová slabost, porucha 

koordinace a dalšími obtížemi. Ty mají přímý dopad na schopnost dítěte provádět 

a kontrolovat pohyb (Paulson, Vargus-Adams, 2017; Elegast et al., 2017; 
Schejbalová, 2008). 

Díky zlepšující se porodní péči v rozvinutých zemích přežívá stále větší 

množství těžce nedonošených dětí. Právě prematurita je jeden z nejvýznamnějších 

rizikových faktorů pro vznik DMO. I přes to, že se řada nedonošených dětí vyvíjí 

normálně, v konečných číslech se prevalence DMO v průběhu let příliš nemění 
(Johnson, 2002). 

DMO je klasifikována podle oblasti předpokládané mozkové dysfunkce 

(pyramidová, extrapyramidová, cerebelární), podle postižené části těla  
(diparetická, triparetická, kvadruparetická) a dle závažnosti na mírná, střední a 

závažná (Kraus, 2020). Mezi jednotlivými typy neexistuje pevná hranice a tyto formy 

se mohou navzájem prolínat (Paulson, Vargus-Adams, 2017; Šišková, 2011). 
Na pohybových poruchách se u pacientů s DMO mohou podílet i patologické 

změny v oblasti vnímání, které označujeme jako sensory processing disorders (SPD). 
Jejich podkladem je často ischemické poškození bílé hmoty mozkové, které se 
objevuje až u 45 % pacientů s DMO. To má následně vliv na vývoj kortikálních 

a talamických oblastí zodpovědných za zpracování vnějších vjemů. SPD mají vliv  
převážně na propriocepci, diskriminační čití a stereognozii (Reid, Dagia, Ditchfield, 
Carlin & Reddihough, 2013; Pavão, 2017). 
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Porucha na úrovni zpracování vnímání vlastního tělesného schématu následně 
prohlubuje motorický deficit. Pro správné motorické funkce jsou zásadní kvalitní 

aferentní vstupy, které poskytují zpětnou vazbu a umožňují korekci pohybu. Pokud ty 
jsou postiženy, ani motorika nemůže fungovat normálně (Pavão, 2017).  

1.1.1 Spastická forma 
 Spastická forma se vyskytuje nejčastěji. Dle různých studií na ni připadá 

50  %  - 90 % všech případů DMO. Podle topografické distribuce rozdělujeme 

spastickou formu na hemiparetickou, diparetickou, triparetickou a kvadruparetickou. 
Tyto různé podtypy se mohou navzájem prolínat. Diparetická forma je nejčastější 

a vyskytuje se až u 50 % všech pacientů s DMO. Naproti tomu nejtěžší formou – 
kvadruparetickou – trpí jen kolem 5 % pacientů (Wimalasundrea, Stevenson, 2016). 

Spastická forma se vyznačuje zvýšeným svalovým napětím, poruchou inhibice 

antagonistických svalů, vznikem kontraktur a hyperreflexií. Vlivem abnormálního 

svalového tahu mohou vznikat různé formy kostních a kloubních deformit, luxací 

a skolióz (Kraus, in Ošlejšková 2015). 
U pacientů se spastickou formou DMO pozorujeme typické držení osového 

orgánu, kořenových a periferních kloubů. Vlivem neadekvátní motorické ontogeneze 

zjišťujeme u těchto dětí způsob držení těla vykazující prvky novorozenecké postury.  
U pacientů s DMO se setkáváme s reklinací hlavy, která vzniká na podkladě 

nedostatečné aktivity hlubokých flexorů páteře a ventrální muskulatury a dále 

pozorujeme elevaci lopatek, což je způsobeno nedostatečným zapojením jejich 
dolních fixátorů. Ventrální muskulatura není schopna zafixovat hrudník a nedojde ke 
koordinovanému zapojení m. serratus anterior a rombických svalů. Bez aktivity 
m. serratus anterior nedojde ke kaudalizaci a zevní rotaci lopatky, nedojde k aktivaci 
rotátorů ramenních kloubů a neuvolní se prsní svalstvo. Nevytvoří se kvalitní opora 

o mediální epikondyly humeru se současným uvolněním akra horní končetiny pro 
budoucí úchopové funkce. Pokud chybí koordinovaná koncentrická aktivita ventrální 

muskulatury, objevuje se ventrální držení pánve, s čímž se pojí decentrace kyčelních 
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kloubů. Decentrovaná kyčel může být v budoucnu ohrožena laterální migrací a luxací, 

protože chybí dostatečně vyvážená aktivita adduktorů a zevních rotátorů. Převládající 

tah vnitřních rotátorů a tonus adduktorů významně ovlivňuje držení distálních partií 

dolních končetin, což limituje schopnost opory a následně chůze. Převaha extenční 

aktivity povrchových svalů s nekoordinovaným zapojením ventrální muskulatury se 
projeví nedostatečným napřímením páteře, ztrátou její rotability a vzrůstá riziko 
vzniku sekundárních skoliotických zakřivení (Kováčiková, 2017, Kaňovský 2004). 

1.1.2 Dyskinetická forma 
Dyskinetická forma DMO je druhá nejčastější, postihuje však výrazně menší 

množství dětí než forma spastická. Její udávaná prevalence se napříč studiemi liší. 
Wimalasundera a Stevenson (2016) uvádějí, že z celkového počtu pacientů s DMO se 
dyskinetická forma vyskytuje v 7 % případů (Wimalasundrea, Stevenson, 2016; 
Schejbalová, 2008). 

Dyskinetická forma bývá zapříčiněna poruchou bazálních ganglií nebo 

thalamu. V některých případech jsou poškozeny obě tyto struktury. Typicky se 
projevuje abnormálním postavením různých částí těla, mimovolními pohyby, 

poruchou regulace tonu a motorické koordinace. Klinicky převládají dvě pohybové 

poruchy – rigidita a choreoatetóza, které po většinu času bývají přítomny zároveň 

(Elegast et al., 2017; Kraus, 2015).  
1.1.3 Mozečková forma 

Mozečková forma je nejvzácnějším druhem DMO. Zřídkakdy se vyskytuje 

v čisté podobě, častěji ji nacházíme v kombinaci s předchozími formami. 

Wimalasundrea, Stevenson (2016) uvádí její výskyt u 4 % pacientů s DMO. 
Společně s dyskinetickou formou se obvykle rozvíjí z hypotonického 

syndromu. Typickými příznaky mozečkové formy jsou generalizovaná svalová 

hypotonie s kloubní hypermobilitou, porucha cílení pohybu a koordinace (Kraus, 
2015; Wimalasundrea, Stevenson, 2016). 
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1.2 Vývoj a plasticita neuromotorického systému 
Člověk je jedinečný v míře manuální zručnosti, schopnosti bipedální chůze 

a v řečových dovednostech. Všechny uvedené schopnosti závisí na kvalitě 
motorického řízení a funkci kortikospinálního systému (Shepherd, 2013). 

V osmém týdnu prenatálního života dosáhnou axony z primární motorické 

kůry k prodloužené míše. V patnáctém týdnu vzniká decussatio pyramidum 
a v sedmnáctém až devětadvacátém týdnu pronikají axony do hřbetní míchy. Koncem 

těhotenství začínají kortikospinální axony myelinizovat. Při narození vchází axony 
kortikospinálních drah nespecificky pomocí kolaterálního větvení do různých 

subkortikálních oblastí, a až v průběhu postnatálního zrání dochází k úbytku těchto 

nervových větví za vzniku specifických inervačních oblastí vycházejících 

z motorického homunkulu. Na tento proces mají pravděpodobně vliv thyroidní 

hormony. Studie Li (1995) prokazuje, že na animálních modelech přetrvávají 

abnormální neurální projekce při snížené funkci štítné žlázy (Li et al., 1995; Shepherd, 
2013; Ziv, 1984).   

Kromě nespecifičnosti neurálních projekcí v průběhu kortikospinální dráhy, 

tedy v rámci hemisféry a kontralaterální poloviny těla, existuje u novorozenců 

a kojenců i bilaterální kortikospinální inervace, kdy početné axony kortikospinální 

dráhy vedou i ke svalům ipsilaterálních končetin. Fyre et al. (2008) prokázali, že do 
věku osmnácti až dvaceti čtyř týdnů života postnatálně je možné pomocí 

transkraniální magnetické stimulace motorické kůry vyvolat signifikantní odpověď na 

ipsilaterálních svalech s podobnou latencí, náborem motorických jednotek a prahem 
dráždivosti jako na svalech kontralaterálních. Po druhém roce života vykazují 

ipsilaterální svaly vyšší práh dráždivosti a vyvolané kontrakce mají nižší amplitudu. 

Z toho autoři usuzují, že zánik kolaterálního větvení probíhá převážně na 

ipsilaterálních neuronech. Tato zjištění jsou podpořeny i anatomickými nálezy na 

kadaverech zralého nervového systému, kde ipsilaterální, nezkřížená vlákna zastávají 

asi 10 % z celkového počtu axonů (Fyre et al., 2008). 
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   V případě prenatálního, perinatálního, či časně postnatálního unilaterálního 
poškození motorické kůry dochází k její reorganizaci a remodelaci, bilaterální 

inervace z intaktní hemisféry přetrvává, a příslušná polovina kortikospinální dráhy 

hypertrofuje. Pokud je vyvíjející se hemisféra poškozením utlumena, ztrácí schopnost 

udržet kontralaterální projekce a její synaptický prostor je postupně zaplňován axony 

z opačné, vzhledem k průběhu vláken, ipsilaterální hemisféry. Jde o kompetitivní a na 
aktivitě jednotlivých hemisfér závislý proces (Shepherd, 2013).  

V případě unilaterální léze informuje nález na transkraniální magnetické 

stimulaci o ušetřených neuronech a míra odpovědi na kontralaterálních svalech po 

druhém roce života postnatálně predikuje tíži motorického postižení. Platí, že čím více 

vláken bylo nahrazeno z intaktní hemisféry, tím závažnější bude postižení. Klinicky 
významná tedy není jen akutní ztráta kontralaterálních projekcí, ale i míra jejich 

nahrazení. Významné je i období, kdy k poškození došlo. Pokud dojde k lézi 

v průběhu intrauterinního vývoje, mohou ještě ipsilaterální projekce vytvořit kvalitní 

spojení kortikálních a subkortikálních struktur. Jestliže vznikne poškození 

postnatálně, jsou sice zachovány ipsilaterální projekce, ale nemají funkční význam. 
Pro funkci je totiž potřeba i kvalitní aference a její vyhodnocení. Aferentní dráhy 

reorganizaci nepodléhají a při poškození jedné hemisféry nedochází k funkční 

náhradě vedení do intaktní hemisféry (Salimi; Martin, 2004; Thickbroom et al., 2001).  
Fakt, že do 18 – 24 měsíců života přetrvává fyziologická kolaterální inervace 

vysvětluje, proč jsou některé formy DMO odhaleny až po druhém roce života (Salimi; 
Martin, 2004). 

1.2.1 Problematika spinálních reflexů a vznik dystonické svalové aktivity 
Řada studií na animálních modelech i lidských probandech dokazuje, že vývoj 

spinální míchy je podmíněn aktivitou descendentních motorických drah včetně 
kortikospinální dráhy. Těla spinálních motoneuronů, jejich velikost, dendritická 

morfologie a systém synaptických spojení jsou při nedostatku aktivity a stimulace 
z vyšších etáží CNS pozměněny. Ve funkčně denervovaných předních rozích míšních 

dochází k produkci růstových faktorů, sproutingu a ke vzniku nových nervových 
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spojů. Tyto morfologické změny a dysinhibice z CNS vedou k rozvoji abnormálních 

spinálních reflexů, snížení prahu jejich dráždivosti a přetrvání excitujících spojení 

mezi navzájem antagonistickými svalovými skupinami. Popsaný proces nastává 
pouze při poškození vyvíjející se CNS a nevyskytuje se například u pacientů po CMP 
trpících spasticitou (Giger et al., 2010; Maier et al., 2008; Raineteaue et al., 2002). 

Při kortikální lézi probíhají změny i v ostatních etážích CNS. Motorické dráhy 

mozkového kmene a intaktní kortikospinální dráha přejímají, pravděpodobně na 

podkladě dysinhibice, ztracené řídící funkce poškozené hemisféry. Tyto abnormálně 

pracující descendentní dráhy mají sklon k významné klidové aktivitě, skrze nově 

vzniklé nervosvalové spoje stimulují hyperexcitabilní motoneurony a vytváří 
podmínky pro vznik permanentní dystonické svalové aktivity (Shepherd, 2013). 

