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ANOTACE 

Diplomová práce "Srovnání dvou testů hodnotících autonomní nervový 

systém" se zaměřuje na možnosti měření aktivity autonomního nervového 

systému (ANS). V teoretické části JSou shrnuty základní anatomické a 

fyziologické poznatky o ANS a o variabilitě srdeční frekvence (HRV). 

V experimentální části byla u souboru 27 zdravých jedinců ve věku 20-30 let 

hodnocena aktivita ANS pomocí zkoušky leh-stoj-Ieh a testu 4-second exrcise 

test (4sET). Těmto probandům byly rovněž předloženy dotazníky - Dotazník 

autonomních funkcí (DAF), Mezinárodní dotazník pohybové aktivity (lPAQ) a 

Eysenckův osobnostní dotazník (EOD). Cílem práce bylo porovnat a 

vyhodnotit parametry použitých testů a porovnat jejich výsledky s výsledky 

dotazníků. 
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ANNOTATION 

Diploma thesis " Comparison of two tests evaluating the autonomie nervous 

system " is foeused on methods of measurement of the autonomie nervous 

system aetivity (ANS). Its theoretieal part summaries knowledge of anatomy 

and physiolog y of ANS and of the heart rate variability (HRV) . In 

experimental part we examined ANS aetivit y of a group of 27 healthy people, 

aged between 20 and 30 years , by means of supine-standin g-supine proeedure 

and 4-seeond exerelse test (4sET). These people also filled up the 

questionnaires The questionnaire of autonomie funetions (DAF ), 

International Physieal Aetivity Questionnaire (lPAQ) and Eysenek 

Personality Inventory (EPI). The aim of this stud y was to evaluate and 

eompare results of the used tests and confront these reslllts with returns of 

questionnaires. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

4sET 

ANS 

AV 

BMl 

CVl 

DAF 

EKG 

EOD 

HF 

HRV 

1M 

IPAQ 

4-second Exercise Test , 4 sekundový zátěžový test 

autonomní nervový systém 

atrioventrikulární uzel 

body mas S index, index tělesné hmotnosti 

cardial vagai index , index srdeční vagové aktivity 

dotazník autonomních funkcí 

elek trokard iograf 

Eysenckúv osobnostní dotazník 

high-frequency , vysokofrekvenční složka spektra 

heart rate variability , variabilita srdeční frekvence 

infarkt myokardu 

physical activity que s tionnaire , mezinárodní dotazník k pohybové 

aktivitě 

LF low-frequency , nízkofrekvenční složka spektra 

PA pohybová aktivita 

PSD power spectral density , výkonová spektrální hustota 

RSA respirační sinusová arytmie 

SA sinoatriální uzel 

SF srdeční frekvence 

TK krevní tlak 

ULF ultra low frequency, složka ultranízké frekvence 

VLF very low frequency , složka velmi nízké frekvence 

VSF variabilita srdeční frekvence 
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1 ÚVOD 

Autonomní neboli také vegetativní či viscerální nervový systém (ANS) 

se uplatňuje v udržování homeostázy, řídí činnost srdce , žláz a hladkého 

svalstva v celém těle . Je tvořen souhrnem neurovegetativních , hormonálních a 

fyzikálně chemických regulačních mechanismů, které udržují dynamickou 

rovnováhu vnitřního prostředí organismu, přičemž vedoucí úlohu má složka 

nervová. 

Anatomicky se ANS dělí na část centrální a periferní. Centrální část je 

tvořena ascendentními a descendentními drahami , napojenými na míšní 

vegetativní centra , a patří do ní mozková kůra , diencefalická oblast a 

vegetativní centra v prodloužené míše . Periferní ANS se skládá z části 

aferentní a eferentnÍ , přičemž eferentní dělíme dále na složku sympatickou, 

parasympatickou a enterickou. Na rozdíl od somatických drah jsou autonomní 

eferentní dráhy dvouneuronové . 

V mnoha medicínských o borech jeANS dosud opomíj enou oblastí , jeho 

vyšetřování v klinické praxi se věnuje malá pozornost. K rutinnějšímu použití 

došlo již v kardiologii, neurologii , diabetologii. Dysfunkce ANS je společný 

faktor pro vysoké riziko nemocnosti a úmrtnosti u osob s arteriální hypertenzí , 

se srdečním selháním a s diabetem 2. typu . Vždy významně ovlivňuje celkov ý 

stav nemocného i prognózu. Protože během pěti let po klinické manifestaci 

a utonomní neuropatie dosahuje mortalita až 50 % , je subklinická detekce 

této komplikace velmi dúležitá. Perspektivními oblastmi využití je oblast 

rehabilitace a tělovýchovného lékařství při stanovování míry trénovanosti či 

při zjišťování stavu přetrénování. Dále pak v psychologii, farmakologii, 

toxikologii, psychiatrii, anesteziologii nebo neurotraumatologii. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ZÁKLADNÍ POZNATKY Z ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

Autonomní nervový systém (ANS) řídí činnost srdce, krevních cév, žláz 

a téměř veškerého hladkého svalstva, podílí se na regulaci metabolismu a 

funkci vnitřních orgánů. Název poukazuje na relativní nezávislost na 

centrálním nervstvu a na neovlivnitelnost vůlí, je však známo, že je pod 

vlivem řídících center CNS (např . Appenzeller , 1997 ; Čihák , 2004; Hynie , 

1999). Častými synonymy jsou také vegetativní, útrobní či viscerální nervový 

systém. 

ANS Je tvořen částí centrální, která se skládá ze vzestupných 

(ascendentních) a sestupných (descendentních) drah napojených na míšní 

vegetativní centra, a částí periferní , která se dále dělí na aferentní a eferentní 

(např. Čihák, 2004; Irmiš, 2007). 

2.1.1 CENTRÁLNÍ ČÁST 

Autonomní nervový systém nefunguje odtrženě od centrálního nervového 

systému a jeho struktur (Čihák , 2004). Nadřazená centra prodloužené míchy 

jsou v mozkovém kmenu , kam patří prodloužená mícha (medulla oblongata) , 

Varolův most (pons Varoli) a střední mozek (mesencephalon). Mluvíme o 

řízení autonomní funkcí retikulární formací (Irmiš , 2007). ledním 

z nejvýznamnějších koordinačních center řízení autonomních nervových 

funkcí je také hypothalamus. Další oblast nervového systému , která ovlivňuje 

ANS je limbický systém a mozková kůra (Irmiš, 2007). 

2.1.1.1 Mozkový kmen 

V mozkovém kmeni jsou tzv . vitální cetra. Patří sem dýchací ústředí 

v retikulární formaci oblongaty a pontu zajišťující střídání nádechu a výdechu 

a řídící frekvenci a hloubku dýchání. Další vitální centra jsou oběhová centra 

prodloužené míchy , která reflexně řídí krevní oběh a srdce (Ganong , 1999). 

Podílí se na integraci aferentních a eferentních drah ze srdce a 

z baroreceptorů (lrmiš , 2007). Retikulární oblast se podílí také na řadě 
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reflexních reakcí jako je například zvracení, polykání, slinění, regulace 

sekrece žaludeční a pankreatické šťávy. 

2.1.1.2 Hypotalamus 

Hypotalamus je považován za řídící centrum autonomního nervového 

systému, které koordinuje všechny vegetativní funkce (Dylevský in Marčišová, 

2007). Účastní se v integraci různých autonomních funkcí. Přední 

hypothalamus (area supraoptika) řídí především funkce parasympatické 

(anabolické), zadní hypothalamus (area infundibularis) má vztah k řízení 

funkcí sympatických (katabolick)/ch). Obě části však pracuj í jako celek ve 

vzájemné koordinaci. 

Hypothalamus ovlivňuje termoregulaci, má vliv na řízení příjmu potravy 

a vody. Ovlivňuje také sekreci trávících šťáva peristaltické pohyby, účastní 

se i při řízení sexuálních funkcí. Přední část tlumí a zadní část stimuluje 

srdeční činnost při svalové činnosti a při emocích. Má spojení s vyššími I 

nižšími oblastmi CNS. Při emočních reakcích se účastní společně 

s hipokampem, neokortexem a amygdalou. S hypofýzou tvoří funkční systém 

hypothalam 0- h ypofy zárn í, k te rý Je nad řazený m koo rd inačn í m ústře dím 

humorální regulace a mimo jiné hraje také významnou roli při zátěžové 

(stresové) reakci (lrmiš, 2007). 

2.1.1.3 Mozková kůra a limbický systém 

Důležitým řídícím centrem, které ovlivňuje ANS, je i mozková kůra. Ta 

zajišťuje integraci autonomních a somatických funkcí při úmyslných 

pohybech. Uplatňuje se při podmíněně reflexním řízení ANS. Je možné 

experimentálně vypracovat podmíněné reflexy na úrovni některých útrobních 

činností, pro jejichž vznik má neokortex velký význam. Stimulace či ablace 

některých oblastí mozkové kůry vyvolá změny v oblasti útrob (lrmiš, 2007). 

Limbický systém Je hlavním nadřazen)/m centrem hypothalamu. 

Uplatňuje se především v řízení emocí a aktivačních mechanismech. Spolu 

s korovými vjjvy řídí výběr a provádění programu způsobu chování a každý 
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způsob chování (vnější projev vybraného programu) je pak na vnitřní úrovni 

doprovázen řadou vegetativních, motorických a hormonálních aktivit. 

2 . l.2 PERIFERNÍ ČÁST 

Periferní část ANS má svá centra uložena ve střední části šedé hmoty 

míšní (zona intermedia) a v oblasti mozkového kmene . Je tvořena složkou 

aferentní a eferentní. 

Aferentní nervové dráhy z vnitřních orgánů JSou jednoneuronové . 

Neurony jsou uloženy ve spinálních gangliích periferních nervů. Aferentní 

viscerosenzitivní nervová vlákna jdou z inervovaného orgánu přes truncus 

symphaticus do zadního kořene míšního a do šedé hmoty míšní, odkud je 

informace přepojena na eferentní dráhy nebo dále pokračuje ascendentními 

senzitivními drahami do mozkového kmene nebo do mezimozku a dále 

k mozkové kůře . Z těchto oblastí vycházejí také descendentní spoje 

k vegetativním centrům míchy. (Irmiš, 2007; Čihák, 2004). Aferentní nervová 

vlákna zprostředkovávají např. vedení viscerální bolesti, viscerální vnímání , 

jsou důležitá pro přenos z receptorů v oblouku aorty a v karotickém sinu, a 

tudíž pro řízení krevního tlaku a srdeční frekvence (Geršl&Štěrba , 2007). 

Eferentní část dělíme z hlediska anatomie a funkčních účinků na 

orgánové systémy na dvě složky sympatikus (pars sympathica) a 

parasympatikus (pars parasympathica). Oba tyto systémy se skládaj í 

z vegetativních pregangliových nervů , ganglií a postgangliových nervů často 

tvořících rozsáhlé pleteně (plexy). K těmto dvěma složkám - sympatiku a 

parasympatiku - se řadí ještě složka třetí , a to tzv. enterický (střevní, 

intramurální) nervový systém , který je tvořen mohutnými pleteněmi mezi 

hladkou svalovinou gastrointestinálního systému, a který řídí tonus a pohyby 

stěn trávící trubice a sekreční aktivitu jejích žláz. Enterický systém je 

autonomní, i když může být modulován vlivy sympatiku a parasympatiku 

(Čihák, 2004; Irmiš, 2007). 
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la. 

2 

lb. 

Obr 1: Základní schéma autonomního nervového systému (lrmiš , 2007) 

1.Kraniosakrální parasympatikus a: část kraniální, b: část sakrální 

2. Thorakol um bál ní sympatikus 

2. 1. 2.1 Rec e pro ry a med i á tory A NS 

Eferentní neurony ANS dělíme podle tradičního třídění na adrenergní a 

cholinergní. 

Mediátorem cholinergních neuronú Je acetylcholin. K cholinergním 

neuronům patří všechny pregangliové neurony periferního ANS (sympatické i 

parasympatické) a všechny parasympatické neurony postgangliové, 

ovlivňující činnost hladkého svalstva a žláz (s výjimkou potních). Dále pak 
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mezi cholinergní neurony patří i ty postgangliové neurony sympatiku, které 

ovlivňují potní žlázy a hladké svaly cév kosterních svalů vyvolávajících 

vazodilataci (sympatická vazodilatační vlákna) (lrmiš , 2007; Opavský, 2002). 

Rozeznáváme dva základní typy acetylcholinových receptorů 

nikotinové (N) a muskarinové (M). Aktivací N-receptorů acetylcholinem se 

přenáší vzruch na gangliích sympatiku i parasympatiku. Výsledný efekt Je 

ovlivněn převahou tonu toho kterého systému v určitém orgánu. Muskarinové 

receptory se nacházejí zejména v efektorových orgánech na postgangliovém 

zakončení parasympatiku (Geršl&Štěrba, 2007). Nikotinové receptory se člení 

na další dva podtypy (receptor svalový N M a receptor neuronální N N) , u 

muskarinových receptorů rozlišujeme pět podtypů(M 1 _ s ). 

Mediátorem adrenergních (sympatických) postgangliových neuronů je 

noradrenalin. Ten účinkuje na dva základní typy receptorů , a to receptory a a 

~ , které se dále dělí na al a a2 a ~I a ~2. Receptorům a a ~ odpovídají a a ~ 

účinky katecholaminů. Většina efektorů ANS obsahuje receptory a i ~. Jejich 

účinky jsou často antagonistické (Irmiš, 2007). 

Při zvýšených nárocích se významně uplatňuje také adrenalin. Je 

vyplavován v dřeni nadledvin stimulací cholinergními vlákny lumbálního 

sympatiku např. při intenzívní tělesné zátěži , emočním stresu aj. , ale i v 

rámci anticipační reakce. Má pozitivní chronotropní, dromotropní i inotropní 

účinky na srdce a spoluúčastní se na vazodilataci svalových arteriol (Máček & 

Vávra, 1988). 

