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Abstrakt
Název: Sledování vlivu krátkodobé aplikace vybraných pravidel spánkové hygieny
na posturální stabilitu
Cíle: Cílem této práce bylo sledování vlivu krátkodobé aplikace vybraných pravidel
spánkové hygieny na posturální stabilitu pomocí dynamického počítačového
posturografu NeuroCom Smart EquiTest u zdravých mladých jedinců.
Metody: Tato práce je charakterizována jako pilotní experimentální studie. Výzkumný
soubor byl tvořen 20 jedinci (n=20), tento byl rozdělen na skupinu experimentální (n1=10)
a kontrolní (n2=10). Probandi byli osloveni na základě předem stanovených kritérií
(zdraví mladí dospělí, studenti vysokých škol ve věkové kategorii 20-30 let, věkový
průměr v experimentální skupině (n1=10) byl 24,74  2,56 let, věkový průměr v kontrolní
skupině (n2=10) byl 25,39  2,97 let). Výběr probandů proběhl nepravděpodobnostním
výběrem, metodou „snowball“. Měření bylo provedeno v Kineziologické laboratoři UK
FTVS. Pro hodnocení posturální stability byl použit dynamický počítačový posturograf
NeuroCom Smart EquiTest, respektive testovací protokol zahrnující tyto testy: Sensory
Organisation Test, Motor Control Test, test Limits of Stability a Rhytmic Weight Shift.
Měření na dynamickém počítačovém posturografu bylo provedeno dvakrát v časovém
rozestupu jednoho týdne. U experimentální skupiny byla po prvním měření na dobu
jednoho týdne aplikována intervence, tedy krátkodobá aplikace vybraných pravidel
spánkové hygieny se zaměřením na hygienu světelnou. Zvolení světelné hygieny jako
základního stavebního kamene spánkové hygieny bylo inspirováno aktuálními
vědeckými poznatky o působení krátkých vlnových délek na produkci melatoninu. Jako
pomůcka pro dodržování světelné hygieny byly použity speciální brýle blokující krátké
vlnové délky světla. Kromě posturální stability byla také hodnocena subjektivní kvalita
spánku pomocí modifikované verze Pittsburghského indexu kvality spánku (Pittsburgh
Sleep Quality Index). Toto hodnocení bylo prováděno při obou měřeních
u experimentální (n1=10) i kontrolní (n2=10) skupiny. Získaná data byla zpracovávána
pomocí softwaru NeuroCom Balance Manager Software, Microsoft Excel 2016 a chartstudio.plotly.com. Pro statistickou analýzu bylo využito párového Studentova t-testu. Pro
určení statisticky významných výsledků byla stanovena hladina významnosti =0,05.

Výsledky: Statisticky významné porovnávající výsledky nebyly nalezeny, čímž žádná
z hypotéz nebyla potvrzena. Nejvíce se stanovené hladině významnosti přiblížil výsledek
testu Motor Control (parametr Latency COMPOSITE) kdy výsledná p-hodnota byla
rovna 0,057.
Klíčová slova: Neurocom Smart EquiTest, dynamická posturografie, posturální stabilita,
spánek, spánková hygiena, světelná hygiena, modré světlo, chronobiologie

Abstract
Title: Monitoring the effect of short-term application of selected sleep hygiene rules
on postural stability
Aims: The aim of this work was to monitor the influence of short-term application
of selected sleep hygiene rules on postural stability using a Computerized Dynamic
Posturography NeuroCom Smart EquiTest machine in healthy young individuals.
Methods: This work is characterized as an experimental pilot study. The research set
consists of 20 individuals (n=20). The set was then divided into an experimental group
(n1=10) and a control group (n2=10). The probands were approached based on previously
defined criteria (healthy young adults, higher education and university students between
20 and 30 years of age, the average age in the experimental group (n1=10) was
24,74  2,56 years, the average age in the control group (n2=10) was 25,39  2,97 years,).
The method of proband choice was non-probabilistic selection the snowball method. The
measurements were performed at the Laboratory of Applied Kinesiology of the Faculty
of Physical Education and Sport, Charles University. A Computerized Dynamic
Posturography NeuroCom Smart EquiTest machine was used to assess and evaluate the
postural stability. The testing protocol included the following tests: Sensory Organisation
Test, Motor Control Test, Limits of Stability test and a Rhythmic Weight Shift test. The
measurements were taken twice in the span of one week using the Computerized Dynamic
Posturography machine.
Intervention, or short-term application of selected rules of sleep hygiene, with a focus on
light hygiene, was applied in the experimental group after the first measuring session for
the duration of one week. Choosing light hygiene as a corner stone of sleep hygiene was
inspired by up-to-date scientific findings about the effects of short wavelengths of light
on the production of melatonin. Special short wavelengths of light blocking glasses were
used as a tool for upholding the rules of light hygiene. Besides the postural stability,
subjective sleep quality was also assessed using a modified version of the Pittsburgh
Sleep Quality Index. This evaluation was done after both measuring session in both the
experimental (n1=10) and control (n2=10) groups. The acquired data was processed using
the NeuroCom Balance Manager Software, Microsoft Excel 2016 and chartstudio.plotly.com. A pair Student’s t-test was used for statistical analysis. Significance
level of =0,05 was set and used for evaluation of the statistically significant results.

Results: No statistically significant comparative results were discovered, therefore no
hypothesis was confirmed. The Motor Control test (specifically the Latency
COMPOSITE parameter) approached the preset significance level the closest, since the
resulting p-value was 0.057.
Keywords: Neurocom Smart EquiTest, dynamic posturography, postural stability, sleep,
sleep hygiene, light hygiene, blue light, chronobiology
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Seznam zkratek
AC

area of contact, plocha kontaktu

ADT

Adaptation Test

AL

area of load, úložná plocha

AS

area of support, opěrná plocha

ATP

adenosintrifosfát

BMI

body mass index

BS

base of support, opěrná báze

COG

centre of gravity,

COM

centre of mass, těžiště

COP

centre of pressure

CNS

centrální nervový systém

DCL

Directional Control

EQL

Equilibrium Composite Score

LOS

Limits Of Stability

LT

Latency

MCT

Motor Control Test

PSQI

Pittsburgh sleep quality index, Pittsburghský index kvality spánku

RT

Reaction Time

RWS

Rhytmic Weight Shift

SOT

Sensory Organization Test

TST

total sleep time, celková doba spánku

SCN

suprachiasmatické jádro

SE

sleep eficiendy, spánková efektivita

US

Unilateral Stance

VIZ-RAT

Visual Ratio

WBS

Weight Bearing Squat
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1 ÚVOD
Denně uléháme ke spánku. Po probdělé noci se nikdo z nás necítí skvěle. Po
vydatném nočním spánku máme více síly na denní aktivity i sport. Všeobecně je známo,
že spánek prospívá zdraví. Přesto je spánek moderním člověkem často z různorodých
důvodů upozaďován. Někdo oddaluje spánek kvůli radovánkám, někdo další zase kvůli
povinnostem. Mnoho z nás má zážitek, kdy jsme si řekli – „Vyspím se, až …“.
Tato práce byla inspirována dvěma populárně naučnými publikacemi profesorů
amerických univerzit. První kniha nese název „Proč spíme?“, jejím autorem je
prof. Matthew Walker (University of California, Berkeley), druhou inspirativní knihu
„Cirkadiánní kód“, která inspirovala tuto diplomovou práci, napsal prof. Satchin Panda
(Salk Institute for Biological Studies, San Diego). Obě tyto knihy populárně naučnou
formou shrnují a dávají do kontextu současné vědecké poznatky o spánku a cirkadiánní
biologii. Přečtení těchto knih vedlo autorku této diplomové práce k opakovanému
zamyšlení se nad spánkem jako potenciálním terapeutickým prostředkem v rámci biopsycho-sociálního modelu využitelným pro fyzioterapii jako součást režimových
opatření. Pokud bychom přistupovali ke spánku s větší pečlivostí, hojili bychom se lépe
po operacích? Padali bychom méně? Měli bychom lepší sportovní výkony? Co to však
znamená přistupovat ke spánku s dostatečnou zodpovědností a co to znamená spát lépe?
Po přečtení těchto knih se diplomantka začala zamýšlet nad mnoha otázkami, které se
spánkem souvisí.
Na UK FTVS je hojně studována posturální stabilita. Posturální stabilita jako
„schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak,
aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu.“ (Vařeka 2002a) je funkcí
zásadní pro člověka jakékoli věkové kategorie i jakéhokoliv pohybového zaměření. Není
důležité, zda je jedinec zaměřen na sportovní činnost či nikoliv, zda je mladý či starý,
každý benefituje z dobré kvality svých posturálních funkcí.
Tato diplomová práce se zaměřila na zhodnocení efektu krátkodobé aplikace
vybraných pravidel spánkové hygieny na posturální stabilitu u zdravých jedinců pomocí
dynamického počítačového posturografu NeuroCom SMART EquiTest. Autorka by
touto prací chtěla přispět k rozšíření celkového poznání o možnostech ovlivnění
posturální stability a tím následně i k rozšíření potenciálních terapeutických možností
ovlivňujících posturální stabilitu v rámci bio-psycho-sociálního modelu, na který je
v současné době v rámci komplexní zdravotnické péče kladen důraz.
10

V rámci této diplomové práce byla nejprve představena teoretická východiska
dávající podklad pro experimentální pilotní studii. Teoretická východiska byla zaměřena
na soudobé poznatky o posturální stabilitě a možnostech jejího hodnocení, o spánku
a jeho řízení, důraz byl kladen taktéž na cirkadiánní rytmus člověka a na poznatky týkající
se spánkové hygieny. Na základě teoretických východisek byly stanoveny výzkumná
otázka a hypotézy, které byly podrobeny statistické analýze.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V kapitole teoretická východiska se autorka věnuje nejprve definici základních
pojmů souvisejících s posturální stabilitou, dále se věnuje možnostem hodnocení
posturální stability s důrazem na dynamickou počítačovou posturografii, respektive
s důrazem na dynamický počítačový posturograf NeuroCom SMART EquiTest. Ve druhé
části kapitoly Teoretická východiska se autorka věnuje poznatkům souvisejícím se
spánkem a cirkadiánními rytmy v propojení se zdravím (nejen) pohybového aparátu
člověka.

2.1 Postura, atituda
Postura je často vnímána a prezentována jako vzpřímený stoj na dvou končetinách.
Je však součástí kterékoliv polohy (včetně vzpřímeného držení hlavičky kojence při lehu
na břiše) a především každého pohybu. Posturu Kolář (Kolář 2009) definuje jako „aktivní
držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých má v běžném
životě největší význam síla tíhová“ (Kolář 2009). Posturu zajišťují vnitřní síly, kdy pro
posturu hraje nejzásadnější roli svalová aktivita řízená CNS. Posturu je možné vnímat ve
smyslu neuromechanické reakce těsně související s udržováním stability lidského těla.
Právě chápání postury jako funkce zprostředkované anatomickými strukturami,
respektující biomechanické principy, řízené centrálním nervovým systémem, je naprosto
zásadní.

Dalším

nepostradatelným

charakteristickým

rysem

je

pro

posturu

neodloučitelnost senzorických, řídících a výkonných funkcí (Vařeka 2002a; Vařeka
a Vařeková 2009; Bizovská et al. 2017; Enoka 2008).
Kolář (2009) také upozorňuje, že pohyb není podmínkou postury, ale naopak, že
postura je podkladem pro pohyb (Kolář 2009). Na úskalí postury upozorňuje i Véle
(Véle 2006), který popisuje, že ačkoliv se postura zdá vnějšímu pozorovateli jako
fenomén statický, udržování postury probíhá dynamicky. Vařeka&Vařeková (Vařeka
a Vařeková 2009) upozorňují na zajímavý fakt, že různí obhájci odlišných pohledů na
posturální stabilitu citují stejný výrok „Posture follows movement like a shadow.“, jehož
překlad se však různí a ani autorství není přikládáno stejnému autorovi. Jak ale uvádí
Vařeka&Vařeková (2009), je naprosto nesporné, že postura je přítomna nejen na začátku
a na konci jakéhokoliv cíleného pohybu, ale že je taktéž jeho součástí, respektive základní
podmínkou. Za propojující bod zde můžeme označit tzv. atitudu, která je definována
jako „postura nastavená tak, aby bylo možné provést plánovaný pohyb“. V tomto případě
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je možné opravdu vidět vliv pohybu na posturu, nicméně postura zůstává základní
podmínkou pohybu, nikoliv naopak (Vařeka 2002a).
Dle Koláře (2009) rozlišuje tři základní posturální funkce:
•

posturální stabilita

•

posturální stabilizace

•

posturální reaktibilita.

Poruchy postury dle Koláře (2009) vznikají následkem anatomických,
neurologických či funkčních poruch. Může se jednat jak o poruchy anatomické i funkční,
vrozené či získané i o poruchy neurologické vyplývající z neurologického postižení
a jeho syndromologie. Následkem uvedených poruch, jež vedou k narušení posturálních
funkcí, je jednostranné přetěžování v dlouhodobém horizontu vedoucí ke vzniku poruch
morfologických (např. degenerativní změny kloubů) (Kolář 2009).

2.2 Posturální stabilita
Bizovská L. v rozsáhle zpracované publikaci Rovnováha a možnosti jejího hodnocení
(Bizovská et al. 2017) říká, že termín posturální stabilita se v literatuře setkává s jistým
nesouladem, jelikož definice tohoto pojmu se různí na základě bližší specializace
odborníků, jež se posturální stabilitě věnují. Tyto nejasnosti vychází z různorodého pojetí
a vnímání i řešení termínu posturální stabilita v různých oborech pod hledáček kterých
můžeme tento termín zařadit. Definice posturální stability očima biomechanika, lékaře či
fyzioterapeuta může být rozlišná.
Z biomechanického pohledu můžeme posturální stabilitu vidět jako proces udržení
vertikální postury při snaze zabránění pádu. Biomechanické testování nám pak následně
umožňuje kvantifikaci posturálních výchylek, na základě kterých je možné stanovit
kvalitu posturální stability (Bizovská L. et al. 2017).
Posturální stabilitu můžeme z kineziologického hlediska dle Koláře definovat jako
schopnost kontinuálního procesu zaujímání stále té samé polohy, která čelí přirozené
nestabilitě pohybové soustavy člověka. Tento proces je esenciálním předpokladem pro
pohyb. Na posturální stabilitu mají vliv biomechanické a neurofyziologické faktory
(Kolář 2009).
Vařeka (2002a) definuje posturální stabilitu jako „schopnost zajistit vzpřímené držení
těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo
neřízenému pádu.“. Dále také říká, že „pojmy rovnováha a balance označují soubor
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statických a dynamických strategií k zajištění posturální stability.“ Jak z těchto dvou
definic vyplývá, tyto pojmy je vhodné od sebe pečlivě odlišovat. Oddělování těchto dvou
pojmů si můžeme všimnout i v zahraniční literatuře, kde se setkáváme s termíny balance
a equilibrium (Shumway-Cook a Woollacott 2011)
Posturální stabilitu můžeme rozdělit do dvou kategorií, na statickou posturální
stabilitu a dynamickou posturální stabilitu. Statická posturální stabilita omezuje pohyb
průmětu těžiště do opěrné báze nad neměnnou opěrnou bází. Dynamická posturální
stabilita se od statické liší svou schopností kontrolovaným posunem průmětu těžiště do
opěrné báze v rámci neměnné opěrné báze (Bizovská et al. 2017).