Dystonická svalová aktivita se projevuje jako spasticita, spastická dystonie 

a spastická kokontrakce (Shepherd, 2013). 
1.3 Charakteristika spastického svalu a problematika kloubní 

hyperrezistence 
DMO, jak již bylo uvedeno, je onemocnění s množstvím rozličných projevů, 

jimž z hlediska prevalence dominuje spasticita, která se vyskytuje až u 80 % pacientů, 

dále pak svalová slabost, kostní deformity a omezení kloubního rozsahu. I přes to, že 

spasticita má primárně neurologický základ, ukazuje se, že na spastických svalech 

a jejich šlachách dochází k typickým mechanickým změnám, které se podílí na poruše 

postury a kontroly pohybu (Kalkman, 2018; Cans, 2000). 
Níže uvedené neurologické a mechanické změny na spastickém svalu a dalších 

strukturách vedou ke vzniku tzv. kloubní hyperrezistence, tedy odporu proti 

pasivnímu pohybu v kloubu. Pro lepší přehlednost všech činitelů, které jsou blíže 

popsány v následujících odstavcích, je uvedena následující tabulka:   
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Tabulka č. 1 Grafické znázornění kloubní hyperrezistence 
  Činitelé Patologické změny Klinické projevy 

Kloubní hyperrezistence 

Neurologičtí činitelé 
Spasticita - zvýšení 

napínacího reflexu Záškub a odpor při 

rychlém protažení 

Zvýšený svalový tonus - aktivní 

svalová tuhost 
Aktivita při pomalém 

protažení 

Mechaničtí činitelé 

Mechanické vlastnosti svalu - 
pasivní svalová tuhost 

Odpor při pasivním 

pomalém protažení 

Deformity skeletu Snížení rozsahu pohybu při relaxaci 

svalů 

Zdroj: Kalkman, 2018. Volně přepracováno  
1.3.1 Neurologičtí činitelé 

Z neurologického hlediska chápeme spasticitu jako poruchu ve smyslu 

zvýšení napínacího tonického reflexu v závislosti na rychlosti protažení svalu. Je 

zapříčiněna poruchou zpracování proprioceptivní aferentace ze svalových vřetének a 
nedostatečnou inhibicí z CNS, což vyústí v hyperexcitabilitu periferního 

motoneuronu a klinicky se manifestuje jako svalový záškub při pasivním protažení. 

Zároveň bývá zvýšen i klidový svalový tonus (Shepherd, 2013). V klinické praxi 

využíváme k posouzení svalového tonu a spasticity zejména Modifikovanou 

Ashwortovu škálu či stupnici dle Tardieu, kde vyšetřující zkoumá odpor proti pasivně 

prováděnému pohybu. Výpovědní hodnota těchto vyšetření je však limitována vlivem 

mechanických činitelů (Štětkářová, 2012; Kalkman, 2018). 



Diplomová práce  Název diplomové práce 

 

15 

 

1.3.2 Mechaničtí činitelé 
Síla potřebná k vyvinutí pohybu je generována kontrakcemi příčně 

pruhovaných svalů. Kvalita kontrakce je dána jak neurologickými regulačními 

mechanismy, tak vlastními parametry svalu jako jsou délka vláken a jejich sarkomer, 
úhel zpeření, šířka svalového bříška (ACSA) a fyziologický průřez svalu (PCSA), 
který udává množství paralelně usazených svalových vláken a je jedním z hlavních 

ukazatelů svalové síly (Powell et al., 1984, Shepherd, 2013). 
Různé svaly vykazují odlišnou architektonickou stavbu v závislosti na jejich 

funkčním zapojení. Například quadriceps femoris má relativně krátká vlákna a široký 
PCSA, díky čemuž je schopen vyvinout kontrakci o velké síle. Naproti tomu biceps 
femoris disponuje dlouhými vlákny a jeho PCSA je užší. Tím je předurčen pro slabší 

kontrakce o větších exkurzích. (Lieber, Fridén, 2000).  
Znalost těchto parametrů u zdravých svalů je důležitá při hodnocení 

postižených svalů pacientů s DMO, jejichž architektonika je změněna (Shepherd, 
2013). 
1.3.2.1 Mechanické změny na spastických svalech 

Spastické kosterní svaly jsou primárně postižené neprogredující deregulací na 

úrovni horního motoneuronu. McGill (2005) popsal u DMO i abnormality ve funkci 
dolního motoneuronu, čímž se do určité míry vysvětluje slabost spastických svalů. 

Mechanické změny probíhající v postižených svalech u pacientů s DMO jsou 
kombinací poškození horního a dolního motoneuronu, jsou sekundární a progredující 
(McGill, 2005). 

Na podkladě řady změn vlastní svalové tkáně, svalového vaziva a šlach 
dochází ke změně tuhosti vlastní svalové tkáně, tzv. intrinsic stiffness, zkrácení 

a oslabení. Vlivem proximálního vytažení a zkrácení bříška spastických svalů se 

zároveň kompenzačně prodlužuje úponová šlacha a její tuhost se snižuje (Kalkman, 
2018; Fry et al., 2004).  
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Svalové kontraktury jsou jednou z nejčastějších příčin postižení a invalidity 

u pacientů s DMO. Vlivem abnormálního tahu svalů dochází ke kostním deformitám, 

kloubní decentraci a ke vzniku artrotických poruch. To v kombinaci se svalovým 

zkrácením vyústí k snížení rozsahu kloubního pohybu (Graham, Selber, 2003). 
Procesy, které zvyšují svalovou tuhost, probíhají na makroskopické, buněčné 

i molekulární úrovni. Makroskopicky je pozorovatelné zkrácení délky svalového 

bříška a změny v úhlu zpeření (Shepherd, 2013). 
Délka některých svalů je vlivem úhlu zpeření závislá spíš na PCSA a šířce 

samotných svalových vláken než na jejich délce. Zejména m. gastrocnemius roste do 
délky převážně díky hypertrofii svalových vláken (až z 80 %), zbývajících 20 % růstu 

připadá na růst v podélné ose vláken. Svalové zkrácení tak může vznikat i na podkladě 

nedostatečné hypertrofie svalových vláken (Shepherd 2013). 
Na buněčné úrovni dochází vlivem patologického inervačního vzorce ke 

zpomalení růstu svalových vláken, k úbytku vlastní kontraktilní tkáně a jejímu 

nahrazení vazivem či tukem. Spastické svaly nejsou schopny v dostatečné míře 

vytvářet nové sarkomery a sériově je řadit do myofibril, a proto mají svaly pacientů 

s DMO v porovnání se svaly zdravě se vyvíjejících dětí nižší absolutní počty 

sarkomer. Z toho důvodu jsou ve spastických svalech, i přes zkrácená svalová vlákna, 
sarkomery roztaženy a i v klidu jsou ve větším napětí. To přispívá ke zvýšení svalové 

tuhosti (Shepherd, 2013). 
Na molekulární úrovni jsou ovlivněny zejména řetězce titinu. Titin je největší 

bílkovina v lidském těle s elastickými vlastnostmi. Je ukotven na Z linii sarkomery, 
váže se na myosin a funguje jako pružina. Napomáhá svalové kontrakci a brání 

přílišnému natažení sarkomery. Titin je u spastických svalů zkrácen, a navíc se 

vyskytuje v jiném stavu fosforylace. Změny na molekulách titinu zčásti vysvětlují 

zvýšení svalové tuhosti (Fridén, Lieber, 2003). 
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1.4 Rizikové faktory vzniku DMO 
DMO je onemocnění vznikající na podkladě množství patologických odchylek 

ve vývoji CNS. Přesná etiologie je stále nejasná, jsou známé jen rizikové faktory, 

které na vznik DMO mohou mít vliv. Tyto faktory rozdělujeme na prenatální, 

perinatální a postnatální (Kraus, 2015). 
Prenatální faktory se uplatňují snad nejčastěji, až v 80 % případů. Patří mezi 

ně prematurita a nízká porodní hmotnost, intrauterinní růstová retardace, vyšší věk 

matky (nad 35 let), deplece jodu v těle matky během těhotenství, působení teratogenů, 

intrauterinní růstová retardace, vícečetné porody, intrakraniální krvácení, mozkové 

malformace plodu a jiné (Kraus, 2015; Wimalasundrea, 2016). 
Perinatální faktory se shodně s postnatálními uplatňují asi v 10 % případů. 

Řadíme k nim zejména porodní asfyxii či přenos infekce z matky na dítě během 

porodu.  
Postnatální faktory zahrnují syndrom dechové tísně, dále úrazy hlavy 

v průběhu prvních dvou let, infekce, zejména pak infekční meningitis a CMP (Kraus, 
2015; Wimalasundrea, 2016; McIntyre et al., 2013). 

V posledních letech se diskutují i rizikové genetické vlivy imitující klinický 

obraz DMO. Geneticky podmíněná onemocnění mohou vyvolat rozvoj tzv. cerebral 

palsy – like nebo cerebral palsy mimics příznaků, a to ze skupin spastických, 

dyskinetických i ataktických forem. U takových onemocnění by se dala předpokládat 

absence prenatálních a perinatálních rizikových faktorů typických pro DMO, 

pozitivní rodinná anamnéza a příbuznost rodičů. Příčinou záměny pravé DMO 
a cerebral palsy – like onemocnění může být nedostatečné iniciální vyšetření, 

ignorování progrese klinického stavu a postižení dalších orgánových systémů, která 

nejsou typická pro DMO, či přehlížení typických dysmorfických rysů při primárním 

genetickém onemocnění. Identifikace genetického syndromu je přitom rozhodujícím 

faktorem pro nasazení optimální léčby, jelikož pro určitá genetická onemocnění 

existuje specifická terapie (Kršek et al., 2020; Leonard, Cozens, Reid, et al., 2011). 
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1.5 Diagnostika DMO 
DMO nelze diagnostikovat jedním konkrétním vyšetřením. Pro určení 

diagnózy DMO je třeba vzít v úvahu anamnézu, neurologické vyšetření a úroveň 

psychomotorického vývoje. Z klinického hlediska je nutné včasně identifikovat děti 

ohrožené vznikem DMO. U takových dětí objevujeme poruchu svalového tonu, 
opoždění v motorickém vývoji a odchylky od fyziologické hybnosti, např. chybějící 

či abnormální fidgety movements, poruchu napřimování a nastavení postury, 

mimovolní pohyby, předčasnou preferenci ruky a abnormality chůze. Dále si všímáme 

komorbidit jako mentální retardace, poruchy příjmu potravy či smyslové poruchy 
(Kraus, 2015; Wimalasundrea, 2016). 

Klinická vyšetření je vhodné doplnit např. o MRI mozku, či různá metabolická 

vyšetření. Až 10 % pacientů s DMO má však nález na MRI negativní. Z tohoto 
důvodu se v rámci diagnostiky soustředíme převážně na klinické projevy, které se 

mohou rozvíjet pozvolna i v prvních několika letech života a zároveň se mohou 

v průběhu času měnit. Z původního obrazu hypotonického syndromu může dojít např. 

k rozvoji spastické diparézy. Proto se konečná diagnóza v ČR stanovuje většinou až 

po prvním roce života, v zahraničí i v pozdějším věku. Důvodem je snaha 

minimalizovat riziko falešně pozitivní diagnózy (Kraus, 2015; Herskind, Greisen, 
Nielsen, 2017; Leonard, Cozens, Reid, et al., 2011). 
1.6 Hodnocení funkčního postižení 

K posouzení funkčních schopností pacientů s DMO nestačí pouze určit typ 

a topografické rozdělení postižení. Motorické funkce u těchto pacientů vyšetřujeme 

pomocí mezinárodně využívaných, standardizovaných vyšetření. Patří mezi ně 

zejména Gross Motor Function Classification System (GMFCS), Gross Motor 
Function Measure (GMFM). Chůze se vyšetřuje pomocí chůzových testů – 6minutový 

chůzový test (6MWT), Timed Up and Go test. (TUG). 
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1.6.1 Gross Motor Function Classification System - GMFCS 
GMFCS je pětistupňový systém umožňující klasifikovat vážnost poruchy 

hrubé motoriky u dětí s DMO. Hodnotí poruchu hrubé motoriky pro věkové kategorie 

0 – 2 roky, 2 – 4 roky, 4 – 6 let, 6 – 12 let a od r. 2007 se využívá i pro mladistvé ve 

věku od 12 do 18. let (R. Palisano, P. Rosenbaum, D. Bartlett, M. Livingston, 2007). 
Hodnotí se schopnost samostatného sedu, lokomoce a přesunů. Čím vyššího 

stupně dítě v rámci GMFCS dosáhne, tím závažnější poruchou trpí. Každá úroveň je 

přesně popsána z hlediska funkčních limitací a potřeby využití kompenzačních 

lokomočních pomůcek. Děti s úrovní I chodí samy a bez potřeby asistence, děti 
s úrovní II jsou v některých kvalitách chůze limitovány. Děti spadající do třetí úrovně 

potřebují k lokomoci například berle a na překonání delších vzdáleností mohou 

využívat vozík. Do čtvrté úrovně spadají děti, které na krátkou vzdálenost využívají 

chodítko, ale jinak se spoléhají spíše na elektrický vozík. Děti s úrovní V jsou 
limitovány ve volní kontrole pohybu, lokomoci a v antigravitačních funkcích. 