Citlivost jednotlivých receptorů Je proměnlivá. Při nadbytku 

neurotransmiteru dochází ke snižování počtu a citlivosti receptorů. Tento stav 

se označuje jako down regulation - regulace směrem dolů. Při jejich 

nedostatku se naopak počet a citlivost daných receptorů zvyšuje, což 

označujeme jako up regulation - regulace směrem nahoru (Opavský , 2002). 
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2.1.2.2 Sympatikus 

Sympatický nervový systém je tzv . torakolumbální. První eferentní 

neuron je uložen v zona intermedia hrudní a bederní míchy. Jeho axon je 

krátký a vystupuje z míchy předními kořeny (ramus comunicans albus). Velmi 

záhy je přepojen na druhý postgangliový neuron ve vegetativním gangliu 

sympatiku . Tato ganglia jsou umístěna buď párově paravertebrálně - truncus 

sympatikus - či nepárově prevertebrálně (pro viscerální orgány) (Appenzeller, 

1970; Čihák, 2004; Geršl&Štěrba, 2007) Odtud postgangliový neuron probíhá 

k cílovému orgánu. Každé sympatické ganglion je spojeno s větším počtem 

pregangliových vláken a z toho vyplývá, že cesta sympatiku k efektoru Je 

poměrné dlouhá, překrývají se oblasti lllervace z různých segmentů, a 

odpověď sympatiku je oproti parasympatiku relativně difúzní. 

2.1.2.3 Pa rasy mpa tikus 

Parasympatický nervový systém je tzv. kraniokaudální. Pregangliové 

neurony kraniálního parasympatiku leží v parasympatických jádrech 

hlavových nervů (nuclei dorsales) a opouští míchu s hlavovými nervy, axony 

sakrální části parasympatiku začínají v postranních rozích šedé hmoty 

míšních segmentů S2-S4. Pregangliové axony jsou dlouhé, jdou bez přerušení 

do blízkosti cílového orgánu, kde dochází k přepojení na druhý postgangliový 

neuron. Postgangliová vlákna jsou tudíž krátká, reakce parasympatiku je 

poměrně cílená, málo difúzní. 

2.1.2.4 Účinky sympatiku a parasympatiku 

Na některé orgány mají sympatikus a parasympatikus antagonistický 

účinek (srdce, hladké svalstvo, GIT), jinde funkci orgánu ovlivňuje jen jedna 

z částí vegetativního systému (např. většinu céva potní žlázy inervuje pouze 

sympatikus), někde existuje dvojí inervace, ale převládá vliv jednoho ze 

systémů (parasympatikus u močového měchýře) , na slinných žlázách zase oba 

systémy vedou spíše k podobnému účinku. Oba systémy pracují jako celek ve 

vzájemné jednotě (Hynie, 1999; Geršl&Štěrba, 2007 ; Irmiš, 2007) . 
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Sympatikus bývá obecně označován jako systém pro "boj a útěk" ("fight 

or flight"), tedy systém určený k mobilizaci tělesných rezerv v zátěžových 

situacích . Jeho působení je spojeno s katabolickými účinky . Organismus je 

schopen prudkých obranných i útočných reakcí při zrychlené srdeční akci a 

zvýšeném TK , při současné zvýšené dodávce energie (Hynie, 1999; 

Geršl&Štěrba, 2007) . Důraz kladený na rozsáhlé podráždění při stresových 

reakcích někdy může vést k opomíjení skutečnosti, že sympatikus má i jiné 

funkce, např. v arteriolách udržuje arteriální krevní tlak a jeho změny jsou 

základem pro regulaci krevního tlaku pomocí zpětné vazby z karotického sinu 

(Ganong , 1999). 

Parasympatikus představuje systém pro "odpočinek a zažívání" ("rest 

and digest"), zabezpečuje vyrovnání stavu organismu po akci sympatiku 

(koordinace obnovení energetických zásob, zotavení se, snížení spotřeby 

energie) , je spojený s účinky anabolickými (Geršl&Štěrba , 2007). Jednotlivé 

orgány mívají sníženou funkční aktivitu (snížení srdeční frekvence a TK, ale 

zvýšené místní prokrvení) , s výjimkou orgánů gastrointestinálního traktu, 

jejichž činnost napomáhá nahromadění energetických zásob (Hynie , 1999 ; 

Geršl&Štěrba , 2007). 

Úplné vyřazení sympatických funkcí např. po farmakologickém zákroku 

má za následek zablokování prudkých adaptačních reakcí, organismus však 

v relativním klidu zásah přežívá. Kompletní vyřazení funkcí 

parasympatických není slučitelné se životem, neboť organismus přestává být 

po takovém zásahu schopen nahromadit dostatek energetických zásob pro 

činnost orgánů i v běžných životních podmínkách (Hynie, 1999). 
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Obr. 2 : Přehled účinků sympatiku a parasympatiku na jednotlivé orgány 

(Geršl&Štěrba, 2007) 

2.1.2.5 Mechanismy vlivu ANS na oběhový systém 

Vlákna vagu (rami cardiaci) inervují v myokardu sinoatriální uzel (S A) a 

atrioventrikulární uzel (A V) a svalovinu síní, méně už svalovinu komor . 

Vlákna sympatiku (nervi cardiaci) inervují oblast síní i komor. Společně tvoří 

rami cardiaci a nervi cardiaci plexus cardiacus. 

17 



Pravostranný vagus vede především do pravé předsíně k SA uzlu, jeho 

účinky budou tedy hlavně chronotropní, levostranný vagus vede k A V uzlu, 

jeho účinky budou převážně dromotropní. Stejně tak vlákna pravostranného 

sympatiku inervují hlavně SA uzel a vlákna levostranného sympatiku 

převážně AV uzel. Komory jsou inervovány mnohem významněji vlákny 

sympatiku, levá komora je zásobena větším počtem vláken (Opavský, 2002). 

Aktivace vagu je v oblasti myokardu zprostředkovávána muskarinovými 

receptory M 2 , aktivace sympatiku prostřednictvím receptorů ~ I, přestože se 

zejména v oblasti síní vyskytují i receptory ~ 2 . 

Efektor Cholinergní odpovědi Noradrenergní odpovědi 

(typ/subtyp receptoru) (typ /subtyp receptoru) 

SDCE SA uzel 1 srdeční frekvence i srdeční frekvence (~I) 
(M2) 

A V uzel 1 převodní rychlosti i převodní rychlosti 
(M 2) (~l ) 

komory 1 převodní rychlosti i kontraktility (~r) 
(M 2) 

ARTERIOLY kosterního dilatace (M) konstrikce (Cll) , dilatace 
svalstva (~2) 

kůže a sliznic dilatace (M) konstrikce (al a Cl2) 

břišních útrob dilatace (M) konstrikce( a I ),di latace 
(~2) 

Tab . 1: Odpovědi efektorů na stimulaci cholinergního a noradrenergního 

subsystému ANS (modifikováno podle Opavského , 2002 a Ganonga 1999). 

Při studiu ANS se hodnotí především jeho vliv na činnost SA uzlu, který 

Je hlavním srdečním pacemakerem . Posuzuje se míra negativně 

chronotropního účinku vagu a pozitivně chronotropního účinku sympatiku 

(Opavský, 2002). 

Srdeční frekvence (SF) je určována rychlostí depolarizace SA uzlu. 

Akční potenciál vzniká vstupem Ca2+ a K+ iontů, s malým ovlivněním Na+. 

Aktivace cholinergních vláken vagu vede k hyperpolarizaci membrány, 
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zpomalení otvírání Ca2
+ kanálů, což vede ke snížení frekvence vzruchů a tím 

ke snížení SF. Oproti tomu aktivace srdečních autonomních vláken sympatiku 

vede ke zvýšení vtoku Ca 2
+, zvýšení rychlosti depolarizace a tudíž zvýšení SF. 

Při hodnocení kardiovaskulárního ANS nelze však izolovaně hodnotit 

pouze vliv na myokard, ale i účinky na celý oběhový systém, kde hrají 

významnou úlohu také baroreflexy. Baroreceptory reagují na napětí 

lokalizované ve stěnách srdce a cév. Receptory, které jsou umístěny v levé 

komoře, karotickém sinu a aortálním oblouku , reagují na změny v arteriální 

cirkulaci , receptory uložené ve stěnách síní a v plicní cirkulaci reaguj í na 

změny v tzv. nízkotlaké části cirkulace. Aktivace baroreceptorú mění reflexně 

aktivitu ve vláknech vagu, kdy např. při zvýšení hodnot systolického krevního 

tlaku (TK) dochází reflexně ke snížení SF. Vedle toho jsou baroreceptory také 

zapojeny do negativních zpětnovazebných mechanismú, kdy zvýšení TK 

vyvolá reflexní odpovědi mající za následek jeho snížení a naopak. Aktivací 

baroreceptorú je tak ovlivňována zpětnovazebně vazomotorika (Opavský, 

2002). 

Cévy jsou autonomně inervovány eferentními vlákny sympatiku . Většina 

noradrenergních vláken způsobuje vazokonstrikci prostřednictvím receptorů 

ar, v několika cévních oblastech i aktivací receptorů a2. Cévy kosterních 

svalů mají navíc i sympatická vlákna cholinergní, jejichž aktivací je vyvolána 

vazodilatace. 

2.1.2.6 ANS při fyzické zátěži 

Ke splnění nároků fyzické zátěže má ANS řízený vyššími nervovými 

centry klíčovou funkci. V situacích, kdy dochází k dynamickým změnám 

srdeční frekvence, nastává nejprve ústup účinků vagu (s odstupem řádově 

stovek milisekund) a až po několika sekundách nastupují účinky sympatiku 

(Opavský, 2002). Při zátěži malé intenzity je reakce organismu řízena 

vzájemným poměrem tonu vegetativního nervového systému . Snižuje se tonus 

parasympatiku beze změny tonu sympatiku, čímž se relativně zvyšuje vliv 

sympatiku. Úměrně s dalším zvyšováním zátěže se uplatňuje stoupající měrou 

vliv sympatiku , a to prostřednictvím noradrenalinu. Teprve při vysokých 
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nárocích se více či méně projevuje "poplachová reakce", spouštěná působením 

sympatiku na dřeň nadledvin se sekrecí stresového hormonu - adrenalinu 

(Máček & Vávra, 1988). 

Pravidelná fyzická zátěž jako adaptace na opakovanou fyzickou zátěž má 

diferencovaný vliv na různé výstupy sympatiku. Na jedné straně trénink 

snižuje adrenální "dopad" zátěže např. na srdeční frekvenci (u trénovaného 

organismu Je stejná absolutní zátěž spojena s nižšími hladinami 

katecholaminů v krvi než u organismu netrénovaného), na straně druhé se 

zvyšuje adrenergní vliv na některé metabolické pochody, např. lipolýzu 

(Máček & Vávra, 1988). 

2.1.2.7 ANS a temperament 

Je otázkou, zda existuje určitá individuální dispozice ve funkci ANS 

(tonus, reaktivita) a jak tato dispozice souvisí s temperamentem, se základní 

strukturou osobnosti, se sklonem k určitým funkčním a psychosomatickým 

onemocněním (lrmiš, 2007). 

Pro klinickou orientaci se dříve používala ve vztahu ke klidovému tonu 

sympatiku a parasympatiku a jejich reaktivitě vegetativní psychosomatická 

typologie. Ta si všímala, vedle převažujících symptomů, k jakým nemocím 

jedinci inklinují. I když tato porovnání mohou být pokládána za zastaralá, 

mají pro klinickou praxi určitý orientační význam. Pomáhají k úvaze o 

reaktivitě pacienta na léky a různé zátěže (lrmiš, 2007). 

Historie temperamentu začíná již ve starověku (Aristotelovy typy) a je 

známá zejména z učení Galéna, který roztřídil temperament na flegmatický 

sangvinický, melancholický a cholerický. 1. P. Pavlov se snažil najít 

fyziologický korelát k tomuto temperamentu na základě vypracování 

podmíněných reflexů . Stejně tak se o to pokoušel i Eysenck ve vztahu 

k dimenzi extra verze-introverze a labilita-stabilita (neuroticismus) z hlediska 

aktivační hladiny a reaktivity ANS. Vychází z představy odlišné síly a 

rychlosti vyvolané excitace a inhibice a taky z rychlosti odeznívání excitace. 

Osoby s pomalejší a slabší excitací nebo osoby s rychlou a silnou inhibicí 

mají predispozice k extravertovaným formám chování. V případě neurotizace 
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mají sklon k hysterickým nebo psychopatickým formám chování. Naopak lidé 

s rychlou a silnou excitací či slabou a pomalou inhibicí jsou predisponováni 

k introvertovaným formám chování a v případě neurotizace k dystymickým 

formám onemocnění (obsedantním, fobickým a anxiózním reakcím) (lrmiš , 

2007). 

lrmiš ve své práci z roku 1985 sledoval vztah meZI extraverzí a 

introverzí a neurotičností k vegetativnímu tonu. Extravertované osoby měly 

oproti introvertovaným jedincům větší sympatikotonii a menší reaktivitu 

sympatiku, zatímco s vysokou neurotičností (labilitou) měli větší reaktivitu 

sympatiku a naznačenou větší parasympatikotonii. 
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2.2 VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE 

2 .2 . 1 FYZIOLOGIE 

Srdeční frekvence regulovaná fyziologickými mechanismy není 

konstantní, ale osciluje kolem průměrné hodnoty i za klidových podmínek. 

Toto kolísání srdečního rytmu nazýváme variabilita srdeční frekvence (VSF). 

Běžně používaným synonymem je také anglický název heart rate variability 

(HRV) . (Kautzner & Malik , 1998; Placheta et a!. , 2001 ; Irmiš, 2007). Jde o 

variabilitu délky srdečních cyklů, na EKG R-R intervalů. Při bližším 

zkoumání zjišťujeme, že srdeční frekvence nepodléhá jen jednoduchému 

sinusovému kolísání, ale že se uplatňuje 

s různou frekvencí (rllzná délka periody) . 

současně několikeré kolísání 

Analýzou rychl ých a pomalých oscilací můžeme posuzovat funkční stav 

srdce a kvantifikovat aktivitu vegetativního systému. Tyto oscilace jsou 

způsobené zejména ANS prostřednictvím sympatiku a parasympatiku 

modul uj íCÍch aktiv i tu sinusového uzl u. Podkladem pro vyhodnocení mohou 

být pouze stahy sinusového původu, proto je nutné eliminovat ventrikulární a 

supraventrikulární extrasystoly a veškeré artefakty (Irmiš , 2007 ; Carter et a1. , 

2003). 

