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SOUHRN 

Název práce: Srovnání posturální stabilizace opakovaným provokačním testem „3 

kroky – stoj na jedné noze“ na posturomedu1 u hypermobilních osob a osob bez 

hypermobility. 

 

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, zda existuje specifický parametr pro jedince 

s kloubní hypermobilitou při provokačním testu „3 kroky – stoj na jedné noze“ na 

posturomedu a zda je schopnost posturální stabilizace u osob s kloubní hypermobilitou 

menší nebo jiná než u osob bez hypermobility. 

Metoda řešení: Studie se týká dvou skupin probandů ženského pohlaví o celkovém 

n=20.  První skupina (n=10) zahrnuje osoby s klinicky zjištěnou kloubní hypermobilitou 

a byla porovnávána s kontrolní skupinou osob (n=10), které známky kloubní 

hypermobility nevykazovali. Kloubní hypermobilita byla testována dle původního 

Beighton score rozšířeného o měření pasivního rozsahu kloubní pohyblivosti v dalších 

klíčových kloubech. Všichni probandi pak absolvovali provokační test „3 kroky – stoj 

na jedné noze“ na posturomedu za standardních podmínek. Záznam měření 

akcelerometru byl zpracován v progamu Microswing – „Stand-Schritt Messung“ od 

firmy Haider Bioswing2. Další zpracování dat proběhlo v programu PostProprioMed 

Commander3 (Matlab) a v programu Microsoft Excel. 

Výsledky: Vyhodnocování výsledků nebylo zcela jednoznačné, ale dalo by se říci, že 

schopnost posturální stabilizace by mohla být u kontrolní skupiny průměrně mírně lepší. 

Specifický parametr pro hypermobilní skupinu se nepodařilo zatím jednoznačně 

prokázat. 

 

Klí čová slova: stabilita, posturální stabilizace, posturomed, test „3 kroky – stoj na jedné 

noze“, PostPropriomed Commander, hypermobilita, testování hypermobility 

 

1 Posturomed - http://www.bioswing.de/de/products/therapiegeraete/posturomed/  
2 Haider - Microswing - http://www.bioswing.de/de/products/messsysteme/microswing/ 
3 vznikl v rámci diplomové práce Romana Meleckého (2008) 
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ABSTRACT 

Title: Comparison of postural stability by repeated provocative test "3 steps, single leg 

stance" on Posturomed1 in a group of people with and without hypermobility syndrome. 

 

Aim of the work: The aim of my work was to find a specific parameter for poeple with 

joint hypermobility syndrome in repeated provocative test "3 steps, single-leg stance" on 

Posturomed, if there is any. And if the ability of postural stabilization of people with 

hypermobility syndrome is worse or different than from without hypermobility. 

Methods: This study is dealing with 2 groups of 10 women. The first group contains 

women with diagnosis of joint hypermobility and they are compared with the control 

group without diagnosis of joint hypermobility syndrome. The Beighton score is used to 

make the diagnosis of benign joint hypermobility syndrome and also by measurement of 

the range of movement in a important joints. Then all probands were tested on 

Posturomed by the "3 steps, single leg stance" test in the standard conditions. The 

records of accelerometer meassurement were analysed in Microswing programm - 

"Stand-Schritt Messung"  written by Haider Bioswing2. In next phase data were 

processed in a programme PostPropriomed Commander3 and in Microsoft Excel. 

Results: The way of resulting wasn´t clear-cut at all, but you might say that the ability 

of the postural stabilization could be in the control group in average better. The specific 

parameter for the hypermobility group wasn´t definite found yet. 

 

Key words: stability, postural stabilization, posturomed, "3 steps, single leg stance" test, 

PostPropriomed Commander, hypermobility, hypermobility test 

 

 

 
1 Posturomed - http://www.bioswing.de/de/products/therapiegeraete/posturomed/  
2 Haider - Microswing - http://www.bioswing.de/de/products/messsysteme/microswing/ 
3 by Roman Melecky (2008) 
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SEZNAM ZKRATEK  
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1 Úvod  

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala problematiku kloubní hypermobility, 

u níž jsem se zaměřila především na posouzení jejího vlivu na posturální stabilizaci.  

