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Abstrakt 

Název: Virtuální realita v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí 

Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak působí virtuální realita v ucelené 

rehabilitaci na osoby s míšní lézí, které se zúčastnily sociálně rehabilitačního pobytu 

v Centru Paraple, o.p.s. Výzkum byl soustředěn na povědomí o virtuální realitě, 

subjektivní reakce na terapeutické video a porovnávání reakcí jedinců s kompletní  

a inkompletní míšní lézí. Dále byl zjišťován případný zájem probandů o tuto formu 

terapie v rámci ucelené rehabilitace do budoucna.  

Metody: Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo dvacet sedm probandů s kompletní či 

inkompletní míšní lézí ve věkovém rozmezí 18–70.  Probandům bylo v průběhu 

sociálně rehabilitačního pobytu v Centru Paraple, o.p.s., přehráno 3,5minutové 

terapeutické video prostřednictvím brýlí na virtuální realitu. Probandi vyplnili vstupní  

a výstupní dotazník. Vstupní dotazník mapoval předchozí zkušenosti s virtuální realitou 

a zjišťoval zájem probandů vyzkoušet si virtuální realitu během sociálně rehabilitačního 

pobytu. Výstupní dotazník se zaměřoval na subjektivní zhodnocení vjemů a pocitů  

a zjišťoval bližší údaje o probandech.  

Výsledky: Z výzkumné skupiny se v minulosti setkalo s virtuální realitou 30 % 

probandů. Fyzické subjektivní vjemy v průběhu či po sledování terapeutického videa 

pociťovali pouze jedinci s inkompletní míšní lézí (z nich konkrétně 70 %). Výsledky 

neprokázaly souvislost mezi dobou vzniku od úrazu/onemocnění a výskytem těchto 

vjemů. U probandů s kompletní lézí byly zaznamenány pouze psychické subjektivní 

vjemy. Většina probandů (19) hodnotila virtuální realitu pozitivně. Celkem  

24 probandů (96 %) si dokáže představit virtuální realitu jako přínosnou součást terapie 

v rámci ucelené rehabilitace, a to i přes komplikace, které virtuální realita probandům 

v průběhu sledování způsobovala. 

Klíčová slova: terapeutické video, zrcadlové neurony, poranění míchy, sociálně 

rehabilitační pobyt, Centrum Paraple, o.p.s. 

 

 



 

 

Abstract 

Title:  Virtual Reality in Comprehensive Rehabilitation of People with Spinal Cord 

Injury 

Objectives: The main aim of this work was to find out how the virtual reality in 

comprehensive rehabilitation affects individuals with spinal cord injury who took part in 

social rehabilitation stay at Centrum Paraple, o.p.s. The research was focused on the 

awareness of virtual reality, probands’ subjective reactions to therapeutic video, and 

comparison of these reactions between individuals with complete and incomplete spinal 

cord injury. Furthermore, potential interest in this form of therapy within the future 

comprehensive rehabilitation of probands was investigated.  

Methods: Twenty seven probands in the 18–70 age range, with complete or incomplete 

spinal cord injury took part in the quantitative research. During their social 

rehabilitation stay at Centrum Paraple, o.p.s., probands were shown three and half 

minute long therapeutic video through VR headset. Probands completed an input and 

output questionnaire. The input questionnaire mapped previous experience with virtual 

reality and inquired about probands’ interest to try out virtual reality during social 

rehabilitation stay. The output questionnaire focused on subjective evaluation of 

perceptions and feelings as well as closer information about probands. 

Results: Out of the research group, 30 % of probands had a past experience with virtual 

reality. Only individuals with incomplete spinal cord injury (70 % of them) experienced 

physical subjective perceptions during or after the screening of the therapeutic video. 

Results proved no relation between the time of origin of a probands’ spinal cord injury 

and the incidence of these perceptions. Only psychological subjective perceptions were 

experienced by individuals with complete spinal cord injury. Most of the probands (19) 

considered virtual reality positively. In total 24 probands (96 %) are able to imagine 

virtual reality as a beneficial part of therapy within comprehensive rehabilitation, 

despite complications caused by virtual reality during the screening. 

Keywords: Therapeutic Video, Mirror Neurons, Spinal Cord Injury, Social 

Rehabilitation Stay, Centrum Paraple, o.p.s. 



 

7 

 

Obsah 

1 ÚVOD ......................................................................................................... 12 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ........................................................... 14 

2 ANATOMIE PÁTEŘE A MÍCHY ............................................................. 14 

2.1 Anatomie páteře .................................................................................. 14 

2.1.1 Stavba obratlů ................................................................................. 14 

2.1.2 Krční obratle (vertebrae cervicales) ............................................... 15 

2.1.3 Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) ............................................ 17 

2.1.4 Bederní obratle (vertebrae lumbales) ............................................. 17 

2.1.5 Kost křížová (os sacrum) ................................................................ 17 

2.1.6 Kost kostrční (os coccygis) ............................................................. 17 

2.2 Anatomie míchy .................................................................................. 18 

3 MÍŠNÍ LÉZE .............................................................................................. 20 

3.1 Definice ............................................................................................... 20 

3.2 Incidence, epidemiologie .................................................................... 20 

3.3 Příznaky poranění míchy v akutní fázi ............................................... 21 

3.4 Klinický obraz, výše poškozeného segmentu ..................................... 21 

3.4.1 Pentaplegie (C1–C3) ....................................................................... 22 

3.4.2 Tetraplegie (kvadruplegie; C4–C8) ................................................ 22 

3.4.3 Vysoká paraplegie (Th1–Th6) ........................................................ 22 

3.4.4 Nízká paraplegie (Th10–L) ............................................................. 23 

3.5 Míšní šok (spinální šok) ...................................................................... 23 

3.6 Komplikace míšního poranění v chronické fázi ................................. 24 

3.6.1 Dekubity .......................................................................................... 24 

3.6.2 Poruchy močení .............................................................................. 25 

3.6.3 Poruchy defekace ............................................................................ 27 



 

8 

 

3.6.4 Poruchy dýchání a vykašlávání ....................................................... 28 

3.6.5 Poruchy termoregulace ................................................................... 28 

3.6.6 Spasticita, spasmy ........................................................................... 29 

3.6.7 Autonomní dysreflexie ................................................................... 29 

3.6.8 Neuropatická bolest ........................................................................ 30 

3.6.9 Poruchy sexuálních funkcí .............................................................. 31 

3.6.10 Osifikace ......................................................................................... 31 

3.6.11 Odvápnění kostí (osteoporóza), zlomeniny .................................... 32 

3.7 Systém péče o pacienty s míšní lézí .................................................... 32 

3.7.1 Akutní a postakutní fáze ................................................................. 32 

3.7.2 Chronická fáze ................................................................................ 33 

3.7.3 Reintegrační fáze ............................................................................ 34 

4 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DLE ASIA ........................................... 37 

5 ZRCADLOVÉ NEURONY ........................................................................ 40 

5.1 Historie ................................................................................................ 40 

5.2 Zrcadlové neurony u opic ................................................................... 40 

5.2.1 Pokusy na opicích ........................................................................... 41 

5.2.2 Kanonické a zrcadlové neurony ...................................................... 41 

5.2.3 Dělení zrcadlových neuronů ........................................................... 42 

5.3 Zrcadlové neurony u člověka .............................................................. 44 

5.3.1 Senzorické zrcadlové neurony ........................................................ 45 

5.3.2 Oblasti výskytu zrcadlových neuronů u lidí ................................... 46 

5.3.3 Systém zrcadlových neuronů a dráždivost míchy ........................... 48 

5.3.4 Výzkumy zrcadlových neuronů a diagnózy .................................... 48 

6 VIRTUÁLNÍ REALITA ............................................................................. 49 

6.1 Definice virtuální reality ..................................................................... 49 

6.2 Dělení virtuální reality ........................................................................ 50 



 

9 

 

6.3 Cybersickness (kybernetická nevolnost) ............................................ 52 

6.4 Využití virtuální reality v ucelené rehabilitaci ................................... 53 

6.4.1 Virtuální realita a rehabilitace v České republice ........................... 56 

6.5 Virtuální realita a její využití u diagnóz ............................................. 57 

6.5.1 Virtuální realita u osob s míšní lézí ................................................ 58 

VÝZKUMNÁ ČÁST PRÁCE ............................................................................. 64 

7 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY ................................ 64 

7.1 Cíle práce ............................................................................................ 64 

7.2 Úkoly práce ......................................................................................... 64 

7.3 Výzkumné otázky ............................................................................... 65 

8 METODOLOGIE ....................................................................................... 66 

8.1 Popis zkoumaných probandů .............................................................. 67 

8.1.1 Terapeutické video a brýle na VR .................................................. 67 

8.2 Sběr dat a použité metody ................................................................... 68 

8.2.1 Dotazníky virtuální reality .............................................................. 69 

8.2.2 Bodová škála ................................................................................... 70 

8.3 Analýza dat ......................................................................................... 71 

9 VÝSLEDKY ............................................................................................... 72 

9.1 Výsledky ze vstupního dotazníku ....................................................... 72 

9.2 Výsledky z výstupního dotazníku ....................................................... 75 

10 DISKUZE ................................................................................................... 86 

11 ZÁVĚR ....................................................................................................... 93 

Seznam literatury ................................................................................................. 95 

Seznam příloh .................................................................................................... 103 

 

  



 

10 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

AD  autonomní dysreflexie 

AIS  ASIA Impairment Scale (neurologické vyšetření míšního poranění) 

ARO  anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ASIA  American Spinal Injury Association (Americká asociace spinálního 

poranění) 

BMI  Brain-Machine Interface (rozhraní mozek-stroj) 

C  cervikální 

CAREN  Computer Assisted Rehabilitation Environment (počítačem podporované 

rehabilitační prostředí) 

CMP  cévní mozková příhoda 

Co  kostrční 

CP  Centrum Paraple, o.p.s. 

CS  cybersickness (kybernetická nevolnost) 

DK  dolní končetiny 

EEG  elektroencefalografie 

EMG  elektromyografie 

fMRI  funkční magnetická rezonance 

HK  horní končetiny 

IFG  inferior frontal gyrus (inferiorní frontální gyrus; lat. gyrus frontalis 

inferior) 



 

11 

 

IPL  inferior parietal lobule (inferiorního parietálního lobulu; lat. lobulus 

parietalis inferior) 

L  lumbální 

MEG  magnetoencefalografie 

MEP  motorické evokované potenciály 

ML  míšní léze 

MSAQ  Motion Sickness Assessment Questionnaire (dotazník hodnotící 

cybersickness = nevolnost z virtuální reality) 

PET  pozitronová emisní tomografie 

S  sakrální 

SJ  spinální jednotka 

SRJ  spinální rehabilitační jednotka 

SSQ  Simulator Sickness Questionnaire (dotazník hodnotící cybersickness = 

nevolnost z virtuální reality) 

STS  superior temporal sulcus (superiorní temporální sulcus; lat. sulcus 

temporalis superior) 

Th  thorakální 

TML  transverzální míšní léze 

TMS  transkraniální magnetická stimulace 

VAS  vizuální analogová škála 

VR  virtuální realita 

ZN  zrcadlové neurony 

 



 

12 

 

1 ÚVOD  

Poranění míchy je závažné a život ohrožující poškození organismu, vyskytující se 

převážně u mladých lidí. I přes veškeré úsilí a pokrok medicíny stále není známa účinná 

léčba, jež by byla s to obnovit veškeré původní funkce – jak motorické, tak senzorické. 

Existují ojedinělé případy, kdy se postiženým opět vrátila hybnost a jejich čití bylo 

obnoveno. Avšak nejsme schopni říci, jak k tomuto uzdravení došlo. Existují pouze 

teorie beroucí v potaz genetické predispozice, lepší regeneraci organismu a v neposlední 

řadě psychický přístup jedince, jenž v uzdravování jakéhokoli typu hraje podstatnou 

roli.  

Poškození míchy se nepojí pouze s  problémy fyzickými, ale také psychickými. 

Osobám po traumatickém poranění míchy se změní celý život. Tragédie zasáhne nejen 

rodinu, ale i pracovní a sociální sféru postiženého. Než postižený dojde (pokud vůbec) 

do stadia, kdy se se svým stavem smíří, prochází si negativními pocity, jakými mohou 

být: popírání aktuálního zdravotního stavu, hněv, smlouvání, deprese apod.  

Ročně přibývá v České republice 250–300 nových případů poranění míchy 

(Štětkářová et al., 2012). V mužské populaci je zastoupení vyšší než v populaci ženské. 

Většina míšních lézí vzniká v důsledku dopravních nehod – především automobilových, 

ale i při jízdě na kole či motocyklu. Míšní léze jsou dále způsobeny pády z výšek, 

pracovními a sportovními úrazy či bodnými a střelnými ranami.  

V posledních letech se díky velkému technickému pokroku setkáváme ve 

zdravotnictví i v oblasti ucelené rehabilitace s množstvím nových technologií, které 

jedincům se zdravotním postižením mohou pomoci zlepšit kvalitu života. Jejich 

potenciální dopady na lidský organismus jsou předmětem zkoumání. Podobně je tomu  

i s využitím virtuální reality, o jejímž pozitivním vlivu na lidský organismus se hovoří 

především v zahraničí, avšak v posledních letech je tato problematika stále častěji 

diskutována i u nás. Výzkumy shromažďují nová data a poznatky.  Jak velký vliv může 

tato metoda mít a při jakých konkrétních potížích ji lze úspěšně používat, je stále 

předmětem zkoumání,  
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U osob s míšní lézí je možné metodu virtuální reality využívat buď samotnou, 

nebo, jak vyplývá z mnohých studií, v kombinaci s určitým typem exterocepce  

(např. robotické exoskelety, elektrostimulace, …).  

Cílem výzkumu této diplomové práce bylo zkoumání a rozšíření poznatků 

v oblasti virtuální reality v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí na sociálně 

rehabilitačním pobytu v Centru Paraple, o.p.s. K výzkumu bylo použito terapeutické 

video natočené z pohledu první osoby, přehrávané v brýlích pro virtuální realitu za 

akustického doprovodu zprostředkovaného sluchátky. 

Touto diplomovou prací autorka navazuje na svou balářskou práci s názvem 

„Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní 

míšní lézí“. Snahou bylo pokusit se metodu virtuální reality aplikovat na větší skupinu 

jedinců s inkompletní a kompletní míšní lézí. Autorka několik let pracovala s lidmi 

s různými druhy postižení, a to na pozicích osobní asistentka a pohybová terapeutka.  

Po letech praxe se její pozornost zaměřila především na jedince, kteří byli 

diagnostikováni v průběhu života, a na možnost zkvalitnění jejich života 

prostřednictvím virtuální reality. Co vše by virtuální realita mohla jedincům s míšní lézí 

přinést, je stále předmětem zkoumání. Virtuální realita by se v budoucnosti mohla stát 

užitečnou doplňkovou metodou v ucelené rehabilitaci či se stát terapií samotnou a svým 

účinkem mírnit různé komplikace, jež se s postižením pojí. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí; první je teoretická, druhá praktická. 

Teoretická část zahrnuje anatomii páteře a míchy, definici míšních lézí, popis 

neurologického vyšetření dle ASIA, zrcadlových neuronů a virtuální reality. Praktická 

část obsahuje definované cíle, úkoly práce a výzkumné otázky. Dále se v praktické části 

nacházejí kapitoly Metodologie práce, Výsledky, Diskuze a Závěr. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2 ANATOMIE PÁTEŘE A MÍCHY 

2.1 Anatomie páteře 

Páteř (columna vertebralis) je pohyblivým pilířem celého těla, který má 

především opornou a ochrannou funkci. Shora na ni nasedá lebka a v oblasti sakra se 

napojuje pánev. Z bočního pohledu má dvě esovitá zakřivení: krční a bederní dopředu – 

tedy lordózu, hrudní a křížové dozadu – tedy kyfózu. Skládá se celkem z 33–34 obratlů 

(vertebrae), z nichž je 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových tvořících kost 

křížovou (os sacrum), 4–5 kostrčních, které jsou srostlé v kost kostrční (os coccygis). 

Základní anatomická stavba obratlů je podobná, ale každý obratel má jiný tvar, je jinak 

vysoký či mohutný (Abrahams et Druga, 2003). 

Mezi jednotlivými obratli se nacházejí meziobratlové destičky (disci 

intervertebrales) chrupavčitého charakteru, které umožňují flexibilitu páteře. Celkem 

máme 23 destiček – první je mezi druhým a třetím krčním obratlem (C2 a C3). Mezi 

prvním a druhým obratlem (C1 a C2) destička není. Mezi pátým bederním obratlem 

(L5) a prvním křížovým obratlem (S1) nalezneme poslední dvacátou třetí destičku. 

Tloušťka disků se zvyšuje kaudálním směrem. (Dylevský, 2006; Čihák et al., 2001–

2004).  

 

2.1.1 Stavba obratlů 

Obratel (vertebra) je základním kostěným stavebním kamenem páteře. Obratle 

mají velmi podobnou stavbu (výjimku tvoří první dva obratle – atlas a axis). Na každém 

obratli z hlediska funkčního i anatomického rozlišujeme: tělo obratle (corpus 

vertebrae), oblouk obratle (arcus vertebrae) a výběžky (processi) (Dylevský, 2006). 

Tělo obratle je pevná nosná část nacházející se ventrálně. Kraniálně a kaudálně je 

spojena s meziobratlovou destičkou. Oblouk obratle se nachází dorsálně a díky kostěné 

struktuře je jeho hlavní funkcí ochrana míchy. Oblouk je spojen s tělem obratle  
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a vytváří tak obratlový otvor, latinsky foramen vertebrale. Obratlové otvory, nacházející 

se nad sebou, pak tvoří páteřní kanál (canalis vertebralis), ve kterém je uložena mícha 

se svými obaly. (Dylevský, 2006). 

 Výběžky vystupující z oblouku obratle slouží především k zajištění pohyblivosti 

obratle. Výběžky můžeme rozdělit na párové výběžky kloubní (processi articulares), 

párové výběžky příčné (processi transversi) a nepárové výběžky trnové (processi 

spinosi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloubní výběžky dělíme na horní kloubní výběžky (processi articulares 

superiores) a dolní kloubní výběžky (processi articulares inferiores). Výběžky příčné 

odstupují do stran a výběžky trnové neboli spinální vybíhají dozadu. Výběžky trnové 

spolu s příčnými jsou místy, kde se upínají svaly a vazy. V jednotlivých segmentech 

páteře se tyto jednotlivé komponenty obratlů odlišují (viz dále) (Dylevský, 2006). 

 

2.1.2 Krční obratle (vertebrae cervicales) 

Krční páteř sestává ze sedmi krčních (cervikálních) obratlů (C1–C7), jejichž 

funkcí je nést lebku. To klade vysoké nároky jak na pohyblivost krční páteře, tak na její 

stabilizaci. Těla obratlů v oblasti krční páteře mají jiné proporce než těla zbylých 

obratlů v páteři. Oproti vysokým hrudním a bederním tělům obratlů jsou těla krčních 

obratlů nižší, kraniokaudálně promáčknutá a předozadně kratší.  Krční obratle mají 

Obrázek č. 1: Stavba obratle (1 – trnový výběžek, 2 – příčný výběžek,  

3 – obratlový otvor, 4 – tělo obratle) (zdroj: https://thegalerie.eu/anatomie-

obratle.html) 
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kratší trnové výběžky, jež se na konci rozdvojují. Výjimku tvoří první krční obratel, 

který trnový výběžek nemá, a sedmý krční obratel (vertebra prominens), jehož trnový 

výběžek je delší a paličkovitě zakončený, a proto také dobře palpovatelný. Ve stavbě 

obratlů se odlišují především první a druhý krční obratel – atlas neboli nosič a axis 

neboli čepovec. Třetí až šestý krční obratel mají klasickou anatomickou stavbu (viz 

výše) (Abrahams et Druga, 2003; Dylevský, 2006). 

Atlas (C1) je první obratel krční páteře a žádné tělo nemá. Je tvořen předním 

kostěným obloukem (arcus anterior), zadním kostěným obloukem (arcus posterior)  

a mohutnými laterálními masami (massae laterales), spojujícími oba oblouky. Tvoří 

tedy jakýsi prstýnek. U atlasu uprostřed vnitřní plochy předního oblouku nalézáme 

kloubní jamku (fovea dentis), která umožňuje spojení se zubem druhého krčního 

obratle. Axis (C2) je druhý krční obratel a je masivnější než třetí krční obratel (C3).  

Od ostatních obratlů se liší svým kraniálně vyčnívajícím výběžkem ve tvaru sloupce, 

zubem čepovce (dens axis), na který shora nasedá prstenec atlasu a kolem něhož se atlas 

otáčí (Dylevský, 2006). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Popis obratlů atlas (C1) a axis (C2)  

(zdroj: http://www.johnthebodyman.com/category/cervical/) 
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2.1.3 Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) 

Hrudních obratlů je dvanáct, označujeme je zkratkou Th1–Th12 a jejich těla se 

zvyšují kaudálně. Pohyblivost obratlů je omezena, protože se napojují na žebra.  

Na tělech hrudních obratlů se nacházejí styčné plochy (fovea costales) pro hlavice 

žeber. Těla Th4–Th7/Th9 jsou lehce asymetrická a vpředu vlevo vytvarovaná otiskem 

aorty. Th1 a Th2 se tělem podobají tělům krčních obratlů, naopak těla Th11 a Th12 

připomínají spíše bederní obratle (Gross et al., 2005; Čihák et al., 2001–2004). 

 

2.1.4 Bederní obratle (vertebrae lumbales) 

Bederních obratlů máme celkem pět a značíme je zkratkou L1–L5. Tyto obratle 

jsou nejmohutnější ze všech. V segmentech L4–L5 a L5–S1 se páteř prohýbá výrazně 

dopředu (lordóza). Těla bederních obratlů jsou vysoká, velká a těžká, neboť plní 

především funkci nosnou. Oblouky bederních obratlů jsou též mohutné a tělo pátého 

bederního obratle je vyšší v přední části než v zadní (Čihák et al., 2001–2004). 

 

2.1.5 Kost křížová (os sacrum) 

Kost křížová (sakrum) je tvořena pěti srostlými křížovými neboli sakrálními 

obratli (vertebrae sacrales), které značíme S1–S5. Je to plochá kost a směrem nahoru se 

rozšiřuje. Sakrum je součástí jak páteře, tak i pánve – napojují se na ni pánevní kosti.  

První sakrální obratel je spojen meziobratlovou ploténkou s pátým bederním 

obratlem. Konec kosti křížové se nazývá apex ossis sacri – zde dochází ke spojení 

s kostí kostrční. V kosti křížové také nacházíme pokračování páteřního kanálu (canalis 

sacralis) (Čihák et al., 2001–2004). 

 

2.1.6 Kost kostrční (os coccygis) 

Kost kostrční nebo také kostrč (coccyx) je tvořena pouze 4–5 těly kostrčních 

obratů (vertebrae coccygeae), které se značí Co1–Co5. Oblouky kostrčních obratlů 
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zcela zanikly a zůstaly po nich jen kostrční rohy (cornua coccygea) směřující kraniálně. 

Na kost kostrční se upínají pánevní svaly a vazy (Gross et al., 2005; Čihák et al. 2001–

2004). 

 

2.2 Anatomie míchy 

Mícha (medulla spinalis) je provazec nervové tkáně měřící zhruba 40–50 cm  

a mající průměr 10–13 mm. Jejími hlavními funkcemi je funkce převodní (spojení 

míchy s mozkem) a funkce reflexní (centrum míšních reflexů). Začíná pod foramen 

magnum (mezi týlní kostí a C1) a rozšiřuje se v oblasti krční (C4–Th2) a bederní  

(L1–S2). Toto rozšíření nazýváme intumescence. Je to místo, kde odstupují míšní 

kořeny pro horní a dolní končetiny. Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů (krční, 

hrudní, bederní, křížové, kostrční). Mícha je uložena v páteřním kanálu, tvořeném těly  

a oblouky obratlů, kde ji obklopují míšní obaly – vnitřní obal nazývaný pia mater 

spinalis, střední obal arachnoidea spinalis a zevní obal dura mater spinalis. Mezi pia 

mater spinalis a arachnoidea spinalis nacházíme prostor (cavitas subarachnoidea), jenž 

je vyplněn mozkomíšním mokem (liquor cerebrospinalis). Páteřní kanál není míchou 

vyplněn celý – mícha dosahuje zhruba do obratlové úrovně L1 a L2. Kraniální konec 

míchy přechází plynule v prodlouženou míchu (medulla oblongata) do mozkového 

kmene a dolní konec míchy, konkrétněji svazky nervových kořenů (cauda equina), sahá 

k obratli S2  (Čihák; Helekal, 1997). 