Mnohé fyziologické studie HRV u lidí se zaměřily na posouzení vlivu 

rozličných manévrů a odhalení mechanizmů, které mohou HRV ovlivnit. Bylo 

prokázáno, že HRV je ovlivňována řadou faktorů (Carter et a!., 2003; 

Kautzner & Malik in Zajacová, 1999) . Většina těchto faktorll ovlivňuje 

primárně ANS a v důsledku toho se změní také hodnoty HR V. Z v nitřních 

faktorů má nejvýznamnější vliv dýchání , věk a pohlaví , mezI hlavní zevní 

stresory, které ovlivňují autonomní regulaci, patří fyzické i psychické 

zatížení a nezanedbatelný je také vliv některých léků pllsobících na /' 

vegetativní systém (Fráňa et a!., 2005) . Objevují se také důkazy , že HRV 

může být značnou měrou ovlivněna také genetickými faktory (Carter et a!. , 

2003 ; Singh et al , 1999). 
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2.2.1.1 Vliv dýchání 

Mezi hlavní složky HRV patři respirační sinusová arytmie (RSA). Bylo 

prokázáno, že jednoduché odhady stupně respirační arytmie (např. rozdíl mezi 

maximální a minimální tepovou frekvencí během inspiria a expiria) koreluj í 

těsně se silou v pásmu vysokofrekvenčního vrcholu spektra HRV. To znamená, 

že lze užít stupeň respirační arytmie jako určitý index parasympatické 

regulace srdečního rytmu (Kautzner & Malik, 1998) 

Avšak skutečnost, že dýchání ovlivňuje podstatnou měrou HRV , 

komplikuje vlastní vyšetření HRV a analýzu dat. Proto bylo zavedeno 

vyšetřování při kontrolovaném dýchání pomocí metronomu, aby byl potlačen 

vliv dýchání na HRV. Kontrolované dýchání však může u některých jedinců 

způsobit značný stres , který může ovlivňovat samotné vyšetření, a i samotné 

použití metronomu může způsobit značné komplikace při interpretaci 

výsledků (Yasuma, 2004) . Z toho plyne , že při interpretaci výsledků 

krátkodobé spektrální analýzy HRV Je nutné brát v úvahu frekvenci 

kontrolovaného dýchání, aby nedošlo k chybným závěrům o úrovni 

sympatické a parasympatické regulace (Kautzner & Malik, 1998) . 

2.2.1.2 Vliv věku 

Řada prací prokázala závislost HRV na věku , proto je nutno brát věk 

vyšetřovaných osob v úvahu. Například Pagani a spol. zjistili , že HRV se 

snižuje významně se zvyšujícím se věkem a to jak v leže , tak i ve vzpřímené 

poloze při tilt-testu (Kautzner & Malik,1998 ). Carter et al. (2003) uvádí , že 

snížování autonomních funkcí je zřejmé od 10. roku věku. 

Šlachta et aJ. (2002) a Stejskal et al. (2002) sledovali závislost 

jednotlivých parametrů spektrální analýzy na věku a došli k závěru, že tato 

závislost není během života lineární , k největším změnám dochází mezi 30 . a 

50. rokem a u starších lidí je pak závislost méně výrazná. Na základě těchto 

výsledkll pak navrhli nový postup hodnocení spektrální analýzy HRV . 

Vztažení celkového skóre k věku probanda nazvali funkční věk ANS. 
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2.2.1.3 Vliv pohlaví 

Studií zkoumajících ro zdíly v kardiovaskulární autonomní regulaci mužů 

a žen není dosud mnoho , proto tato oblast ještě není zcela prozkoumána 

(Carter et al. , 2003). Existuje však několik prací, poukazujících na rozdíly 

v regulaci ANS me z i pohlavími. Výsledky těchto studií říkají , že ženy mají 

zvýšený parasympatický a snížený sympatický vliv na činnost srdce oproti 

mužům , což se může projevit i v HRV (Gregoire et al., 1996 ; Carter et al., 

2003; Ryan et al., 1994) . 

2.2.1.4 Vliv léků 

Problematikou vlivu léků na výsledky vyšetření se zabývá řada studií. 

Obecně lze nálezy vyložit účinkem léků na ANS, kdy mohou tyto léky 

ovlivnit regulaci kardiovaskulárního systému . V důsledku toho může dojít ke 

zkreslení výsledků vyšetření (Placheta , 1999; Kautzner & Malik, 1998; Fráňa 

et a!. , 2005). 

2.2.1.5 Vliv p ravid elné fyzické zá těže 

Tomuto tématu se věnuje velké mno žství prací a výzkumů , výsledky však 

nejsou zcela jednoznačné . Řada studií poukazuje na skutečnost, že pravidelný 

trénink zvyšuje HR V a zvyšuje vliv parasympatiku a naopak snižuje vliv 

sympatiku na činnost srdce (např . Carter et al. , 2003 ; Gregoire et al., 1996). 

Buchheit et a!. (2004, 2006) uvádí, že osoby s pravidelnou sportovní aktivitou 

mají vyšší hodnoty analýzy HRV odrážející parasympatickou aktivitu. Jurca 

et a!. (2004) prokázal ve své práci zvýšení HRV u postmenopauzálních žen po \ 

osmitýdenním cvičebním programu. Davy et al. (1998) zjistil zvýšenou HRV a 

citlivost baroreflexu u žen fyzicky aktivních oproti ženám se sedavým 

způsobem života, ve své práci z roku 1997 však zjistil , že po 

dvanáctitýdenním aerobním tréninku mírné intenzity u postmenopoauzálních 

žen nedošlo ke zvýšení HRV a k podobným závěrům došli také Boutcher a 

Stein (1995) po osmitýdenním pro gramu u pohybově neaktivních mužů 

středního věku . 
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2.2.1.6 Vliv polohy těla 

Změna polohy těla ovlivňuje ANS (viz výše) , což se odráží také na HR V . 

Je prokázán značný rozdíl v hodnotách spektrálních komponent HR V mezi 

polohou vzpřímenou a polohou vleže . V poloze vleže dominuje 

vysokofrekvenční vrchol odpovídající svou frekvencí frekvenci 

kontrolovaného dýchání , zatímco v poloze vzpřímené tyto komponenty téměř 

vymizí a převládají spektrální komponenty o nízké a střední frekvenci. To je 

vysvětlováno tak, že oscilace srdečního rytmu o vysoké frekvenci (tj . 0 , 15 - 1 

Hz) odpovídají aktivitě paras y mpatiku , kdežto ukazatel aktivity sympatiku je 

dán poměrem mezI nízkofrekvenčními (tj. 0 ,003 0 , 15 Hz) a 

vysokofrekvenčními komponentami spektra HRV (Kautzner & Malik, 1998) . 

2.2.1.7 Vliv cirkadiálních rytmů 

Cirkadiální rytmy se odráží ve zvýšeném celkovém spektrálním výkonu a 

výkonu HF komponenty v noci během spánku (Opavský, 2002 ; Huikuri et al. , 

1994, Burger et al., 1999). Bylo zjištěno, že vrchol " sympatikotonie " je po 

poledni, maximum "parasympatikotonie " po půlnoci . Uvádí se také , že 

dopoledne je relativní převaha "paras y mpatikotonie " , zatímco odpoledne 

" sympatikotonie" (Irmiš , 2007). Snížení rozdílů mezi denními a nočními 

hodinami svědčí pro vagovou insuficienci. Výrazné nálezy byly zjištěny u 

diabetiků s autonomní neuropatií a také u pacientů s těžkou ischemickou 

chorobou srdeční (Opavský, 2002). 

2 .2.2 MĚŘENÍ HRV 

Kvalitativní měření HRV lze provést několika způsoby. Posuzují se 

krátkodobé, nebo dlouhotrvajíCÍ záznamy srdečních cyklů. Krátkodobé měření 

trvá několik minut až hodinu a Je zapotřebí dosáhnout určitého 

rovnovážného stavu pacienta (klid vleže , klid vstoje , řízené dýchání , 

rovnoměrná fyzická zátěž aj .). Dlouhodobé trvá několik hodin , až 12-24 , a 

zahrnuje v sobě celodenní aktivitu pacienta , většinou jako součást Holterova 

EKG monitorování (Tonhajzrová & Javorka , 2000; Placheta et al. , 1999). 
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Dostupné metody hodnocení HRY lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií : 

metody tzv. časové (time - domain) analýzy a metody frekvenční (frequency -

domain) neboli spektrální analýzy. 

2.2.2.1 Časová analýza 

Metody časové analýzy hodnotí srdeční rytmus v určitém časovém úseku 

nebo časové intervaly mezi následnými komplexy QRS. Analýza se provádí 

tak, že se v kontinuálním EKG záznamu označí jednotlivé komplexy QRS a 

identifikují tzv. normální intervaly RR (tj. všechny intervaly RR mezi 

komplexy QRS, které následují po vlnách P sinusového původu neboli 

intervaly NN) (Kautzner & Malik; 1998). 

Parametr (index) 

SDNN (ms) 

SDANN (ms) 

SDNN index (ms) 

rMSSD (ms) 

pNN50 (%) 

Triangulární index 

Charakteristika 

Směrodatná odchylka z posloupnosti 
všech normálních (NN) intervalLI 
v průběhu EKG záznamu za 24 hodin (nebo 
z celého záznamu) 

Směrodatná odchylka průměrných 

hodnot NN intervalů vypočítaných ze 
všech pětiminutových úseků EKG záznamu 
za 24 hodin (nebo z celého záznamu) 

Průměrná hodnota směrodatných 

odchylek NN intervalů vypočítaných ze 
všech pětiminutových úseků EKG záznamu 
za 24 hodin (nebo z celého záznamu) 

Druhá odmocnina prúměrné hodnoty 
druhých mocnin rozdílů délek sousedních 
RR intervalú v prúběhu záznamu 

Podíl (%) zastoupení počtu 

sousedních NN intervalů lišících se o více 
než 50 ms z celkového počtu NN intervalů 
v průběhu záznamu 

Celkový počet NN intervalů dělený 

jejich nejvyšší amplitudou (hodnotou 
1~ ____________________________ ~~j~eJ~·i_c_h_l_n_a_x_i_m_á_l_n_í_d_i_s_tr_i_b_u_č_n_í_h_u_s_t_o~ty~)~ __ ~ 

Tab.2: Přehled nejužívanějších ukazatelů HRY v časové oblasti (Opavský, 

2002) 
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2.2.2.2 Spektrá1ní analýza 

Spektrální analýza variability srdeční frekvence hodnotí změny tepové 

frekvence (změny délky R-R intervalů) prostřednictvím statistických metod 

vyššího řádu za pomoci v)' početní techniky (Kautzner & Malik, 1998). 

Časové údaje o rozdílech mezi po sobě jdoucích R-R intervalech JSou 

převedeny do frekvenčních hodnot a jednotlivá frekvenční pásma mohou být 

vyjádřena ve spektrálním výkonu (power), čož je nejvýznamnější ukazatel 

spektrální analýzy HRV a vyjadřuje se u jednotlivých frekvencí v ms 2 jako 

plocha spektrální složky. Dále se hodnotí v)'konová spektrální hustota (power 

spectral density - PSD) vyjadřovaná v ms2 / Hz , kterou si lze představit jako 

výšku či amplitudu určité spektrální hodnoty. Také je možno vypočítávat 

relativní zastoupení jednotlivých spektrálních složek a poměry jejich 

spektrálních výkonů (Irmiš, 2007; Opavský, 2002). 

K výpočtu jednotlivých ukazatelů je možno použít metody parametrické 

nebo neparametrické. Neparametrická metoda rychlá Fourierova 

transformace - rozkládá vstupní signál na součet periodických funkcí o 

různé frekvenci. Pro každou frekvenční složku Je vyjádřen její 

amplitudový podíl na celkové variabilitě signálu. Tato metoda má hlavní 

výhodu v jednoduchosti analýzy a vysoké rychlosti zpracování dat (Task 

Force , 1996 ; Kautzner & Malik, 1998 ) . Metoda parametrická používá 

autokore lačního model u a Je založena na srovná v ání aktuální hodnoty 

signálu a metod periodicky zpožděných . Výhodou této metody je získání 

hladších spektrálních komponent nezávisle na předem nastavených 

frekvenčních pásmech, nevýhodou je nutnost zpětné kontroly vhodnosti 

daného modelu a jeho komplexnosti (Kautzner & Malik in Zajacová, 1999). 

Obě tyto metody poskytují srovnatelné výsledky (Task force, 1996; Linden , 

1997). 

U obou metod lze pomocí výsledků uskutečnit rozbor jednotlivých 

komponent HR V. Komponenty se zí skaj í převedením intervalů RR numericky 

vyjádřených v milisekundách do spektrálního obrazu v rozmezí frekvence od 

9 do 500 mHz (0 ,009 - 0,5 Hz) (Irmiš , 2007 ; Placheta, 2001). Někteří autoři 

hodnotí pouze složky nízkofrekvenční (low-frequency LF) a 

vysokofrekvenční (high-frequency - HF) , jiní rozšířili sledovaná pásma 
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spektrálních komponent i o ultranízké frekvence (ultra low frequency - ULF, 

do 0,0033 Hz)) a o velmi nízké frekvence (very low frequency - VLF , 0,0033-

0,04 Hz). Fyziologický podklad ULF a VLF není dosud jednoznačně objasněn 

(Opavský , 2002). 

1. Vysokofrekvenční (HF) složka - frekvence větší než 0 , 15 Hz . Bylo 

dokázáno, že HF složka reflexně odráží respiračně vázanou aktivitu vagu. 

Rytmické oscilace srdeční frekvence v tomto pásmu jsou primárně podmíněny 

aktivitou parasympatiku působící na sinoatriální uzel. Komponenta HF se 

výrazně podílí na respirační sinusové arytmii (Opavský, 2002) . 

