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Abstrakt 

 

Hodnocení citlivosti prstů u skupiny fyzioterapeutů 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zhodnocení citlivosti ruky, konkrétně 

stereognózie a diskriminačního čití, u skupiny deseti fyzioterapeutů a 

deseti účastníků kontrolní skupiny běžné populace a zjistit, která z těchto 

skupin bude vykazovat lepší výsledky citlivosti dlaně a prstů. Dalším 

cílem je porovnat výsledky s věkem účastníků a u fyzioterapeutů navíc i    

s délkou praxe.  

 

Metody:  Citlivost prstů jsem u výzkumného souboru hodnotila metodou několika 

jednoduchých zkoušek pro diskriminační čití (dvoubodový diskriminační 

test) i stereognózii (tvary předmětů a jejich materiál). Výsledky profesní 

skupiny jsem statisticky porovnala s výsledky kontrolní skupiny, která byla 

vybrána z běžné populace. 

 

Výsledky:  Výsledky prvního typu čití, stereognózie, byly u skupiny fyzioterapeutů 

v porovnání s kontrolní skupinou výrazně lepší. Jednotlivé časy 

fyzioterapeutů byly podle pořadí od prvního nejlepšího k nejhoršímu vždy 

menší než u stejného pořadí u běžné populace. Výsledky druhého typu čití, 

diskriminačního, nebyly u skupiny fyzioterapeutů lepší než u kontrolní 

skupiny. Jednotlivé hodnoty se příliš nelišily, ale průměrově vykazovala 

kratší celkovou vzdálenost dvoubodové diskriminace kontrolní skupina. 

 

 

 

 

Klíčová slova: diskriminační čití, stereognózie, fyzioterapie, dvoubodový diskriminační  
 test 
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Abstract 

 

Evaluation of the sensitivity of fingers at a group of physiotherapists 

 

Objectives:  The main objective of this study is to evaluate the sensitivity of the hand, 

specifically stereognosis and two-point discrimination, with groups of ten 

physiotherapists and ten participants in the control group of normal 

population and to identify which of these groups will have a better 

sensitivity of the hand and fingers. Another objective is to compare the 

results with the age of all participants and with length practice of 

physiotherapists. 

 

Methods:  I used a few simple tests for two-point discrimination (two-point 

discrimination test) and stereognosis (shapes of objects and their material) 

to evaluation of sensitivity of fingers for research subjects. The results of  

a professional group I statistically compared with the results of control 

group, which was selected from the general population. 

 

Results:  The results of the first type of sensation, stereognosis, were by a group of 

physiotherapists in comparison with the control group significantly 

improved. Individual times of physiotherapists were from the first order of 

best to the last of the worst always smaller than in the same order in the 

general population. In results of the second type of sensitivity, two-point 

discrimination, wasn´t a group of physiotherapists better than the control 

group. Individual values are much different but control group diametrically 

showed a shorter total distance of two-point discrimination. 

 

 

 

Keywords:  sensory discrimination, stereognosis, physiotherapy, two-point  
 discrimination  
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2. Úvod 
 

 

Informace z okolního světa nám podávají smyslové orgány prostřednictvím 

zrakových, sluchových, čichových, chuťových a hmatových smyslů. Za největší 

smyslový orgán je považována kůže, pomocí které vnímáme různé modality percepce. 

Mezi modality citlivosti prstů a dlaně řadíme krom základního hlubokého                  

a povrchového čití i stereognózii a diskriminační čití. Stereognózie je schopnost vnímat 

hmatem různé vlastnosti předmětů a diskriminační čití je schopnost, kdy člověk 

rozlišuje na kůži dva současně aplikované taktilní podněty. Percepce neboli vnímání je 

u každého člověka různá. Různorodost percepce není vědcům zatím jasná. Lze se jen 

domnívat, proč mají někteří taktilní vnímání lepší než jiní. Počet receptorů v kůži je       

u všech lidí přibližně stejný. Malé odchylky však lze najít např. u slepců a u lidí 

s menšími prsty. Citlivost může záviset tedy na počtu receptorů, na tréninku citlivosti,   

a tak i na profesi nebo jiné činnosti, kterou člověk často provozuje a taktilní vnímání tak 

vylepšuje. V současné době byla provedena řada studií, která dokazují spolehlivost 

různých metod hodnocení stereognózie a diskriminačního čití a také ukazují souvislost 

mezi senzitivní a motorickou složkou. Hodnocení percepce je velmi významné pro 

diagnostiku i terapii onemocnění nervové i pohybové soustavy. Dle výsledků vyšetření 

povrchového i hlubokého čití lze určit stupeň postižení jak senzitivní tak motorické 

složky. Zhoršená percepce totiž limituje i hybnou funkci, proto po obnovení percepce 

následuje zlepšení pohyblivosti. Tréninkem percepce můžeme tedy zlepšit jednak 

samotné čití, ale i funkci postižené končetiny či její části.  

Já se toto rozhodla dokázat v mé diplomové práci s názvem „Hodnocení 

citlivosti prstů u skupiny fyzioterapeutů“, která je rozdělena do šesti hlavních částí. 

První zahrnuje obsah. Druhá kapitola je úvodní, která představuje zpracovávané téma         

a cíl práce. Třetí kapitola je teoretická část, ve které popisuji jednotlivé modality čití, 

jejich nervové dráhy, vývoj, vyšetření a význam v terapii. Čtvrtou kapitolou je praktická 

část pojednávající o metodice provedeného výzkumu, charakteristice výzkumného 

souboru a zpracování naměřených hodnot. Pátá část je diskuze, ve které hodnotím 

kladně i negativně výsledky mého výzkumu a porovnávám s ostatními studiemi.              

A v poslední, závěrečné části shrnuji význam a přínos výsledků mé diplomové práce.  
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2.1. Cíle práce 
 
 

Prvním cílem mé diplomové práce je zhodnocení citlivosti ruky, konkrétně 

stereognózie a diskriminačního čití, u skupiny deseti fyzioterapeutů a deseti účastníků 

kontrolní skupiny běžné populace. Druhým cílem je zjistit, která z těchto skupin bude 

vykazovat lepší výsledky citlivosti dlaně a prstů. Posledním cílem je porovnat výsledky 

s věkem účastníků a u fyzioterapeutů navíc i s délkou praxe. 

  

 

2.1.1. Stanovení hypotéz 
 

 Hypotéza č. 1 

 

Předpokládám, že u skupiny fyzioterapeutů vlivem každodenního kontaktu 

s povrchem těla pacientů a tedy pravidelným procvičováním taktilní percepce    

u této profese budou lepší výsledky (celková kratší doba) u hodnocení 

stereognózie v oblasti dlaně a prstů. 

 

 Hypotéza č. 2 

 

U vyšetření diskriminačního čití v oblasti dlaně a prstů předpokládám také ze 

stejných důvodů lepší výsledky (celkovou menší vzdálenost dvou bodů)             

u skupiny fyzioterapeutů oproti kontrolní skupině, která ve své profesi taktilního 

vnímání nevyužívá.  
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3. Teoretická východiska 
 

 

3.1. Neurologická anatomie  
 
 

První kapitoly pojednávají o anatomii jednotlivých modalit somatosenzorického 

systému, díky kterému vnímáme veškeré podněty a vjemy na kůži, ve svalech, kloubech 

i vnitřních orgánech. Pro zajištění správného fungování přenosu informace, musí být 

zachována kontinuita struktury a funkce všech oddílů somatosenzorického systému. 

Jedině tak je informace z periferních částí těla přenesena k vyšším nervovým strukturám 

a případně po zpracování k výkonnému orgánu. Jednotlivé oddíly jsou rozděleny podle 

dráhy přenosu signálu, který má začátek v místě podráždění a je veden drahami až 

k CNS. 

  

3.1.1. Struktura a dráhy přenosu informace 
 

Receptory 

 

Podnět je v místě podráždění snímán receptory, které můžeme obecně rozdělit 

podle charakteru vyvolávajícího podnětu. Podněty z vnějšího prostředí jsou snímány 

exteroreceptory, které jsou vysunuty na povrch těla a přijímají dálkové a dotykové 

stimuly, např. zrakové, sluchové, čichové, chuťové, tepelné, taktilní a bolestivé. 

Podněty z vnitřního prostředí organismu, konkrétně vnitřních orgánů, jsou snímány 

interoreceptory. A podněty ze svalů a kloubů zvyšující napětí proprioceptory, které 

slouží jakožto čidla pohybu, rovnováhy a polohy. [13] My se budeme v následujících 

kapitolách zajímat o kožní a proprioceptivní analyzátory a jejich navazující struktury.   

 

Typy kožních receptorů  

Kůže je sídlem mnoha smyslových zakončení určených k vnímání tlaku, tepla, 

chladu i bolesti. Dříve přetrvávala představa, že pro každou kvalitu kožního čití existuje 

zvláštní receptor. Pro hmat Meissnerova tělíska, pro vnímání chladu Krauseova tělíska, 
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pro vnímání tepla Ruffiniova tělíska a pro tah a tlak Vater-Paciniho tělíska. Tato 

koncepce se však nepotvrdila elektrofyziologickým zkoumáním. Dnes už podle 

morfologického výzkumu je základní percepční jednotkou v kůži celá skupina 

receptorů, smyslových tělísek, napojených na jeden senzitivní neuron. Jejich 

topografické rozložení v kůži se vyznačuje tím, že směrem od povrchu pokožky do 

škáry a podkožního vaziva jim přibývá na velikosti a složitosti. Směrem od povrchu do 

hloubky ubývá také na počtu receptorů a snižuje se práh citlivosti. [11] V povrchových 

vrstvách se vyskytuje první typ senzitivních nervových zakončení (receptorů) a tím jsou 

volná nervová zakončení. Mají tvar jednoduchých nebo rozvětvených nervových 

zakončení. Zvláštním případem je Merkelovo zakončení, kdy je nervové vlákno 

v kontaktu s Merkelovou buňkou v bazální vrstvě epidermis. [13] I když současné 

poznatky nedovolují přiřadit konkrétním receptorům přesně vyhraněnou funkci, lze však 

odvodit určitý vztah mezi nimi. Volná nervová zakončení reagují především na 

chemické podněty, např. při pocitu bolesti, kdy se vyplavuje histamin. Dále díky těmto 

zakončením vnímáme chlad i teplo. V hlubší vrstvě epidermis se nacházejí Merkelovy 

disky, reagující na dotyk. V papilární vrstvě škáry se vyskytují zakončení s nakupením 

Schwannových buněk, Meissnerova tělíska a v hlubší retikulární vrstvě škáry 

Krauseova tělíska, díky kterým vnímáme převážně tlak a tah. V této retikulární vrstvě 

jsou i opouzdřená zakončení tzv. Ruffiniho tělíska, která patří mezi receptory 

nízkoprahové registrující natažení kůže. V podkoží, 3. vrstvě kůže, jsou rozprostřena 

Vater-Paciniho tělíska patřící mezi nízkoprahové mechanoreceptory, které 

zaznamenávají tlak a vibrace. [11] 

 

Typy svalových a kloubních receptorů  

Smyslové orgány najdeme také ve svalech, šlachách i ve vazivovém pouzdru. 

Tyto receptory registrují svalové napětí i napětí kloubního pouzdra. S jejich pomocí si 

uvědomujeme polohu těla i jeho částí a celkově si uvědomujeme své vlastní tělo. První 

typ receptoru jsou svalová vřeténka uložena ve svalech. Skládají se z několika 

milimetrů dlouhých svalových vláken, která jsou uložena ve vazivovém pouzdru, a 

říkáme jim vlákna intrafuzální. V jednom vřeténku se nachází přibližně                  

10 intrafuzálních vláken. Paralelně s nimi jsou uložena vlastní kontraktilní vlákna svalu, 

vlákna extrafuzální. Jak na extrafuzálních tak i na intrafuzálních vláknech jsou 

vytvořeny na jejich koncích motorické ploténky. Do těchto plotének přicházejí tenká 

motorická vlákna zvaná gama vlákna vyvolávající kontrakci intrafuzálních vláken. 
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Druhým typem receptoru jsou Golgiho šlachová tělíska, která se nacházejí na rozhraní 

svalu a šlachy a ve šlaše. Skládají se ze svazečku šlachových vláken, obalených 

pouzdrem. Svalová vřeténka jsou drážděna jen při natažení svalu, kdežto šlachová 

tělíska i při svalové kontrakci. O jejich funkci budu podrobněji mluvit v kapitole 

neurofyziologie. Posledním typem analyzátorů propriocepčního smyslového ústrojí jsou 

receptory v kloubních pouzdrech. Jsou také dvojího druhu, jednak keříčkovitá 

zakončení, která jsou uložena v zevní vrstvě pouzdra a jsou drážděna tahem. A druhým 

typem jsou lamelózní tělíska registrující pohyb kloubu. [11] 

 

Dráhy 

 

Z receptorů jsou k míše vedeny signály přes senzitivní vlákna a zde se přepojují 

na další neurony jiné dráhy. Senzitivní vlákna lze jednoduše rozdělit na vlákna 

myelinizovaná, což jsou nervová vlákna typu A, a na vlákna nemyelinizovaná, kam 

patří vlákna typu C a Aδ.  

Vlákna typu A, která vedou somatosenzorické informace, ale jen v menší míře 

čití bolesti a tepla, vstupují do míchy mediálně. Část těchto vláken končí na neuronech 

šedé hmoty stejného míšního segmentu, jiná část přinášející informace ze svalových 

vřetének končí na motoneuronech v lamina IX (dále pokračují jejich axony až 

k extrafuzálním vláknům jako myotatický reflexní oblouk) a největší část silně 

myelinizovaných vláken typu A vstupuje do bílé hmoty zadních provazců, kde se dělí 

na ascendentní a descendentní raménka. Descendentní raménka končí v šedé hmotě 

sousedních kaudálnějších segmentů, ascendentní raménka jsou součástí dráhy zadních 

míšních provazců jako první neuron. [12] 

Vlákna typu C a Aδ vstupují do míchy laterálně a vedou převážně informace      

o bolesti a teplotě. Většina vláken končí v šedé hmotě stejného nebo sousedního 

míšního segmentu na lamina I, II a V, některá až o čtyři segmenty od místa vstupu do 

míchy. V lamina I a V se pak přepojují na neurony, jejichž axony po zkřížení 

v commissura alba tvoří dráhu tr. spinothalamicus. [12] 

Somatosenzorické informace jsou k vyšším strukturám CNS vedeny dvěma na 

sobě nezávislými systémy somatozenzorických drah. Jedná se o lemniskální dráhu, 

která je označena také jako systém zadních provazců míšních, a anterolaterální systém. 

V obou případech jsou první neurony uloženy ve spinálních gangliích. Aferentní axony 

těchto neuronů se dělí na periferní raménka procházející nervy k cílové tkáni. Drahou 
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anterolaterálního systému jsou převáděny informace o taktilním kožním čití s malou 

rozlišovací schopností, tj. čití tepla, chladu a zčásti i bolesti. Lemniskální drahou zas 

informace o jemném taktilním čití s velkou rozlišovací schopností, vibracích a vědomé 

propriocepci. [11; 12] 

 

Anterolaterální systém 

Anterolaterální systém se skládá ze tří neuronů, kdy druhý neuron tvoří dráhu 

tractus spinothalamicus. První neurony začínají ve spinálních gangliích a pokračují do 

zadních rohů míšních. Axony prvních neuronů mohou být slabě myelinizované (vlákna 

typu Aδ) nebo nemyelinizované (C vlákna). Jejich neurity se přímo nebo přes 

interneurony přepojují na druhé neurony této dráhy, které jsou lokalizovány v šedé 

hmotě míšní, konkrétně v V. Rexedově zóně. Druhé neurony se kříží svými neurity na 

druhou stranu míchy přes commissura alba a odtud začíná anteriorním směrem                  

tr. spinothalamicus. Tato dráha prochází jak funiculem anterior, tak i funiculem 

lateralis. Prochází mozkovým kmenem, kde se větví na kolaterály do retikulární 

formace prodloužené míchy, mostu a do šedé hmoty ve středním mozku, přesněji kolem 

aquaeductus Sylvii. Většina vláken druhého neuronu končí na neuronech ncl. ventralis 

posterolateralis thalami, které jsou tak třetími neurony anterolaterálního systému. Jejich 

neurity procházejí přes capsula interna až k parientálnímu laloku do somesthetické kůry 

v gyrus postcentralis, kde končí. V thalamu vytváří tr. spinothalamicus kolaterály do 

ncll. posteriores thalami, kde dochází ke sjednocení somatosenzorických, zrakových a 

sluchových signálů a do ncll. intralaminares thalami, kde se aktivuje ascendentní systém 

pro bolest, chlad a teplo. [12] 

 

Systém zadních provazců míšních 

Systém zadních provazců nebo taky lemniskální systém se skládá ze tří neuronů. 

První neurony, jak už bylo řečeno, jsou uloženy ve spinálních gangliích jako velké 

pseudounipolární neurony, jejichž aferentní axon je silně myelinizovaný. Zóna dendritů 

je na periferii součástí převážně opouzdřených senzitivních receptorů, jakými jsou 

Paciniho a Meissnerova tělíska. Dráhy pro diskriminační taktilní čití a dráhy 

propriocepce z dolních končetin se liší. My se zaměříme na horní hrudní a krční míšní 

segment. Raménka aferentních axonů prvního neuronu vstupující do míchy v těchto 

segmentech tvoří bílou hmotu zadních provazců, fasciculus cuneatus, a končí v            

ncl. cuneatus prodloužené míchy. Zde se přepojují na druhé neurony lemniskální dráhy. 
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Axony druhých neuronů se v prodloužené míše kříží v oblasti označované decussatio 

lemniscorum a dále pokračují jako lemniscus medialis do thalamu. Vlákna lemniscu 

mají somatotopické uspořádání, z dolních končetin jsou uložena ventrálně, z horních 

končetin dorzálně. V thalamu se druhý neuron přepojuje na poslední třetí neuron v          

ncl. ventralis posterolateralis thalami, který vede informace do somesthetické kůry 

v gyrus postcentralis. [12] 

 

Dráhy převádějící proprioceptivní informace do mozečku 

Informace z pohybového aparátu (ze svalových a Golgiho šlachových vřetének, 

z kloubních mechanoreceptorů) jsou zpracovány na třech úrovních. V míšních 

segmentech, v mozečku pro jemnou koordinaci aparátu a v mozkové kůře. [12] 

V míšních segmentech je zabezpečena základní pohybová aktivita, která je 

popisována jako míšní reflexy. Každý míšní reflex začíná podrážděním 

somatosenzorického nebo viscerosenzorického receptoru. Z receptoru je dostředivým 

raménkem informace převedena k míšní struktuře, kde dojde ke zpracování. Dostředivé 

raménko tvoří aferentní axony pseudounipolárních neuronů, které leží ve spinálním 

gangliu zadního míšního kořene. Vlastní zpracovávací jednotku tvoří struktury spinální 

míchy, interneurony a motoneurony. K efektorům je konečná informace vedena 

odstředivým raménkem spinálního reflexu, které je tvořeno axony spinálního 

motoneuronu a probíhá ve ventrálním míšním kořeni. Míšní reflexy lze dělit podle 

jednotlivých kritérií. Dle průběhu odstředivého raménka rozlišujeme somatické             

a viscerální míšní reflexy. Somatické dále dělíme podle toho, které somatosenzorické 

receptory jsou drážděny, na proprioceptivní nebo exteroceptivní reflexy. Podle počtu 

synapsí rozeznáváme reflexy monosynaptické, bisynaptické a polysynaptické. A podle 

rozsahu spojů rozdělujeme na reflexy monosegmentální, kde jsou rozsahy limitovány 

jedním míšním segmentem a více segmenty spinální reflexy polysegmentální. Některé 

reflexy více probereme v dalších kapitolách. [12] 

Do mozečku jsou vedeny proprioceptivní informace cestou tr. bulbocerebellaris, 

tr.spinocerebellaris posterior a anterior a tr. cuneocerebellaris. Tractus bulbocerebellaris 

vede propriocepci z horních končetin a krku. Informace ze svalových vřetének dolních 

končetin a z kaudální části trupu jsou do kůry spinálního mozečku vedeny 

tr.spinocerebellaris posterior a anterior. A proprioceptivní informace z horních končetin 

a kraniální části trupu jsou vedeny tr. cuneocerebellaris a končí na neuronech spinálního 

mozečku. Po přepojení jsou informace z mozečku převáděny cestou lemniscus medialis 
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do thalamu a odtud dále do mozkové kůry. Mozeček tak kontroluje informace jdoucí do 

kůry a následně motorickými drahami ke svalům, a podílí se tak na řízení motoriky.  