V přesunech jsou závislé na pomoci jiné osoby (Ho, Chang, Granlund, 2017).  
Rozdíly mezi jednotlivými stupni jsou přesně popsány, ale protože v této 

diplomové práci byly vyšetřovány jen děti s GMFCS I nebo II, je uveden pouze rozdíl 

mezi prvním a druhým stupněm: „Oproti dětem a mládeží se stupněm I jsou jedinci 

se stupněm II omezení v chůzi na delší vzdálenost a v udržování rovnováhy; při 

začátku nácviku chůze mohou potřebovat lokomoční prostředky; při přesunu na delší 

vzdálenost v exteriéru a ve společenském styku mohou používat vozík; při chůzi do 

schodů a se schodů se potřebují přidržet zábradlí; nemohou běhat a skákat.“ 
(Palisano, 2007). 

1.6.2 Gross Motor Functional Measure – GMFM 
GMFM je standardizovaný čtyřstupňový protokol navržený k hodnocení změn 

hrubé motoriky v čase u dětí s DMO. Hodnotí převážně kvantitu provedeného 

pohybu.  
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Úplný GMFM protokol obsahuje 88 položek, zkrácený 66. Položky jsou 

rozděleny do celkem 5 oblastí hrubé motoriky: 
• A: Leh a otáčení 
• B: Sed 
• C: Plazení a lezení 
• D: Stoj 
• E: Chůze a běh 
Každá položka se bodově hodnotí dle následujícího klíče: 
• 0 - nezačne  
• 1 - začne  
• 2 - částečně ukončí  
• 3 – ukončí 

Řídíme se pravidlem, že pokud dítě nechce danou položku splnit, i když je 

toho funkčně schopno, hodnotíme ji nulovým počtem bodů. 
V rámci GMFM rozdělujeme dva druhy položek: statické a dynamické. 

Statické položky hodnotí udržení předepsané polohy po určitý čas. Při testování 

dynamických položek vyšetřujeme provedení daného pohybu v požadovaném směru. 

Testování GMFM by nemělo přesahovat jednu hodinu. Pokud za tuto dobu nelze 

vyšetření dokončit, lze jej rozdělit do několika jednotek. Je vhodné dokončit celé 

vyšetření během jednoho týdne, jinak hrozí zkreslení výsledků vlivem změny 

funkčních schopností vyšetřovaného dítěte (Russel et al., 2013). 
1.6.3 Chůzové testy 

Šestiminutový test chůze – 6MWT 
Šestiminutový test chůze měří vzdálenost, kterou vyšetřovaný ujde za dobu 

šesti minut. Jeho výhodou je snadná proveditelnost s minimálním vybavením. Jde 
o standardizované vyšetření, které hodnotí kvantitativní parametry chůze u pacientů 
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s DMO a reflektuje funkční kapacity ve smyslu ADL. Hojně se využívá k posouzení 

úspěšnosti korekčních operací. Před samotným vyšetřením je proband instruován 

k tomu, aby se pohyboval subjektivně vnímanou rychlou chůzí, jejíž tempo si sám 

zvolí. V průběhu testu může i zastavit. Při dodržení těchto doporučení můžeme 

pomocí 6MWT poměrně snadno zhodnotit vytrvalostní kapacitu v submaximální 

intenzitě zátěže. Dle Maher (2008) a Leunkeu (2012), je v případě standardizovaného 

postupu tento test reliabilní a reprodukovatelné vyšetření pro pacienty s DMO a nabízí 

jednoduchou metodu klinického zhodnocení zdatnosti (Holland et al., 2014; 
Fitzgerald et al., 2016). 

U zdravé dospělé populace závisí ujitá vzdálenost převážně na pohlaví, věku 

a vytrvalostní kapacitě. Navíc pro ni existují již dlouho tabulkové normy usnadňující 

vyhodnocení testu. U dětí a dospívajících závisí ujitá vzdálenost kromě vlastní 

zdatnosti, věku a pohlaví i na dalších, zejména antropometrických parametrech. 
Normy pro dětskou a dospívající populaci prezentuje Ulrich, S. et al. (2013). Ta ve 
své studii uvádí, že u zdravé populace nezletilých je věk obecně nejvýznamnějším 

faktorem ovlivňujícím ujitou vzdálenost, a to zejména u chlapců a prepubertálních 

dětí od 5 do 12 let. Antropometrické parametry mají vliv na ujitou vzdálenost 

převážně u děvčat. Rozdíl tepové frekvence po ukončení testu a klidové tepové 

frekvence umožňuje odhadnout míru snahy, kterou museli testovaní probandi 

vynaložit k dokončení testu (Ulrich, et al., 2013).  
Normy pro zdravou dětskou a adolescentní populaci jsou uvedeny v tabulkách 

č. 2 a 3, které jsou přiloženy v přílohách práce.  
Timed Up and Go Test – TUG 
TUG test je jednoduché vyšetření, které využíváme k posouzení rizik pádu 

a funkční závislosti a k posouzení obratnosti. Obzvlášť u dětí je vhodný k zhodnocení 

jejich schopnosti práce s těžištěm v průběhu vertikalizace a chůze (Alkan et al., 2017).  
Testem zjišťujeme, jak rychle je proband schopný zvednout se ze židle, ujít 

3 metry, otočit se, dojít zpátky k židli a znovu se posadit. Dle Zaino et al. (2004) 
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začínáme měřit čas ve chvíli, kdy vyšetřující dá povel k zahájení testu, jiní autoři 

dávají přednost začátku měření v okamžiku, kdy vyšetřovaný zvedne hýždě od sedáku 

židle. Čas měříme v sekundách.  
10 Meter Walk Test – 10MWT 
Test hodnotí, jak rychle ujde vyšetřovaný vzdálenost deseti metrů. Testování 

probíhá na alespoň 14 metrů dlouhé dráze, kdy si páskou vyznačíme začátek, dále 

vzdálenost 10 metrů a konec dráhy na 14. metru. Vyšetřovaného vyzveme, aby 

subjektivně bezpečnou, ale co nejrychlejší chůzí došel od první k poslední pásce, 

přičemž čas měříme jen po vzdálenost 10 metrů. Probanda záměrně instruujeme, aby 

prošel celou dráhu, protože ke konci dráhy mívají vyšetřovaní tendenci zpomalovat. 

Pokud by se měřilo na pouze 10 metrů dlouhé dráze, docházelo by ke snížení validity 

tohoto testu (Graser et al., 2016).  
1.7 Spasticita, síla a jejich vliv na funkční dovednosti a chůzi 

Na omezení funkčních dovedností pacientů s DMO se kromě síly a spasticity 

podílí tuhost vlastní svalové tkáně, porucha centrálního motorického řízení 

a zpracování aferentní informace, svalové alienace a funkční denervace (Kalkman, 

2018).  
Historicky se spasticita u DMO považovala za hlavní poruchu ovlivňující 

funkční motorické schopnosti a chůzi, přičemž její snížení má přímo vést ke zlepšení 

funkčních dovedností a chůze. Na spastické svaly se stále nahlíží jako na příliš silné 

či aktivní a panuje přesvědčení, že posilování povede ke zvýšení spasticity a zhoršení 

abnormálních pohybových vzorců. (Ross, 2007). 
Svalová síla velmi úzce koreluje jak s anatomickou šířkou svalového bříška, 

jejíž měření je uvedeno v kapitole 1.3.2., tak je významně ovlivněna i šířkou PCSA. 

U spastických svalů při posuzování jejich objemu pozorujeme zkrácení svalových 

snopců a tím i délku svalového bříška v průběhu podélné osy a zároveň i zmenšení 

rozměru fyziologického, na svalové snopce kolmého, průřezu svalů (Shepherd, 2013).  
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Pacienti s DMO širšími svalovými bříšky dosahují zpravidla vyšších 

hodnocení v rámci GMFM a GMFCS. V rehabilitačním procesu, který kromě 

protahování spastických svalů obsahuje posilovací cvičení, dochází kromě posílení 
obecně i k lepšímu protažení svalových fasciklů a zvýšení tuhosti úponové šlachy 

(Choe, 2008; Ross, 2007). 
Porucha vývoje spinální míchy způsobí snížení frekvence přechodu vzruchů 

na malých i velkých motorických jednotkách, což vede k snížení jejich náboru a 

snížení maximální volní kontrakce. Síla je závislá i na maximální relaxaci 

antagonisty, ten je vlivem přetrvání patologických nervových spojů ale stále aktivní 

(Stackhouse et al., 2005; Downing et al., 2009; Shepherd, 2013).   
Sílu v neposlední řadě ovlivňuje i poměr různých typů svalových vláken. 

Bioptická vyšetření spastických svalů u pacientů s DMO potvrzují převahu vláken 

typu I. Úbytek rychlých svalových vláken, hlavně typu fast glycolitic – IIb., je rovněž 

významným faktorem ovlivňujícím svalovou sílu (Slabý, 2008; Ito, 1996). 
Kromě svalového zkrácení a snížené síly je u spastických svalů snížena 

i rychlost kontrakce a rozsah pohybu, ve kterém mohou svaly pracovat. Tyto aspekty 
jsou dány délkou svalových vláken a množstvím sarkomer v myofibrilách. Vzhledem 

k poklesu absolutního počtu sarkomer a zkrácení svalových vláken nejsou pacienti 

s DMO schopni vyvinout stejně rychlou kontrakci jako příslušníci zdravé populace 
(Shepherd, 2013). 

Změněným inervačním vzorcem trpí i metabolické mechanismy některých 

svalů pacientů s DMO. Dochází ke snížení oxidativní kapacity, což vede k poklesu 
výkonnosti, vytrvalosti a ke snazší únavě. Alterovaná svalová vytrvalost u pacientů 

s DMO významně souvisí se subjektivními pocity vyčerpání a ujitou vzdáleností při 

vyšetření 6MWT (Eken, 2016; Stackhouse et al., 2005; Schiaffino et al., 2007; 

Westerbald et al., 2010). 
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1.8 Léčba 
DMO je onemocnění, u kterého dodnes neexistuje kauzální léčba. Existují 

různé léčebné postupy, s jejichž využitím dokážeme zvýšit funkční schopnosti, 

nezávislost, zlepšit kognici a usnadnit sociální začlenění a mírnit dopady DMO na 
kvalitu života. Z uvedeného vyplývá, že léčba nemůže být chápána jako mírnění 

jednotlivých příznaků, ale musí být sestaven smysluplný dlouhodobý léčebný plán, 

na jehož realizaci se podílí multidisciplinární tým odborníků. Zásadním obdobím je 

z léčebného hlediska dětství, období puberty a adolescence (Kraus, 2015). 
1.8.1 Rehabilitace, fyzioterapie 

Rehabilitace je základním způsobem léčby DMO napříč věkovým spektrem. 

Je jedním z prvků multidisciplinární péče a má složku léčebnou, sociální, 

pedagogickou a pracovní (Kraus, 2015). Vzhledem k zaměření této diplomové práce 

věnujeme následující řádky pouze rehabilitaci léčebné. 
DMO je onemocnění projevující se poruchou motoriky. Fyzioterapie je 

důležitá součást léčebného procesu, jejímž primárním cílem je zlepšit motorickou 

kapacitu a nezávislost. V rámci fyzioterapie kombinujeme k dosažení požadovaného 

cíle dva přístupy. V prvním z nich se využitím různých technik na 

neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda, Bobath koncept, PNF, SMS) snažíme 

o dosažení konkrétních funkčních dovedností a zlepšení motorické koordinace. 

Pacient s DMO je však vždy limitován i z hlediska fyzické zdatnosti, která může 

korelovat například s neurologicko-biomechanickým postižením. Příkladem je 

energeticky náročná chůze u spastických pacientů vlivem neustálé aktivity 

antagonistů (Graham et al., 2016; Slabý et al., 2008; Balemans et al., 2013). 
 

1.8.2 Medikamentózní léčba spasticity 
Kraus in Ošlejškévá (2015) uvádí, že medikamentózní léčba se indikuje 

u pacientů s GMFCS III-V. Pacientům se podává baklofen, tizanidin či různé druhy 
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benzodiazepinů. Léčivo se podává na základě požadovaného účinku a klinických 

potřeb. Vlivem mnoha nežádoucích účinků (sedace a svalová slabost) však není 

možné takovou léčbu nasadit u všech pacientů. Sedativní účinky se naopak mohou 
využít po operacích, kdy benzodiazepiny v kombinaci s guajacuranem upravují 

svalový tonus a mohou snižovat rušivé podněty spasmů ve spánku. 
Kromě výše uvedených léčiv se hojně využívá botulotoxin – BTX. Jde 

o skupinu neurotoxinů produkovaných bakterií Clostridium Botulinum. Existuje 
celkem 7 sérotypů A-G, přičemž v léčbě DMO se využívá pouze sérotypy A a B. 
Studie ukazují, že sérotyp A má výraznější a delší účinek. Indikuje se ve všech 

stupních GMFCS s cílem upravit kontraktury, dystonii a rigiditu (Multani et al., 2019; 
Kraus, 2015). 