Obrázek 1 Znázornění průmětu těžiště do opěrné báze (Bizovská et al. 2017)

2.3 Faktory ovlivňující posturální stabilitu
Posturální stabilita je ovlivňována věkem a hmotností jedince, kdy se se zvyšujícím
věkem a s BMI přesahujícím zdravé hranice posturální stabilita zhoršuje. Posturální
stabilitu taktéž ovlivňuje zvýšená či snížená pohybová aktivita jedince, stejně tak se na
ní podílí pohybové zkušenosti jedince a to především zkušenosti sportovně orientované.
V neposlední řadě posturální stabilitu ovlivňuje psychická kondice jedince. Na pochopení
principů, na kterých stojí posturální stabilita, se významně podílejí klinické poznatky
z oboru vývojové kineziologie a dále studium patofyziologických stavů člověka
v dospělém věku (Russo et al. 2015; Liaw et al. 2009; Vařeka 2002b).
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2.4 Řízení a zajištění posturální stability
Systém řízení posturální stability dělíme na tři hlavní složky:
•

senzorická složka

•

řídící složka

•

výkonná složka

Pod senzorickou složku řadíme propriocepci, vestibulární systém a zrak. Řídící složka
je zajištěna centrálním nervovým systémem, řadíme sem tedy mozek a míchu. Výkonná
složka je definovaná pohybovým systémem a to jak anatomicky, tak funkčně. Zvýraznění
si zaslouží kosterní svaly, které můžeme označit jako „křižovatku“ mezi řídícím
a výkonným systémem, vzhledem k propriocepci se však uplatňují i ve složce senzorické
(Vařeka 2002a).
Zajištění posturální stability je závislé na přísunu informací z různorodých senzorů,
respektive pak na jejich syntéze a tedy na výkonné řídící činnosti centrálního nervového
systému, dále pak na kvalitně funkčním pohybovém systému. Taktéž není možné
přehlížet význam exterocepce či opomíjet vliv psychiky (Vařeka 2002b; Latash 2008).
Mechanismus udržování posturální stability obsahuje tyto fáze:
„1) detekce konkrétní situace (senzorický systém);
2) vyhodnocení situace a volba vhodného programu (CNS);
3) aktivace příslušných svalových skupin (eference)
4) generace kontrakční svalové síly, její převedení na momenty sil v pákovém
segmentovém systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí (Vařeka 2002b).“
Během přecházení mezi zmíněnými fázemi nastává vždy určitá úroveň zpoždění a to
jak na strukturálním, tak na funkčním stavu systému. Toto zpoždění musí být
v mechanismu udržování posturální stability zohledněno při volbě řídícího systému mezi
strategií statickou, dynamickou nebo řízeným pádem. Při těchto volbách řídícího systému
hrají zásadní roli aktuální kvality fyzického i psychického stavu, stejně tak jako předchozí
pohybové zkušenosti (Vařeka 2002b; Horak 2006).

2.5 Strategie posturální kontroly
Strategie posturální kontroly můžeme rozdělit na proaktivní (anticipatorní)
a reaktivní, respektive na strategii statickou a dynamickou. Pokud oba typy strategií při
zvládání posturálně náročné situace selhávají, systém přechází do preventivní strategie
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tzv. řízeného pádu. Strategie řízeného pádu bývá taktéž volena v situacích, které by jiný
jedinec zvládl bez vyvinutí většího úsilí (Vařeka 2002b).
Statickou strategii definujeme jako strategii, při které nedochází ke změně opěrné
báze. Tato strategie využívá „hlezenní mechanismus“ ve ventrodorzálním směru
a „kyčelní mechanismus“ v laterolaterálním směru. Pro hlezenní mechanismus je typická
aktivita

plantárních

i

dorzálních

flexorů

nohy,

pro

kyčelní

mechanismus

v laterolaterálním směru je typické přenášení váhy z jedné končetiny na druhou, tato
aktivita je zajištěna typicky svaly kyčelního kloubu. Dynamická strategie je definovaná
změnou opěrné báze a využívá například mechanismus úkroku, uchopení opory a další
prostředky pro rozšíření opěrné báze (Vařeka 2002b).
K udržení posturální stability však není využíváno jen výše zmíněných strategií,
důležitou součástí mechanismu udržení posturální stability je práce muskuloskeletálního
systému v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích (Vařeka 2002b; Peterka
a Loughlin 2004).

2.6 Biomechanické termíny užívané při popisu posturální stability:
Při studiu posturální stability se setkáváme s následující biomechanickou
terminologií: „opěrná plocha, opěrná báze, těžiště (resp. center of mass, center of gravity
a center of pressure)“ (Bizovská L. et al. 2017).
Plocha kontaktu (Area of Contact, AC)
Tato veličina popisuje plochu povrchu, na kterém dochází ke kontaktu těla s pevnou
podložkou. Není nutné, aby se jednalo o přímý kontakt, tento kontakt může být drobně
narušen

např.

částí

oděvu.(Vařeka 2002a).
Opěrná plocha (Area of
Support, AS)
Opěrná plocha je ta část plochy
kontaktu, která je v daném
okamžiku využita pro tvorbu
opěrné baze (BS) (Vařeka
2002a).

Obrázek 2 Vztah kontaktní plochy, opěrné plochy a opěrné báze (Vařeka 2002a)
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Opěrná báze (Base of Support, BS)
Opěrná baze (BS) je definována nejvzdálenějšími body AS (respektive jejích
jednotlivých částí) (Vařeka 2002a).

Obrázek 3 Změny opěrné plochy a opěrné báze při zachování kontaktní plochy (Vařeka 2002a)

Úložná plocha (Area of Load, AL)
Jedná se o kontaktní plochu mezi podložkou a tělem v případech, kdy nedochází
k organizaci segmentového systému těla. AL není využita pro tvorbu BS, v tomto případě
se tedy nejedná o posturu ve smyslu řízeného držení. K tomuto stavu dochází např. při
patologických stavech, např. při hlubokém bezvědomí (Vařeka 2002a).
COM (Centre of Mass, těžiště)
Centre of Mass definujeme jako hmotný bod, kam je zacílena hmotnost celého těla.
Z biomechanického pohledu je možné stanovit těžiště zvlášť pro každý segment, společné
těžiště pro celé tělo je možné stanovit pro tělo zcela bezvládné. Z hlediska kineziologie
je však prakticky možné hovořit o společném těžišti těla pouze při zaujetí postury. Centre
of Mas (COM) a Centre of Gravity (COG) bývá často zaměňováno. Pokud však
sledujeme pohyb pouze v horizontální rovině, není tato záměna chybou (Vařeka 2002a).
COG (Centre of Gravity)
Centre of Gravity je průmětem společného těžiště těla do roviny opěrné báze (BS). Bez
vztahu k opěrné bázi nemá COG význam. Např. není smysluplné se zabývat COG při
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letové fázi běhu, kdy BS neexistuje. Při statických polohách (stoj, sed, …) je COG nutně
musí vyskytovat v opěrné bázi (Vařeka 2002a).
COP (Centre of Pressure)
Centre of Pressure je termín označující působiště vektoru výsledné reakční síly do
podložky, při známých hodnotách reakčních sil získaných např. pomocí stabilometrické
plošiny (Vařeka 2002a).

2.7 Hodnocení posturální stability
Posturální stabilitu je možné testovat pomocí jednoduchých funkčních testů nebo
pomocí komplexních škál a baterií. Tyto možnosti pro testování posturální stability se
hojně využívají v klinické praxi. Bohužel však neumožňují pečlivou a objektivně přesnou
kvantifikaci, respektive objektivizaci posturální stability testovaného probanda.
Objektivní testování umožňuje přístrojové vyšetření pomocí statické či dynamické
posturografie (Bizovská et al. 2017).

2.7.1 Klinické testování posturální stability
Běžné klinické testování probíhá pomocí nenáročných funkčních testů (například
Single Leg Stance Test, Functional Reach test, Five Times Sit-to-Stand Test, Timed Up
and Go Test), přesnějších výsledků bývá dosahováno sofistikovanějším testováním
pomocí komplexních škál a baterií, jež se od jednoduchých funkčních testů odlišují
například změnami polohy či chůze. Do této kategorie můžeme zařadit např. Dynamic
Gait Index, Functional Gait Asessment, Tinetti Performance Oriented Mobility
Assesment, Berg Balance Scale či Balance Evaluation Systems Test) (Vomáčková et al.
2020; Bizovská et al. 2017; Godi et al. 2013).
Výhodou výše uvedeného typu testování je jeho finanční nenáročnost, stejně tak jako
nenáročnost z hlediska vybavení i prostoru ve kterém je testování prováděno. Spolu
s těmito výhodami se však pojí fakt, že výsledky těchto testů nám neumožňují sběr dat
dostatečně přesných, objektivních a validních. Moderní přístrojová technika nám naopak
umožňuje získávat při měření posturální stability data velmi přesná, objektivní,
kvantifikovatelná a taktéž v případě potřeby dovoluje i experimenty s dobrou
opakovatelností. Využití přístrojové techniky pro hodnocení posturální stability se tedy
jeví jako pro výzkumné účely významně vhodnější.
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2.7.2 Přístrojové měření posturální stability
Pro přístrojové měření používáme statickou či dynamickou posturografii. Statická
posturografie měří posturální odchylky těla při stoji na nepohyblivé plošině, dynamická
posturografie měří reakce jedince na neočekávané podněty na pohyblivé plošině (Baratto
et al. 2002). Mezi přístrojovou techniku jež je využívána pro statickou posturografii
řadíme piezoelektrické plošiny (např. Kistler) či tenzometrické plošiny (např. AMTI,
Berte). Jako vhodný příklad dynamické posturografie je možné uvést počítačový
posturograf společnosti NeuroCom (Kolář 2009; Kolářová 2012).
Pro hodnocení posturální stability byla v této práci zvolena jako hodnotící metoda
dynamická posturografie pomocí přístroje Neurocom SMART EquiTest, proto bude
následující podkapitola věnována právě tomuto přístroji.

2.7.3 Dynamický počítačový posturograf NeuroCom SMART EquiTest
Dynamický počítačový posturograf NeuroCom SMART EquiTest nabízí možnost
objektivního měření i hodnocení posturální stability nezatíženého subjektivitou
terapeuta/vyšetřovatele. NeuroCom SMART EquiTest disponuje standardizovanou
testovací baterií, která je schopna identifikovat, rozlišit a kvantifikovat motorické
a senzorické

poruchy,

čímž

unikátní

nabízí

možnost
rovnováhy,

diagnostiky
respektive

posturální
(University

stability
Concordia

2019). Popis testovacího
protokolu je k nalezení
v kapitole
4.4.2 Výzkumné
metody.

Obrázek 4 Postavení chodidel na podložce přístroje NeuroCom SMART EquiTest
(University Concordia, 2019)

Testovací

protokol zahrnuje tyto testy: Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test
(MCT), Adaptation Test (ADT), Limits of Stability (LOS), Rythmic Weight Shift (RWS),
Weight Bearing Squat (WBS), Unilateral Stance (US).
Přístroj je složen ze dvou základních částí, ze silové plošiny a pohyblivé kabiny,
k nimž je připojen stolní počítač a monitor s LCD displejem. Dynamometrická tlaková
plošina umožňuje rotační a translační pohyb. Plošina rotuje v rozsahu ±10° variabilní
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rychlostí jejíž maximum je 50°/s. Ventro-dorzální posun pohyblivé desky je 6,35 cm
s maximální rychlostí 15 cm/s. Maximální hodnoty výšky a váhy vyšetřovaného
probanda činí 2,03 m a 200 kg.
Důležitou komponentou přístroje je specifický software NeuroCom Balance Manager
Software pro zaznamenávání a vyhodnocení průběhu testování. Dalším prvkem přístroje
jsou pomůcky použitelné pro případné modifikace testování (pěnová podložka, válcová
úseč). Nedílnou součástí přístroje je také závěsný bezpečnostní systém s postrojem
v různých velikostech, jež je povinně využíván při každém testování pro zajištění
adekvátní bezpečnosti probandů.
Pro možnost získání standardizovaného výsledku je třeba dodržet přesně definované
umístění probanda v posturografu, respektive přesnou polohu chodidel na plošině.
Zásadním bodem je mediální kotník, který by měl být umístěn nad modrý horizontální
pruh znázorněný na podložce. Laterální hrana paty je zarovnaná s vertikální čárou, která
je též na podložce znázorněna. Tato konfigurace chodidel musí být zachována, pro
komfort probanda je však možné od sebe chodidla oddálit (University Concordia 2019;
NeuroCom®

International

Incorporated

2009).

Obrázek 5 Dynamický počítačový posturograf NeuroCom SMART EquiTest (Vomáčková et al. 2020)
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2.8 Spánek
2.8.1 Spánek a jeho řízení
Kvalitní spánek je esenciální pro průběh regeneračních procesů na všech úrovních
lidské fyziologie. Existují silné důkazy, že spánek signifikantně přispívá k molekulární
a buněčné opravě, vývoji mozku, rovnováze imunitního systému a zotavení se z úrazu či
nemoci. Americká organizace National Sleep Foundation udává, že množství potřebné
pro optimální zdraví je silně závislé na věku, např. jako optimální množství spánku
u dospělých udává 7-9 hodin spánku za noc, kdy se množství snižuje se zvyšujícím se
věkem. Toto rozmezí je možné najít i v jiných publikovaných doporučeních, kdy spánek
pod 7 hodin je označován za nedostatečný a zároveň spánek nad 9 hodin je za vhodný
označován pouze pokud se jedná o dospívající jedince, o jedince nemocné či zotavující
se ze spánkové deprivace. Pokud zdravý, spánkově nedeprivovaný, jedinec spí déle než
9 hodin, pak je toto označováno za zdraví rizikové. Spánek zahrnuje komplex
fyziologických a behaviorálních procesů, které jsou extenzivně studovány, avšak
prozatím jim nebylo plně porozuměno. Běžně jsou uváděny dva pro spánkovou fyziologii
významné řídící procesy: homeostáza a cirkadiánní rytmus (Illnerová 2016; Hirshkowitz
et al. 2015; Troynikov et al. 2018; Watson et al. 2015).
Lidský spánek můžeme rozdělit na dva základní opakující se cykly, REM
a NREM spánek. REM spánek je charakteristický rychlými periodami aktivity a NREM
je typický pomalými periodami aktivity. Délka cyklů se mění v průběhu celého nočního
spánku, kdy dochází k postupnému prodlužování REM fáze. REM fáze spánku je
asociovaná se sněním a zabírá 20-25 % celkové doby spánku. V průběhu této fáze
dochází k záchvatovitým pohybům očí a zároveň ke svalové atonii. Mozková aktivita je
během této fáze obdobná, jako při stavu bdělosti. REM fáze je fází jež usnadňuje procesy
související s učením a pamětí a pomáhá k překonávání stresu. NREM fáze se dále dělí na
4, progresivně se prohlubující fáze NREM spánku. Fáze 1 pokrývá počátek spánku a je
charakterizovaná jako lehký spánek. Fáze 2 je fáze, kdy dochází k útlumu svalů.
Fáze 3 a 4 jsou také známé jako SWS (angl. slow wave sleep), jedná se tedy o hluboký
spánek s význačnými pomalými mozkovými vlnami asociovanými s minimální mentální
aktivitou. NREM spánek obvykle zabírá 75-80 % celkové doby spánku, NREM fáze
spánku jsou považovány za restorativní a rekuperativní periody pro tělo (Troynikov et al.
2018; Carskadon a Dement 2011).
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Cyklus spánek-bdění je podřízen dvěma řídícím systémům. Jedná se
o homeostatický sytém (taktéž uváděn jako S-system), který určuje především množství
spánku, a o cirkadiánní systém (v literatuře označován jako C-system), jenž je
zodpovědný za načasování spánku. Tzv. homeostatický tlak na spánek závisí na únavě,
respektive průběžně narůstá v průběhu bdění a s kognitivní aktivitou, můžeme tedy říci,
že na rozdíl od cirkadiánního systému není rytmický, nýbrž je závislý na mozkové
aktivitě. Míru homeostatického tlaku na spánek pak definuje délka fáze 3,4 NREM
spánku, především v prvním cyklu. Existuje předpoklad, že původcem homeostatického
tlaku na spánek je nukleosid adenosin. Ten se uvolňuje při štěpení adenosintrifosfátu
(ATP), ke kterému dochází při získávání energie pro mozkovou činnost. Při tomto
procesu dochází k uvolnění energie z makroergní vazby adenosintrifosfátu a k odštěpení
adenosinu, který se navazuje na adenosinové receptory, čímž dochází k působení
tlumivého účinku této molekuly. Během spánku pak koncentrace této molekuly klesá.
K adenosinovým receptorům v mozku má také afinitu kofein, který snižuje
homeostatický tlak na spánek tím, že blokuje tyto receptory pro vazbu s adenosinem.
Cirkadiánní systém není závislý na koncentraci adenosinu, je řízen tzv. vnitřními
cirkadiánními hodinami v suprachiasmatickém jádru, respektive cyklem světlo-tma,
respektive cyklickou sekrecí hormonů melatonin a kortizol. Je-li situace ideální, dochází
ke sladění homeostatického i cirkadiánního systému a tím i k zajištění kvalitního spánku
(Illnerová 2016; Honzák 2015).