[12; 13] 

 

Vyšší struktury CNS 

 

Do mozkové kůry jsou vedeny informace o přesné pozici jednotlivých částí těla, 

o rozsahu a směru pohybu, o tvaru, velikosti a váze předmětů, které svíráme v dlaních. 

Mozková kůra je rozdělena podle Brodmanna na 11 okrsků (regio) a 52 oblastí (area), 

které jsou morfologicky i funkčně odlišné. Rozeznáváme okrsky: regio postcentralis     

(s funkcí somatosenzorickou), regio praecentralis (s motorickou funkcí), regio frontale 

(asociační oblast), regio insularis (integrační funkce), regio temporalis (sluchová 

funkce), parietalis (asociační funkce), occipitalis (zraková funkce), regio cingularis a 

retrosplenialis (limbický systém), regio hippocampica (s funkcí čichu a mimovolní 

paměti) a regio olfactoria (bazální čichová kůra). Všechny dráhy, o jejichž struktuře 

jsem se zmínila výše, končí v oblasti somatosenzorické kůry. Korová projekční oblast 

somatosenzorického systému zahrnuje tři velké oddíly: přední parietální korovou oblast, 

zadní parietální korovou oblast a sekundární somatosenzorickou korovou oblast.          

[12; 13] 

První je uložena v gyrus postcentralis a na mediální ploše hemisféry v zadním 

úseku lobulus paracentralis. Jsou zde Brodmannovy arey 1, 2, 3a a 3b. Brodmannova 

area 1 dostává informace z rychle se adaptujících somatosenzorických nervových 

zakončení v kůži, area 2 z nervových zakončení v kůži registrující pozici kloubů a tlak 

v hlubokých tkáních, Brodmannova area 3a přijímá informace převážně ze svalových 

vřetének a area 3b zase z pomalu a rychle se adaptujících somatosenzorických 

nervových zakončení v kůži. [12] 

Druhá zadní parietální korová oblast se nalézá v oblasti lobulus parietalis 

superior et inferior. K somatosenzorických funkcím mají vztah pouze Brodmannovy 

arey 5a, 5b a 7b, které se zde krom jiných nacházejí. Funkčně je tato oblast spojena 

s limbickým a zrakovým systémem. Generuje například ve spolupráci s motivačními 

centry takový vzorec chování, kdy je pozornost organismu směřována na 

somatosenzorický podnět působící na povrchu těla.  

Poslední sekundární somatosenzorická korová oblast se nalézá v parietálním 

laloku na horním valu sulcus lateralis a je recipročně s ostatními oddíly spojena. [12] 
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Somatosenzorickou kůru dělíme také na primární a sekundární. Primární a 

sekundární projekční oblasti jsou charakteristické tím, že se do nich promítají přesně 

definované funkce. Ty jsou v konkrétní oblasti převažující a jsou jasně a zřetelně 

určené. Primární somatosenzorická oblast přijímá většinou aferentaci z talamických 

specifických jader. Somatosenzitivním analyzátorem je tu analyzátor kožní senzitivity, 

uložený v této oblasti v gyrus postcentralis v parietálním laloku. Je do něj přiváděna 

aferentace z ventrobazálního jádra talamu a končí zde dráhy, které přivádějí vzruchy        

z receptorů pro dotyk, teplo, chlad, bolest a ostatní senzitivní podněty. Primární 

somatosenzorická kůra (SI) je uspořádána ve formě homunkula, kdy největší projekci 

má oblast ruky, zejména palec, dále oblast obličeje a speciálně oblast jazyka. Podle 

velikosti projekce můžeme přikládat funkční význam jednotlivým orgánům. Sekundární 

somatosenzorická oblast (SII) je umístěna kaudálně a dorzálně od oblasti SI. Je v ní 

somatotopické uspořádání do bilaterální projekce, čili na každé hemisféře jsou projekce 

z obou polovin těla, zatímco v primární oblasti SI je projekce vždy kontralaterální. 

Sekundární somatosenzorická oblast má tak význam pro bilaterální koordinaci 

motorických a senzorických funkcí (např. současná činnost obou rukou při hře na 

klavír). [12] 

 

 

3.2. Neurofyziologie 
 
 

Všechny informace z vnějšího okolí jsou přinášeny přes výše uvedené struktury 

a dráhy do centrálního nervového sytému ve formě akčních potenciálů. Akční 

potenciály jsou nervové signály, které v zakódované formě přenášejí různé druhy 

informací. Jsou jediným druhem signálu, který nervová soustava při přenosu informací 

používá. Pomocí akčních potenciálů je přiveden podnět do senzorických center, která 

tak získají informace o kvalitě, intenzitě a lokalizaci podnětu. Přenos signálu mezi 

neurony se uskutečňuje prostřednictvím synapsí. Synapse spojují neurony funkčně, ty 

však zůstávají od sebe odděleny cytoplazmatickou membránou. [43] 
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Mechanismus kódování somatosenzorických informací  

 

Přenos signálu z vnějšího prostředí probíhá nejprve transfomací mechanického 

signálu v elektrický. Po stimulaci receptoru podnětem z vnějšího prostředí se membrána 

receptoru depolarizuje. Zakončení primárních aferentních vláken taktilních čidel               

a proprioceptorů je vybaveno kationovými kanály, které se otvírají a zavírají změnou 

mechanického napětí povrchové cytoplazmatické membrány, kterou kanály procházejí. 

Napětí membrány vzroste po deformaci kůže nebo tkáňových struktur uvnitř a vně 

kloubu při působení taktilního podnětu či pohybu končetiny. Poté se otevřou uvedené 

kanály a nastane difuse Na+ a Ca2+ do intracelulární tekutiny nervového vlákna                  

a následně poklesne negativita membránového napětí. Depolarizace stoupá se zvětšující 

se intenzitou podnětu a rychlostí změny aplikace podnětu. Tato lokální a gradovaná 

napěťová změna je potenciál, který nazýváme receptorový nebo také generátorový, 

nemůže se však šířit do centrálního nervového systému, poněvadž nepronikne do větší 

vzdálenosti než je 1mm. Proto se generátorový potenciál musí převést do formy akčního 

potenciálu. To se stane díky zvětšující se depolarizaci receptorového potenciálu, jehož 

amplituda musí dosáhnout alespoň prahové velikosti. Až pak se odpálí v místě prvního 

Ranvierova zářezu na začátku myelinizované části aferentního vlákna salva akčních 

potenciálů a vzruch se pak může šířit do vyšších nervových struktur. [37; 43] 

 

Míšní reflexy- proprioceptivní 

 

Po aferentních vláknech ze somatosenzorických receptorů přicházejí akční 

potenciály i k alfa motoneuronům, které vykazují nepřetržitou vzruchovou aktivitu. 

Aktivita těchto motoneuronů má za následek změnu svalového tonu. Je řízena                

ze supraspinálních oblastí CNS, které působí na alfa motoneurony prostřednictvím 

sestupných drah. Svalový tonus se však neustále odchyluje od požadované úrovně CNS. 

Příčinou jsou rušivé vlivy zevního i vnitřního prostředí, např. svalová únava. Na úrovni 

míšní a kmenové existují neuronální regulační obvody schopné zabránit těmto 

nežádoucím změnám. Jsou schopné trvale kontrolovat délku a mechanické napětí 

pracovních vláken svalu. Tyto obvody jsou součástí proprioceptivních reflexů, mezi 

které patří myotatický (napínací) reflex a obrácený myopatický reflex. Jsou vyvolány 

stimulací svalových vřetének a Golgiho šlachových tělísek a jejich význam spočívá 

v regulaci svalového tonu. [37] 
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Napínací reflex je reflex šlachookosticový, jehož čidlem je svalové vřeténko. 

Intrafuzální vlákna svalového vřeténka se mohou stahovat vlivem podnětů, které k nim 

přicházejí po axonech gama motoneuronů (patřící do skupiny A-γ). Více viz „Gama 

systém“. Krom eferentních vláken jsou receptorové oblasti svalových vřetének 

opředeny terminály aferentních vláken senzorických neuronů, jejichž těla leží                

ve spinálních gangliích. Svalové vřeténko se podráždí prodloužením okolních 

extrafuzálních vláken. Dojde i k podráždění receptorové oblasti intrafuzálního vlákna, 

protože je s extrafuzálním paralelně spojeno, a tak k deformaci senzorických terminál. 

Jejich deformace vede ke vzniku generátorového potenciálu, který po dosažení prahové 

hodnoty odpálí salvu akčních potenciálů. Akční potenciály se dostanou až do míchy, 

kde aktivují alfa motoneurony, které aktivují kontrakci homonymního svalu a jeho 

synergistů. Zkrácení extrafuzálních vláken při jejich kontrakci vede k relaxaci 

receptorové oblasti intrafuzálních vláken a k opačnému efektu na svalu. [37] 

Obrácený napínací reflex je ochabnutí svalu jako odpověď na silné pasivní 

napnutí. K ochabnutí dochází, když při pasivním protažení dosáhne mechanické napětí 

určité kritické velikosti, kontrakce myopatického reflexu ustane a sval naopak relaxuje. 

Receptorem obráceného napínacího reflexu jsou Golgiho šlachová tělíska lokalizovaná 

ve šlaše svalu, která fungují jako ochranný mechanismus bránící ruptuře svalu. 

Vykazují také citlivost i při aktivní kontrakci, kontrolují tak napětí svalu. Mají jedno 

senzorické vlákno, které proniká do tělíska a v jeho nitru se větví na velký počet 

terminál. Tělo neuronu leží ve spinálním gangliu. Po vstupu do míchy vytváří přes 

inhibiční interneuron spoje na alfa motoneurony homonymního svalu a přes excitační 

interneuron spoje na alfa motoneurony příslušných antagonistických svalů. Uplatňuje se 

zde mechanismus reciproční inervace. Přes spoje s drahou zadních provazců míšních se 

signál šíří až do somatosenzorického kortexu. Při pasivním natažení svalu nebo jeho 

aktivní kontrakci se kolagenních vlákna receptoru protáhnou a stisknou mezi sebou 

nervové terminály. Zmíněný mechanický podnět vede až k akčnímu potenciálu, který se 

pak šíří dál. [37] 

 

Reciproční inhibice 

Při všech motorických aktivitách je činnost jedné svalové skupiny současně 

spojena s relaxací příslušné antagonistické svalové skupiny. Tento jev se nazývá 

reciproční inhibice a neuronální mechanismus, který to způsobuje, reciproční inervace. 

U napínacího reflexu je reciproční inhibicí to, když aferentní vlákno po vstupu do míchy 
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vyšle excitační kolaterály k inhibičním interneuronům, které tlumí alfa motoneurony 

antagonistických svalů. [37] 

 

Gama systém 

Centrální část svalových vřetének se může natáhnout nejen prostřednictvím 

svalu, ale i kontrakcí intrafuzálních vláken inervovaných systémem gama vláken. Řízení 

intrafuzálních vláken se tedy může realizovat vlákny A-γ z tzv. gama motoneuronů 

předních rohů míšních. Základní centra gama systému jsou v míše. Tato regulace je 

závislá na stupni natažení svalu a má charakter autoregulačního zpětnovazebného 

systému, který řídí dráždivost receptoru v závislosti na intenzitě a kvalitě podnětu. 

Nazývá se γ-systém. [49] Gama systém řídí především retikulární formace 

transformující i regulační vlivy z mozečku, bazálních ganglií a mozkové kůry. Asi        

30% motorických vláken ve svalu je typu A-γ. [52] Vzruchová aktivita po podráždění 

gama motoneurony bude při dalším podráždění vyvolaném protažením svalu výrazně 

vyšší a reflexní stažení mohutnější. Gama inervace tedy řídí citlivost svalových 

vřetének. [37] 

 

Míšní reflexy- exteroceptivní 

 

 Exteroceptivní reflexy se vybavují drážděním kožních algických nebo taktilních 

receptorů. Jejich neuronální struktury jsou složitější než u předchozí skupiny, protože 

mezi senzorickou a motorickou buňku je vřazen často velký počet interpolovaných a 

propriospinálních neuronů. Jde tedy o reflexy polysynaptické. Mezi nejdůležitější patří 

flexorový (obranný) reflex. Flexorový reflex se vybavuje stimulací kožních nociceptorů, 

kdy odpovědí je stažení příslušné flexorové svalové skupiny. Cílem je zajistit co 

nejrychleji oddálení drážděné partie těla od škodlivého podnětu. Podobně jako                  

u ostatních spinálních reflexů je kontrakce jedné svalové skupiny doprovázena 

reciproční inhibicí příslušných antagonistů. [37] 
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3.3. Poruchy čití 
 
 

V klinické praxi se rozlišují dva základní druhy citlivosti - povrchové a hluboké. 

Do kategorie povrchové patří vnímání bolesti, chladu, tepla, dotyku a lehkého tlaku. Do 

kategorie hluboké citlivosti polohocit, pohybocit a vnímání vibrace. Každá kategorie má 

svou dráhu jak již bylo uvedeno. Pro povrchové čití je to systém spinothalamický, pro 

hluboké čití lemniskální systém. Při izolovaných poruchách citlivosti záleží na tom, jaká 

dráha je porušena, čili jaké čití bude následně narušeno. Jedná se o disociované poruchy 

čití. Při poruše obou systémů vznikají poruchy čití asociované neboli globální. [2] 

Poruchy citlivosti se mohou subjektivně projevit jednak bez aplikace vnějšího 

podnětu, jednak narušeným, nesprávným vnímáním vnějšího podnětu. Poruchy citlivosti 

jsou subjektivní a objektivní. [52] Mezi subjektivní poruchy citlivosti patří poruchy 

zvané parestézie, které vznikají bez vnějšího podnětu a jsou to spontánní nepříjemné 

pocity (brnění, mravenčení). Dále jsou to neuralgie, záchvatové bolesti probíhající 

v periferním nebo hlavovém nervu; talamické bolesti, palčivé, neovlivnitelné 

analgetiky, obvykle lokalizované bolesti na polovině těla a krom dalších i kořenové 

bolesti probíhající v míšních kořenech. Mezi objektivní poruchy citlivosti řadíme 

dysestezie, abnormální pocity, které neodpovídají vyvolávajícímu podnětu; hypestézie, 

snížené vnímání citlivosti; anestézie, úplná ztráta citlivosti a hyperestézie, zvýšení 

kvality citlivosti. [2; 52] 

 

Poruchy citlivosti v závislosti na místě poruchy 

Při lézi periferního nervu vzniká globální porucha čití a jsou porušeny všechny 

modality v příslušné oblasti (area nervina) toho nervu. Při postižení více periferních 

nervů např. u polyneuropatie vzniká typická cirkulární punčochovitá nebo rukavicová 

porucha čití akrálně na končetinách. Mohou být více postižená tenká vlákna pro teplo, 

chlad a bolest nebo jindy silná vlákna pro propriocepci a vibrace. U poškození kořenů 

míšních nervů nastává porucha povrchové citlivosti v oblasti area radicularis, která se 

též označuje jako dermatom. Je to senzitivní segment kůže inervovaný vlákny jednoho 

zadního kořene. Při provazcových míšních lézí vznikají disociované poruchy citlivosti, 

nemají segmentální, ale cirkulární charakter. Záleží na dráze, která byla poškozena. Při 

lézi v oblasti canalis centralis vzniká tzv. syringomyelie, kdy člověk necítí bolest a 

teplo, při poruše zadních provazců míšních vzniká tabická porucha hlubokého čití.       
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U difúzních a transverzálních míšních lézí jsou poruchy čití globální, nedisociované.      

U poškození poloviny míchy, tzv. Brown-Séquardův syndrom, dochází k poruše taktilní 

a hluboké citlivosti homolaterálně a termického a algického čití kontralaterálně. Pokud 

jsou poškozeny oblasti horního mozkového kmene a capsula interna, vznikají globální 

poruchy na kontralaterální straně těla, a to hemihypestézie nebo hemianestézie. U lézí 

kortexu a subkortexu vznikají převážně distálně lokalizované poruchy citlivosti na 

končetinách na kontralaterální straně podle somatotopického uspořádání v senzitivním 

kortexu. [2; 52; 27] 

 

 

3.4. Vývoj čití 

 
 

Jednotlivé fáze formace a organogeneze CNS jsou přesně načasované, některé se 

navzájem překrývají. Zrání CNS nekončí porodem, ale pokračuje v kojeneckém             

i pozdějším věku. [35] Během prvního roku života dochází k dalšímu morfologickému  

a funkčnímu vývoji CNS. Morfologickou stránku charakterizuje postupná myelinizace  

a větvení nervových drah. Při narození je myelinizovaná sotva jedna třetina nervových 

vláken. K myelinizaci ostatních dochází v dalších 18-ti měsících, někdy až kolem 5. až 

6. roku. Nejpozději dozrávají dráhy mozečkové a asociační dráhy v nefrontálních 

oblastech. [34] 

Smyslové vnímání se vytváří během vývoje chronologicky a jednotlivé smysly 

fungují v úzké spojitosti s pohybovým systémem. Hmat je u dětí vyvinutý již po 

porodu, stejně tak kinestetický smysl (citlivost pro hloubku, rovnováhu a prostorovou 

orientaci jako podklad pro vnímání pohybu). Další smysly jako jsou zrak, čich, sluch a 

chuť dozrávají až po narození s přibýváním podnětů z vnějšího okolí. Již u novorozence 

je dobře vyvinutý sluch, čich i chuťové preference (dává přednost sladké chuti). Zrak se 

vyvíjí postupně v dalších měsících. U novorozence je pohyb očí jen horizontální, 

novorozenec často strabuje a vidí jen na krátkou vzdálenost. Po 6. měsíci již dítě 

dokonale fixuje, nešilhá a zraková ostrost dosahuje hodnoty 20/40 (6/6 až 5. rokem). 