1.8.3 Chirurgický přístup  
Z chirurgických výkonů jsou nejčastější ortopedické výkony na měkkých 

tkáních a kostech, ale využívá se i selektivní dorzální rhizotomie. 
Oblast kyčelního kloubu 

Vlivem kontraktur adduktorů se kyčelní klouby dostávají do addukce s různou 

mírou flexe a vnitřní rotace. Tím je ovlivněno jak postavení osového orgánu, tak 

sekundárně i distálních částí dolních končetin. Operační výkon v oblasti kyčlí umožní 
pacientovi dosažení lepšího stereotypu chůze a zajistit kvalitní stoj. V oblasti kyčle se 
se provádí jak výkony na měkkých tkáních – prolongace, transpozice, tenotomie, tak 
i výkony na kostech – úpravy postavení úhlu krčku acetabula, výkony na pánvi, 
krvavé repozice či paliativní výkony. Z výkonů na měkkých tkáních je nejčastější 

otevřená tenotomie nebo transpozice adduktorů, která se provádí převážně v období 

od 3 do 7 let. Po sedmém roce života se indikuje ojediněle. Tyto výkony korigují 

vnitřně – rotační, addukční a flekční postavení v kyčli. Ve věku převážně od 4 do 8 

let se dále provádí i kombinované operace – zejména tenotomie adduktorů spolu 

s rectus femoris či iliopsoas (Schejbalová, 2008). 
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Častou izolovanou operací je distalizace m. rectus femoris (při pozitivním 

Ely testu). Nejčastěji se provádí mezi devátým a patnáctým rokem života a upravuje 

anteverzní postavení pánve, zvýšený stav patelly, či flekční držení kolenních kloubů. 

U řady pacientů může optimalizovat bederní hyperlordózu (Schejbalová, 2008). 
Transpoziční operace se provádí nejčastěji v případě převažující vnitřní 

rotace. Transponují se svaly tensor fasciae latae a m. sartorius, dále pak na gluteus 
medius a minimus a na m. semitendinosus. V případě těchto operací by již kyčel 

měla být stabilní a pacient by měl být starší deseti let (Schejbalová, 2008). 
Před operačním výkonem na kostech se musí zhodnotit stupeň laterální 

migrace a posoudit míra změněné geometrie kloubu. Nejčastější operací je derotační 

osteotomie femuru, která se izolovaně provádí od 11 do 17 let věku, v kombinaci 
s acetabuloplastikou či kravou repozicí v mladším věku do 13 let s maximem mezi 
6. a 9. rokem. Další častou operací je varizační osteotomie, která se často indikuje 
spolu s derotačními operacemi ve snaze ovlivnit postavení proximálního femuru. 

Acetabuloplastiky se provádí v případě nutnosti úpravy zastřešení femuru. Nejčastěji 

jsou operovány děti mezi 10. a 14. rokem života. Operace samotné stříšky připadá 

v úvahu u pacientů starších 10–12 let, dnes se však upřednostňuje acetabuloplastika. 
Paliativní výkony se provádí nejčastěji u starších pacientů s těžkými 

kvadruspastickými parézami, u kterých dojde k nereponibilní luxaci bez možnosti 

abdukce (Schejbalová, 2008). 
Oblast kolenního kloubu 

V oblasti kolenního kloubu se nejčastěji řeší flekční, ale také méně časté 

extenční svalové kontraktury, přičemž se využívá množství výkonů a přístupů. Platí, 

že pokud se flekční kontraktura kolen vyskytuje společně s flekční kontrakturou 

v kyčli a pes equinus, nelze provádět prolongaci flexorů kolen izolovaně. Vždy se 

musí nejdříve upravit poměry v oblasti kyčle, dále uvolnit m. triceps surae a až 

nakonec se přistupuje k prolongaci kolenních ohybačů (Schejbalová, 2008). 
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Operačních řešení pro řešení flekčních kontraktur existuje celá řada, využívá 

se zejména distální prolongace svalů semitendinosus a semimembranosus, 

v ojedinělých případech se prolonguje i biceps femoris. Mediální flexory se prodlužují 

převážně mezi pátým a sedmým rokem života. Laterální flexory v mnohem menší 

míře s největší četností v sedmi letech. Dále se využívá přístup dle Eggerse, kdy 
chirurgové transponují mediální či laterální flexory na zadní stranu femuru mediálně 

či laterálně a provedou incizi retinakul patelly. Vzhledem k tomu, že tento přístup 

může vyústit ke vznik lumbální hyperlordózy či genu recurvatum, využívají se 

modifikace, kdy bývá jeden z flexorů transpozice ušetřen. Možností, jak řešit malé 

kolenní flekční deformity do 5 stupňů, je proximální release hamstringů, která se 

využívá u nechodících dětí s problematickým sedem a rotací pánve. Proximální 

release se nevyužívá u chodících pacientů (Schejbalová, 2008; Herring, 2013). 
Extenční kontraktury vznikají na podkladě spastické dystonie kolenních 

extensorů, nejčastěji m. rectus femoris, kdy se pacient pohybuje na extendovaných 

kolenech bez reciproční kyčelní a kolenní flexe. K release m. rectus femoris se 
přistupuje při naplnění indikačních parametrů – pozitivní Ely test, kdy pacient leží na 

břiše a při pasivní flexi v kolenním kloubu u něj dochází anteverzi pánve 

s prohloubením lumbální lordózy a současně musí být přítomna flekční kontraktura 

kyčle. Další využívaný operační výkon na m. rectus femoris je transpozice jeho 
dolního úponu, která se indikuje v případě současné kontraktury kolenních flexorů 
(Herring, 2013). 

Další vadou v oblasti kolene je genu recurvatum, které vzniká spontánně při 

současné kontraktuře m. rectus femoris a m gastrocnemius, nebo jako reakce na špatně 

indikované proximální uvolnění flexorů či Eggersovu operaci. Operační řešení není 

jednoduché, přistupuje se k osteotomii distálního femuru s úhlovou korekcí, 

v případě equinózní deformity se využívají vyztužené ortézy k zabránění rekurvace 

(Poul, 2003; Herring, 2013). 
U pacientů s DMO se můžeme setkat i se zvýšeným stavem patelly, tzv. patella 

alta. Při tomto stavu dochází k porušení patelárního indexu, tedy poměru mezi výškou 

patelly a délkou patellárního ligamenta. Tento poměr je fyziologicky v rozsahu 
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1:1 – 1:1,2. Při zvětšení tohoto poměru dochází k prodloužení ligamentum patellae 

a posunu patelly proximálně nad úroveň kondylů femuru. Vzniká patellární 

inkongruence, pacient není schopen plně extendovat kolenní kloub a potencuje se 

riziko rozvoje aseptických nekróz. Patella alta vzniká jako důsledek kontraktury 
kolenních flexorů často v kombinaci s kontrakturou m. rectus femoris. Operačním 

řešením je uvolnění flekční kontraktury a následná distalizace patelly. Distalizace 
se provádí buď zkrácením ligamenta, nebo jeho transpozicí i s kostním bločkem 

distálně. Chandler in Schejbalová (2008) nedoporučuje provádět distalizaci patelly 

před dokončením růstu. Pokud dojde k zastavení růstu v tibiální apofýze předčasně, 

může dojít ke vzniku genu recurvatum (Schejbalová, 2007; Schejbalová, 2008). 
 

Oblast hlezna a nohy 
Dle Schejbalové (2008) je jednou z nejčastějších deformit v oblasti hlezna 

a nohy u pacientů s DMO pes equinovalgus. Ten se dnes vyskytuje častěji než pes 
eqinovarus, nebo kdysi pro DMO typický pes equinus, který je v čisté formě již raritní. 

Operační řešení vyžaduje i pes calcaneus či calcaneus excavatus, který může 

vzniknout iatrogenně po předchozím přetažení Achillovy šlachy.  
Nejsnadnějším operačním řešením pes equinus je prolongace Achillovy 

šlachy, kdy se volí buď technika otevřené prolongace, nebo subkutánní přístup. 
V případě správné indikace může tento výkon zajistit možnost vertikalizace a chůze. 

Špatně indikovaná prolongace může ale vést ke vzniku kompenzačních mechanismů 

a manifestovat se rozvojem genu flectum. Další možností, jak operačně řešit pes 
equinus, je výkon na samotném m. triceps surae, kdy se volí operace dle Strayera 
a operují se jen hlavy m. gastrocnemius, nebo operace dle Vulpia či Bakera, kdy se 
prolonguje m. triceps surae v místě společné aponeurozy. Strayerova operace se 
provádí nejčastěji mezi pátým, šestým až osmým rokem života, Bakerova nejčastěji 

v šestém. Indikací k těmto různým výkonům je Strayerův test, který ozřejmí, zda se 
kontraktura nachází v m. soleus či v m. gastrocnemius. Izolované výkony na 

m. triceps surae jsou spíše výjimečné, často se kombinují s jinými výkony např. na 
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kyčelních adduktorech tak, aby byla dosažena svalová rovnováha na celé dolní 

končetině (Schejbalová, 2008). 
Ortopedické intervence při pes valgus, rigidním calcaneovalgus, equinovalgus 

nebo planovalgus, či equinovarus jsou často řešeny resekcemi sub talo pomocí 

techniky trojí dézy s různými modifikacemi dle klinického obrazu. Ke klastické trojí 

déze se přistupuje nejraději po 15. roku života nebo po ukončení růstu (Schejbalová, 

2008). 
Pes valgus nebo equinovalgus je často spojen s kontrakturou m. triceps surae 

a nerovnováhou mezi tibiálními a peroneálními svaly. Tato nerovnováha se musí řešit 

různými druhy výkonů na příslušných svalech (Schejbalová, 2008). 
Pro stabilizaci hlezna a nohy se využívají i další výkony na kostech, zejména 

operace dle Grice, kdy se zasazuje kostěný štěp mezi talus a calcaneus do sinus tarsi 

při korigovaném postavení zmiňovaných kostí. Tato operace se indikuje nejčastěji 

u dětí starších osmi let (Dungl, 2014). 
Ostatní operace 

Pacienti s DMO bývají indikováni i k operačním výkonům na horních 

končetinách, k selektivní dorzální rhizotomii či k operacím skolióz. Vzhledem 

k tomu, že probandi v této práci takovými výkony neprošli, nejsou tyto druhy operací 

uvedeny. 
1.9 Energetická náročnost chůze u pacientů s DMO 

Pacienti s DMO mohou při chůzi oproti svým zdravým vrstevníkům vydávat 

až trojnásobné množství energie. Proto i řada chodících pacientů s tímto 

onemocněním preferuje k přesunům místo chůze vozík (Slabý, 2008). 
Dětští pacienti s DMO mají nízkou aerobní kapacitu oproti dětem s normálním 

vývojem a často uvádí pocit vyčerpání už při takové zátěži, kterou by jejich zdraví 

vrstevníci vnímali jako nízkou. V tomto ohledu hraje významnou roli snížení 



Diplomová práce  Název diplomové práce 

 

30 

 

oxidativní svalové kapacity a ko-kontrakce mezi agonisty a antagonisty v průběhu 

pohybu, což zvyšuje celkovou energetickou náročnost pohybu. Hypertonus 

postižených svalů navíc snižuje žilní návrat, blokuje laktátovou clearance a tím 

zvyšuje lokální svalovou únavu. Na zvýšené energetické náročnosti chůze se rovněž 

podílí porucha volní hybnosti způsobená poruchou centrálního řízení pohybu. Pacienti 
s DMO mívají obtíže se zajištěním stability trupu v gravitačním poli, omezená je 

u nich i schopnost elevovat nohu v průběhu švihové fáze a schopnost provést 

adekvátní došlap. Vlivem kontraktur a svalových dysbalancí se mění i délka kroku. 
Všechny tyto obtíže se podílí na neekonomičnosti chůzového stereotypu a zvyšují tak 

energetickou náročnost chůze (Verschuren, 2010; Slabý, 2008; Gage, 2004; Unnithan, 
1996). 

Při měření energetického výdeje v chůzi si počínáme podobně jako při 

jakémkoliv jiném zátěžovém vyšetření, ale sledované parametry (spotřeba kyslíku, 

tepová frekvence) vztahujeme k překonané vzdálenosti v metrech. Vždy je vhodné 

vyšetřovat energetickou náročnost chůze bez lokomočních pomůcek, neboť jejich 

využití zvyšuje energetickou náročnost chůze. Jednotlivé faktory, které se na vyšší 

energetické náročnosti chůze podílí, nemůžeme posoudit jen z výsledků zátěžového 

vyšetření. Pro zhodnocení všech činitelů je potřeba multidisciplinární přístup (Slabý, 

2008). 
Porucha selektivní hybnosti a snížená svalová síla jsou hlavní příčinou 

hybných poruch u pacientů s DMO (Slabý, 2008). 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 
2.1 Cíle 

Úkolem teoretické části bylo uvést čtenáře do problematiky DMO a popsat, 
jaké neurologické poruchy a změny mechanických parametrů pohybového systému, 
včetně makroskopických i buněčných struktur svalu, provází DMO, a jak se tyto 

změny projevují klinicky. Cílem praktické části práce bylo posoudit, jak se tyto 
poruchy podílí na zhoršené schopnosti chůze v modalitách vytrvalosti, rychlosti 

a obratnosti. 
Hlavní cíl praktické části: 

• Posoudit možný vliv poruchy volní hybnosti u dětí s DMO na 
schopnost chůze. 