2 . Nízkofrekvenční (LF) složka - frekvence v pásmu 0,04-0 , 15 Hz. Tato 

složka bývá někdy označována jako lOs rytmus. Je považována za rezonanční 

fenomén na základě zpětnovazebního zpoždění cévních odpovědí sympatiku 

v rámci baroreflexů. Někteří autoři považují výkon v pásmu LF za nepřímý 

marker aktivity sympatiku , v poslední době však převládá názor, že 

komponenta LF odráží společně aktivitu sympatiku i parasympatiku a na jejím 

vzniku se podílejí oba subsystémy ANS, ovšem odlišnou měrou při různých 

polohách těla. Vleže je výraznější aktivita vagu, zatímco po vertikalizaci se 

na hodnotách ukazatelů složky LF významně zvyšuje zastoupení aktivity 

sympatiku . 

2.2.3 KLINICKÉ VYUŽITÍ HR V A MOŽNOSTI JEJÍHO LÉČEBNÉHO 

OVLIVNĚNÍ 

Autonomní nervový systém (ANS) řídí odpověď na řadu zevních i 

vnitřních podnětů a zajišťuje tak integritu organismu . Porucha rovnováhy 

mezi aktivitou sympatiku a parasympatiku významně ovlivňuje vznik a 

progresl onemocnění. Proto je věnována hodnocení dysfunkce ANS a 

možnostem jejího léčebného ovlivnění stále větší pozornost (Fráňa et al. , 

2005). Analýza variability srdeční frekvence je neinvazivní validní metoda 

hodnotící aktivitu autonomního nervového systému, která nabývá v poslední 

době velkého významu. 

Poprvé se zm ínka o klinickém význam u HR V obj ev ila v roce 1965, kdy 

Hon a Lee zjistili, že určitému nebezpečí poškození plodu předcházely ještě 
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před očekávanými změnami tepové frekvence změny její variability (Stejskal 

& Salinger, 1996; Task Forces, 1996). Po mnoho let je využíváno 

monitorování variability fetálního srdečního rytmu k fyziologickému vedení 

porodu (Kautzner & Malik; 1998). Y roce 1977 byl zpozorován Wolfem et al. 

vztah mezi zvýšeným rizikem mortality po infarktu myokardu (1M) a 

redukovanou HRY. Během 70. let a 80. let Ewing et al. vytvořili baterii 

testů umožňuj ící včasnou detekci autonomní diabetické neuropatie , která se 

pro svou neinvazivnost , malou časovou náročnost a jednoduchost hodnocení 

ukázala jako vhodná pro přenesení do rutinní klinické praxe (Stejskal, 1996; 

Task Forces, 1996). Y roce 1981 Akselrod at al. použili jako první metodu 

spektrální analýzy HRY pro kvantitativní hodnocení kardiovaskulární 

regulace (Stejskal & Salinger , 1996). Od konce 80. let je pak hodnocení HRY 

považován za silný a nezávislý prediktor mortality po 1M . Analýza HRY je v 

současné době jak předmětem mnohých studi í , tak i běžným prostředkem 

klinické praxe. 

Zavedení vyšetření HRY do klinické praxe umožňuje registraci 

autonomních dysfunkcí ve velmi časných fázích onemocnění, kdy často ani 

klinický nález, ani anamnestické údaje odebírané standardním způsobem 

nesvědčí pro postižení ANS (Opavský, 2002). Mnozí autoři popisují 

variabi li tu srdeční frekvence jako fenomé n, který časně a ve lm i c i tl ivě 

reaguje na přechod mezi zdravím a nemocí (Fráňa et al. , 2005) . 

Hodnocení HRY běžně využívají především diabetologové a neurologové 

u pacientů s podezřením na diabetickou autonomní neuropatii a kardiologové, 

kde je hlavním předmětem vyšetřování ANS u nemocných s různými formami 

ischemické choroby srdeční, zejména z hlediska prognózy a strategie léčby, a 

také u osob s kolapsovými stavy ke zjištění jejich etiologie (Opavský, 2002). 

Snížená variabilita srdeční frekvence je vnímána jako indikátor rizika 

spojeného s rozvojem řady chorob. Především jsou to esenciální arteriální 

hypertenze , diabetes mellitus , dyslipidemie a metabolický syndrom , chronické 

srdeční selhání, synkopální stavy, závažné poruchy srdečního rytmu a 

syndrom spánkové apnoe (Sztajzel, 2004; Fráňa et al., 2005). Další oblastí, 

kde se hodnocení HRY zatím pomalu, ale jistě začíná uplatňovat, je klinická 

psychologie a psychiatrie s využitím vyšetření ANS u psychosomatických a 
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psychiatrických poruch (lrmiš, 2007; Opavský , 2002). V neposlední řadě je 

perspektivní oblastí obor rehabilitace a sportovního lékařství , kde je možné 

využít analýzu HR V k posouzení míry zátěže, resp. schopnost adaptace 

pacienta na zvolený režim (Opavský , 2002). 

Léčebné možnosti zvýšení variability srdeční frekvence spočívají 

především v důsledném dodržování režimových opatření. To obnáší především 

pravidelnou pohybovou aktivitu (plavání , jízda na kole) , a to minimálně 

třikrát týdně po dobu 45 minut, pravidelnou a zdravou životosprávu včetně 

stravovacích návyků , vyvarování se stresu , abstinenci kouření a zvýšeného 

příjmu alkoholu . Pokud režimová opatření nestačí , je třeba farmakologické 

intervence (Fráňa et al., 2005) . 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem této práce bylo srovnání dvou klinických testů 

hodnotících autonomní nervový systém a rovněž porovnání výsledků testů 

s výsledky použitých dotazníků. 

Cílem práce také bylo podat stručný ucelený přehled základních 

poznatků o variabilitě srdeční frekvence, možnostech jejího měření a jejím 

klinickém významu. 

HYPOTÉZA Č. 1: 

Oba použité testy - 4sET a leh-stoj-Ieh test - hodnotí aktivitu 

autonomního nervového systému. Předpokládáme , že některé jejich parametry 

budou vzájemně korelovat. 

HYPOTÉZA Č. 2: 

Předpokládáme, že u lidí s vyšší pohybovou aktivitou bude zvýšená 

variabilita srdeční frekvence 

HYPOTÉZA Č. 3: 

Předpokládáme , že u lidí s vysokou složkou extraverze bude převládat 

tonus sympatiku. 

31 



4 METODIKA 

4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SOUBORU 

Výzkumný sou bor tvořilo 27 zdravých jedinců, 12 mužů a 15 žen. 

Průměrný věk byl 25 let, v rozmezí od 20,4 do 29,9 let. Průměrný BMI byl 

22,5 a pohyboval se v rozmezí od 18,3 do 27,3. Většina probandů (19) byli 

studenti, 6 pracujících na plný úvazek, všichni udávali svou práci jako 

středně fyzicky náročnou. Všichni vyšetřovaní byli nekuřáci a všichni se 

minimálně posledních 5 let věnovali sportu pouze rekreačně, 21 pravidelně 1-

4x týdně, 6 nepravidelně. Nikdo neužíval dlouhodobě žádné léky. Nikdo 

z probandů neměl v anamnéze kardiovaskulární onemocnění anI léčbu 

farmaky ovlivňujícími vegetativní nervový systém. 

V šichni pro bandi byl i obeznámeni s průběhem vyšetřování, podepsal i 

informovaný souhlas (příloha č.5)a dodrželi určité zásady před vyšetřením, 

tzn. den před testováním vyšetřovaný zachoval svůj "běžný režim", vyhýbal 

se neobvyklým situacím a činnostem, vyvaroval se zvýšené fyzické i 

psychické námahy, požívání alkoholu, omamných látek a zvýšeného množství 

povzbuzujících prostředků, dodržel spánkový režim a na vyšetření se dostavil 

asi dvě hodiny po jídle. 

Probandi byli náhodným výběrem rozděleni do dvou randomizovan)/ch 

skupin. 

4.2 POSTUP VYŠETŘENÍ 

Všichni testovaní byli vyšetřováni dle předem připraveného 

vyšetřovacího protokolu (příloha č.1). 

Probandi byli náhodným výběrem rozděleni do dvou randomizovaných 

skupin. První skupina byla nejprve vyšetřena 4sET, poté následoval leh-stoj

leh test, a pak znovu 4sET. Druhá skupina začínala leh-stoj-1eh testem a pak 

proběhl 4sET bez opakování. 

Nejprve byla každému jedinci odebrána anamnéza, která zahrnovala 

základní údaje (věk, výška, váha), současný i dlouhodobý zdravotní stav, 

farmakologickou anamnézu, sportovní anamnézu a pracovní anamnézu. Poté 
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byl proveden první z testů (na základě randomizace). Po následné pauze 

proběhl druhý z testů, u poloviny probandů pak ještě podruhé první test. Mezi 

prvním a druhým (a druhým a třetím) testem byla vždy dodržena 

dvacetiminutová přestávka. Během této doby byli v klidu. Každý z probandů 

také vyplnil tři dotazníky dotazník na autonomní funkce (OAF) , 

Mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě (lPAQ) a Eysenckův osobnostní 

dotazník (EOO). 

4.2.1 4sET 

4-second exercise test (obr. 3) hodnotí nepřímo činnost parasympatické 

větve ANS. Využívá změn navozených na počátku dynamické fyzické zátěže 

k hodnocení vagové srdeční aktivity . Autorem testu je Araujo (1989). 

Ověřením reliability a validity testu se zabývaly další studie od roku 1990 -

např. Araujo et a!. , 1990, 1992 , 2003; Lazzoli et a!., 2002; Almeida et a!. , 

2004; Oliveira et a!., 2006 

Vyšetřovaný sedí pohodlně na ergometru (nezáleží na typu ergometru), 

který je vypnutý nebo nastavený na nulovou zátěž (Araujo, 1992). Ruce má 

položeny na řídítkách, nohy upevněny na pedálech a čeká na instrukce 

vyšetřujícího . Test se skládá ze čtyř základních povelů a jejich provedení. 

1. co nejdelší hluboký nádech ústy 

2. šlapat co nejrychleji 

3. přestat šlapat 

4. výdech a volně dýchat 

Celý test trvá 12 sekund, během 5. až 8. sekundy šlape vyšetřovaný co 

nejrychleji na ergometru proti nulovému odporu . V průběhu testování se 

zaznamenává EKG. Obvykle se provádí druhé měření s časovým odstupem 

umožňujícím návrat SF do klidových hodnot (2 až 5 minut). Během testu 

proband nevidí na časomíru , řídí se pouze povely vyšetřujícího. 

Pro vyhodnocení testu se analyzují dva konkrétní R-R intervaly: nejdelší 

R-R interval - poslední těsně před začátkem zátěže nebo první v zátěži (RRB) 

a nejkratší během zátěže - obvykle poslední (RRC). Jejich podílem získáme 
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tzv. CVl (cardiac vagaI index) určující srdeční vagovou aktivitu. Za normu je 

považováno rozmezí 1,2 1,69. Hodnoty < 1,2 ukazují na autonomní 

dysfunkci, hodnoty > 1,7 svědčí pro vagotonii. 

CVl = RRS i RRC = 1.60 

EeG RRS = 945 ms RRC = 591 rns 

H 

EMG 

H 
91 nos 

4 s of exercise 

12 s of inspiralory apnea al 10lallon9 capacity 

Obr. 3: Průběh a vyhodnocení 4sET (příklad) (Silva et al., 2008) 

EKG záznam jsme získávali pomocí přístroje VarCor PF7. Snímání EKG 

bylo spuštěno, jakmile se vyšetřovaný posadil na ergometr, asi minutu před 

samotným měřením. Samotný test začínál povelem "nádech". Povel "šlapat co 

nejrychleji" a "přestat šlapat" jsme nahradili mávnutím ruky vyšetřujícího . 

Nakonec následoval povel: "výdech a volně dýchat " . Poté jsme test ještě 

dvakrát zopakovali , pokaždé jsme mezi testy dodrželi 2 až 5 minutovou pauzu. 

Vyhodnocov ání R-R interval ů prováděno v program u V arCo r PF 7 . 

4.2.2 LEH-STOJ-LEH TEST 

Zkouška "Ieh- stoj- leh" byla vyvinuta a zavedena Opavským et al. 

(1992) . Je to modifikace tzv. ortostatické zkoušky, která se používá pro 

hodnocení autonomních reflexních odpovědí a potažmo pro analýzu 

variability srdeční frekvence . Oproti klasické ortostatické zkoušce, která 
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zahrnuje pouze leh a následnou vertikalizaci (aktivní či pasivní), je zde ještě 

další fáze lehu. 

Po první poloze vleže (leh 1 - asi 5 minut) následuje aktivní postavení se 

a klidný stoj (opět 5 minut), přičemž dochází baroreflexně k aktivaci 

sympatiku a ke snížení aktivity vagu. Po následném položení (leh 2) dochází 

ke kompenzačnímu zvýšení vagové činnosti, u zdravých osob často 

s přestřelením (overshoot) amplitudy spektrální výkonové hustoty a 

spektrálního výkonu. Proto až tuto fázi (která u ortostatické zkoušky není), 

užíváme k posuzování aktivity vagu (Opavský , 2002; Stejskal & Salinger , 

1996). 

Test byl prováděn vždy nejdříve 15 minut po příchodu vyšetřovaného , po 

jeho adaptaci a stabilizaci hodnot tepové frekvence v poloze vleže. 

Vyšetřování probíhalo v tiché temné místnosti. Snímání a zaznamenávání 

srdeční činnosti vyšetřovaného se provádělo pomocí přístroje VarCor PF7, 

vyhodnocení probíhá počítačově v programu VarCor PF7 výpočtem parametrů 

spektrální analýzy. 
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Obr. 4: Spektrální analýza HRV zdravé odoby ve zkoušce leh-stoj-Ieh 

(Opavský , 2002) 
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Na ose x je frekvenční pásmo do 0,5 Hz . Na ose y Je výkonová spektrální 

hustota (ms 2/ Hz). Tl , T2 a T3 označují jednotlivé fáze zkoušky leh-stoj-leh 

v jejím časovém průběhu. Během stoje (T2) dochází k výraznému snížení 

vysokofrekvenční složky (HF), která reprezentuje vagovou aktivitu. Po 

opětovném položení (T3) dochází u zdravé osoby ke zvýšení spektrálního 

výkonu HF složky, svědčícímu o dobré reflexní vagové odpovědi. 