Na příčném řezu míchou rozpoznáváme šedou a bílou nervovou tkáň (hmotu). 

Šedá hmota (substantia grisea), nacházející se centrálně, tvarem připomíná písmeno  

H či motýlka a je tvořena převážně těly neuronů a gliovými buňkami. Prostředkem šedé 

hmoty probíhá úzký centrální kanálek (canalis centralis), který obsahuje mozkomíšní 

mok. Šedou hmotu obklopuje hmota bílá (substantia alba). Ta je naopak tvořena 

myelinizovanými axony neuronů (Petrovický, 2008). 
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Obrázek č. 3: Řez míchou (pohled z břišní strany) (zdroj: https://eluc.kr-

olomoucky.cz/verejne/lekce/236) 
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3 MÍŠNÍ LÉZE 

3.1 Definice 

Míšní léze (dále jen ML) neboli poškození míchy mají dvě příčiny vzniku – 

úrazovou a neúrazovou. Osob s ML po úraze je více než osob s onemocněním míchy – 

celkem tuto skupinu tvoří asi 200 jedinců ročně. Úrazové poškození míchy je 

způsobeno roztříštěním, zlomením či vzájemným posunutím obratlů. Neúrazové příčiny 

bývají nejčastěji cévní příčiny, záněty, nádory a degenerativní onemocnění míchy  

i páteře. V důsledku výše zmíněných poškození dochází k různě závažným ztrátám 

citlivosti či motoriky pod úrovní poškození míchy. Kompletní transverzální míšní léze 

odpovídá úplnému přerušení míchy, zato zachování částečné hybnosti či čití odpovídá 

nekompletní transverzální míšní lézi (Faltýnková et al., 2004). 

 

3.2 Incidence, epidemiologie  

Roční incidence poranění míchy se odhaduje na 4 případy na 100 000 obyvatel. 

V České republice ročně přibývá 200–300 případů s míšní lézí. Mezi poraněnými 

dominují muži, a to v poměru 3 : 1. Polovinu osob s poraněním míchy tvoří především 

mladí lidé ve věku do 25 let, dvě třetiny jsou osoby do čtyřiceti let. Až 60 % úrazů 

míchy se pojí s poraněním páteře (naopak u poranění páteře bývá pouze ve 14 % 

poraněna i mícha). Míšní léze je nejčastěji lokalizovaná v oblasti krční páteře 

(konkrétně C5–C7), dále pak v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře 

(thorakolumbální přechod, Th10–L1) a v oblasti Th5 (Ambler, 2011). 

Dopraví nehody (56 %), například jízda na motocyklu, nehody osobních či 

nákladních automobilů, srážka s chodcem, zaujímají v žebříčku příčin poranění míchy 

první místo. Dalšími příčinami jsou v 19 % pády z výšky a v 7 % sportovní úrazy (např. 

při jízdě na kole, vodním lyžování, horolezectví, americkém fotbale, hokeji, zimním 

lyžování, skocích do mělké vody). Nemalou skupinu tvoří také úrazy při práci (zavalení, 

pády hornin atd.) a bodná a střelná zranění. Významnou roli u poranění míchy hraje 

požití alkoholu. To bylo zaznamenáno u čtvrtiny případů. Příčiny poranění míchy se 
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v různých zemích liší. Například střelná zranění dominují ve Spojených státech 

amerických (Faltýnková et al., 2004). 

 

3.3 Příznaky poranění míchy v akutní fázi 

Poranění míchy je závažný stav, který ohrožuje raněného na životě či může 

zanechat trvalé následky. Poranění míchy mohou signalizovat následující příznaky: 

nepřirozená poloha vleže, zduření, otok a bolesti zad. Jedinec má porušené čití  

a motoriku. Pociťuje parestezii (brnění, mravenčení) končetin pod místem poškození.  

U mužů můžeme zaznamenat priapismus, tedy dlouhotrvající bolestivou erekci bez 

jakéhokoli vnějšího dráždění. Dále můžeme pozorovat ochablé svěrače. V případě 

podezření na poranění míchy je vhodné být obeznámen se základními kroky první 

pomoci, abychom co nejvíce minimalizovali případné následky poranění. S raněným 

nikdy nehýbeme, netaháme jej za končetiny, nemanipulujeme s hlavou. Výjimkou pro 

manipulaci s raněným je však jeho bezprostřední nebezpečí či selhávání životních 

funkcí (nutnost kardiopulmonální resuscitace, zajištění průchodnosti dýchacích cest). 

Pokud je nezbytné s raněným hýbat, učiníme tak ideálně ve vyšším počtu zachránců 

(alespoň 5 osob). Transport provádíme vždy na rovné tvrdé podložce s hlavou 

zafixovanou ve stabilní poloze, abychom eliminovali záklony, předklony a úklony 

hlavou do stran (Kelnarová, 2013; Zeman et Škarda, 1998). 

 

3.4 Klinický obraz, výše poškozeného segmentu  

Výška poškození segmentu nám udává následné komplikace jedince. Poranění 

míchy rozdělujeme podle závažnosti na kompletní (úplnou) a nekompletní (částečnou) 

míšní lézi (Faltýnková et al., 2004). 

Při kompletní míšní lézi není zachována pohyblivost ani čití pod úrovní poranění 

míchy. O kompletní míšní lézi se s největší pravděpodobností jedná v případě, kdy 

příznaky přetrvávají i po 24–48 hodinách a nedochází ke zlepšení stavu pacienta.  

U nekompletní míšní léze můžeme pozorovat částečně zachované čití či motoriku pod 
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úrovní poranění míchy. V závislosti na výšce poškozeného segmentu dělíme míšní léze 

následujícím způsobem (Hrabálek, 2011). 

 

3.4.1 Pentaplegie (C1–C3) 

Pentaplegie je stav, kdy má poraněný poškozenou míchu nad C4 a má ochrnuté 

nejen mezižeberní svaly, ale hlavně brániční sval (inervace bránice z nn. phrenici  

z C3–5). Pokud jedinec takto vysoké poranění míchy přežije, většinou je po zbytek 

svého života závislý na umělé plicní ventilaci (Faltýnková, 2012b). 

 

3.4.2 Tetraplegie (kvadruplegie; C4–C8) 

Tetraplegie neboli kvadruplegie vzniká poškozením míchy v krční oblasti. Je to 

úplné nebo částečné ochrnutí horních končetin, dolních končetin a trupu. U tetraplegie 

se setkáváme s dýchacími potížemi a s potížemi při vykašlávání. Poraněnému jedinci 

většinou zůstává částečná citlivost na tvářích, šíji, ramenech a rukou, naopak citlivost 

chybí na těle a nohou. Jedinci s poraněným segmentem v oblasti C4 mají zachovanou 

funkci bránice dostačující k přežití (Faltýnková et al., 2004). 

 

3.4.3 Vysoká paraplegie (Th1–Th6) 

Vysoká paraplegie vniká poškozením míchy v horním hrudním segmentu páteře. 

Způsobuje kompletní ztrátu pohyblivosti dolních končetin (dále jen DK), ale neúplnou 

ztrátu pohyblivosti těla. Stejně jakou u tetraplegie, i zde se setkáváme se ztíženým 

kašláním a dýcháním, u paraplegie jsou však tyto potíže menší. U vysokých paraplegiků 

si můžeme všimnout úplné ztráty citlivosti na břiše a nohou, zato zůstává zachováno čití 

od hrudi výše (Faltýnková et al., 2004). 
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3.4.4 Nízká paraplegie (Th10–L) 

Nízká paraplegie nastává při poranění dolních hrudních či bederních obratlů a má 

za následek kompletní ztrátu hybnosti nohou. Osoba s nízkou paraplegií má většinou 

zachované částečné čití  DK, břicha a výše (Faltýnková et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Míšní šok (spinální šok) 

Při závažných poraněních míchy okamžitě dochází k míšnímu neboli také 

spinálnímu šoku, jehož následkem je vymizení reflexní aktivity míchy. Vyskytuje se 

hlavně u jedinců s poraněním krčního či horního hrudního segmentu páteře. Míšní šok 

trvá u každého jedince různě dlouhou dobu. Časové rozmezí se pohybuje mezi 2–8 

týdny. Avšak čím výše se míšní poranění nachází a čím je rozsáhlejší, tím je spinální 

šok delší a průběh může být těžší. Míšní šok se projevuje bezvládnými končetinami 

jedince, ztrátou svalového tonu, zástavou pocení, poruchou veškeré kožní  

citlivosti – jedinec necítí teplo, chlad, dotyk ani bolest. Dále autonomní dysfunkcí, kdy 

Obrázek č. 4: Výška míšní léze (zdroj: 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/neurologie-nemoci-vysetreni/nemoci-

a-poraneni-michy-priznaky-projevy-symptomy-lecba) 
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dochází k poruše odtoku moči, zpomalené činnosti střev, tedy zadržování stolice, 

erektilní dysfunkci a poruše termoregulace. V období šoku je kůže náchylnější ke 

vzniku otlaků až dekubitů. Po odeznění míšního šoku dochází ke zlepšení funkcí – vrací 

se reflexní činnost míchy, obnovuje se střevní peristaltika, objevuje se spasticita, 

spasmy a další funkce. Hybnost či citlivost se po míšním šoku obnoví zřídkakdy. Pokud 

se do čtyř měsíců od vzniku poranění míchy neobjeví zlepšení v oblasti motoriky, stav 

se pravděpodobně nezmění (v budoucnu však na stav osoby s míšní lézí může mít 

značný vliv rehabilitační cvičení) (Štulík, 2010; Faltýnková, 2012c; Kolář, 2009; 

Štětkářová et al., 2012; Bydžovský, 2008; Ambler et al., 2008).  

 

3.6 Komplikace míšního poranění v chronické fázi 

Při poškození míchy se v mnohých případech objevují zdravotní komplikace, 

které mohou osobu s míšní lézí ohrožovat na životě či její život značně znesnadňovat. 

 

3.6.1 Dekubity 

Po poškození míchy dochází, kromě jiného, k poruše vazomotoriky, což je 

porucha řízení stahování a roztahování cév – může tedy docházet k špatnému 

prokrvování tkání a tím pádem i k dekubitům (Faltýnková, 2012b). 

Dekubit nebo také proleženina či prosezenina je poškození kůže a měkkých tkání 

v určité oblasti. Vzniká v místech styku kostí, které se nacházejí těsně pod kůží, 

s podložkou, a to tehdy, přetrvává-li dlouhodobě tlak. U osob s přerušenou míchou je 

důvodem vzniku proleženin především dlouhotrvající sezení na vozíku, ležení ve stejné 

poloze či nevyužívání antidekubitních pomůcek. Nejčastější výskyt proleženin je 

v oblasti kosti křížové, sedacích hrbolů, na patách, kotnících, v oblasti kyčelního 

kloubu, na holenní kosti. Léčba dekubitů spočívá především v odlehčení pacienta (tedy 

odlehčení místa, kde došlo k zarudnutí či vzniku dekubitu). Pokud nedojde k časnému 

podchycení vznikajícího dekubitu, může být následná léčba velmi komplikovaná  

a zdlouhavá. Takový stav nezřídka vede k plastické operaci dekubitu. Ve fatálních 



 

25 

 

případech se zánět může dostat do krevního řečiště a stav pacienta může skončit smrtí 

(Kříž et Hyšperská, 2009; Kříž, 2019; Faltýnková, 2012b). 

 

 

Proleženiny mohou vznikat již po několika hodinách, kdy jedinec setrvává v jedné 

poloze. Vznik dekubitů dělíme do čtyř stupňů. První stupněm je zarudnutí kůže v místě 

dlouhodobého tlaku. Kůže je teplá a oteklá, nikoli však poškozená. Druhým stupněm je 

puchýř, kůže je již částečně porušena. Třetí stupeň se projevuje nekrózou – tkáň začne 

odumírat a začíná se vytvářet vřed. Poslední a nejzávažnější čtvrtý stupeň se vyznačuje 

vředem. V kostních výběžcích v místě postižení se rozvine zánět (Faltýnková, 2012b). 

 

3.6.2 Poruchy močení 

Jedinci s míšní lézí nejsou schopni se vymočit normálním způsobem, jako byli 

schopni před úrazem, a nepociťují nutkání močit. Naplnění močového měchýře může 

vyvolat husí kůži nebo mravenčení nad místem léze – tyto příznaky signalizují jedinci 

moment vyprázdnění. Močový měchýř je inervovaný vegetativními (autonomními) 

 

Obrázek č. 5: Predilekční místa dekubitů (zdroj: 

http://files.czepa.webnode.cz/200016654-61f2c63e67/czepa_Jak_na_to_doma_e.pdf) 
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vlákny, jež vedou z mozku míchou a končí ve výši segmentů S2–S4, kde je míšní 

centrum pro močení. Po poranění míchy může docházet buď k spastickému 

(reflexnímu) močovému měchýři nebo k chabému (areflexnímu) močovému měchýři. 

Spastický močový měchýř vzniká při poranění míchy nad sakrálními segmenty páteře. 

U tohoto typu dochází k naplnění močového měchýře a roztažení jeho stěn do určité 

míry a následně ke stahu svalstva a vyprázdnění močového měchýře. Ochablý močový 

měchýř vzniká při poškození míchy v úrovni sakrálních segmentů (konkrétně S2–S4)  

a níže. Oproti spastickému močovému měchýři zde dochází k roztažení stěn močového 

měchýře do maxima a poté moč vytéká – nikoli ovšem všechna, určité množství zůstává 

v močovém měchýři, což může následné způsobit infekci (Havlová, 2017; Faltýnková et 

al., 2004). 

Způsobů, jak řešit vyprazdňování močového měchýře, je více. Volba závisí do 

značné míry na výšce míšní léze, a tím tedy i na motorických schopnostech jedince. 

Pohyblivější jedinci mají možnost cévkování, a to buď samostatně, či za dopomoci 

asistence. Při cévkování se v pravidelných intervalech zavádí cévka skrze močovou 

trubici do močového měchýře. Dalším způsobem vyprazdňování moči je reflexní 

močení, které se používalo spíše dříve. Dnes se tato metoda téměř nevyužívá, neboť při 

ní docházelo k častým infekcím močových cest. Funguje na podkladě reflexního sevření 

močového měchýře, vyvolaného několika poklepy na podbřišek. U kvadruplegiků se 

často volí forma epicystostomie (jinak také suprapubická drenáž), kdy je moč vedena 

cévkou zavedenou skrze břišní stěnu do močového měchýře a ústící z těla ven do 

sběrného močového sáčku. Epicystostomie se také využívá u pacientů v době míšního 

šoku. Cévka se u epicystostomie musí měnit jednou za 3–5 týdnů. Je zapotřebí 

pravidelně vypouštět, vyplachovat a měnit sběrný močový sáček a alespoň jedenkrát 

týdně cévku od sběrného sáčku vyplachovat. Především u žen kvadruplegiček je možná 

kontinentní epicystostomie, neboli vezikostomie, která je obdobou suprapubické 

drenáže. Vezikostomie je cévkování přes břišní stěnu, při němž se do břišní stěny 

v oblasti podbřišku udělá otvor, skrze nějž si jedinci zavádějí cévku do močového 

měchýře a moč vypouštějí. Moč otvorem v břiše neuniká, protože je v močovém 

měchýři při operaci vytvořena chlopeň. Další možností řešení odvodu moči je 

kondomový neboli močový urinál, jenž se používá u mužů. Je to neinvazivní metoda.  

Muž si na penis připevní vhodně zvolenou velikost  urinálního elastického kondomu 

držícího pomocí lepicí pásky či zvolí kondom samolepicí. Urinální kondom je spojen 



 

27 

 

s hadičkou, která vede moč do sběrného močového sáčku umístěného nejčastěji na 

lýtku, kde drží pomocí suchého zipu. Jednou z nejméně pohodlných a vhodných 

možností vyprazdňování moči je vyprazdňování do plen. Ty mohou způsobovat různé 

kožní problémy, například opruzeniny (Sutorý et Wendsche, 2009; Havlová, 2017; 

Faltýnková, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Poruchy defekace 

Jedinec po poranění míchy nemusí cítit potřebu na stolici. Potíže s defekací 

dělíme do stejných kategorií jako potíže s močovým měchýřem, tedy rozeznáváme 

reflexní střevo (spastický typ střevní poruchy) nebo chabé střevo (areflexní typ střevní 

poruchy). Při poranění míchy nad sakrálními segmenty dochází ke spastickému typu,  

u něhož může docházet k zácpám. Tento problém se řeší aplikací čípků, chemickou 

stimulací či drážděním svěrače prsty. Je třeba vyprazdňovat minimálně jednou za tři 

dny, nejlépe ve stejnou denní dobu. Při poranění míchy pod sakrálními segmenty nebo 

v jejich úrovni dochází ke vzniku chabého střeva. Střeva se naplňují stolicí až do 

okamžiku, když už více stolice nepojmou a ta odchází. Stejně jako u moči zůstává zbylá 

část stolice ve střevě a může způsobit zácpu (obstipaci). Jedinec s tímto typem střev by 

se měl vyprazdňovat jednou až dvakrát denně (Sutorý et Wendsche, 2009; Faltýnková et 

al., 2004). 

 

Obrázek č. 6: Urinální kondom (zdroj: https://www.coloplast.cz/conveen-latex-

urisheath-cs-cz.aspx) 



 

28 

 

3.6.4 Poruchy dýchání a vykašlávání 

 Dýchací centrum je uloženo v prodloužené míše a svaly dýchací jsou inervovány 

z krční (C4–C8) a hrudní (Th1–Th7) míchy. Přerušení míchy nad čtvrtým krčním 

obratlem vede k vyřazení bráničního svalu, což vede k nemožnosti samostatného 

dýchání a následné plicní ventilaci. Dechovou nedostatečností či obtížemi mohou 

ovšem trpět i osoby s nižší míšní lézí, než je C4. Přidružená rizika jsou však obecně  

u paraplegiků nižší. Při TML v oblasti cervikální a horní thorakální dochází k obrně 

pomocných dýchacích svalů. Při lézích C5 a níže dýchání zajišťuje především bránice. 

Velkým problémem může být nemožnost vykašlávání (svaly, které pomáhají jedinci 

vykašlávat, jsou ochrnuté). Dochází pak k neschopnosti odstranit hleny z dýchacích 

cest, což vede k následné plicní infekci projevující se vykašláváním žlutých či zelených 

hlenů. Pokud má dotyčný problém s vykašláváním, doporučuje se dvakrát denně na 

dvacet minut zvednout konec lůžka nad úroveň hlavy. To napomáhá odhlenění  

a následnému vykašlání hlenů z plic. Někdy se však hleny musejí mechanicky odsávat 

(Faltýnková et al., 2004; Kříž et Hyšperská, 2009). 

 

3.6.5 Poruchy termoregulace 

U jedinců s vysokou míšní lézí je teplota jejich těla často závislá na teplotě okolí. 

Osoby po poranění míchy nedokážou regulovat tělesnou teplotu v ochrnutých částech 

těla, neboť došlo k poruše přenosu informací z receptorů kůže a řídicí centrum v mozku 

není schopno termoregulace (tedy je porušena funkce vazokonstrikce, vazodilatace  

a pocení). Největší riziko nastává v létě, kdy může dojít k přehřátí organismu, 

v důsledku čehož může jedinec v nejhorších případech i zemřít. Riziko lze snížit 

pobytem ve stínu, dostatečným přísunem tekutin, prodyšným oblečením a ochlazováním 

například rozprašovačem s vodou. V chladném počasí je třeba dbát na dostatečně teplé 

oblečení a co nejvíce zůstávat v teple. U jedinců s míšní lézí může dojít k prochladnutí 

ochrnutých částí těla, mohou se snáze nachladit či mohou mít potíže s dýcháním. 

Komplikací může být například infekce plic, jež může vést až k úmrtí (Kříž et 

Hyšperská, 2009; Faltýnková et al., 2004). 
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3.6.6 Spasticita, spasmy 

Spasticita je zvýšené svalové napětí, které pozorujeme zejména u jedinců s vyšší 

míšní lézí a které se začne projevovat po odeznění míšního šoku. Nelze jednoznačně 

říci, jakou míru spasticity bude mít jedinec s konkrétní míšní lézí, protože projevy 

spasticity jsou u každého rozdílné. Spasticitu může ovlivňovat i atmosférický tlak  

a teplota okolí (Faltýnková, 1995). 

Spasmy jsou svalové záškuby nebo křeče v různých svalových skupinách. Trvají 

kratší dobu a objevují se v sériích. Jsou častější u tetraplegiků či vysokých paraplegiků  

a nastávají v okamžiku, kdy se postižené osoby někdo dotkne, dále pak při přesunech 

jedince či při změně jeho polohy. Je to však pouze reakce míchy na  

podráždění – jde tedy o reflexní pohyby, které nejsou ovladatelné vůlí. Spazmy 

znesnadňují veškeré aktivity denního života jedince – negativně ovlivňují náladu, 

motivaci, výkonnost a mohou postiženému narušovat kvalitu spánku. U inkompletních 

míšních lézí, kdy spasticitu není možné zvládat léčbou baclofenovými tabletami, se 

přistupuje k implantaci baclofenové pumpy, s jejíž pomocí je látka vpravována katetrem 

do míšního kanálku (Štětkářová, 2009; Faltýnková, 2012b). 

 

3.6.7 Autonomní dysreflexie 

Autonomní dysreflexie (dále jen AD) je život ohrožující akutní stav, při němž 

dochází k náhlé hypertenzi (nárůstu krevního tlaku), která může vést v krajních 

případech až ke krvácení do mozku a následné smrti. AD se vyskytuje pouze u jedinců 

s poraněním míšního segmentu TH6 a výše. K AD dochází při poruše vegetativního 

nervstva, kdy nejsou tlumeny dráždivé podněty z těla a vnitřních orgánů. Kromě 

hypertenze se AD vyznačuje bradykardií (snížením srdeční frekvence), neúprosnými 

tepajícími bolestmi hlavy, zarudnutím obličeje, pocením nad poraněným úsekem míchy, 

piloerekcí (tzv. „husí kůže“), úzkostí či rozmazaným viděním. Příčinami AD může být 

téměř cokoli, nejčastěji jsou to však: přeplněný močový měchýř (např. ucpaný katetr 

epicystostomie), nešetrné cévkování, infekce močových cest, zánětlivé procesy v těle, 

obstipace (zácpa), dekubity či počínající dekubity (otlačené/přesezené místo) atd.  

V důsledku poruchy čití si jedinec tyto dráždivé podněty neuvědomuje, ale vegetativní 
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systém na ně reaguje (Faltýnková, 2012a; Svobodová, Šlauf, Vařeková, 2020; Havlová, 

2017). 

Jedinec, který si je rizika AD vědom, při sobě nosí kartičku autonomní dysreflexie 

s informací, jaký je jeho normální tlak, co je to AD, jaké jsou příznaky AD  

a jak se při AD zachovat. 

U jedinců se spinálním poškozením může k takovému stavu dojít, proto je třeba 

klienty a jejich blízké edukovat, jak v případě AD postupovat. Je-li u osoby s míšní lézí 

podezření na AD, je třeba jedince posadit s nohama dolů (snížení krevního tlaku), snažit  

se zjistit, zda něco nezpůsobuje velký tlak či bolest (uvolnit oděv, rozvázat tkaničky od 

bot atd.). Dále je třeba zkontrolovat, zda není ucpaná cévka pro odvod moči, popř. 

vyprázdnit močový měchýř. Pokud se stav nemění, je možné, že má jedinec přeplněný 

konečník. Je-li tomu tak, je třeba odstranit stolici. Jestliže ani jeden z těchto kroků 

nepomůže, je nezbytné okamžitě volat rychlou záchrannou službu, která podá medikaci 

na snížení tlaku, čímž lze získat čas pro nalezení iritačního podnětu (Svobodová, Šlauf, 

Vařeková, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8 Neuropatická bolest 

V časném období po vzniku míšního poranění se u pacientů setkáváme 

především s muskuloskeletární bolestí. V delším časovém horizontu (týdny až měsíce 

po vzniku ML) se však může objevit bolest neuropatická, která má příčinu v zasažených 

Obrázek č. 7: Kartička autonomní dysreflexie (zdroj: 

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2014-2/autonomni-dysreflexie-

zavazna-komplikace-u-pacientu-po-poraneni-michy-48186) 
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nervových strukturách. Neuropatická bolest je těžko ovlivnitelná a lokalizovatelná. 