Dílčí cíle praktické části: 
• Posoudit, zda jsou klinické chůzové testy dobrým ukazatelem hrubých 

motorických dovedností dítěte s DMO. 
2.2 Hypotézy 

Hypotéza 1: Závažnost poruchy centrálního řízení pohybu se projeví na snížené 

schopnosti chůze. 
• H11: Testovaní probandi s vyšším skóre v protokolu GMFM mají lepší výkon 

v klinických chůzových testech.  
Hypotéza 2: Probandi s diparézou dosahují v chůzi nižších výkonů než probandi 

s hemiparézou. 
• H21: Diparetičtí probandi dosahují v klinických chůzových testech horších 

výsledků než probandi s hemiparézou. 
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Hypotéza 3: Schopnost vyvinout chůzi o vysoké rychlosti nemá vliv na výkon déle 

trvající chůze. 
• H31: Nižší čas potřebný ke splnění 10MWT nekoreluje s delší vzdáleností při 

6MWT, kterou proband urazil. 
Hypotéza 4: Využití lokomočních pomůcek může zvyšovat náročnost chůze. 

• H41: Probandi využívající lokomoční pomůcky budou mít horší výsledky 
v 6MWT než probandi se srovnatelnými hodnotami GMFM, kteří lokomoční 

pomůcky nevyužívají. 
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3 METODIKA 
3.1 Charakter výzkumného souboru 

Do studie bylo zařazeno 18 chodících dětských pacientů trpících dětskou 

mozkovou obrnou ve věku 8–17 let, kteří v minulosti prošli lůžkovou či ambulantní 

formou rehabilitace na dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve 

FN Motol. 
Podmínky pro zařazení do studie byly následující: 

• Souhlas zákonného zástupce dítěte k účasti ve studii 
• Stupeň GMFCS probanda I–III 
• Dostatečná míra schopnosti spolupráce probanda k absolvování 

chůzových testů a vyšetření GMFM 
• Minimální doba od poslední ortopedické operace více než 1 rok 
• Dostatečné množství anamnestických dat 
• Přiměřená dojezdová vzdálenost z místa bydliště do FN Motol 

Uvedené podmínky splnilo celkem 8 dětí, které v rámci výzkumu absolvovaly 

3 chůzové testy, vyšetření podle protokolu GMFM a byl u nich stanoven stupeň 

postižení dle dotazníku GMFCS. Výzkumu se zúčastnily 4 ženy a 4 muži ve věku 

mezi 8 a 15 lety, průměrný věk byl 12,37 let ± 2,32 roky. 
3.2 Průběh studie 

Diplomová práce byla koncipována jako pilotní analytická průřezová studie. 

Praktická část probíhala na dětské části Kliniky rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství FN Motol. Limitem praktického významu práce je nízký počet vyšetřených 

probandů a nemožnost přesného zhodnocení jejich zdatnosti spiroergometrickým 

vyšetřením v důsledku koronavirové pandemie.  
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3.3 Vyšetřovací metody 
U vyšetřovaných probandů byly odebrány potřebné anamnestické údaje, dále 

byly provedeny 3 chůzové testy a po dostatečném času na odpočinek bylo provedeno 

vyšetření GMFM-66. V průběhu těchto vyšetření byla stanovena i závažnost postižení 

hrubé motoriky pomocí dotazníku GMFCS. 
3.3.1 Anamnestické údaje 

V rámci praktické části byly odebrány specifické anamnestické údaje potřebné 

pro zhodnocení míry jejich vlivu na zdatnost a tíži motorického postižení. Odebrány 

byly následující údaje: 
• Věk a pohlaví 
• Forma DMO a její topografická distribuce 
• Věk dosažení bipedální lokomoce 
• Věk počátku terapie dle Vojty, pokud probíhala 
• Délka terapie dle Vojty, pokud probíhala 
• Využívané pomůcky při lokomoci 
• Výčet ortopedických operací, pokud byly provedeny, a datum jejich provedení 
• Aplikace botulotoxinu, pokud byl aplikován, výčet ošetřených míst a datum 

aplikace 
• Senzorické poruchy 
• Další komplikace, zejména epilepsie a astma 
• Sportovní anamnéza 
3.3.2 Chůzové testy 

Chůzové testy hodnotí výkonnost probanda v různých aspektech bipedální 

lokomoce. V praktické části byly voleny 3 chůzové testy tak, aby bylo možno 

zhodnotit výkonnost vyšetřovaných probandů v modalitách vytrvalosti, rychlosti 

a obratnosti. Testy byly ve snaze o minimalizaci rizika ovlivnění výsledků únavou 

prováděny v pořadí od časově nejméně náročného po nejdelší. 



Diplomová práce  Název diplomové práce 

 

35 

 

Prvním provedeným testem byl desetimetrový test chůze. Tento test hodnotí 

výkonnost probanda v modalitě rychlosti. 10MWT byl proveden na rovné, hladké 

a dostatečně dlouhé dráze tak, aby jeho výsledek nebyl ovlivněn rozejitím 

a následným zpomalením na konci dráhy. Proband byl instruován tak, aby se celou 

vyznačenou trasu snažil ujít co nejvyšší rychlostí, aniž by popoběhl. V průběhu testu 

nebyl povzbuzován k většímu výkonu. 
Dále byl proveden timed up and go test. Test hodnotí zejména obratnostní 

dovednosti probanda. Tento test byl u každého probanda vyšetřen 3x po sobě 

a zaznamenaný čas je průměrem všech pokusů. Záměrem tohoto postupu bylo naměřit 

optimální data, protože první pokus byl vždy o něco delší než zbylé dva pokusy. Pro 
test byla zvolena židle s výškou sedáku 51 cm. Proband byl instruován, aby se po 

odpočtu a povelu „start“ postavil ze židle, co nejrychleji došel k vyznačenému místu 

na podlaze, otočil se čelem vzad, co nejrychleji došel zpět k židli a posadil se. 

V průběhu testu nebyli probandi povzbuzováni k většímu výkonu. 
Posledním provedeným chůzovým testem byl šestiminutový chůzový test. 

Tento test hodnotí vytrvalostní aspekty chůze a ze všech provedených testů se na něm 

nejvíc projevuje energetická náročnost chůze. Test probíhal na hladké rovné podlaze 

mezi dvěma značkami o vzdálenosti 25 m. Proband byl instruován, aby se mezi 
značkami pohyboval subjektivně vnímanou komfortní chůzí o vysoké rychlosti. Dále 

byl informován o možnosti v průběhu testu zastavit a vydýchat se, aniž by byla 

pozastavena časomíra. Proband nebyl v průběhu testování povzbuzován k lepšímu 

výkonu a po každé půlminutě mu bylo sděleno množství již ujitých kol a zbývající 

čas do konce testu.    
Při všech chůzových testech měli probandi nasazenou obuv s pevnou patou. 

3.3.3 Vyšetření dle protokolu GMFM 
Vyšetření dle protokolu GMFM probíhalo v tělocvičně dětské části Kliniky 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol. Vyšetření se účastnili vždy dva 

fyzioterapeuti, přičemž jeden instruoval dítě k provádění předepsaných úkonů 
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a hodnotil počet získaných bodů, druhý fyzioterapeut zapisoval výsledky do 

vyšetřovacího protokolu. Probandi absolvovali vyšetření v pohodlném a volném 

oblečení a bez obuvi. K vyšetření byly využity následující pomůcky: žíněnky, malá 

lavička, velká lavička, malý a velký míč, kruh o průměru 30 cm umístěný na podlaze, 

plastová tyč, žebřiny s vyznačenými body pro hodnocení výšky výskoku, koridor 

umístěný na podlaze pro hodnocení chůze o úzké bázi a chůze v tandemu. 
Vyšetření dle protokolu GMFM trvalo od 35 do 75 minut. Žádný proband 

nevykazoval v průběhu vyšetření ani po něm známky únavy. 
3.3.4 Hodnocení GMFCS 

Závažnost postižení hrubé motoriky podle protokolu GMFCS hodnotil 

zákonný zástupce každého probanda v poskytnutém dokumentu. 
3.3.5 Analýza dat a statistické zpracování 

Pro zpracování dat byly využity naměřené hodnoty chůzových testů, GMFM, 

GMFCS a anamnestické údaje. 
Ke zpracování statistických dat byly využity programy Microsoft Word 365, 

Microsoft excel 365 a Jamovi 1.6.15 s využitím korelační matrix, nepárových t-testů 
a power analysis. 
K ověření hypotézy H1: „Závažnost poruchy centrálního řízení pohybu se projeví 

na snížené schopnosti chůze.“ Byly poměřeny výsledky vyšetření dle protokolu 

GMFM a klinických chůzových testů. 
K ověření hypotézy 2: „Probandi s diparézou dosahují v chůzi nižších výkonů než 

probandi s hemiparézou.“ Byly poměřeny výsledky klinických chůzových testů mezi 

probandy s diparézou a hemiparézou. 
K ověření hypotézy 3: „Schopnost vyvinout chůzi o vysoké rychlosti nemá vliv na 

výkon déle trvající chůze.“ Byly poměřeny klinické chůzové testy 10MWT a 6MWT. 
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K ověření hypotézy 4: „Využití lokomočních pomůcek může zvyšovat náročnost 

chůze.“ Byly poměřeny výsledky klinických chůzových testů probandů využívajících 

lokomoční pomůcky s probandy bez lokomočních pomůcek, kteří při vyšetření 

GMFM dosáhli srovnatelných výsledků. 
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4 VÝSLEDKY 
V této kapitole jsou prezentovány výsledky měření protokolu GMFM 

a chůzových testů, aby bylo možno ověřit stanovené hypotézy.  
 Pro lepší možnosti diskuse byly v rámci vyšetření probandů zjišťovány i další 

okolnosti, které mohou naměřené výsledky ovlivnit. Všechna zjištěná data jsou 

uvedena v tabulce č. 2. Kompletní data.  
Tabulka č. 2 Kompletní data 

 
4.2 Vztah závažnosti poruchy centrálního řízení pohybu a chůze 

Pro porovnání vztahu závažnosti poruchy centrálního řízení pohybu a chůze je 

potřeba porovnat výsledky standardizovaného protokolu GMFM s výsledky 

jednotlivých chůzových testů, které hodnotí schopnost chůze v modalitách 

vytrvalosti, rychlosti a obratnosti.  
Naměřené výsledky protokolu GMFM a klinických chůzových testů uvádí 

tabulka č. 3. V závorce za zkratkou názvu každého chůzového testu je uvedena 

měřená jednotka. 6MWT byl měřen v metrech, zbylé dva chůzové testy v sekundách. 

Číslo probanda Pohlaví Typ 
postižení GMFCS GMFM 6MWT (m) 10mWT (s) TUG (s) Způsob lokomoce  

1 M hemiparéza 1 198 681 4,65 4 bez pomůcek 
2 M diparéza 1 196 600 6,09 7,4 bez pomůcek 
3 Ž hemiparéza 1 197 582 5 5,3 bez pomůcek 
4 Ž hemiparéza 1 191 489 5,36 5,6 bez pomůcek 
5 M diparéza 2 161 369 10 10 bez pomůcek 
6 Ž hemiparéza 2 155 325 8,9 11 trekové hole 
7 M diparéza + dyskineza 2 146 262,5 12,78 22 bez pomůcek 
8 Ž diparéza 2 157 214 19,65 21 trekové hole 
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Tabulka č. 3 Výsledky protokolu GMFM a klinických chůzových testů 

 
Porovnání naměřených výsledků protokolu GMFM a jednotlivých klinických 

testů zobrazují tabulky č. 4 – č. 6 a grafy č. 1 – č. 3. Pro rozhodnutí o přijetí hypotézy 

H1 je stanovena hladina významnosti α = 0,05. 

Tabulka č. 4 zobrazuje korelaci výsledků vyšetření dle protokolu GMFM 

a 6MWT. P-hodnota uvedená v tabulce ukazuje míru statistické signifikance korelace 
těchto výsledků. Za předpokladu, že výsledky protokolu GMFM a 6MWT spolu 

korelují, měla by p-hodnota nabývat menších hodnot, než hladina významnosti α. 
Z tabulky je patrné, že naměřené hodnoty GMFM a 6MWT vykazují významnou 

korelaci. Pro lepší znázornění tohoto vztahu je uveden graf č. 1. 