2.8.2 Hodnocení kvality spánku
Je důležité definovat, co je míněno kvalitou spánku a jaké jsou dostupné metody
měření kvality spánku. Dostupných je mnoho metod, nejrozšířenější objektivní metodou
pro hodnocení kvality spánku je polysomnografie. Mezi měřené determinanty kvality
spánku patří například celková doba spánku („total sleep time“, TST), spánková efektivita
(„sleep eficiency“, SE) a doba trvání spánkových stadií. Ze subjektivních metod je
nejčetněji pro hodnocení spánku používán Pittsburghský index kvality spánku (Pittsburgh
sleep quality index, PSQI), dotazník subjektivně hodnotící několik aspektů spánku:
subjektivní kvalitu spánku, narušení spánku, délku spánku, spánkovou efektivitu, užívání
medikace v souvislosti se spánkem a bdělost/respektive únavu během dne (Buysse et al.
1989; Mollayeva et al. 2016; Krystal a Edinger 2008; Troynikov et al. 2018).
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2.8.3 Cirkadiánní rytmy a jejich vliv na zdraví člověka
Cirkadiánní rytmy jsou endogenní rytmy lidského organismu s periodicitou přibližně
24 hodin (24  4h) regulující většinu fyziologických systémů. Cirkadiánní rytmy jsou
závislé

na

vnitřních

hodinách

nacházejících

se

v suprachiasmatickém

jádru

(angl. suprachiasmatic nucleus, SCN) v předním hypotalamu. Každé z párových
suprachiasmatických jader je složeno z heterogenní skupiny okolo 10 000 vzájemně
propojených neuronů, které vyvolávají cirkadiánní rytmy pomocí specifické neuronální
genové exprese. Suprachiasmatické jádro tedy generuje cirkadiánní rytmy ve smyslu
transkripcionálně translační zpětnovazebné smyčky. Tato genová exprese je ovlivněna
exogenními i endogenními faktory. Dále byly identifikovány i periferní cirkadiánní
hodiny. Tyto byly identifikovány v hojném počtu tkání, například v játrech, ledvinách
i srdci. Periferní cirkadiánní hodiny jsou schopny fungovat autonomně. Možné společné
vztahy mezi hlavními cirkadiánními hodinami lokalizovanými v SCN a periferními
cirkadiánními hodinami v ostatních tkáních jsou aktivně zkoumány (Albrecht 2012;
Touitou et al. 2017).
Endogenní cirkadiánní časový systém dovoluje organismu očekávat a předvídat denní
změny v prostředí. Jelikož jsou cirkadiánní rytmy generované především stimulátorem
lokalizovaným v hypotalamickém suprachiasmatickém jádru (SCN), léze těchto jader
produkují

arytmicitu.

V normálních

podmínkách

jsou

cirkadiánní

rytmy

synchronizovány do 24 hodinového dne primárně cyklem světlo-tma. Vnitřní čas se
u každého individua liší, je v intervalu 24,2 (u jedinců ovlivněných alespoň slabým
světlem) - 24,5 (u striktně slepých jedinců). Diskrepance v délce této periody, která je
individuální, jsou studovány a jejich příčina není známá (Golombek a Rosenstein 2010;
Skene a Arendt 2006). Ve studiích zabývajících se narušením cirkadiánních rytmů
dochází autoři k závěru, že na základě desynchronizace biologických hodin
z různorodých důvodů (práce na směny, jet-lag, ale například i úplná slepota) dochází
k manifestaci atypických klinických symptomů, jako je například dlouhodobá
přetrvávající únava, poruchy spánku vedoucí k chronické nespavosti, nechutenství
a poruchám nálad. Taktéž byla v souvislosti s narušením synchronizace mezi vnitřními
hodinami a cyklem světlo-tma prokázána vyšší incidence rakoviny, poruch spánku,
gastrointestinálních obtíží, neuropsychologických obtíží či kardiovaskulárních poruch
(Touitou et al. 2017).
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2.8.4 Melatonin jako chronobiotikum a světlo jako synchronizační faktor biologických
hodin
Cirkadiánní systém člověka je komplexním systémem, který začíná v oku,
respektive v melanopsinový receptorech vnitřně fotosenzitivních gangliových buněk
sítnice a končí v šišince, která produkuje melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine),
neurohormon esenciální pro fungování cirkadiánních hodin a zároveň velmi potentní
antioxidant. U lidí dochází k vylučování melatoninu během tmavé fáze cyklu světlo tma,
denní hladiny melatoninu jsou oproti tomu velmi nízké (Gaspar a Cipolla-neto 2018;
Wirz-Justice et al. 2021).
Světlo je považováno za nejpotentnější synchronizátor biologických hodin právě
ve vztahu k sekreci melatoninu, přestože nesvětelné složky jako načasování jídla, fyzické
aktivity a sociální interakce také hrají důležitou roli v synchronizaci cirkadiánního
systému. Jelikož denní perioda vnitřních hodin člověka není přesně 24 hodin, ale spíše
24,2 hodiny, denní expozice světlu dovoluje udržení 24 hodinového cyklu vnitřních
hodin. Efekt světla na cirkadiánní systém záleží také na jeho intenzitě a trvání, stejně tak
jako na spektrálních vlastnostech, jelikož fotosenzitivní sítnicové ganglionové buňky
v oku obsahují melanopsin, který je fotoreceptorem, který v sítnici přenáší signály
o světlu a tmě. Melanopsin je zejména citlivý na modré světlo (ve vlnových délkách 460480 nm) a je fundamentální pro fungování cirkadiánního systému. I světlo nízké intenzity,
jako je světlo emitované soudobými technologiemi (např. LED obrazovky, počítačové
monitory, televize, mobilní telefony, tablety) je schopné aktivity ovlivňující vnitřní
cirkadiánní hodiny a tím vedoucí ke zpoždění cirkadiánní fáze, respektive ke zpomalení
sekrece melatoninu jež vede ke zpoždění cirkadiánní fáze. Expozice světlu krátkých
vlnových délek, především ve večerních hodinách, vede ke zpoždění cirkadiánní fáze,
které je často spojováno s nedostatkem spánku, který je podkladem pro poruchy
z desynchronizace cirkadiánních hodin (Touitou et al. 2017; Arendt a Skene 2005).
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2.8.5 Vliv spánku a cirkadiánních rytmů na pohybové zdraví člověka
V roce 2016 byla publikována pro medicínské obory zabývající se zdravím
pohybového aparátu velmi zajímavá studie s názvem „Circadian clocks in articular
cartilage and bone: A compass in the sea of matrices“ (Yang a Meng 2016). Tato práce
popisuje důkazy říkající, že cirkadiánní hodiny kontrolují mimo jiné i homeostázu
chrupavek a kostí. Mechanismus těchto dějů je stručně uveden na schématickém obrázku
(Obrázek 6). Centrální cirkadiánní systém je stimulován světlem a dalšími
environmentálními stimuly v suprachiasmatickém jádře. Suprachiasmatické jádro na
základě těchto stimulů řídí cyklické vylučování hormonů, cykly pohybové aktivity
a odpočinku i fluktuaci tělesné teploty. Pomocí cyklů řízených suprachiasmatickým
jádrem dochází ke stimulaci tzv. periferních cirkadiánních hodin, tedy i těch
nacházejících se v kosterním systému. Periferní cirkadiánní hodiny nacházející se
v kosterním systému jsou zodpovědné za fyziologické katabolické i anabolické procesy
obnovy kostní tkáně. Dojde-li k narušení cirkadiánního rytmu, pak tyto procesy nemohou
probíhat

v plné

kvalitě,

což

v dlouhodobém

horizontu

pravděpodobně

vede

k degenerativním změnám kostní tkáně a osteoporóze (Yang a Meng 2016;
Satchin 2020).
Další zajímavou studií přenositelnou do oblasti fyzioterapie je studie z roku
2000 s názvem „Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and
motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication“
(Williamson a Feyer 2000). V této studii autoři provedli cross-over kontrolovanou
randomizovanou studii, kdy porovnávali vliv alkoholu a spánkové deprivace. V průběhu
studie byl postupně podáván
alkohol tak, aby byly postupně
v krvi

naměřeny

konkrétní

hodnoty (0,25 ‰, 0,5 ‰, 0,75
‰ a 1 ‰). Při naměřených
klíčových hodnotách probandi
prováděli testy hodnotící jejich
kognitivní

a

motorické

schopnosti. Další součástí testu
byla

krátkodobá

spánková

deprivace, respektive probandi
zůstali bdělí 28 hodin od

Obrázek 6 Cirkadiánní hodiny skeletálního aparátu (Yang & Meng 2016)
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probuzení. Probandi byli testováni po pěti hodinách po probuzení, následně pak byly testy
hodnotící kognitivní a motorickou aktivitu prováděny každé dvě hodiny, poslední test byl
proveden 28 hodin od probuzení. Mezi etapami alkoholové intoxikace a spánkové
deprivace měli probandi dostatečný prostor pro noční odpočinek. Je velice zajímavé, že
v období již nad 17 hodin po probuzení se u krátkodobě spánkově deprivovaných jedinců
začaly výsledky motorických a kognitivních testů shodovat s výsledky alkoholem
intoxikovaných jedinců, kdy úroveň intoxikace odpovídala minimálně 0,5 ‰ alkoholu
v krvi (Williamson a Feyer 2000).
V současné době je hojně studován vliv spánku na výkonnost sportovců.
V různých studiích bylo zjištěno, že sportovci všeobecně více intenzivně trénují než
dodržují dostatečný spánkový režim. Některé studie také ukazují, že někteří sportovci
projevují snahu o dodržování spánkových doporučení, avšak pro tyto účely chybí
sportovním klubům vhodné kontrolní mechanismy. V rámci studií zaměřených na
sportovní výkon bylo zjištěno, že zaměření se na spánkovou hygienu a prodloužená doba
spánku rezultovali (pravděpodobně na základě dobré regenerace) k lepším sportovním
výkonům a k prevenci zranění (Mah et al. 2011; Halson 2019; Vitale et al. 2019).
Velice inspirativním pilotním projektem byl pilotní projekt Univerzitního centra
energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním ústavem
duševního zdraví, kdy byla v domově seniorů TGM v Berouně provedena instalace
biodynamického osvětlení. Toto osvětlení bylo instalováno jen v části domova a to bez
ohledu na diagnózy místních seniorů. Osvětlení bylo charakteristické svou intenzitou
a plným spektrem, kdy (na rozdíl od běžných LED žárovek) obsahovalo nejen modré, ale
i tzv. prokognitivní azurové vlnové délky. Naopak v noci byla všechna světla přepnuta
do dlouhých vlnových délek, byla nastavena poloha zdrojů světla a nízká intenzita světla
tak, aby nerušila produkci melatoninu a zároveň aby i přes sníženou intenzitu byla
zachována bezpečnost při přesunu seniorů na toaletu či za zdravotnickým personálem.
Tímto byly vytvořené vhodné světelné podmínky pro stimulaci cirkadiánních rytmů. Jiná
pravidla spánkové hygieny v tomto experimentu nebyla aplikována. Seniorům byla
v průběhu experimentu měřena hladina melatoninu ve slinách, dále byla hodnocena
subjektivní i objektivní účinnost biodynamického osvětlení. Jako významné hodnotím
objektivní výsledky fyziologických testů, kdy byla změřena změněná amplituda
vylučování melatoninu a pomocí aktigrafie byla zjištěna zvýšená aktivita seniorů během
dne. Ze subjektivních hodnocení senioři zdůraznili pocit lepší orientace v prostoru
i v noci a lepší náladu v průběhu dne. Přestože se jedná o pilotní projekt u malé skupiny
26

probandů (n=11), je možné ho vnímat jako inspirující právě z hlediska komplexního
a dlouhodobého upravení světelného režimu v souvislosti s objektivními měřeními
fyziologických markerů (Bendová et al. 2020).

2.8.6 Spánková hygiena
Spánková hygiena je set behaviorálních a environmentálních doporučení, je
standartní součástí kognitivně behaviorální terapie při léčbě chronické nespavosti (Morin
et al. 2006). Do tohoto setu pravidel můžeme zařadit limitaci konzumace kofeinu, tabáku
a alkoholu, vhodné načasování pohybové aktivity, redukci stresu a hluku (specificky ve
večerním čase), redukci množství zdřímnutí během dne a vhodné, pravidelné načasování
ulehnutí ke spánku. Dalším významným, avšak často opomíjeným, bodem spánkové
hygieny je vhodná expozice světlu přes den i večer. Přes den je vhodné vystavit se vysoké
intenzitě světla s obsahem modré složky (toto splňuje běžné denní světlo mimo budovy)
a ve večerních hodinách, respektive v období biologické noci, je vhodné se vystavovat
pouze světlu nižší intenzity bez
obsahu

krátkých

vlnových

délek. V této souvislosti bylo
zjištěno,

že

modré

světlo

blokující brýle jsou účinným
nástrojem

pro

cirkadiánní

upravení
dysregulace

a zlepšení
neuropsychologických

funkcí.

V některých studiích se autoři
zaměřují na využití „temné
terapie“

(tedy

modrého

světla)

na
při

blokaci

Obrázek 7 Biologická noc (Skene & Arendt 2006)

léčbě

duševních onemocnění spojených s poruchami spánku, např. bipolární poruchy. Další
metodou, která umožňuje blokaci světla v krátkých vlnových délkách, je využití
softwarových filtrů. Tyto softwarové filtry jsou volně dostupné v rámci mobilních
platforem a nesou tyto komerční názvy: f.lux®, Iris®, Twilight®. Jejich výzkumné
využití však není široké (Irish et al. 2015; Perez Algorta et al. 2018; Heo et al. 2017;
Zimmerman et al. 2019; Satchin 2020; Janků et al. 2019)
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Výše uvedené prvky spánkové hygieny staví na faktu, že cirkadiánní systém
ovlivňující řízení spánku je závislý na neurohormonu tmy melatoninu. V ideálních
(respektive v ideálních světelných) podmínkách se melatonin začíná vylučovat kolem
večerní deváté hodiny. Vrchol sekrece pak nastává mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní,
následně postupně klesá a kolem šesté hodiny ranní je jeho sekrece nahrazena sekrecí
kortizolu, která vede k postupnému probuzení spícího jedince. Tento děj odpovídá
tzv. biologické noci (Obrázek 7). Biologická noc, respektive popsané vylučování
hormonů řídících cyklus spánek-bdění, je v moderní době zásadně narušována chováním
moderního člověka (Honzák 2015; Skene a Arendt 2006)