4.2.3 DOTAZNÍKY 

Při standardním způsobu odběru dat Je obtížné získat významné 

anamnestické údaje nasvědčuj ící autonomní dysfunkci. Tyto údaje lze 

systematicky zachycovat pomocí dotazníkových metod (Opavský , 2002). 

4.2.3.1 DAF 

Dotazník na autonomní funkce (DAF) (příloha č.2) byl sestaven v r o ce 

1984 a je zaměřen na projevy činností obou hlavních subsystémů ANS -

sympatiku i parasympatiku. Připravil jej Opavský na základě charakteristik 

stavů s převahou projevů sympatiku nebo vagu, podle údajů získaných z prací 

různých autorů a podle efektů tzv. vegetotropních látek na projevy ANS. 

Šestnáct položek dotazník u zachycuje snad no registrovatelné 

charakteristiky či anamnestické údaje , u nichž lze z fyziologického nebo 

farmakologického hlediska odlišit převažující vliv sympatiku nebo 

parasympatiku (lrmiš, 2007 ; Opavský, 2002). Od pověd i "A" nasvědčuj í 

absolutní nebo relativní převaze činnosti sympatiku , odpovědi " B" převaze 

parasympatiku. V několika otázkách maj í vyšetřované osoby i třetí možnost 

"C ". K určení tzv. vegetativní rovnováhy (sympatovagální balance) slouží 

poměr součtů odpovědí A:B:C (Opavský , 2002). Dotazník podává orientační 

informaci o vyvážené činnosti ANS nebo o převaze projevů sympatiku nebo 

parasympatiku. 

36 



4.2.3.2 IP AQ 

IPAQ neboli Mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě (příloha č.3) b y l 

vyvinut v roce 1998 a během roku 2000 probíhalo rozsáhlé testování jeho 

reliability a validity ve 12ti zemích. Je určen pro získávání mezinárodně 

srovnatelných dat, která se týkají zdravotních aspektů pohybové aktivity osob 

ve věkovém rozmezí 15-69 let (Sigmund et al. , 2007; Craig et al., 2003 ; 

Fromel et al. , 2006). 

Česká verze IPAQ existuje ve dvojím provedení , t z v . krátká a dlouhá 

administrativní verze . Krátká administrativní verze IPAQ dotazníku obsahuje 

jednu otázku na pohybovou aktivitu (PA) vysoké intenzit y, jednu na PA 

střední intenzity a jednu na chůzi, souhrnně uskutečněné během posledních 7 

dnů . Dlouhá verze, která byla v našem průzkumu použita , obsahuje dvě otázky 

na PA vysoké intenzity , šest otázek na PA střední intenzity a tři otázky na 

chůzi , prováděné v průběhu posledních 7 dnů. V dlouhé verzi IPAQ dotazníku 

jsou jednotlivé otázky rozděleny do čt y ř částí: PA v rámci práce, PA při 

přesunech , PA při domácích pracích a péči o rodinu a PA ve volném čase 

(Sigmund et al., 2007) . Skórovací protokol je sestaven tak, aby bylo možno 

k las i fi kov a t P A bez oh I ed u na věk . Každý dotazov an)/ ind i v i duál ně 

za z namenává nejen dobu trvání a týdenní četnost PA , ale hodnotí i její 

intenzitu (Sigmund et al., 2007). Dle dosažených výsledkll se vyšetřovaný 

řadí do skupiny "inaktivní" «600 MET*min/t ýden) , "středně aktivní'~ (60 0 -

3000 MET* m in/ týden) ne bo " vysoce ak ti vní " ( > 3 000 ME T*!TI in / t ýden). 

4.2.3.3 EOD 

Eysenckův osobnostní dotazník (EOD) (příloha č.4) vznikl v roce 1979 

přepracováním původního dotazníku z roku 1964 , který Miglierini a 

Vonkomer restandardizovali a upravili pro naši populaci . Test je možno 

aplikovat asi od 14 let výše. Otázky jsou formulovány tak , že jim porozumí 

osoby s nižší inteligencí nebo s nižším vzděláním. Je používán v základním 

aplikovaném výzkumu , pro klinické i poradenské účely (Svoboda, 2005). 

Dotazník existuje ve dvou formách, A a B , čož umožňuje kontrolní 

testování např. pro výzkumné účely nebo pro zjištění efektu terapie. Každá 
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má 57 otázek a obsahuje škálu neuroticismu (24 otázek), extraverze (24 

otázek) a verifikační škálu lži (9 otázek), která ověřuje věrohodnost odpovědí 

dotazovaného. Vyšetřovaný odpovídá bez dlouhého přemýšlení vždy 

"ANO" nebo "NE" , podle toho , která z možností odpovídá jeho obvyklému 

jednání. S i gni fi kan tn í od pověd i ve všech třec h škál ách zí s káváme pomoc í 

šablony, každou pak hodnotíme jedním bodem . Výsledná skóre srovnáváme 

s normami (Svoboda , 2005) . 

Při našem výzkumu byla použita forma EOD - B. 

4.3 STATISTICKÉ ZPRACOV ÁNÍ DAT 

Získaná data byla zpracována programem SPSS 12,0 pro Windows. Pro 

porovnání parametrů 4sET a leh-stoj-leh testu byl použit Pearsonův korelační 

koeficient, pro porovnání výsledků testů s výsledky dotazníku nepárový t-test. 

Za statisticky signifikantní byla považována hodnota p < 0 ,05 . 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 VÝSLEDKY 4sET 

muži žen celkem 
CVl 1 (nm=lO, nž=15, I1c=25 1,6±0,22 1,4±0,14 1,48±O,2 

1,46±0,25 1,4±0,14 1,42±O,19 
1,48±0,33 1,41 ±O, 16 1,44±O,25 
1,69±0,24 1,44±0,15 1,54±O,22 

% chybnosti 0,03 0,04 0,04 
CVl lilI (nm=3, nž=10, nc=13) 1,54±0,26 1 ,42±0, 14 1,45±O,19 

1,38±0,28 1,42±0,13 1,42±O,18 
1,53±O,38 1,42±0,12 1,42±O,23 
1,6±0,34 1,47±0,13 1,5±O,2 

% chybnosti ° 0,03 0,025 

Tab.3: Výsledky čsET 

Tabulka č.3 ukazuje průměrné výsledky jednotlivých opakování 4sET 

(CVIl , CVI2 , CVI3). U randomizované skupiny byl znovu proveden 4sET po 

testu leh-stoj-Ieh (CVl I III, CV12/11 , CVI3/I1) . CVlmax a CVlmax/1l ukazují 

průměrný index vagové aktivity vypočítaný z reprezentativních CVl, což je u 

každého probanda to největší CVl ze všech tří měření. Srovnání výsledků 

mužů a žen bylo provedeno statisticky (viz výsledky statistického zpracování). 

5.2 VÝSLEDKY leh-stoj leh 

muži ženy eelkem 
(n=12) I (n=15) I (n=27) 

vagotonie 0,84±1,6 -0,03±1,8 O~36±1 ,77 

s-v balance -0,41±2,11 1±1,47 0~37±1 ,91 
TotPwr 2, I 2±2,22 -1 ,74±3 0,53±3,04 
powerLF 957±584 361 ±420 626±581 
powerHF 3500±2827 1932±1677 2629±2392 
LFIHF 0,5±0,4 0,3±0,28 O,39±O.35 
Total Power 501 9±2875 2414±1813 3572±2678 

Tab.4: Výsledky leh-stoj-Ieh 
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V tabulce č.4 jsou průměrné výsledky LEH-STOl-LEH testu. Byly 

vybrány parametry: vagotonie , sympatiko-vagová balance, spektrální výkon 

v pásmu LF, spektrální výkon v pásmu HF, poměr složky LF a HF a 

celkový spektrální výkon. Parametry vagotonie a spektrální výkon v pásmu 

HF reflektují aktivitu vagu, parametry sympatiko-vagová balance a poměr 

složky LF a HF j sou ukazatelé sympatiko-vagové rovnováhy. Srovnání 

výsledků mužů a žen bylo provedeno statisticky (viz výsledky statistického 

zpracování). 

5.3 VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ 

5 .3 . 1DAF 

Výsledky dotazníku DAF ukázaly, že u 16 probandů (59 ,3%) byl vliv 

sympatiku a parasympatiku v rovnováze, kdy rozdíl v počtu bodů bylI nebo 

žádný, 7 probandů (25,9%) mělo mírnou převahu sympatiku s rozdílem 2-4 

bodů a 3 probandi (11,1 %) měli rozdíl v odpovědích > 4, tudíž byli zařazeni 

do skupiny s výraznou převahou sympatiku. U jednoho probanda (3,7%) se 

ukázala převaha činnosti parasympatiku s rozdílem bodů 4. Celkový průměrný 

poměr sympatiku k parasympatiku byl 6,9: 5,6 : 3,4. 

5.3.2IPAQ 

Vyhodnocením dotazníku IPAQ jsme zjistili míru pohybové aktivity (PA) 

probandů. Průměrná hodnota je 5970±6278 MET*min/týden. Výsledky se 

pohybovaly v rozpětí od 192 MET*min/ týden do 26 136 MET*min/ týden. U 

jednoho probanda (3,7%) byla zjištěna nízká PA, 9 probandů (33,3%) spadá 

do skupiny střední PA, 17 probandů (63%) se řadí do skupiny lidí s vysokou 

PA. Statictická analýza (T -test a Pearsonův korelační koeficient) neprokázala 

žádnou korelaci s použitými testy a žádný významný rozdíl ve srovnání 

s ostatními parametry. 
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5.3.3 EOD 

Výsledky měření extraverze u 27 probandů se pohybovaly v hodnotách 7-

23 bodů. Za vyšší skóre extraverze se považuje výsledek 2: 14. Na základě 

toho byli probandi rozděleni na extraverty a introverty. Do skupiny extrovertů 

bylo zařazeno 16 sob, introvertů bylo 11. Soubor tedy tvořilo 59% extravertů , 

41 % introvertů. 

5.4 VÝSLEDKY STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ 

T-tests; Grouping: pohlavl (data); Group1 = muž 
Group2=žena 

Valid Valid 
Mean Mean N N Std.Dev. Std.Dev. F-ratio p 

Variable muž žena t-value df p muž žena muž žena Variances Variances 

BMl 23,39 21,713 1,96038 23 0,062174 10 15 2,356 1,909 1,523579 0,463014 
CVlmax 1.69 1,44 3.09845 13 0,005066 10 15 0.253 0,152 2,771104 0,085311 

-
věk 24,075 25,6 1,80012 23 0,084973 10 15 2,64 1,611 2,685715 0,095036 

-
!čni věk 21 ,39 28,221 1,62785 23 0,117179 10 15 6,202 12,201 3,87088 0,047058 

-
rozdíl -2,681 2,698 1,21338 23 0,2373 10 15 6,235 12,989 4,339491 0,032427 
vagotonie 1,154 -0,029 1,67682 23 O, I 07118 10 15 1,487 1,867 1,576544 0,497752 
S-V -
balance -0,17 0,987 1,49863 23 0,147671 10 15 2,35 1,526 2,373326 0,142588 
TotPwr 2.555 -0,738 2,99464 23 0,006471 10 15 1,833 3, 124 2,903077 0,11266 

I power LF 912,311 361.441 2.69194 23 0,013015 10 15 589,661 435,054 1,837037 0.296863 
power 
RF 3889,269 1932,147 2,04495 23 0,052468 10 15 3058,921 1735,927 3,105085 0,056607 
LFIHF 0,405 0,302 0,79607 23 0,434132 10 15 0,364 0,287 1,610637 0,408983 
total 
power 5417.967 24J4.471 3,07507 23 0.005354 10 15 3025.227 1876,215 2,599864 0,106068 

Tab.5: Výsledky srovnání mužů a žen 

V tabulce č.5 JSou výsledky statistického srovnání mužů a žen 

v jednotlivých parametrech obou testů. Srovnání bylo provedeno T -testem. 

Zvýrazněny jsou parametry, ve kterých je signifikantní rozdíl mezi muži a 
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ženami: CVl (p= O,005), TotPwr (p=O ,006) , power LF (p=O ,O 1) , to tal power 

(p=O,005). 