Číslo probanda GMFM 6MWT (m) 10mWT (s) TUG (s) 
1 198 681 4,65 4 
2 196 600 6,09 7,4 
3 197 582 5 5,3 
4 191 489 5,36 5,6 
5 161 369 10 10 
6 155 325 8,9 11 
7 146 262,5 12,78 22 
8 157 214 19,65 21 

Tabulka č. 4 Korelační matrix protokolu GMFM a 6MWT 
Korelační matrix 

    GMFM 6MWT vzdálenost 
GMFM  Pearsonův koeficient  —  0.944  
   p-hodnota  —  < .001  
6MWT vzdálenost  Pearsonův koeficient  0.944  —  
   p-hodnota  < .001  —  
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Graf č. 1 Korelace protokolu GMFM a 6MWT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 1 zobrazuje na ose X vzdálenost v metrech, kterou jednotliví probandi 

v průběhu testu urazili a na ose Y počet bodů získaných při vyšetření pomocí 

protokolu GMFM. Z uvedeného lze odvodit, že schopnost chůze po delší časový 

interval významně souvisí se závažností motorického postižení. 

Tabulka č. 5 Korelační matrix protokolu GMFM a TUG 
Korelační matrix 

    TUG čas GMFM 
TUG čas  Pearsonův koeficient  —  -0.852  
   p-hodnota  —  0.004  
GMFM  Pearsonův koeficient  -0.852  —  
   p-hodnota  0.004  —  
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Tabulka č. 5 zobrazuje korelaci výsledků vyšetření dle protokolu GMFM 

a TUG. P-hodnota uvedená v tabulce ukazuje míru signifikance statistické 

významnosti korelace těchto výsledků. Abychom mohli považovat vztah závažnosti 

motorického postižení a obratnostních chůzových dovedností za významný, musí 

hodnota „p“ nabývat menší hodnoty, než α. Vzhledem k tomu, že TUG se měří 

v sekundách, předpokládáme, že čím vyšší skóre v protokolu GMFM proband získal, 

tím nižší bude potřebovat čas pro splnění testu. Tento předpoklad potvrzuje i uvedený 

Pearsonův koeficient, který zde nabývá zápornou hodnotu.   
Z tabulky vyplývá, že vztah mezi závažností motorického deficitu a 

obratnostními chůzovými dovednostmi je velmi úzký. Pro lepší představu je uveden i 

graf č. 2. 
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Graf č. 2 Korelace protokolu GMFM a TUG 

Graf č. 2 znázorňuje vztah mezi závažností motorického postižení 

a obratnostními chůzovými dovednostmi. Na ose X je vyobrazen čas v sekundách, 

který jednotliví probandi potřebovali ke splnění TUG testu. Osa Y zobrazuje dosažené 

skóre, které jednotliví probandi získali při vyšetření dle protokolu GMFM. Platí zde 

vztah nepřímé úměry, protože čím je motorické postižení lehčí, tím rychleji proband 

zvládl dokončit TUG test. 
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Tabulka č. 6 uvádí vztah mezi závažností poruchy hrubé motoriky 

a rychlostními chůzovými modalitami. Podobně jako TUG, i 10MWT se měří 

v sekundách. Pearsonův koeficient proto také nabývá zápornou hodnotu. Protože „p“ 

hodnota je i v tomto případě nižší než α, můžeme potvrdit předpoklad, že závažnost 

poruchy motorických funkcí se projeví na snížené rychlosti chůze.  
Pro lepší znázornění tohoto vztahu je uveden i graf č. 3. 

 
 
 

Tabulka č. 6 Korelační matrix protokolu GMFM a 10MWT 
Korelační matrix 

    10MWT čas GMFM 
10MWT čas  Pearsonův koeficient  —  -0.774  
   p-hodnota  —  0.012  
GMFM  Pearsonův koeficient  -0.774  —  
   p-hodnota  0.012  —  
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Graf č. 3 Korelace protokolu GMFM a 10MWT 

Graf č. 3 na ose X zobrazuje čas v sekundách, který jednotliví probandi 

potřebovali k dokončení 10MWT a na ose Y je zaznamenáno jejich skóre dosažené 

při vyšetření podle protokolu GMFM. 
Výsledky dokazují, že závažnost motorického postižení významně ovlivní 

chůzi ve všech jejích modalitách. Proto potvrzujeme hypotézu H1 „Závažnost 

poruchy centrálního řízení pohybu se projeví na snížené schopnosti chůze.“ 
4.3 Vliv topografické distribuce postižení na schopnost chůze 

Při posuzování faktorů ovlivňujících chůzi u pacientů s DMO se nabízí otázka, 

jak jejich chůzi ovlivňuje samotná topografická distribuce postižení? Práce 

posuzovala výsledky chůzových testů u 4 dětí se spastickou hemiparézou a 4 dětí se 

spastickou diparézou. Předpokladem bylo, že probandi s jednostranným postižením 
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budou ve všech modalitách chůze dosahovat lepších výsledků než probandi 
s postižením obou dolních končetin. 

Výsledky vlivu topografické distribuce motorického postižení na schopnost 

chůze jsou uvedeny v tabulkách č. 7 až č. 10 a grafech č. 4 až č. 7. 
Tabulka č. 7 Vliv topografické distribuce postižení na vytrvalostní modalitu 

chůze 
Dvouvýběrový nepárový T-test 

     Stupně volnosti p 

6MWT  Studentův test    6.00  0.109  

Pozn. Hₐ Hemiparéza > Diparéza 
 

Graf č. 4 Vliv topografické distribuce postižení na vytrvalostní modalitu chůze 
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Z tabulky č. 7 a grafu č. 4 vyplývá, že topografická distribuce motorického 

postižení může mít vliv na výkon déletrvající chůze, ale hodnota „p“ v tabulce č. 7 je 
vyšší než hladina statistické významnosti α. Potvrzením předpokladu, že topografická 

distribuce má skutečně vliv na výkon déletrvající chůze, by za těchto podmínek bylo 

chybou druhého druhu. 
Výzkum byl kvůli pandemii COVID-19 limitován nízkým počtem probandů 

a statistické zpracování neumožňuje v některých případech dobře stanovit míru 

variability a signifikanci naměřených výsledků. Z tohoto důvodu je testování dílčí 

části hypotézy H2 v otázce vytrvalostní modality chůze doplněno o analýzu síly testu, 

aby bylo možné stanovit, kolik probandů se stejně naměřenými hodnotami 6MWT by 
bylo nutné vyšetřit k odhalení statisticky významné odchylky. 

Analýza síly testu pro vliv topografické distribuce motorického postižení na 
výkon déletrvající chůze je znázorněna tabulkou č. 8 a grafem č. 5 

Tabulka č. 8 Analýza síly testu vlivu topografické distribuce postižení na 

vytrvalostní modality chůze 
Dvouvýběrový nepárový T-test 

     Stupně volnosti p 
6MWT vzdálenost  Studentův test    14.0  0.027  
Poznámka. Hₐ Hemiparéza > Diparéza  
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Graf č. 5 Analýza vlivu topografické distribuce postižení na vytrvalostní modality 

chůze 

 

Po provedení analýzy síly testu je možné prohlásit, že k přijetí předpokladu 

statistické významnosti vlivu topografické distribuce motorického postižení na 

déletrvající chůzi by bylo nutné mít k dispozici data alespoň od 16 probandů. 
Vliv topografické distribuce na obratnostní chůzové modality znázorňují 

tabulky č. 9 a č. 10 s grafy č. 6 a č. 7. 
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Graf č. 6 Vliv topografické distribuce postižení na obratnostní modality chůze  

 
Tabulka č. 9 a graf č. 6 vypovídají o významném vlivu topografické distribuce 

motorického postižení na obratnostní modality chůze u vyšetřovaných probandů. 

Probandi s jednostranným postižením potřebovali k dokončení TUG testu významně 

méně času než probandi s postižením obou dolních končetin.  

Tabulka č. 9 Vliv topografické distribuce postižení na obratnostní modality chůze 
Dvouvýběrový nepárový T-test 

     Stupně volnosti p 
TUG čas  Studentův test    6.00  0.039  
Poznámka Hₐ Hemiparéza < Diparéza 
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Vliv topografické distribuce na rychlostní chůzové modality je zaznamenán 

v tabulce č. 10 a grafu č. 7. 
Tabulka č. 10 Vliv topografické distribuce postižení na rychlostní modality chůze 
Dvouvýběrový nezávislý T-test 

     Stupně volnosti p 
10MWT čas  Studentův test    6.00  0.044  

Poznámka Hₐ Hemiparéza < Diparéza 
 

 
 Graf č. 7 Vliv topografické distribuce postižení na rychlostní modality chůze 

 

Tabulka č. 10 a graf č. 7 potvrzují předpoklad vlivu topografické distribuce 

motorického postižení na rychlostní modality chůze.  
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Z uvedených výsledků vyplývá, že topografickou distribucí motorického 

postižení jsou ovlivněny zejména obratnostní modality chůze, přičemž rychlostní 

a vytrvalostní chůzové modality jsou touto distribucí ovlivněny méně. 
I přes početně malý soubor probandů a limity jeho statistického zpracování je 

možné prohlásit, že topografická distribuce motorického postižení ovlivňuje 

schopnosti chůze ve všech jejích modalitách. Proto je možné potvrdit hypotézu H2 

„Diparetičtí probandi dosahují v klinických chůzových testech horších výsledků než 

probandi s hemiparézou.“ 
4.4 Vztah rychlostních a vytrvalostních modalit chůze 

Pro určení vztahu rychlostních a vytrvalostních modalit chůze byly 

poměřovány výsledky 10MWT a 6MWT. Míru vzájemné korelace naměřených 

výsledků zobrazuje tabulka č. 11 a graf č. 8.  

 

Tabulka č. 11 Korelační matrix 10MWT a 6MWT 
Korelační matrix 

    10MWT 6MWT 
10MWT  Pearsonův koeficient  —  -0.871   
   p hodnota  —  0.005   
6MWT  Pearsonův koeficient  -0.871  —  
   p hodnota  0.005  —  
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Graf č. 8 Korelace 10MWT a 6MWT 

 
Jak je patrné z uvedené tabulky č. 11 a grafu č. 8, schopnost dosáhnout rychlé 

chůze, tedy dokončení 10MWT za co nejnižší čas, velmi významně koresponduje se 

vzdáleností, kterou probandi urazili při 6MWT. Na základě těchto zjištění proto 

není možné potvrdit hypotézu H3 „Nižší čas potřebný ke splnění 10MWT 

nekoreluje s delší vzdáleností při 6MWT, kterou proband urazil.“ 
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4.5 Vliv využití lokomočních pomůcek na vytrvalostní modality 

chůze 
Pro posouzení vlivu využívání lokomočních pomůcek na vytrvalostní 

modality chůze byly korelovány výsledky pacientů s obdobnými výsledky GMFM. 
Konkrétně šlo o probandy spadající do kategorie GMFCS II. Srovnání výsledků 

6MWT u těchto probandů zobrazují tabulky č. 12 a 13 s grafy č. 9 a 10. 

Tabulka č. 12 Vliv využití lokomočních pomůcek na vytrvalostní modality chůze 
Dvouvýběrový nepárový T-test 
          

     Stupně volnosti p 
6MWT  Studentův test    2.00  0.304  
Pozn. Hₐ bez pomůcek > trekové hole 
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Graf č. 9 Vliv využití lokomočních pomůcek na vytrvalostní modality chůze 

 
Z tabulky č. 12 a grafu č. 9 vyplývá, že naměřená data vykazují pouze malou 

statistickou významnost (p=0,304). Podobně jako v podkapitole 4.3 Vliv topografické 

distribuce na schopnost chůze je i v tomto případě limitujícím faktorem rozsah 

statistického souboru, protože poměřovány byly výsledky jen 4 probandů. Přijetí 
hypotézy H4: „Využití lokomočních pomůcek může zvyšovat náročnost chůze.“ by 
v tomto případě bylo chybou I. typu. Určitý trend závislosti dosaženého výkonu 

v 6MWT na využití lokomočních pomůcek je i přesto patrný.  
Z těchto důvodů je testování hypotézy H4 doplněno o analýzu síly testu, aby 

bylo možné stanovit, kolik probandů se stejně naměřenými hodnotami 6MWT by bylo 

nutné vyšetřit, k odhalení statisticky významné odchylky. 
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Tabulka č. 13 Analýza síly testu - Vliv využití lokomočních pomůcek na 

vytrvalostní modality chůze 
Nezávislý T-test 

     stupně volnosti p 
6MWT  Studentův test    18.0  0.044  
Note. Hₐ bez pomůcek > trekové hole 
 

Graf č. 10 Analýza síly testu - Vliv využití lokomočních pomůcek na vytrvalostní 

modality chůze 

 
 
 



Diplomová práce  Název diplomové práce 

 

55 

 

Z tabulky č. 13 a grafu č. 10 je patrné, že v případě dostatečně velkého 

statistického souboru (n=20) je vliv využití lokomočních pomůcek na výkon v 6MWT 
již statisticky významný. Hodnota „p“ zde nabývá čísla 0,044, což již lze považovat 

za statisticky významnou odchylku. Za takových podmínek by bylo možné potvrdit 

hypotézu H4: „Využití lokomočních pomůcek může zvyšovat náročnost chůze.“ 
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5 DISKUSE 
DMO je onemocnění postihující řadu struktur a funkcí. Tyto strukturální 

a funkční změny vytváří dvě základní skupiny klinických obtíží, které ovlivňují 

hybnost pacientů s DMO. Primární postižení jedné struktury či funkce se může 

klinicky manifestovat v každé skupině jiným způsobem. Určit míru závažnosti a vliv 
jednotlivých klinických projevů uvnitř skupiny na funkční dovednost, např. na chůzi, 
je velmi obtížné a vyžaduje dlouhodobé pozorování. Vliv klinických obtíží na funkční 

dovednost se hodnotí snáze, pokud posuzujeme vliv celé skupiny. Obě skupiny se 

vzájemně prolínají, ale z didaktických důvodů jsou rozebrány rozděleně. 
Ve shodě se Slabým (2008) se domníváme, že základními skupinami jsou 

svalová slabost a porucha volní hybnosti. 
5.1 Svalová slabost 

Svalová slabost vzniká na podkladě řady změn provázejících DMO. 