Čím více stimulů dítě dostává, tím lépe se může učit ze zkušeností. Po narození jsou 

jeho smysly vystaveny dostatečné zátěži z podnětů nového vnějšího prostředí a mohou 

se tedy lépe vyvíjet. [8; 15] 

 

22 
 



3.4.1. Exterocepce a propriocepce 

 
Ke vzniku receptorů vedl během fylogenetického vývoje příjem podnětů ze 

zevního i vnitřního prostředí. Buňky receptorů jsou deriváty neuroektoblastu a složité 

receptory obsahují i elementy povrchového ektoblastu a mezenchym. [23] 

Vývoj exterocepce souvisí s vývojem kůže a jejích derivátů. Kůže se vyvíjí 

během prenatálního vývoje od 7. týdne, kdy je epidermis tvořena jednovrstevným 

epitelem a bazální vrstvou buněk ektoblastického původu, podkožní vazivo zas 

mezoblastického původu. Ve 4. měsíci má fétus všech 5 epidermálních vrstev a v         

9. měsíci dorůstají již nehty, jejichž přesahování je známkou donošenosti plodu. 

Povrchové taktilní čití je první recepční funkcí fétu. Kožní čidla oproti receptorům pro 

zrak a sluch, které se plně uplatňují až po narození, fungují již od 2. měsíce prenatálního 

období. U novorozence jsou na dotyk nejcitlivější oblasti kolem očí, oblasti rtů, 

mozkové části hlavičky, dlaní a chodidel. Dotyková citlivost je největší mezi                  

8. až 10. rokem, stejně jako citlivost proprioceptorů. [23] 

Vývoj propriocepce není ani v kojeneckém období přesně zmapován, poněvadž 

hlubokou citlivost nelze u novorozence klinicky vyzkoušet. První hodnocení můžeme 

provést až koncem 9. měsíce, kdy lze vyšetřit taxi horních končetin bez zrakové 

kontroly, a to např. zakrytím očí dítěte, které se natahuje pro hračku. Za fyziologického 

stavu se dítě, přesto že nevidí, natáhne do správného místa a dožaduje se touženého 

předmětu. Hluboká citlivost je velmi významná jak pro uvědomění si polohy vlastních 

končetin (polohocit), tak při vnímání a realizaci pohybu (pohybocit). Bez dobré 

proprioceptivní aference nelze také očekávat včasné a správně vzpřímení a udržení 

rovnováhy dítěte. Pro rozvoj vzpřímené bipedální lokomoce je propriocepce 

bezpodmíněčně nutná. [47] 

 

3.4.2. Stereognozie 

 
 Stereognózie se vyvíjí v postnatálním období. Souvisí s dozráváním CNS            

a úchopovou funkcí ruky. Při dokončení vývoje stereognózie v oblasti ruky se objevuje 

dílčí vzor opory o horní končetiny a dítě má v tomto držení radiální tvar úchopu (flexe 

palce při abdukci prstů). Kolář [33] udává plnou stereognostickou funkci ruky                

v 4,5. až 5. měsíci. V tomto období se doposud převažující ulnární úchop postupně 
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posunuje k radiální straně až je dítě schopno plného radiálního úchopu s opozicí palce 

(6. měsíc). [8] 

 

3.4.3. Diskriminační čití 

 
Diskriminační čití se člověka zdokonaluje od narození do dospělosti. Vnímání 

doteků je vždy mnohem intenzivnější na akrálních částech končetin a v obličeji. Lze si 

to ověřit právě testem diskriminačního čití pomocí změření vzdálenosti, na kterou 

rozlišíme dva dotykové body jako samostatné. Zráním CNS se vzdálenost zmenšuje, 

např. na špičce třetího prstu je v šesti letech průměrná vzdálenost rozeznaných dvou 

bodů 3,82mm, v osmi letech 2,83mm a v dospělosti 2,96mm. V dospělosti se zrání již 

zastavuje, zatímco růst končetiny dále pokračuje a body se od sebe více vzdalují. Proto 

je paradoxně větší vzdálenost dvou bodů u dospělého oproti osmiletému dítěti. [50] 

 

 

3.5. Vyšetření a hodnocení čití 

 
 

Jak udává Haladová a Nechvátalová [21] vyšetření čití je velmi důležitou 

součástí hybného systému, neboť poruchy čití se často kombinují s poruchami hybnými. 

Senzitivní dráhy patří do rámce aferentních drah. Díky fyziologickým poznatkům           

i ověření v praxi víme, že programování pohybu probíhá primárně v aferentních 

centrech a že lze také aferenci výrazně ovlivnit nejen programováním normálního 

pohybu, ale že jí lze využít i v reedukaci hybných poruch. Dokladem toho je                  

např. úspěch metod proprioceptivní nervosvalové facilitace (PNF), senzomotorické 

stimulace a celé řady jiných. [21] 

V neurorehabilitaci je testování stavu nemocných nezbytnou součástí stanovení 

léčebného postupu a hodnocení efektivity terapie. Umožňuje kromě popisu postižení 

hodnotit klinickou změnu, srovnávat úspěšnost různých léčebných postupů na úrovni 

evidence based medicine (medicína založená na důkazech). [51] 

Při neurologickém vyšetření hodnotíme percepci na končetinách i celém těle, 

kterou obecně dělíme na povrchové a hluboké čití. Rozlišujeme několik kvalit a 

používáme různých podnětů i pomůcek. Čití vyšetřujeme kvalitativně, kvantitativně a 

topicky. Hodnotíme, zda vyšetřovaná osoba cítí aplikovaný podnět (kvalitativní 
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charakter čití), v jaké oblasti došlo ke změně (topický charakter čití) a také kvalitu, 

případně i intenzitu podnětu (kvantitativní charakter čití). Intenzitu můžeme rozlišovat 

jako normální-normostézii, sníženou-hypestézii, zvýšenou-hyperestézii a necitlivost 

jako anestézii. Topicky rozlišujeme area nervina, area radicularis, area acralis, area 

insularis, hemiarea a paraarea. Při vyšetření citlivosti na horní končetině vyšetřujeme 

senzitivní modality pro zápěstí a ruku v dermatomech C6, C7 a C8, a pro předloktí           

v dermatomech C5, C6, C7, C8 a Th1. U ramenního kloubu vyšetřujeme dermatomy 

C4, C5, C6 a C7, a v podpaží a na mediální straně paže ještě dermatomy Th2 a Th3. 

[18; 44; 53]  

Pacient musí být schopný komunikace a měl by adekvátně reagovat, neměl by 

být podchlazený, vyšetřuje se proto v pokojové teplotě. [53] Pokud by všichni pacienti 

byli ostražití, inteligentní, pozorní, objektivní a neovlivnitelní, přesné senzorické 

zkoušky by znamenaly málo potíží. Bohužel všechny tyto atributy jsou velmi zřídka 

nalezeny u každého jednotlivce. Senzorické zkoušky mohou být jedny z nejtěžších a 

časově náročných části neurologického vyšetření. Avšak ne všechna neurologická 

onemocnění musí zahrnovat i smyslové postižení, u takových lze pak stav celkem 

rychle a jednoduše stanovit. U ostatních případů již mohou být smyslové poznatky pro 

diagnózu životně důležité. Spolehlivá technika senzorického hodnocení má pak velký 

praktický význam. [1] 

 

 

Vyšetření povrchového čití (exterocepce):  

 

Povrchové čití vyšetřujeme tak, že se dotýkáme pokožky vyšetřovaného, který 

má zavřené oči a žádáme ho, aby nám sdělil, jaký pocit vnímá. Údaje zakreslujeme do 

schematického obrázku postavy, který by měl být k dispozici při vyšetření poruch čití. 

[48] 

 Taktilní čití - smotkem vaty, kouskem špejle, uchopovací stranou 

neurologického kladívka nebo štětičkou se dotýkáme vyšetřovaných kožních 

oblastí na těle pacienta. [44] 

 Termocepce - dvěma zkumavkami, z nichž jedna je naplněna horkou a druhá 

studenou vodou se dotýkáme kůže pacienta, který nám sdělí, která je studená a 

která teplá. [48] 
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 Dotyk filamenta - dotykem nylonového filamenta, které je kalibrováno na 

konkrétní hodnotu, které bývá dosaženo při tlaku, kdy dochází k ohnutí 

filamenta, hodnotíme úroveň čití podle správně registrovaných taktilních vjemů 

z celkového počtu aplikací. [44] 

 Rozlišení tupých a ostrých podnětů - dvěma hroty z různých materiálů (ostrý 

hrot z kovu, tupý hrot ze dřeva) se dotýkáme vyšetřované osoby, která se 

zavřenýma očima rozeznává jejich materiál. [44] 

 Dvoubodová diskriminace - aplikujeme současně dva stejné body a posuzujeme 

vzdálenost, kterou je vyšetřovaná osoba schopna ještě rozlišit jako dva oddělené 

podněty. Nejmenší vzdálenost, kterou lze u člověka rozlišit jako dva od sebe 

vzdálené samostatné body, je u horní končetiny na bříškách prstů, větší na 

dlaních, na hřbetu ruky a nejhorší na předloktí a paži. Pro jednotlivé oblasti na 

těle dle Opavského [44] nejsou stanoveny přesné normy, protože dvoubodová 

diskriminace je věkově závislá schopnost, kdy se s narůstajícím věkem zvětšují 

ve všech oblastech zjišťované vzdálenosti pro odlišení dvou bodů. Dvoubodová 

diskriminace se nejsnadněji provádí s malým posuvným měřidlem nebo 

kružítkem. [1] 

 Grafestézie - je schopnost rozpoznat písmena nebo číslice napsané na kůži 

tupým předmětem. Pacient zavře oči a vyšetřující nakreslí písmena nebo číslice 

na dlaň, přední stranu předloktí, stehna nebo bérce. Přesná čísla, jako je 8, 4 a        

5 by měly být první, a pokud jsou správně rozpoznána, obtížnější čísla jako jsou 

6, 9 a 3 mohou být použita pro jemnější testování. Je-li periferní vnímání 

ztraceno, grafestézie bude chybět, ale pokud je periferní vnímání normální, 

absence grafestézie pak znamená parietální kortikální lézi. [5] 

  Vyšetření nocicepce - vyšetřujeme aplikací bolestivých podnětů                  

(např. píchnutím ostrým předmětem) na oblasti kůže, dle Opavského není toto 

vyšetření součástí rutinního neurologického vyšetření, proto se s ním jako 

fyzioterapeuté příliš často nesetkáme, ani sami nevyšetřujeme. [44] 
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Vyšetření hlubokého čití (propriocepce): 

 

Při vyšetření hlubokého čití využíváme rychlého protažení svalu, šlachových 

reflexů i vyšetření EMG. Tyto vyšetření doplňujeme vyšetřením polohocitu, 

pohybocitu, vibračním vyšetřením a dalšími. [48] 

 Statestézie - je vyšetření polohocitu (angl. sense of position), kdy má 

vyšetřovaná osoba určit s vyloučením zrakové kontroly do jaké polohy byla 

nastavena její končetina nebo její část. Lze ji hodnotit tím, že jednu končetinu 

uvede pacient do stejné polohy druhé končetiny, v jaké byla už předem 

nastavena vyšetřujícím, opět se zavřenýma očima. [44] 

 Kinestézie - je vyšetření pohybocitu, které se na dolních i horních končetinách 

vyšetřuje nejčastěji na prstech. Vyšetřující uchopí prst pacienta z laterální strany 

a pohybuje s ním pomalu do flexe a extenze, přičemž vyšetřovaný udává, kdy 

pohyb začíná, jakým směrem pohybujeme a kdy končí. Dráždíme tím 

proprioceptory v kloubu a svalových vláknech. Prstem pohybujeme pomalou 

rychlostí. Pomalé pohyby jsou totiž méně stimulující než rychlé, a tak nám 

pomohou odhalit jemné rozdíly v hodnocení kinestézie. [1; 44] 

 Parestézie - je vyšetření vibračního čití, kdy se používá ladička 128 Hz, která má 

na svém jezdci na každém rameni vyznačený černý trojúhelník na bílém 

podkladu se základnou dole a vzdálenost od základny je rozdělena stupnicí od        

0 do 8. Když vyšetřujeme vibrační čití na horní končetině, přiložíme 

rozechvělou ladičku na první článek palce nebo processus styloideus radii a 

sledujeme zrakovou interferencí bílé a černé vznikající a narůstající trojúhelník a 

stupeň, k němuž vrchol trojúhelníku dosáhne při udání pacientem, že pocit 

vibrací vymizel. Za abnormální se považují hodnoty pod 3,5. [44] 

 Stereognózie - je schopnost rozpoznat objekt čistě vnímáním jeho tvaru a 

velikosti. Současně můžeme vyšetřit i exterocepci tím, že se zeptáme na povrch 

předmětu a materiál, z kterého je předmět vyroben. Testovací objekt musí být 

známý, snadno rozpoznatelný a dostatečně velký. Pacient by měl zavřít oči a 

testovací objekt se mu umístí nejprve do ruky, u které máme podezření nějaké 

abnormality. Poté je pacient požádán, aby objekt identifikoval. Pokud se nezdaří, 

nebo trvá delší dobu, než se pacient rozhodne, měl by být předmět umístěn do 

druhé ruky. Provedeme pak srovnání přesnosti a rychlosti odpovědi u obou 
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končetin. Obvykle bude ihned zřejmé, zda pacient vnímá objekt správně nebo 

ne. Jestliže je stereognózie porušena, normální zručný pohyb ruky při 

pojmenovávání neznámého objektu, chybí. Ruka se pohybuje jako celek, nikoli 

jako série malých kloubů. Často je porucha citlivosti zřejmá, když si pacient ani 

neuvědomí, že mu bylo něco vloženo do ruky. [5; 44] 

 

Při diagnostice senzitivních poruch, periferních nervových lézí a lézí v oblasti 

vyšších nervových centrech se využívají i další testy, obzvláště v zahraničí. Patří mezi 

ně „Localization of touch“, kdy vyšetřovaný udává místo na těle, kde cítí - lokalizuje 

stimul, který mu vyšetřující aplikuje na kůži dotykem. Lokalizace je nejvhodnější             

u vyšetřování periferní nervové léze po celkové úpravě, protože špatná lokalizace, které 

obvykle nastává po zahojení, může vážně omezit funkci. Dalším testem také 

nejužívanějším u lézí periferních nervů je tzv. „Moberg pick up test“, kdy pacient 

uchopuje postiženou horní končetinou různé předměty (knoflík, mince), pokládá je do 

krabičky a poté zpět na stůl, ale již s vyloučením zrakové kontroly. Vyšetřující měří čas 

a sleduje, jakými prsty pacient předměty uchopuje. Tento test patří spíše k testování 

úchopů. [26] Je další řada testů, která se v cizině používá, ale můžeme se setkat                

i s takovým názorem, kdy je podle Edwardse [14] významnější identifikovat příznaky 

ve vztahu k poruše a handicapu zdravotně postiženého než klást důraz na podrobný 

popis neurologických onemocnění.  

 

 
3.6. Kineziologie úchopu 

 

 

Kineziologie studuje jak běžné polohy a pohyby (úchop), tak i pohyby méně 

obvyklé (pracovní, sportovní) u lidí zdravých i nemocných. Dále sleduje tvar pohybu, 

jeho příčiny a závislost na zevních a vnitřních podmínkách. Při diagnostice hybných 

poruch bychom měli znát normální rozsah pohybu vzhledem k věku, dále konstituci              

a aktivaci jednotlivých svalů v dynamických pohybových stereotypech. Teprve pak lze 

v patologických stavech poznat primární a sekundární následky hybné poruchy. 

Percepce horních končetin a její poruchy, jak už jsem několikrát zmínila, ovlivňuje 

hybnou funkci končetiny. Pro pochopení patologického vztahu musíme nejprve znát 

funkci, zákonité vztahy a jejich uplatnění na pohybovém systému v normě. [28] 
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Hlavní funkcí horní končetiny je úchop. Schopnost uchopit předmět rukou patří 

k základním prototypovým činnostem, které tvoří pohybovou výbavu ruky. V průběhu 

fylogenetického vývoje se lidská ruka přizpůsobila na pevné uchopení předmětu 

různého tvaru a na manipulaci s ním. Po mozku, a tedy myšlení, je ruka bezesporu 

nejdůležitější pomůckou člověka. Zprostředkovává hmatem a úchopem slova                  

i představy člověka. Velký význam zde má však čití. Čití, ať již povrchové nebo 

hluboké, spolu s vnímáním bolesti je jedním z důležitých faktorů úchopu podobně jako 

hmat. Čití i hmat se společně zúčastní na řadě druhů činností, informačních mechanismů 

a podílejí se značnou měrou na účinném úchopu. Dle Hadraby [19] lze úchop obecně 

definovat jako aktivní dotyk za spoluúčasti hmatu s cílem udržet předmět                  

a s eventuálním dalším cílem předmět užít k určité činnosti. [36; 19] 

 

Úchopovou funkci dělíme (podle Véleho [53]) na 6 hlavních variant úchopu: 

1) Úchop s terminální opozicí palce a ukazováku (štipec) 

2) Úchop se subterminální opozicí palce a ukazováku (pinzeta) 

3) Úchop s laterální opozicí (klepeto) 

4) Úchop palmární s palcovým zámkem (celou rukou) 

5) Úchop digitopalmární (úchop mezi dlaní a prsty) 

6) Úchop interdigitální 

 

Ruka je velmi jemný nástroj a její správná funkce závisí na schopnosti 

stereognózie. Hlavní informace jsou zprostředkovány kožní i proprioceptivní aferencí. 