T-tests; Grouping: DAF (data); Groupl = rovnováha Group2=sympatikotonie 
Valid Valid 

Mean Mean N N Std.Dev. Std.Dev. F-ratio p 
Variable rovno sym~. t-value df p rovno symp. rovno symp. Variances Variances 

BMI 22,527 22,17 0,38727 23 0,702116 15 10 1,956 2,655 1,842104 0,294758 

CVImax 1,575 1,488 0,91861 23 0,367831 15 10 0,278 0,126 4,849928 0,022289 

věk 25 ,28 24,555 0,81263 23 0,42476 15 10 2,26 2,063 1,200455 0,803101 
-

fčnl věk 23,895 27,88 0,91552 23 0,369418 15 10 9,349 12,433 1,768644 0,326875 
-

rozdíl -1 ,369 3,42 1,07327 23 0,294283 15 10 9,441 12,911 1,870388 0,283296 
vagotonie 0,939 -0,298 1,76235 23 0,091296 15 10 1,359 2,163 2,532144 0,11577 
S-V 
balance 0,6 0,411 0,23387 23 0,817152 15 10 1,915 2,076 1,174388 0,759689 
TotPwr 1,73\ -1.148 2,50521 23 0,019766 15 \0 2,564 3,166 1,524729 0,462255 
power LF 744,149 338,259 1,85439 23 0,076551 15 10 640,603 310,237 4,26375 0,034372 
power 
HF 3289,821 1852,758 1,44234 23 0,162687 15 10 2711,976 1944,361 1,94544 0,317498 

-

LF/HF 0,341 0,346 0,03207 23 0,974693 15 10 0,326 0,319 1,048323 0,974506 
total 
power 4464,629 2342,729 1,9783 23 0,059994 15 10 2916,235 2100,259 1,927965 0,324137 

Tab.6: Výsledky srovnání dotazníku DAF s parametry testů 

Tabulka č.6 ukazuje srovnání výsledků dotazníku DAF s výsledky 

parametrů použitých testů. Srovnání bylo provedeno T -testem. Signifikantní 

rozdíl byl nalezen pouze u parametru TotPwr (p=O ,02). 
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T-tests; Grouping: E senck (data}; Groupl = Introverze Group2=Extraverze 
Valid Valid Std.Dev. Std.Dev. F-ratio p 

Variable Mean I MeanE t-value df p NI NE I E Variances Variances 

BMl 22,673 22,157 0,56937 23 0,574623 II 14 2,64 1,891 1,948333 0,25887 
-

CVlmax 1,46 1,603 1,58725 23 0,12611 II 14 0,184 0,25 1,841163 0,33817 
věk 25,255 24,782 0,53222 23 0,599675 II 14 1,581 2,581 2,664241 0,127243 

-
fční věk 25,4 25,559 0,03626 23 0,971391 11 14 9,956 11,499 1,333921 0,657017 

-
rozdíl 0,159 0,851 0,15333 23 0,879475 II 14 10,691 11,568 1,170926 0,816259 

vagotonie 0,819 0,149 0,92453 23 0,364808 II 14 1,489 2,003 1,809464 0,352107 
S-V -
balance O, II 0,85 0,94453 23 0,354718 II 14 1,906 1,974 1,072315 0,92949 

TotPwr 1,259 0,045 0,96805 23 0,34309 I I 14 2,702 3,395 1,578914 0,474763 

l'0wer LF 771 ,244 432,939 1,53355 23 0,138782 II 14 692,272 402,158 2,963201 0,06994 
power -
HF 2336,795 3012,153 0,66399 23 0,5133 11 14 1321,862 3151,317 5,683443 0,00937 

LFIHF 0,397 0,3 0,75576 23 0,457464 11 14 0,363 0,281 1,675631 0,378837 
tota1 -
power 3495,602 3710,365 0,18769 23 0,852762 11 14 1508,879 3537,983 5,497978 0,010651 

Tab .7: Výsledky srovnání dotazníku EOO s parametry testů 

Tabulka č . 7 ukazuj e srovnání výsledků dotazníku EOD s výsledky 

parametrů použitých testů. Srovnání bylo provedeno T-testem. U žádného 

z parametrů nebyl nalezen signifikantní rozdíl. 

Correlations 
(data) 

s-v Power Power total 
Variable věk fčnf věk rozdíl vagotonie balance TotPwr LF HF LFIHF power 
CVlmax -0,3497 -0,2222 -0,1479 0,249 -0,0044 0,3311 0,389 0,421 0,0116 0,5159 

N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N=25 N<~5 N=25 N- 25 
p=,087 p=,286 p=,480 p=,230 p=,983 p=,106 p=,055 p- ,036 p=,956 p- ,008 

Tab.8: Výsledky srovnání testů 4sET a leh-stoj-Ieh 

V tabulce č.8 jsou výsledky statistického srovnání testů 4sET a leh-stoj

leh. Srovnání bylo provedeno Pearsonovým korelačním testem. Testy spolu 

významně koreluj í v parametrech CVl x power HF (r = 0,421; p = 0,036) a 
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CVl x Total Power (r = 0 ,516; P = 0 ,008). Tato korelace je znázorněna 

v grafech 1 a 2. Nesignifikantní korelace je také II CVl x Power LF (p= 0,55) . 

Scatterplot: CVlmax vs. power HF 
power HF = -4307, + 4559,6 * CVlmax 

Correlation: r = ,42097 
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Graf 1: Korelace CVl x power HF 
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6 DISKUSE 

Cílem naší práce bylo porovnat dva testy, pomocí nichž se dá hodnotit 

autonomní nervový systém. V hypotéze č. 1 jsme předpokládali , že některé 

z jejich parametrů budou vzájemně korelovat. 

Prvním z testů je 4sET, který se zaměřuje na parasympatickou větev 

ANS. Využívá důležitých změn vlivu ANS na tepovou frekvenci v prvních 

sekundách zátěže, kdy dochází téměř okamžitě k ústupu aktivity vagu a teprve 

po několika sekundách ke zvýšení aktivity sympatiku. Tento časový odstup 

umožňuje hodnotit relativně izolovaně aktivitu parasympatiku (Araujo et a!. 

1989; Oliveira et a!. , 2006; Vianna , 2008). Pro hodnocení analyzujeme dva 

konkrétní R-R intervaly - RRB (poslední těsně před začátkem zátěže nebo 

p rv n í v z á těž i ) a R R C (n e j k r a t š í běh e m z á těž e - o b v y k lep o s led ní) , jej i c h ž 

podílem získáme cardial vagai index (CVl). CVl určuje vagovou aktivitu a u 

zdravého člověka se obvykle nachází v rozmezí 1,2 - 1,69 . Hodnoty < 1,2 

mohou značit autonomní dysfunkci, hodnoty > 1,7 ukazují na vagotonii 

(Araujo , 2003 ; Silva, 2008). 4sET byl farmakologicky ověřován (Araujo et a!. , 

1990, 1992) postupným blokováním sympatiku a parasympatiku pomocí 

atropinu a propanololu. V roce 2003 Araujo et a!. ve své studii dokázal , že 

4sET je možno provádět kdykoliv během dne. Test je také nenáročný na 

techniku , je zapotřebí elektrokardiograf a bicyklový ergometr , což je běžné 

vybavení zátěžové laboratoře. Pokud chybí er g ometr, lze test provést i 

alternativním způsobem. Almeida et a!. (2004) nahradil šlapání na ergometru 

svižným střídavým krčením dolních končetin v kolenou do 90 ° a Silva et a!. 

(2008) použil dokonce práci horních končetin . Nahrazením dynamické 

činnosti dolních končetin horními končetinami se zabýval také Tulppo et a!. 

(1999) , který uvádí, že při činnosti horních končetin dochází k ústupu va g ové 

aktivity rychleji než při šlapání dolních končetin. 

V našem výzkumu byl použit klasický 4sET . Bylo vyšetřeno 27 probandll , 

2 z nich však byli vyřazeni kVllli špatně vyhodnotitelnému záznamu EKG. U 

12 probandů byl proveden test jedenkrát - ve 3 opakováních, u 13 probandll 

byl proveden test dvakrát , tzn. 6 měření. U tří probandů v prvním provedení 

testu a u jednoho probanda v druhém provedení chybí jeden ze tří záznamů , 

což je vyjádřeno v tabulce výsledkll jako procento chybnosti. Celkový 
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průměrný CVl (vypočítaný z reprezentativních CVl) je 1,54±0,22 . Tento 

výsledek spadá do normy. Průměrný CVl mužů je 1,69±0,24, což je na pomezí 

normy a vagotonie , u žen je to I , 44±0,15. Vlivem pohlaví na výsledky 4sET se 

zabývali Araujo et a!. (1989), Ricardo et a!. (2005) a Oliveira et a!. (2007) , 

kteří nenašli signifikantní rozdíl. V našich výsledcích je průměrný CVl u 

mužů vyšší než u žen . Tento rozdíl je statisticky významný (p=0 ,005) a je 

způsobený tím , že CVl se vymyká normě ve smyslu vagotonie u 5 jedinců, 

z nichž 4 jsou muži , zatímco CVI < I,2 figuruje pouze u jednoho probanda -

ženy . 

Druhým testem, který jsme k vyšetření ANS použili, byla zkouška leh

stoj-leh . Jedná se o upravenou ortostatickou zkoušku. Ortostatická reakce je 

(zvláště při použití spektrální analýzy HRV) jedna z nejpoužívanějších metod 

k posuzování reaktivity sympatiku a parasympatiku. Dochází při ní 

k recipročním změnám aktivity obou subsytémů ANS (Eckberg, 1997). Byly 

prokázány významné korelace mezi úhlem těla s podložkou a v)/kony složky 

HF i složky LF spektrálního výkonu . Výkon složky HF se při vertikali zaci 

snižuje , zatímco složky LF se při vertikalizaci zvyšuje. V ortostáze se také 

zvyšuje hodnota poměru LF / HF (Opavský, 2002). Ortostatickou zkoušku lze 

provést jak s aktivní vertikalizací, kdy se pacient postavÍ, tak s vertikalizací 

pasivní - tzv. head-up tilt test , kdy je pacient připevněn na sklopném stole. 

Používaj í se oba způsoby , přestože homeostatické mechanismy 

v kardiovaskulárním systému se v obou způsobech liší. Zkouška s aktivní 

vertikalizací je metodicky dostupnější. V roce 1993 zavedl Opavský et aJ. 

jako hlavní vyšetřovací manévr k posuzování regulačních vlivů ANS na 

srdeční frekvenci zkoušku leh-stoj -leh. Analýza HR V v této zkoušce 

umožňuje citlivěji zachytit aktivitu vagu, která je reprezentována složkou HF , 

jelikož po opakovaném lehu dojde obvykle k přestřelení vagové odpovědi , což 

se projeví zvýšením spektrálního výkonu složky HF. Dochází dokonce 

k zobrazení nebo ke zvýraznění složky HF, která v první poloze v lehu mohla 

chybět nebo být nedostatečně vyjádřena vlivem interferujících faktorů (např . 

stresem z vyšetření) (Opavský , 2002; Hayano et aJ., 1993). lrmiš (2007) uvádí, 

že v řadě psychofyziologických vyšetření je ortostatická reakce popisována 
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jako ukazatel reaktivity sympatiku, jehož aktivace převládá zvláště na začátku, 

zatímco klinostatická reakce (po opakovaném položení) jako ukazatel 

reaktivity parasympatiku. 

Autoři zabývající se vyšetřováním HRV se shodují, že je třeba dodržet 

při vyšetřování určité standardní podmínky. Doporučuje se osoby vyšetřovat 

po předchozím klidu (v horizontální poloze) alespoň 10 minut, nalačno, u žen 

mimo období menstruace . Večer před vyšetřením nesmí zkoumaná osoba pít 

kávu , alkohol , kouřit, brát jednorázově léky , které ovlivňují ANS . Den před 

vyšetřením by nemělo dojít k větší fyzické ani psychické zátěži, spánek musí 

být normální. V případě, že vyšetřovaný bere dlouhodobě léky ovlivňující 

ANS, musí být vyšetření pro výzkumné účely provedeno minimálně po 

čtrnáctidenním vysazení těchto léků. Vyšetření má být provedeno v klidné 

místnosti, nejlépe ve zvukově izolovaném boxu, ve spojení pouze mikrofony, 

popřípadě v místnosti, kam nedoléhají zvuky z okolí. Sporná zůstává otázka 

denní doby vyšetřování. Zatímco u většiny autorů doposud převládá názor, že 

je třeba provádět vyšetření dopoledne mezi 8.-11.hod. , objevují se studie, 

které tuto podmínku vyvracejí. Botek et a1. (2007) provedl studii , z níž 

vyplývá, že není třeba dodržet tuto standardní dobu vyšetření a je možné 

provádět měření během celého dne . V našem výzkumu jsme měření prováděli 

v dopoledních i odpoledních hodinách, další standardní podmínky jsme se 

pokusili co nejlépe splnit. Domnívám se, že v běžné klinické praxi , kde by 

mělo být vyšetření prováděno, není možné zcela optimální podmínky dodržet. 

Bylo vyšetřeno 27 osob , 12 mužů a 15 žen. Průměrné hodnoty a 

směrodatné odchylky ukazatelů spektrální analýzy HRV jsou v tabulce č.4. 

Průměrný spektrální výkon v pásmu LF je 626±581 , průměrný spektrální 

výkon v pásmu HF je 2629±2392, průměrný celkový spektrální výkon je 

3572±2678, průměrný poměr složky LF a HF je 0,39±0 ,35. Opavský ve své 

publikaci z roku 2002 předkládá naměřené hodnoty pro velmi podobnou 

věkovou skupinu a zároveň uvádí , že tyto hodnoty mohou sloužit v klinické 

praxi jako základní vodítko při vyšetřování autonomní reaktivity sympatiku a 

parasympatiku. Tyto hodnoty jsou: průměrný spektrální výkon v pásmu LF 

636±689, průměrný spektrální výkon v pásmu HF 1050±743, průměrný 

celkový spektrální výkon 1686±1221 a průměrný poměr složky LF a HF 
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0,64±0,45. Porovnáme-Ii tyto hodnoty s našimy výsledky zjistíme, že se příliš 

neliší. Podobné výsledky lze najít také v "Task Force etc., 1996" Dá se tedy 

předpokládat, že námi naměřené hodnoty spadají do normy. U některých 

parametrů jsme nalezli signifikantní rozdíl mezi muži a ženami, čož může 

potvrzovat tvrzení, že ženy mají zvýšený parasympatický a snížený 

sympatický vliv na činnost srdce oproti mužům (viz kapitola 2.2 . 1 .3) . 

Statické porovnání výsledků 4sET a leh-stoj-Ieh testu ukázalo, že tyto 

dva testy spolu významně korelují v parametrech CVl x power HF (r = 0,421 ; 

P < 0, ° 5) a C V I x To t a I Po w e r (r = 0 ,5 1 6 ; p < 0, ° 1 ). Nes i g n i fi k a n t n í k o rel a ce 

byla nalezena ve srovnání parametrů CVl x power LF (p = 0,55) , což 

naznačuje , že komponenta LF odráží společně aktivitu sympatiku 

parasympatiku, spíše než samotného sympatiku. 

Dotazník autonomních funkcí jsme použili jako doplňkovou metodu, 

spíše k potvrzení výsledků zvolených testů. Také jeho autor (Opavský, 1984) 

sestavil te nto dotazník pro doplnění anamnestických údaj ů svědčících pro 

autonomní dysfunkci, které lze jen těžko získat při standardním odběru dat. 

Autor ve své studii zjistil, že poměr A:B:C u zdravých osob (n=26) byl 5 ,4: 

6,1: 4,2 , zatímco u diabetiků s prokázanou autonomní neuropatií byl 9,4: 3,7: 

2 ,3. Naš e výsledky byly 6 ,9 : 5,6: 3,4. Protože odpovědi C jsou " neutrální" a 

mnozí probandi se spíše přiklonili k některé ze dvou variant A nebo B , zdálo 

se mi vhodné porovnat také rozdíl počtu odpovědí A a B , bez ohledu na počet 

odpovědí C . Na základě toho jsem rozdělila probandy následujícím způsobem . 