2.9 Shrnutí souvislostí dávajících vzniknout výzkumné otázce a hypotézám
Z kapitol popsaných v kapitole 2 Teoretická východiska vyplývá, že posturální
stabilita je mimo jiné závislá i na kognitivních funkcích člověka. Dále také z těchto
kapitol vyplývá, že kognitivní funkce člověka jsou přímo závislé na kvalitě spánku,
respektive jsou ovlivněny spánkovou deprivací. Z autorkou prostudovaných a zde
uvedených studií je zřejmé, že pro kvalitní spánek i fyzické zdraví (a tedy i zdraví
muskuloskeletálního aparátu) je nutné, aby byl přirozenými stimuly udržován v chodu
cirkadiánní rytmus. Tohoto je možné dosáhnout, bude-li do moderního života plného
nových environmentálních stimulů v čele s všudypřítomným elektrickým světlem
zahrnuta dobře propracovaná spánková hygiena. Přestože je kvalita spánku i fyzická
výkonnost v kontextu spánkové deprivace i aplikace spánkové hygieny relativně hojně
studována, diplomantka při tvoření rešerše nenalezla žádnou studii, která by hodnotila
vliv aplikace pravidel spánkové hygieny na posturální stabilitu pomocí počítačového
dynamického posturografu. Na základě těchto souvislostí autorka této diplomové práce
stanovila výzkumnou otázku a hypotézy, jenž jsou vedeny v kapitole 3 Metodologie
práce.
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3 Metodologie práce
3.1 Cíl práce
Cílem této diplomové práce je sledování vlivu krátkodobé aplikace vybraných
pravidel spánkové hygieny na posturální stabilitu u zdravých mladých dospělých jedinců
pomocí dynamického počítačového posturografu NeuroCom Smart EquiTest.
Spánková hygiena zahrnuje mnoho různorodých pravidel, která např. shrnuje
Ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě z 15. března 2019. Mezi tato pravidla MZ ČR
řadí konzumaci, respektive nekonzumaci, kofeinových a alkoholických nápojů,
načasování pohybových i mentálních aktivit, správné načasování večerního jídla,
pravidelnost spánkového režimu, ale i důležitost tzv. světelné hygieny, respektive zde
upozorňuje na škodlivost vystavení se lidského organismu modrému světlu v noci
(Štěpanyová 2019).
Autorkou je na základě současných vědeckých poznatků vnímáno, že světelné
impulzy a pravidelnost spánkového režimu jsou klíčovou, avšak významně opomíjenou,
součástí spánkové hygieny. Ve své diplomové práci si tak autorka klade za cíl zjistit, zda
světelná hygiena a pravidelnost spánkového režimu spolu s dostatečnou délkou spánku
jsou schopny ovlivnit jak subjektivní hodnocení kvality spánku, tak objektivní vyšetření
posturální stability přístrojovým měřením i v horizontu krátkodobé aplikace těchto
pravidel.
Cíle práce byly stanoveny na základě úvah autorky nad zvyšujícím se světelným
znečištěním v obytných aglomeracích, na jehož nevyhovující situaci upozorňuje
Ministerstvo životního prostředí České republiky v dokumentu „Příručka pro města
a obce – Jak na chytré veřejné osvětlení“ (Šafařík et al. 2017), dále na základě úvah nad
nevhodnými návyky týkajícími se spánkového režimu mladých dospělých a na základě
úvah o vnímání posturální stability nejen z pohledu biomechanické funkce, ale
i z pohledu neurofyziologické funkce, která se vzhledem ke své povaze nutně ke kvalitě
spánku váže.
Poznatky získané touto diplomovou prací by mohly být inspirací pro zkvalitnění
spánkového režimu u všech, kteří mají zájem na kvalitě své posturální stability.
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3.2 Úkoly práce
Diplomová práce „Sledování vlivu krátkodobé aplikace pravidel spánkové hygieny
na posturální stabilitu“ si kladla za úkol sledovat spánkové návyky a dodržování
vybraných pravidel spánkové hygieny probandů pomocí elektronického dokumentu
Spánkový deník (Příloha 6). Dále si dávala za úkol zjištění informací o kvalitě spánku
probandů pomocí modifikované verze Pittsburského indexu kvality spánku. Třetím
stěžejním úkolem této práce bylo vyšetření posturální stability pomocí dynamického
počítačového

posturografu

NeuroCom

SMART

EquiTest.

Posledním,

avšak

nejvýznamnějším úkolem této práce bylo vyhodnotit, analyzovat a diskutovat získaná
data v kontextu teoretických východisek tématu.
Úkoly diplomové práce tedy byly stanoveny v následujícím pořadí:
1. Získání a prostudování dostupné literatury týkající se posturální stability
a jejího hodnocení, spánkové medicíny, chronobiologie a souvislostí
s pohybovým zdravím člověka, vypracování rešerše.
2. Vytvoření elektronického dokumentu Spánkový deník.
3. Získání české varianty dotazníku Pittsburský index kvality spánku
a tvorba modifikované verze dotazníku.
4. Získání pomůcek pro spánkovou, respektive světelnou, hygienu (kvalitní
brýle blokující modré světlo, přelepové folie pro přelepení drobných diod,
rešerše volně dostupných softwarových filtrů blokujících modré světlo
dostupných pro různé typy elektronických komunikačních zařízení).
5. Tvorba edukačního materiálu o spánkové hygieně pro probandy
experimentu.
6. Provedení experimentu a měření probandů na dynamickém počítačovém
posturografu NeuroCom SMART EquiTest v Kinesiologické laboratoři
UK FTVS.
7. Vyhodnocení, statistická analýza a interpretace nasbíraných dat.
8. Diskuze získaných dat v kontextu teoretických východisek, stanovených
hypotéz a hodnocení proběhlého experimentu.
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3.3 Výzkumná otázka
•

Bude se lišit posturální stabilita u mladých zdravých jedinců před a po aplikaci
vybraných pravidel spánkové hygieny po dobu jednoho týdne?

3.4 Hypotézy1
H1: Předpokládám, že dodržování krátkodobé aplikace vybraných pravidel spánkové
hygieny povede u experimentální skupiny ke změně průměrných výsledků uvedených
parametrů hodnotících posturální stabilitu pomocí dynamického počítačového
posturografu Neurocom SMART EquiTest.
H1a: COMPOSITE Score (Sensory Organization Test)
H1b: Visual Ratio (Sensory Organization Test)
H1c: Latency COMPOSITE (Motor Control Test)
H1d: Reaction Time (Limits of Stability)
H1e: Directional Control (Rythmic Weight Shift)
H2: Předpokládám, že po aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny po dobu
jednoho týdne dojde u experimentální skupiny k subjektivnímu zlepšení kvality spánku,
která bude hodnocena modifikovanou verzí dotazníku Pittsburský index kvality spánku.

1

Pro testování všech hypotéz byla stanovena hladina statistické významnosti =0,05.

31

4 METODIKA PRÁCE
4.1 Charakteristika práce
Tato diplomová práce je designována jako pilotní experimentální studie.
Experimentální skupinu tvoří 10 probandů, stejně tak kontrolní skupina je tvořena
10 probandy. Pro oslovení probandů bylo zvoleno osobní oslovení diplomantkou či
oslovení pomocí sociálních sítí. K oslovení probandů se autorka rozhodla přistoupit,
pokud splňovali uvedené podmínky v podkapitole „Popis výzkumného souboru“. Výběr
probandů byl nepravděpodobnostní, jde o typ výběru „snowball“ (Hendl 2015).
Výzkumné období bylo stanoveno na únor 2022 – duben 2022. Měření na dynamickém
počítačovém posturografu proběhlo v Kinesiologické laboratoři UK FTVS, kde je
posturograf dlouhodobě umístěn. Výzkum byl uskutečněn se souhlasem Etické komise
(číslo žádosti 303/2021 ze dne 1. 2. 2022) a všichni probandi podepsali informovaný
souhlas, jenž byl schválen Etickou komisí (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3).
Na dynamickém

počítačovém

posturografu

NeuroCom

Smart

EquiTest

v Kinesiologické laboratoři na katedře fyzioterapie UK FTVS bylo provedeno hodnocení
posturální stability pomocí testovací baterie dynamického počítačového posturografu
NeuroCom Smart EquiTest u experimentální skupiny před aplikací předem stanovených
pravidel spánkové hygieny (se zaměřením na pravidelný spánkový režim a světelnou
hygienu) a následně po krátkodobé aplikaci (aplikace po dobu jednoho týdne) pravidel
spánkové hygieny. Kontrolní skupina byla měřena na stejném přístroji, stejným postupem
i ve stejném časovém rozvrhu jako experimentální skupina, avšak bez intervenčního
režimu, tj. aplikace pravidel spánkové hygieny.
Probandi z experimentální skupiny si po celou dobu experimentu vedli Spánkový
deník, jehož předepsaný formulář obdrželi v elektronické formě. Zároveň v jednotlivých
kontrolních bodech experimentu obě skupiny vyplnily modifikovanou verzi dotazníku
Pittsburský index kvality spánku. Autorka práce také zvažovala využití „chytrých
hodinek“ pro monitoraci přesné spánkové aktivity a věří, že tato data by mohla významně
pozvednout celou práci, jelikož by byla přesnější, než data získaná pomocí Spánkového
deníku. Ve svých úvahách však narazila na dvě úskalí. Prvním úskalím bylo, že sama
autorka neměla k dispozici „chytré hodinky“, které by mohla všem probandům na dobu
experimentu poskytnout. Druhým úskalím bylo právě modré světlo, kterým jsou „chytré
hodinky“ podsvíceny. Z těchto důvodů nebyly hodinky pro monitoraci přesné spánkové
aktivity použity.
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4.2 Popis výzkumného souboru
Do experimentální i kontrolní skupiny byli zařazeni zdraví mladí dospělí jedinci,
studenti pražských vysokých škol, ve věkové kategorii 20-30 let. Jedná se o zdravé
probandy bez ortopedických onemocnění, neurologických i psychiatrických onemocnění,
bez onemocnění vestibulárního aparátu, bez poruch motoriky, dále také bez
nekompenzovaných poruch zraku a bez diagnostikovaných poruch spánku.
Kontraindikací pro účast v experimentu bylo jakékoli závažné akutní, zejména
infekční onemocnění (horečky, porucha vědomí, nevolnost, atp.), rekonvalescence
z onemocnění či úrazu, proběhlý úraz páteře a hlavy, úraz pohybového aparátu
v posledních 6 měsících, nekompenzované poruchy zraku, neurologická onemocnění,
onemocnění vestibulárního aparátu, psychiatrická onemocnění, diagnostikované
spánkové poruchy a medikace ovlivňující posturální stabilitu. Kontraindikovanou
skupinou tohoto experimentu byly také těhotné ženy.
Celkový počet probandů byl 20 (n=20), přesněji 10 probandů v experimentální
skupině (n1=10) a10 probandů v kontrolní skupině (n2=10). Probandi byli vybráni do
studie záměrně na základě výše uvedených kritérií, nepravděpodobnostním výběrem
metodou „snowball“ (Hendl, 2015). Obě skupiny zahrnovaly muže i ženy.
V experimentální skupině byli 4 muži a 6 žen, v kontrolní skupině se měření
účastnilo 5 mužů a 5 žen. V experimentální skupině byl průměrný věk probandů 24,74 let,
průměrná výška probandů byla 173,10 cm, průměrná váha probandů byla 67,32 kg,
průměrné BMI probandů bylo 22,45 kg/m2. V kontrolní skupině byl průměrný věk
probandů 25,39 let, průměrná výška probandů byla 178,70 cm, průměrná váha probandů
byla 68,24 kg, průměrné BMI bylo 21,27 kg/m2. Tato data jsou znázorněna
v Tabulce 1 a v Grafu 1.
Tabulka 1Popis výzkumného souboru (experimentální skupina n1=10, kontrolní skupina n2=10)
experimentální skupina
váha [kg] BMI [kg/m2]
67,32
22,45
7,57
2,24

průměrné hodnoty
směrodatná odchylka
maximální hodnota

181,00

79,30

27,13

29,59

193,00

95,80

27,11

30,02

172,00

66,70

22,41

24,64

180,00

65,40

20,54

25,81

166,00

54,30

19,66

20,49

164,00

53,60

19,17

20,34

střední hodnota
minimální hodnota

věk (roky)
24,74
2,56

výška [cm]
178,70
8,36

kontrolní skupina
váha [kg] BMI [kg/m2]
68,24
21,27
11,18
2,27

výška [cm]
173,10
4,30

věk (roky)
25,39
2,97
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Graf 1 Porovnání průměrných hodnot charakterizujících experimentální a kontrolní skupinu výzkumného souboru
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4.3 Použité experimentální a výzkumné metody
4.3.1 Experimentální metody
4.3.1.1 Aplikace vybraných pravidel spánkové hygieny
Výzkum prováděný v rámci této diplomové práce se zabývá vlivem krátkodobé
aplikace vybraných pravidel spánkové hygieny.
U experimentální skupiny byla aplikována intervence vybraných pravidel
spánkové hygieny po dobu 1 týdne. Spánková hygiena obsahuje mnoho pravidel, která
by měla být pro zdravý spánek dodržována. Tato diplomová práce se zaměřuje na
světelnou složku spánkové hygieny a na pravidelnost, respektive dostatečnou délku
spánku. Na základě výše uvedeného byli probandi instruováni k dodržování následujících
pravidel souvisejících s cirkadiánními rytmy:
•

Po dobu 1 týdne bylo potřeba vyhradit si na spánek 7 – 9 hodin mezi
22. - 10. hodinou, tedy v období tzv. biologické noci (Hirshkowitz et al.
2015; Arendt a Skene 2005).

•

Po dobu 1 týdne bylo potřeba uléhat ke spánku ve stejnou hodinu
(Wittmann et al. 2006).

•

Po dobu 1 týdne bylo potřeba se 9,5 hodiny před předpokládaným
vstáváním vyvarovat expozici modrého světla a to z důvodu správného
vylučování hormonu melatoninu. Modré světlo je přirozenou součástí
bílého světla, tedy světla, které běžně používáme jako osvětlení našich
domácností. Blokace modrého světla je možné docílit nošením speciálních
brýlí, které jsou schopné modré světlo odfiltrovat. Dále je pro tento účel
také třeba aplikace softwarových filtrů filtrujících modré světlo na telefon,
tablet či počítač a přelepení drobných diod spotřebičů folií blokující modré
světlo (West et al. 2011; Touitou et al. 2017; Šonka a Nevšímalová 2008;
Lewy et al. 1992; Gringras et al. 2015). Speciální brýle, softwarové filtry
i přelepové folie byly probandům dány diplomantkou bezplatně
k dispozici.

•

Probandi byli požádáni, aby v průběhu experimentu spali v místnosti, do
které nesvítí pouliční osvětlení nebo aby použili škrabošku určenou pro
spaní při zhoršených světelných podmínkách (West et al. 2011; Touitou et
al. 2017).
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•

Po dobu 1 týdne bylo potřeba stimulovat cirkadiánní rytmus pohledem na
denní světlo. V odborné literatuře autoři dochází ke konsenzu, že je
potřeba se během celého dne, respektive s maximem v ranních hodinách
po probuzení, co nejvíce vystavovat dennímu světlu, které je
charakterizováno azurovou složkou světla. Přirozené denní světlo je
v tomto aspektu nenahraditelné běžným umělým světlem (a to i v zimních
měsících) (Bendová et al. 2020; Touitou et al. 2017; Lewy et al. 1992;
Arendt a Skene 2005). Bohužel v odborné literatuře prozatím autorka
nenachází žádná přesná časová určení pro délku doby stimulace, která by
mohla pro tento výzkum použít. Probandi tedy byli instruováni k ranní
procházce a dále byli požádáni o maximální, v jejich běžném životě
možný, pobyt ve venkovním prostředí během svého běžného dne
v průběhu experimentu.