Hlavním dodavatelem těchto senzorických informací pro ruku je nervus medianus. Při 

jeho poškození je motorická funkce ruky omezena v malé míře, ale ruka celkově pro 

zhoršenou prostorovou orientaci neslouží k vyšší potřebě. Reedukace funkce 

jednotlivých svalů a jejich funkcí se provádí jak u centrálních tak i periferních lézí, ale 

komplexnost funkce ruky nelze tímto cvičením získat. Tím pouze vytvoříme vhodné 

podmínky pro komplexní funkci ruky, kterou lze procvičovat pouze pohyby spojenými 

s určitými konkrétními úkoly. Proto je nejvhodnější metodou pro obnovení složitých 

funkcí ruky léčba prací, kde se ruka současně učí, zdokonaluje a posiluje i tím, že musí 

řešit různé situace. Tato léčba prací se dá zařadit do ergoterapie cílené na postiženou 

oblast. Provádí se činnost v různých situacích, polohách a pozicích, aby se cvičil 

oslabený sval a nedošlo k substituci jinými zdravými svaly. Oproti léčebnému tělocviku 
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ve fyzioterapii je tato léčba prací zábavná, méně únavná a hlavně motivující. Pacient 

navíc vydrží při dobře volené ergoterapii končetinu zatěžovat déle. [46; 53] 

 

 

3.7. Vnímání čití rukama 

 

 

Kožní vnímání hraje podstatnou roli ve vnímání vnějšího světa. Nejvíce kožních 

receptorů je v kůži konečků prstů a zde je hmat nejcitlivější. Kvalita vnímání je tím 

lepší, čím lépe dokážeme rozlišovat menší a jemnější rozdíly. Taktilní vnímání lze však 

dle Hermachové [31] do jisté míry ovlivňovat, snižovat či zvyšovat i zlepšovat jeho 

kvalitu. Vnímání kůže zlepšujeme učením. Například u dětí, které se narodí jako 

nevidomé, tvoří výcvik hmatu a vnímání rukama základ pro rehabilitaci. Výcvik hmatu 

je zaměřen na získání dovednosti hmatání prsty, hmatové citlivosti, smyslu pro 

poznávání detailů a na rozvoj hmatové pozornosti. Pro rozvoj hmatu je důležitý 

uchopovací reflex u novorozence, který se později vyvine ve vyšší formu úchopů. 

Hmatové vnímání může být také omezeno důsledkem negativního působení fyzikálních, 

chemických a biologických faktorů. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitu hmatu, patří 

např. tlak, chlad, popáleniny, poleptání, cizí těleso v kůži, ale i únava, ekzém a mykózy. 

Proto je nutno o své ruce dbát, dodržovat čistotu rukou, ošetřovat krémy a pravidelně 

provádět manikúru. [31] 

Vnímání je spojeno s pohybem a také taktilní vnímání má vliv na pohybový 

systém. Kožní vnímání souvisí s napětím kůže, podkoží i svalů a změny v uvedených 

tkání se projeví právě změnou napětí. K tomuto napětí měkkých tkání má úzký vztah 

intenzita vnímání. Jak se percepce mění, tak se mění i napětí kůže, podkoží a svalů. 

Toho využívá Hermachová i v terapii. [24] Říká, že „adekvátní taktilní vnímání provází 

adekvátní, tj. koordinovaný pohyb.“ V terapii využívá hlazení pomocí vlastních rukou, 

poněvadž právě dlaně terapeuta jsou nejvhodnějším prostředkem pro taktilní vstup. 

Ačkoli změna vnímání mění tonus tkání a svalů a tedy i pohyb a jeho koordinaci, mělo 

by ovlivňování kožního taktilního vnímání být jen jednou částí terapie pohybových 

poruch. [24] 
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3.8. Vliv každodenní profese na citlivost rukou 

 
 

Fyzioterapeuti při své profesi využívají rukou, jako diagnostického ale                  

i terapeutického nástroje, prakticky denně. Metodou vyšetřování rukou je palpace, při 

které ruce hmatovými vjemy „ohledávají terén“. Krom taktilní informace přináší 

aference důležitější informace, informace proprioceptivní, které informují o poloze 

segmentů ruky a o změnách polohy segmentů během manuálního vyšetření. Tak 

fyzioterapeuti dostávají prostorové informace o struktuře systému, průběhu jeho funkce 

i o reakci vyšetřovaného systému na stimulaci palpací. Kontakt ruky vytváří 

zpětnovazebný vztah mezi palpující rukou a reakcí vyšetřované části těla. Při tom se 

uplatňují receptory a aferentní dráhy i z jiných kloubů a svalů horní končetiny. Tak má 

k dispozici CNS velké množství dat pro zpracování. I když manuální vyšetření nelze 

objektivizovat, má při diagnostice velký význam a správná interpretace lze naučit jen      

ze zkušeností. Velmi často bývá vyšetření nahrazováno instrumenty, u terapie je tomu 

naopak. Při terapeutických technikách ve fyzioterapii jsou mechanické přístroje          

(např. trakční stoly) nahrazovány fyzickým kontaktem a tedy rukou fyzioterapeuta, 

která je schopna na podnět a změnu flexibilně reagovat. Přímý fyzický kontakt vytváří 

s pacientem po stránce psychologické užší a intimní kontakt, který je nutný pro 

terapeutické působení, přenos léčebných účinků a návodů k autoterapii. Má tedy             

i psychoterapeutický účinek. [53] 

Poněvadž je příjem informací velmi intenzivní, receptory na rukou a aferentní 

dráhy denně aktivované, předpokládám u této profese zlepšenou citlivost rukou, což se 

v praktické části budu snažit dokázat. 

 
 
 

3.9. Metody využívající povrchového a hlubokého čití v rámci 

fyzioterapie 

 
 
 

Člověk je od svého narození vystaven nepřetržitým vlivům svého okolí, které 

nazýváme aferentace. Jedná se o vnímání vnějšího světa prostřednictvím smyslových 

orgánů, tzn. receptorů, které přetvářejí informace na nervové podněty v podobě 

bioelektrických potenciálů vedoucích po aferentních nervových drahách do centrálního 
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nervového systému. To již bylo probráno výše. Je-li člověk zdráv, probíhají aferentní 

informace a následné eferentní reakce, tzv. senzomotorické procesy, plynule a není do 

nich třeba zasahovat. Pokud však člověk onemocní chorobou či úrazem, který způsobí 

poruchu hybnosti, lze tuto poruchu pak částečně zlepšit nebo i zcela odstranit správně 

prováděnou léčebnou rehabilitací využívající právě podnětů aferentní povahy, které 

nazýváme facilitací. Mezi podněty aferentní povahy patří podněty z povrchových 

receptorů a podněty z proprioceptorů. Dotykové vjemy jsou důležitou bránou informací, 

kterými si člověk vytváří prostorovou představu o svém těle, současně i s pohybem 

svalů. Základní poznatky neurofyziologie a fyziologie o funkci proprioceptivních 

analyzátorů na všech úrovních centrálního nervového systému a zpětnovazebné řízení 

proprioceptivně motorických drah pro činnost příčně pruhovaného svalstva se                 

v rehabilitaci poruch hybnosti dnes již běžně využívají. Mezi metody pracující na tomto 

základě patří ve fyzioterapii např. proprioceptnivní neuromuskulární facilitace (PNF), 

senzomotorická stimulace, koordinačně rovnovážná cvičení-proprioceptivní trénink          

a další. [10; 50] 

 

Metody využívající aference z povrchových receptorů 

 

Jedná se o metody ve fyzioterapii, které ovlivňují patologické stavy různého 

charakteru a facilitují částečné nebo úplné znovuobnovení funkce působením dotyku, 

tlaku, tepla, chladu, ale i bolesti. 

 

Bazální stimulace  

Bazální stimulace je koncept podporující v nejzákladnější rovině lidské vnímání. 

Základní prvky konceptu jsou pohyb, komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. 

Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují, vnímání umožňuje pohyb                  

a naopak. Terapeuti se snaží pomocí nabízení podnětů a pohybu navázat komunikaci 

s lidmi se změnou v oblasti vnímání a komunikace. Cílem je podpora a umožnění 

vnímání tak, aby u pacientů docházelo ke stimulaci vnímání vlastního těla, k umožnění 

vnímání okolního světa, ke zlepšení funkcí organismu a dalších. Cílená a strukturovaná 

stimulace smyslových orgánů a hybnosti nemocných dle tohoto konceptu umožňuje 

vznik nových dendtritických spojů v mozku a novou neuronální organizaci v jeho 

určitých regionech. [16] 
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Exteroceptivní stimulace  

Kožní vnímání ovlivňuje napětí kůže, podkoží, svalů a jeho změny se projevují 

změnou napětí těchto tkání. Taktilní vnímání bývá spojeno s dobře koordinovaným 

pohybem, chování a pohyb se totiž navzájem podmiňují a taktilní vnímání tak ovlivňuje 

pohybovou soustavu. Hermachová využívá těchto poznatků ve své terapii hlazením. 

Hlazení i jiná taktilní stimulace (kartáčování) ovlivňuje změnu citlivosti kůže. Změny 

vnímání pak vyvolávají změny napětí v kůži, podkoží a svalech. Touto terapií lze tedy 

snižovat zvýšené napětí v měkkých tkáních, ale i naopak. [38]  

 

Metoda Rood 

Podobných poznatků využívala i Roodová. Svou metodu založila na využití 

vhodně zvolených stimulů k facilitaci, aktivaci a inhibici příslušných motorických 

funkcí či dějů.  Využívá stimulace např. kartáčováním určitých oblastí kůže, čímž 

facilituje tonickou i fázickou aktivitu svalu podle místa působení kartáčku nebo 

kartáčováním dlaně, kterým zlepšuje diskriminační čití. [45] 

 

Vojtův princip 

Mezi metody využívající povrchové aference lze částečně zařadit i Vojtův 

princip. Facilitační vliv z povrchových receptorů vzniká při tlaku na spoušťové zóny. 

Vojta se sám domníval, že jde o facilitační vliv proprioceptivního rázu, ale Trojan, 

Druga a Pfeiffer [50] jsou jiného názoru, alespoň co se týče hlavních zón výbavnosti. 

Tlak na epicondylus medialis humeri nebo na condylus medialis femoris je především 

přes povrchové receptory a pod pokožkou jsou v těchto místech šlachové úpony, které 

se tlakem protáhnout nemohou, aby vyvolali aferentaci ze svalových vřetének. [50] 

 

Fyzikální terapie 

Ve fyzioterapii využíváme léčebného, preventivního a rehabilitačního účinku 

tepla a chladu ve fyzikální terapii. Jedná se o termoterapii a kryoterapii. Celkovou 

aplikaci tepla používáme u teplých koupelí, lokální aplikaci tepla zase u parafínových 

zábalů, horkých vlhkých i suchých obkladů, soluxu atd. Účinky tepla jsou analgetické, 

hyperemické, spasmolytické, imunobiologické a další. Kryoterapie, chladová terapie, je 

indikována u chronických zánětlivých onemocnění kloubů a revmatických onemocnění 

měkkých tkání, ve sportovní medicíně, traumatologii a všude tam, kde chceme využít 

jejích vazodilatačních, analgetických účinků, tlumení zánětu, ovlivnění hormonálního 
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systému, zpomalení vodivosti nervů a dalších. Příkladem kryoterapie jsou Priessnitzovy 

obklady. [7] 

 

Metody využívající aference z hlubokých receptorů (proprioceptorů) 

 

 Aktivace hlubokých receptorů je využívána ve fyzioterapii u většiny metod 

léčebného tělocviku pracujícího převážně na neurofyziologickém podkladě. 

Proprioceptory můžeme stimulovat a ovlivnit (např. i gama systém) při pasivních 

pohybech - protažením, při maximálním nebo přiměřeném odporu kladeným pacientovi, 

ale i manuálním kontaktem. [25] Zde uvedu některé z nich. 

 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je metodou usnadňující reakci 

nervosvalového mechanismu pomocí proprioceptivních orgánů. Fyzioterapeut zde 

pomocí různých mechanismů využívá gama systému, který má spojení s veškerou 

aferencí smyslových orgánů. Mezi facilitační mechanismy, které se u této metody 

používají, patří protažení, kdy můžeme stimulovat svaly i tzv. „stretch reflexem“, dále 

maximální odpor, kdy stoupá aktivace svalu a šíří se na ostatní svaly, manuální kontakt, 

povely, pacientova zraková kontrola provádějících pohybů a trakce a komprese, které 

stimulují proprioceptory v kloubech. [25] 

 

Bobath koncept  

Koncept manželů Bobathových se využívá především u centrálně podmíněných 

poruch hybnosti (DMO, CMP, RS). Podstatou je inhibice patologických hybných                  

i posturálních vzorců a spasticity, facilitace normálních pohybových a posturálních 

vzorců a stimulace vedoucí ke zlepšení vnímání polohy i žádoucího zvýšení svalového 

tonu. Odstranění spasticity a obnovení funkční pohyblivosti se například provádí 

vhodnými změnami polohy některých částí těla, prováděním pasivních a aktivních 

pohybů v osvědčených kombinacích a další. Z určitých oblastí těla, označovaných jako 

klíčové body, je možno pohyby ovlivňovat žádoucím způsobem, za účelem podpory 

převádění patologických vzorců na vzorce normální. Jde o tzv. handling. Dále se 

využívají stimulační techniky, jako je tlak, tapping, vedení pohybu atd, které podporují 

tvorbu normálních vývojových motorických projevů hrubé i jemné motoriky. [45; 55] 
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Vojtův princip  

Ve Vojtově metodě pracujeme s lokomočními komplexy – reflexním plazením         

a reflexním otáčením. Jsou to globální vzory, neboť se při nich aktivuje celá příčně 

pruhovaná svalovina v určitých koordinačních souvislostech. CNS se účastní od svých 

nejnižších až po nejvyšší řídící úrovně. Motorickou aktivitu vyvoláváme drážděním zón 

v určitých polohách pacienta, typických pro reflexní otáčení a reflexní plazení. 

Prostřednictvím těchto modelů se probouzí svalové řetězce nutné pro různé pohyby. 

Výchozí poloha je vždy aktivována stimulací proprioceptorů přímým protažením svalů, 

které drží danou polohu. Principem Vojtovi metody je krom jiného i probuzení 

tělesného schématu a stereognózie. [33; 54] 

 

Metoda dle Brunnströmové 

Tato metoda využívající se především ve fyzioterapii hemiplegiků dospělých 

usiluje o co nejdokonalejší pohybovou reedukaci paretických oblastí pomocí aplikace 

různých facilitačních technik. Tyto techniky zahrnují několik fází. První je vypracování 

velkých synergií pomocí tonických reflexů a asociovaných reakcí, druhá fáze je 

vypracování volního ovládání reflexních synergií, třetí zbavování se synergií flexorů           

a extensorů pomocí kombinace vybraných komponent těchto synergií a čtvrtá fáze je 

vypracování volního ovládání koordinovaných pohybů. Prakticky to v rehabilitaci 

znamená nejprve aktivovat primitivní synergie např. vybavováním tonických šíjových 

reflexů, tonických bederních reflexů atd., pak následuje nácvik samotného ovládání 

reflexních synergií a posledním krokem je zdokonalení volního ovládání pohybů, kdy je 

nejobtížnější obnovení pohybových funkcí ruky a prstů. [45] 

 

Metoda sestry Kenny  

Při léčení periferních obrn bychom se bez této metody, jak říká Haladová [20], 

neobešli. Jde o cvičení analytické, ale použití facilitačních prvků je zde významnou 

součástí. U této metody stimulujeme drážděním kožních receptorů (lze tedy také zařadit 

do výše uvedených metod), stimulací proprioceptorů drobným, chvějivým pohybem 

prováděným pasivně, a to vždy z protažení svalu, dále současným pohybem zdravou 

končetinou a samozřejmě i slovními podněty, kdy pacientovi popisujeme přesný průběh, 

pohyb svalu a jiné. [20] 
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Metody senzomotorické stimulace  

„Pravidelným zařazením senzomotorického tréninku na nestabilních plochách 

při vybraných klinických poruchách (vadné držení těla, segmentální posturální 

instabilita a instabilita nosných kloubů, svalová dysbalance osového orgánu, 

vertebrogenní bolestivé stavy) se zlepšuje celková pohybová koordinace a optimalizuje 

se posturální stabilita, zlepšuje se výchozí statická poloha, a tím se vytváří a fixuje 

v podkorových centrech nová, zlepšená posturální situace bez nociceptivních podnětů.“ 

[10] 

 

Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové (SMS) 

V této metodice jde o aktivaci proprioceptorů, ale také o aktivaci podkorových 

mechanismů, které se podílejí na řízení motoriky. SMS vychází z koncepce o dvou 

stupních motorického učení. Prvním je snaha zvládnout nový pohyb a vytvořit základní 

funkční spojení, což mají na starost vyšší neurologická centra. Druhým stupněm je 

automatizace pohybu, kdy se snažíme přesunout řízení pohybu na nižší podkorová 

centra. K dosažení těchto cílů se využívá stimulace aference prostřednictvím dráždění 

proprioceptorů i kožních receptorů v oblasti chodidla, pánve a šíje. U plosky nohy 

facilitujeme stimulací kožních receptorů nebo také vytvořením tzv. malé nohy, kdy 

pacient aktivuje svaly udržující nožní klenbu. Dojde tím ke změněnému postavení 

prakticky všech kloubů dolní končetiny, ke změněnému rozložení tlaků v kloubech          

a k ovlivnění napětí ve vazech a svalech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní 

signalizaci a vede ke zlepšení stability. [20] 

 

Koordinačně rovnovážná cvičení – proprioceptivní trénink 

Proprioceptivní trénink je koordinační cvičení na zlepšení poruch posturálního 

držení těla zvýšením aktivity proprioceptivní informace z periférie. Například 

senzomotorický trénink na nestabilních plochách (část válce, gumová úseč, trampolína 

aj.) jak ho vypracoval Janda. Cvičením dochází ke zlepšování reakčního času 

zapojovaných svalů. Při zapojení i horních končetin cvičením, které vyžaduje zvýšenou 

pozornost a současnou činnost mozkové kůry (např. vyhození a chytnutí míče), dochází 

k automatizaci řízení postury těla ze subkortikálních struktur. Předpokladem pro 

zlepšení posturálních funkcí je však vzpřímená poloha a dobrý stav kloubně svalového 

systému, který nesmí vzpřímenou polohu znemožňovat. [10] 
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Posturomed 

V rámci léčby poruch proprioceptivní aferentace představuje také Rašev [10] 

speciální posturální léčbu novým přístrojem Posturomed s využitím kmitu dynamické 

plochy. Vertikální rozsah kmitu je minimální a nedochází k negativnímu dráždění 

vestibulárního systému u predisponovaných osob, jak tomu může být u nestabilních 

plošin, kde trojrozměrné výchylky toto dráždění často způsobují. Principem pohybové 

léčby pomocí Posturomedu je postupné uskutečňování složitějších pohybů, při kterých 

se vědomě kontroluje držení těla, ale pozornost je odvrácena. Tím dochází 

k automatizaci řízení segmentálního svalstva. [10] 
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4. Metodika výzkumu 

 

 

4.1. Časový harmonogram 

 

 

Tento výzkum jsem prováděla v roce 2009/2010. Mým plánem bylo: 

 leden až červen 2009 – nashromáždit a nastudovat odbornou literaturu 

vztahující se k tématu, připravit osnovu diplomové práce 

 červen až červenec 2009 – příprava pomůcek vlastní výroby k testování 

stereognózie a diskriminačního čití 

 červenec až listopad 2009 – nashromáždit vhodné účastníky výzkumu                  

ze skupiny fyzioterapuetů a běžné populace, provést testování  

 říjen 2009 až únor 2010 – vypracovat teoretickou část diplomové práce 

 březen 2010 – vyhodnotit výsledky, sepsat praktickou část, závěr, případné 

úpravy 

 
 

Před zahájením výzkumu jsem kontaktovala vedoucí fyzioterapie dvou 

ambulancí, jednu z Polikliniky v Kaplici, okresu Český Krumlov a druhou v místě 

studia, v Praze. Dále jsem požádala studenty fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy        

a sportu v Praze, kteří odpovídají mým požadavkům, o účast na mém výzkumu. Po 

osobním setkání s fyzioterapeuty jsem všechny seznámila s podstatou a cílem mého 

výzkumu a požádala je o písemný souhlas s jejich účastí. U kontrolní skupiny jsem 

vybírala z běžné populace, a to více cíleně, aby se věk probandů příliš nelišil                  

od testované skupiny. Probandy z běžné populace jsme informovala obdobným 

způsobem. Před prvním sběrem dat, v měsíci červnu, jsem si připravila, vlastnoručně 

vyrobila vyšetřující pomůcky.  