Porušením vývoje mozku a spinální míchy dochází ke změnám inervačního vzorce, 

čímž je přímo ovlivněna schopnost svalu vyvinout maximálně silnou kontrakci. 
Vlivem poruchy vedení v míše nebo poruchou zpracování aferentace v mozku může 

při sensory processing disorder (SPD) docházet k tzv. svalové alienaci, svalovému 

odcizení. Takto odcizený sval není plně zavzat do tělesného schématu v rámci 

senzorického homunkulu a mozek jej dostatečně nevyužívá. Poruchou vývoje mozku 

a míchy dochází i k patologickému přetrvání řady synapsí, které by za normálních 

okolností zanikly. Antagonista daného svalu zůstává aktivní, čímž agonistu 

zpětnovazebně inhibuje. Sílu ovlivňuje i celkový pokles vláken typu fast glycolytic, 

zmnožení tuku a vaziva ve svalu, úbytek myofibril a svalové zkrácení. 
Vlivem úbytku celkového počtu myofibril ve spastických svalech v nich 

vzniká větší napětí a tím pravděpodobně i tendence ke spasmům, což významně 

ovlivní možnosti volní hybnosti. Svalové oslabení může v některých případech 

zvyšovat i vlastní napětí svalu – např. m. triceps surae vzhledem k úhlu zpeření roste 

do délky převážně hypertrofií svalových vláken. Pokud jsou svalová vlákna 
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atrofovaná, bude i vlastní svalové bříško užší a kratší, ve zvýšeném napětí a s vyšší 

tendencí ke spasticitě, čímž bude zároveň inhibovat svého antagonistu a omezovat 
schopnost chůze.  

Svalová slabost může být vyvolána i spastickou dystonií daného svalu, kdy 

při zvýšení svalového tonu dochází ke kontinuálnímu tahu za šlachová tělíska. Ta dle 

pravidla záporné zpětné vazby utlumují vlastní sval a mohou vyvolat svalové 

oslabení.  
Posledním významným činitelem v otázce svalového oslabení je svalové 

zkrácení. Zkrácený sval má již v klidovém stavu zčásti vzájemně zasunuty bílkoviny 

aktinu a myosinu. Při kontrakci je další zasouvání omezeno a sval nemůže vyvinout 
dostatečně silnou kontrakci. Tento předpoklad je ale v rozporu s představou nižšího 

počtu sériově řazených sarkomer ve svalu, které by de facto měly být naopak 

roztažené a ve větším napětí. 
Výše uvedené předpoklady osvětlují problematiku svalové slabosti, ale 

nepřináší uspokojivé vysvětlení fenoménu proximálního vytažení bříška spastických 

svalů u pacientů s DMO. Proximální vytažení svalového bříška je u pacientů s DMO 
typickým nálezem a může souviset s neadekvátní motorickou ontogenezí. Pacienti 
s DMO mají v průběhu motorického vývoje problém s vytvořením opěrné funkce 

končetin, a tím i zhoršenou schopnost pohybu v uzavřeném kinematickém řetězci, ve 

kterém mají svaly distální tah. Svaly tak táhnou převážně proximálně, a tím může 

docházet k jejich zafixování v této poloze.  
Je mimo rozsah této diplomové práce rozlišit svalovou slabost podmíněnou 

spíše změnami vlastní svalové tkáně a svalovou slabost způsobenou převážně funkční 

denervací, alienací a poruchami ze spektra SPD. Na vzniku svalové slabosti se podílí 

navzájem, přičemž změny svalové tkáně, včetně změny poměrů různých druhů 

svalových vláken, vznikají na podkladě primární poruchy CNS. Patologie v CNS 
zároveň způsobí dysfunkci senzorického a motorického homunkulu, což u některých 

pacientů může způsobit rozvoj příznaků až do obrazu chabé parézy kvůli vyřazení 

určitých svalových skupin z tělesného schématu. Poměr, kterým tyto nervo – svalové 
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změny ovlivňují sílu a výkon, se liší případ od případu. Funkční denervace vzniká 

například na podkladě perivetrikulární leukomalacie a její tíži je možné vyšetřit 

pomocí zobrazení konektomu mozku za použití DTI traktografie. Englander et al.  
(2015) prokázali, že míra úbytku funkčních spojení významně koreluje s dosaženým 

skóre v GMFM. Vyšetřovat takovýmto způsobem každého pacienta s DMO by bylo 
nesmírně zatěžující.  

Změřit svalovou sílu u pacientů s DMO je navíc samo o sobě obtížné z mnoha 
důvodů. Vzhledem k tomu, že DMO je centrální porucha, nemůžeme pro změření 

svalové síly využít svalový test dle Jandy. Z podobných důvodů není vhodné ani 

vyšetření pomocí dynamometru. Svalová síla navíc sama o sobě nevypovídá 

o funkčních dovednostech, protože ty jsou zároveň ovlivněny i poruchou volní 

hybnosti. Z uvedených důvodů jsme pro odhad síly ve funkci využili 10MWT, při 

kterém vykoná proband několik rychlých kroků, a využívá především vlákna typu fast 

glycolytic. Tento test trvá pouze několik vteřin a jeho výsledek by tak neměl být 

ovlivněn energetickou náročností pohybu a zdatností probanda. Individuální případy, 

kdy je výsledek 10MWT ovlivněn jinými faktory než silou, jsou diskutovány dále. 
5.2 Porucha volní hybnosti 

Porucha volní hybnosti u pacientů s DMO vzniká na podkladě postižení 

vyvíjejícího se CNS. Tato porucha je strukturální a funkční. Různé terapeutické 

přístupy, jako je např. Vojtova reflexní lokomoce, využívají v raném věku života 

dítěte enormní neuroplasticity CNS k nápravě funkčních defektů s vytvořením 

nových synapsí.  
Pohybový systém je odrazem funkce nervového systému. U DMO dochází 

k poruše centrálního řízení pohybu, což se navenek projeví poruchou volní hybnosti. 

Ta může dle postižené struktury CNS nabývat různých kvalit. Pacienti s DMO mají 

společné některé charakteristiky poruchy volní hybnosti. Všímáme si u nich poruchy 
izolované hybnosti a řízení polohy těla v gravitačním poli, práce s těžištěm, 

omezeného rozsahu pohybu na podkladě kloubní hyperrezistence tak, jak uvádí 

tabulka č.1 v kapitole 1.3., spastické ko-kontrakce.  



Diplomová práce  Název diplomové práce 

 

59 

 

Řada pacientů s DMO se pohybuje s podobným posturálním vzorem, jaký 

vidíme u novorozence. Je to postura, která pacientovi s centrální parézou například 

nedovoluje napřímit a rotovat páteř a provádět izolovaný pohyb v kloubech. Bez této 

schopnosti dochází během cíleného pohybu ke generalizovaným souhybům dalších 

částí těla. 
Při jakémkoliv pohybu pacient zapojuje příliš velké množství svalů, nebo 

neaktivuje svaly potřebné pro ekonomické provedení pohybu, a pohyb se tak stává 

energeticky náročným. Pacient navíc často nemá dispozice ke zvýšení dodávky 

kyslíku k pracujícím svalům vinou spasticity dýchacích svalů a hrudních deformit. 

Samotné svaly pacientů s DMO mají podle literatury sníženou oxidativní kapacitu. 
Z uvedené diskuse a literatury vyplývá, že pacienti s DMO spotřebují 

k provedení pohybu několikrát víc energie než příslušníci zdravé populace a často 

nejsou schopni tyto zvýšené energetické nároky dobře kompenzovat (Slabý, 2008). 
Pohyb včetně chůze je pro ně vyčerpávající, což ovlivňuje schopnosti provádění 

běžných denních činností, možnosti socializace a trávení volného času a celkově 
zhoršuje kvalitu života. 

Podobně jako u problematiky svalové síly, je i u poruchy volní hybnosti 

obtížné určit, jako mírou se jednotlivé prvky podílí na celkové míře postižení. Pro 

posouzení celkové tíže alterace volní hybnosti bylo zvoleno vyšetření podle protokolu 

GMFM a ve vztahu k chůzi, která je hlavní oblastí zájmu této práce, byl zvolen TUG 

test, který dobře hodnotí obratnostní dovednosti a schopnost práce s těžištěm. 
 Porušené vedení aference, nebo její nesprávné zpracování na úrovni mozku 

vinou SPD, zhoršuje pohybovou koordinaci. Spolu se svalovou alienací se některé 

svaly nemohou aktivovat tak, jak by bylo potřeba, a celý pohybový stereotyp se bortí. 

Kvůli kontrakturám i kostním deformitám navíc nemohou potřebné svaly pracovat 

v biomechanicky optimálních podmínkách, což zvyšuje nároky na dodávku energie. 
K tomuto problému se přidává spastická ko-konktrakce nebo dyskinetické 

projevy, které vinou poškození CNS aktivují svaly s opačnou nebo odlišnou funkcí 
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než pacient zamýšlí. Neúčinné zapojení těchto svalů zvyšuje jednak nároky na práci 

svalů potřebných pro dosažení zamýšleného cíle, ale zároveň pravděpodobně určitou 

měrou zvyšuje energetické nároky na činnost kardiorespiračního aparátu.  
Pro optimální činnost kardiorespiračního systému je mimo jiné potřebná 

správná funkce bránice a ostatních dýchacích svalů. Tyto svaly mohou být postiženy 

spasticitou nebo vlivem poruchy hybnosti nepracují správně v otevřeném a zejména 

pak v uzavřeném kinematickém řetězci a jejich výkon se snižuje. Abnormálním tahem 

postiženého svalstva dochází k vývoji deformit na skeletu, tedy i ke změnám na 

hrudním koši. Spolu s nedostatečnou funkcí dýchacích svalů vyústí tato situace 
v neideální a neekonomickou dechovou práci. 

5.3 Výsledky 
Pro potřeby této práce a posouzení schopnosti chůze se sociálním rozměrem 

byl u probandů měřen 6MWT. Aby bylo možno zhodnotit, zda je taková chůze 

ovlivněna spíše silou, nebo poruchou volní hybnosti a s ní spojenou energetickou 

náročností pohybu, byl 6MWT poměřován jak s TUG, tak s 10MWT.  
Výsledky práce poukazují na to, že schopnost chůze se sociálním rozměrem 

významně ovlivněna náročností chůze. Ukazuje se, že probandi využívající k chůzi 

lokomoční pomůcky musí v chůzi vynaložit vyšší úsilí. Výsledky lze interpretovat 

dvojím způsobem. Buď samotné využívání lokomočních pomůcek zvyšuje 

energetickou náročnost chůze, jak upozorňuje Slabý (2008), anebo je pro některé 

probandy chůze natolik energeticky náročná, že ji zvládnou jen s využitím 

lokomočních pomůcek.  
Od počátku bylo zamýšleno dosadit do praktické části práce i energetické 

parametry pro posouzení náročnosti pohybu a chůze. Bohužel vlivem pandemie 

COVID-19 nebylo možné provést zátěžové vyšetření, při kterém by bylo možno 

posoudit zdatnost jednotlivých probandů. Odhadovat energetickou náročnost chůze 

pomocí TF s využitím PCI, jak doporučuje Slabý (2008), by mohlo být zatíženo příliš 

vysokou chybou. Bylo by těžké odlišit, zda je vzestup TF způsoben například 
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emočním rozpoložením probanda (přítomnost v nemocničním prostředí, obavy 
z vyšetření), nebo vynakládaným fyzickým úsilím. Proto byla náročnost chůze 

posuzována nepřímo na základě znalostí o problematice centrálního motorického 

řízení porovnáním 6MWT a TUG a 10MWT. 
Z výsledků podkapitoly 4.2 Vztah závažnosti poruchy centrálního řízení 

pohybu a chůze a 4.3 Vliv topografické distribuce postižení na schopnost chůze 
vyplývá, že porucha řízení motoriky a volní hybnosti se projevuje zejména 

u obratnostních modalit chůze, zatímco rychlostní modality jsou touto poruchou 

ovlivněny méně. Zajímavé je zjištění, že diparetičtí probandi měli výrazně horší 

výsledky TUG než probandi s hemiparézou. Např. proband č. 2 měl v rámci kategorie 