Probandi kontrolní skupiny byli dotázáni, zda neaplikují cíleně některé
z vybraných pravidel spánkové hygieny v běžném životě. Žádný z probandů kontrolní
skupiny výše uvedená pravidla cíleně v běžném životě neaplikoval.
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4.3.2 Výzkumné metody
4.3.2.1 Antropometrické měření a testování posturální stability na přístroji
NeuroCom SMART EquiTest
Měření bylo prováděno na dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom
Smart EquiTest v Kineziologické laboratoři UK FTVS na Katedře fyzioterapie. Všichni
probandi byli předem instruováni o průběhu celého výzkumu včetně průběhu
jednotlivých testů z testovací baterie dynamického počítačového posturografu
NeuroCom SMART EquiTest. Probandi obdrželi písemně Informovaný souhlas, který si
pečlivě prostudovali a potvrdili svým podpisem svůj souhlas s účastí v experimentu před
prvním měřením v Kinezilogické laboratoři UK FTVS. Jedna kopie podepsaného
Informovaného souhlasu byla předána probandovi, druhá kopie byla uschována pro
předání Etické komisi. Během měření byla dodržována aktuálně platná epidemiologická
nařízení vzhledem k celosvětové pandemické situaci COVID-19.
Na počátku experimentu bylo provedeno základní antropometrické měření, při
kterém byla zjišťována výška (cm) a hmotnost (kg) probandů kontrolní i experimentální
skupiny. K získání měřených dat byl pro určení výšky použit výškoměr, pro určení
hmotnosti byla využita digitální váha.
Při měření na dynamickém počítačovém posturografu byli všichni probandi bosí,
oblečení v pohodlném oblečení, které nijak neomezovalo jejich pohyb a byli oblečeni
v bezpečnostním postroji, který byl k přístroji připevněn dle pokynů výrobce tak, aby
byla zajištěna maximální bezpečnost probandů v průběhu testování.
Měření posturální stability bylo provedeno stejným způsobem u experimentální
i kontrolní skupiny. Celkem byla u každého probanda provedena 2 měření. První měření
bylo prováděno na počátku výzkumného období, druhé po uplynutí období jednoho
týdne. U experimentální skupiny bylo tedy měření prováděno před zahájením intervence
a po aplikaci intervence. Kontrolní skupina byla měřena na stejném přístroji, stejným
postupem i ve stejném časovém rozvrhu jako experimentální skupina, avšak po celou
dobu bez aplikace intervence.
Testovací

baterie

dynamického

počítačového

posturografu

se

skládá

z následujících testů a to právě v tomto uvedeném pořadí: Sensory Organization Test
(SOT), Motor Control Test (MCT), The Adaptation Test (ADT), Limits of Stability
(LOS), Rhytmic Weight Shift (RWS), Weight Bearing Squat (WBS), Unilateral Stance
(US). V níže uvedených odstavcích je stručně popsán princip jednotlivých testů, které
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jsou součástí testovací baterie. Hlubšímu popisu dynamického počítačového posturografu
NeuroCom SMART EquiTest se věnuji v kapitole 2 Teoretická východiska
(podkapitola 2.7.3).
Sensory Organization Test (SOT)
SOT je šestipodmínkové (COND1-6) hodnocení poskytující informace o interakcích
mezi třemi senzorickými systémy přispívajícími k posturální kontrole. Je-li využívání
specifických senzorických vstupů nesprávné, pak SOT izoluje a kvantifikuje toto pro
rovnováhu neideální využívání somatosenzorických, vizuálních a vestibulárních vstupů.
SOT také kvantifikuje sekundární maladaptivní poruchy přidružené k pacientově
schopnosti výběru odpovídajících pohybových strategií (University Concordia 2019;
NeuroCom® International Incorporated 2009).
Motor Control Test (MCT)
MCT hodnotí schopnost automatického motorického systému rychle a efektivně se
zotavit z neočekávaného narušení povrchu. MCT izoluje a kvantifikuje poruchy timingu
a síly automatické odpovědi na podnět u každé končetiny (NeuroCom® International
Incorporated 2009; University Concordia 2019).
The Adaptation Test (ADT)
ADT je test automatického motorického systému, jež kvantifikuje poruchy v pacientově
schopnosti přizpůsobit se automatickými odpověďmi pro zminimalizování titubací při
expozici povrchovým nepravidelnostem a neočekávaným změnám ve sklonu povrchu.
ADT kvantifikuje pacientovu schopnost systematicky redukovat titubační energii během
opakované expozice stejným sklonovým narušením povrchu (NeuroCom® International
Incorporated 2009; University Concordia 2019).
Limits of Stability (LOS)
LOS je hodnocení volního motorického systému, který kvantifikuje poškození ve
schopnosti záměrně přemístit těžiště až k pacientovým limitům bez ztráty rovnováhy.
Pacient provádí úlohu zatímco sleduje zobrazení polohy svého těžiště v reálném čase
v souvislosti s cílem dosažení limitů stability. Pro každý z osmi směrů test měří reakční
dobu pohybu, rychlost pohybu, vzdálenost a směrovou kontrolu (NeuroCom®
International Incorporated 2009; University Concordia 2019).
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Rhytmic Weight Shift (RWS)
RWS kvantifikuje pacientovu schopnost předvést přenos těžiště zleva doprava a zpředu
dozadu ve třech odlišných tempech. Během výkonu každé úlohy sleduje pacient displej
se zobrazením svého těžiště ve vztahu k požadovanému tempu a amplitudě. Pro každý
směr i každé tempo RWS měří pohybovou rychlost a směrovou kontrolu (NeuroCom®
International Incorporated 2009; University Concordia 2019).
Weight Bearing Squat (WBS)
WBS kvantifikuje pacientovu schopnost předvedení dřepu s flektovanými koleny v 0°,
30°, 60° a 90°, zatímco se snaží udržovat stejnoměrné rozložení váhy na obou dolních
končetinách
(NeuroCom® International Incorporated 2009; University Concordia 2019).
Unilateral Stance (US)
US je zkouška výkonu kvantifikující pacientovu schopnost dosáhnout posturální stability
zatímco stojí na jedné dolní končetině s otevřenýma a následně zavřenýma očima.
US zkvalitňuje pozorovací testování díky poskytování objektivního měření pacientovi
rychlosti titubací pro každou z podmínek úlohy (NeuroCom® International Incorporated
2009; University Concordia 2019).
Pro účely této práce byl ze základní testovací baterie dynamického počítačového
posturografu NeuroCom SMART EquiTest vytvořen výběr testů a pro tyto testy
specifických parametrů, které byly měřeny a následně hodnoceny a diskutovány
v kontextu výzkumné otázky a stanovených hypotéz. Do tohoto výběru byly zařazeny
následující testy, respektive parametry testů: Sensory Organization Test (SOT; parametr:
Equilibrium COMPOSITE Score), Motor Control Test (MOT; parametr: Latency
COMPOSITE), Limits of Stability (LOS; parametr: Reaction Time) a Rythmic Weight
Shift (RWS; parametr: Directional Control). Důkladnější popis vybraných parametrů dle
testovacích protokolů je uveden níže.
Equilibrium COMPOSITE Score (EQL) je parametrem testu Sensory Organization
Test. EQL-CMP je pro každou ze šesti v SOT testovaných situací vypočítáván
porovnáním průměru ze tří pokusů u každé testované situace. Během šesti testovacích

39

situací je hodnocena interakce vizuálního, somatosenzorického a vestibulárního aparátu
dle výchylky COG v sagitální rovině. Je popisován v % (Vomáčková 2020).
Parametr Latency (LT) Motor Control Testu vymezuje hodnotu času (ms) od chvíle kdy
dojde k posunu plošiny do chvíle, kdy je iniciována motorická odpověď měřeného
jedince. Tato motorická odpověď je specifikována jako první odpor, jenž je kladen
dolními končetinami oproti pohybu plošiny. Parametr Latency (LT) je vyhodnocen pro
každou z dolních končetin izolovaně (Vomáčková 2020).
Parametr Reaction Time (RT) hodnocený při testu Limits of Stability určuje délku času
mezi zazněním zvukového signálu a první motorickou odpovědí testovaného jedince;
jednotkou parametru je milisekunda (ms) (Vomáčková 2020).
Parametr Directional Control (DCL) hodnocený při testu Rythmic Weight Shift
popisuje rozdíl (v %) mezi směrovou přesností a nepřesností pohybu v požadovaném
směru pohybu (Vomáčková 2020).
4.3.2.2 Spánkový deník
Pro sledování spánkových návyků byli probandi experimentální skupiny požádáni
o vedení spánkového deníku po celou dobu výzkumu. Elektronický dokument Spánkový
deník byl probandům dodán v předepsané elektronické formě diplomantkou a jeho vzor
je k nahlédnutí v příloze této diplomové práce (Příloha 6).
Do tohoto dokumentu probandi zaznamenávali přesný čas ulehnutí a přesný čas
vstávání a to i s případnými zdřímnutími během dne. Dále si zde zaznamenávali čas, kdy
se před spaním naposledy vystavili obrazovce televize, počítače, telefonu či jiného
elektronického zařízení a to bez softwarového filtru, přelepové folie či červených brýlí,
respektive běžnému domácímu či pouličnímu osvětlení.
4.3.2.3 Pittsburghský index kvality spánku
Pro hodnocení kvality spánku byla vytvořena modifikovaná verze Pittsburského
indexu kvality spánku. Originální česká verze i modifikovaná verze Pittsburského indexu
kvality spánku jsou k nahlédnutí v příloze této diplomové práce (Příloha 4, Příloha 5).
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Modifikovaná verze dotazníku Pittsburský index kvality spánku se od originální
verze liší v časovém horizontu, na který se dotazník dotazuje. Originální verze pracuje
s časovým horizontem 1 měsíce, pro účely experimentu byl dotazník upraven na časový
horizont 1 týdne. Kromě změny časového horizontu zůstal Pittsburský index kvality
spánku v plně původním znění.
Modifikovaná verze dotazníku Pittsburský index kvality spánku byla vyplněna po
každém měření na dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom SMART
EquiTest. U experimentální skupiny tedy byla pomocí dotazníku zhodnocena kvalita
spánku před zahájením experimentu při prvním hodnocení posturální stability a následně
byla kvalita spánku hodnocena spolu s posturální stabilitou po 1 týdnu aplikace
vybraných pravidel spánkové hygieny. U kontrolní skupiny proběhlo hodnocení kvality
spánku pomocí stejného dotazníku a ve stejných časových intervalech jako u skupiny
experimentální.
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4.4 Sběr dat
Pro tvorbu kapitoly Teoretická východiska byla provedena rešerše teoretických
pramenů, do které byly zahrnuty dostupné české i zahraniční publikace týkající se
posturální

stability,

spánkové

medicíny

a

chronobiologie.

Kromě

publikací

publikovaných ve vědeckých databázích byly jako zdroje využity i monografie z oblasti
fyzioterapie, spánkové medicíny a chronobiologie. Zdroje pro kapitolu Teoretická
východiska byly získány z vědeckých databází PubMed, Web of Science, ScienceDirect,
EBSCO, Google Scholar, PEDro, Cochrane, a Google Books. Pro vyhledávání publikací
byla využita tato klíčová slova: Neurocom Smart EquiTest, dynamická posturografie,
posturální stabilita, spánek, spánková hygiena, světelná hygiena, modré světlo,
chronobiologie, melatonin. Referenční seznam byl vytvořen pomocí citačního softwaru
Mendeley Desktop, verze 1.19.8.
V průběhu celého experimentu byla sbírána data o spánkových návycích probandů
experimentální skupiny. Tato data byla získávána pomocí elektronického dokumentu
Spánkový deník. Dále byla sbírána data o kvalitě spánku probandů experimentální
i kontrolní skupiny v jednotlivých kontrolních bodech v průběhu výzkumu pomocí
modifikované verze (viz výše kapitola 4.4.2.4 Pittsburský index kvality spánku)
dotazníku Pittsburský index kvality spánku (Buysse et al. 1989; Dudysová et al. 2017a).
Pomocí výškoměru a digitální váhy byla sbírána antropometrická data charakterizující
experimentální i kontrolní skupinu. Data o kvalitě posturální stability probandů
experimentální i kontrolní skupiny byla sbírána pomocí dynamického počítačového
posturografu NeuroCom SMART EquiTest a softwaru NeuroCom Balance Manager
Software, který slouží k ukládání naměřených dat o kvalitě posturální stability.
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4.5 Analýza a zpracování dat
Data získaná měřením na dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom
SMART EquiTest byla v průběhu měření ukládána v interním softwaru přístroje
NeuroCom Balance Manager Software, který je pro toto určený. Pro hodnocení posturální
stability byla data dále zpracovávána.
Pro hodnocení dotazníku Pittsburský index kvality spánku a analýzu z něj
získaných dat bude provedeno dle instrukcí PSIQ „Form Administration Instructions,
References and Scoring“ (Buysse et al. 1989; Dudysová et al. 2017a).
Všechna získaná data byla nejprve tabelována v programu Microsoft Excel 2016,
kde byly následně vypočítány tyto základní statistické veličiny pomocí funkcí, jež jsou
v softwaru Microsoft Excel 2016 již integrovány:
•

průměr

•

medián

•

minimum získaných dat

•

maximum získaných dat

•

směrodatná odchylka

Tabelovaná data byla graficky znázorněna do grafů typu boxplot pomocí webové
aplikace chart-studio.plotly.com .
Statistická analýza byla provedena pomocí párového Studentova t-testu. Byla
stanovena hladina významnosti  = 0,05 (Hendl 2015).
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5 Výsledky
Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení vlivu krátkodobé aplikace vybraných
pravidel spánkové hygieny na posturální stabilitu u zdravých mladých dospělých jedinců.
Před i po krátkodobé aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny byla hodnocena
posturální stabilita pomocí několika testovacích protokolů dynamického počítačového
posturografu NeuroCom Smart EquiTest a dále pak byla vyhodnocována kvalita spánku
probandů pomocí modifikované verze dotazníku PSQI. Pro zhodnocení výsledků
uvedených měření byla provedena statistická analýza získaných dat.
Na podkladě rešerše aktuálních vědeckých poznatků o cirkadiánní biologii,
spánkové hygieně a posturální stabilitě byly stanoveny hypotézy, k jejichž ověření došlo
statistickou analýzou dat získaných měřením na dynamickém počítačovém posturografu
NeuroCom Smart EquiTest a vyhodnocením modifikované verze dotazníku PSQI, jejíž
výsledky byly také statisticky zpracovány. Ke statistické analýze dat byl využit Studentův
t-test.
Ověřovány byly tyto hypotézy:
•

H1: Předpokládám, že dodržování krátkodobé aplikace vybraných pravidel
spánkové hygieny povede u experimentální skupiny ke změně průměrných
výsledků uvedených parametrů hodnotících posturální stabilitu pomocí
dynamického počítačového posturografu Neurocom Smart EquiTest.
H1a: COMPOSITE Score (Sensory Organization Test)
H1b: Visual Ratio (Sensory Organization Test)
H1c: Latency COMPOSITE(Motor Control Test)
H1d: Reaction Time (Limits of Stability)
H1e: Directional Control (Rythmic Weight Shift)

•

H2: Předpokládám, že po aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny po dobu
jednoho týdne dojde u experimentální skupiny k subjektivnímu zlepšení kvality
spánku, která bude hodnocena modifikovanou verzí dotazníku PSQI

Pro statistickou analýzu byl použit Studentův párový t-test. Pro potvrzení,
respektive vyvrácení, uvedených hypotéz byla stanovena hladina statistické
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významnosti =0,05. Na základě vyhodnocení výsledků statistickým otestováním lze
zhodnotit, že nedošlo k potvrzení žádné z hypotéz, jelikož žádná ze získaných
hodnot p nebyla menší nebo rovna hodnotě 0,05. Hodnotě p=0,05 se nejvíce přiblížil
výsledek Motor Control Testu, kdy získaná p-hodnota byla stanovena na p=0,057,
Ani zde však nebylo možné potvrdit hypotézu, jelikož p-hodnota nebyla menší nebo
rovna 0,05.
Tabulka 2 P-hodnoty sledovaných parametrů

Sensory Oraganisation Test (COMPOSITE)
Sensory Oraganisation Test (RAT-VIZ)
Motor Control test (Latency COMPOSITE)
Limits of Stability Test (aRT)
Rhytmic Weight Shift (aDCL - left-right)
Rhytmic Weight Shift (aDCL - front-back)

modifikovaná verze PSQI (TOTAL)

t.test p-value
0,645
0,494
0,057
0,156
0,488
0,834
0,922

Získané p-hodnoty jednotlivých sledovaných parametrů testovacích protokolů
jsou tabelovány v tabulce 2, která je součástí této kapitoly. Hypotézy H1a, H1b, H1c,
H1d, H1e a H2 byly zamítnuty.
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5.1 Výsledky testu Sensory Organization Test
V tabulce 3 jsou zaznamenány výsledky testu Sensory Organisation pro parametry
COMPOSITE Score a Visual Ratio. Zaznamenané výsledky se týkají experimentální
i kontrolní skupiny. Tabelované výsledky odpovídají výsledkům prvního měření (TEST)
a druhého měření (RETEST). Z těchto hodnot byl následně vypočítán rozdíl těchto
hodnot (RETEST-TEST). Při analýze výsledků pomocí Studentova t-testu nebyl
zaznamenán žádný statisticky významný výsledek odpovídající stanovené hladině
významnosti =0,05. Získaná p-hodnota pro COMPOSITE Score byla rovna 0,645,
získaná p-hodnota pro Visual Ratio byla rovna 0,494.
Hodnoty COMPOSITE Score ukazují na využití kotníkové či kyčelní strategie pro
udržení rovnováhy během testování. Čím více se hodnota blíží 100, tím více testovaný
jedinec využívá kotníkovou strategii, čím více se blíží k 0, tím více je využívána kyčelní
strategie. Hodnoty parametru Visual Ratio určují schopnost testovaného individua využít
vstupní zrakové informace pro zachování stability (Vomáčková 2020)