První sběr dat jsem provedla během léta 2009, druhý během podzimu 2009          

u obou skupin s cílem zachovat stejné podmínky. Celé měření i s přípravou pomůcek 

trvalo 5 měsíců. Vždy po provedení každé zkoušky a měření jsem výsledné hodnoty 

zapsala a po sběru všech dat je v posledním měsíci testování (listopad 2009) zpracovala 

pomocí tabulek v programu MS Office Excel 2007.  
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4.2. Charakteristika výzkumného souboru 

 

 
Výběr výzkumného souboru byl proveden metodou záměrného výběru vzhledem 

k profesi a zahrnoval 10 probandů různé věkové kategorie bez omezení pohlaví. 

Testovanou skupinou byli fyzioterapeuti ve věku 24 až 57 let, pracující v oboru 

minimálně 3 roky. Výběr probandů jsem volila tak, aby mezi testovanými osobami byli 

fyzioterapeuti s různě dlouhodobou praxí i různé věkové kategorie. Důvodem bylo 

zjistit, zda bude mezi jejich výsledky rozdíl. Výběr celkově závisel na dobrovolnosti            

a zájmu testujících spolupracovat. Kontrolní skupina se skládala z probandů běžné 

populace, u které jsem výběr volila podobný tak, aby byly zachovány podmínky 

výzkumu. Výběr byl složen z 10 účastníků ve věku 22-51 let, kteří pracují v různých 

odvětvích vyjma fyzioterapie. Pro přehled uvádím tabulky 1 a 2. 

 

 

 
Fyzioterapeuti

Věk/        
roky 

Doba praxe/ 
roky 

P. J. 33 10 
P. K. 33 7 
G. F. 31 6 
T. T. 25 3 
J. U. 37 14 
V. Š. 57 23 
M. D. 24 3 
P. D. 25 3 
L. W. 26 4 

L. L. 31 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tab.  1 Seznam fyzioterapeutů 

 

 

Skupina fyzioterapeutů tvoří 10 žen s věkovým průměrem 32,2 let, přičemž 

nejmladší fyzioterapeutka má 24 let a nejstarší 57 let. Průměrná doba praxe činí 8,1 let, 

nejkratší doba, a zároveň minimální pro hodnocení, jsou 3 roky, nejdelší doba praxe pak 

23 let. První část skupiny fyzioterapeutek, které dobrovolně souhlasily s účastí, jsem 

hodnotila při své souvislé odborné prázdninové praxi v Léčebné rehabilitaci polikliniky 

Kaplice v Jižních Čechách. Druhou část pak při odborné praxi během studia, 

39 
 



v ambulanci Léčebné rehabilitace na Praze 4. Zbylé účastnice výzkumu jsou studentky 

II. ročníku navazujícího magisterského oboru fyzioterapie na FTVS, které jsou mými 

spolužačkami a dobrovolně souhlasily s účastí. Všechny fyzioterapeutky pracují v oboru 

minimálně 3 roky a jsou stále aktivní ve své profesi.  

 

 
Kontrolní 
skupina 

Věk/       
roky 

M. K. 50 
L. P. 23 
J. Č. 24 
N. N. 30 
Mi. Z. 29 
K. H. 26 
B. H. 21 

Ma. Z. 51 
J. Z. 26 

Š. C.  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tab.  2 Seznam účastníků kontrolní skupiny 

 

 

Kontrolní skupina běžné populace tvoří 6 žen a 4 muže. Jejich průměrný věk 

činí 30,2 let, kdy nejmladší proband má 21 let a nejstarší 51 let. Účastníky kontrolní 

skupiny jsem vybírala ze svého okolí. Většinu probandů (3 osoby) tvořili studenti, další 

častější profese byla ekonomického charakteru (2 osoby), po jednom účastníku 

výzkumu se profese skládaly z učitele, pedikérky, podnikatele, telekomunikačního 

inženýra a ženy na mateřské dovolené.  

U všech probandů jsem se snažila zachovat stejné podmínky pro hodnocení 

citlivosti ruky. Testování proběhlo vždy v dopoledních hodinách, abych zabránila 

případné únavě. U každého jsem vyšetření provedla na dominantní končetině, převážně 

na pravé ruce. Jen u jedné osoby z kontrolní skupiny na levé horní končetině. Ruka ani 

prsty nebyly ozdobeny žádným ozdobným předmětem. Předem jsem vyřadila ty 

účastníky, kteří by mohli mít vlivem onemocnění či jiného postižení změněné nejen 

taktilní vnímání ruky (např. lidé s ekzémem, popáleninami v oblasti ruky a prstů nebo 

jiného například nervového charakteru poškození). 
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4.3. Použité testovací metody 

 
 

Výzkum je koncipován jako primární klinická (diagnostická) studie. Primární 

studie, základ většiny výzkumu publikovaného v lékařských časopisech, obvykle 

spadají do jedné ze tří kategorií. Tento kvantitativní výzkumný projekt spadá do 

kategorie průzkumů. Jde o výzkum komparativní neboli srovnávací, kdy na základě 

výsledků porovnávám získané údaje. [17] Dle mého názoru usuzuji na 

nerandomizovanou kontrolovanou klinickou studii.  

Metodou hodnocení jsou u vyšetřovaných modalit čití, stereognózie                  

a diskriminačního čití, čtyři jednoduché zkoušky. Jednotlivé modality čití jsem testovala 

dvěmi zkouškami.  

Stereognózii, neboli rozeznávání předmětů podle tvaru, materiálů a velikosti, 

jsem v první zkoušce vyšetřovala použitím čtyř různotvarých předmětů z plastelíny. 

Jednalo se o předměty ve tvaru houby, hvězdy, květiny a jehlanu. Uvedeny na fotografii 

1 v příloze č. 3. Testované osobě, jež seděla u stolu s dominantní končetinou v supinaci 

s vyloučením zrakové kontroly ovázáním šátku přes oči, jsem do dlaně dominantní 

končetiny vložila po jednom předmětu. Úkolem vyšetřujícího bylo rozpoznat tvar 

předmětu pomocí ohmatávání jednou rukou, do které byl předmět vložen, a pojmenovat 

jej. Hodnotícím kritériem byl čas, který jsem pomocí stopek měřila, a správnost 

pojmenování předmětu. Příklad hodnocení u jedné z fyzioterapeutek je uveden na 

fotografii 2, v příloze č. 3. Druhou zkouškou bylo rozpoznání materiálu dalších čtyř 

předmětů opět s vyloučením zrakové kontroly. Jednalo se o předměty z korku, železa, 

polystyrenu a koženky. Uvádím na fotografii 3 v příloze č. 4. Postupovala jsem 

obdobným způsobem, kdy jsem do dlaně dominantní končetiny vložila předmět a 

úkolem vyšetřovaného jej bylo po ohmatání pojmenovat. Hodnotícím kritériem byla 

opět správnost provedení a čas. Příklad hodnocení u účastníka z kontrolní skupiny 

uveden na fotografii 4 v příloze č. 4. 

U diskriminačního čití jsem využila testu diskriminačního čití s napodobeninou 

Weberova kružítka vlastnoručně upraveným kružítkem s dvěma podobnými hroty           

(viz fotografie 5, příloha č. 5). Na prvním rameni kružítka je na konci železný hrot a na 

druhém rameni je na konci přiděláno špičaté dřevěné párátko. Další pomůckou pro 

úplnost vyšetření bylo pravítko s hodnotami do 15cm, kterým jsem jednotlivé 

vzdálenosti mezi hroty měřila. Vyšetření probíhalo opět na dominantní končetině, a to 
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na oblasti dlaně a bříška třetího prstu. Každý proband sedící u stolu s předloktím 

v supinaci měl opět zavázány oči šátkem. Aplikovala jsem střídavě jeden hrot kružítka 

nebo oba hroty najednou o dané vzdálenosti (např. 9 mm) do stejného místa dlaně a poté 

třetího prstu a posuzovala schopnost vyšetřovaného rozlišit, kolika body se kružítko 

kůže dotýká, resp. kdy dva body vnímá ještě jako oddělené. Vždy jsem postupně 

vzdálenost dvou bodů zkracovala, dokud testované osobě nesplynuly v jeden jediný 

bod. Hranici vzdálenosti dvou hrotů kružítka, kterou testovaný označil jako pocit 

dotyku jen jedním bodem, jsem pomocí pravítka naměřila a zapsala do předem 

připravené tabulky. Příklad hodnocení u jednoho člena kontrolní skupiny uveden na 

fotografii 6 v příloze č. 5. 

Druhou zkouškou diskriminačního čití bylo vyšetření podobným měřičem také 

vlastní výroby, který se využívá v zahraničí jako „dvoubodový diskriminační test“        

(viz fotografie 7, příloha č. 6). Má tvar osmiúhelníku, kde na každé straně jsou 

přidělány dva železné tupé hroty a vzdálenost mezi nimi je už pevně daná. Tato 

vzdálenost je na každé straně různá, na osmi bocích je vzdálenost dvou hrotů 15, 13, 9, 

7, 5 a 3 mm, na poslední hraně je jen jeden tupý hrot. Princip měření je stejný jako           

u předešlého. Vyšetřujícímu se zavázanýma očima a sedícímu u stolu přikládám do 

dlaně dominantní horní končetiny jednotlivé strany osmiúhelníku a střídám tento 

„dotyk“ se stranou, na které je jeden hrot, aby vyšetřující neměl jistotu, že body musí 

být vždy dva. Dotýkám se postupně jednotlivými stranami s hroty od největší 

vzdálenosti hrotů od sebe až po nejmenší vzdálenost. První vzdálenost dvou hrotů, 

kterou testovaný cítí již jako jeden hrot, zapíšu do předem připravené tabulky. Příklad 

měření u jedné z fyzioterapeutek uvádím na fotografii 8 v příloze č. 6. 

Veškeré naměřené hodnoty všech probandů jsem zaznamenala do tabulek, kde 

jsem jednotlivé zkoušky rozdělila podle typu. U každé osoby jsem sečetla celkový čas 

naměřený při vyšetření stereognózie a u testů diskriminačního čití jsem sečetla 

naměřené vzdálenosti v mm. U každého jednotlivce mi tedy vyšly dvě výsledné 

hodnoty, které jsem pomocí statistických funkcí porovnala. Vše jsem vypracovala 

v počítačovém programu MS Office Excel 2007. 
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4.4. Analýza dat 

 

 

Jednotlivá data jsem zapisovala a zpracovávala v programu MS Office Excel 

2007 pomocí tabulek, výpočtů a dalších funkcí tohoto programu. Každé měření času                  

u poznávání předmětů podle tvaru a velikosti při vyšetření stereognózie a každou 

vzdálenost při vyšetření diskriminačního čití na dlani a prstu jsem zaznamenávala                

u jednotlivců do tabulek, které uvádím v příloze č. 8 a 9. Po zapsání všech časů                  

a vzdáleností u každého testovaného jsem časy u jednotlivých zkoušek stereognózie               

a vzdálenosti u diskriminačního čití sečetla. Vyšli mi tedy dvě hodnoty u každého 

probanda pro každou modalitu citlivosti. Tyto dvě veličiny jsem dále sečetla, abych 

dostala výslednou hodnotu pro vyšetření stereógnózie a druhou výslednou hodnotu pro 

vyšetření diskriminačního čití.  

  

Statistické hodnocení 

Po sepsání výsledných hodnot měření jsem údaje zpracovala pomocí 

statistických funkcí, abych vyhodnotila konečné výsledky. V programu MS Office 

Excel 2007 jsem vytvořila jednu tabulku pro hodnocení výsledků vyšetření stereognózie 

(viz Tab. 3), kde jsem seřadila výsledky účastníků výzkumu od nejkratšího času po 

nejdelší a druhou tabulku pro hodnocení výsledků diskriminačního čití (viz Tab. 5), kde 

jsem výsledky seřadila obdobně, od prvního probanda s nejmenším počtem milimetrů 

po posledního s největším počtem milimetrů. 

 Pomocí stejného programu jsem vypočítala aritmetický průměr skupiny 

fyzioterapeutů i kontrolní skupiny, směrodatnou odchylku u obou skupin, abych 

porovnala míru variability výsledků, jak se od sebe navzájem jejich hodnoty liší. 

Z výsledných hodnot obou skupin jsem vytvořila bodové grafy pro jednotlivá měření 

citlivosti (viz Graf 1, Graf 2). Abych vyhodnotila statistickou významnost výsledných 

hodnot obou skupin a u obou vyšetření, provedla jsem pomocí statistických funkcí 

v programu MS Office Excel 2007, tzv. t-test s jednostranným rozdělením. Na závěr 

jsem vypočítala pomocí vzorečků z knihy Zvárové [56] statistickou významnost rozdílů 

aritmetických průměrů obou skupin u obou modalit čití, abych statisticky dokázala 

rozdíl mezi průměry fyzioterapeutů a kontrolní skupiny. 
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5. Výsledky 
 

 

Výsledky prvního typu čití, stereognózie, byly u skupiny fyzioterapeutů 

v porovnání s kontrolní skupinou výrazně lepší. Jednotlivé časy fyzioterapeutů byly 

podle pořadí od prvního nejlepšího k nejhoršímu vždy menší než u stejného pořadí          

u běžné populace. První a tedy nejlepší ze skupiny fyzioterapeutů u hodnocení 

stereognózie poznal všechny předměty tvarem i materiálem v celkovém čase                 

18,6 s oproti prvnímu nejlepšímu z kontrolní skupiny s celkovým časem 23 s. Nejhorší 

ze skupiny fyzioterapeutů měl celkový čas 59,3 s a u kontrolní skupiny 107,2 s. 

Průměrná doba u skupiny fyzioterapeutů byla 36,16 s, u skupiny běžné populace            

50,74 s, čili výrazně horší.  

Výsledky druhého typu čití, diskriminačního, nebyly u skupiny fyzioterapeutů 

lepší než u kontrolní skupiny. Jednotlivé hodnoty se příliš nelišily, ale průměrově 

vykazovala kratší celkovou vzdálenost dvoubodové diskriminace kontrolní skupina. 

První a tedy nejlepší fyzioterapeut s nejkratší celkovou vzdáleností dvoubodové 

diskriminace měl naměřeno 18 mm, u kontrolní skupiny tomu bylo taktéž. Nejhorší 

dvoubodovou diskriminaci měl naměřen fyzioterapeut v celkové hodnotě 32 mm, 

v kontrolní skupině až 38 mm. Průměrný součet naměřených milimetrů u skupiny 

fyzioterapeutů byl 25,1 mm oproti druhé skupině, kde byl průměrný součet 24,7 mm, 

tedy menší. 

 

Vliv věku probandů a praxe v oboru  

Rozdíl času u starších věkových kategorií oproti mladším při hodnocení 

stereognózie nebyl významný. Pro porovnání, fyzioterapeutka (57 let) dosáhla 

celkového času 41,3 s oproti fyzioterapeutce (31 let) s časem 59,3 s. U kontrolní 

skupiny byly tyto výsledky u starších probandů obdobné. Praxe při hodnocení 

stereognózie příliš výsledky neovlivňovala. Nejlepší fyzioterapeutka s časem                 

18,6 s měla sice desetiletou praxi, ale fyzioterapeutka s nejdelší praxí (23 let) se umístila 

v konečném pořadí až na 6. místě a lepší výsledné hodnoty měla dokonce                  

i fyzioterapeutka s praxí 3 roky.  Rozdíly v době praxe tedy nepovažuji za významné. 

Rozdíl ve výsledcích u hodnocení diskriminačního čití při porovnání věku 

probandů nebyl významný, ačkoli mnohé studie udávají s narůstajícím věkem zvýšení 
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prahu pro dvoubodovou diskriminační citlivost (viz kapitola „Diskuze“). Nejhorší 

celkovou hodnotu (32 mm) u skupiny fyzioterapeutů měla nejstarší fyzioterapeutka              

ze skupiny, naopak u kontrolní skupiny měla nejstarší testovaná druhý nejlepší celkový 

výsledek v hodnocení diskriminačního čití (19 mm). Nejhorší výsledek v kontrolní 

skupině (38 mm) a zároveň v celém výzkumném souboru měla třicetiletá pedikérka. 

Praxe ani u této modality citlivosti neprokázala ovlivnitelnost výsledků pozitivním 

způsobem. První tři fyzioterapeutky s nejdelší dobou praxe (23, 14 a 10 let) se v pořadí 

umístily na posledních třech místech, oproti dvěma fyzioterapeutkám s nejkratší dobou 

praxe (3 roky), které obsadily podle výsledků první dvě nejlepší místa. 