Jedinec může pociťovat bodání, pálení, elektrické impulzy či hyperalgezii (zvýšenou 

citlivost na bolest). Bolest bývá ovlivňována aktuálním psychickým stavem jedince, 

stresem, únavou, změnami počasí, problémy s vyprazdňováním či dekubity (Kříž et 

Hyšperská, 2009; Hyšperská et Kříž, 2009) 

 

3.6.9 Poruchy sexuálních funkcí 

U mužů po poranění míchy dochází k erektilní dysfunkci, poruše ejakulace  

a často změně pocitu orgasmu. Pokud jedinec dosahuje ztopoření, jedná se o reflexní 

erekci, jež vzniká přímým drážděním pohlavního údu. Psychogenní erekce je však 

porušena. Muži s poraněním v oblasti krční páteře dosahují ztopoření lépe než muži 

s poraněním blíže hrudně-bedernímu přechodu. Důležitou roli v sexuální funkci hraje 

samozřejmě také psychika jedince. V dnešní době je možnost sexuální dysfunkci do 

určité míry kompenzovat (Faltýnková, 1995; Šrámková, 2008). 

U žen je snížena lubrikační schopnost a pocit orgasmu. Otěhotnět však mohou 

stejně jako před úrazem míchy. Těhotenství musí probíhat pod zvýšeným lékařským 

dohledem, protože může hrozit riziko AD z důvodu rostoucího plodu a s tím  

i souvisejícího roztahování stěny dělohy. Dítě je obvykle porozeno císařským řezem 

(Faltýnková, 2012b; Šrámková, 2008). 

 

3.6.10 Osifikace  

Osifikace neboli zvápenatění je další z komplikací doprovázejících poranění 

míchy. Vznikají při dlouhodobé imobilizaci. Osifikace vznikají ukládáním vápníku do 

měkkých tkání v oblasti kloubů. Prvními příznaky osifikace je především omezenost 

pohybu v kloubu, ale také zvýšená teplota či otoky. Nejčastějšími lokalizacemi osifikací 

jsou okolí kyčlí a kolen, dále pak loktů a ramen. Osifikace vznikají obvykle v prvních 

čtyřech měsících po úrazu a vznikají asymetricky (postižen může být jen jeden kloub). 

Nově vzniklá kost je palpačně zjistitelná, později i viditelná. Problémem u jedinců 

s míšní lézí s osifikací v oblasti kyčle může být špatná postura sedu na vozíku. Pokud 

jedinec nesedí správně, mohou vznikat sekundární problémy jako skolióza, deformace 
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trupu či defekty kůže v křížové oblasti, přičemž tyto stavy mohou zhoršovat 

soběstačnost jedince. Prevencí osifikací a následné nepohyblivosti je pravidelné cvičení 

a udržování pohyblivosti v kloubu. Problém osifikace lze řešit i medikamentózně či 

chirurgicky Faltýnková et al., 2004; Kříž et Hyšperská, 2009). 

 

3.6.11 Odvápnění kostí (osteoporóza), zlomeniny 

Opakem osifikace je odvápnění kostí. Osoby po poranění míchy mají sníženou 

pohyblivost či jsou kompletně imobilní, a tím pádem nejsou jejich kosti (především 

DK) dostatečně zatěžovány a jsou méně odolné vůči vnějším tlakům. Nezatížené kosti 

zapříčiňují následné a postupné řídnutí kostí, čímž se zvyšuje riziko jejich zlomenin.  

Ke zlomeninám u jedinců s ML dochází nejčastěji při pádech z invalidního vozíku či při 

nešetrných přesunech. Zlomeninu jedinec necítí, proto je důležité sledovat projevy, 

podle nichž ji můžeme rozpoznat: pocení, otoky a v nejhorším případě i autonomní 

dysreflexie. Tyto stavy je nutno řešit s lékařem, který rozhodne o následujícím 

léčebném postupu. Jedinec po poranění míchy může takovýmto stavům předcházet 

pravidelnou vertikalizací do stoje (vertikalizační stoly, stojany) a tím zvýšit zatížení 

kostí  (Kolář, 2009; Faltýnková et al., 2004; Kříž et Hyšperská, 2009). 

 

3.7 Systém péče o pacienty s míšní lézí 

Jedinec po poranění míchy prochází celkem třemi fázemi péče (viz následující). 

První fáze se dělí na další dvě: akutní a postakutní. Druhá fáze se nazývá chronická  

a třetí reintegrační (Wendsche, 2009). 

 

3.7.1 Akutní a postakutní fáze 

V první fázi akutní (urgentní) je poraněný jedinec převezen na anasteziologicko-

resuscitační oddělení (ARO). Podstoupí operaci/e, kterou/kterými se docílí dekomprese 

míchy a stabilizace páteře. V této fázi jedinec také prochází spinálním šokem, který 

zpravidla trvá 2–8 týdnů. Dochází též k selhávání základních životních funkcí.  
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U pacienta se zjišťuje jeho kloubní pohyblivost, citlivost, volní hybnost atd. 

Důležitá je prevence komplikací – infekcí močových cest, proleženin, embolie  

a dalších. Podstatnou část programu v akutní fázi tvoří fyzioterapie, při níž se jedinec 

polohuje, provádějí se pasivní pohyby končetin, dechové terapie, cvičí se na MotoMedu 

atd. Je však potřeba dbát na to, abychom jedince v akutní fázi nepřetěžovali a brali  

v potaz rychlou únavnost celého organismu (Kříž, 2013; Wendsche, 2009). 

V první fázi postakutní se pacient dostává na specializovaná oddělení, jakými jsou 

spinální jednotky (dále jen SJ), které jsou v České republice celkem čtyři – v Praze, 

Liberci, Brně a Ostravě. Na SJ se dostávají pacienti ve 3.–12. týdnu po zranění  

a zůstávají zde 2–3 měsíce. Pacientům odeznívá míšní šok a mají operačně 

stabilizovanou páteř. Nemají však obnovenou činnost střev a nejsou mobilizováni do 

vozíku či stoje. Vyskytují se u nich spazmy (svalové křeče). Péče na SJ je péčí 

interdisciplinární – spolupracují fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologické a sociální 

poradny. Nejdůležitější funkcí SJ je ochrana před dalšími hrozícími komplikacemi 

(např. dekubity). Je tedy třeba určit vhodnou medikaci a zavést náhradní způsob 

vyprazdňování a močení (Kříž, 2013; Wendsche, 2009). 

 

3.7.2 Chronická fáze 

V druhé chronické fázi pacient pobývá na spinální rehabilitační jednotce (SRJ) 

v rehabilitačním ústavu či v jiných ústavních a ambulantních rehabilitačních zařízeních 

po dobu 4–5 měsíců. Pro pacienty jsou dostupná tři rehabilitační zařízení: Hamzova 

odborná léčebna Luže – Košumberk, Rehabilitační ústav Hrabyně a Rehabilitační ústav 

Kladruby. Zde se snaží připravit jedince s poraněním míchy na návrat do denního  

a pracovního života a dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti. Důraz je kladen na 

využívání vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pacient se učí 

manipulovat s vozíkem. Dále se jedinec učí korektnímu sedu ve vozíku, pravidelně 

cvičí s fyzioterapeuty a ergoterapeuty a v neposlední řadě se věnuje i sportovním 

aktivitám (Kříž, 2013; Wendsche, 2009). 
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3.7.3 Reintegrační fáze 

Třetí, reintegrační neboli pozdní fáze se zaměřuje na integraci jedince do 

společnosti (vypořádání se se špatnou životní situací), na zvládání aktivit denního života 

a na jeho zařazení do práce (sociální a finanční problémy). Do této oblasti také spadá 

řešení případných komplikací, opakované absolvování rehabilitačních pobytů  

a hospitalizace. Typickými komplikacemi mohou být dekubity, spasticita, bolesti, 

záněty močových cest, kontraktury atd. (Kříž, 2019; Wendsche, 2009). 

V reintegrační fázi je kladen důraz především na celoživotní podporu jedince a na 

kvalitu jeho života. Nesoustředíme se pouze na zdravotní aspekty, ale dbáme i na oblast 

pohybové aktivity jedinců (sportovní kurzy), nutrici, základní hygienické návyky, 

zdravý životní styl, prevenci zdravotních obtíží, psychiku, socializaci (kurzy pro rodiny 

s dětmi), zájmy (výtvarné kurzy) atd. V České republice máme kvalitní a vysokou 

úroveň ucelené rehabilitace, která podporuje jedince v bio-psycho-sociálních oblastech. 

Zaměřuje se na biologické, psychické, ale i sociální (tedy společenské) složky. 

Biologická složka se zabývá zdravotními aspekty, edukací, fyzioterapií, ergoterapií, 

pohybovou aktivitou, nutricí atd., zatímco psychologická složka se věnuje psychické 

stránce člověka, jeho psychickým stavům (náladám, depresím), rodinným  

a partnerským vztahům, poskytuje psychologickou podporu (individuální i skupinovou), 

peer mentoring a další. Sociální složka se zaměřuje na podporu soběstačnosti jedince 

v místě bydliště, sociální dávky a služby (osobní asistence, odlehčovací služby, …), 

společenské aktivity pro rozvoj jedince atd. 

Absolvování pobytu v rehabilitačních zařízeních či využití jejich odborných 

poradenských služeb je dobrovolné rozhodnutí každého jedince po poranění míchy. 

Zařízení nabízejí klientům komplexní mezioborovou podporu (fyzickou, sociální,  

i psychickou). Takovými podpůrnými zařízeními jsou například Česká asociace 

paraplegiků (CZEPA, z.s.), ParaCENTRUM Fenix, z.s. či Centrum Paraple, o.p.s. 

 

3.7.3.1 Centrum Paraple, o.p.s. 

Nestátní zdravotnické zařízení Centrum Paraple, o.p.s. (dále jen CP), založil 

Zdeněk Svěrák společně s občanským sdružením Svaz paraplegiků v roce 1994.  
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CP poskytuje služby výhradně lidem s míšní lézí z celé České republiky, kteří se ocitli 

v těžké životní situaci. Klientům jsou poskytovány pobytové i ambulantní sociální 

služby a odborné poradenství (Výroční zpráva Centra Paraple 2018, 2019; Jarošová et 

al., 2016; Svobodová, Šlauf, Vařeková, 2020). 

Práce v CP je multidisciplinárního charakteru. Navzájem spolupracují jednotlivé 

úseky – fyzioterapie, ergoterapie (včetně instruktorů soběstačnosti), pohybová terapie, 

ošetřovatelství, úsek osobní asistence, sociální práce, psychologie a další externí 

pracovníci, například nutriční terapeut, psychiatr atd. Specialisté jednotlivých úseků se 

snaží svou prací docílit co největší soběstačnosti a nezávislosti klientů v běžném životě, 

zlepšit jejich psychický a fyzický stav, usnadnit jim náročné denní situace a návrat do 

sociálního prostředí (rodina, zaměstnání, přátelé, …) a poskytnout jim pro to vhodné 

podmínky. Dále CP nabízí pomoc i rodinám klientů prostřednictvím poradenství  

a poskytováním informací k dané problematice (Výroční zpráva Centra Paraple 2018, 

2019; Jarošová et al., 2016; Svobodová, Šlauf, Vařeková, 2020).  

V rámci pobytové služby klienti přijíždějí na třítýdenní sociálně rehabilitační 

pobyt,  v jehož průběhu s pracovníky Centra Paraple řeší komplikace a problémy, které 

je dlouhodobě trápí – fyzický/psychický stav, zdravotní potíže, financování 

kompenzačních pomůcek, soběstačnost, aktivity denního života, nezaměstnanost, 

problémy v rodině atd. Dále jsou klienti edukováni o možných komplikacích postižení  

a správném životním stylu, přičemž jim zaměstnanci CP nebo externí pracovníci 

prezentují další možné produkty a služby. Mimo jiné si klienti na pobytu mohou 

vyzkoušet mnoho pohybových aktivit či projevit zájem o účast na tematických pobytech 

(Výroční zpráva Centra Paraple 2018, 2019). 

Tematické pobyty jsou sportovní kurzy zaměřené na specifické pohybové aktivity. 

Klienti vyjíždějí s  pohybovými terapeuty a asistenty na týden sportu do přírody. Vybrat 

si mohou lyžování, cyklistiku, splouvání Vltavy, potápění, týden všeobecných sportů či 

čtyřkolky (Výroční zpráva Centra Paraple 2018, 2019; Svobodová, Šlauf, Vařeková, 

2020).  

Ambulantním i externím klientům, kteří nejsou na pobytu, je k dispozici speciálně 

upravená posilovna (vnitřní i venkovní), v níž je možno pohybovat se či cvičit  
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a posilovat na invalidním vozíku. Klienti si též mohou zapůjčit sportovní pomůcky pro 

vlastní aktivity (Svobodová, Šlauf, Vařeková, 2020). 
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4 NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DLE ASIA 

ASIA Impairment Scale (dále jen AIS) je neurologické vyšetření míšního poranění, 

jež vypracovala American Spinal Injury Association (ASIA). Zapisuje se do protokolu 

ASIA (Kolář, 2009). Pomáhá stanovit úroveň a rozsah míšní léze. K hodnocení se 

využívají stupně A až E, kdy klíčovým bodem je aktivita v křížových segmentech: 

 

Tabulka č. 1: Rozsah míšní léze (AIS), (Kolář, 2009) 

AIS A kompletní léze – absence motorické i senzitivní funkce v segmentech S4/5 

AIS B nekompletní léze – zachované čití pod úrovní léze včetně segmentů S4/5 

AIS C 
nekompletní léze – zachovaná motorická funkce alespoň poloviny klíčových svalů 

pod úrovní míšní léze se svalovou sílou na stupni méně než 3 

AIS D 
nekompletní léze – zachovaná motorická funkce alespoň u poloviny klíčových svalů 

pod úrovní míšní léze se svalovou sílou na stupni 3 a více 

AIS E normální motorická a senzitivní funkce všech segmentů 

 

Hodnotí se tedy jak motorická, tak senzitivní funkce.  

Při hodnocení motorické funkce se hodnotí svalová síla v 10 svalových skupinách 

na horních a dolních končetinách.  V přesně definovaných polohách se hodnotí funkce 

tzv. klíčových svalů 0–5 body. Celkem tak lze získat až 100 bodů. U horních končetin 

(dále jen HK) hodnotíme: flexory a extenzory lokte, extenzory zápěstí, abduktor 

malíčku a dlouhý flexor ukazováku. U dolních končetin hodnotíme: flexory kyčle, 

extenzory kolene, dorzální flexory hlezna, dlouhý extenzor palce nohy a plantární 

flexory.  

Senzitivní funkci hodnotíme body 0–2, kdy 0 je žádná citlivost, 1 změněná 

citlivost a 2 normální citlivost. Hodnotí se vnímání kožní bolesti tzv. klíčových bodů 

každého z 28 dermatomů. Dermatomy jsou oblasti kůže inervované určitým míšním 

nervem. U testování senzitivní funkce se hodnotí jak lehký dotek, tak i schopnost 

rozeznání ostrého a tupého předmětu. Při senzitivním vyšetření je možné dosáhnout 
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maximálně 112 bodů. Neurologickou úroveň míšní léze určuje nejnižší segment 

s normální senzitivní a motorickou funkcí oboustranně (Štulík, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

Obrázek č. 8: Přední strana protokolu neurologického vyšetření dle ASIA (zdroj: 

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2014-1-7/mezinarodni-

standardy-pro-neurologickou-klasifikaci-misniho-poraneni-revize-2013-47214) 
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Obrázek č. 9: Zadní strana protokolu neurologického vyšetření dle ASIA (zdroj: 

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2014-1-7/mezinarodni-

standardy-pro-neurologickou-klasifikaci-misniho-poraneni-revize-2013-47214) 
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5 ZRCADLOVÉ NEURONY 

„Jako by zrcadlové neurony byly jakýmisi samotnou přírodou vytvořenými 

virtuálními simulacemi záměrů ostatních bytostí.“ (Ramachandran, 2013, s. 154–155). 

 

5.1 Historie 

Roku 1991 skupina italských vědců v Parmě (Giacomo Rizzolatti, Giuseppe Di 

Pellegrino, Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese) objevila 

v premotorické korové oblasti u opic zrcadlové neurony (mirror neurons). Jejich 

výzkum na primátech ukázal, že zrcadlové neurony se aktivují jak v momentě vlastního 

pohybu, tak i v momentě, kdy opice pouze pozorují daný pohybový vzorec. Název 

„zrcadlové“ nesou neurony tedy právě proto, že zrcadlí pohyby a chování druhých 

(Rizzolatti; Fabbri-Destro, 2010).  

 

5.2 Zrcadlové neurony u opic 

Zrcadlové neurony (dále jen ZN) jsou určitým typem vizuomotorických neuronů. 

Původně byly ZN objeveny u opic v oblasti F5 (premotorická oblast kortexu). Následně 

byly také nalezeny v inferiorním parietálním lobulu. ZN se aktivují v momentě, kdy 

opice provádí určitý pohyb nebo když pozoruje jiného jedince (opici nebo člověka) 

vykonávajícího podobný úkon (Rizzolatti; Craighero, 2004). 

Další oblasti, které tvoří část systému zrcadlových neuronů, jsou superiorní 

temporální sulcus (sulcus temporalis superior, STS) a oblast 7b v inferiorním 

parietálním lobulu (lobulus parietalis inferior, IPL). Sulcus temporalis superior kóduje 

větší počet pohybů než neurony oblasti F5, ale postrádá motorické vlastnosti (neaktivuje 

se v případě vykonávání pohybu). Oblast neuronů 7b v lobulus parietalis inferior je 

heterogenní a má roli v kódování senzorických podnětů a odpovídá na 

somatosenzorické, vizuální nebo bimodální podněty. Navíc ZN mají také motorické 

vlastnosti a aktivují se při pozorování i vykonávání pohybu. Lobulus parietalis inferiror 
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dostává vstupy ze sulcus temporalis superior a posílá důležité výstupy do ventrálního 

premotorického kortexu zahrnujícího oblast F5 (Rajmohan a Mohandas, 2007). 

 

5.2.1 Pokusy na opicích 

Při pokusu na opicích rodu makak vepří (Macaca nemestrina) bylo využito 

jednoduchého pohybu: opice sahala pro arašíd na podnosu. Zrcadlové neurony byly 

snímány pomocí senzorů, díky nimž se dalo určit, zda a kdy se zrcadlové neurony 

aktivují. Zrcadlové neurony se skutečně aktivovaly, když opice sáhla po arašídu. Vědci 

pokračovali v testování opic a zjistili, že zrcadlové neurony reagují, i když opicím za 

světla arašíd jen ukážou, následně zhasnou a opice si pro něj musí sáhnout potmě. 

Největším objevem však bylo zjištění, že se zrcadlové neurony aktivují  

i tehdy, kdy po arašídu sahá jiná opice či osoba. Buňky se tedy aktivují, i když opice 

daný pohyb neprovádí. Dále byla objevena souvislost mezi aktivací zrcadlových 

neuronů a zvukem typickým pro daný pohybový vzorec. Například zabalený arašíd 

v šustivém papíru opět aktivuje svým zvukem zrcadlové neurony makaků (Bauer  

a Michňová, 2016; Rizzolatti a Fabbri-Destro, 2010; Iacoboni, 2008).  

 

5.2.2 Kanonické a zrcadlové neurony 

V oblasti F5 u opic existují dva druhy vizuomotorických neuronů – kanonické 

neurony (canonical neurons), které reagují na prezentaci objektu, a zrcadlové neurony 

(mirror neurons), které reagují na provedení akce a na pozorování přímé interakce 

s objektem. Zrcadlové neurony vyžadují interakci mezi biologickým efektorem (ruka 

nebo ústa) a objektem. Pohled na objekt samotný, na jedince napodobujícího akci nebo 

na jedince, který provádí bezpředmětová (nepředmětně-přímá) gesta, je neefektivní. 

Význam/hodnota objektu nemá u opice zjevný vliv na odpověď zrcadlových neuronů – 

odpovědi jsou stejné intenzity v případě uchopování potravy i geometrického tělesa. 

(Rizzolatti a Craighero, 2004; Rajmohan a Mohandas, 2007).  

Kanonické neurony mají obdobné vlastnosti jako ZN – aktivují se v momentě, kdy 

provádíme určitou činnost (např. uchopování jablka), ale aktivují se i tehdy, když se na 
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předmět (např. jablko) jen podíváme. Vědci se domnívají, že kanonické neurony hrají 

zásadní roli v transformování vizuálního vjemu objektů na motorické plány pro 

interakci s nimi.  

Oblast F5 obsahuje také sluchové zrcadlové neurony (auditory mirror neurons), jež 

reagují nejen na pozorování pohybu, ale také na pohyb s typickým zvukem (např. 

křupání oříšku, trhání papíru atd.) (Ramachandran, 2013; Oztop et al., 2013). 

 

5.2.3 Dělení zrcadlových neuronů 

Definující charakteristikou parietálních a premotorických zrcadlových neuronů je 

jejich blízký vztah a shoda mezi motorickými odpověďmi, které kódují, a vizuálně 

motorickými úkony, na které reagují. Na základě typu shody mezi výkonnými  

a observačními motorickými úkony, které aktivují zrcadlové neurony, byly zrcadlové 

neurony rozděleny na přísně shodné (strictly congruent) a široce shodné (broadly 

congruent). Strictly congruent zrcadlové neurony se aktivují, když pozorovaný  

a vykonávaný efektivní motorický úkon jsou identické jak z hlediska cíle (např. 

uchopování), tak z hlediska, jakým způsobem je cíle dosaženo (např. preciznost úchopu 

– uchopení objektu palcem a ukazováčkem). Vyžadují tedy interakci mezi biologickým 

efektorem a objektem. Tyto zrcadlové neurony představují jednu třetinu zrcadlových 

neuronů z oblasti F5. Naopak broadly congruent zrcadlové neurony vyžadují ke své 

aktivaci podobnost a nikoli identičnost mezi pozorovanými a vykonávanými 

efektivními motorickými úkony (nevyžadují sledování přesně cíleného motorického 

úkonu, který kódují). Nemají tedy přesnou interakci mezi efektorem a objektem. 

Broadly congruent ZN představují zbylé dvě třetiny F5 neuronů (Rizzolatti a Craighero, 

2004; Fabbri-Destro a Rizzolatti, 2008; Rajmohan a Mohandas, 2007).  
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Obrázek č. 10: Laterální pohled levé hemisféry na oblast zrcadlových neuronů u 

opic (oblast F5) (zdroj: https://www.pnas.org/content/109/29/11848) 

Obrázek č. 11: Aktivace zrcadlových neuronů u opic  

(zdroj: http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/mirror-neurons-quarter-century-new-

light-new-cracks/) 
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5.3 Zrcadlové neurony u člověka 

U lidí neexistují žádné studie, ve kterých by byly zaznamenány jednotlivé 

neurony z údajných/předpokládaných zrcadlových neuronových oblastí, protože použití 

invazivních technik na lidském mozku není možné. Přímé důkazy existence 

zrcadlových neuronů u lidí jsou nedostatečné, avšak existuje velké množství dat, která 

nepřímo dokazují, že systém zrcadlových neuronů u lidí existuje. Tyto důkazy pramení 

především z neurofyziologických a mozkových zobrazovacích experimentů (Rizzolatti  

a Craighero, 2004). 

Neurofyziologické experimenty ukazují, že když jedinec pozoruje akci prováděnou 

jiným jedincem, začne být jeho motorická kůra aktivní, a to za zjevné nepřítomnosti 

motorické aktivity. První důkazy v tomto směru byly provedeny v 50. letech 20. století 

Gestautem a jeho spolupracovníky, kteří k prokázání existence ZN využili metodu EEG 

(elektroencefalografii). Následovaly další studie s využitím EEG, ale i MEG 

(magnetoencefalografie), potvrzující přítomnost ZN u lidí (Rizzolatti  

a Craighero, 2004).  