Tabulka 3 Výsledky testu Sensory Organisation Test, parametr COMPOSITE Score, parametr Visual Ratio,
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
Sensory Oraganisation Test
COMPOSITE
TEST

kontrolní skupina

experimentální skupina

označení
PR1E
PR2E
PR3E
PR4E
PR5E
PR6E
PR7E
PR8E
PR9E
PR10E
PR1K
PR2K
PR3K
PR4K
PR5K
PR6K
PR7K
PR8K
PR9K
PR10K
t.test p-value

pohlaví
COMPOSITE
(0_žena/1_muž)
1,00
82,00
0,00
64,00
0,00
84,00
1,00
88,00
1,00
87,00
0,00
83,00
0,00
83,00
0,00
79,00
1,00
80,00
0,00
85,00
0,00
81,00
1,00
90,00
0,00
79,00
1,00
77,00
0,00
79,00
0,00
85,00
1,00
81,00
1,00
84,00
1,00
79,00
0,00
85,00
0,12376733

RETEST
COMPOSITE
88,00
86,00
83,00
85,00
86,00
79,00
84,00
82,00
83,00
85,00
77,00
91,00
82,00
81,00
77,00
85,00
85,00
85,00
85,00
86,00

RAT-VIZ
ROZDÍL
rozdíl
COMPOSITE
6,00
22,00
-1,00
-3,00
-1,00
-4,00
1,00
3,00
3,00
0,00
-4,00
1,00
3,00
4,00
-2,00
0,00
4,00
1,00
6,00
1,00
0,645

TEST

RETEST

ROZDÍL

RAT-VIZ

RAT-VIZ

rozdíl RAT-VIZ

0,84
0,94
0,96
0,97
0,93
0,92
0,88
0,85
0,92
0,88
0,89
0,95
0,89
0,96
0,91
0,95
0,92
0,90
0,91
0,90
0,084

0,98
0,99
0,94
0,95
0,95
0,85
0,94
0,91
0,91
0,96
0,90
0,99
1,00
0,96
0,93
0,87
0,91
0,92
0,94
0,92

0,13
0,05
-0,02
-0,01
0,02
-0,07
0,06
0,06
-0,01
0,08
0,00
0,04
0,10
0,00
0,02
-0,09
-0,01
0,02
0,02
0,02
0,494
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V tabulkách 4 a 5 je uveden stručný přehled základních statistických veličin
popisující výsledky testu SOT a to separátně pro oba hodnocené parametry
(COMPOSITE Score, Visual Ratio).
Tabulka 4 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Sensory Organisation Test, parametr
COMPOSITE Score, experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

SOT (COMPOSITE)
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

experimentální
skupina - TEST
81,50
83,00
88,00
64,00
6,41

experimentální
skupina - RETEST

experimentální
skupina - ROZDÍl

84,10
84,50
88,00
79,00
2,39

kontrolní skupina TEST

2,60
0,50
22,00
-4,00
7,06

82,00
81,00
90,00
77,00
3,74

kontrolní skupina - kontrolní skupina RETEST
ROZDÍL
83,40
85,00
91,00
77,00
4,05

1,40
1,00
6,00
-4,00
2,84

Tabulka 5 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Sensory Organisation Test, parametr
Visual Ratio, experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

SOT (RAT-VIZ)
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

experimentální
skupina - TEST
0,91
0,92
0,97
0,84
0,04

experimentální
skupina - RETEST

experimentální
skupina - ROZDÍl
0,94
0,95
0,99
0,85
0,04

0,03
0,04
0,13
-0,07
0,06

kontrolní skupina TEST
0,92
0,91
0,96
0,89
0,02

kontrolní skupina - kontrolní skupina RETEST
ROZDÍL
0,93
0,93
1,00
0,87
0,04

0,01
0,02
0,10
-0,09
0,04

Výsledky uvedené v tabulce 3 byly graficky zpracovány do grafů 2, 3, 4 a 5.
Graf 2 znázorňuje výsledky parametru COMPOSITE Score SOT. První část grafu 2
zobrazuje výsledky prvního měření u experimentální skupiny, druhá část grafu 2 ukazuje
výsledky měření u experimentální skupiny po provedené intervenci. Třetí a čtvrtá část
grafu 2 znázorňují výsledky prvního a druhého měření u kontrolní skupiny.
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Graf 2 Výsledky testu Sensory Organisation Test, parametr COMPOSITE Score, experimentální skupina (n 1=10; test,
retest), kontrolní skupina (n2=10; test, retest)

Do grafu 3 jsou pro parametr COMPOSITE Score SOT promítnuty hodnoty
rozdílu RETEST-TEST pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu
(modře).
Graf 3 Výsledky testu Sensory Organisation Test, rozdíl hodnot retest-test, parametr COMPOSITE Score,
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

Graf 4 znázorňuje výsledky parametru Visual Ratio SOT. První část grafu 4
znázorňuje naměřené hodnoty z prvního měření u experimentální skupiny, druhá část
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grafu 4 ukazuje výsledky měření u experimentální skupiny po provedené intervenci. Třetí
a čtvrtá část grafu 4 znázorňují hodnoty získané prvním a druhým měřením provedeným
u kontrolní skupiny.
Graf 4 Výsledky testu Sensory Organisation Test, parametr Visual Ratio, experimentální skupina (n 1=10; test, retest),
kontrolní skupina (n2=10; test, retest)

V grafu 5 jsou pro parametr Visual Ratio SOT promítnuty hodnoty rozdílu
RETEST-TEST pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu (modře).
Graf 5 Výsledky testu Sensory Organisation Test, rozdíl hodnot retest-test, parametr Visual Ratio, experimentální
skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
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5.2 Výsledky testu Motor Control Test
V tabulce 6 jsou popsány výsledky testu Motor Control pro parametr Latency
COMPOSITE. Uvedené výsledky se týkají experimentální i kontrolní skupiny.
Tabelované výsledky odpovídají výsledkům prvního měření (TEST) a druhého měření
(RETEST). Z těchto hodnot byl následně vypočítán rozdíl těchto hodnot (RETESTTEST). Při analýze výsledků pomocí Studentova t-testu nebyl zaznamenán statisticky
významný výsledek odpovídající stanovené hladině významnosti =0,05. Ze všech
provedených testů se však výsledná p-hodnota (p-value = 0,057) přibližovala stanovené
hladině významnosti =0,05 nejvíce.
Parametr Latency COMPOSITE odpovídá prvnímu odporu kladenému pomocí
dolních

končetin

oproti

náhlému

pohybu

tenzometrické

silové

plošiny

(Vomáčková 2020).
Tabulka 6 Výsledky testu Motor Control Test, parametr Latency [ms] COMPOSITE, experimentální skupina (n1=10),
kontrolní skupina (n2=10)
Motor Control test
Latency [ms] COMPOSITE
TEST

kontrolní skupina

experimentální skupina

označení
PR1E
PR2E
PR3E
PR4E
PR5E
PR6E
PR7E
PR8E
PR9E
PR10E
PR1K
PR2K
PR3K
PR4K
PR5K
PR6K
PR7K
PR8K
PR9K
PR10K
t.test p-value

pohlaví
COMPOSITE
(0_žena/1_muž)
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

126,00
129,00
128,00
131,00
128,00
164,00
131,00
158,00
132,00
130,00
130,00
128,00
142,00
135,00
134,00
115,00
132,00
138,00
120,00
125,00
0,13281755

RETEST

ROZDÍL

COMPOSITE

rozdíl
COMPOSITE

124,00
125,00
130,00
138,00
127,00
138,00
121,00
141,00
132,00
116,00
132,00
131,00
138,00
136,00
129,00
120,00
130,00
136,00
125,00
129,00

-2,00
-4,00
2,00
7,00
-1,00
-26,00
-10,00
-17,00
0,00
-14,00
2,00
3,00
-4,00
1,00
-5,00
5,00
-2,00
-2,00
5,00
4,00
0,05655327
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V tabulce 7 je možné nahlédnout stručný přehled základních statistických veličin
popisujících výsledky testu MCT pro parametr Latency COMPOSITE pro experimentální
i kontrolní skupinu pro první měření, pro druhé měření a pro rozdíl obou měření.

Tabulka 7 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Motor Control Test, parametr Latency
[ms] COMPOSITE, experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
experimentální experimentální
skupina - TEST skupina - RETEST
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

135,70
130,50
164,00
126,00
12,83

129,20
128,50
141,00
116,00
7,70

experimentální
skupina - ROZDÍl
-6,50
-3,00
7,00
-26,00
9,55

kontrolní
skupina - TEST
129,90
131,00
142,00
115,00
7,79

kontrolní
kontrolní
skupina - RETEST skupina - ROZDÍL
130,60
130,50
138,00
120,00
5,14

0,70
1,50
5,00
-5,00
3,52

Výsledky uvedené v tabulce 6 byly graficky zpracovány do grafů 6 a 7.
Graf 6 znázorňuje výsledky parametru Latency COMPOSITE MCT. První část
grafu 6 zobrazuje výsledky prvního měření u experimentální skupiny, druhá část
grafu 6 ukazuje výsledky měření u experimentální skupiny po provedené intervenci. Třetí
a čtvrtá část grafu 6 znázorňují výsledky prvního a druhého měření u kontrolní skupiny.
Graf 6 Výsledky testu Motor Control Test, parametr Latency [ms] COMPOSITE, experimentální skupina (n 1=10; test,
retest), kontrolní skupina (n2=10; test, retest)
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Do grafu 7 jsou pro parametr Latency COMPOSITE MCT promítnuty hodnoty
rozdílu RETEST-TEST pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu
(modře).
Graf 7 Výsledky testu Motor Control Test, rozdíl hodnot retest-test, parametr Latency [ms] COMPOSITE,
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
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5.3 Výsledky testu Limits of Stability
V tabulce 8 jsou popsány výsledky testu Limits of Stability pro parametr Reaction
Time. Uvedené výsledky se týkají experimentální i kontrolní skupiny. Tabelované
výsledky odpovídají výsledkům prvního měření (TEST) a druhého měření (RETEST).
Z těchto hodnot byl následně vypočítán rozdíl těchto hodnot (RETEST-TEST). Při
analýze výsledků pomocí Studentova t-testu nebyl zaznamenán žádný statisticky
významný výsledek odpovídající stanovené hladině významnosti =0,05. P-hodnota byla
stanovena na 0,156.
Hodnoty parametru Reaction Time popisují čas, za který dojde k první pohybové
odpovědi testovaného od zaznění zvukového signálu značícího počátek průběhu
testu LOS (Vomáčková 2020).
Tabulka 8 Výsledky testu Limits of Stability, parametr Reaction Time [s], experimentální skupina (n 1=10), kontrolní
skupina (n2=10)
Limits of Stability Test
RT [s]

kontrolní skupina

experimentální skupina

označení
PR1E
PR2E
PR3E
PR4E
PR5E
PR6E
PR7E
PR8E
PR9E
PR10E
PR1K
PR2K
PR3K
PR4K
PR5K
PR6K
PR7K
PR8K
PR9K
PR10K
t.test p-value

pohlaví
(0_žena/1_muž)
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

TEST

RETEST

ROZDÍL

aRT

aRT

rozdíl aRT

0,77
0,95
0,54
0,52
0,48
0,46
0,56
0,72
0,53
0,55
0,68
0,57
0,46
0,50
0,67
0,46
0,54
0,68
0,57
0,59
0,01834065

0,64
1,22
0,48
0,62
0,43
0,58
0,56
0,66
0,73
0,52
0,62
0,48
0,61
0,86
0,63
0,66
0,70
0,82
0,77
0,85

0,13
-0,27
0,06
-0,09
0,05
-0,12
0,00
0,06
-0,20
0,03
0,06
0,10
-0,14
-0,36
0,04
-0,21
-0,17
-0,14
-0,20
-0,26
0,156
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V tabulce 9 je zpracován přehled základních statistických veličin popisujících
výsledky testu LOS pro parametr Reaction Time pro experimentální i kontrolní skupinu
pro první měření, pro druhé měření a pro rozdíl obou měření.
Tabulka 9 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Limits of Stability, parametr Reaction
Time [s], experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

experimentální experimentální experimentální kontrolní skupina - kontrolní skupina - kontrolní skupina skupina - TEST
skupina - RETEST skupina - ROZDÍl TEST
RETEST
ROZDÍL
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

0,61
0,55
0,95
0,46
0,15

0,64
0,60
1,22
0,43
0,21

-0,04
0,02
0,13
-0,27
0,12

0,57
0,57
0,68
0,46
0,08

0,70
0,68
0,86
0,48
0,12

-0,13
-0,16
0,10
-0,36
0,14

Výsledky uvedené v tabulce 8 byly graficky zpracovány do grafů 8 a 9.
Graf 8 zobrazuje výsledky parametru Reaction Time LOS. První část grafu 8 ukazuje
výsledky prvního měření u experimentální skupiny, druhá část grafu 8 ukazuje výsledky
měření u experimentální skupiny po provedené intervenci. Třetí a čtvrtá část grafu 8
popisují výsledky prvního a druhého měření u kontrolní skupiny.
Graf 8 Výsledky testu Limits of Stability, parametr Reaction Time [s], experimentální skupina (n1=10; test, retest),
kontrolní skupina (n2=10; test, retest)
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V grafu 9 jsou pro parametr Reaction Time LOS promítnuty hodnoty rozdílu
RETEST-TEST pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu (modře).
Graf 9 Výsledky testu Limits of Stability, rozdíl hodnot retest-test, parametr Reaction Time [s], experimentální skupina
(n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
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5.4 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift
V tabulce 10 jsou popsány výsledky testu Rhytmic Weight Shift pro parametr
Directional Control pro směr left-right a pro směr front-back. Zaznamenané výsledky se
týkají experimentální i kontrolní skupiny. Tabelované výsledky odpovídají výsledkům
prvního měření (TEST) a druhého měření (RETEST). Z těchto hodnot byl následně
vypočítán rozdíl těchto hodnot (RETEST-TEST). Při analýze výsledků pomocí
Studentova t-testu nebyl zaznamenán žádný statisticky významný výsledek odpovídající
stanovené hladině významnosti =0,05. P-hodnota pro výsledky parametru Directional
Control ve směru left-right byla stanovena na 0,488, ve směru front-back byla stanovena
p-hodnota 0,834.
Hodnoty parametru Directional Control odpovídají odchylce trajektorie COP
vzhledem k žádanému směru pohybu (Vomáčková 2020).
Tabulka 10 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift, parametr Directional Control [%], experimentální skupina (n 1=10),
kontrolní skupina (n2=10)
Rhytmic Weight Shift
aDCL [%] left-right
TEST

kontrolní skupina

experimentální skupina

označení
PR1E
PR2E
PR3E
PR4E
PR5E
PR6E
PR7E
PR8E
PR9E
PR10E
PR1K
PR2K
PR3K
PR4K
PR5K
PR6K
PR7K
PR8K
PR9K
PR10K
t.test p-value

RETEST

aDCL [%] front-back

ROZDÍL

TEST

RETEST

ROZDÍL

pohlaví
aDCL [%] aDCL [%] rozdíl aDCL [%] aDCL [%]
aDCL [%]
rozdíl aDCL [%]
(0_žena/1_muž) left-right left-right left-right
front-back
front-back
front-back
1,00
87,00
87,33
0,33
87,67
89,33
1,67
0,00
83,33
84,33
1,00
84,67
83,00
-1,67
0,00
88,33
88,00
-0,33
73,67
76,67
3,00
1,00
88,67
89,00
0,33
78,67
84,00
5,33
1,00
84,67
86,00
1,33
85,67
83,00
-2,67
0,00
87,67
89,00
1,33
77,00
84,00
7,00
0,00
80,33
88,67
8,33
87,00
87,67
0,67
0,00
87,67
89,33
1,67
87,33
86,00
-1,33
1,00
87,00
81,00
-6,00
87,33
85,67
-1,67
0,00
91,67
90,33
-1,33
93,00
90,00
-3,00
0,00
87,33
91,67
4,33
90,00
88,00
-2,00
1,00
86,33
89,33
3,00
86,67
86,33
-0,33
0,00
84,00
84,67
0,67
86,33
90,67
4,33
1,00
86,33
89,33
3,00
87,00
90,33
3,33
0,00
88,00
89,00
1,00
89,00
86,00
-3,00
0,00
91,00
88,33
-2,67
87,33
81,00
-6,33
1,00
87,67
88,33
0,67
83,67
88,00
4,33
1,00
87,67
89,33
1,67
85,00
87,33
2,33
1,00
86,33
86,00
-0,33
75,00
77,67
2,67
0,00
85,00
89,67
4,67
91,33
90,00
-1,33
0,096512