 

 

Statistické hodnocení stereognózie 

 

Směrodatná odchylka byla u každé skupiny poměrně velká, prvky souboru si 

nebyly tolik podobné. Pomocí statistických funkcí v programu MS Office Excel 2007, 

jsem vypočítala p hodnotu t-testu, abych mohla zamítnout tzv. nulovou hypotézu H0, 

kdy jsou si průměry obou skupin rovné. P hodnota t-testu 0,059 (p > 0,05) bohužel 

nulovou hypotézu nezamítla, a tak neprokázala statistickou významnost. (Viz Tab. 3) 

 

 

Stereognózie 
Fyzioterapeuti 

čas v [s] 
Kontrolní sk. 
čas v [s] 

1. 18,6 23 
2. 18,8 32,1 
3. 19,2 38,4 
4. 25 43,6 
5. 31,8 43,8 
6. 41,3 45,8 
7. 43 51,2 
8. 47 60,6 
9. 57,6 61,7 

10. 59,3 107,2 

 Aritmet. průměr 36,16 50,74 
Směr. odchylka 15,72953344 23,08935301 

p hodnota t-testu 0,059263545   
   
 Tab.  3 Analýza dat u stereognózie 
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Abych zjistila, zda je rozdíl v průměrné době mezi fyzioterapeuty a kontrolní 

skupinou při hodnocení stereognózie statisticky významný, vypočítala jsem interval 

spolehlivosti. Pro vypočtení jsem použila údaje v tabulce „Souhrnné statistiky 

(stereognózie)“ (viz Tab. 4), kde n je počet testovaných, jsou průměrné hodnoty časů a 

písmeno s  směrodatné odchylky souboru. Pomocí těchto hodnot jsem vypočítala 

interval spolehlivosti pro rozdíl mezi dvěma průměry. K výpočtu jsem použila vzorečky 

z knihy Zvárové [56].  

 
 

Stereógnozie n  s 

Fyzioterapeuti 10 36,16 15,72

Kontrolní sk. 10 50,74 23,08

 
Tab.  4 Souhrnné statistiky (stereognózie)

  

 

Nejprve jsem vypočítala rozdíl průměrů podle vzorečku: = 1- 2 Výsledná hodnota 

byla -14,58, je tento rozdíl však významný? Pokud by mezi průměry nebyl vůbec žádný 

rozdíl, mohu očekávat, že  se nebude příliš lišit od nuly. Jinak řečeno, pokud 

neexistuje významný rozdíl, lze očekávat, že interval spolehlivosti pro rozdíl středních 

hodnot bude zahrnovat nulu. Pokud naopak statisticky významný rozdíl existuje, potom 

interval spolehlivosti pro rozdíly nulu zahrnovat nebude. [56] Nejprve jsem vypočetla 

sdružený odhad rozptylu podle vzorečku: 

 

  

 

kde za n1, n2, s1 a s2 jsem dosadila hodnoty z tabulky 4. Sdružený odhad směrodatné 

odchylky je potom odmocnina z s2. Výsledná hodnota mi vyšla se zaokrouhlením na 

dvě desetinná místa 19,75.  

 

 

 

 

46 
 



Tuto hodnotu jsem mohla dosadit do vzorečku pro výpočet směrodatné chyby 

výběrových průměrů: 

 

  

 

Směrodatná chyba výběrových průměrů se rovná se zaokrouhlením na dvě desetinná 

místa 8,83. Podle tabulky kvantilů Studentova t rozdělení o různých stupních volnosti 

jsem našla v knize Zvárové [56] odpovídající kvantil pro kritickou hodnotu pro α = 0,05 

(hladina významnosti), a tím byla hodnota 2,101. Celkový výsledek byl takový, že 95% 

interval spolehlivosti má krajní body -14,58 ± (2,101*8,83)           (-33,13; 3,97).  

Tento interval spolehlivosti obsahuje nulu, což znamená, že mezi skupinami 

není statisticky významný rozdíl v průměrné době u vyšetření stereognózie (na hladině 

5 %). Na Grafu 1 můžeme vidět rozložení celkových časových hodnot u vyšetření 

stereognózie. Kde „Řada 1“ je skupina fyzioterapeutů a „Řada 2“ kontrolní skupina. 

 

 

 
Graf 1 Rozložení výsledných hodnot stereognózie 
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Statistické hodnocení diskriminačního čití 

 

Směrodatná odchylka byla u každé skupiny při hodnocení diskriminačního čití 

poměrně malá, prvky souboru si tak byly navzájem velmi podobné. Pomocí 

statistických funkcí v programu MS Office Excel 2007 jsem opět vypočítala  p hodnotu 

t-testu, abych mohla zamítnout tzv. nulovou hypotézu H0, kdy jsou si průměry obou 

skupin rovné. P hodnota t-testu 0,436 (p > 0,05) bohužel nulovou hypotézu nezamítla, 

tudíž ani zde neprokázala statistickou významnost. (Viz Tab. 5) 

 

Diskriminační 
čití 

Fyzioterapeuti 
vzdálenost v 

[mm] 

Kontrolní sk. 
vzdálenost v 

[mm] 

1. 18 18 
2. 19 19 
3. 20 20 
4. 24 21 
5. 25 24 
6. 26 25 
7. 27 25 
8. 29 27 
9. 31 30 

10. 32 38 

Aritmet. průměr 25,1 24,7 
Směr. odchylka 4,909175083 6,000925854 

p hodnota t-testu 0,436145085   

 
Tab. 5 Analýza dat u diskriminačního čití 

 

 

I u dvoubodové diskriminace jsem hodnotila statistickou významnost rozdílu 

v průměrné vzdálenosti dvoubodové diskriminace obou skupin. Vypočítala jsem 

interval spolehlivosti stejným způsobem jako u výsledků vyšetření stereognózie. Pro 

vypočtení jsem použila údaje v tabulce „Souhrnné statistiky (diskriminační čití)“          

(viz Tab. 6), kde n je počet testovaných, jsou průměrné hodnoty vzdáleností a pod 

písmenem s výpočty směrodatných odchylek souboru. Pomocí těchto hodnot jsem 

vypočítala interval spolehlivosti pro rozdíl mezi dvěma průměry. K výpočtu jsem 

použila opět vzorečky z knihy Zvárové [56].  
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Diskriminační čití n  s 

Fyzioterapeuti 10 25,1 4,90

Kontrolní skupina 10 24,7 6,00

 
Tab. 6 Souhrnné statistiky (diskriminační čití) 

 
 
  

Rozdíl průměrů  je 0,4. Sdružený odhad rozptylu podle vzorečku: 

 

  

 

kde za n1, n2, s1 a s2 jsem dosadila hodnoty z tabulky 6, mi vyšel 30,005. Sdružený 

odhad směrodatné odchylky je potom se zaokrouhlením na dvě desetinná místa           

5,48. Tuto hodnotu jsem mohla dosadit do vzorečku pro výpočet směrodatné chyby 

výběrových průměrů, a dostala jsem pak výslednou hodnotu se zaokrouhlením na dvě 

desetinná místa 2,45. S použitím odpovídajícího kvantilu (2,101) pro kritickou hodnotu 

pro α = 0,05 (hladina významnosti) jsem vypočítala celkový výsledek, který byl 

následující: 95% interval spolehlivosti má krajní body 0,4 ± (2,101*2,45)         (-4,75; 

5,55).  

Ani zde nemohu tvrdit, že mezi skupinami je statisticky významný rozdíl 

v průměrné vzdálenosti dvou bodů u vyšetření diskriminačního čití (na hladině 5 %), 

poněvadž interval spolehlivosti obsahuje nulu. Na Grafu 2 můžeme vidět rozložení 

celkových hodnot vzdálenosti u vyšetření diskriminačního čití. Kde „Řada 1“ je skupina 

fyzioterapeutů a „Řada 2“ kontrolní skupina. První tři body řady 1 zakrývají první tři 

hodnoty řady 2. 
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Graf 2 Rozložení výsledných hodnot diskriminačního čití 
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6. Diskuze 

 

 

Můj výzkum z části navazuje na diplomovou práci Poubové [47], která hodnotila 

citlivost prstů u nevidomých. K hodnocení použila vyšetření stereognózie u nevidomých 

a výsledky porovnávala se skupinou fyzioterapeutů. Lepší citlivost byla prokázána 

Poubovou [47] u nevidomých, kteří jsou vlivem ztráty zraku odkázáni na jiné smysly, 

především na taktilní vnímání, které si zlepšují postupným nácvikem. Ačkoli 

fyzioterapeuti používají ve své profesi každodenní kontakt jejich rukou s kůží pacientů, 

nevidomí mají kožní vnímání citlivější. Ve své práci jsem chtěla citlivost rukou              

u skupiny fyzioterapeutů porovnat s běžnou populací. Domnívám se, že pravidelný 

nácvik vnímání podnětů z okolí prostřednictvím rukou a prstů, které fyzioterapeuti 

denně používají, by měl mít vliv na kvalitu percepce. Mé výsledky dokázaly však toto 

tvrzení jen z části.  

  

Vyšetření stereognózie 

 

Skupina fyzioterapeutů, u které jsem předpokládala citlivější vnímání dlaní        

a prstů, vykazovala nejlepších časových výsledků jen u hodnocení stereognózie, za to          

u všech zkoušek oproti kontrolní skupině. Minimální rozdíl mezi účastníky kontrolní 

skupiny a fyzioterapeuty, kteří měli nejlepší výsledky z celé skupiny, byl ve výsledných 

hodnotách času potřebného k rozeznání všech předmětů zkoušek 4,4 s. Dle mého názoru 

jsou tyto výsledky dostačující k tvrzení, že citlivost prstů může být u fyzioterapeutů 

lepší.  

Statistickou významnost rozdíly průměrů obou skupin neudávají a ani celkovou 

statistickou významnost výpočet hodnoty p t-testu u měření stereognózie nepotvrdil. 

Soudím, že statistické výsledky byly ovlivněny především malým počtem účastníků 

výzkumného souboru. Proto bych pro další podobná měření doporučovala větší počet 

účastníků, abychom byli schopni výsledky převést na celkovou populaci pracující 

v tomto oboru.  
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Vyšetření diskriminačního čití 

 

Diskriminačního čití vykazovalo rozporuplné výsledky. Rozdíly mezi 

fyzioterapeuty a kontrolní skupinou byly minimální, ve více případech lepších výsledků, 

celkové kratší vzdálenosti, dosahovali účastníci kontrolní skupiny. Průměry obou 

skupin v celkovém hodnocení diskriminačního čití se lišily s minimálním rozdílem, ale 

ve prospěch kontrolní skupiny. Dle různých autorů je řada faktorů, které mohou ovlivnit 

variabilitu výsledků při hodnocení čití. 

 

Závislost pohlaví 

V roce 2009 proběhla studie vědců z McMasterovy Univerzity v Ontariu, jejíž 

výsledky potvrdily, že lepší hmat mají ženy. Nesouviselo to však s jejich pohlavím, ale 

s velikostí jejich rukou a prstů. Výsledky studie totiž ukázaly, že citlivost prstů se 

zvyšuje u lidí s malými prsty. Předchozí studie říkají, že počet receptorů v kůži prstů je 

u všech lidí zhruba stejný. Důvodem lepšího hmatu lidí s malými prsty by pak bylo to, 

že jejich receptory se musí vměstnat na menší plochu. [9] 

Další studie také neprokázaly vliv pohlaví na výsledky hodnocení kožního 

vnímání. Výzkum Nolana [42] byl proveden se záměrem zjistit hranice dvoubodové 

diskriminace pro řadu oblastí v kůži horní části končetiny u zdravých mladých 

dospělých mužů a žen a určit, zda existují rozdíly mezi pohlavím pro tento druh 

smyslového vnímání. Dvoubodová diskriminace na horní končetině byla hodnocena ve 

vzorku 43 zdravých, mladých dospělých mužů a žen. Populace se skládala z 26 mužů           

a 17 žen ve věku 20 až 24 let. Hranice dvoubodové diskriminace se určovaly na                

11 oblastech kůže na dominantní horní končetině, oblasti byly inervovány 

z brachiálního plexu. Pořadí testování bylo od distálních částí k proximálním. K měření 

se používal běžný nástroj typu „kompas“ využívající v zahraničí. Hodnoty u mužů a žen 

pro dané oblasti byly porovnány, ale z analýzy vyplynulo, že s výjimkou kůže na 

mediální straně předloktí, žádné významné rozdíly mezi muži a ženami v jejich 

schopnosti rozlišovat mezi dvěma body nejsou. Výsledky této studie dále ukazují, že 

dvoubodová diskriminace se na horní končetině liší. Předloktí vykazuje větší citlivost 

pro tento typ stimulace než nadloktí. Schopnost rozlišovat mezi dvěma taktilními 

podněty aplikovanými současně na kůži je nejlepší na ruce. [42] 
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Co se týče pohlaví, v mém výzkumu není zastoupena mužská část u skupiny 

fyzioterapeutů. Bohužel zastoupení žen v profesi jakou je fyzioterapie, je více časté než 

zastoupení mužů.  

 

Závislost věku 

Závislost věku byla hodnocena při testu dvoubodové diskriminace u řady studií. 

Studie provedena pod vedením Nese [41], která hodnotila diskriminační čití u pacientů 

s polyneuropatií a jejímž cílem bylo zkoumat použitelnost a platnost dvoubodového 

diskriminačního testu u těchto pacientů. Metodou hodnocení bylo statické a dynamické 

hodnocení diskriminačního čití pomocí esteziometru, přístroje, který běžně využívají 

lékaři v zahraničí. Hraniční hodnoty dvoubodové diskriminace byly hodnoceny u          

427 zdravých probandů kontrolní skupiny a u 99 pacientů s mírným postižením 

polyneuropatií. Kontroly byly rozděleny do sedmi věkových skupin v rozmezí 20-29, 

30-39, až do 80 let a každá skupina se skládala z nejméně 30 mužů a 30 žen. 

Dvoubodová diskriminace byla vyšetřena za normalizovaných podmínek na 

ukazováčku. Výsledky byly porovnány s dvěma dalšími přístroji pro měření 

diskriminačního čití, které se používají v zahraničí [„Weinstein Enhanced Sensory Test“ 

(WEST), „Overall Disability SumScore“(ODSS)]. Na závěr byla hodnocena senzitivita 

statického a dynamického vyšetření diskriminačního čití pro zachycení pacientů 

s mírným postižením polyneuropatií. Při hodnocení výsledků došlo k výrazné závislosti 

věku na výsledcích dvoubodové diskriminace. Žádný významný rozdíl nebyl zjištěn u 

pohlaví. Dynamické prahové hodnoty byly nižší než statická skóre. Dvoubodové 

hodnoty získané diskriminačním testem významně korelovaly s ODSS (statické 

hodnoty: r = 0,33, p = 0,04; dynamické hodnoty: r = 0,37, p = 0,02) a také s WEST 

(statické hodnoty: r = 0,58, p = 0,0001; dynamických hodnot: r = 0,55, p = 0,0002). 

Senzitivita pro statické a dynamické prahové hodnoty byla 28% a 33%. Výsledky dále 

ukázaly, že nárůst věku odráží pokles dvoubodové diskriminace. U starších jedinců byly 

hodnoty diskriminačního čití horší než u mladších. Závislost pohlaví nebyla prokázána. 

Závěrem lze říci, že hodnoty diskriminačního čití se zvyšují s věkem, ale jsou na 

pohlaví nezávislé. Studie také dokazuje, že esteziometr je použitelný nástroj a mohl by 

být použit jako součást širšího neurologického senzorického hodnocení. [41]  

Další studie, která dokázala vliv věku na výsledky diskriminačního čití, byla 

provedena pod vedením Atsushiho. [4] Účelem studie bylo zjistit vliv věku na taktilní 

vnímání tlaku měřením dvoubodové diskriminace (2BD). Na studii se podílelo          
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177 zdravých dobrovolníků ve věkovém rozmezí 20 až 79 let. Diskriminační čití autoři 

hodnotili jak staticky tak i dynamicky na ukazováčku a malíčku. Použitím nástroje pro 

měření prahu dvoubodové diskriminace, které vymyslel Dellon a jeho spolupracovníci 

před rokem 2005, jak uvádí autoři této studie. Práh vnímání tlaku se významně zvyšoval 

s přibývajícím věkem u statických i dynamických testů 2BD. Zvlášť výrazný nárůst byl 

zjištěn u osob starších šedesáti let. U osob starších sedmdesáti let byl práh statické 2BD 

významně vyšší než u dynamické 2BD, což naznačuje, že tlak vnímání pohybu 2BD je 

mnohem citlivější než statické 2BD u starších pacientů. Nebyl zjištěn žádný významný 

rozdíl v hodnotách naměřených na ukazováčku nebo malíčku. Závěrem lze říci, že práh 

vnímání tlaku dvoubodové diskriminace se postupně zvyšuje s věkem u osob mladších 

60 let a u osob starších 60 let je již výrazně vyšší. Ve srovnání změn prahů nebyl žádný 

významný rozdíl mezi dominantní a nedominantní končetinou. [4] 

 U výsledků mého výzkumu nebyla prokázána závislost věku. Množství 

probandů nebylo dostačující. Pro splnění této podmínky je třeba najít více účastníků 

v různém věkovém rozmezí, aby starší i mladší kategorie zahrnovala větší počet 

probandů. Předchozí neurofyziologické studie prokázaly, že ke zvýšení hodnoty 

dvoubodové diskriminace se zvyšujícím se věkem mohou přispět různé faktory. 

Například kvantitativní změny Meissnerových tělísek, a to jejich pokles s přibývajícím 

věkem. Dále také změna mechanických vlastností v dermis, degenerativní transformace 

Paciniho tělísek, demyelinizace a ztráty vláken periferních nervů a v neposlední řadě          

i degenerativních změny v centrálním nervovém systému. [41] 

 

Ostatní faktory ovlivňující variabilitu výsledků 

Další skupinou faktorů, která může ovlivnit variabilitu výsledků při hodnocení 

diskriminačního čití, zahrnuje texturu pokožky. Nolan ve své studii [42] uvádí, že 

přítomnost těžkých otlaků v určitých oblastech kůže by mohlo mít vliv na naměřené 

hodnoty diskriminačního čití. To se mohlo projevit i v mém výzkumu. Soudím, že tyto 

otlaky pokožky, způsobené například tvrdou prací ve volném čase, mohly výsledky 

diskriminačního čití ovlivnit a naopak u člověka, který žije ve městě a nevyužívá své 

ruce k práci na zahrádce či podobným činnostem, může být tak vnímání rukou citlivější.  

Vliv může mít také teplota kůže. Snížení kožní teploty způsobuje snížení 

dvoubodové diskriminační citlivosti. Naopak, zvýšení kožní teploty je spojeno               

se zlepšením dvoubodové diskriminace. [42] Teplota testovacího prostředí v mém 
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výzkumu byla vždy udržována kolem 25 °C a nikdy neklesla pod 20 °C. Domnívám se 

tedy, že nemohla zvýšit pravděpodobnost ovlivnění výsledků.  

Většina řešitelů navíc zdůrazňuje jak důležité je zajištění, aby kožní stimulace 

použitá při testování nebyla bolestivá a byla charakteru lehkého dotyku. K dalším 

možným zdrojům variability výsledků patří reakce pacienta a zkoušejícího a jejich 

interakce. Spolupráce a koncentrace na straně probanda i zkoušejícího jsou nezbytné          

k zajištění přesných a platných výsledků. [42] V mém výzkumu mohl variabilitu 

výsledků ovlivnit nástroj pro měření diskriminačního čití u první zkoušky. Upravené 

kružítko mělo hrot ze dřeva a na druhém rameni z kovu, je tedy možné, že dotyk obou 

hrotů byl vnímán odlišně a stěžoval tak rozhodování probandů. Navíc charakter lehkého 

dotyku při hodnocení je velmi sporný, vyšetřující není schopen se vyšetřujícím 

nástrojem dotknout pokaždé stejným tlakem. Ačkoli mé snažení k tomuto cíli 

směřovalo, nemohu vyloučit vliv různého charakteru dotyku na výsledné hodnoty.  