Konkrétnější důkazy, že motorický systém u lidí má zrcadlové vlastnosti, poskytly 

studie pracující s transkraniální magnetickou stimulací (dále jen TMS). TMS je 

neinvazivní technika pro elektrickou stimulaci nervového systému. Pokud se TMS 

aplikuje na motorickou kůru ve vhodné stimulační intenzitě, motorické evokované 

potenciály (MEP) mohou být zaznamenávány ve svalech kontralaterálních končetin 

(Rizzolatti a Craighero, 2004).  

Podstatou mechanismu zrcadlových neuronů je transformace specifické senzorické 

informace do motorického formátu. Tento mechanismus lze dokázat použitím již výše 

zmiňovaných metod: TMS, EEG, MEG a dále využitím mozkových zobrazovacích 

metod jako PET (pozitronová emisní tomografie) a fMRI (funkční magnetická 

rezonance). Důkaz existence zrcadlového mechanismu u lidí je založen na těchto 

zmíněných technikách (Fabbri-Destro a Rizzolatti, 2008).  

Existují teorie, které dávají zrcadlové neurony (dle jejich anatomické lokace) do 

souvislosti s porozuměním jednání a jeho záměrům, empatií, emočním cítěním, 

napodobováním (imitací), intuicí a osvojováním si jazyka. Bylo také prokázáno, že 

zrcadlové neurony se aktivují i tehdy, když testovanou osobu vyzveme k představě či 



 

45 

 

napodobení určitého pohybu (Fabbri-Destro a Rizzolatti, 2008; Bauer; Michňová, 

2016).  

ZN dávají lidem možnost předvídat, tedy „číst“ záměry ostatních lidí. Z pohybu 

druhého člověka odvozujeme jeho následnou reakci, o níž se domníváme, že se ji chystá 

provést. Naše zrcadlové neurony ji automaticky nasimulují. ZN nejen předvídají, co se 

stane, tedy jak se daný jedinec zachová, ale dokáží do určité míry i odvodit, co si druhý 

jedinec myslí. Díky ZN můžeme napodobovat pohyby druhých, s čímž se také pojí 

předávání kulturně podmíněných postojů a dovedností mezi generacemi 

(Ramachandran, 2013). 

Rizolatti předpokládá, že ventrální premotorická oblast u opic je pravděpodobně 

předchůdcem naší Brocovy oblasti (centrum řeči) – zde se totiž nachází velké množství 

zrcadlových neuronů. Dále se hovoří o možné poruše zrcadlových neuronů u osob se 

schizofrenií či autismem. Studie prokázaly nedostatečnou aktivaci systému zrcadlových 

neuronů u dětí s poruchami autistického spektra během imitace a pozorování emočních 

expresí. Důvodem sociálního deficitu u autismu může být tedy brzká dysfunkce 

systému zrcadlových neuronů. 

Dle Ramachandrana a jeho kolegů souvisí s poruchou zrcadlových neuronů  

i porucha anosognózie, kdy si pacient svou poruchu či nemoc neuvědomuje nebo ji 

dokonce popírá. Dle jejich výzkumů někteří pacienti popírali nejen své ochrnutí, ale  

i ochrnutí jiného pacienta (Ramachandran, 2013; Fabbri-Destro a Rizzolatti, 2008; 

Bauer a Michňová, 2016; Dapretto et al., 2006). 

 

5.3.1 Senzorické zrcadlové neurony 

Kromě motorických zrcadlových neuronů existují také senzorické zrcadlové 

neurony nacházející se v předním cingulu (anteriorním cingulárním kortexu = cortex 

cingularis anterior). Na rozdíl od motorických ZN nereagují na pohyb, ale reagují na 

dotyk a bolest. Ramachandran tyto neurony s oblibou nazývá „Gándhího neurony“, 

protože určitým způsobem stírají hranici mezi „já“ a „ostatní“ (neuron samotný rozdíl 

mezi těmito dvěma subjekty nerozezná) (Ramachandran, 2013).  
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Senzorické ZN se tedy aktivují, když zažíváme bolest nebo se nás někdo dotýká, 

ovšem stejně tak se tyto neurony aktivují i v momentě, kdy dotyk či bolest prožívá 

druhá osoba. Tento jev zaznamenali výzkumníci z Torontské univerzity, kteří zkoumali 

pacienty po neurochirurgickém zákroku. Senzorické ZN se aktivovaly, když pacienta 

bodli jehlou do ruky, ovšem reagovaly i tehdy, když testovaný jedinec spatřil jiného 

pacienta zažívajícího stejný bolestivý podnět (bodnutí jehlou) (Ramachandran, 2013). 

Aktivace senzorických ZN při pohledu na jinou osobu prožívající bolest byla dále 

zkoumána a potvrzena zobrazovacími metodami. Nicméně žádný takovýto pozorovaný 

jev ve skutečnosti na vlastní kůži necítíme. Ramachandran tvrdí, že od reálného pocitu 

nás dělí pouze naše kožní a kloubní receptory, které nedovolí, abychom pozorovaný jev 

pociťovali jako vlastní. Teorii Ramachandran potvrdil na výzkumech s pacienty po 

amputaci horní končetiny, kteří trpěli fantomovými bolestmi. Pacienti ve svých 

fantomových končetinách pociťovali veškeré taktilní a bolestivé vjemy, které 

pozorovali na jiné osobě. Dalším jeho experimentem, který potvrdil teorii senzorických 

ZN, bylo znecitlivění paže zkoumané osoby anestetiky. Zkoumaný jedinec na své paži 

pak pociťoval reálné dotyky, které pozoroval na druhé osobě (Ramachandran, 2013). 

 

5.3.2 Oblasti výskytu zrcadlových neuronů u lidí 

Zobrazovací metody prokázaly, že když člověk pozoruje nějakou akci, aktivuje se 

ventrální premotorická kůra, inferiorní frontální gyrus (gyrus frontalis inferior, IFG, 

Brocova oblast, Brodmannova oblast 44 a 45), spodní část precentrálního gyru (Gyrus 

precentralis), rostrální část inferiorního parietálního lobulu (Lobulus parietalis inferior, 

IPL) a také primární motorická a somatosenzorická kůra, temporální, okcipitální  

a parietální vizuální oblasti. Frontální a parietální oblasti zrcadlových neuronů jsou 

somatotopicky organizovány (každé části povrchu těla odpovídají určité okrsky 

neuronů). Aktivace pars opercularis (funkční část inferiorního frontálního gyru) 

reflektuje pozorování akcí distální ruky a úst, zatímco aktivace premotorického kortexu 

reflektuje pohyby proximální paže a krku. Zrcadlové neurony u lidí, na rozdíl od těch  

u opic, se aktivují dokonce i tehdy, když jedinec pozoruje bezvýznamné intransitive 

movements/actions (nonobject-directed, pohyby bez předmětu – např. gesta rukou). 

Pozorování transitive actions (obejct-directed, pohyb směřující k předmětu/objektu – 
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např. ruka uchopující předmět) způsobuje aktivaci frontálního a parietálního uzlu 

systému zrcadlových neuronů, zatímco intarnsitive actions vedou k aktivaci pouze 

frontálního uzlu (Hari, 2006; Rajmohan a Mohandas, 2007; Fabbri-Destro a Rizzolatti, 

2008; Rizzolatti a Craighero, 2004). 

Zrcadlový mechanismus je také přítomen v insule (insulárním kortexu)  

a anteriorním cingulárním kortexu. Tento mechanismus transformuje pozorované 

emoční situace do visceromotorických odpovědí analogických těm, které jsou přítomny, 

když jedinec tyto emoce opravdu zažívá. Tento emoční zrcadlový systém dává 

pozorovateli přesný pocit, co ostatní cítí. Ostatní sítě obsahující zrcadlové mechanismy 

se podílejí na kódování nepřechodných pohybů a na přetváření zvukových fenoménů na 

motorické úkony, které vyvolávají (Fabbri-Destro a Rizzolatti, 2008). 

 

Obrázek č. 12: Oblasti zrcadlových neuronů v lidském mozku – IFG = inferior 

frontal gyrus (inferiorní frontální gyrus); PMv = ventral premotor area (ventrální 

premotorická oblast); IPL = inferior parietal lobule (inferiorní parietální lobulus); 

STS = superior temporal sulcus (superirorní temporální sulcus) 

(zdroj: https://www.scirp.org/html/14-3900088/8a9e37ee-eb73-494c-b316-

c2ba2aba5cda.jpg) 
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5.3.3 Systém zrcadlových neuronů a dráždivost míchy 

Zda má pozorování akcí prováděných ostatními vliv na vzrušivost/dráždivost 

míchy, zkoumali Baldissera a spol. (2001) měřením velikosti H-reflexu evokovaného ve 

flexorových a extenzorových svalech dobrovolníků během pozorování otevírání  

a zavírání ruky prováděných jiným jedincem. Výsledky ukázaly, že velikost H-reflexu, 

který byl zaznamenán ve flexorech, se zvýšila v průběhu pozorování otevírání ruky, 

zatímco poklesla, když pozorovaný subjekt ruku zavíral. U extenzorů tomu bylo 

naopak. Zatímco se kortikální dráždivost mění podle viděných pohybů, míšní dráždivost 

se mění opačným směrem. Tyto objevy indikují, že v míše existuje inhibiční 

mechanismus, který zabraňuje provedení pozorované akce a nechává tak kortikální 

motorický systém volně reagovat na akce bez rizika zjevného vzniku pohybu (Rizzolatti 

a Craighero, 2004). 

 

5.3.4 Výzkumy zrcadlových neuronů a diagnózy 

Velké množství studií, článků a výzkumů se zabývá především zkoumáním 

zrcadlových neuronů (funkcemi a poruchami) a jejich možným ovlivněním u jedinců po 

amputacích s fantomovými bolestmi, po mrtvicích, u jedinců s autismem, schizofrenií, 

s afázií (porucha řeči) atd. U jedinců se spinálním poškozením je těchto výzkumů 

bohužel málo. Některé výzkumy se však věnují možnosti ovlivnění (zmírnění) 

neuropatických bolestí u jedinců s míšní lézí. Přehledová studie (review) „Virtual 

reality for spinal cord injury-associated neuropathic pain: Systematic review“ zmiňuje 

teorii snížení neuropatických bolestí u jedinců s míšním poraněním právě ovlivněním 

zrcadlových neuronů (Chi et al., 2019). 

Objevení zrcadlových neuronů je považováno za jeden z nejvýznamnějších 

mezníků v neurovědě během posledních desítek let. Středem pozornosti mnoha vědců 

však zůstává otázka, jak se ZN cíleně pracovat. Vznikají nové studie, výzkumy  

a projekty, které shromažďují další data a posouvají poznatky v těchto oblastech dále 

(Bauer; Michňová, 2016).   

 

  



 

49 

 

6 VIRTUÁLNÍ REALITA 

Technologický pokrok se napříč odvětvími každým rokem zrychluje. Ačkoli má 

virtuální realita (dále jen VR, z anglického virtual reality) počátky již v minulém století, 

její rozvoj nastává především v několika posledních letech. Zásluhou reklamní 

propagace a relativně nízké ceny si dnes může pořídit příslušenství umožňující VR 

téměř každý. Virtuální realita může být díky své jednoduchosti použita i v pohodlí 

domova. VR má své využití v mnoha oblastech; uplatnění našla například v armádě, ve 

stavebnictví, v zábavě či sportu a v neposlední řadě i v medicínské a rehabilitační 

oblasti. 

 

6.1 Definice virtuální reality 

Definici virtuální reality není snadné stanovit, v literatuře bývá VR často 

zaměňována za jiné významy. Obecně však můžeme říci, že VR je vytvořený fiktivní 

svět. Pro širokou veřejnost znamená VR technologii, fantazii, sen i realitu.  

Virtuální realita tedy označuje počítačem vytvořenou simulaci, při níž může 

uživatel interagovat v umělém trojrozměrném prostředí pomocí elektronických zařízení, 

jako jsou např. speciální brýle, ovladače či rukavice vybavené senzory. V tomto 

prostředí zažívá uživatel realistický zážitek a snahou je, aby jedinci prostředí přijímali 

jako skutečné. 

Každý člověk rád utíká z reality a každý k tomu má jiné záminky. U osob s míšní 

lézí může být touha uniknout realitě, byť jen na pár minut, velice silná a naprosto 

oprávněná. Právě tento útěk jim může VR zprostředkovat (Fuchs et al., 2011; Žára  

et al., 2004; Mitchell, 2020).   
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6.2 Dělení virtuální reality 

Sak (2007) dělí VR dle míry pohlcení/interaktivity na: 

1. Pasivní virtuální realitu  

Uživatel realitu pasivně sleduje (např. sledování filmu), ale nijak do reality 

nezasahuje a nemůže ji měnit či ovlivňovat. Videa se mohou natáčet mobilním 

telefonem, kamerou či speciální 360° kamerou. 

2. Aktivní virtuální realitu  

Uživatel může ovlivňovat svůj pohyb ve virtuálním prostředí  

(např. vybírá si, co si prohlédne či jakou rychlostí a směrem se vydá), prostředí 

však měnit nemůže, chybí zpětná vazba. 

3. Interaktivní virtuální realitu  

Účastník může prostředí prozkoumávat, ale dokonce i měnit (např. je možné 

uchopovat předměty). Tato forma je zatím nejdokonalejší formou VR  

a mozek přestává rozlišovat skutečnost od VR (Sak; Mareš, 2007; VR Life, 

2021). 

Žára (2004) dělí VR na:  

1. Pohlcující virtuální realitu (immersive VR) 

Cílem pohlcující VR je oprostit uživatele co nejvíce od skutečného světa  

a přimět ho intenzivně vnímat svět fiktivní. K tomuto intenzivnímu vjemu se 

využívá helma s brýlemi, sluchátka a rukavice. Může být využit také simulátor, 

jenž uživateli svým nakláněním navozuje pocit pádu. 

2. Rozšiřující virtuální realitu (augmented VR) 

Rozšiřující virtuální realita kombinuje svět virtuální se světem reálným. 

Využití rozšiřující VR je známé například ve vojenství, kdy kamera přenáší na 

obrazovku snímaný reálný okolní svět a výsledný obraz je doplňován o další 

značky – kupříkladu označení přátelských a nepřátelských objektů. 

3. Jednoduchá virtuální realitu (desktop VR, low-end VR) 

Tato VR zahrnuje například počítačové hry, simulace ve vesmíru atd. K této 

simulaci potřebujeme pouze obrazovku, reproduktory a myš sloužící jako 

uchopovací a ukazovací zařízení. 
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4. Distribuovanou virtuální realitu (distributed VR) 

Distribuovaná VR se využívá například pro herní účely. Stejný simulovaný 

svět na počítačové obrazovce jednoho uživatele se zobrazuje i na obrazovce 

dalších hráčů. Díky spojení přes internet se tito hráči mohou ve virtuálním světě 

potkat (i přes to, že každý může pocházet z jiné země) (Žára  

et al., 2004).   

Moderní dělení VR: 

1. Fully-immersive VR 

Fully-immersive VR je plně pohlcující virtuální realita – zahrnující brýle na 

VR (head-mounted display), sluchátka, rukavice, popř. běžecký pás či závěsné 

zařízení. Poskytuje uživatelům co nejrealističtější zážitek, doplněný  

o zrakový a sluchový vjem. VR headsety zprostředkovávají vysoké rozlišení  

a široké zorné pole, čímž umocňují pocit reálnosti. Tento typ VR se běžně 

používá pro hraní her a další zábavní účely. 

2. Non-immersive VR 

Non-immersive VR je nepohlcující virtuální realita, která je nejběžnějším 

typem VR v našich každodenních životech, a proto se někdy zapomíná, že také 

patří do kategorie VR. Do tohoto typu VR spadá např. hraní videoher (jsme ve 

fyzickém prostoru a interagujeme s virtuálním prostorem). V podstatě všechna 

zařízení typu počítač, PlayStation, Xbox atd. poskytují non-immersive VR. 

3. Semi-immersive VR 

Semi-immersive VR je částečně pohlcující virtuální realita a je kombinací 

fully-immersive a non-immersive VR. Poskytuje uživatelům částečné virtuální 

prostředí, ve kterém mohou interagovat. Tento typ VR se převážně využívá pro 

vzdělávací a školicí/tréninkové účely či ve firmách pro využití virtuálních 

prohlídek. Většina semi-imerzivních virtuálních prostředí podporuje gyroskop, 

což např. u telefonu znamená, že virtuální prostor bude fixován na základě 

vertikální osy a je potřeba telefonem do různých směrů hýbat, aby si jedinec 

mohl virtuální prostředí prohlédnout. Mezi semi-imerzní příklady VR patří  

i letecký simulátor, kdy instrumenty před pilotem jsou reálné, ale v oknech 

letadla se promítá na plátnech virtuální prostředí. Semi-imerzivní simulace tedy 
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stále poskytují uživatelům pocit, že se nacházejí v jiné realitě, ale zároveň si 

uvědomují skutečný svět mimo virtuální prostředí. 

4. Augmented Reality 

Rozšířenou realitu také můžeme řadit mezi formu virtuální reality. Řadí se 

do ní situace, kdy se subjekt nebo zařízení zdá být v realitě, ale ve skutečnosti 

tomu tak není. Místo toho, aby se uživatel ocitl ve VR, je virtuální subjekt 

umístěn do reálného světa. Využití této technologie je časté např. u dekoratérů – 

prostřednictvím displeje telefonu si můžeme promítnout svůj pokoj a virtuálně 

do něj vložit nábytek a tím nasimulovat možné vybavení pokoje. Tuto simulaci 

však uvidíme jen skrze obrazovku mobilního telefonu. 

5. Collaborative VR 

Collaborative VR je forma virtuálního světa, kde se ve virtuální prostředí 

mohou setkávat různé osoby z různých míst (v 3D podobě či jako promítané 

postavy). Tímto typem VR může být videohra, kde se hráči objevují jako 

virtuální postavy, které mohou ovládat. S ostatními spoluhráči mohou 

komunikovat prostřednictvím mikrofonu, headsetů a chatováním. Hlavním cílem 

této formy VR je spolupráce mezi lidmi (Poetker, 2019; Sultan, 2021). 

 

6.3 Cybersickness (kybernetická nevolnost) 

Dle definice Stanleyho et al. (1997) je cybersickness (dále jen CS) soubor 

příznaků diskomfortu a malátnosti vyvolaných expozicí virtuální realitě. CS je typicky 

kategorizována jako forma vizuálně vyvolané/indukované kinetózy (form of visually 

induced motion sickness), která se projevuje nevolností vzniklou pozorováním pohybu. 

Tento druh kinetózy se liší od nevolnosti způsobené vozidlovými simulátory (simulator 

sickness), i když se jim symptomaticky velmi podobá. Mnoho jedinců ve VR zažívá CS, 

avšak někteří jsou vůči CS odolní. Uživatelé virtuální reality mohou zažívat nepříjemné 

fyzické pocity, jako jsou např. nauzea (nevolnost), únava očí, závrať, apatie, ospalost, 

únava, dezorientace, zvracení, rozostřené vidění, bolest hlavy, zvýšené slinění, citlivost 

žaludku, říhání a celkový diskomfort. Tyto pocity jsou však krátkodobé a po přerušení 

expozice VR vymizí. Déle přetrvávající komplikací však může být ospalost nebo 
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posturální instabilita. To, že jedinec negativní fyzické projevy nezvládá, se projeví 

předčasným ukončením aplikace VR. Projevy symptomů CS závisí na použitých 

technologiích, na designu prostředí a na činnostech, které uživatelé ve virtuální realitě 

provádějí (Weech et al., 2019; Nesbitt et al., 2017). 

 

6.4 Využití virtuální reality v ucelené rehabilitaci 

Využívání virtuální reality v rehabilitaci osob s různými diagnózami se 

v zahraničí rozmáhá více než v České republice. Existují vývojové společnosti, které 

nabízejí své systémy do nemocnic, rehabilitačních center a domácích prostředí. Jednou 

ze společností je např. Immersive Rehab, která vytváří interaktivní neurorehabilitační 

programy ve virtuální realitě za účelem efektivnějšího zotavování pacientů. Používáním 

virtuální reality Immersive Rehab se nabízí poutavé a motivační řešení současných 

omezení neurorehabilitace, konkrétně pro jedince s významnými neurologickými 

limitacemi mobility horních končetin a rovnováhy – např. jedince po mrtvici, 

s roztroušenou sklerózou, amyotrofickou laterální sklerózou a míšní lézí. Jedinci 

vstupují do 3D světa a provádějí rehabilitační cvičení pomocí interakce s virtuálními 

objekty, což je pro ně v běžném světě nemožné. Pokud dosáhneme toho, aby si lidský 

mozek myslel, že doopravdy hýbeme objekty, je pak možné využít mozkové 

neuroplasticity – např. schopnost změny a adaptace, což může vést k důležitému 

zlepšeních motorických funkcí (Immersive Rehab, 2016–2021).  

VAST.Rehab je dalším plně vybaveným rehabilitačním systémem využívajícím 

virtuální realitu. Své služby nabízí nejen malým fyzioterapeutickým zařízením, ale  

i největším nemocnicím na světě. VAST.Rehab motivuje pacienty k účasti na 

rehabilitačním procesu a automaticky zaznamenává pacientův progres. Terapeuti se tak 

mohou více věnovat svým pacientům a méně byrokratickým povinnostem. Když se 

pacient naučí za pomoci klinického pracovníka se systémem pracovat, může terapii 

provádět v domácím prostředí. Všechna data se ukládají na společném cloudu, takže 

klinický pracovník může zkontrolovat, zda pacient provedl všechna předepsaná cvičení. 

VAST.Rehab cílí především na tyto rehabilitační oblasti: muskuloskeletární (síla, výdrž, 

fitness a kardiovaskulární trénink, …), neurologická (kvalita pohybu, uvědomění 
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pohybu a propriocepce, …), kognitivní (paměť, vnímání, exekutivní funkce, …) a na 

oblast rovnováhy (trupová a posturální kontrola, …) (VAST.Rehab, 2021).  

Evolv je výrobcem zdravotnických prostředků a specializuje se na vývoj software 

a hardware v oblasti digitálního zdraví, především v rehabilitaci. Spolupracují 

s nejlepšími rehabilitačními pracovníky v nemocnicích, na klinikách a akademických 

institucích po celém světě. Interagují se všemi zúčastněnými stranami – s pacienty, 

pečovateli, terapeuty a institucemi, které poskytují terapeutické služby. EvolvRehab byl 

vyvinut předními neurology, terapeuty a výzkumníky a dále přeložen do několika 

jazyků. Používá se ve více než 100 rehabilitačních centrech ve 20 zemích a je používán 

tisíci pacienty. Nabízí sadu terapeutických modulů pro horní a dolní končetiny – 

EvolvRehab Body. Systém se používá v interních, ambulantních i domácích prostředích 

a je navržen pro pacienty v různých neurologických stavech. Pro detekci pohybu je 

používána nízkonákladová kamera (není třeba senzorů upevněných na těle uživatele). 

EvolvRehab Hands je dalším produktem EvolvRehab, který se zaměřuje na 

procvičování jemné motoriky rukou – trénuje zručnost, rozsah pohybu a svalovou sílu. 

Společnost Evolv pro pacienty navrhla a vyrobila podpěru paže za účelem zkvalitnění 

procvičování jejich jemné motoriky (Evolv, 2018).  

Neuroforma je polský moderní systém, který prostřednictvím virtuální reality 

poskytuje podporu pro fyzickou a kognitivní rehabilitaci i pro balanční cvičení. Byl 

navržen odborníky z oboru neurorehabilitace a neuropsychologie ve spolupráci 

s předními polskými rehabilitačními a výzkumnými centry. Program je navržen 

především pro pacienty s neurologickými deficity a traumaty. Pacienti zpravidla stojí 

nebo sedí před obrazovkou, která prostřednictvím kamery zrcadlí jejich pohyb, a ve 

virtuálním prostředí se objevují různé objekty, jež mají pacienti za úkol chytit, posunout 

nebo zasáhnout. Pacienti dostávají okamžitou zpětnou vazbu o správnosti a úrovni 

výkonu za každou terapii. Úkoly jsou interaktivní a motivují pacienty k disciplinované 

práci. Neuroforma je dostupná ve třech verzích: pro pacienty, terapeuty a rehabilitační 

centra (Neuroforma, 2021). 