Ty , kteří měli rozdíl v počtu odpovědí A a B ° nebo 1 (59,3%) jsem označila 

jako " v rovnováze ", rozdíl 2-4 body jako "mírnou převahu " daného 

subsystému (25,9% sympatiku, 3,7% parasympatiku) a rozdíl větší než 4 body 

jako "výraznou převahu" daného subsystému, v našem případě sympatiku 

(11 , 1%). U těchto probandů s " výraznou převahou sympatiku" také výsledky 

t e s t u leh - s t oj -1 e h pro k á z a I y od c hyl k u o dno r my. S i g n i fi k a n t n í r o zdí I mez i 

pro bandy " v rovnováze" a "s převahou sympatiku" byl nalezen u parametru 

TotPwr (p= 0 ,02). 
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V hypotéze č. 2 Jsme předpokládali, že u lidí s vyšší pohybovou 

aktivitou nalezneme vyšší hodnoty HRV. Teoretické poznatky, na základě 

kterých byla stanovena tato hypotéza, jsou rozepsány v kapitole o vlivu 

pravidelné fyzické zátěže na HRV (kapitola 2.2.1.5). V našem výzkumu byla 

zjišťována fyzická aktivita 27 probandů, kterým byla odebrána sportovní 

anamnéza a předložen Mezinárodní dotazník pohybové aktivity (lPAQ). 

Výsledky se pohybovaly v rozpětí od 192 MET* min/týden do 26 136 

MET*min/týden. Průměrná hodnota Je 5970±6278 MET*min/týden. Toto 

rozpětí je značné, přestože všichni respondenti v anamnestickém rozhovoru 

hodnotilo svou PA jako středně intenzivní. U jednoho pro banda (3,7%) byla 

zjištěna nízká PA, 9 probandů (33,3%) spadá do skupiny střední PA, 17 

probandů (63%) se řadí do skupiny lidí s vysokou PA. Statictická analýza (T

test a Pearsonův korelační koeficient) neprokázala žádnou korelaci 

s použitými testy a žádný významný rozdíl ve srovnání s ostatními parametry. 

Hypotéza č.2 se tedy nepotvrdila. 

V hypotéze č. 3 Jsme předpokládali, že u lidí s vysokou složkou 

extraverze bude převládat tonus sympatiku. Při stanovení této hypotézy jsme 

rovněž vycházeli z literatury (viz kapitola 2.1.2.6). Naše výsledky tuto 

hypotézu nepotvrdily. Srovnání výsledků dotazníku EOD s parametry 

použitých testů bylo provedeno T -testem, u žádného z parametrů nebyl 

nalezen signifikantní rozdíl. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo srovnání dvou testů hodnotících ANS. Test 

4sET využívá fyziologick)/c h změn organismu v prvních sekundách prudké 

fyzické zátěže a hodnotí aktivitu parasympatické větve ANS. Zkouškou leh

stoj-leh vyšetřujeme sympatikus i parasympatikus , a to prostřednictvím 

variability srdeční frekvence. Byly určeny tři hypotézy. V první hypotéze 

jsme předpokládali, že některé parametry těchto dvou námi použitých testů -

4sET a leh-stoj-leh - spolu budou korelovat. Tato hypotéza se potvrdila. 

Statické porovnání výsledků 4sET a leh-stoj-leh testu ukázalo , že tyto dva 

testy spolu významně korelují v parametrech CVl x power HF (r = 0,421 ; P < 

0,05) a CVl x Total Power (r = 0 ,516 ; p < 0,01). Nalezli jsme rozdíl také 

v parametrech CVl x a power LF, tento rozdíl však nebyl statisticky 

významný (p = 0 ,0 55). Výhodou testu 4sET Je nenáročnost na prostředí a 

denní dobu vyšetřování. Zkouška leh-stoj-leh by měla být prováděna za 

standardních podmínek a je zapotřebí speciálního vyhodnocovacího programu, 

hodnotí však široké spektrum parametrů. Oba testy jsou vhodné pro rutinní 

použití v klinické praxi. Hypotéza č. 2 předpokládala, že lidé s vyšší 

pohybovou aktivitou budou mít vyšší variabilitu srdeční frekvence. Při 

stanovení této hypotézy jsme vycházeli z literatury. Míru pohybové aktivity 

jsme zjišťovali pomocí dotazníku IPAQ. Statictická analýza však neprokázala 

žádnou korelaci s použitými testy a žádný významný rozdíl ve srovnání 

s ostatními parametry , hypotézu se tudíž nepodařilo potvrdit. Při stanovení 

hypotézy č.3 jsme rovněž vycházeli z literatury. Předpokládali jsme, že u lidí 

s vysokou složkou extraverze bude převládat tonus sympatiku. Tato hypotéza 

se taktéž nepotvrdila. 

Závěrem naší práce Je zjištění, že testy 4sET a leh-stoj-Ieh spolu 

významně korelují v několika parametrech. U lidí s vyšší pohybovou aktivitou 

se nám nepodařila prokázat vyšší variabilita srdeční frekvence. Rovněž mezi 

výsledky osob extravertovaných a introvertovaných jsme nenalezli žádný 

významný rozd íl. 
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8 SOUHRN 

Diplomová práce "Srovnání dvou testů hodnotící autonomní nervový 

systém" se zaměřuje na mo ž nosti měření aktivity autonomního nervového 

systému (ANS). V teoretické části JSou shrnuty základní anatomické a 

fyziologické poznatky o ANS a o variabilitě srdeční frekvence (HRV). 

V experimentální části byla u souboru 27 zdravých jedinců ve věku 20-30 let 

hodnocena aktivita ANS pomocí zkoušky leh-stoj-Ieh a testu 4-second exrcise 

test (4sET) . Těmto probandům byly rovněž předloženy dotazníky - Dotazník 

autonomních funkcí (DAF), Mezinárodní dotazník pohybové aktivity (IPAQ) a 

Eysenckův osobnostní dotazník (EOD). Cílem práce bylo porovnat a 

vyhodnotit parametry použitých testů a porovnat jej ich výsledky s výsledky 

dotazníků . Výsledky ukazují, že test 4sET a zkouška leh-stoj-Ieh spolu 

vý z namně korelují v parametrech CVl x power HF (r = 0,421 ; P < 0,05) a 

CVl x Total Power (r = 0 , 516 ; P < 0,01) . Oba testy podávají podobnou 

informaci o aktivitě parasympatiku a jsou vhodné pro rutinní použití 

v klinické praxi. 
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9 SUMMARY 

The diploma thesis "Comparison of two tests evaluating the autonomie 

nervous system" is foeusing on methods of measuring of the autonomie 

nervous system aetivity (ANS). Hs theoretieal part summarises knowledge of 

anatomy and physiology of the ANS as well as of the heart rate variability 

(HRV). In the experimental part we examined the ANS aetivity in a group of 

27 healthy people, aged between 20 and 30 years, by means of supine

standing-supine proeedure and 4-seeond exereise test (4sET). These probands 

also filled in following questionnaires - The questionnaire of autonomie 

funetions (DAF), lnternational Physieal Aetivity Questionnaire (lPAQ) and 

Eysenek Personality lnventory (EPI). The aim of this study was to evaluate 

and eompare the results of the applied tests and eonfront these with the 

results of the questionnaires. Our findings show signifieant eorrelation 

between 4sET and supine-standing-supine proeedure in two parameters - CVl 

x power HF Cr = 0,421; P < 0,05) and CVl x Total Power Cr = 0,516; p < 

0,01). Both tests provide similar information about the parasympathetie 

aetivity and they are suitable for clinieal use. 
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VÝSLEDKOVÝ LIST 

JMÉNO: 

DATUM NAROZENÍ: 

DATUM VYŠETŘENÍ: 

ČAS PŘÍCHODU: 

vÝŠKA: 

VÁHA: 

ANAMNÉZA: 

OA-

FA-

SA

Sport.A

Prac.A-

VÝSLEDKY DOTAZNÍKŮ: 

DAF 

IPAQ 

EOD 
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4sET 

TESTl 

ČAS: 

I 

II 

III 

TEST2 

ČAS: 

I 

II 

III 

Cas zahájení 

4sET 

Cas zahájení 

4sET 

LEH-ST OJ-LEH TEST 

ČAS: 

Kalendářní Funkční věk 

věk 

RRB RRC CVl 

RRB RRC CVl 

Rozdíl Vagotonie S-V balance TotPwr 

(celkový sJlel<lrolni 

výkon) 

62 

j 



DAF - dotazník autonomních funkcí 

A B C 

1. Ruce mívám obvykle studené teplé normální nebo nevím 

2. V ústech mívám často sucho hodně slin nevím 

3. Krevní tlak mívám vyšší nižší normální 

4. Kůži mám spíše suchou zpocenou 

5. Váhově snadno hubnu snadno přibírám beze změn 

6. Omdlévám nikdy nebo velmi zřídka opakovaně 

7. Mám sklon k zácpě prújmům pravidelná stolice 

8. Ruce se při rozčílení často třesou netřesou 

9. Bušením srdce občas trpím nikdy netrpím 

10. Jsem spíše bledý červený nevím 

11. Vnitřně mívám pocity napětí bývám většinou klidný 

12. Po rozčílení trpím nechutenstvím mívám větší chuť k jídlu 

13. Usínám s obtížemi snadno 

14. Oči mi slzí velmi zřídka dosti často 

15. Horko a vyšší teplotu špatně snáším snáším dobře 

] 6. Chlad snáším dobře snáším špatně 
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MEZINÁRODNÍ DOTAZNÍK K POHYBOVÉ AKTIVITĚ 

Zajímáme se o pohybové aktivity, které lidé vykonávají jako součást 

každodenního života. V otázkách 
budete tázáni na čas, který jste strávili pohybovou aktivitou v posledních 
sedmi dnech. Prosíme Vás o 
zodpovězení všech otázek, i když se nepovažujete za pohybově aktivního 
člověka. Zamyslete se prosím nad 
aktivitami, které provádíte v zaměstnání, jako součást domácích prací, na 
zahradě , při přesunu z místa na místo a 
ve vašem volném čase při rekreaci, cvičení nebo sportu. 
Zvažte všechny intenzivní (tělesně náročné) a středně zatěžující pohybové 
aktivity, které jste prováděl / a během 

posledních 7 dnů. Intenzivní pohybové aktivity se vyznačují těžkou tělesnou 
námahou a zadýcháním. Středně 
zatěžující pohybové aktivity se vyznačují střední tělesnou námahou, při níž 
dýcháte trochu víc než normálně. 

1. ČÁST: POHYBOVÉ AKTIVITY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAMĚSTNÁNÍ 
První část se týká Vašeho zaměstnánÍ. Zahrnuje Vaše placené zaměstnání, 
hospodaření, dobrovolnou práci, 
studium a jakoukoliv další neplacenou práci, kterou jste dělalla mimo svůj 
domov. Nezahrnujte sem neplacenou 
práci, kterou děláte doma jako např. domácí a zahradní práce, běžnou údržbu 
domácnosti a péči o rodinu. Na to se ptáme ve 3. části . 

1. Máte v současnosti zaměstnání nebo neplacenou práci mimo svůj domov? 
Ano 
Ne Přejděte ke 2. části : PŘESUNY . .. 

Následující otázky se týkají veškeré pohybové aktivity, kterou jste provádělla 
během posledních 7 dnů jako součást Vašeho placeného zaměstnání nebo 
neplacené práce. Není sem zahrnut přesun do práce a z práce. 

2 . V kolika dnech během posledních 7 dnů jste prováděl / a intenzivní 
pohybové aktivity, např. zvedání těžkých břemen, kopání (rytí), těžké 

stavební práce , výstup do schodů jako součást vaší práce? Berte v úvahu 
pouze ty pohybové aktivity, které trvaly v celku nejméně 10 minut. 

_____ dnů v týdnu 
_____ Žádná intenzivní pohybová aktivita spojená se zaměstnáním Přejděte k 
otázce Č. 4 

3 . Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů prováděním 

intenzivních pohybových aktivit jako součásti vaší práce (v průměru za jeden 
den)? 

hodin denně 
minut denně 
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4. Opět berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které jste provádělla 

nepřetržitě nejméně 10 minut . V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
provádělla středně zatěžující pohybové aktivity, např . přenášení 

lehkých břemen, jako součást Vaší práce? Nezahrnujte prosím chůzi. 

dnů v týdnu 
=====Žádná středně zatěžující pohybová aktivita spojená se zaměstnáním 
Přejděte k otázce č. 6 

5. Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů prováděním středně 
zatěžujících pohybových aktivit jako součásti vaší práce (v průměru za jeden 
den)? 

hod in denně 
minut denně 

6. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste chodilla nepřetržitě nejmene 
10 minut jako součást Vaší práce? Nezapočítávejte, prosím, chůzi do práce 
nebo z práce . 

____ _ dnů v týdnu 
_____ Žádná chůze spoj ená se zaměstnání m Přej děte ke 2. části: PŘESUNY ... 

7. Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů chůzí jako součásti 
vaší práce (v průměru za j eden den)? 

hodin denně 
minut denně 

2. ČÁST: PŘESUNY - POHYBOV Á AKTIVITA PŘI DOPRA VĚ 
Následující otázky se vztahují k tomu , jak se přesouváte z místa na místo, 
včetně míst jako pracoviště, obchody , kina, atd. 

8 . V kolika dnech během posledních 7 dnů jste cestoval/a motorovým 
dopra vním prostředkem jako 
např. vlakem, autobusem, autem nebo tramvají? 
_____ dnů v týdnu 
_____ Žádné cestování motorovým dopravním prostředkem Přejděte k otázce č . 
10 

9. Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů cestováním ve 
vlaku, autobusu, autě , tramvaj i nebo jiném motorovém dopravním prostředku 
(v průměru za jeden den)? 

hodin denně 
minut denně 

Nyní berte v úvahu pouze jízdu na kole a chůzi při cestování do práce a z 
práce, pochůzkách nebo jiném přesunu z místa na místo. 

10. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste jezdilla na kole nepřetržitě 
nejméně 10 minut při přesunu z 
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místa na místo? 
_ ____ dnů v týdnu 
_____ Žádná jízda na kole z místa na místo Přejděte k otázce č. 12 

ll. Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů jízdou na kole z 
místa na místo (v průměru za jeden den)? 

hodin denně 
minut denně 

12. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste chodilla nepřetržitě nejméně 
10 minut při přesunu z místa na místo? 
_____ dnů v týdnu 
_ _ ___ Žádná chůze z místa na místo Přejděte ke 3. části: DOMÁCÍ PRÁCE ... 

13. Kolik času jste obvykle strávil/a v jednom z těchto dnů chůzí z místa na 
místo (v průměru za jeden den)? 

hodin denně 
minut denně 

3. ČÁST: DOMÁCÍ PRÁCE, ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI A PÉČE O RODINU 
Tato část se týká pohybové aktivity , kterou jste provádělla během posledních 
7 dnů doma a okolo domu , jako např. domácí práce, zahrádkaření , práce na 
dvorku (okolí domu), údržba domácnosti a péče o rodinu. 

14. Berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které jste provádělla 

nepřetržitě nejméně 10 minut . V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
provádělla intenzivní pohybovou aktiv i tu jako zvedání těžkých břemen , 

štípání dříví , odklízení sněhu nebo rytí na zahradě nebo na dvorku? 
_____ dnů v týdnu 
_____ Žádná intenzivní pohybová aktivita na zahradě nebo na dvorku Přejděte 
k otázce č. 16 

15 . Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů prováděním 

intenzivní pohybové aktivity na zahradě nebo na dvorku (v průměru za jeden 
den)? 

hodin denně 
minut denně 

16. Opět berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které jste provádělla 
nepřetržitě nejméně 10 minut. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
prováděl/a středně zatěžující pohybové aktivity jako např . přenášení lehk ý ch 
břemen, zametání , mytí oken a hrabání na zahradě nebo na dvorku? 
_____ dnů v týdnu 
_____ Žádná středně zatěžující pohybová aktivita na zahradě nebo na dvorku 
Přejděte k otázce č. 18 

17. Kolik času jste obvykle strávil!a v jednom z těchto dnů prováděním 

středně zatěžujících pohybových 
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aktivit na zahradě nebo na dvorku (v průměru za jeden den)? 
hodin denně 
min ut denně 

18. Ještě jednou berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které jste 
provádělla nepřetržitě nejméně 10 minut. V kolika dnech během posledních 7 
dnů jste provádělla středně zatěžující pohybové aktivity jako např. přenášení 
lehkých břemen , mytí oken , drhnutí podlahy a zametání u Vás doma ? 
_ ____ dnů v týdnu 
_____ Žádná středně zatěžující pohybová aktivita doma Přejděte ke 4 . části: 
REKREACE ... 

19 . Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů prováděním 

středně zatěžující pohybové aktivity u Vás doma (v průměru za jeden den)? 
hodin denně 
minut denně 

4. ČÁST: REKREACE, SPORT A VOLNOČASOV Á POHYBOV Á AKTIVITA 
Tato část se týká všech pohybových aktivit , které jste provádělla během 

posledních 7 dnů pouze při rekreaci , sportu , cvičení nebo ve volném čase. 

Nezahrnujte prosím ty aktivity, které jste uvedlla již dříve. 

20. Nezapočítávejte chůzi , kterou jste uvedl/a již dříve . V kolika dnech 
během posledních 7 dnů jste chodilla nepřetržitě nejméně 10 minut ve svém 
vo lném čase? 
_____ dnů v týdnu 
_____ Žádná chůze ve volném čase Přejděte k otázce č . 22 

21. Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů chůzí ve svém 
volném čase (v průměru za j eden den) ? 

hodin denně 
minut denně -----

22. Berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které jste provádělla v celku 
po dobu nejméně 10 minut. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
provádělla intenzivní pohybové aktivity jako např. aerobik , běh , rychlou jízdu 
na kole nebo rychlé plavání ve svém volném čase ? 

_____ dnů v týdnu 
_____ Žádná intenzivní pohybová aktivita ve volném čase Přejděte k otázce č . 
24 

23. Kolik času jste obvykle strávil / a v jednom z těchto dnů prováděním 

intenzivních pohybových aktivit ve svém volném čase (v průměru za jeden 
den)? 

hodin denně 
minut denně 

24. Opět berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity , které jste prováděl/a 
nepřetržitě nejméně 10 minut. V kolika dnech během posledních 7 dnů jste 
prováděl/a středně zatěžující pohybové aktivity jako např . jízdu na kole 

67 



běžným tempem , plavání běžným tempem a tenisovou čtyřhru ve svém volném 
čase? 

__ ___ dnů v týdnu 
_____ Žádná středně zatěžující pohybová aktivita ve volném čase Přejděte k 5. 
části: ČAS STRÁVENÝ SEZENÍM 

25 . Kolik času jste obvykle strávilla v jednom z těchto dnů prováděním 

středně zatěžujících pohybových aktivit ve svém volném čase (v průměru za 
j eden den)? 

hodin denně 
minut denně 

5. ČÁST: ČAS STRÁVENÝ SEZENÍM 
Poslední otázky se týkaj í času, který strávíte sezením v pracl, doma , při 

studiu a ve volném čase. To může zahrnovat čas , který strávíte sezením u 
stolu , při návštěvě přátel , čtením nebo sezením a ležením při sledování 
televize . Nezahrnujte čas strávený sezením v motorovém dopravním 
prostředku , kter ý jste již uvedlla dříve . 

26. Kolik času denně jste obvykle strávilla sezením v pracovních dnech 
během posledních 7 dnů (v průměru za jeden den) ? 

hodin denně 
minut denně 

27 . Kolik času denně jste obvykle strávi\/a sezením ve víkendových dnech 
během posledních 7 dnů (v průměru za jeden den) ? 

hodin denně 
minut denně 

DEMOGRAFICKÉ OT ÁZKY 
1. Pohlaví: Muž Žena 
2 . Kolik vám bylo let při vašich posledních narozeninách? 

Let 
___ Ne vím /N e j sem s i j i stý / á 
_ _ _ Odmítám odpovědět 
3. Kolik let vzdělávání máte ukončeno (včetně základní školy)? 

Let 
___ Nevím /Nejsem si jistý/ á 
___ Odm ítám odpovědět 
4. Máte v současné době placené zaměstnání? 

Ano 
___ Ne Přejděte k otázce Č. 6 
___ Nevím /Nejsem si jistý/á Přejděte k otázce Č. 6 
___ Odmítám odpovědět Přejděte k otázce č. 6 
5. Pokud ano , kolik hodin týdně pracujete ve všech zaměstnáních ? 

___ Hodin týdně 
___ Nevím / Nejsem si jistý/ á 

Odmítám od povědět 
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6 . Kam zařadíte místo kde žijete? 
___ Velké město (> 100 000 obyvatel) 

Středně velké město (30 000 - 100 000 obyvatel) 
_ __ Men š í mě s t o (l O O O - 29 999 ob y vat e I) 
___ Malá obec/vesnice « 1 000 obyvatel) 
___ Nevím /Nejsem si jistý/á 
___ Odmítám odpovědět 
V závěru dotazníku Vás prosíme o doplnění osobnostní charakteristiky (pokud 
souhlasíte) : 
Výška (přibližná výška v cm): Hmotnost (přibližná váha v kg): 
Místo pobytu: okres obec : Národnost: 
Způsob bydlení (v domku-D, v obytném bloku-B): Kuřák (ano-A , ne-N): 
Způsob života (samostatně-S, v rodině-R, v rodině s dětmi-RD): Péče o 
psa (ano-A, ne-N): 
Materiální podmínky: mám k dispozici (ano-A, ne-N) kolo auto chatu 
Organizovanost (pravidelná účast v organizované pohybové aktivitě po 
většinu roku-organizuje osoba nebo instituce, ne-N, 1 x, 2x , více krát - týdně): 

Druh Vaší sportovní aktivity: během roku nejčastěji provozuji 
nejraději bych provozoval (přání) 
neprovozuji žádnou sportovní aktivitu 
Děkujeme Vám za pečlivé a pravdivé vyplnění dotazníku . 
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EOD-B 
H. 1. Eysenck a Sybil B. G. Eysenck 

Příjmení a jméno: 
Věk: 

V tomto dotazníku j sou otázky, které se týkaj í vašeho chování, cítění aj ednání. Vedle každé 
otázky je místo pro odpověď ANO nebo NE. U každé otázky rozhodněte, zda vašemu 
obvyklému jednání odpovídá ANO nebo NE. Podle toho udělejte křížek buď do okénka ve 
sloupci označeném ANO nebo do okénka ve sloupci označeném NE. Pracujte rychle a 
nezdržujte se příliš u jednotlivých otázek; důležitá je vaše první reakce a ne dlouhé 
přemýšlení o možné odpovědi na každou otázku. Vyplnění celého dotazníku potrvá asi 8 
minut. Přesvědčte se, že jste nevynechal žádnou otázku. 

Nyní obraťte stránku a začněte odpovídat. Pracujte rychle a pamatujte, že musíte odpovědět 
na každou otázku. Nejsou zde správné ani špatné odpovědi , protože to není zkouška 
schopností, ale prostě dotazník zjišťující způsob vašeho chování. 

1. Máte rád hodně vzruchu a dění kolem sebe? 
2. Míváte často pocit neklidu, že něco chcete, ale nevíte co? 
3. Máte skoro vždy pohotovou odpověď, když vás někdo osloví? 
4. Cítíte se někdy šťastný , někdy smutný, a to bez zřejmého důvodu? 
5. Zůstáváte ve společnosti obyčejně v pozadí? 
6. Udělal jste ve svém dětském věku vždy to, co vám bylo řečeno, a to 

hned a bez reptání? 
7. Býváte někdy mrzutý? 
8. Když jste zatažen do hádky, raději řeknete, co si myslíte, než abyste 

mlčel (a doufal, že vše přejde)? 
9. Jste náladový? 
10. Vyhledáváte rád společnost? 
11. Trpěl jste často nespavostí pro své starosti? 
12. Rozzlobíte se někdy? 
13. Označil byste se za bezstarostného člověka? 
14. Rozhodujete se často příliš pozdě? 
15. Pracujete nejraději sám? 
16. Máte často pocit ochablostj či únavy, a to bez zjevného důvodu? 
17. Jste spíše živé povahy? 
18. Smějete se někdy neslušným vtipům? 
19. Máte často pocit rozladěnosti, znechucenosti? 
20. Cítíte se nesvůj v jiných šatech než obyčejných, všedních? 
21. Býváte často roztěkaný, i když se snažíte dávat na něco bedlivý 

pozor? 
22. Umíte své myšlenky rychle vyjádřit slovy? 
23. Býváte často pohroužený ("ztracený") v myšlenkách? 
24. Jste zcela oproštěn od jakýchkoliv předsudků? 
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25. Baví vás, když se někomu nastrojí žert ("kanadský žertík")? 
26. Přemýšlíte často o své minulosti? 
27. Máte velmi rád dobré jídlo? 
28. Míváte-li starosti a trápení, potřebujete někoho, s kým byste si 

mohlo tom přátelsky popovídat? 
29. Vadilo by vám, kdybyste měl něco prodávat či vybírat peníze na 

NE 
nějaký dobrý účel? 

30. Vychloubáte se někdy trochu? 
31. Jste na některé věci přecitlivělý? 

NE 
32. Zůstal byste raději sám doma, než abyste šel do nudné společnosti ? 
33. Býváte někdy tak neklidný, že nevydržíte ani posedět na židli? 

NE 
34. Plánujete rád věci pečlivě a hodně dopředu? 
35. Míváte pocit, že se vám točí hlava? 
36. Odpovídáte na soukromý dopis vždy co nejdříve po jeho přečtení? 
37. Daří se vám zpravidla věci lépe, když si je promyslíte sám , než 

když o nich mluvíte s lidmi? 
38. Zadýcháváte se někdy , i když neděláte těžkou práci? 
39. Jste spíše velkorysý a nestaráte se příliš o to , aby bylo vše "akorát"? 
40. Trpíte na "nervy"? 
41. Raději věci plánujete, než je provádíte? 
42. Odkládáte někdy na zítřek to, co byste měl udělat hned? 
43. Býváte nervózní (nesvůj) v místech, jako jsou např. výtah, vlak, tunel? 
44. Při seznamování s novými lidmi jste to obyčejně vy, od koho vychází 

první podnět nebo pozvání? 
45. Míváte velmi silné bolesti hlavy? 
46. Míváte v nesnázích obyčejně pocit, že se věci nějak samy urovnají a 

nakonec vše dobře dopadne? 
47. Usínáte večer obtížně? 
48. Lhal jste někdy ve svém životě? 
49. Říkáte někdy to první, co vás napadne? 
50. Trápíte se příliš dlouho po nějakém nepříjemném zážitku? 

NE 
51. Jste obyčejně málo sdílný k jiným lidem, s výjimkou svých dobrých 

přátel? 

52 . Dostáváte se často do nesnází, protože jednáte bez rozmýšlení? 
53. Vyprávíte rád svým přátelům vtipy a zábavné historky? 
54. Ve hře raději vyhráváte než prohráváte? 
55 . Míváte často pocit nejistoty, když jednáte se svými nadřízenými? 
56. I když jsou okolnosti proti vám , myslíte si obyčejně , že přece stojí za 

to riskovat? 
57 . Před důležitou událostí míváte často pocit svírání žaludku? 
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Informovaný souhlas 

Souhlasím s tím, že budu vyšetřen/a fyzioterapeutkou Lucií Štěpánovou v rámci získávání dat 

potřebných pro realizaci její diplomové práce, která se zabývá měřením a hodnocením funkce 

autonomního nervového systému. Použitá vyšetření jsou neinvazivní a nebolestivá, probíhá 

při nich snímání EKG pomocí elektrodového pásu nebo standardních elektrod EKG. 

Výsledky vyšetření jsou důvěrné a vztahuje se na ně povinná zdravotnická mlčenlivost. 

Souhlasím také s použitím získaných dat pro potencionální publikaci v odborném časopise. 

V Praze dne: 

Jméno a příjmení: 

Podpis: 
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