 

Citlivost receptorů na rukou 

Studie zkoumající citlivost receptorů v kůži rukou a prstů popsal Johansson již  

r. 1977. [29] Aktivitu hmatových receptorů na kůži horní končetiny zaznamenával 

v oblastech inervovaných nervem medianem u dospělých lidských subjektů, a to 

snímajícími elektrodami, které byly přiloženy perkutánně na horní část paže. Jeho cílem 

bylo určit receptivní pole a adaptivní vlastnosti receptorů, což měřil pomocí sondy, 

kterou proband držel v ruce a párem pinzet zachycující lokální poklep, trvalý tlak            

a napínání kůže. Dalším postupem bylo mapování receptivního pole pomocí „von Frey 

metody“ a mapování receptivního pole prostřednictvím kožních zářezů pro získání 

prahu citlivosti. Určení typu receptoru bylo založeno na výsledcích získaných během 

testování u prvně zmíněné procedury. Kompletní hodnocení provedl na 23 receptorech. 

Lokalizace receptivního pole v oblasti kůže sedmnácti z těchto receptorů je uvedena na 

obrázku 1 v příloze 7. [29] 

Citlivost receptorových polí byla analyzována pomocí měření rozsahu 

receptorového pole a poté charakterizována počtem malých zón maximální citlivosti. 

Tyto zóny byly obvykle umístěny v kruhu nebo oválu zahrnujících pět až deset 

papilárních hřebenů. Analýza citlivosti mechanoreceptorů v kůži lidské ruky zdůraznila 

existenci dvou odlišných skupin receptorů, které na základě jejich citlivosti dělíme na 

dva typy rychle se adaptujících receptorů (RA, PC) a dva typy pomalu se adaptujících 

receptorů (SAI, SAII). Výsledky ukazují, že RA a SAI jednotky jsou vhodné pro 
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analýzu povrchového mechanického podráždění kůže, zatímco PC a SAII jednotky jsou 

vhodné pro analýzu hlubokého mechanického podráždění, typu vibrace a různých forem 

napětí v kůži a měkkých tkání. Výsledky této studie potvrzují, že mechanoreceptory          

v kůži lidské ruky lze rozdělit do čtyř typů na základě jejich přizpůsobení a receptivních 

polí. [29] 

 

Důležitost testování diskriminačního čití 

Testování dvoubodové diskriminace na lidských subjektech je poměrně 

jednoduchý klinický postup. Kromě toho je testování dvoubodové diskriminace nejvíce 

spolehlivou metodou pro hodnocení hmatové citlivosti u lidí. Obecně kožní smyslové 

hodnocení je nedílnou součástí tělesného a neurologického vyšetření. Vyšetření čití je 

obzvlášť důležité u hodnocení pacientů s poraněním periferních nervů. Hodnocení 

rozsahu zranění periferních nervů ruky a hodnocení úspěšnosti následných 

chirurgických zákroků je snadnější díky skutečnosti, že běžné hodnoty pro 

dvoubodovou diskriminaci jsou po vyšetření snadno dostupné. [42] S tímto názorem se 

shodují i Atsushi, Noriyoshi a Tadashi [4], kteří uvádí, že test na dvoubodovou 

diskriminaci je velmi užitečný pro včasnou detekci smyslové poruchy. 

Autoři Lundborg a Rosén [39] jsou však jiného názoru. Jejich studie, která se 

zaměřuje na faktory vysvětlující obrovskou variabilitu dvoubodového diskriminačního 

čití, potvrdila, že ačkoli je dvoubodový diskriminační test nejpoužívanějším testem na 

posouzení výsledku léčby při poškození senzorických nervů, nelze test diskriminačního 

čití standardizovat a jeho použití jako jediného testu k posouzení taktilního vnímání 

není vhodné. [39] 

 

Hodnoty dvoubodové diskriminace: 

Zde uvádím pro příklad hodnoty naměřené vzdálenosti dvoubodové 

diskriminace, jak popisují různí autoři. Hunter a spol. [26] uvádí škálu pro hodnocení 

dvoubodové diskriminace na ruce, která je následující: 

 Normalní vnímání - méně než 6 mm 

 Uspokojivé vnímání - 6 až 10 mm 

 Snížené vnímání - 11 až 15 mm 

Ambler a spol. [3] udávají přibližnou vzdálenost dvou bodů na dorzu ruky                

a nohy 20 až 30 mm, v oblasti dlaně 8 až 15 mm, na oblasti bříšek prstů 3 až 5 mm, na 
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rtech 2 až 3 mm a nejmenší 1 mm na hrotu jazyka. Na ostatním povrchu těla vnímáme 

dvoubodovou diskriminaci zhruba mezi hodnotami 4 až 7 cm. [3] 

Pro srovnání, průměrná naměřená hodnota u vyšetření diskriminačního čití 

v oblasti dlaně celého výzkumného souboru mé práce byla 9,52 mm, kdy nejkratší 

vzdálenost byla naměřena u dvacetipětileté fyzioterapeutky, a to 6 mm, a nejhorší 

vzdálenost 15 mm měla třicetiletá pedikérka z kontrolní skupiny. V oblasti bříška 

třetího prstu byla naměřena průměrná vzdálenost dvoubodové diskriminace u celého 

výzkumného souboru 2,95 mm, kdy nejkratší vzdálenost byla 1 mm, naměřená u tří 

fyzioterapeutek a dvou účastnic z kontrolní skupiny, načež jedna byla dokonce nejstarší. 

A nejdelší vzdáleností v oblasti bříška bylo 6 mm u třicetileté fyzioterapeutky. 

U výzkumu, provedeném Nolanem [42] při hodnocení dvoubodové diskriminace 

na horní končetině u zdravých mladých dospělých mužů a žen, se pohybovaly hodnoty 

dvoubodového diskriminačního čití v horní části paže v průměru od 37,8 mm do              

45,4 mm. Oblast předloktí byla mírně lepší, v průměru mezi 30,7 mm a 35,9 mm. Data 

shromážděná na ruce ukazovala mnohem vyšší stupeň senzorické diskriminační 

schopnosti než u jiných oblastí. Na hřbetu ruky, v oblasti inervované radiálním nervem, 

se pohybovalo diskriminační čití kolem 21,0 mm. Kůže na špičce palce a dlouhých 

prstů ukázala vzdálenost dvoubodové diskriminace mezi hodnotami 2,6 mm a 2,5 mm. 

[42] 

Podle Opavského [44], jak už jsem jednou zmínila, nemohou být stanoveny 

přesné normy, protože dvoubodová diskriminace je věkově závislá schopnost, která se 

s narůstajícím věkem mění.  

 

 

Využití hodnocení citlivosti v praxi 

 

Posouzení funkce ruky 

Je známa spousta studií, které využívají hodnocení citlivosti, respektive 

vyšetření čití, k posouzení funkční schopnosti. Jedna z nich byla i studie Karlena, Ellena 

a Borise [30], která hodnotila deformitu a funkci horní končetiny u pacientů s dětskou 

mozkovou obrnou. Výzkumný soubor zahrnoval 30 pacientů s postižením typu diplegie, 

hemiplegie, triplegia a tetraplegie. Z toho bylo 16 žen a 14 mužů ve věku 6 až 33 let 

(průměrný věk: 12,48 let). Výzkumný soubor se skládal z 8 diplegiků (26,7 %)                  

s průměrným věkem 7,53 let, 9 hemiplegiků (30 %) s průměrným věkem 10,04 let,           
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3 triplegici (10 %) s průměrným věkem 12,53 let a 10 tetraplegiků (33,3 %)                  

s průměrným věkem 21,47 let. Sedmdesát procent se spastickým typem mozkové obrny. 

Cílem bylo předložit objektivní a reprezentativní hodnotící formulář pro hodnocení 

funkce ruky a zároveň hodnotící postižení, spasticitu, percepci a motorické řízení                

u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Na ergoterapeutickém oddělení na DMO 

klinice vytvořili autoři hodnotící formulář pro horní končetiny, který zahrnoval čtyři 

části: fyzické hodnocení, senzorické hodnocení, hodnocení vývoje ruky a hodnocení 

funkce ruky. Senzorická funkce zúčastněných se hodnotila statickým dvoubodovým 

diskriminačním testem a vyšetřením stereognozie. Dvoubodová diskriminace byla 

testována pomocí „Baseline Aesthesiometer“, což je nástroj-esteziometr využívající se 

v zahraničí. Stereognózie byla hodnocena pomocí sady pro hodnocení stereognózie 

(vytvořena v Beechfield, Dublin Irsko). Hodnocení bylo zaměřeno na nejvíce postižené 

horní končetiny každého pacienta. Výsledky měření ukázaly, že tetraplegici vykazují 

nejhorší senzorické vnímání. Hemiplegici měli mírně podprůměrné výsledky 

stereognostického testu. A u ostatních diplegiků a triplegiků nebyly zjištěny žádné 

smyslové deficity. Navíc byl prokázán věk jako jeden z důležitých činitelů mající vliv 

na funkci ruky. Funkce ruky se vyvíjí fyziologicky až do věku 14 let. Jemná motorika se 

při vývoji zlepšuje s věkem, ale s nástupem stáří se naopak začne zhoršovat. Jakékoliv 

deformity, spasticita, smyslový deficit a motorické poškození výrazně ovlivňují funkci 

ruky. Komplexní dokumentace postižení horní končetiny a funkce ruky u pacientů          

s dětskou mozkovou obrnou nám tak umožní lépe porozumět složitým problémům               

z globálního hlediska a pomůže plánovat další léčbu ke zlepšení funkce ruky. [30] 

Další studie, která použila hodnocení stereognózie a diskriminačního čití při 

posuzování funkční schopnosti postižené části těla, byla studie, kterou vedli autoři: 

Nancy Byl, Jennifer Leano a Laura K. Cheney. [6] V roce 2002 ji provedli u lidí 

s postižením ruky a poruchou jemné motoriky a zároveň hodnotili spolehlivost nového 

testu stereognózie. Stereognózie  u lidí s poruchou motoriky ruky byla prokazatelně 

horší než u kontrolní skupiny. Z výsledků došli k závěru, že dysfunkce                  

v somatosenzorické zpětné vazbě může způsobit vážné zhoršení ovládání jemné 

motoriky ruky. Aktivace a zpětná vazba od somatosenzorických receptorů z kůže, 

kloubů a svalů poskytuje základ pro taktilní vnímání, pohyby rukou pro manipulaci              

s objekty a umožňuje lidem provádět komplexní, hladké, tříděné a individualní pohyby 

prstů. Tyto mechanoreceptory poskytují nekonečné množství kombinací dynamických 

informací, s pomale a rychle se adaptujícími receptory (jak bylo již zkoumáno                  
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u Johanssona [29]), které nejen reagují na aktivní a pasivní vstupy, ale také poskytují 

podrobné informace o zakřivení objektu, tvaru, drsnosti, síle, době kontaktu, rychlosti, 

směru a orientaci, což vše umožňuje lidem tvarovat ruku a koordinovat pohyby jemné 

motoriky. [6] 

Pro jednotlivá onemocnění existují například specifické testy, které dokáží velmi 

přesně určit závažnost poruchy. Příkladem funkčního testu pro centrální hemiparézu, 

kde se využívá i vyšetření čití, je hodnocení pracoviště „Chedoke McMaster 

Rehabilitation Centre“ v Hamiltonu v Kanadě. Tento test určuje stupeň poruchy 

(impairment) nemocných po postižení mozku. Hodnotí kvalitu povrchové a hluboké 

citlivosti, stav vědomí, kontrolu rovnováhy, postižení paže včetně bolesti v rameni, 

postižení ruky, dolní končetiny, nohy, celkovou hybnost a chůzi. [51] 

 

Přínos vyšetření pro terapii 

Důkladné a přesné hodnocení citlivosti vyžaduje, aby měl terapeut dobrou 

znalost nervové dráhy, znal následky nervových poranění, aktuální nástroje a metody 

kontrolních testů. Hodnotící baterie zahrnují vždy pečlivou anamnézu, odborný 

rozhovor s pacientem, vyšetření sympatických funkcí, odpovídající test citlivosti                

a administrativu. Autoři Hunter a spol. [26] jsou vůči hodnocení kožní citlivosti trochu 

skeptičtí. Podle nich není kožní taktilní citlivost jednoduché vnímání. Je sice možné, že 

toto vnímání budou konečně některé jednoduché testy schopny změřit, ale vždy by               

se měla ohodnotit složitost a citlivost systému. Tvrdí, že nikdo nenajde řešení problémů 

při senzorickém testování. Odpovědi budou pocházet ze směsice informací časem 

získaných od mnoha vyšetřovatelů. Vyšetřující musí být ale kritický k faktoru, který 

dělá testy subjektivní a vždy pečlivě sjednotit výsledky testů s potřebami a problémy 

pacienta. [26]  

Vyšetřovací metody jsou nezbytné nejen k určení postižení, ale na výsledcích 

vyšetření bezprostředně závisí i následná volba terapie. Příkladem významnosti 

vyšetření je studie Macháčkové, Vyskotové, Opavského a Sochorové z roku 2007 [40], 

která zdůrazňuje důležitost vyšetření všech poruch senzomotorických funkcí u lidí 

s CMP, kde by neodhalení veškerých poruch mohlo být příčinnou neobratnosti pacienta 

při ADL.  

Po cévní mozkové příhodě dochází ke ztrátě diferencované hybnosti ruky                 

a aktivita se přesouvá k ramenním pletencům. Poruchy senzomotorických funkcí ruky 

se projevují v neschopnosti provést a kontrolovat úchop, držet různé předměty, 
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manipulovat s nimi, kombinovat složité pohyby, rozpoznávat povrch předmětů                

a přizpůsobovat tomu sílu stisku. Je zřejmé, že porucha somatosenzorických funkcí 

může být hlavní příčinou poruchy funkce, zejména ruky. U pacientů s centrální lézí 

najdeme různě velký deficit čití, který se vyskytuje jak kontralaterálně, tak ipsilaterálně 

i bilaterálně. Na případových studiích tří pacientů uvedli autoři rozdílné nálezy při 

vyšetření standardními neurologickými testy a jiné, podrobnější nálezy při důkladnějším 

vyšetření speciálními testy pro zjišťování poruch čití a manipulačních funkcí. 

V metodice byly použity tři neurologické testy. Jedním z nich byl i speciální test pro 

zjišťování poruch čití, který zahrnoval FMT (The Fabric Matching Test) a RASP test 

(Rivermeadské hodnocení somatosenzorických funkcí). FMT je testem pro hodnocení 

diskriminačního čití zaměřený na texturu povrchu a RASP zahrnuje hodnocení modalit 

čití jako je termické, hluboké, dvoubodová diskriminace, povrchová lokalizace a další. 

Z výsledků vyplývá, že orientační testy jsou sice vhodné pro rychlé zachycení primárně 

registrovaných zjevných poruch, ale pro přesnou funkční diagnostiku je nezbytné 

použití speciálních testů a škál, abychom zachytili a nepřehlédli diskrétní poruchy               

a mohli využít rezerv pacienta k odstranění motorického funkčního deficitu. Volba testů 

při vyšetření somatosenzorických funkcí ruky by měla také odpovídat plánované terapii 

a být cílená na konkrétního pacienta. Kvalitní testy by měly poskytovat validní 

informace o přítomných poruchách ve vyšetřovaných systémech, aby bylo možné 

vhodně zacílit terapii. Testy by měly být založeny na senzomotorických                  

a neurofyziologických mechanismech řízení pohybu. Pak jedině takový přístup 

odpovídá požadavkům rehabilitace založené na důkazech. [40] 

 

Význam terapie smyslového vnímání 

Pohybový systém je i významným smyslovým systémem. Receptory 

pohybového systému pomáhají člověku vnímat polohu a pohyb. Funkce každého příčně 

pruhovaného svalu je řízená zpětnovazebným proprioceptivně motorickým (PM) 

okruhem. Proprioceptivní analyzátor funguje jako integrátor všech pohybových činností 

organizmu. Při poruchách hybnosti je vždy porušená činnost tohoto okruhu jako 

funkčního celku. [10] 

Naopak změna funkčnosti smyslového systému může ovlivnit i pohybový aparát. Velmi 

často jsou jednou z hlavních příčin chronických hybných poruch právě poruchy 

somatognózie a stereognózie. Kvalita stereognózie a somatognózie je v přímé 

souvislosti s kvalitou pohybové diferenciace, což znamená schopnosti jemného 
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pohybového rozlišení a schopnosti kontrolované relaxace. [32] Nejdůležitější úlohou 

rehabilitace je proto co nejoptimálnější reedukace porušené pohybové schopnosti           

a obnova činnosti celého řídícího PM okruhu využíváním všech metod, které stimulují 

aferentní podněty. [10]   

Při studii na Oddělení tělovýchovného lékařství Ústavu věd o sportu Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou prováděli              

D. Hamar, E. Zemková, L. Böhmerová a P. Schickhofer [22], se uplatňovalo použití 

stimulace proprioceptorů za účelem zlepšení vybraných motorických schopností starších 

žen. Studie byla zaměřená na motorické schopnosti, kterými jsou: stabilita stoje, 

rychlost reakce a výška výskoku. Sledování se zúčastnilo 32 žen s průměrným věkem 

zhruba 63 let, které byly rozděleny na 2 experimentální a jednu kontrolní skupinu. První 

experimentální skupina se skládala z 8 žen, u kterých byly aplikovány během celého 

tříměsíčního období jen proprioceptivní stimuly. Druhá experimentální skupina dalších 

8 žen prováděla od druhého měsíce hodnotícího období navíc dřepy. Třetí skupina byla 

skupina 16 žen, která sloužila jako kontrolní soubor a zúčastnila se jen cvičení jógy           

2x týdně po celou dobu sledování. Proprioceptivní stimuly byly aplikovány pomocí 

speciálního zařízení vyvinutého na fakultě této univerzity. To produkuje krátce trvající 

vertikálně nahoru směřující „protinárazy“, které směřují silou na chodidla a odpovídají 

přibližně dvojnásobku tělesné hmotnosti. Na začátku a na konci sledování se 

uskutečnilo měření rychlosti pohybových reakcí stability stoje a odrazové síly dolních 

končetin. Výsledky zaznamenaly výrazné zlepšení ve všech sledovaných parametrech           

u obou experimentálních skupin. U kontrolní skupiny nebyly zaznamenané významné 

změny v žádném ze sledovaných parametrů. Lze tedy říci, že tříměsíční aplikace 

mechanických proprioceptivních stimulů vedla k významnému zlepšení rychlosti 

pohybových reakcí, stability stoje a odrazové síly dolních končetin. [22]   

Motorická aktivita závisí do značné míry na stálém přílivu smyslových podnětů, 

které nejsou vědomě vnímány. Smyslové funkce jsou proto nesmírně důležité pro 

pacienty, kteří podstoupí rehabilitaci za účelem obnovení zhoršených motorických 

funkcí. [4]   
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7. Závěr 
 
 
 

Závěrem mohu říci, že stereognózie prokázala vyvinutější a lepší citlivost prstů          

v profesní skupině. Průměr výsledných hodnot časů k rozeznání předmětů obou zkoušek 

byl výrazně menší u skupiny fyzioterapeutů než u kontrolní skupiny. Fyzioterapeuti 

opravdu vykazují lepší vnímavost k tvaru, povrchu a velikosti předmětů. Jejich 

každodenní kontakt s povrchem kůže a tím i trénink vnímání má vliv na citlivost jejich 

prstů. Stanovená hypotéza č. 1 se v závěru potvrdila. U diskriminačního čití nebyl 

předpoklad úspěšnosti fyzioterapeutů potvrzen. Průměr výsledných hodnot vzdáleností 

dvou bodů u obou zkoušek diskriminačního čití byl větší než u kontrolní skupiny, i když 

jen s minimálním rozdílem. Hypotéza č. 2 nebyla prokázána. Věk u obou skupin 

výzkumného souboru ani praxe v oboru u fyzioterapeutů v hodnocení obou modalit 

citlivosti neprokázali žádné ovlivnění.  