GMFCS I nejhorší výsledek TUG testu i přes to, že dosáhl téměř shodného skóre 

GMFM s ostatními probandy v rámci kategorie GMFCS I, a v jednom případě měl 

skóre dokonce i mírně vyšší. V rámci kategorie GMFCS II je v TUG testu proband 
č. 5 s diparézou sice rychlejší než proband č. 6 s hemiparézou, ale pouze o 1 s, což je 

zanedbatelný rozdíl. Proband č. 5 dosáhl navíc vyššího skóre v GMFM než proband 

č. 6. Pro snazší orientaci je uvedena tabulka č. 2 v kapitole 4. Výsledky. 
Pro schopnost měnit směr chůze, která je v TUG testu stěžejní, je totiž velmi 

důležitá možnost kontrarotace páteře. Ta u závažněji postižených dětí s DMO chybí, 

proto výsledky TUG vykazují velmi vysokou korelaci s GMFM (Pearsonův koeficient 

= -0,852). Záporná hodnota koeficientu je z důvodu nepřímé úměry těchto testů, 

protože TUG je měřen v sekundách. Tedy čím vyšší skóre GMFM, tím nižší čas 

v TUG.  
Rychlostní modality chůze zhoršenou schopností kontrarotace páteře natolik 

ovlivněny nejsou, protože při 10MWT nedochází ke změně směru. Korelace 10MWT 
s GMFM je sice i přesto silná (Pearsonův koeficient = - 0,774), ale na rychlosti chůze 

se více než schopnost kontrarotovat páteř projevuje spíše délka kroku a síla dolních 

končetin. I zde je patrný rozdíl mezi hemiparetiky a diparetiky v rámci skupin 

GMFCS I a II. Všichni probandi s hemiparézou v rámci své GMFCS skupiny dosáhli 

v 10MWT testu lepšího výsledku než probandi s diparézou. Toto zjištění je logické, 

protože u diparetických probandů se porucha motorického řízení a kloubní 
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hyperrezistence projeví na obou DKK, což limituje schopnost vyvinout chůzi 

o vysoké rychlosti. 
Nejvyšší korelaci (Pearsonův koeficient = 0,944) vykazuje srovnání GMFM 

a 6MWT. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že zhoršená koordinační schopnost se 

projeví na zvýšené náročnosti chůze, což omezuje vytrvalostní výkon v rámci 6MWT. 

Takový předpoklad nabízí právě i silný vztah mezi GMFM a TUG. Tomuto tvrzení 
mohou na první pohled naopak odporovat výsledky probanda č. 2, jehož výsledek 

6MWT byl sice v rámci skupiny GMFCS I druhý nejlepší, ale zato měl z této skupiny 

nejhorší TUG. Proband č. 2 byl ale ze všech probandů nejstarší, nejvyšší, a proto jeho 
výsledek 6MWT může ovlivňovat věkem podmíněná vyšší zdatnost. Ze skupiny 
GMFCS II předpokladu vlivu koordinačních dovedností na vytrvalostní modality 

chůze zdánlivě odporují výsledky probanda č.8. Proband č. 8 má sice ze skupiny 

GMFCS II druhé nejvyšší skóre GMFM, ale zároveň dosáhl v TUG testu druhého 

nejhoršího výsledku. Oproti probandovi č. 7 má výsledný čas TUG jen o 1 s rychlejší, 

což se dá zanedbat. Proband č. 8 má zároveň nejhorší výsledek 10MWT. Výsledky 

tohoto probanda jsou zapříčiněny velmi výraznou poruchou jeho chůzového 

stereotypu pro výraznou kloubní hyperrezistenci. Proband č. 8 se v průběhu testování 

pohyboval jen po velmi malých krůčcích, což pro překonání větší vzdálenosti mohlo 

být vysilující. Proband č. 8 navíc k lokomoci využíval trekové hole, což může 

zvyšovat náročnost chůze a zhoršovat výkon v 6MWT, jak potvrzuje hypotéza H4. 
Při porovnání výsledků 6MWT probandů v této práci s jejich zdravými 

vrstevníky se ukazuje, že dětští pacienti s DMO se v závislosti na závažnosti postižení 

pohybují nejčastěji pod 25. percentilem, jak je znázorněno v příloze č. 1. 
„Percentilový graf výsledků 6MWT u zdravých dětí s vyznačenými hodnotami 

vyšetřených probandů“. 
Někteří probandi nemohli být do percentilového grafu přílohy č. 1 vůbec 

zařazeni, protože jejich výsledky 6MWT jsou pod dolní hranicí tabulkových hodnot. 
Zůstává otázkou, zda jsou horší výsledky chůzových klinických testů i testů 

hrubé motoriky u diparetické populace zapříčiněny právě topografickým rozložením 
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jejich postižení s manifestací kloubní hyperrezistence do obou dolních končetin, nebo 

spíš závažností poruchy motorického řízení na centrální úrovni. Zodpovězení této 

otázky by mělo být předmětem dalšího výzkumu.  
V podkapitole 4.3 „Vliv topografické distribuce postižení na schopnost chůze“ 
neukázala naměřená data u srovnání 6MWT s topografickou distribucí postižení 

statisticky významnou odchylku a k přijetí dílčí části hypotézy H2 „Probandi 

s diparézou dosahují v chůzi nižších výkonů než probandi s hemiparézou.“ bylo nutné 

provést analýzu síly testu a uměle zvětšit statistický soubor. Je tomu tak hlavně proto, 

že proband č. 2 s diparézou dosáhl druhého nejlepšího výsledku v 6MWT a proband 
č. 6 s hemiparézou se v pořadí 6MWT umístil až na šestém místě z osmi. Důvod velmi 

slušného výkonu v 6MWT u probanda č. 2 je již diskutován výše. Proband č. 6 dosáhl 

v protokolu GMFM druhého nejhoršího skóre a zároveň k lokomoci využíval trekové 

hole, což jeho výkon v 6MWT mohlo výrazně ovlivnit.  
Hypotéza H3 vychází z předpokladu, že vytrvalostní modalita chůze je 

ovlivněna spíš náročností pohybu pro poruchu jeho řízení na centrální úrovni 

a výkonem kardiorespiračního aparátu než okamžitou schopností vyvinout chůzi 

o vyšší rychlosti při 10MWT, kdy rychlost chápeme jako ukazatel výbušné síly, který 

s vytrvalostními kapacitami příliš nesouvisí. Ukazuje se, že na vzdálenosti, kterou 

probandi v rámci 6MWT ujdou, a na čase potřebném pro splnění 10MWT, se společně 

podílí závažnost kloubní hyperrezistence, jak ukazuje příklad probanda č. 8, který měl 

nejhorší výkon 6MWT i 10MWT. Kloubní hyperrezistence a s ní spojený nejhorší 

výsledek v 10MWT limitovala probanda č. 8 i vytrvalostně, protože se při testování 

pohyboval jen malými krůčky, navíc s trekovými holemi, čímž pro něj byl pohyb 

energeticky náročný. V případě probanda č. 8 tak není možné vztáhnout 10MWT jen 

k jeho silovým možnostem. Proto je nutné vykládat si výkony v jednotlivých 

klinických testech individuálně s ohledem na ostatní hůře měřitelné faktory, k nimž 

patří např. kloubní hyperrezistence. Dále je nutné zmínit probanda č. 7, který trpěl 

smíšenou formou DMO a kromě spastického postižení u něj byly patrné i dyskinetické 

projevy, které ho mohly limitovat v dosažení vyšší rychlosti v 10MWT a zároveň 

zvyšovat celkovou náročnost chůze. Svaly u pacientů s DMO jsou navíc změněny 
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i na buněčné úrovni a je těžké posoudit, jakou roli ve vztahu rychlosti chůze 

a vytrvalosti hraje lokální svalové vyčerpání. 
Výsledek testování hypotézy H3 „Nižší čas potřebný ke splnění 10MWT 

nekoreluje s delší vzdáleností při 6MWT, kterou proband urazil“ odpovídá zjištění 

většiny literárních zdrojů. Síla je významným faktorem ovlivňujícím schopnost 

chůze. Otázkou zůstává, nakolik je měřená síla v těchto studiích opravdu výsledkem 

schopnosti svalů generovat maximálně silnou kontrakci a nakolik je ovlivněna právě 

kloubní hyperrezistencí.  
K posouzení závažnosti kloubní hyperrezistence, na které se podílí pasivní 

svalová tuhost a zvýšená svalová aktivita, by bylo zapotřebí změřit přesnou sílu 

potřebnou k protažení daného svalu za současné EMG kontroly k posouzení vlivu 
jeho aktivity na odpor při protažení a zároveň elastografickou ultrasonografií snímat 

změnu délky vyšetřovaného svalu v čase. Takové měření je mimo rozsah diplomové 

práce, navíc i za předpokladu kvalitního vyšetření by nebylo možné určit, jakou mírou 

je patologicky zvýšená aktivita svalu způsobena poruchou aference z makroskopicky 
i buněčně změněných svalových vláken a jak poruchou zpracování této aference na 

centrální úrovni s neadekvátně řízenou eferentní odpovědí. Klinické testy nicméně 

ukazují, že hyperrezistence má významný vliv na schopnost chůze u pacientů s DMO. 
5.4 Faktory ovlivňující jednotlivé modality chůze u pacientů 

s DMO 
Chůze je pro člověka typický způsob lokomoce, při kterém dochází 

k recipročnímu pohybu horních a dolních končetin se střídáním stojné a švihové fáze. 

Pro její uskutečnění potřebuje člověk sílu dolních končetin, které udrží váhu trupu 

a zajistí pohyb a zároveň potřebuje dostatečnou volní hybnost, aby byl schopen chůzi 

motoricky zrealizovat. Při chůzi dochází ke specifickému došlapu a odvalu nohy, 

rotaci a kontrarotaci páteře a dalším velmi složitým pohybům. Samotný trup musí být 

k umožnění optimálního stereotypu chůze napřímený a posturálně aktivní. Všechny 

tyto položky jsou vinou poruchy řízení pohybu porušeny.  
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Aby mohla chůze naplňovat sociální rozměr, musí být pacient s DMO schopen 
ujít s pomůckami nebo bez nich dostatečnou vzdálenost k obstarání svých potřeb 

či k setkání s přáteli mimo obydlí. Rychlost chůze může zejména u dětí ovlivnit jejich 
postavení v kolektivu a rozsah skupinových aktivit, které může pacient s DMO 
vykonávat. Obratnost v chůzi napovídá, jak vysoké riziko pádu a případného zranění 

pacientovi s DMO hrozí.  
Schopnost chůze na delší vzdálenost nebo chůze po delší dobu je významně 

ovlivněna energetickou náročností pohybu, stavem kardiorespiračního aparátu 

a biomechanických poměrů hrudníku.  
Rychlost chůze je ovlivněna zejména závažností kloubní hyperrezistence 

a pravděpodobně i svalovou silou. Odborná literatura se v hodnocení vlivu síly ale 

rozchází. Dle Ross (2007) a Eek et Bekung (2008) je schopnost chůze ovlivněna 

zejména svalovou silou. V těchto studiích dosahují probandi se silnějšími svaly 

dolních končetin v chůzi vyšších rychlostí, zatímco spasticita, která zvyšuje kloubní 

hyperrezistenci, rychlost chůze ani kadenci kroků neovlivňuje. Výsledky těchto dvou 

studií jsou ale v rozporu s tvrzením Scholtes, (2012), která tvrdí, že odporový trénink 

nemá na chůzi pacientů s DMO vliv. 
Z výsledků práce můžeme usuzovat, že schopnost svalu generovat sílu je 

ovlivněna mírou kloubní hyperrezistence, a proto nelze tyto dva faktory posuzovat 

odděleně.  
Obratnostní chůzové modality jsou ovlivněny zejména schopností 

kontrarotace páteře, která je zásadní pro změnu směru chůze.  
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6 ZÁVĚR 
Dětská mozková obrna je onemocnění, které je ve většině případů spojováno 

s širokou škálou symptomů. Často se do popředí zájmu odborné veřejnosti dostane 

jen jejich určitá část. Kromě poruch z oblasti sensory processing disorder se opomíjí 

vliv pasivních i aktivních faktorů kloubní hyperrezistence a rotability osového orgánu 

na funkční dovednosti a schopnost pohybu vpřed. Diplomová práce se zabývala 

vlivem poruchy volní motoriky na schopnost chůze v modalitách vytrvalosti, rychlosti 

a obratnosti. K tomuto účelu byl využit protokol GMFM k zhodnocení závažnosti 

poruchy hrubé motoriky a klinické chůzové testy k posouzení schopnosti chůze. 

Výsledky práce prokázaly, že porucha volní hybnosti a topografické distribuce 

postižení má vliv na schopnost chůze. 
Výsledky práce přináší další otázky, které by měly být předmětem dalšího 

výzkumu: Co výkon chůze omezuje více? Vlastní porucha řízení motoriky, zhoršené 

koordinační schopnosti a nedostatek pohybových zkušeností, nebo mechanické 

změny pohybového aparátu? Existuje u dětí s tímto onemocněním vztah mezi 

schopností chůze a jejich fyzickou zdatností? 
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