Téma jsem si zvolila jednak z důvodu častého výskytu tohoto predispozičního 

faktoru v populaci (především u žen) a jednak proto, že kloubní hypermobilita často 

vede k funkčním poruchám, zvýšené úrazovosti a bolestivosti pohybového systému 

(Janda, 2001; Russek, 2000). Navíc Suchomel (2006) uvádí, že dobrou vypovídající 

hodnotu o kvalitě funkcí lidského organismu má právě stabilita nebo schopnost stability 

co nejlépe a nejkvalitněji dosahovat (tedy schopnost posturální stabilizace - viz kap. 2). 

 Kloubní hypermobilita není v pravém slova smyslu chorobným stavem, ale 

klinickým popisem určité kvality vaziva. Ta ovlivňuje biomechanickou stabilitu 

myoskeletálního systému, výrazně se podílí na ochraně kloubu proti přetížení a tím 

nepřímo ovlivňuje rozvoj bolestivých stavů v pozdějším věku (Janda, 2001; Russek, 

2000). Proto tato problematika není zanedbatelná, zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, 

že 80 až 90 % populace v produktivním věku čas od času vyhledá pomoc pro bolest v 

zádech a že tzv. benigní (v rámci fyzioterapie bych řekla spíše „funkční“) bolest 

pohybového ústrojí je nejčastějším bolestivým syndromem člověka (Vařeka, 1999). 

 

Celá studie se dá rozdělit na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

nejdříve věnuji otázce stability a posturální stabilizace, protože tato schopnost je pro 

moji diplomovou práci klíčová. Popisuji také mechanismy a principy jejího řízení a 

zajišťování. Dále popisuji posturomed, na kterém jsem prováděla klinický test, a 

program PostPripriomed Commander, ve kterém jsem naměřená data zpracovávala. 

Neméně důležitá je i celá problematika hypermobility, rozdílnosti jejího testování a 

hodnocení. V praktické části jsem pak popsala metodiku výzkumu a znázornila a 

diskutovala vliv hypermobility na výchylky plošiny Posturomedu při testu „3 kroky - 

stoj na jedné noze“ na plošině posturomedu. 
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2 Postu rá ln í  s tab i l i zace  

2.1 Stabilita 

Stabilita je obecně známým a velmi často užívaným termínem v celé společnosti. 

V každém odvětví je ale používána v trochu jiném významu. Její dosažení však vždy 

iniciuje představu něčeho pozitivního, dobrého. 

Z biomechanického hlediska stabilitu považujeme za míru úsilí potřebného 

k dosažení změny polohy tělesa z jeho klidové polohy. Panjabi  navíc stabilitu dělí na 

vnitřní, intersegmentální, vyjadřující stabilitu osového orgánu, a vnější, tj. celkovou 

(Kolář, 2006; Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). 

 Lze předpokládat, že stabilita vnitřní je základnou stability vnější, protože z ní 

vycházejí i účelově řízené pohyby. Musí být však sektorově proměnlivá, pružná (nikoli 

rigidní, jak je tomu u místních pohybových blokád z funkčních či strukturálních příčin), 

aby určité sektory byly schopny stabilizovat svoji polohu tak, aby jiné sektory mohly 

svoji polohu účelově měnit (Suchomel 2006; Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). 

 

Faktory ovlivňující stabilitu uvádí Véle (2006): 

  a) Fyzikální: opěrná plocha, hmotnost a poloha těžiště, charakter 

kontaktu těla s opěrnou plochou, postavení a vlastnosti pohybových segmentů. 

  b) Neurofyziologické procesy: psychické, nastavující excitabilitu, 

spouštějící pohybové programy, zpětnovazebné procesy a vlivy vnitřního prostředí. 