Výsledky u hodnocení stereognózie v mé práci jsou důkazy toho, že 

fyzioterapeuti mají výrazně lepší citlivost prstů a dlaně než běžná populace, což je jim 

velkým přínosem v jejich povolání. Mohou tak využívat výraznějšího vnímání k léčbě 

svých pacientů. Jsou schopni prsty lépe vnímat patologické změny kůže, její 

hyperalgické zóny a na základě tohoto zjištění je příslušným způsobem ovlivňovat. 

Navíc zlepšená citlivost v této profesi naznačuje, že důkladným tréninkem lze dotykové 

smyslové vnímání vycvičit a zlepšit, a to nejen u nevidomých, jak uvedla Poubová [47], 

ale i u běžné populace, mezi kterou fyzioterapeuti před volbou svého povolání patřili 

také. 

 Výsledky diskriminačního čití bohužel velký přínos nepřinesly. U obou skupin 

se přibližně shodují s běžně naměřenými hodnotami ostatních studií. Profesní skupina 

nevykazovala výraznou odlišnost ve výsledcích citlivosti než běžná populace. Důvodem 

mohly být faktory ovlivňující variabilitu výsledků, které jsem uvedla již výše. 

Přesto se domnívám, že taktilní smyslové vnímání je možno vlivem tréninku 

zlepšit a toho využít i v terapii. Jak už jsem uvedla v teoretické části, smyslové vnímání 

úzce souvisí s funkcí, a proto lze v reedukaci hybných poruch využívat zlepšení 

aference. 
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9. Seznam použitých zkratek 

 
 

ADL  –  „Activity of daily living“, v překladu znamená: běžné denní činnosti  

CNS  –  Centrální nervová soustava 

CMP  – Cévní mozková příhoda 

C4-8  –  nervový kořen vycházející z příslušného segmentu krční páteře  

DKK  –  Dolní končetiny 

DMO –  Dětská mozková obrna 

EMG  –  Elektromyelografie 

FMT  –  The Fabric Matching Test  

FTVS  –  Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HKK  –  Horní končetiny 

MS  –  Microsoft 

ODSS  – Overall Disability SumScore  

PC  –  Typ rychle se adaptujícího receptoru 

PM  –  Proprioceptivně motorický  

PNF  –  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

RA  –  Typ rychle se adaptujícího receptoru 

RASP  –  Rivermeadské hodnocení somatosenzorických funkcí  

RS  –  Roztroušená skleróza 

SI  –  Primární somatosenzorická kůra 

SII  –  Sekundární somatosenzorická kůra 

SAI  –  Typ pomalu se adaptujícího receptoru 

SAII  –  Typ pomalu se adaptujícího receptoru 

SMS  –  Senzomotorická stimulace 

Th1-3  –  nervový kořen vycházející z příslušného segmentu hrudní páteře 

WEST –  Weinstein Enhanced Sensory Test  

2BD  –  Dvoubodová diskriminace 

1 ZK –  první zkouška 

2 ZK  –  druhá zkouška 
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http://www.ftvs.cuni.cz/ 

 
 

Žádost o vyjádření 
etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 
 

Název: Hodnocení citlivosti prstů u skupiny fyzioterapeutů 

 
Forma projektu: diplomová 
 
Autor (hlavní řešitel): Bc. Grabcová Miroslava  
   
Školitel (v případě studentské práce):  PhDr. Tereza Nováková, PhD. 
 
Popis projektu 
Podstatou experimentu je testování stereognózie (schopnosti rozeznat předměty podle velikosti, tvaru a 
materiálu) a diskriminačního čití (schopnosti rozlišit na kůži dva současně aplikované taktilní podněty 
jako dva oddělené), vše s vyloučením zrakové kontroly. Experiment zahrnuje skupinu 20 osob ve věku 
22-57 let, bez omezení pohlaví. Výběr byl založen na dobrovolnosti a zájmu o spolupráci. Testovanou 
skupinu tvoří fyzioterapeuti s praxí v oboru a kontrolní skupinu běžná populace. Cílem je vyhodnotit obě 
modality čití u těchto skupin. U vyšetření sterognózie budou účastníkům předkládány k určení různé 
druhy předmětů, u každého předmětu bude zaznamenán čas potřebný k rozeznání. U diskriminačního čití 
po aplikaci dvou stejných bodů bude zaznamenána nejmenší vzdálenost těchto bodů, kterou je osoba 
schopna rozlišit. Ze získaných hodnot u obou typů čití budou stanoveny průměrné hodnoty, které budou 
následně porovnány. Invazivní metody zde nebudou použity a rizika výzkumu jsou minimální. 
Informovaný souhlas (přiložen) 
 
V Praze dne  Podpis autora:  

 
 

Vyjádření etické komise UK FTVS 
 
Složení komise: Doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 
 Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 
 Prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 
 Doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 
 
Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ……………………………… 
 
 dne:………………………………. 
 
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými 
zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu, zahrnujícího 
lidské účastníky.  

 

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise. 
 
 
 

razítko školy podpis předsedy EK 
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Informovaný souhlas účastníka výzkumu s dobrovolnou účastí na výzkumném 

projektu diplomové práce na katedře fyzioterapie FTVS v Praze, vyžádaný zejména 

podle §27b zákona č. 20/1966 Sb. "O péči a zdraví lidu". 

 
Diplomová práce:  Hodnocení citlivosti prstů u skupiny fyzioterapeutů 

Řešitel: Bc. Grabcová Miroslava 

 

Cílem výzkumného projektu této diplomové práce je zhodnotit citlivost prstů, 

konkrétně stereognózii a diskriminační čití, u skupiny fyzioterapeutů a skupiny běžné 

populace. Výzkumného projektu se mohou zúčastnit fyzioterapeuté pracující v oboru 

min. 3 roky nebo běžná populace, která při své profesi nevyužívá citlivosti prstů. 

Metodou výzkumu u hodnocení diskriminačního čití budou dva diskriminační testy 

pomocí dvou-bodových rozlišovačů, metodou výzkumu pro stereognózii budou dva 

typy zkoušek, kdy testovaná osoba s vyloučením zrakové kontroly bude rozpoznávat 

tvar a materiál předmětů a pojmenuje jej. Doba trvání všech hodnotících zkoušek činí 

dohromady přibližně 10 minut. Výsledné hodnoty budou spolu s iniciály a ročníkem 

testované osoby použity pouze pro účely této diplomové práce. Řešitel výzkumu 

odpovídá za to, že uvedené údaje nebudou žádným způsobem zneužity k jiným účelům.  

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s výzkumným projektem diplomové práce 

na téma “Hodnocení citlivosti prstů u skupiny fyzioterapeutů“. Tímto potvrzuji, že toto 

seznámení pokládám za srozumitelné a dobrovolně souhlasím se svou účastí.  

 
 
 
Proband: _________________________________ Ročník: ____________ 
 
 
 
 
V ______________________ , dne  ____________ 
 
         

____________________ 
   podpis  

 
 
Znění informovaného souhlasu ze dne 30.6.2009 zpracovala Miroslava Grabcová. 
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Příloha č. 3 Stereognózie - první zkouška 
 
 
  
  

 
 Foto 1 Testovací set první zkoušky stereognózie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 2 Příklad hodnocení stereognózie u fyzioterapeutky M. D. 
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Příloha č. 4 Stereognózie - druhá zkouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 3 Testovací set druhé zkoušky stereognózie 
  
 
 

 
  Foto 4 Příklad hodnocení stereognózie u  K.H.
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Příloha č. 5 Diskriminační čití – první zkouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 5 Testovací set první zkoušky diskriminačního čití 
 
 
 

 
 Foto 6 Příklad hodnocení diskriminačního čití kružítkem u  K.H. 
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Příloha č. 6 Diskriminační čití – druhá zkouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 7 „Dvoubodový rozlišovač“ 
 
 

 
 Foto 8 Příklad hodnocení „dvoubodovým rozlišovačem“ u fyzioterapeutky M. D. 
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Příloha č. 7 Citlivost receptorů na rukou dle Johanssona [29] 
 
 
 

 
  
  

 Obrázek 1 Lokalizace receptivního pole 

 A. oblasti receptorů - RA (černé) a PC (tečkované) receptory 

 B. SA I (černé) a SA II (tečkované) receptory 

 Obrysy černé a tečkované plochy odpovídají rozsahu polí, 

 jak je stanovilo mapování von Frey metodou. 
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Příloha č. 8 Tabulky s výsledky měření skupiny fyzioterapeutů 
 

 
 
 
 Tab. 1 Fyzioterapeutka V. Š., roč. 1952   Tab. 2 Fyzioterapeutka P. J., roč. 1976 
  

Stereognózie Stereognózie 
1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK

Houba 7,6 Korek 9,3 Houba 4,1 Korek 1,5
Hvězda 2,3 Kov 3,4 Hvězda 1 Kov 1,6

Květ 10 Polyst. 1,9 Květ 2,5 Polyst. 2,2
Jehlan 3,8 Koženka 3 Jehlan 2,9 Koženka 2,8
celkem 23,7 [s] 17,9 celkem 10,5 [s] 8,1

celkový čas 41,3 celkový čas 18,6
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 13 [mm] 13 dlaň 11 [mm] 11
prst 3 [mm] 3 prst 4 [mm] 5

celkem 16 [mm] 16 celkem 15 [mm] 16

celková vzdálenost 32 celková vzdálenost 31
 
 
 
 
 
 Tab. 3 Fyzioterapeutka L. L., roč. 1978 Tab. 4 Fyzioterapeutka M. D., roč. 1985 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 4,3 Korek 22 Houba 4,2 Korek 3,8
Hvězda 4,8 Kov 3,4 Hvězda 2,8 Kov 3

Květ 12,5 Polyst. 3,5 Květ 11,6 Polyst. 1,8
Jehlan 4,3 Koženka 4,5 Jehlan 4,6 Koženka 11,2
celkem 25,9 [s] 33,4 celkem 23,2 [s] 19,8

celkový čas 59,3 celkový čas 43
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 8 [mm] 9 dlaň 10 [mm] 11
prst 6 [mm] 3 prst 3 [mm] 1

celkem 14 [mm] 12 celkem 13 [mm] 12

celková vzdálenost 26 celková vzdálenost 25
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 Tab. 5 Fyzioterapeutka T. T., roč. 1984 Tab. 6 Fyzioterapeutka L. W., roč. 1983 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 2,2 Korek 3,3 Houba 15,3 Korek 14,7
Hvězda 1,7 Kov 2 Hvězda 2,2 Kov 3,3

Květ 9,3 Polyst. 2,1 Květ 12,9 Polyst. 1,4
Jehlan 2,1 Koženka 2,3 Jehlan 4 Koženka 3,8
celkem 15,3 [s] 9,7 celkem 34,4 [s] 23,2

celkový čas 25 celkový čas 57,6
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 7 [mm] 5 dlaň 9 [mm] 9
prst 3 [mm] 3 prst 3 [mm] 3

celkem 10 [mm] 8 celkem 12 [mm] 12

celková vzdálenost 18 celková vzdálenost 24
 
 
 
 
 
 Tab. 7 Fyzioterapeutka J. U., roč. 1972 Tab. 8 Fyzioterapeutka P. D., roč. 1984 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 5,8 Korek 2,9 Houba 8,4 Korek 3,8
Hvězda 2,1 Kov 2,3 Hvězda 3,6 Kov 2,5

Květ 7,1 Polyst. 1,4 Květ 19,6 Polyst. 1,8
Jehlan 5,9 Koženka 4,3 Jehlan 4,7 Koženka 2,6
celkem 20,9 [s] 10,9 celkem 36,3 [s] 10,7

celkový čas 31,8 celkový čas 47
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 10 [mm] 11 dlaň 6 [mm] 9
prst 5 [mm] 3 prst 3 [mm] 1

celkem 15 [mm] 14 celkem 9 [mm] 10

celková vzdálenost 29 celková vzdálenost 19
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 Tab. 9 Fyzioterapeutka G. F., roč. 1978 Tab. 10 Fyzioterapeutka P. K., roč. 1976 
 
Stereognózie Proband: G. F., 1978 Stereognózie Proband: P. K., 1976

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 3,5 Korek 2,4 Houba 4,1 Korek 1,4
Hvězda 0,8 Kov 1,3 Hvězda 1,9 Kov 2,5

Květ 4,4 Polyst. 2,7 Květ 3,9 Polyst. 1,8
Jehlan 1,9 Koženka 2,2 Jehlan 1,5 Koženka 1,7
celkem 10,6 [s] 8,6 celkem 11,4 [s] 7,4

celkový čas 19,2 celkový čas 18,8
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 12 [mm] 11 dlaň 8 [mm] 7
prst 1 [mm] 3 prst 2 [mm] 3

celkem 13 [mm] 14 celkem 10 [mm] 10

celková vzdálenost 27 celková vzdálenost 20
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Příloha č. 9 Tabulky s výsledky měření kontrolní skupiny 
 
 
 
 

 Tab. 11 Muž J. Z., roč. 1983  Tab. 12 Muž Mi. Z., roč. 1980 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 10,7 Korek 3,6 Houba 4 Korek 2,3
Hvězda 2,6 Kov 2,2 Hvězda 2,5 Kov 2,1

Květ 21,4 Polyst. 1,7 Květ 26 Polyst. 2,1
Jehlan 7,3 Koženka 1,7 Jehlan 4,9 Koženka 16,7
celkem 42 [s] 9,2 celkem 37,4 [s] 23,2

celkový čas 51,2 celkový čas 60,6
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 10 [mm] 9 dlaň 8 [mm] 7
prst 3 [mm] 3 prst 3 [mm] 3

celkem 13 [mm] 12 celkem 11 [mm] 10

celková vzdálenost 25 celková vzdálenost 21
 
 
 
 
  
 Tab. 13 Žena Ma. Z., roč. 1958  Tab. 14 Žena N. N., roč. 1979 
 

Stereognózie Stereognózie 
1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK

Houba 17,4 Korek 4,5 Houba 4,4 Korek 2
Hvězda 8,4 Kov 4,2 Hvězda 4,7 Kov 3,2

Květ 15 Polyst. 3 Květ 11,2 Polyst. 2,7
Jehlan 4,7 Koženka 4,5 Jehlan 6 Koženka 4,2
celkem 45,5 [s] 16,2 celkem 26,3 [s] 12,1

celkový čas 61,7 celkový čas 38,4
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 9 [mm] 7 dlaň 15 [mm] 15
prst 2 [mm] 1 prst 5 [mm] 3

celkem 11 [mm] 8 celkem 20 [mm] 18

celková vzdálenost 19 celková vzdálenost 38
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 Tab. 15 Žena K. H., roč. 1983  Tab. 16 Žena B. H., roč. 1988 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 15,6 Korek 31,4 Houba 3,7 Korek 9,7
Hvězda 2,6 Kov 2,9 Hvězda 2,3 Kov 3,9

Květ 18,8 Polyst. 1,9 Květ 11,2 Polyst. 3,1
Jehlan 31 Koženka 3 Jehlan 9,2 Koženka 2,7
celkem 68 [s] 39,2 celkem 26,4 [s] 19,4

celkový čas 107,2 celkový čas 45,8
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 9 [mm] 9 dlaň 7 [mm] 7
prst 3 [mm] 3 prst 1 [mm] 3

celkem 12 [mm] 12 celkem 8 [mm] 10

celková vzdálenost 24 celková vzdálenost 18
 
 
 
 
 
 Tab. 17 Muž K. K., roč. 1959  Tab. 18 Žena Š. C., roč. 1987 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 4,1 Korek 2,9 Houba 5,1 Korek 3,1
Hvězda 3,2 Kov 2,4 Hvězda 1,8 Kov 2,6

Květ 9,8 Polyst. 1,4 Květ 2,8 Polyst. 1,9
Jehlan 3,5 Koženka 4,8 Jehlan 2,2 Koženka 3,5
celkem 20,6 [s] 11,5 celkem 11,9 [s] 11,1

celkový čas 32,1 celkový čas 23
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 9 [mm] 5 dlaň 9 [mm] 11
prst 3 [mm] 3 prst 2 [mm] 3

celkem 12 [mm] 8 celkem 11 [mm] 14

celková vzdálenost 20 celková vzdálenost 25
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 Tab. 19 Muž J. Č., roč. 1985  Tab. 20 Žena L. P., roč. 1986 
 
Stereognózie Stereognózie 

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
Houba 14,2 Korek 3,3 Houba 4,2 Korek 3,9
Hvězda 2,4 Kov 3,7 Hvězda 4,3 Kov 10,2

Květ 8 Polyst. 1,4 Květ 8,3 Polyst. 1,7
Jehlan 5,4 Koženka 5,4 Jehlan 6,7 Koženka 4,3
celkem 30 [s] 13,8 celkem 23,5 [s] 20,1

celkový čas 43,8 celkový čas 43,6
Diskriminační čití Diskriminační čití

1 ZK 2 ZK 1 ZK 2 ZK
dlaň 12 [mm] 9 dlaň 13 [mm] 11
prst 3 [mm] 3 prst 3 [mm] 3

celkem 15 [mm] 12 celkem 16 [mm] 14

celková vzdálenost 27 celková vzdálenost 30
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