Další platformou je Corpus VR od společnosti inMotionVR, určený pro 

fyzioterapii a neuroterapii. Lze ji použít jako terapii pro fyzickou rehabilitaci, úlevu od 

bolesti a léčbu fyzických úzkostných poruch. V zahraničí však najdeme více 

rehabilitačních systémů (než jsou výše zmiňované) využívajících virtuální realitu pro 
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pacienty s různými diagnózami. Zajímavá jsou pak přímo rehabilitační centra, která 

virtuální realitu pacientům běžně aplikují (inMOTION VR).  

Ve Spojených státech amerických v Texasu (Forth Worth) najdeme neurologické 

zotavovací centrum (Neurological Recovery Center), které k léčbě diagnóz využívá 

robotiku, nejmodernější svalovou/nervovou stimulaci, vodní terapii, techniky zmírňující 

svalové atrofie a právě zmiňovanou virtuální realitu. Služby poskytují mladistvým  

a dospělým všech věkových skupin s různými diagnózami (poranění mozku, otřes 

mozku, mrtvice, Parkinsonova choroba, míšní poranění, periferní neuropatie, 

roztroušená skleróza a mnoho dalších neurologických onemocnění). Jejich terapie mají 

pozitivní vliv na psychický i fyzický stav pacientů a zábavnou formou cílí především na 

zvýšení soběstačnosti klientů v jejich každodenních životech (Neuro Rehab VR). 

V Izraeli v lékařském centru Sheba (Sheba Medical Center) najdeme tréninkové 

zařízení pro virtuální realitu. Tréninkové středisko je vybaveno digitálními 

technologiemi, senzory a video analýzou. Pomocí simulačních zařízení jsou pacienti 

plně ponořeni do virtuálního reaktivního prostředí, které nabízí fyzický zážitek – chůzi 

nebo běh ve vnějším světě. Poskytují rehabilitační péči pacientům s motorickými 

poruchami (Parkinsonova choroba, mrtvice, roztroušená skleróza, …), míšními lézemi 

(paraplegie, kvadruplegie), posttraumatickými stresovými poruchami, behaviorálními 

fobiemi (výšky, lety, …), amputacemi, dále pak ortotickým paraplegikům  

a kvadruplegikům a raněným vojákům izraelských obranných sil. Tréninkové středisko 

využívá k rehabilitaci multisenzorický systém CAREN (Computer Assisted 

Rehabilitation Environment). Ten slouží k diagnostice, k hodnocení rovnováhy  

a mobility a rehabilitaci. Při používání systému CAREN stojí pacienti na pohyblivé 

plošině, s níž je možno manipulovat. Součástí systému je velký 3D video monitor, 

grafická pracovní stanice a systém zachycující pohyb v reálném čase. CAREN 

podporuje denní aktivity jako je např. řízení automobilu nebo pěší turistika a pacient 

musí dynamicky reagovat na toto prostředí. Například pacient s novou protetickou dolní 

končetinou je nucen se naučit chodit a balancovat na klikaté kamenité cestě (Sheba 

International Medical Tourism Division). 
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Obrázek č. 13: Multisenzorický systém CAREN  

(zdroj: https://2mvpmi3xuiwg20v1pj6qne51-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2019/10/virtual-reality-training-facility.jpg) 

 

V Centru rehabilitace Revival (Revival Rehabilitation Centre) v Ottawě v Kanadě 

nabízejí virtuální realitu v rámci psychologických služeb k léčbě úzkostných poruch.  

Po odborné konzultaci nabízejí využití VR pacientům s posttraumatickou stresovou 

poruchou, specifickými fobiemi, úzkostnými poruchami a obsedantně kompulzivními 

poruchami (Revival, 2017).  

 

6.4.1 Virtuální realita a rehabilitace v České republice 

Společnost VR Life v Ostravě nabízí jako jeden ze svých produktů aplikaci VR 

Vitalis, kterou letos (2021) zařadila Nadace Vodafone do svého programu na podporu 

technologických projektů Laboratoř. Nabízejí rehabilitaci ve virtuální realitě jedincům 

po operacích, úrazech či po nemoci. Cílem je snížit zátěž fyzioterapeutů 

v rehabilitačních zařízeních a zajistit pacientům včasnou rehabilitaci. VR Vitalis nabízí 
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procvičování velkých kloubů na horních končetinách zábavnou formou, trénink 

kognitivních schopností, rehabilitaci dolních končetin pro chodící pacienty i simulátor 

chůze pro pacienty na invalidním vozíku. U terapie jedinců po poranění míchy VR cílí 

na aktivaci zrcadlových neuronů (VR Life, 2021).  

Pro klienty organizace Centra Paraple, o.p.s., je nyní ve vývoji rehabilitační hra ve 

virtuální realitě, kterou vyvíjí společnost iNFINITE Production a která je financována 

firmou Principal engineering. Hra bude zaměřena na aktivní pohyb jedinců po poranění 

míchy. Ti si ve virtuálním prostředí budou moci vyzkoušet jízdu na kajaku či běh na 

lyžích. Při aplikaci hry budou měřeny určité parametry pro případné srovnávání 

výsledků (např. rozsah pohybu, délka aktivity, délka a počet pauz, rychlost atd.). Hra je 

sice primárně tvořena pro jedince po poranění míchy, ale vhodná bude jistě i pro seniory 

či pro jedince s jinými diagnózami – cévní mozkovou příhodu, dětskou mozkovou 

obrnou, roztroušenou sklerózou aj. 

V roce 2018 vznikla také on-line platforma (https://www.vrehabilitation.com/), 

která poskytuje zdarma dostupná terapeutická videa zaměřená na chůzi. Videa vznikla 

za účelem podpory rehabilitačního procesu u pacientů s míšní lézí a délka jejich trvání 

je zhruba 5–10 minut. Doporučená frekvence sledování je 2–3krát denně po dobu 

několika týdnů až měsíců. Snahou této metody je zacílit na oblasti zrcadlových neuronů, 

které se při sledování pohybu zaznamenaného na videích aktivují a tím stimulují svaly 

zodpovídající za daný pohyb (VRehabilitation, 2018). 

 

6.5 Virtuální realita a její využití u diagnóz 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, virtuální realita má široké využití ve 

zdravotnictví a rehabilitaci. Existuje mnoho studií zabývajících se využitím virtuální 

reality u seniorů, u jedinců po cévní mozkové příhodě, po amputaci (fantomové bolesti), 

s roztroušenou sklerózou, amyotrofickou laterální sklerózou, dětskou mozkovou 

obrnou, u jedinců s úzkostnými poruchami a depresemi a u mnoha dalších. 

V prostředí virtuální reality je možné trénovat různé pohybové a psychické složky 

dle zaměření a typu postižení, např. kognitivní funkce, paměť, rovnováhu, svalovou 

sílu, rozsah pohybu, chůzi, … Cílit lze také na snížení úzkostí, bolestí, spasticity atd. 
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6.5.1 Virtuální realita u osob s míšní lézí 

Výzkumy virtuální reality u osob s míšní lézí prokazují pozitivní účinky jak ve 

fyzických, tak psychických oblastech a dokazují, že VR může mírnit sekundární 

komplikace jedinců po poranění míchy. Studie zkoumají nejčastěji témata vlivu VR na 

neuropatické bolesti, chůzi, svalovou sílu, rovnováhu, pohyblivost, senzitivitu  

a psychiku jedinců s ML. 

 

6.5.1.1 Vliv virtuální reality na svalovou sílu, chůzi a rovnováhu  

Alois Polák ve své diplomové práci „Vizuální neurorehabilitace u pacientů 

s inkompletní míšní lézí“ došel k závěru, že VR má vliv na klinický stav osob 

s inkompletní míšní lézí. Polák ve výzkumu porovnává skupinu kontrolní a skupinu 

výzkumnou. Obě skupiny podstoupily standardní rehabilitační plán v RÚ Kladrubech. 

Výzkumná skupina však mimo standardní rehabilitační plán denně sledovala po dobu 

jednoho měsíce (celkem 30 zhlédnutí) terapeutická videa skrze brýle na VR.  

U výzkumné skupiny bylo zaznamenáno trojnásobně vyšší zlepšení klinického  

stavu – konkrétně zlepšení svalové síly – než u skupiny kontrolní (Polák, 2017). 

V návaznosti na výsledky diplomové práce Mgr. Aloise Poláka vznikla studie 

„První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí“, v níž se autoři zaměřili opět 

na problematiku virtuální reality a jejího využití u osob s inkompletní míšní lézí. 

Výzkumu se zúčastnilo deset probandů, kteří byli rozděleni do dvou skupin (kontrolní  

a výzkumné). Obě skupiny absolvovaly rehabilitační program v Rehabilitačním ústavu 

Kladruby, přičemž výzkumné skupině byla navíc pouštěna terapeutická videa ve formě 

virtuální reality, která měla za cíl aktivovat zrcadlové neurony. Po měsíčním výzkumu 

vykázala sledovaná výzkumná skupina pacientů trojnásobně vyšší svalovou sílu než 

skupina kontrolní. Sledovaným parametrem byla pouze svalová síla pěti párů klíčových 

svalů dolních končetin a jako hodnotící nástroj bylo využito vyšetření ASIA Impairment 

Scale (Polák et al., 2017). 

Další studie použila zařízení Nintendo Wii Fit, které mělo prostřednictvím videoher 

ovlivnit především chůzi, koordinaci a rovnováhu osob s inkompletní míšní lézí. Opět i 

v tomto případě byl potvrzen pozitivní vliv virtuální reality. U zkoumané skupiny došlo 
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ke zvýšení rychlosti chůze a zlepšení rovnováhy. Probandi uváděli také tyto subjektivní 

pocity: zlepšení pohyblivosti, chůze a pokrok ve zvládání běžných denních aktivit 

(Utěšená, 2018). 

Obdobná studie (opět se zařízením Nintendo Wii Fit) se svými videohrami cílila na 

trénování dorzální flexe v kotníku, extenze v koleni a addukce či abdukce dolní 

končetiny. Intervence měla pozitivní vliv na rovnováhu a na sílu svalů  

a zlepšení pohyblivosti DK, ale neovlivnila rychlost chůze (Utěšená, 2018). 

Ve své diplomové práci „Vliv efektu virtuální reality na psychosomatický stav 

pacienta s míšní lézí“ (2020) zjišťuje autorka Kateřina Nosková, zda se u jedinců 

s inkompletní míšní lézí (celkem 7) změní po 3 měsících sledování terapeutických videí 

ve VR jejich klinický stav dle ASIA, zda má VR vliv na kvalitu života probandů 

(hodnoceno dle dotazníku SQUALA) či na míru schopnosti imaginace (hodnoceno 

dotazníkem WIAQ). Výzkum ukázal, že klinický stav probandů se změnil o 14,84 % – 

konkrétně senzitivně o 14,78 % a motoricky o 15,58 %. Dále bylo zjištěno, že VR nemá 

významný vliv na kvalitu života probandů, zato ovlivňuje míru schopnosti imaginace – 

změna představivosti oproti vstupním hodnotám o 7,08–24,48% dle daného typu 

představivosti (externí a interní vizuální představivost, kinestetická představivost) 

(Nosková, 2020). 

Systematický přehled „Effectiveness of virtual reality on balance ability in 

individuals with incomplete spinal cord injury: A systematic review“ je souborem 

studií, které zkoumaly vliv virtuální reality na rovnováhu a posturální stabilitu jedinců 

s inkompletní míšní lézí. Kritéria pro zařazení do této studie splnilo pět studií. Celkový 

počet probandů s inkompletní míšní lézí ve všech 5 studiích byl 56 – nadpoloviční 

většinu tvořili muži. Většina participantů (25) měla lézi v krční oblasti (kvadruplegie), 

v hrudní pak 14 a v bederní pouze 2 (jedna ze studií neposkytla informace o úrovni 

poškození míchy probandů). Sezení u vybraných studií trvala 30–60 minut, 2–5krát 

týdně, celkový počet sezení se pohyboval v rozmezí 12–18. Studie prokázaly pozitivní 

vliv VR na schopnost rovnováhy u jedinců s inkompletní míšní lézí (AIS C, D).  

Aby měla terapie VR na probandy příznivé účinky, navrhují autoři dle výsledků ze 

systematického přehledu aplikaci VR na 12–20 sezeních po dobu 30–60 minut a další 

provedení kvalitních studií zkoumajících tuto problematiku (Alashram et al., 2020). 
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Studie „Long-Term Training with a Brain-Machine Interface-Based Gait Protocol 

Induces Partial Neurological Recovery in Paraplegic Patients“ po dobu 12 měsíců 

zkoumala osm paraplegiků po poranění míchy (7 s kompletní ML  

a 1 s inkompletní ML) a cílila na znovuobnovení jejich chůze pomocí systému BMI 

(Brain-Machine Interface), založeného na neurorehabilitaci chůze, v kombinaci 

s intenzivním imerzivním tréninkem ve virtuální realitě, kde jedinec skrze mozkovou 

aktivitu (EEG) ovládal pohyby lidského těla (avatara). Systém byl obohacen o vizuálně-

taktilní zpětnou vazbu a chůzi se dvěma robotickými aktuátory řízenými EEG, včetně 

exoskeletonu na dolní končetiny, který poskytoval uživatelům taktilní zpětnou vazbu. 

Po 12 měsících došlo u všech osmi probandů k neurologickému zlepšení v somatickém 

vnímání (lokalizace bolesti, jemný/hrubý dotyk a proprioceptivní vnímání) v několika 

dermatomech. U probandů došlo také ke znovuobnovení vůlí ovladatelného pohybu 

v klíčových svalech pod úrovní poranění míchy (měřeno pomocí EMG – 

elektromyografie), což vedlo ke zlepšení chůze. Dále u probandů došlo ke zlepšení 

autonomních funkcí – např. funkci střev. Výsledkem bylo, že 50 % těchto probandů 

bylo následně zařazeno do klasifikace „inkompletní paraplegie“. Neurologické zotavení 

bylo doprovázeno znovuobnovením motorické představivosti na kortikální úrovni. 

Z těchto výsledků se předpokládá, že neurologické zotavení je důsledkem kortikální  

a míšní plasticity, kterou pravděpodobně vyvolalo dlouhodobé používání BMI (Donati 

et al., 2016). 

 

6.5.1.2 Vliv virtuální reality na neuropatické bolesti 

Až 65 % jedinců s míšní lézí udává chronické bolesti, přičemž jedna třetina z nich 

je hodnotí jako velmi silné. Neuropatické bolesti omezují jedince v jejich každodenním 

životě a značně jim narušují kvalitu života. Výzkumu „Using visual illusion to reduce 

at-level neuropathic pain in paraplegia“ se zúčastnilo celkem pět mužů s paraplegií  

(AIS B), kteří měli pod dobu 4 let bolesti na úrovni léze nebo pod ní. Pro měření byly 

použity McGill Pain Questionnaire a VAS (vizuální analogová škála; 100 mm). 

Zaznamenávána byla také doba do návratu bolesti. Byly provedeny tři desetiminutové 

testy v několika dnech – virtuální chůze, řízená imaginace a sledování animovaného 

filmu. Při virtuální chůzi seděli probandi se skrytýma nohama pod deskou, na které byla 
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dvě tlačítka sloužící k posunu kurzoru VAS, a 2,5 metru před nimi byla obrazovka.  

Na obrazovku byl promítán film s jedincem chodícím na trenažeru chůze. Před horní 

polovinu obrazovky bylo nainstalováno zrcadlo, které odráželo horní polovinu těla 

probandů tak, aby proporčně navazovala na promítanou spodní polovinu těla aktéra ve 

videu. Dle výsledků dotazníku byly nejčastějšími deskriptory vjemy jako bodání, řezání, 

pálení, píchání a ostrost. Průměrný pokles bolesti na VAS pro virtuální chůzi byl 42 mm 

(11–73 mm), což odpovídá poklesu o 65 %. Během řízené imaginace se bolest snížila  

o 18 mm (4–31 mm) a o 4 mm (3–11 mm) při sledování filmu. Průměrná doba  

k navrácení bolesti byla 34,9 minut (20,1–49,8 min) po virtuální chůzi, 13,9 minut (0,9–

28,8 min) po řízené imaginaci a 16,3 minut (1,5–31,2 min) po sledování filmu. Pro 

ověření výsledků se u čtyř probandů studie zopakovala – po dobu 15 za sebou jdoucích 

pracovních dní absolvovali probandi 10 minut virtuální chůze. Výsledky ukázaly, že 

bolest před sledováním virtuální chůze se postupně snižovala, doba trvání úlevy od 

bolesti se postupně zvyšovala a zasažená plocha bolestí byla 15. den menší než před 

tréninkem. Z výsledků vyplývá, že virtuální chůze má pozitivní vliv na neuropatické 

bolesti u jedinců s míšní lézí a mohla by být jednou z možností léčby těchto bolestí 

(Moseley, 2007). 

 

Obrázek č. 14: Virtuální chůze (Moseley)  

(zdroj: http://healthyloops.blogspot.com/2012/08/illusory-walking-eases-phantom-pain-

in.html) 
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Vliv virtuální reality na neuropatické bolesti (intenzita, kvalita a plocha zasažená 

neuropatickými bolestmi) u jedinců s inkompletní míšní lézí zkoumal Tomáš 

Hunčovský ve své diplomové práci „Možnosti ovlivnění neuropatické bolesti pomocí 

virtuální reality u pacientů s inkompletní míšní lézí“. K měření byla použita 

dotazníková metoda (Neuropathy Pain Scale a International Spinal Cord Injury Pain 

Basic Data Set) a vyšetření somatosenzorických a motorických evokovaných 

potenciálů. Výsledky neprokázaly objektivně měřitelné změny somatosenzorického 

nebo motorického nervového systému a nebyly zaznamenány statisticky významné 

změny intenzity a kvality neuropatických bolestí. Došlo však ke statisticky 

významnému zmenšení plochy zasažené první největší neuropatickou bolestí  

(v průměru o 3,1 bodu). Ke zmenšení plochy zasažené neuropatickou bolestí došlo  

i u druhé a třetí největší neuropatické bolesti (nižší statistická významnost) (Hunčovský, 

2020). 

 

6.5.1.3 Vliv virtuální reality na psychiku a soběstačnost 

O vlivu virtuální reality na psychické zdraví osob po poranění míchy pojednává 

práce „What Is the Impact of Engaging With Natural Environments Delivered Via 

Virtual Reality on the Psycho-emotional Health of People With Spinal Cord Injury 

Receiving Rehabilitation in Hospital? Findings From a Pilot Randomized Controlled 

Trial“. Studie zkoumala efekt 20-minutové simulace prostředí přírody skrze virtuální 

realitu na současný stav nálady a depresivní stavy lidí po poškození míchy. Výzkumu se 

zúčastnilo 24 pacientů s míšní lézí a během jednoho týdne ve 3 po sobě jdoucích dnech 

jim byla v nemocničním prostředí pouštěna VR. Metody, které byly použity k měření, 

se soustředily na psychický stav jedinců. Použit byl PHQ-8 – Patient Health 

Questionnaire-8 a adaptovaná verze Depression Intensity Scale Circles. Probandi po 

užití virtuální reality vykazovali signifikantně vyšší úroveň štěstí, byli klidnější  

a celkově v lepší náladě. Přírodní prostředí simulované ve VR mělo příznivý vliv na 

psycho-emocionální zdraví jedinců po poranění míchy (Lakhani et al., 2020). 

Cílem každého jedince po poranění míchy je dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti 

a tím podpořit kvalitu života. Jednou z možností, jak soběstačnost podpořit, je 

samostatné řízení automobilu. Právě na tuto problematiku se soustředila studie „The 
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effect of virtual reality-enhanced driving protocol in patients following spinal cord 

injury“, které se zúčastnilo celkem 12 probandů s kompletní i inkompletní míšní lézí. 

Ve výzkumu, jehož cílem byla simulace jízdy, byl použit skutečný automobil s ručním 

řízením (brzda, plyn), který byl propojený s počítačem. Systém byl namontován na 

naklápěcí plošině, která reagovala naklápěním nahoru a dolů dle scénáře. Virtuální 

prostředí bylo účastníkovi promítáno třemi projektory na obrazovky před ním. 

Měřenými parametry byly: celková doba jízdy, průměrná rychlost, narušení středové 

čáry, narušení stop čáry, kolize a stabilita v řízení/brzdění. Po pěti nácvicích na 

simulátoru došlo k signifikantnímu nárůstu průměrné rychlosti a/nebo snížení celkové 

doby jízdy, probandi zvládli precizněji zastavit auto před stop linií a během testování 

nadjezdu se signifikantně snížilo kolísání rychlosti a narušování středové čáry. Virtuální 

realitu v této formě by bylo možné úspěšně začlenit do tréninkových programů řízení 

osob s poškozením míchy, a tím bezpečně testovat jejich způsobilost k jízdě 

v automobilu a urychlit maximální návrat řidičských schopností (Sung et al., 2012). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST PRÁCE 

7 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

7.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo rozšíření poznatků v oblasti virtuální 

reality v ucelené rehabilitaci u osob s inkompletní a kompletní míšní lézí na sociálně 

rehabilitačním pobytu v Centru Paraple, o.p.s. Výzkum byl zaměřen především na 

povědomí a předchozí zkušenosti s virtuální realitou. Byly zkoumány subjektivní pocity 

probandů (fyzické i psychické) v průběhu a po zhlédnutí terapeutického videa 

natočeného z pohledu první osoby a promítaného v brýlích pro virtuální realitu napříč 

věkovými kategoriemi (18–70 let). Dále byly tyto reakce jedinců porovnány mezi sebou 

dle doby od vzniku úrazu/onemocnění a závažnosti postižení (kompletní či inkompletní 

míšní léze). Dalším cílem bylo zjistit zájem probandů o tuto formu terapie v rámci 

ucelené rehabilitace do budoucna. 

 

7.2 Úkoly práce 

Pro úspěšnou realizaci práce byly stanoveny následující úkoly:   

- výběr vhodných probandů a následné sepsání informovaného souhlasu a podání 

žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS, 

- vytvoření a podání žádosti o vyjádření Etické komise Centra Paraple, o.p.s., 

- výběr a studium odborné literatury a následné třídění informací za cílem 

vypracování a rozšíření teoretické části diplomové práce (navázání na 

bakalářskou práci hlavního řešitele této diplomové práce), 

- studium standardizovaných dotazníků za účelem inspirace pro vytvoření 

vlastních dotazníků týkajících se virtuální reality, 

- výběr terapeutického videa z vlastní databáze tak, aby bylo vhodné pro všechny 

výše uvedené věkové kategorie (viz kapitola 7.1) a stupně postižení, 

- studium vlivu virtuální reality na osoby s inkompletní a kompletní míšní lézí,  
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- zajištění a zprovoznění brýlí na virtuální realitu pro probandy, 

- realizace výzkumu – hodinové sezení s každým probandem zvlášť za účelem 

představení výzkumu, vysvětlení problematiky a jeho seznámení s body 

informovaného souhlasu, 

- sběr dat, jejich následné třídění a zpracování formou analýzy, 

- shrnutí a vyhodnocení výsledků práce. 

 

7.3 Výzkumné otázky 

Pro výzkumnou část této diplomové práce byly zformulovány následující 

výzkumné otázky: 

VO 1: Jaké byly předchozí zkušenosti probandů s virtuální realitou ve formě brýlí na 

virtuální realitu? 

VO 2: Liší se četnost zastoupení fyzických subjektivních vjemů v průběhu či po 

skončení sledování terapeutického videa ve formě virtuální reality mezi probandy 

s kompletní míšní lézí a probandy s inkompletní míšní lézí? 

VO 3: Je vnímání fyzických subjektivních vjemů v průběhu či po skončení sledování 

terapeutického videa ve formě virtuální reality u jedinců s inkompletní míšní lézí 

závislé na době vzniku úrazu/onemocnění? 

VO 4: Hodnotí alespoň polovina, tedy 50 % a více probandů, terapeutické video ve 

formě virtuální reality subjektivně pozitivně? 