 

Suchomel (2006) upozorňuje, že v oblasti pohybového aparátu nemusí být pojem 

„stabilita“ dostačující, zvláště je-li používán bez bližšího vysvětlení. Kolář (2006) pak 

dodává, že z pohledu fyzioterapie a medicíny vůbec je (nebo by alespoň měla být) 

stabilita chápána spíše jako posturální stabilizace (viz podkapitola 2.3). 
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2.2 Stabilita - posturální stabilizace 

Lidské tělo tvoří ve vzpřímeném držení na dvou dolních končetinách 

z biomechanického hlediska v podstatě velmi nestabilní systém složený z řady 

segmentů. Mluvíme tu vlastně o zjednodušeném modelu „obráceného kyvadla“ s malou 

plochou základny a vysoko uloženým těžištěm (Vařeka, 2002). 

Organizovaný segmentový systém lidského těla v podstatě při stoji představuje 

obrácené kyvadlo kmitající kolem osy hlezenního kloubu vlivem působení dvou 

hlavních momentů sil. Dá se říci, že při stoji na jedné noze je situace obdobná (Vařeka, 

2002). Dle Raševa (2009) ale tento model není adekvátní, protože opomíjí rozčlenění 

těla na jednotlivé segmenty. Mohli bychom ho tedy nazvat pouze relativním modelem. 

 

Je ale každopádně patrné, že stabilita není stav, nýbrž dynamický proces 

neustálého zamezování pádu, řízený CNS. Abych se dostala k pojmu posturální 

stabilizace, je nutné objasnit krátce pojmy postura, atituda a posturální stabilita. 

Posturu chápu jako aktivní držení segmentů těla proti působení gravitace i 

jiných zevních sil. Samotná postura je naopak zajištěna silami vnitřními. Hlavní úlohu 

pro udržení postury hraje svalová aktivita řízená centrálním nervovým systémem dle 

určitého programu a která je ovlivněna aferentními vstupy. Postura je nejen na začátku a 

na konci pohybu, ale je také jeho součástí a základní podmínkou. Styčný bod 

představuje atituda, tedy postura nastavená tak, aby bylo možné provést plánovaný 

pohyb. K provedení optimálního pohybu je nutné zaujmout optimální atitudu. Zaujetí a 

udržení postury je rozhodující součástí všech motorických programů (Vařeka, 2002; 

Véle, 2006). 

Posturální stabilitou rozumím schopnost zajištění vzpřímeného držení těla a 

schopnost reakce na změny vnitřního a zevního prostředí tak, aby nedošlo 

k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu (Vařeka, 2002; Véle, 2006). Substitučně 

často používané pojmy „rovnováha“ a „balance“ Vařeka (2002) vymezuje jen jako 

statické i dynamické strategie k zajištění posturální stability.  
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Celý dynamický proces neustálého zajišťování posturální stability pak nazývám 

stejně jako Véle (2002) posturální stabilizací. 

2.3 Posturální stabilizace  

Dynamický proces posturální stabilizace je součástí všech pohybů, a to i když 

se jedná pouze o pohyb dolních nebo horních končetin. Při každém pohybu segmentu 

těla náročném na silové působení (zvednutí nebo držení břemene, působení končetiny 

proti odporu i bez odporu, odrazovém úsilí apod.) je vždy generována kontrakční 

svalová síla, která je potřebná pro překonání odporu. Ta je pak převedena na momenty 

sil v pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly 

v celém pohybovém systému. Biologickým účelem této reakce je zpevnění jednotlivých 

segmentů (kloubů), aby bylo získáno co nejstabilnější „punctum fixum“ a aby kloubní 

segmenty odolávaly účinkům zevních sil. Tím vznikají vnitřní síly působící na 

pohybové segmenty (Kolář, 2006; Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). 