0,49

0,468425

0,83

56

V tabulkách 11 a 12 je uveden popisný přehled základních statistických veličin
hovořících o výsledcích testu RWS a to separátně pro oba hodnocené parametry
(Directional Control left-right, Directional Control front-back).
Tabulka 11 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Rhytmic Weight Shift, parametr
Directional Control left-right [%], experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

aDCL [%] left-right
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

experimentální
skupina - TEST
86,63
87,34
91,67
80,33
2,99

experimentální
skupina - RETEST
87,30
88,34
90,33
81,00
2,68

experimentální kontrolní skupina - kontrolní skupina - kontrolní skupina skupina - ROZDÍl TEST
RETEST
ROZDÍL
0,67
0,67
8,33
-6,00
3,32

86,97
86,83
91,00
84,00
1,80

88,57
89,17
91,67
84,67
1,86

1,60
1,34
4,67
-2,67
2,12

Tabulka 12 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky testu Rhytmic Weight Shift, parametr
Directional Control front-back [%], experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

aDCL [%] front-back
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

experimentální
skupina - TEST
84,20
86,34
93,00
73,67
5,59

experimentální
skupina - RETEST
84,93
84,84
90,00
76,67
3,63

experimentální kontrolní skupina - kontrolní skupina - kontrolní skupina skupina - ROZDÍl TEST
RETEST
ROZDÍL
0,73
-0,33
7,00
-3,00
3,28

86,13
86,84
91,33
75,00
4,29

86,53
87,67
90,67
77,67
3,97

0,40
1,00
4,33
-6,33
3,38
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Výsledky uvedené v tabulce 10 byly graficky zpracovány do grafů 10, 11, 12 a 13.
Graf 10 znázorňuje výsledky parametru Directional Control left-right RWS. První část
grafu°10 zobrazuje výsledky prvního měření u experimentální skupiny, druhá část grafu
10 popisuje výsledky měření u experimentální skupiny po provedené intervenci. Třetí
a čtvrtá část grafu 10 znázorňují výsledky prvního a druhého měření u kontrolní skupiny.
Graf 10 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift, parametr Directional Control left-right [%], experimentální skupina
(n1=10; test, retest), kontrolní skupina (n2=10; test, retest)

Do grafu 11 jsou pro parametr Directional Control left-right RWS promítnuty
hodnoty rozdílu RETEST-TEST pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní
skupinu (modře).
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Graf 11 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift, rozdíl hodnot retest-test, parametr Directional Control left-right [%],
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)

Graf 12 ukazuje výsledky parametru Directional Control front-back RWS. První
část grafu 12 znázorňuje naměřené hodnoty z prvního měření u experimentální skupiny,
druhá část grafu 12 ukazuje výsledky měření u experimentální skupiny po provedené
intervenci. Třetí a čtvrtá část grafu 12 znázorňují hodnoty získané prvním a druhým
měřením provedeným u kontrolní skupiny.

Graf 12 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift, parametr Directional Control front-back [%], experimentální skupina
(n1=10; test, retest), kontrolní skupina (n2=10; test, retest)
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Graf 13 znázorňuje hodnoty rozdílu RETEST-TEST u parametru Directional
Control front-back RWS pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu
(modře).
Graf 13 Výsledky testu Rhytmic Weight Shift, rozdíl hodnot retest-test, parametr Directional Control front-back [%],
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
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5.5 Výsledky modifikované verze dotazníku PSQI
V tabulce 13 jsou popsány celkové výsledky modifikované verze dotazníku PSQI
hodnotícího subjektivní kvalitu spánku. V tabulce jsou zaznamenány výsledné hodnoty
celkového skóre PSQI TOTAL. Hodnoty celkového skóre PSQI TOTAL popisují
subjektivní kvalitu spánku probandů. Za dobrou kvalitu spánku je označena taková
kvalita spánku, která odpovídá PSQI TOTAL  5. Za špatnou kvalitu spánku je označena
taková kvalita spánku, která odpovídá PSQI TOTAL > 5. Minimální možné skóre PSQI
TOTAL = 0 (nejlepší), maximální možné skóre PSQI TOTAL = 21 (nejhorší)
(Buysse et al. 1989).
Uvedené výsledky se týkají experimentální i kontrolní skupiny. Tabelované
výsledky odpovídají výsledkům prvního měření (TEST) a druhého měření (RETEST).
Z těchto hodnot byl následně vypočítán rozdíl těchto hodnot (RETEST-TEST). Při
analýze výsledků pomocí Studentova t-testu nebyl zaznamenán žádný statisticky
významný výsledek odpovídající stanovené hladině významnosti =0,05. Pro hodnocení
paramentru PSQI TOTAL byla stanovena p-hodnota 0,922.
Tabulka 13 Výsledky modifikované verze dotazníku PSQI, experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
modifikovaná verze PSQI
TOTAL

kontrolní skupina

experimentální skupina

označení
PR1E
PR2E
PR3E
PR4E
PR5E
PR6E
PR7E
PR8E
PR9E
PR10E
PR1K
PR2K
PR3K
PR4K
PR5K
PR6K
PR7K
PR8K
PR9K
PR10K
t.test p-value

pohlaví
(0_žena/1_muž)
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

TEST

RETEST

ROZDÍL

TOTAL

TOTAL

rozdíl TOTAL

5
7
3
4
4
5
4
2
6
5
10
4
5
5
6
6
4
3
4
10
0,2749211

2
7
2
3
2
6
3
4
10
0
10
1
3
5
7
7
4
3
6
6

-3
0
-1
-1
-2
1
-1
2
4
-5
0
-3
-2
0
1
1
0
0
2
-4
0,92192667

61

Tabulka 14 zpracovává přehled základních statistických veličin popisujících
výsledky modifikované verze dotazníku PSQI, respektive popisujících celkové skóre
PSQI TOTAL pro experimentální i kontrolní skupinu pro první měření, pro druhé měření
a pro rozdíl obou měření.
Tabulka 14 Přehled základních statistických veličin popisujících výsledky modifikované verze dotazníku PSQI,
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
experimentální
skupina - TEST
aritmetický průměr
medián
maximální hodnota
minimální hodnota
směrodatná odchylka

4,50
4,50
7,00
2,00
1,36

experimentální
skupina - RETEST

experimentální
skupina - ROZDÍl

3,90
3,00
10,00
0,00
2,81

-0,60
-1,00
4,00
-5,00
2,42

kontrolní skupina - kontrolní skupina TEST
RETEST
5,70
5,00
10,00
3,00
2,33

5,20
5,50
10,00
1,00
2,44

kontrolní skupina ROZDÍL
-0,50
0,00
2,00
-4,00
1,80

Výsledky uvedené v tabulce 13 byly graficky znázorněny pomocí grafů 14 a 15.
Graf 14 zobrazuje výsledné hodnoty celkového skóre PSQI TOTAL. První část
grafu 14 ukazuje výsledky prvního dotazníkového šetření u experimentální skupiny,
druhá část grafu 14 znázorňuje výsledky dotazníkového šetření u experimentální skupiny
po provedené intervenci. Třetí a čtvrtá část grafu 13 popisují výsledky prvního a druhého
dotazníkového šetření u kontrolní skupiny.
Graf 14 Výsledky dotazníkového šetření pomocí modifikované verze dotazníku PSQI, experimentální skupina (n 1=10;
test, retest), kontrolní skupina (n2=10; test, retest)
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Graf 15 znázorňuje hodnoty rozdílu RETEST-TEST u celkového skóre PSQI
TOTAL pro experimentální skupinu (červeně) a pro kontrolní skupinu (modře).
Graf 15 Výsledky dotazníkového šetření pomocí modifikované verze dotazníku PSQI, rozdíl hodnot retest-test,
experimentální skupina (n1=10), kontrolní skupina (n2=10)
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6 Diskuse
Tato diplomová práce si kladla za cíl zhodnotit, zda-li u zdravých mladých jedinců
dojde ke statisticky signifikantním změnám měřených parametrů hodnotících posturální
stabilitu po krátkodobé aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny, které byly
zaměřeny především na hygienu světelnou. Projekt pro diplomovou práci byl vytvořen
s představou o možnosti získání dalšího terapeutického nástroje pro ovlivnění posturální
stability a to jak u jedinců, kteří mají posturální stabilitu již narušenou, tak i u jedinců,
kteří potřebují zvýšit svůj, například sportovní, výkon.
Výzkum v oblasti spánku a cirkadiánní biologie zažívá v současné době výrazný
rozkvět. I přes to je však možné pozorovat poměrně nedostatečnou evidenci prokazující
a blíže specifikující vliv konkrétních prvků spánkové hygieny na zdraví člověka. Proto
autorka považovala za přínosné pokusit se vyhodnotit, zda-li již krátkodobá aplikace
vybraných pravidel spánkové hygieny bude mít vliv na předem stanovené sledované
parametry popisující kvalitu posturální stability.

6.1 Diskuse k hypotéze 1
H1: Předpokládám, že dodržování krátkodobé aplikace vybraných pravidel
spánkové hygieny povede u experimentální skupiny ke změně průměrných výsledků
uvedených

parametrů

hodnotících

posturální

stabilitu

pomocí

dynamického

počítačového posturografu Neurocom SMART EquiTest.
H1a: COMPOSITE Score (Sensory Organization Test)
H1b: Visual Ratio (Sensory Organization Test)
H1c: Latency COMPOSITE (Motor Control Test)
H1d: Reaction Time (Limits of Stability)
H1e: Directional Control (Rythmic Weight Shift)
Jak je podrobně zaznamenáno v kapitole 5 Výsledky, u žádného ze sledovaných
parametrů nebyla nalezena žádná statisticky významná změna. Žádná z hypotéz, pro
přehlednost označovaných jako H1a-e, tedy nebyla potvrzena.
Provedené testy pro hodnocení posturální stability byly voleny záměrně odlišné,
aby pokryly celou škálu parametrů charakterizující všechny aspekty dynamické
posturální stability. Tomuto odpovídají rozdílnosti v naměřených v hodnotách
výsledných p-hodnot získaných statistickou analýzou. Jako zajímavou můžeme hodnotit
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právě disproporci mezi jednotlivými výsledky pro hypotézy H1a, H1b, H1d a H1e oproti
H1c. P-hodnoty H1a, H1b, H1d a H1e se pohybovaly v intervalu <0,156-0,834> ovšem
p-hodnota pro hypotézu H1c byla rovna 0,057, čímž se jako jediná p-hodnota celého
testování mírně přiblížila stanovené hladině statistické významnosti.
Vznik této drobné diskrepance můžeme zdůvodnit například zamyšlením se nad
charakterem jednotlivých testů, jež byly součástí testovacího protokolu pro hodnocení
posturální stability v rámci této diplomové práce. V průběhu Sensory Organization Testu
proband stojí na plošině a snaží se co nejméně se vychýlit i přes to, že na něj působí různé
kombinace pohybů kabiny a plošiny. Tento test trvá několik minut. Při testu Limits of
Stability proband provádí pohyb s cílem přenést své těžiště k cílům, které sleduje na
obrazovce. Tento cílený pohyb proband započíná vždy po zaznění signálu. Proband je
instruován, že je žádoucí, aby byl pohyb započat až po zaznění signálu. Jako sledovaný
parametr zde byl zvolen právě tento reakční čas. Při testu Rythmic Weight Shift dochází
k pohybu vedoucímu k přenosu těžiště probanda z bodu A do bodu B dle animace na
obrazovce a to opakovaně, rytmicky, sledována zde byla směrová kontrola. Dle názoru
diplomantky dochází u všech těchto testů k volnímu ovlivnění pohybu při testování.
Tomuto však neodpovídá průběh testování při Motor Control Testu. Při sledování
parametru Latency u Motor Control Testu dochází k měření časového úseku od
neočekávaně vyvolaného podnětu, jímž je trhnutí plošiny směrem vpřed či vzad po první
reakci testovaného probanda, která je vyjádřena jako první tlak nohou do podložky.
Rozdíl mezi charakterem testů a výslednými p-hodnotami je možné vnímat jako hodný
pozornosti.
Je nutné se zabývat validitou a reliabilitou provedeného testování pomocí přístroje
NeuroCom SMART EquiTest. Tímto se v odborné literatuře zabývá několik autorů a to
především vzhledem k testům SOT, LOS a MCT. Testy SOT, LOS a MCT byly
vyhodnoceny jako vysoce realiabilní různými autory (Harro et al., 2016; Jayakaran et al.,
2011; Lininger et al., 2018; Pickerill & Harter, 2011).
Vzhledem k výše uvedenému je možné zhodnotit přístroj NeuroCom SMART
EquiTest jako validní a reliabilní pro hodnocení posturální stability. Při hodnocení
validity a reliability uvedeného přístroje je vhodné se zamyslet nad potřebou vytvoření
„zlatého standardu“ pro hodnocení dynamické posturální stability, jak upozorňují Pickeril
a Harter (Pickerill a Harter 2011), kteří komplexně poukazují na limity hodnocení
dynamické posturální stability vzhledem k absenci standardizovaného počítačového
posturografu.
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Na základě informací uvedených probandy do spánkových deníků je možné
usuzovat, že k výsledkům vedoucím k zamítnutí hypotézy H1 (viz výše) nevedlo
nedodržování vybraných pravidel spánkové hygieny. Probandi byly podpořeni
v zaznamenání pravdivých informací do spánkových deníků a byli ujištěni, že případné
uvedené nedodržení spánkového režimu nebude mít pro probandy žádné negativní
důsledky. Probandi byli také informováni o nutnosti získání pravdivých informací
o průběhu dodržování předem specifikovaných pravidel.
Výsledky testování ukázaly, že krátkodobá aplikace vybraných pravidel spánkové
hygieny není dostatečnou intervencí pro ovlivnění posturální stability. Vzhledem
k výsledkům testu Motor Control však autorka věří v potenciál této intervence, kterou je
třeba dále zkoumat. V aktuálně dostupné literatuře diplomantka nenalezla evidenci
specifikující časový úsek pro tvorbu a upevnění spánkových návyků, stejně tak nenalezla
evidenci k určení časového období, kdy dochází ke zotavení se po spánkové deprivaci.
Naopak byly nalezeny informace o individuální potřebě délky spánku v rámci
doporučeného intervalu dle americké National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al.
2015). Taktéž je třeba mít na paměti stále neobjasněnou délku intervalu tzv. vnitřního
času. Interindividuální diskrepance v délce této periody zatím i přes probíhající vědecké
zkoumání nebyly objasněny (Golombek a Rosenstein 2010; Skene a Arendt 2006). Zdá
se tedy, že vzhledem k současnému stavu poznání není možné určit, jak dlouhodobě je
třeba aplikovat intervenci vybraných pravidel spánkové hygieny pro vysledování efektu
na posturální stabilitu. Na nedostatečnou provázanost mezi výzkumy sledujícími
důsledky spánkové deprivace a sledujícími důsledky aplikace spánkové hygieny
upozorňuje i Vitale et al. (Vitale et al. 2019) či Irish et al. (Irish et al. 2015).
Pro další poznání by bylo velmi zajímavé experiment zopakovat a sledovat několik,
ideálně větších, skupin probandů. Tyto experimentální skupiny by bylo zajímavé vystavit
různým časovým úsekům (například týden, dva týdny, tři týdny, čtyři týdny, pět týdnů
a šest týdnů), kdy by byla aplikována intervence vybraných pravidel spánkové hygieny.
Lze se domnívat, že při provedení takto rozsáhlého experimentu by bylo možné na
základě získaných dat vysledovat a přímo specifikovat časový interval, dle kterého by
bylo možné postupovat při doporučení aplikace spánkové hygieny jako součásti
celkového souboru terapeutických prostředků v rámci Evidence Based Medicine. Jako
potenciálně nejvhodnější parametr pro sledování změn v posturální stabilitě v novém
experimentu je možno určit vzhledem k výše uvedeným výsledkům testování parametr
Lantency MCT. Takovýto výzkum by mohl posunout aplikaci doporučení týkajících se
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životního stylu v rámci bio-psycho-sociálního modelu, ať už při úzdravě pacientů či při
zvyšování výkonu sportovců, do úrovně Evidence Based Medicine.