VO 5: Hodnotí alespoň polovina, tedy 50 % a více probandů, terapeutické video jako 

přínosnou součást terapie v rámci ucelené rehabilitace? 
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8 METODOLOGIE 

Struktura diplomové práce je teoreticko-empirického charakteru. Metodologický 

přístup je kvantitativní – konkrétně se jednalo o jednorázovou průřezovou studii, tzv. 

cross-sectional study. Dle cíle práce je typ výzkumu definován jako deskriptivní  

a explorativní. Na výzkum dohlížel hlavní řešitel diplomové práce spolu s odpovědným 

pracovníkem na pracovišti (vedoucí pohybového úseku), kde výzkum probíhal 

(Centrum Paraple, o.p.s.). Výzkum podstoupilo celkem 27 probandů s míšní lézí 

(původně plánovaný počet byl 40), z nichž 2 se rozhodli po vyplnění vstupního 

dotazníku v účasti ve výzkumu dále nepokračovat. Terapeutické video ve formě 

virtuální reality zhlédlo tedy 25 probandů. 

V této kapitole jsou uvedeny a podrobně popsány použité metody, zkoumaní 

probandi, posloupnost činností při sběru dat a jejich následná analýza.  

Výzkum probíhal v následujících krocích: 

- výběr vhodných probandů, 

- seznámení probandů s průběhem výzkumu a informovaným souhlasem,  

- společné vyplnění vstupního dotazníku na virtuální realitu, 

- ti, kteří souhlasili s další účastí ve výzkumu (po vyplnění vstupního dotazníku), 

zhlédli terapeutické video prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu 

s doprovodným audio vstupem (sluchátka), přičemž bylo dohlédnuto na správné 

použití techniky,   

- pozorování probandů v průběhu aplikace terapeutického videa, zaznamenávání 

poznatků z pozorování (formou zápisu), zásah v případě komplikací, 

- společné vyplnění výstupního dotazníku na virtuální realitu. 
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8.1 Popis zkoumaných probandů 

Probandi byli do výzkumu vybráni dle níže uvedených kritérií stanovených 

hlavním řešitelem diplomové práce: 

- kompletní či inkompletní míšní léze, 

- věková hranice minimálně 18 let, 

- časová flexibilita probanda v průběhu sociálně rehabilitačního pobytu, 

- ochota spolupracovat a pozitivní přístup k výzkumu, 

- potvrzení, že proband nemá žádnou z kontraindikací virtuální reality (epilepsie, 

jiné záchvatovité onemocnění, schizofrenie, poruchy myšlení, úzkosti, emoční 

stres, bolesti uší a hlavy, migrény, akutní /zejména infekční/ onemocnění).  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 27 probandů ve věku od 18 do 70 let. Všichni 

probandi měli diagnostikovanou míšní lézi (5 kompletní a 22 inkompletní míšní lézi) 

v různých segmentech páteře a byli odlišně dlouhou dobu od úrazu/onemocnění. 

Probandi měli různé sociální, pracovní a rodinné zázemí. Každý z nich měl v důsledku 

postižení jinou hybnost pohybového aparátu a dle svých možností a zájmů byl aktivní či 

naopak pasivní v různých pohybových aktivitách. Prostřednictvím vstupního dotazníku 

projevilo zájem zhlédnout 3,5minutové terapeutické video ve formě virtuální reality 

celkem 25 jedinců (5 s kompletní a 20 s inkompletní míšní lézí).  

 

8.1.1 Terapeutické video a brýle na VR 

Terapeutické video bylo natočeno z pohledu první osoby a jedinci jej sledovali skrze 

brýle na virtuální realitu. Jako vhodný typ brýlí na VR (tzv. headset) byl zvolen 

Samsung Gear VR 2017. Video obsahovalo záběry především na oblast trupu, horních  

a dolních končetin, kdy aktér bez obuvi našlapoval na nerovný terén v parku, na trávě či 

na betonu. Video bylo zaměřeno především na pomalou a klidnou chůzi, obsahuje však 

též prvky senzomotoriky, automasáže a zrychlené pohyby jako pád či výskok. Pro 

zprostředkování zvukového vjemu a navození reálného prožitku byla použita sluchátka. 

Probandi sledovali terapeutické video zásadně vsedě na invalidním vozíku u stolu. Stůl 

sloužil jako fixační bod při případné nevolnosti způsobené virtuální realitou. 
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Obrázek č. 15: VR brýle – Samsung Gear VR 2017  

(zdroj: https://www.zbozi.cz/vyrobek/samsung-gear-vr-2017-ovladac/) 

 

8.2 Sběr dat a použité metody  

Před zahájením samotného výzkumu byli probandi seznámeni prostřednictvím 

hlavního řešitele diplomové práce a následně informovaným souhlasem s obsahem, 

průběhem i cílem výzkumu. Informovaný souhlas zároveň s žádostí o vyjádření Etické 

komise UK FTVS schválila Etická komise Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy.  

Samotný výzkum (dotazování probandů na virtuální realitu na sociálně 

rehabilitačním pobytu v Centru Paraple, o.p.s.) měl časově probíhat v období červenec 

2020–únor 2021. Z důvodu pandemie infekčního onemocnění (COVID-19, způsobený 

koronavirem SARS-CoV-2) a v důsledku vládou nařízených preventivních opatření byl 

výzkum značně zpomalen a narušen. Původně stanoveného počtu 40 probandů nebylo 

možné dosáhnout, neboť organizace Centrum Paraple, o.p.s., byla z důvodu nemoci po 

dobu několika měsíců uzavřena. Následně byla zaměstnancům i klientům nařízena 

karanténa a v důsledku vládních opatření bylo nutno předčasně ukončit sociálně 

rehabilitační pobyty. 

Na základě konzultace s probandy a kontroly jejich zdravotnické dokumentace byl 

posouzen zdravotní stav a vhodnost účasti probandů ve výzkumu (tedy vyloučení 
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kontraindikací výzkumu). Data byla shromažďována pomocí dvou dotazníků na 

virtuální realitu – vstupního dotazníku aplikovaného před spuštěním terapeutického 

videa a výstupního dotazníku aplikovaného po zhlédnutí terapeutického videa. Vstupní  

i výstupní dotazník obsahovaly bodovou škálu (1–10), která určovala, do jaké míry se 

jedincům zážitek z virtuální reality „líbil“ či „nelíbil“. Dotazníky byly vyplňovány za 

slovního doprovodu hlavního řešitele diplomové práce za účelem řádného vyplnění  

a prevence případné misinterpretace otázek.  

 

8.2.1 Dotazníky virtuální reality 

V průběhu výzkumu byly použity dva dotazníky (vstupní a výstupní) vztahující se 

k virtuální realitě. Teoretický základ pro tvorbu otázek, zabývajících se komplikacemi 

při expozici VR, tvořily ve výstupním dotazníku virtuální reality dotazníky SSQ = 

Simulator Sickness Questionnaire a MSAQ = Motion Sickness Assessment 

Questionnaire, kterými se standardně měří symptomy cybersickness (Stone Iii, 2017; 

Chang et al., 2020). Dle SSQ a MSAQ byly do výstupního dotazníku virtuální reality 

vybrány především ty komplikace (položky), které se jevily u klientů s míšní lézí jako 

nejčastější (hlavní řešitel diplomové práce vycházel z vlastních zkušeností s VR  

u jedinců s míšní lézí). Specializovaný standardizovaný dotazník na virtuální realitu pro 

jedince po poranění míchy hlavní řešitel práce při tvorbě dotazníků nedohledal. Otázky 

v dotaznících byly pak především faktického charakteru (věk, pohlaví, diagnóza, 

zkušenosti, …). 

 

8.2.1.1 Vstupní dotazník 

Vstupní dotazník obsahoval celkem jedenáct otázek. Spolu se základními údaji 

(věk, pohlaví) zjišťoval dotazník zkušenosti s virtuální realitou (zda se proband s touto 

formou VR setkal). V případě, že proband již zkušenost s VR měl, byly dále zjišťovány 

podrobnosti tohoto zážitku – kde a kdy se s VR setkal, zda pociťoval v průběhu 

sledování pro něho nějaké „neobvyklé vjemy“. Pokud ano, tak jaké. Dále pak kolikrát 

VR v minulosti zkoušel, hodnocení takového zážitku na bodové škále od 1–10. 

V případě negativního zážitku bylo zaznamenáváno, co konkrétně probandovi 
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nevyhovovalo. Rozhodujícím aspektem v pokračování výzkumu byla otázka, zda má 

proband zájem vyzkoušet si virtuální realitu v rámci třítýdenního sociálně 

rehabilitačního pobytu v Centru Paraple, o.p.s. Vstupní dotazník byl tedy rozřazovací  

a rozhodoval o následné aplikaci terapeutického videa a výstupního dotazníku. 

 

8.2.1.2 Výstupní dotazník 

Výstupní dotazník obsahoval osmnáct otázek. Proband byl dotazován podrobněji 

na zdravotní stav, přesnou diagnózu – jde-li u něj o kompletní, či inkompletní míšní 

lézi, v jakém míšním segmentu léze je a zda je proband schopen chůze. Dále byla 

zjišťována příčina a doba od úrazu/onemocnění.  

Další otázky se soustředily na oblast virtuální reality. Bylo mapováno, zda 

terapeutické video proband zhlédl až do konce (pokud ne, jaký byl důvod), a co se mu 

na virtuální realitě líbilo či nelíbilo. Proband hodnotil na bodové škále  1–10 zážitek 

z VR a dále určoval, zda v průběhu (popř. po) sledování terapeutického videa pociťoval 

konkrétní subjektivní vjemy a jaké. Následující otázky mapovaly, zda proband 

pociťoval v průběhu sledování VR nauzeu či měl jiné komplikace (případně jaké), 

zájem o pokračování sledování VR (popř. i v prostředí domova) a co by na videích 

změnil. Doplňující otázka byla, zda si proband dokáže představit tuto formu VR jako 

přínosnou součást terapie (např. v Centru Paraple, o.p.s.). 

 

8.2.2 Bodová škála 

Bodová škála v dotaznících na virtuální realitu hodnotila subjektivní zážitek z VR. 

Ve vstupním dotazníku tedy škála sloužila k hodnocení, do jaké míry se probandům 

líbila či nelíbila forma VR, se kterou se dříve setkali (pokud se setkali).  

Ve výstupním dotazníku pak proband hodnotil zhlédnutí 3,5minutového terapeutického 

videa v Centru Paraple, o.p.s. Rozmezí škály bylo kalibrováno od 1 do 10, kdy  

1 = velmi špatný vjem z virtuální reality a 10 = vynikající vjem z virtuální reality. 

Hodnoty bodové škály mezi 1–10 nejsou záměrně konkrétně definovány – cílem 

zhlédnutí terapeutického videa bylo zjištění unikátního subjektivního vjemu u každého 

probanda. Vznik bodové škály vycházel z principu Borgovy stupnice a VAS (vizuální 
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analogové škály). Borgova stupnice hodnotí subjektivní vnímání námahy/únavy, která 

má širší škálu hodnot (6–20) a kde není každý stupeň konkrétně nadefinován (Vilikus  

et al., 2004). VAS hodnotí subjektivní vnímání intenzity bolesti a její stupnice je 

kalibrována hodnotami 0–10, kdy 0 znamená „bez bolesti“ a 10 „maximální 

představitelná bolest“ (Hakl et Hřib, 2007). Jde tedy především o subjektivní 

zhodnocení pocitu, který jedinec zažívá, a stejně tak je tomu i u bodové škály použité 

v dotaznících virtuální reality.    

 

8.3 Analýza dat 

Dotazníky byly vytvořeny a hlavním řešitelem diplomové práce s probandy 

vyplňovány pomocí on-line platformě Survio. Takto získaná data byla dále zpracována 

za pomoci programu Microsoft Excel do datových tabulek, jež byly podkladem pro 

následné vytvoření konkrétních typů grafických výstupů.   
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Graf č. 1: Procentuální vyjádření probandů o zkušenosti s virtuální realitou  

9 VÝSLEDKY 

V této kapitole jsou data získaná z výzkumu zpracována do konkrétních typů 

grafických výstupů. 

 

9.1 Výsledky ze vstupního dotazníku 

Tato podkapitola obsahuje grafy, jejichž podkladem jsou data získaná ze 

vstupních dotazníků, které byly s probandy vyplňovány před aplikací terapeutického 

videa ve formě virtuální reality. Výstup z těchto dotazníků rozhodoval o následném 

pokračování ve výzkumu. 

 

 

Pozn.: označení „ANO“ a „NE“ jsou odpovědi na otázku, zda se proband někdy 

setkal s virtuální realitou ve formě brýlí na VR. „ANO“ = mám zkušenost s VR;  

„NE“ = nikdy jsem se s VR nesetkal. 

30% 

70% 

Zkušenosti probandů s VR v minulosti  

ANO
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Ve výsečovém grafu č. 1 je znázorněno procentuální zastoupení těch probandů, 

kteří v minulosti vyzkoušeli virtuální realitu, a těch, kteří se s ní nikdy nesetkali. 

Z celkového počtu 27 probandů vyzkoušelo v minulosti virtuální realitu 30 % probandů 

(odpovídá 8) a nikdy se nesetkalo s virtuální realitou 70 % probandů (odpovídá 19). 

Z toho vyplývá, že téměř ¾ probandů se s virtuální realitou nikdy nesetkalo. 

 

Graf č. 2: Vyhodnocení zážitku z poprvé aplikované (prožité) virtuální reality 

 

Pozn.: osa x – označení jednotlivých probandů (celkem 8); osa y – bodové 

hodnocení (1–10) zážitku z VR 

Ve sloupcovém grafu č. 2 jsou znázorněna hodnocení VR každého probanda, 

který se v minulosti setkal s virtuální realitou. Z celkového počtu 27 probandů 

vyzkoušelo virtuální realitu v minulosti 8 z nich. Průměrné hodnocení zážitku z poprvé 

puštěné virtuální reality je hodnota 8. Jeden proband z osmi nebyl schopen zpětně svůj 

zážitek ohodnotit vůbec (zážitek si plně nevybavoval). Hodnocení virtuální reality 

probandy bylo tedy pozitivní (nejnižší bodové hodnocení probandy bylo  

6 a nejvyšší 10).  
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Graf č. 3: Zájem probandů (v návaznosti na předešlé zkušenosti) o terapeutické 

video ve formě virtuální reality na sociálně rehabilitačním pobytu v Centru 

Paraple 

 

Pozn. osa x – „VR v minulosti ANO“ označuje probandy, kteří v minulosti 

vyzkoušeli virtuální realitu, „Zájem v rámci výzkumu ANO“ označuje probandy mající 

zájem zhlédnout terapeutické video v rámci výzkumu na sociálně rehabilitačním pobytu 

v Centru Paraple; osa y – označuje počet probandů 

Ze sloupcového grafu č. 3 vyplývá, že z 8 probandů, kteří již v minulosti VR 

vyzkoušeli, mělo 7 z nich zájem o zhlédnutí terapeutického videa ve formě virtuální 

reality na sociálně rehabilitačním pobytu v Centru Paraple (87,5 %). Celkový počet 

jedinců, kteří VR na pobytu vyzkoušeli, byl 25.  
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9.2 Výsledky z výstupního dotazníku 

V této podkapitole jsou zpracovány grafy, které vycházejí z dat shromážděných  

z výstupních dotazníků, které byly s probandy vyplňovány po aplikaci terapeutického 

videa ve formě virtuální reality. 

 

Graf č. 4: Výzkumná skupina dle rozdělení na osoby s kompletní a inkompletní 

míšní lézí 

 

Pozn.: označení „KML“ jsou jedinci s kompletní míšní lézí, „IML“ jedinci 

s inkompletní míšní lézí 

Ve výsečovém grafu č. 4 je vyjádřeno procentuální zastoupení jedinců 

s inkompletní a kompletní míšní lézí. Jednoznačně vyšší zastoupení měla skupina  

s inkompletní míšní lézí – 20 probandů (80 %) oproti skupině 5 probandů (20 %) 

s kompletní míšní lézí. Data se vztahují k celkovému počtu probandů (25), kteří se 

účastnili sledování terapeutického videa a vyplnění výstupního dotazníku.   
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Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých subjektivních vjemů (fyzické a psychické) u 

výzkumné skupiny probandů (kompletní i inkompletní míšní léze) v průběhu/po 

zhlédnutí terapeutického videa 

 

Pozn.: osa x – možné pociťované subjektivní vjemy (fyzické i psychické);  

osa y – počet probandů (maximum 25) 

Ve sloupcovém grafu č. 5 je porovnáno zastoupení jednotlivých subjektivních 

vjemů, které pociťovali probandi s inkompletní a kompletní míšní lézí v průběhu či po 

zhlédnutí terapeutického videa. Nejčastější odpovědí probandů byla „pozitivní reakce“ 

– v celkovém počtu 20. Nezanedbatelnou četnost mají i odpovědi: „odstřihnutí od 

reality“ (12) či „jiná odpověď“ (11). Do kolonky „jiná odpověď“ probandi zaznamenali 

tyto pocity/vjemy: pocit vyrovnávání/zapojování trupu (při chůzi do schodů) – jako by 

měl/a ovládat tělo sám/sama, pocit svobody – horní končetiny dělají něco jiného než 

dřinu, sahají na „krásu“ (sahání po keřích), pocit tepla, cit na nejochrnutějších částech 

těla, pocit zatínání svalu, pocit tlaku v dutině břišní, piloerekce (husí kůže), spazmatická 

reakce dolních končetin, pocení, smíšené pocity, uvědomění, co jsem ztratil/a, pocit 

provokace (překážky, bariéry, zda je aktér ve videu zvládne, jakási výzva), 

kontrolované ťukání nohou do rytmu chůze, pocit možného pádu – chytání se 
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invalidního vozíku, leknutí se neočekávaného pohybu v terapeutickém videu, strach 

z pohybů v terapeutickém videu (skok, schody). 

 

Graf č. 6: Zastoupení jednotlivých subjektivních vjemů u probandů s kompletní 

míšní lézí v průběhu a po zhlédnutí terapeutického videa 

 

Pozn.: osa x – možné pociťované subjektivní vjemy (fyzické a psychické); osa y – 

počet probandů (maximum 5) 

Ve sloupcovém grafu č. 6 jsou zpracovány subjektivní vjemy, jež pociťovali 

probandi s kompletní míšní lézí. Mezi pociťovanými vjemy jsou zastoupeny pouze 

pocity psychické, nikoli fyzické. Do kolonky „jiná odpověď“ uváděli probandi tyto 

pocity: pocit vyrovnávání/zapojování trupu (při chůzi do schodů) – jako bych měl/a 

ovládat tělo sám/sama, pocit svobody, horní končetiny dělají něco jiného než dřinu, 

sahají na "krásu" (sahání po keřích). 
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Graf č. 7: Fyzické subjektivní vjemy při a po zhlédnutí terapeutického videa u 

probandů s kompletní míšní lézí – procentuální zastoupení 

 

  Pozn.: označení „NE FSV“ značí nepociťování žádných fyzických subjektivních 

vjemů; „ANO FSV“ značí pociťování fyzických subjektivních vjemů. 

Z výsečového grafu č. 7 vyplývá, že ani jeden z probandů s kompletní míšní lézí 

nepociťoval žádné fyzické subjektivní vjemy – celkem 5 probandů (tedy 100 %).  

Tzn. že fyzické subjektivní vjemy pociťovali pouze probandi s inkompletní míšní lézí. 
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Graf č. 8: Zastoupení jednotlivých fyzických subjektivních vjemů u probandů  

s inkompletní míšní lézí v průběhu a po zhlédnutí terapeutického videa 

 

Pozn.: osa x – možné pociťované fyzické subjektivní vjemy; osa y – počet 

probandů (maximum 20) 

Ve sloupcovém grafu č. 8 jsou zaznamenány fyzické subjektivní vjemy, které 

pociťovali probandi s inkompletní míšní lézí v průběhu či po zhlédnutí terapeutického 

videa ve formě virtuální reality. Nejvíce zastoupena byla kolonka „jiná odpověď“, kam 

probandi vypsali další fyzické subjektivní vjemy jako: pocit tepla, cit na 

nejochrnutějších částech těla, pocit zatínání svalu, pocit tlaku v břišní dutině, piloerekce 

(husí kůže), spazmatická reakce, pocení. Dalšími vjemy dle nejvyšší četnosti byly: 

brnění (5 probandů), pocit změny krevního tlaku (4 probandi), šimrání (3 probandi), 

změna citlivosti (2 probandi), bolest (1 proband). 
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Graf č. 9: Četnost zastoupení fyzických subjektivních vjemů u probandů 

s inkompletní míšní lézí 

 

Pozn.: osa x – „ANO“ vyjadřuje vnímání fyzických subjektivních vjemů  

u probandů s inkompletní míšní lézí; „NE“ vyjadřuje žádné vnímání fyzických 

subjektivních vjemů u probandů s inkompletní míšní lézí; osa y – počet probandů 

(maximum 20) 

Ze sloupcového grafu č. 9 je zřejmé, že většina – tzn. 14 probandů s inkompletní 

míšní lézí (70 %) – pociťovala fyzické subjektivní vjemy a zbylých 30 % (6 probandů) 

nezaznamenalo žádné fyzické subjektivní vjemy. 
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Graf č. 10: Vztah mezi dobou od vzniku úrazu/onemocnění a vnímáním fyzických 

subjektivních vjemů u jedinců s inkompletní míšní lézí 

 

Pozn.: osa x – uplynulá doba od úrazu/onemocnění (1–5 let, 5–10 let, 10 a více 

let); osa y – počet probandů  

Ve sloupcovém grafu č. 10 jsou rozděleni probandi s inkompletní míšní lézí 

(celkem 14), kteří pociťovali fyzické subjektivní vjemy v průběhu či po zhlédnutí 

terapeutického videa, dle doby od úrazu/onemocnění. Dle grafu je zřejmé, že doba od 

úrazu/onemocnění není závislá na vnímání fyzických subjektivních vjemů u jedinců 

s inkompletní míšní lézí. Fyzické subjektivní vjemy pociťovali jedinci jak čerstvě po 

úrazu/onemocnění, tak jedinci žijící s diagnózou již přes deset let. Z celkového počtu 14 

probandů bylo 50 % probandů v kategorii 1–5 let, 21 % 5–10 let a 29 % 10 a více let od 

úrazu /onemocnění. Šest probandů s inkompletní míšní lézí nepociťovalo žádné fyzické 

subjektivní vjemy. Z nich spadali 3 probandi do kategorie 1–5 let, 2 probandi do 

kategorie 5–10 let a 1 proband do kategorie 10 a více let od úrazu/onemocnění. 
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Graf č. 11: Bodové škálové hodnocení vnímání (špatný až vynikající vjem) 

terapeutického videa ve formě virtuální reality probandy 

 

Pozn.: osa x – vyjadřuje hodnocení bodové škály od 1–10 (kdy 1 značí velmi 

špatný vjem a 10 vynikající vjem); osa y – počet probandů (maximum 25) 

Ve sloupcovém grafu č. 11 je vyjádřeno hodnocení probandů terapeutického videa 

ve formě virtuální reality. Nejvyšší zastoupení na bodové škále měla hodnota 10 

(vynikající vjem), kterou zvolilo celkem 9 probandů. Většina probandů (celkem 19) 

hodnotila virtuální realitu hodnotou 7 a výš. Z celkového počtu probandů pak 6 z nich 

hodnotilo virtuální realitu hodnotou 6 a níže. Žádný z probandů nehodnotil vjem z VR 

hodnotou nižší než 4. Průměrná hodnota hodnocení dle bodové škály byla 8. 
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Pozn.: osa x – „ANO“ vyjadřuje výskyt komplikací; „NE“ nezaznamenané 

komplikace u probanda; osa y – počet probandů 

Ve sloupcovém grafu č. 12 jsou zaznamenány odpovědi na otázku, zda vnímali 

probandi v průběhu sledování virtuální reality nějaké komplikace. Z celkového počtu 25 

probandů se u více než poloviny z nich (tedy u 13 probandů) vyskytly při sledování VR 

komplikace. 
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Graf č. 13: Konkrétní zaznamenané komplikace u probandů při sledování 

terapeutického videa 

 

Pozn.: v pravé části grafu jsou vypsány zaznamenané komplikace probandů 

v průběhu sledování terapeutického videa ve formě VR 

Ve výsečovém grafu č. 13 je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých 

komplikací, které se vyskytly v průběhu sledování terapeutického videa ve formě 

virtuální reality u 13 probandů, kteří je zaznamenali. Nejvíce zastoupenou komplikací 

bylo motání hlavy – 38 % (v přepočtu tedy 10 probandů), dále pak nauzea (nevolnost) – 

27 % (tzn. 7 probandů), 19 % rozostřené vidění (5 probandů), 8 % úzkost (2 probandi). 

Další 2 probandi (8 %) zvolili odpověď „jiné“, kam zařadili bolest hlavy konkrétně za 

očima a zamlžování brýlí na VR (pravděpodobně z důvodu povinně nasazené roušky). 

Z celkového počtu 25 pak 2 probandi ukončili kvůli komplikacím sledování 

terapeutického videa dříve. 
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Pozn.: označení „ANO“ a „NE“ jako odpovědi v dotazníku na otázku, zda si 

probandi dokáží představit virtuální realitu jako přínosnou součást terapie 

Ve výsečovém grafu č. 14 je znázorněno procentuální zastoupení odpovědí 

probandů na otázku, zda si dokážou představit virtuální realitu jako přínosnou součást 

terapie do budoucna. Z celkového počtu 25 probandů pak 24 z nich (96 %) vnímá 

virtuální realitu jako přínosnou. Jeden proband (4 %) virtuální realitu jako přínosnou 

součást terapie nevnímá. 

 

 

 

  

96% 

4% 

VR jako součást terapie v rámci ucelené 
rehabilitace 

ANO

NE
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10 DISKUZE  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 27 probandů s inkompletní i kompletní míšní lézí, 

kteří se pohybovali ve věkové kategorii 18–70 let a splňovali vstupní kritéria pro účast 

ve výzkumu. Z 27 probandů dokončilo výzkum celkem 25. Cílem výzkumu bylo 

rozšíření poznatků v oblasti virtuální reality v ucelené rehabilitaci osob s míšní lézí na 

sociálně rehabilitačním pobytu v Centru Paraple, o.p.s. Probandům (25) bylo jednou 

přehráno 3,5minutové terapeutické video natočené z pohledu první osoby 

prostřednictvím brýlí na virtuální realitu za akustického doprovodu zprostředkovaného 

sluchátky.  

První výzkumná otázka zněla: „Jaké byly předchozí zkušenosti probandů s virtuální 

realitou ve formě brýlí na virtuální realitu?“ Z dotazníku vyplynulo, že z celkového 

počtu 27 probandů vyzkoušelo v minulosti virtuální realitu pouze 30 % z nich  

(v přepočtu 8) a 70 % probandů (v přepočtu 19) se s virtuální realitou nikdy nesetkalo. 

Ti, kteří se s VR dříve setkali, zpětně hodnotili zážitek z VR pozitivně – průměrné 

hodnocení zážitku z poprvé puštěné virtuální reality nabývalo hodnoty 8 (nejnižší 

bodové hodnocení probandy bylo 6 a nejvyšší 10). Z výsledků vyplývá, že  

z 8 probandů, kteří již VR v minulosti vyzkoušeli, mělo 7 z nich zájem o zhlédnutí 

terapeutického videa ve formě virtuální reality na sociálně rehabilitačním pobytu 

v Centru Paraple.  

Virtuální realita v rehabilitaci v České republice zatím není dostatečně rozšířena  

a proto, jak potvrzují výsledky, se malé procento probandů v minulosti setkalo s VR.  

Ti probandi, kteří VR dříve vyzkoušeli, se s ní setkali při jiných výzkumech podobného 

typu v rámci rehabilitace či již před vznikem úrazu/onemocnění (např. zábavní 

průmysl). 

Druhá výzkumná otázka zněla: „Liší se četnost zastoupení fyzických subjektivních 

vjemů v průběhu či po skončení sledování terapeutického videa ve formě virtuální 

reality mezi probandy s kompletní míšní lézí a probandy s inkompletní míšní lézí?“ 

Fyzické subjektivní vjemy byly zaznamenány pouze u jedinců s inkompletní míšní lézí. 

Těmi byly např. pocit tepla, cit na nejochrnutějších částech těla, pocit zatínání svalu, 

pocit tlaku v břišní dutině, piloerekce (husí kůže), spazmatická reakce, pocení, brnění, 

pocit změny krevního tlaku, šimrání, změna citlivosti a bolest. U jedinců s kompletní 
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míšní lézí se vyskytovaly jen psychické subjektivní vjemy jako např. odstřihnutí od 

reality, pozitivní reakce, neutrální pocit, pocit svobody. Fyzické subjektivní vjemy 

pociťovali tedy pouze probandi s inkompletní míšní lézí – z nich konkrétně 70 % (14 

probandů), zbylých 30 % (6 probandů) nezaznamenalo žádné fyzické subjektivní 

vjemy.  

Důležité je zmínit, že udávané fyzické subjektivní vjemy probandi za normálních 

okolností v běžném životě nepociťovali, tudíž byly pravděpodobně vyvolány vlivem 

VR. Co konkrétně fyzické subjektivní vjemy vyvolává a jak s tímto zjištěním naložit ve 

prospěch osob s míšní lézí, je vhodným tématem pro budoucí zkoumání. 

Je třeba zohlednit fakt, že početně větší skupinu tvořili probandi s inkompletní 

míšní lézí (20), resp. že pouze 5 probandů mělo kompletní míšní lézi. Je dosti 

pravděpodobné, že při navýšení počtu jedinců s kompletní míšní lézí by bylo dosaženo 

podobných výsledků. Studie zaměřené na virtuální realitu u osob s míšní lézí se 

nejčastěji soustředí na jedince s inkompletní ML, kteří mají lepší prognózu a zachované 

motorické či senzitivní funkce. Narazíme ovšem i na studie, které nám dokazují opak – 

viz studie „Long-Term Training with a Brain-Machine Interface-Based Gait Protocol 

Induces Partial Neurological Recovery in Paraplegic Patients“, která se zaměřila na  

7 paraplegiků s kompletní ML a 1 s inkompletní ML. Pomocí BMI (Brain-Machine 

Interface) v kombinaci s intenzivním imerzivním tréninkem ve virtuální realitě se 

snažili ovlivnit neurologický stav probandů. Dle výsledků bylo 50 % těchto probandů 

následně zařazeno do klasifikace „inkompletní paraplegie“ (Donati et al., 2016). 

Zahraničních studií zaměřujících se na pozitivní vliv VR u osob s inkompletní 

míšní lézí je mnoho. Studie zkoumají různé oblasti, které je možné VR ovlivnit – 

neuropatické bolesti, svalovou sílu, psychiku, soběstačnost, chůzi, rovnováhu aj. Právě 

systematický přehled „Effectiveness of virtual reality on balance ability in individuals 

with incomplete spinal cord injury: A systematic review“ zkoumal vliv virtuální reality 

na rovnováhu a posturální stabilitu jedinců s inkompletní míšní lézí. Shromážděny byly 

výsledky celkem z pěti studií (56 probandů). Studie prokázaly pozitivní vliv VR na 

schopnost rovnováhy u jedinců s inkompletní míšní lézí. Aby měla terapie VR na 

probandy příznivé účinky, navrhují autoři aplikaci VR na 12–20 sezeních po dobu 30–
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60 minut a další provedení kvalitních studií zkoumajících tuto problematiku (Alashram 

et al., 2020). 

Třetí výzkumná otázka zněla: „Je vnímání fyzických subjektivních vjemů 

v průběhu či po skončení sledování terapeutického videa ve formě virtuální reality  

u jedinců s inkompletní míšní lézí závislé na době vzniku úrazu/onemocnění?“  

Z výsledků vyplynulo, že vnímání fyzických subjektivních vjemů u jedinců 

s inkompletní míšní lézí není závislé na době od úrazu či onemocnění. Z celkového 

počtu 14 probandů s inkompletní míšní lézí, kteří pociťovali fyzické subjektivní vjemy, 

bylo 50 % probandů v kategorii 1–5 let (7 probandů), 21 % 5–10 let (3 probandi)  

a 29 % 10 a více let (4 probandi) po úrazu/onemocnění. Fyzické subjektivní vjemy tedy 

zaznamenali jak probandi, kteří byli krátkou dobu po úrazu/onemocnění, tak probandi, 

kteří s diagnózou žijí více než 10 let. 

Opět je třeba brát v potaz, že největší skupinu jedinců s inkompletní míšní lézí 

(celkem 20) tvořili ti, kteří byli po úrazu/onemocnění 1–5 let (celkem 10 probandů), 

přičemž méně početnou skupinou byli ti, co s diagnózou žijí více let (5 probandů 

v kategorii 5–10 let a 5 probandů 10 a více let). Z nich pak 14 probandů pociťovalo 

fyzické subjektivní vjemy a zbylých 6 nikoli. Tedy největší zastoupení probandů má 

sice kategorie 1–5 let po úrazu/onemocnění, ale především z toho důvodu, že těchto 

probandů bylo obecně ve zkoumané skupině nejvíce. Výsledky proto nelze 

generalizovat na celou populaci míšních lézí. Stejně početné zastoupení probandů 

z každé kategorie bylo těžké ovlivnit, jelikož do Centra Paraple, o.p.s., přijíždějí na 

sociálně rehabilitační pobyty většinou klienti, kteří jsou krátkou dobu po 

úrazu/onemocnění a potřebují řešit nastalé komplikace pojící se s vzniklou diagnózou. 

Tento výsledek i přes výše zmíněné považuji za podstatný. Jedinci, kteří jsou delší dobu 

od úrazu/onemocnění, také reagují (formou fyzických subjektivních vjemů) na aplikaci 

virtuální reality v podobě terapeutického videa. Výsledek však zcela nepotvrzuje 

domněku Aloise Poláka, který ve své diplomové práci zmiňuje: „U pacientů 

hospitalizovaných kratší dobu je tedy pravděpodobnější větší míra změny klinického stavu.“ 

(Polák, 2017). Výsledky prokázaly, že ze 6 probandů s inkompletní ML, kteří neměli žádné 

fyzické subjektivní vjemy, byli 3 z kategorie 1–5 let, 2 z kategorie 5–10 let a 1 z kategorie 

10 a více let po úrazu/onemocnění. Dle výsledků tohoto výzkumu můžeme konstatovat, že 

VR má značný vliv i na jedince, kteří s diagnózou žijí 5 a více let. Pro konkrétní změnu 
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klinického stavu u zkoumaných probandů by bylo zapotřebí provést neurologická vyšetření 

(typu ASIA Impairment Scale), nikoli hodnotit jen dle fyzických subjektivních vjemů. 

Nelze však vyvrátit vliv VR, vzbuzující fyzické vjemy, na probandy žijící s diagnózou 

dlouhodobě. 

Čtvrtá výzkumná otázka zněla: „Hodnotí alespoň polovina, tedy 50 % a více 

probandů, terapeutické video ve formě virtuální reality subjektivně pozitivně?“ 

Probandi na sociálně rehabilitačním pobytu v Centru Paraple, o.p.s., hodnotili zážitek 

z virtuální reality pozitivně, přičemž průměrná hodnota hodnocení dle bodové škály 

byla 8. Nejčetnější zastoupení na bodové škále měla hodnota 10 (vynikající vjem), 

kterou zvolilo celkem 9 probandů. Žádný z probandů nehodnotil vjem z VR hodnotou 

nižší než 4. Kladné hodnocení udávali probandi i přes to, že se u více než poloviny 

z nich (13) objevily komplikace vzniklé aplikací virtuální reality. Komplikace, které se 

u probandů vyskytovaly: motání hlavy, nauzea (nevolnost), rozostřené vidění, úzkost, 

bolest hlavy, zamlžování brýlí na VR.  

Pozitivního hodnocení VR vyššího než průměr 8 by bylo možné dosáhnout 

snížením četnosti vyskytujících se komplikací. Při tvorbě videí je vhodné předejít 

prudkým a rychlým pohybům, nečekaným změnám v pohybu a je třeba volit vhodný 

pohyb pro dané jedince. Důležitá je také volba techniky a následné zpracování videa. 

Nejefektivnější by ovšem bylo aplikovat VR tak, aby uživatelé mohli sami interagovat 

ve virtuálním prostředí a mohli se rozhodovat o následném pohybu – tento aspekt by 

nejen zvýšil motivaci a vnímání probandů, ale zážitek by působil reálněji  

a pravděpodobně by měl za následek efektivnější zapojení zrcadlových neuronů 

uživatele.  Interakce s okolním virtuálním prostředím by značně snížila komplikace 

vzniklé virtuální realitou. 

Aktivací zrcadlových neuronů se ve studii „Vliv aktivního pohybu  

a pasivního sledování stejného pohybu na elektrickou mozkovou aktivitu“ zabývali 

Pánek et al. Studie nebyla zaměřena na osoby s postižením, ale naopak na osoby 

intaktní. Výzkumu se zúčastnilo 12 probandů. Při výzkumu u nich byla pomocí EEG 

(elektroencefalografie) měřena elektrická mozková aktivita při třech dílčích částech 

experimentu. Měřila se elektrická mozková aktivita při aktivním provedení pohybu 

jedincem, při pasivním sledování pohybu, který prováděl terapeut, a při pasivním 

sledování 2D videa, při němž probandi zároveň sledovali terapeuta provádějícího 
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pohyb. Výsledná data ukázala, že mozková aktivita při sledování pohybu terapeuta je 

velice podobná aktivitě, kterou mozek vykazuje v případě, že totožný pohyb provádí 

sám jedinec. Opět je zde potvrzena existence a aktivita zrcadlových neuronů. Studie 

také ukázala rozdíl v mozkové aktivitě při sledování pohybu prováděného terapeutem  

a při sledování totožného pohybu ve 2D videu. Při sledování 2D videa nedošlo 

k zapojení dostatečného množství zrcadlových neuronů, jak autoři článku původně 

předpokládali (Pánek et al., 2018). 

Tato studie tedy potvrzuje, že provedení pohybu jedincem samotným (můžeme 

přirovnat k aktivní interakci uživatele ve virtuální realitě) je efektivnější než pasivní 

sledování videa. Proto by bylo vhodné při opakování obdobného typu výzkumu využít 

takovou formu virtuální reality, kde mohou být jedinci aktivně zapojeni. 

Pátá výzkumná otázka zněla: „Hodnotí alespoň polovina, tedy 50 % a více 

probandů, terapeutické video jako přínosnou součást terapie v rámci ucelené 

rehabilitace?“ Z celkového počtu 25 dotazovaných probandů, vnímá 24 z nich, tedy  

96 %, virtuální realitu jako přínosnou součást terapie do budoucna. 

Téměř 100 % probandů hodnotilo VR jako přínosnou součást terapie v rámci 

ucelené rehabilitace, což považuji za významný aspekt pro budoucí vývoj a užití 

technologie VR v oblasti zdravotnictví a rehabilitace. V České republice se o virtuální 

realitě jakožto doplňkovém rehabilitačním prostředku terapií u jedinců různých diagnóz 

začalo hovořit teprve v posledních letech. V zahraničí existují rehabilitační centra, kde 

běžnou součástí terapií je i možnost využití virtuální reality. Za zmínění stojí především 

neurologické zotavovací centrum (Neurological Recovery Center) v USA v Texasu, 

které kromě jiných léčebných procedur využívá k léčbě/rehabilitaci mnohých diagnóz 

právě i zmiňovanou virtuální realitu. Tréninkové zařízení pro virtuální realitu 

nalezneme také v Izraeli v lékařském centru Sheba (Sheba Medical Center), kde se 

nachází i propracovaný multisenzorický systém CAREN (Computer Assisted 

Rehabilitation Environment), který zefektivňuje rehabilitaci osob s různým typem 

diagnóz (Neuro Rehab VR; Sheba International Medical Tourism Division). 

Kromě rehabilitačních center se můžeme v zahraničí setkat i s mnoha systémy 

virtuální reality pro rehabilitaci, které jsou nabízeny nejen do nemocnic  

a rehabilitačních center, ale i do domovů pacientů. Takovými systémy jsou například 

Immersive Rehab, VAST.Rehab, EvolvRehab, Neuroforma, Corpus VR a mnoho 
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dalších, které prokazují pozitivní vliv virtuální reality na zdraví pacientů (Immersive 

Rehab, 2016–2021; VAST.Rehab, 2021; Evolv, 2018; Neuroforma, 2021; inMOTION 

VR). Důležité je však zmínit, že i v ČR se začaly objevovat první pokusy, jak do 

rehabilitace zařadit VR coby doplňkovou metodu k běžným terapiím. 

Pravděpodobně jako první dostupný systém v ČR vznikla roku 2018 on-line 

platforma (https://www.vrehabilitation.com/), jež zdarma nabízí terapeutická videa 

zaměřená na chůzi pro rehabilitaci jedinců s míšní lézí a snaží se cílit na aktivaci 

zrcadlových neuronů (VRehabilitation, 2018). Čerstvě vznikla také aplikace VR Vitalis 

od společnosti VR Life, která nabízí rehabilitaci ve VR osobám po operacích, úrazech či 

po nemoci. U terapie jedinců s míšní lézí také cílí na aktivaci zrcadlových neuronů (VR 

Life, 2021). Nově vzniká další interaktivní forma rehabilitace ve VR od společností 

iNFINITE Production a Principal engineering, které spolupracují s Centrem Paraple, 

o.p.s., na vývoji rehabilitační hry. Hra je tvořena primárně pro jedince po poranění 

míchy, nicméně finální verze rehabilitační hry by měla být v budoucnu aplikovatelná na 

co nejširší populaci pacientů. Můžeme tedy konstatovat, že v ČR se začíná nově 

rozmáhat snaha začlenit virtuální realitu do rehabilitačního procesu (po vzoru ostatních 

zemí), avšak čeká nás ještě velký kus cesty ke kvalitnímu začlenění této poměrně nové 

metody mezi běžné terapie.  

Důležité je podotknout, že celý výzkum byl narušen pandemickou situací 

(konkrétně infekčním onemocněním COVID-19) a vládou nařízenými preventivními 

opatřeními. Z tohoto důvodu nebylo možné plně zrealizovat původní plán výzkumu 

s počtem 40 probandů. Organizace Centrum Paraple, o.p.s., byla z důvodu nemoci po 

dobu několika měsíců uzavřena a klientům i zaměstnancům byla nařízena karanténa. 

V důsledku vládních opatření bylo nutno sociálně rehabilitační pobyty předčasně 

ukončit.  

Limitujícím faktorem práce byl fakt, že ve výzkumu bylo použito dotazníkového 

šetření, nikoli objektivnější metody měření, které by zaznamenaly případnou změnu 

klinického stavu probandů (např. ASIA Impairment Scale vyšetření). Vytvořené 

dotazníky byly sice inspirovány standardně využívanými dotazníky či škálami, ale 

samotný dotazník standardizovaný není. V dalším zkoumání by bylo vhodné použít 

standardizované šetření. Ovšem naleznout vhodnou metodu měření není v této 

specializované oblasti (VR u osob s míšní lézí) snadné. 
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Faktorů, které mohly výzkum zkreslit či ovlivnit, je mnoho. Probandovo aktuální 

zdravotní a psychické rozpoložení může značně ovlivňovat působení VR. Pozornost, 

která je při pasivním sledování terapeutického videa velice žádoucí a ovlivňuje tak 

účinek VR, mohla být ovlivněna momentálním rozpoložením, nevyspalostí či drobnými 

zdravotními komplikacemi narušena. 

Při případném opakování výzkumu či obdobné studie by bylo vhodné navýšit počet 

probandů tak, aby výsledky byly aplikovatelné na co největší populaci jedinců s míšní 

lézí. Jak je již výše zmíněno, ideální by byla aplikace takové formy virtuální reality, 

která by uživatelům dovolovala aktivní interakci ve virtuálním prostředí (provádět 

pohyb samostatně a mít možnost svobodného rozhodnutí). Tento aspekt by nejen snížil 

vzniklé nežádoucí účinky způsobené aplikací VR (cybersickness), ale zvýšil by 

motivaci a pozornost uživatele a tím pravděpodobně i účinnost virtuální reality. Dále by 

aktivní interakce uživatele ve virtuálním prostředí zvýšila zábavnost formy VR 

(terapeutické video zaměřené na chůzi může působit při četnějších aplikacích 

monotónně a jedinec může o terapii ztrácet zájem). V tomto výzkumu bylo probandům 

aplikováno terapeutické video pouze jedenkrát. V dalších výzkumech by byla žádoucí 

dlouhodobá spolupráce s probandy a četnější aplikace virtuální reality – tedy zkoumání, 

jaký vliv má na probandy VR v dlouhodobějším horizontu.  

Ženy, které se výzkumu zúčastnily, podotkly, že by pro ně bylo příjemnější 

sledovat v terapeutickém videu ženské nohy, nikoli mužské. Proto by pro další 

výzkumy bylo vhodné natočit dvě stejně konstruovaná videa – jedno z pohledu muže  

a druhé z pohledu ženy, aby realističnost zážitku byla pro každé pohlaví stejná. 

Další výzkumy by se měly pokusit především o objasnění funkce zrcadlových 

neuronů u osob s míšní lézí – tato oblast je doposud téměř neprozkoumána. Snahou by 

mělo být zkoumání aktivace ZN – při kterých konkrétních pohybech a jak rozsáhle se 

ZN aktivují.  Předmětem zkoumání by mělo být, jak poznatek o existenci zrcadlových 

neuronů efektivně využít v praxi a jak aktivací ZN můžeme přispět ke zlepšení 

zdravotního stavu osob s míšní lézí. Další výzkumy zaměřující se na ZN budou 

jednoznačně přínosné. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem výzkumu této diplomové práce bylo rozšíření poznatků v oblasti virtuální 

reality v ucelené rehabilitaci u osob s míšní lézí (inkompletní a kompletní). Výzkum se 

zaměřoval na působení virtuální reality na jedince s míšním poškozením a na rozdíly 

v reakcích jedinců s inkompletní a kompletní míšní lézí.  

Z výzkumu vyplynulo, že většina probandů (70 %) se v minulosti nesetkala 

s virtuální realitou ve formě brýlí na VR. Dále, že fyzické subjektivní vjemy byly 

zaznamenány pouze u probandů s inkompletní míšní lézí (z nich 70 %). Naopak  

u jedinců s kompletní míšní lézí se vyskytly jen psychické subjektivní vjemy. Výsledky 

neprokázaly souvislost mezi dobou uplynulou od úrazu/onemocnění a výskytem 

fyzických subjektivních vjemů u jedinců s inkompletní míšní lézí, neboť fyzické 

subjektivní vjemy se vyskytovaly i u jedinců, kteří s diagnózou žijí deset let a déle. 

Probandi s inkompletní míšní lézí pociťovali následující fyzické subjektivní vjemy: 

brnění, šimrání, bolest, změna citlivosti, pocit změny krevního tlaku, dále pak pocit 

tepla, cit na nejochrnutějších částech těla, pocit „zatínání“ svalu, pocit tlaku v břišní 

dutině, piloerekce (husí kůže), spazmatická reakce, pocení. Probandi s kompletní lézí 

pociťovali následující psychické subjektivní vjemy: odstřihnutí od reality, pozitivní 

reakce, negativní reakce, pocit úzkosti, neutrální pocit, dále pak ojedinělé subjektivně 

hodnocené pocity (např. pocit vyrovnávání/zapojování trupu, pocit svobody atd.).  

Probandi obecně hodnotili terapeutické video ve formě brýlí na virtuální realitu 

pozitivně (průměr hodnocení – 8). Jako přínosnou součást terapie v rámci ucelené 

rehabilitace hodnotilo VR celkem 96 % probandů. Pozitivně virtuální realitu hodnotili 

probandi i přes komplikace, které se s virtuální realitou v průběhu výzkumu pojily. 

Těmi byly např. motání hlavy (38 %), nauzea (27 %), rozostřené vidění (19 %), úzkost 

(8 %), dále pak bolest hlavy a zamlžování brýlí.  

Výsledky prokázaly největší vliv virtuální reality na jedince s inkompletní míšní 

lézí, a to nejen po psychické, ale i po fyzické stránce (fyzické subjektivní vjemy).  

VR by dle pozitivního hodnocení probandů mohla být v budoucnu využívána jako 

doplňková metoda při terapii míšních lézí v rehabilitačních zařízeních (jako je např. 

Centrum Paraple).  
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Jedním z limitů výzkumu byla početně malá skupina jedinců s míšní lézí (celkem 

27). Budoucí výzkumy by tento limit měly odstranit navýšením počtu probandů, aby 

dosažené výsledky mohly být zobecněny na celou populaci míšních lézí.  

Další výzkumy zaměřené na oblast virtuální reality u jedinců s míšní lézí by měly 

VR aplikovat ideálně v delším časovém období a současně vhodně zvolenými metodami 

zkoumat efekt VR na neurologický stav probandů.  