6.2 Diskuse k hypotéze 2
H2: Předpokládám, že po aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny po dobu
jednoho týdne dojde u experimentální skupiny k subjektivnímu zlepšení kvality spánku,
která bude hodnocena modifikovanou verzí dotazníku Pittsburský index kvality spánku.
Hypotéza H2 byla na základě získané p-hodnoty zamítnuta. Již v průběhu
kontrolních měření při neformálních rozhovorech s probandy vycházelo najevo, že u více
než poloviny probandů experimentální skupiny (n1=10) došlo v průběhu experimentu
k mírné psychické rozladě. Probandi experimentální skupiny popisovali narušení svých
běžných zvyklostí, které nevnímali pozitivně. Probandi experimentální skupiny udávali,
že nejsou zvyklí věnovat čas přípravě na spánek, kterou hodnotíme jako významnou
součást spánkové hygieny (Irish et al. 2015). Také uváděli, že týden vnímají jako krátký
časový horizont pro vytvoření si nového návyku a že pro ně dodržování nových
a poměrně striktních pravidel bylo relativně obtížné, v některých případech až mírně
stresující. Mírný stres popisovaný probandy vniklý nutností dodržovat nový režim je
možné hodnotit jako odůvodnění, proč nedošlo k subjektivnímu zlepšení kvality spánku,
respektive proč došlo v některých případech i k jejímu subjektivnímu zhoršení.
Psychický distres (například ve formě ruminací) ve večerních hodinách hodnotí jako
významný faktor negativně ovlivňující kvalitu spánku také Vitale et al. (Vitale et al.
2019).
Při neformálních rozhovorech s probandy z experimentální skupiny (n1=10)
vedených po druhém měření na dynamickém počítačovém posturografu bylo zjištěno
několik případů potvrzujících teorii o vzniklém stresu z nové povinnosti. Příkladem budiž
tvrzení, že jedna z probandek byla spatřena přítelem, jak se kolem půlnoci náměsíčná
snaží nasadit si červené brýle odložené na nočním stolku. Toto se jí nakonec zadařilo,
s nasazenými brýlemi ulehla a pokud by jí přítomný přítel brýle neodejmul,
pravděpodobně by v nich dále spala. Další probandi a probandky experimentální skupiny
udávali opakovaná probuzení v průběhu noci. Při rozpravách po měření byla autorka také
konfrontována se stížností na zhoršenou kvalitu barevného vidění při běžných domácích
činnostech. Je pravdou, že tato stížnost byla plně oprávněná, vzhledem k faktu, že brýle
jsou konstruovány k blokování krátkých vlnových délek, čímž doopravdy narušují
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viditelnost některých barev, specificky modré a zelené. Změna barevného vidění
způsobená speciálními brýlemi je zdokumentována na obrázku 8. Někteří probandi
a probandky

také

popisovali

opakované

rozčilení

z užívání této pomůcky při různých večerních činnostech,
například při provádění hygieny.
Autorka při tvorbě tohoto projektu nevnímala jako
pravděpodobné, že nošení plastových červených brýlí
může způsobit byť jen některou z výše uvedených situací.
Je však velmi zajímavé, že tento experiment odhalil
uživatelský diskomfort při použití pomůcky. Dalším
zajímavým aspektem je situace, kdy dle výsledků
Obrázek 8 Ilustrace změny barevného
vidění způsobené brýlemi filtrujícími
krátké vlnové délky světla (soukromý
archiv autorky

můžeme soudit, že na základě dodržování striktních
pravidel došlo u mladých jedinců ke stresovému zatížení,
které pravděpodobně vedlo až k narušení spánku.
Můžeme předpokládat, že při použití komfortnější

pomůcky pro světelnou hygienu by mohlo dojít ke snížení míry stresu při dodržování
světelné hygieny, jež je součástí hygieny spánkové a tím by mohlo dojít k odstranění
zásadního limitu tohoto výzkumu.
Za takovouto pomůcku by mohla být považována vhodně zvolená žárovka, která
ve svém světelném spektru neobsahuje krátké vlnové délky. Barva takové žárovky bude
svítit oranžovo-červeným světlem (Bendová et al. 2020),
jak je vidět na obrázku 9. Při výběru žárovky je však třeba
dbát na pečlivý výběr, jelikož některé žárovky na trhu
svítící oranžovo-červenou barvou krátké vlnové délky
obsahují. Je tedy potřeba při výběru dbát nejen na
kontrolu barevnosti, ale i na kontrolu přesných
technických specifikací. Pokud by probandi místo
nasazených brýlí používali tento typ osvětlení, bylo by
nutné perfektně dbát na aplikaci kvalitních softwarových
filtrů na elektronická zařízení, na pečlivé přelepení všech
diod na domácích spotřebičích folií blokující krátké
vlnové délky a stejně tak by bylo nutné dbát na pečlivé

Obrázek 9 Ukázka oranžovo-červeného
světla s chybějícími krátkými vlnovými
délkami (soukromý archiv autorky)

zatemnění oken, aby bylo zamezeno proniknutí bílého světla (jehož součástí jsou krátké
vlnové délky) dovnitř místnosti. Můžeme se domnívat, že pokud by k aplikaci těchto
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striktních pravidel přistoupil jedinec s motivací k provádění takto kvalitní spánkové
hygieny, mohlo by dojít k odstranění diskomfortu způsobeného nošením speciálních
brýlí. Z uvedeného je však také důležité uvažovat nad nutností tvorby dlouhodobého
návyku pro začlenění takto striktních pravidel do běžného života, čímž se opět můžeme
přiklonit k zamítnutí hypotéz této práce hovořících o krátkodobé aplikaci vybraných
pravidel spánkové hygieny.
Pro aplikaci vybraných pravidel spánkové hygieny se zaměřením na hygienu
světelnou je zásadní výběr kvalitních pomůcek. Při přípravě experimentu bylo zjištěno,
že na trhu neexistuje jednotná kvalita brýlí blokujících modré světlo. Za zásadní můžeme
považovat zjištění, že většina dostupných brýlí blokujících modré světlo neumožňuje
současné nošení dioptrických brýlí a brýlí blokujících modré světlo. Pro tento experiment
byl zvolen takový model, který umožnoval nošení dioptrických brýlí různých typů, aby
byly brýle využitelné pro co nejširší spektrum
uživatelů. U probandů, kteří nosí dioptrické brýle
toto bylo před zahájením experimentu otestováno.
Dalším limitem, se kterým byla autorka při výběru
vhodných brýlí konfrontována, byl fakt, že ačkoliv
měly brýle sklo určené k blokaci světla tvořeného
krátkými vlnovými délkami, neměly lamely
ohraničující skla tak, aby zabránily proniknutí
nefiltrovaného osvětlení k oku (například z vrchu
či z boku). Při mapování českého trhu byl nalezen
pouze jeden model brýlí, který by splňoval zároveň
jak možnost nosit brýle současně s dioptrickými
brýlemi, tak možnost odstínění krátkých vlnových

Obrázek 10 Použitý model brýlí filtrujích krátké
vlnové délky světla (soukromý archiv autorky)

délek ze všech směrů. Při předávání instrukcí probandům však bylo při zkoušení brýlí
zjištěno, že u probandů a probandek s drobnějšími lícními kostmi či nadočnicovými
oblouky nedocházelo k přesnému lícování lamel brýlí s obličejem, čímž mohlo dojít
k nechtěnému proniknutí drobného množství neodfiltrovaného světla, přestože byl
vybrán nejvíce vyhovující model brýlí ze všech aktuálně dostupných modelů. Vybraný
model brýlí filtrujících krátké vlnové délky je zobrazen na ilustrační fotografii
(Obrázek 9).
Jako zásadní faktor ovlivňující reakci na změnu v denním režimu můžeme chápat
úroveň motivace probandů experimentální skupiny (n1=10). Pokud by se experimentu
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účastnili například sportovci, kteří by byli motivováni potenciálním získáním nového
nástroje pro zkvalitnění své posturální stability, ale i získáním lepší výkonnosti, lepšího
soustředění i daších benefitů (Hirshkowitz et al. 2015), pak je možné, že by k psychické
rozladě z uživatelského nekomfortu způsobeného nošením červených brýlí a nutností
dodržovat spánkový režim nemuselo dojít. Je vhodné si uvědomit, že probandi
experimentu ničím takovým motivováni nebyli a tak pro některé zúčastněné bylo
dodržování pravidel v průběhu experimentu náročné až stresující.
Pozornost si zaslouží také fakt, že přestože je dotazník Pittsburghský index kvality
spánku používán jako validní nástroj (Dudysová et al. 2017b; Mollayeva et al. 2016) pro
diagnostiku kvality spánku, jedná se o sebehodnotící dotazník, který je zatížen
subjektivním hodnocením probanda. Proto by bylo vhodné experiment tohoto typu
obohatit například o měření pomocí „chytrých hodinek“ či o měření ve spánkové
laboratoři, které by přineslo významnou možnost získat přesná a objektivní data o kvalitě
a průběhu spánku testovaných probandů.

6.3 Diskuse k limitům práce
Za nejvýznamnější limit celé práce je diplomantkou vnímán fakt, že kontrola
dodržování aplikace vybraných pravidel spánkové hygieny probandy byla prováděna
nepřímo, tedy pomocí spánkového deníku. Spánkový deník sice autorce poskytl
představu o průběhu dodržování předem určených pravidel, avšak sebehodnocení nikdy
nemůže poskytnout přesná a stoprocentně objektivní data, která by mohla být poskytnuta
např. správně vybranými „chytrými hodinkami“. Jako nejlepší kontrolní mechanismus
průběhu experimentu by bylo vhodné nastavit kombinaci spánkového deníku (kam je
možno zaznamenat např. čas poslední expozice modrému světlu) a „chytrých hodinek“,
které by mohly zaznamenat přesný čas spánku včetně průběhu jednotlivých spánkových
fází či četnost probuzení se v průběhu noci, dále by také bylo možné zaznamenat
například tepovou frekvenci či další fyziologické funkce. Tato data by byla jistě velmi
přínosná pro celkové zhodnocení získaných výsledků a jejich uvedení do celkového
kontextu. Takové hodinky by však bylo potřeba opatřit mechanismem filtrujícím krátké
vlnové délky světla, které je emitováno displejem a mohlo by narušit celý průběh
experimentu.
Dalším limitem této diplomové práce byla bezpochyby celková velikost souboru
probandů (n=20, respektive n1=10 a n2=10). Pro získání spolehlivějších výsledků by bylo
vhodné provést měření na obsáhlejším výzkumném souboru. Dále také můžeme hodnotit,
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že u této pilotní studie je zásadním limitem chybějící specifická diverzifikace probandů
dle intenzity prováděné sportovní aktivity. Typ provozovaného sportu ani výkonnostní
úroveň nebyly faktorem sledovaným v úvodním anamnestickém rozhovoru. Při
případném opakování experimentu by bylo vhodné alespoň odlišit nesportující mladou
populaci (v případě této práce například někteří zúčastnění studenti humanitních oborů)
a populaci sportující, jelikož je známo, že úroveň sportovní aktivity má vliv na kvalitu
posturální stability (Skelton 2001).
Zkoumaný soubor (n=20, respektive n1=10 a n2=10) byl vytvořen záměrným
empirickým výběrem z důvodu snahy dosažení dostatečné homogenity. Průměrný věk
v experimentální skupině (n1=10) byl 24,74 let  2,56, v kontrolní skupině (n2=10) byl
průměrný věk 25,39 let  2,97. Zjištěná průměrná výška v experimentální skupině
(n1=10) byla 173,10 cm  4,30, v kontrolní skupině (n2=10) byla průměrná výška
178,70 cm  8,36. Vyhodnocený průměrný BMI v experimentální skupině (n1=10) byl
22,45 kg/m2  2,24, v kontrolní skupině (n2=10) byl vyhodnocený průměrný BMI
21,27 kg/m2  2,27, BMI tedy v obou skupinách odpovídal kategorii norma. Je důležité
hodnotit výsledky měření v kontextu studovaného populačního vzorku a neaplikovat je
plošně na širokou veřejnost.
Je třeba uvést, že při hodnocení a analýze výsledků nebyl brán v úvahu kontext
dalších, posturální stabilitu potenciálně ovlivňujících faktorů, jako je například fáze
menstruačního cyklu u žen a tím potenciálně změněné napětí svalů pánevního dna či
hladina cukru v krvi, jejíž snížená hladina by mohla taktéž ovlivnit měření posturální
stability.
Je třeba mít na mysli nutnost zajištění kvalitní instruktáže testovaných probandů.
Instrukce pro provedení testování i přesné povely jsou specifikovány v manuálu přístroje,
avšak i přes to je vhodné se ujistit, že ze strany testovaného probanda došlo ke kvalitnímu
porozumění instrukcím. Neporozumění instrukcím by mohlo vést k chybnému průběhu
testování a zkresleným výsledkům (Vomáčková 2020).
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7 Závěr
Tato diplomová práce byla věnována získání poznatků o posturální stabilitě
v kontextu krátkodobé aplikace vybraných pravidel spánkové hygieny. V teoretické
části práce byly shromážděny poznatky o posturální stabilitě a možnostech jejího
hodnocení. Další část teoretické části diplomové práce byla věnována poznatkům
z oblasti cirkadiánní biologie a spánku. V praktické části diplomové práce byla
definována vybraná pravidla spánkové hygieny se zaměřením na hygienu světelnou
a taktéž byly zajištěny prostředky pro její dodržování. Byl sestaven testovací protokol
z baterie testů dynamického počítačového posturografu NeuroCom SMART EquiTest
pro hodnocení posturální stability. Pro účely této práce byla sestavena modifikovaná
verze dotazníku PSQI pro hodnocení subjektivní kvality spánku. Byl sestaven spánkový
deník pro kontrolu dodržování aplikace pravidel spánkové hygieny u experimentální
skupiny (n1=10).
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení efektu krátkodobé aplikace vybraných
pravidel spánkové hygieny na posturální stabilitu u mladých, zdravých jedinců. Cíle
určené pro tuto diplomovou práci byly splněny. Stanovené hypotézy byly na základě
získaných výsledků zamítnuty. Je tedy možné zhodnotit, že při krátkodobé aplikaci
pravidel spánkové hygieny u zdravých mladých jedinců nedochází ke statisticky
významným změnám u hodnocených parametrů popisujících posturální stabilitu. Tato
práce tímto přináší bližší vhled do reálného účinku obecně doporučovaných pravidel
zdravého životního stylu při krátkodobé aplikaci. Na základě této práce můžeme říci, že
je vhodné taková doporučení podrobovat kritickému pohledu a konfrontovat je
s důkazy, které nám poskytuje současné poznání medicíny založené na důkazech či
takové důkazy hledat.
Tato práce byla pilotním projektem pro zkoumání vlivu aplikace pravidel spánkové
hygieny na posturální stabilitu. Autorka vnímá jako zásadní pokračovat v získávání
důkazů o účinnosti či neúčinnosti pravidel spánkové hygieny z hlediska účinku na
neurofyziologické funkce a pohybový aparát. Proto v diskuzi navrhuje možnosti dalšího
zkoumání v této oblasti, která si zaslouží hlubší pozornost.
Získání a aplikace poznatků o vlivu spánkové hygieny může obohatit
terapeutickou práci, jelikož může pomoci zacílit snahu o ovlivnění kvality života
rozšiřujícími terapeutickými prostředky v rámci kontextu bio-psycho-sociálního
modelu.
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