Zvýšení kvality používané techniky a vybavení pro zprostředkování VR posune 

budoucí výzkumy kvalitativně kupředu. V průběhu tohoto výzkumu se u probandů často 

vyskytovaly výše zmíněné komplikace; snahou dalších výzkumů by mělo být těmto 

komplikacím pokud možno předejít. Virtuální realita by měla být prezentována tak, aby 

jedinec interagoval s okolím a mohl ovlivňovat, co se v daném prostředí stane – tedy 

ideálně nejen pasivně sledovat dané video, ale být ve virtuálním prostředí aktivně 

zapojen. Takovou interakci u nás nově nabízí společnost VR Life v Ostravě 

prostřednictvím aplikace VR Vitalis jako prostředku na podporu rehabilitace. Další 

rehabilitační hru ve virtuální realitě vyvíjí též společnost iNFINITE Production  

a Principal engineering. 

V České republice každý rok přibývají stovky osob, které ochrnou v důsledku 

úrazu či onemocnění. Přesto, že dochází k novým objevům a pokroku v léčbě míšních 

lézí, dosud neexistuje způsob, jak těmto lidem navrátit plnohodnotný život, který vedli 

před úrazem/onemocněním. Možnosti současné léčby jsou soustředěny pouze na 

kompenzaci sekundárních problémů. Virtuální realita a její vliv na zdraví člověka je 

sice dosud téměř neprozkoumanou oblastí, avšak v budoucnu by mohla být součástí 

běžných terapií či jednou z možností, jak zmírnit následky postižení a tím zlepšit kvalitu 

života osob s ML.  

 

  



 

95 

 

Seznam literatury 

1) ABRAHAMS, P. H.; DRUGA, R. Lidské tělo. Atlas anatomie člověka. České 

vyd. 1. Praha: Cesty, 2003. ISBN 80-7181-955-7. 

2) ALASHRAM, A. R.; PADUA, E.; HAMMASH, A. K.; LOMBARDO, M.; 

ANNINO, G. (2020). Effectiveness of virtual reality on balance ability in 

individuals with incomplete spinal cord injury: A systematic review. In Journal 

of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of 

Australasia 72, s. 322–327. ISBN DOI: 10.1016/j.jocn.2020.01.037. 

3) AMBLER, Z. Základy neurologie. [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. 

Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3. 

4) AMBLER, Z.; BEDNAŘÍK, J.; RŮŽIČKA, E. Klinická neurologie. Vyd. 2. 

Praha: Triton, 2008-. ISBN 978-80-7387-157-4. 

5) BAUER, J.; MICHŇOVÁ, I. Proč cítím to, co ty. Intuitivní komunikace a 

tajemství zrcadlových neuronů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 

ISBN 978-80-247-5737-7. 

6) BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. ISBN 

978-80-7254-815-6. 

7) ČIHÁK, R.; GRIM, M.; DRUGA, R.; MED, M.; HELEKAL, I. Anatomie. 2., 

upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001-2004. ISBN 80-7169-970-5. 

8) ČIHÁK, R.; HELEKAL, I. Anatomie 3. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-

7169-140-2. 

9) DAPRETTO, M.; DAVIES, M. S.; PFEIFER, J. H.; SCOTT, A. A.; SIGMAN, 

M.; BOOKHEIMER, S. Y.; IACOBONI, M. (2006). Understanding emotions in 

others: mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders. In 

Nature neuroscience 9 (1), s. 28–30. ISBN DOI: 10.1038/nn1611. 

10) DONATI, A. R. C.; SHOKUR, S.; MORYA, E.; CAMPOS, D. S. F.; MOIOLI, 

R. C.; GITTI, C. M. et al. (2016). Long-Term Training with a Brain-Machine 

Interface-Based Gait Protocol Induces Partial Neurological Recovery in 

Paraplegic Patients. In Scientific reports 6, s. 30383. ISBN DOI: 

10.1038/srep30383. 



 

96 

 

11) DUŠKOVÁ, T. Fyzioterapeutické postupy u paraplegiků po míšní lézi. Praha, 

2010. 77 s. Bakalářská práce na UK 3. lékařská fakulta. Vedoucí bakalářské 

práce Jan Vacek. 

12) DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-

886-7. 

13) Evolv [online]. © 2018 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: https://evolvrehab.com/ 

14) FABBRI-DESTRO, M.; RIZZOLATTI, G. (2008). Mirror neurons and mirror 

systems in monkeys and humans. In Physiology (Bethesda, Md.) 23, s. 171–179. 

ISBN DOI: 10.1152/physiol.00004.2008. 

15) FALTÝNKOVÁ, Z. Paraplegie, tetraplegie. Praha: Svaz paraplegiků, 1995. 

ISBN 80-239-1455-3.  

16) FALTÝNKOVÁ, Z. Desatero moudrého vozíčkáře. Průvodce pro klienty s 

poškozením míchy. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012a. ISBN 

978-80-260-5097-1. 

17) FALTÝNKOVÁ, Z. Jak na to doma. [Praha]: [Česká asociace paraplegiků - 

CZEPA], 2012b. ISBN 978-80-260-5102-2. 

18) FALTÝNKOVÁ, Z. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků - 

CZEPA, 2012c. ISBN 978-80-260-5098-8. 

19) FALTÝNKOVÁ, Z., KŘÍŽ, J. Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí: 

Příručka pro praktické lékaře [online]. 2012 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://www.spinalcord.cz/_userfiles/dokumenty/publikace/lecba-a-rehabilitace-

pacientu-s-misni-lezi.pdf 

20) FALTÝNKOVÁ, Z.; KŘÍŽ, J.; KÁBRTOVÁ, A. Cesta k nezávislosti po 

poškození míchy. Praha: Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, 2004. ISBN 80-

239-5555-1. 

21) FUCHS, P.; MOREAU, G.; GUITTON, P. Virtual reality. Concepts and 

technologies. Boca Raton, FL: CRC Press, 2011. ISBN 978-0-203-80295-3. 

22) GROSS, J. M.; FETTO, J.; SUPNICK, E. Rosen. Vyšetření pohybového 

aparátu. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-720-8. 

23) HAKL, M. a R. HŘIB. Farmakoterapie léčby onkologické bolesti. Interní 

medicína pro praxi [online]. 2007, 9(6), 299-300 [cit. 2021-4-30]. ISSN 1803-

5256. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/int/2007/06/12.pdf 



 

97 

 

24) HARI, R. (2006). Action–perception connection and the cortical mu rhythm. In : 

Event-Related Dynamics of Brain Oscillations, vol. 159: Elsevier (Progress in 

Brain Research), s. 253–260. 

25) HAVLOVÁ, K. Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - 

úloha urologa. Česká urologie [online]. 2017, 21(2), 129-138 [cit. 2021-5-18]. 

ISSN 2336–5692. Dostupné z: 

https://www.czechurol.cz/pdfs/cur/2017/02/04.pdf 

26) HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza 

dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9. 

27) HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

28) HRABÁLEK, L. Poranění páteře a míchy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2842-0. 

29) HUNČOVSKÝ, T. Možnosti ovlivnění neuropatické bolesti pomocí virtuální 

reality u pacientů s inkompletní míšní lézí. Praha, 2020. 112 s. Diplomová práce 

na UK FTVS. Vedoucí diplomové práce David Pánek. 

30) HYŠPERSKÁ, V.; KŘÍŽ, J. Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění 

míchy - naše zkušenosti. Neurologie pro praxi [online]. 2009, 10(3), 153-159 

[cit. 2021-5-18]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/06.pdf 

31) CHANG, E.; KIM, H. T.; YOO, B. (2020). Virtual Reality Sickness: A Review 

of Causes and Measurements. In International Journal of Human–Computer 

Interaction 36 (17), s. 1658–1682. ISBN DOI: 

10.1080/10447318.2020.1778351. 

32) CHI, B.; CHAU, B.; YEO, E.; TA, P. (2019). Virtual reality for spinal cord 

injury-associated neuropathic pain: Systematic review. In Annals of physical 

and rehabilitation medicine 62 (1), s. 49–57. ISBN DOI: 

10.1016/j.rehab.2018.09.006. 

33) IACOBONI, M. Mirroring people. The Sience of Empathy and How We 

Connect with Others. 1. vyd..New York: Farrar, 2008. ISBN 978-0-374-21017-

5. 

34) Immersive Rehab: Digital Therapeutics NeuroRehabilitation Programs [online].  

© 2016-2021 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: https://immersiverehab.com/ 



 

98 

 

35) InMOTION VR [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: https://inmotionvr.com/ 

36) JAROŠOVÁ, E.; J. VAŘEKOVÁ; J. POKUTA; M. PANÁČKOVÁ. Vliv 

půlroční pohybové intervence a nutriční edukace na redukci hmotnosti u jedinců 

po poškození míchy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi [on-line]. 

2016, 7(1), 63-71 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1804-4220. Dostupné z: 

https://www.apa.upol.cz/images/casopis/13/casopis-2016-7-1.pdf 

37) KELNAROVÁ, J. První pomoc II. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., 

přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4200-7. 

38) KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 

978-80-7262-657-1. 

39) KŘÍŽ, J. Spinální program v České republice – historie, současnost, 

perspektivy. Neurologie pro praxi [on-line]. 2013, 14(3), 140-143 [cit. 2021-05-

18]. ISSN 1803-5280. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/07.pdf 

40) KŘÍŽ, J. Poranění míchy. Příčiny, důsledky, organizace péče. První vydání. 

Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7492-424-8.  

41) KŘÍŽ, J.; HYŠPERSKÁ, V. Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po 

poškození míchy. Neurologie pro praxi [online]. 2009, 10(3), 137-142 [cit. 

2021-5-18]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/03.pdf 

42) LAKHANI, A.; MARTIN, K.; GRAY, L.; MALLISON, J.; GRIMBEEK, P.; 

HOLLINS, I.; MACKARETH, C. (2020). What Is the Impact of Engaging With 

Natural Environments Delivered Via Virtual Reality on the Psycho-emotional 

Health of People With Spinal Cord Injury Receiving Rehabilitation in Hospital? 

Findings From a Pilot Randomized Controlled Trial. In Archives of physical 

medicine and rehabilitation 101 (9), s. 1532–1540. ISBN DOI: 

10.1016/j.apmr.2020.05.013. 

43) MALKOL. Urinální kondomy a močová inkontinence u mužů [online]. 2013 [cit. 

2019-03-10]. Dostupné z: https://www.malkol.cz/clanek/urinalni-kondomy-a-

mocova-inkontinence-u-muzu-C15.html 

44) Míšní léze [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: 

https://www.paraple.cz/zkusenosti/misni-leze/ 



 

99 

 

45) MITCHELL, C. Virtual Reality [online]. 2020 [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: 

https://www.investopedia.com/terms/v/virtual-reality.asp 

46) MOSELEY, L. G. (2007). Using visual illusion to reduce at-level neuropathic 

pain in paraplegia. In Pain 130 (3), s. 294–298. ISBN DOI: 

10.1016/j.pain.2007.01.007. 

47) NESBITT, K.; DAVIS, S.; BLACKMORE, K.; NALIVAIKO, E. (2017). 

Correlating reaction time and nausea measures with traditional measures of 

cybersickness. In Displays 48 (1), s. 1–8. ISBN DOI: 

10.1016/j.displa.2017.01.002. 

48) Neuro Rehab VR [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://www.neurorehabvr.com/ 

49) Neuroforma: Innovative Rehabilitation Support [online]. © 2021 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://old.neuroforma.pl/en/home-page/ 

50) NOSKOVÁ, K. Vliv efektu virtuální reality na psychosomatický stav pacienta 

s míšní lézí. Praha, 2020. 115 s. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí 

diplomové práce David Pánek. 

51) NOVOTNÝ, I.; HRUŠKA, M. Biologie člověka. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: 

Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-819-3. 

52) OZTOP, E.; KAWATO, M.; ARBIB, M. A. (2013). Mirror neurons: functions, 

mechanisms and models. In Neuroscience letters 540, s. 43–55. ISBN DOI: 

10.1016/j.neulet.2012.10.005. 

53) PÁNEK, D., T. NOVÁKOVÁ, M. BRUNOVSKÝ, J. KOŠŤÁLOVÁ a D. 

PAVLŮ. Vliv aktivního pohybu a pasivního sledování stejného pohybu na 

elektrickou mozkovou aktivitu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: Česká 

lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, 25(4), s. 152-157. ISSN 1211-2658. 

54) PETROVICKÝ, P. Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a 

neurochirurgií. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-039-3. 

55) POETKER, B. What Is Virtual Reality? (+3 Types of VR Experiences) [online]. 

2019 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://learn.g2.com/virtual-reality 

56) POLÁK, A. Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí. 

Praha, 2017. 104 s. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí diplomové práce 

David Pánek. 



 

100 

 

57) POLÁK, A., D. PÁNEK a D. PAVLŮ. První zkušenosti s virtuální realitou v 

terapii míšních lézí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: Česká lékařská 

společnost J. E. Purkyně, 2017, 24(2), s. 116-122. ISSN 1211-2658. 

58) RAJMOHAN, V.; MOHANDAS, E. (2007). Mirror neuron system. In Indian 

journal of psychiatry 49 (1), s. 66–69. ISBN DOI: 10.4103/0019-5545.31522. 

59) RAMACHANDRAN, V. S. Mozek a jeho tajemství, aneb, Pátrání neurovědců 

po tom, co nás činí lidmi. Vyd. 1. Praha: Dybbuk, 2013. ISBN 978-80-7438-

080-8. 

60) Revival: Rehabilitation Centre [online]. © 2017 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://revivalottawa.com/virtual-reality/ 

61) RIZZOLATTI, G.; CRAIGHERO, L. (2004). The mirror-neuron system. In 

Annual review of neuroscience 27, s. 169–192. ISBN DOI: 

10.1146/annurev.neuro.27.070203.144230. 

62) RIZZOLATTI, G.; FABBRI-DESTRO, M. (2010). Mirror neurons: from 

discovery to autism. Experimental Brain Research. 200 (3-4), s. 223–237. ISBN 

DOI: 10.1007/s00221-009-2002-3. 

63) SAK, P.; MAREŠ, J. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0. 

64) Sheba International Medical Tourism Division [online]. [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://www.shebaonline.org/treatment/the-virtual-reality-training-

facility/ 

65) STONE III, W. B. Psychometric evaluation of the Simulator Sickness 

Questionnaire as a measure of cybersickness, 2017. ISBN DOI: 10.31274/etd-

180810-5050. 

66) SULTAN, C. S. 5 Types Of Virtual Reality – Creating A Better Future [online]. 

2021 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://rextheme.com/types-of-virtual-reality/ 

67) SUNG, W.; CHIU, T.; TSAI, W.; CHENG, H.; CHEN, J. (2012). The effect of 

virtual reality-enhanced driving protocol in patients following spinal cord injury. 

In Journal of the Chinese Medical Association : JCMA 75 (11), s. 600–605. 

ISBN DOI: 10.1016/j.jcma.2012.08.004. 

68) SUTORÝ, M.; P. WENDSCHE. Péče o vyměšování moči a stolice u pacientů s 

transverzální míšní lézí. Neurologie pro praxi [on-line]. 2009, 10(3), 137-142 



 

101 

 

[cit. 2021-5-18]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/07.pdf 

69) SVOBODOVÁ, A. Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy 

u jedince s inkompletní míšní lézí. Praha, 2019. 100 s. Bakalářská práce na UK 

FTVS. Vedoucí bakalářské práce Jitka Vařeková. 

70) SVOBODOVÁ, A., ŠLAUF M. a VAŘEKOVÁ J. Jedinec po míšní lézi a 

aplikované pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: Fakulta 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2020, 86(2), 26-34. ISSN 1210-

7689. 

71) ŠRÁMKOVÁ, T. Posttraumatická sexuální dysfunkce u pacientů s transverzální 

míšní lézí. Urologie pro praxi [on-line]. 2008, 9(6), 282-286 [cit. 2021-5-18]. 

ISSN 1803-5299. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/uro/2008/06/02.pdf 

72) ŠTĚTKÁŘOVÁ, I. Léčba spasticity u chronického míšního 

poranění. Neurologie pro praxi [on-line]. 2009, 10(3), 148-152 [cit. 2021-5-18]. 

ISSN 1803-5280. Dostupné z: 

https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/03/04.pdf 

73) ŠTĚTKÁŘOVÁ, I.; EHLER, E.; JECH, R. Spasticita a její léčba. Praha: 

Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-302-2. 

74) ŠTULÍK, J. Poranění krční páteře. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-80-

7262-685-4. 

75) UTĚŠENÁ, A. Virtuální realita v terapii chůze. Olomouc, 2018. 52 s. 

Bakalářská práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vedoucí bakalářské 

práce Lucie Navrátilová. 

76) VAST.Rehab: Rehabilitation in Virtual Reality [online]. © 2021 [cit. 2021-04-

18]. Dostupné z: https://vast.rehab/ 

77) VÉLE, F. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro 

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Triton, 2006. ISBN 8072548379. 

78) VILIKUS, Z.; BRANDEJSKÝ, P.; NOVOTNÝ, V. Tělovýchovné lékařství. 1. 

vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0821-9. 

79) VR Life: Virtuální realita ve firemní praxi [online]. © 2021 [cit. 2021-04-18]. 

Dostupné z: https://vrlife.cz/ 



 

102 

 

80) VRehabilitation [online]. © 2018 [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: 

https://www.vrehabilitation.com/ 

81) Výroční zpráva Centra Paraple 2018 [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-12-06]. 

Dostupné z: https://www.paraple.cz/paraple/o-nas/vyrocni-zpravy/ 

82) VYTEJČKOVÁ, R. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. 

1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024734200. 

83) WABERŽINEK, G.; KRAJÍČKOVÁ, D. Základy obecné neurologie. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0803-0. 

84) WEECH, S.; KENNY, S.; BARNETT-COWAN, M. (2019). Presence and 

Cybersickness in Virtual Reality Are Negatively Related: A Review. In 

Frontiers in psychology 10, s. 158. ISBN DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00158. 

85) WENDSCHE, P. Poranění míchy. Ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. 

Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů v Brně, 2009. ISBN 978-80-7013-504-4. 

86) ZEMAN, M.; ŠKARDA, M. První pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: 

Galén; Karolinum, 1998. ISBN 80-85824-46-9. 

87) ŽÁRA, J.; FELKEL, P.; BENEŠ, B. Moderní počítačová grafika. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0. 

 

 

 

 



 

 

      

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise Centra Paraple, o.p.s. 

Příloha č. 2: Dokument č. 1 k žádosti o vyjádření Etické komise UK FTVS 

Příloha č. 3: Vyjádření Etické komise UK FTVS 

Příloha č. 4: Vzor informovaného souhlasu 

Příloha č. 5: Seznam obrázků 

Příloha č. 6: Seznam grafů 

Příloha č. 7: Vybrané snímky z terapeutických videí pouštěných probandovi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      

Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise Centra Paraple, o.p.s. 

 

  



 

 

      

 

 

 

 

 

  



 

 

      

  



 

 

      

Příloha č. 2: Dokument č. 1 k žádosti o vyjádření Etické 

komise UK FTVS 



 

 

      

Příloha č. 3: Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

      

 

  



 

 

      

Příloha č. 4: Vzor informovaného souhlasu  

 

 

 

 

 

  



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Příloha č. 5: Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Stavba obratle (1 – trnový výběžek, 2 – příčný výběžek,  3 – obratlový 

otvor, 4 – tělo obratle) ..................................................................................................... 15 

Obrázek č. 2: Popis obratlů atlas (C1) a axis (C2) .......................................................... 16 

Obrázek č. 3: Řez míchou (pohled z břišní strany) ......................................................... 19 

Obrázek č. 4: Výška míšní léze ...................................................................................... 23 

Obrázek č. 5: Predilekční místa dekubitů ....................................................................... 25 

Obrázek č. 6: Urinální kondom ....................................................................................... 27 

Obrázek č. 7: Kartička autonomní dysreflexie ............................................................... 30 

Obrázek č. 8: Přední strana protokolu neurologického vyšetření dle ASIA ................... 38 

Obrázek č. 9: Zadní strana protokolu neurologického vyšetření dle ASIA .................... 39 

Obrázek č. 10: Laterální pohled levé hemisféry na oblast zrcadlových neuronů u opic 

(oblast F5) ....................................................................................................................... 43 

Obrázek č. 11: Aktivace zrcadlových neuronů u opic .................................................... 43 

Obrázek č. 12: Oblasti zrcadlových neuronů v lidském mozku – IFG = inferior frontal 

gyrus (inferiorní frontální gyrus); PMv = ventral premotor area (ventrální premotorická 

oblast); IPL = inferior parietal lobule (inferiorní parietální lobulus); STS = superior 

temporal sulcus (superirorní temporální sulcus) ............................................................. 47 

Obrázek č. 13: Multisenzorický systém CAREN ........................................................... 56 

Obrázek č. 14: Virtuální chůze (Moseley) ...................................................................... 61 

Obrázek č. 15: VR brýle – Samsung Gear VR 2017 ...................................................... 68 

Obrázek č. 16:  Sed ve vozíku ...................................................................................... 114 

Obrázek č. 17: Masáž chodidla ..................................................................................... 114 

Obrázek č. 18: Chůze na boso po trávě ........................................................................ 115 

 

  

file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788459
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788459
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788460
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788461
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788462
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788463
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788464
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788465
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788468
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788468
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788469
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788472
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Diplomová%20práce/HOTOVÁ%20PRÁCE/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc72788475


 

 

      

Příloha č. 6: Seznam grafů 

Graf č. 1: Procentuální vyjádření probandů o zkušenosti s virtuální realitou ................. 72 

Graf č. 2: Vyhodnocení zážitku z poprvé aplikované (prožité) virtuální reality ............ 73 

Graf č. 3: Zájem probandů (v návaznosti na předešlé zkušenosti) o terapeutické video ve 

formě virtuální reality na sociálně rehabilitačním pobytu v Centru Paraple .................. 74 

Graf č. 4: Výzkumná skupina dle rozdělení na osoby s kompletní a inkompletní míšní 

lézí ................................................................................................................................... 75 

Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých subjektivních vjemů (fyzické a psychické)  

u výzkumné skupiny probandů (kompletní i inkompletní míšní léze) v průběhu/po 

zhlédnutí terapeutického videa ....................................................................................... 76 

Graf č. 6: Zastoupení jednotlivých subjektivních vjemů u probandů s kompletní míšní 

lézí v průběhu a po zhlédnutí terapeutického videa ........................................................ 77 

Graf č. 7: Fyzické subjektivní vjemy při a po zhlédnutí terapeutického videa u probandů 

s kompletní míšní lézí – procentuální zastoupení ........................................................... 78 

Graf č. 8: Zastoupení jednotlivých fyzických subjektivních vjemů u probandů   

s inkompletní míšní lézí v průběhu a po zhlédnutí terapeutického videa ....................... 79 

Graf č. 9: Četnost zastoupení fyzických subjektivních vjemů u probandů s inkompletní 

míšní lézí ......................................................................................................................... 80 

Graf č. 10: Vztah mezi dobou od vzniku úrazu/onemocnění a vnímáním fyzických 

subjektivních vjemů u jedinců s inkompletní míšní lézí ................................................. 81 

Graf č. 11: Bodové škálové hodnocení vnímání (špatný až vynikající vjem) 

terapeutického videa ve formě virtuální reality probandy .............................................. 82 

Graf č. 12: Výskyt četnosti komplikací u probandů sledujících terapeutické video ...... 83 

Graf č. 13: Konkrétní zaznamenané komplikace u probandů při sledování 

terapeutického videa ....................................................................................................... 84 

Graf č. 14: Virtuální realita jako přínosná součást terapie v rámci ucelené rehabilitace 85 

 

file:///C:/Users/annaa/Desktop/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc70930470
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc70930481
file:///C:/Users/annaa/Desktop/Virtuální%20realita%20v%20ucelené%20rehabilitaci%20osob%20s%20míšní%20lézí.docx%23_Toc70930483


 

 

      

Příloha č. 7: Vybrané snímky z terapeutických videí 

pouštěných probandovi 

 

 

Obrázek č. 16:  Sed ve vozíku (zdroj: VRehabilitation, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Masáž chodidla (zdroj: VRehabilitation, 2018) 



 

 

      

 

Obrázek č. 18: Chůze na boso po trávě (zdroj: VRehabilitation, 2018) 

 

 

 

 