Zároveň žádný cílený pohyb není možné provést bez úponové stabilizace svalu, 

který daný pohyb vykonává (Kolář, 2006). Aktivita svalů, které stabilizují, tedy 

vyvolává aktivitu dalších svalů, s jejichž úpony souvisí. Každý pohyb v segmentu je tak 

převáděn do celé postury, jinými slovy, každý pohybový manévr má převod stabilizace 

do úponově provázaných oblastí a potažmo do celého těla. Neexistuje proto například 

pohyb končetinou bez stabilizace trupu jako celku (Kolář, 2006, Lewit, 1999; Véle, 

Čumpelík, Pavlů, 2001). 

Rašev (2009) vymezuje PS jako teleologickou (cílenou) synergickou aktivaci 

svalů ve vrstvách, tj. od nejhlubších a nejkratších svalů po povrchové a dlouhé, podle 

anticipace motoriky. Dodává, že pokud se tento proces děje často jiným způsobem, 

dochází dříve či později k poruchám schopnosti PS. 

 

Podstatné také je, že zatímco cílený pohyb volně kontrolujeme, reaktivní 

stabilizační funkce probíhají automaticky a mimovolně, tedy bez našeho uvědomění. 

Tyto funkce můžeme volně ovlivňovat jen velmi omezeně. Posturální vzor stabilizace 

páteře (a zřejmě i celého těla) je však ve svém kineziologickém obsahu uložený 
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v mozku jako program (Kolář, 2006; Lewit, 2000; Rašev, 2009; Véle, 1997). Tento vzor 

je integrován do všech našich pohybů - i dýchacích (Kolář, 2006; Véle, Čumpelík, 

Pavlů, 2001). 

Tento uvažovaný centrální program je nadřazen spinální kmenové úrovni 

řízení, je druhově specifický, nelze jej experimentálně sledovat na zvířatech, jeho 

realizace probíhá teprve v průběhu posturální ontogeneze jako součást zrání CNS (není 

výsledkem učení) a jeho účelová podstata spočívá v automatickém ovládání polohy těla. 

Vymezuje vzájemnou senzomotorickou souvislost mezi svaly, resp. klouby a dalšími 

systémy, je klíčem k pochopení vztahů na mimosegmentální úrovni, ale vlastní 

průkaznost tohoto posturálního programu a konkrétní obsah senzomotorických vztahů, 

které z něho vyplývají, vychází z možnosti tento základní model držení (posturální 

program) vyvolat, a to i u dospělého člověka (Kolář, 1998; Rašev, 2009). 

2.4 Hluboký stabilizační systém 

Hluboký stabilizační systém (HSS) je velmi často diskutován v otázkách 

stability, postury a posturální stabilizace, proto zde uvádím i svůj postoj k této 

problematice. 

 

V zahraniční literatuře, stejně jako v domácí, není HSS přesně definován, přesto, 

že se tohoto pojmu hojně užívá. Při kineziologických a neurofyziologických znalostech 

se nejlépe a nejpravděpodobněji jeví pokus o definici Suchomela (2006). 

 

Suchomel (2006) popisuje stabilizační systém jako označení pro svalový systém 

celého těla, jakožto nástroje CNS pro zachování stability. Uvažujeme-li tedy nad 

svalovým systémem jako celkem, nemůžeme od sebe oddělit funkci m. transversus 

abdominis a bránice, stejně jako globální stabilizátory od lokálních nebo fázické svaly 

od tonických. Samotný termín „hluboký stabilizační systém“ je asi vhodné vyčlenit pro 

lokální svaly páteře (krčního, hrudního a bederního úseku) a funkční stabilizační 

jednotku bederní páteře (m. transversus abdominis, svaly pánevního dna, bránici, mm. 



25 

 

multifidi, m. serratus posterior inferior, kostovertebrální a iliovertebrální vlákna m. 

quadratus lumborum).  

Z hlediska pravděpodobných funkcí však v širším pohledu nacházíme určitou 

analogii v krátkých, spíše jedno-kloubových svalech na periferii i kořenových kloubech 

(např. drobné svaly plosky nohy - zvláště flexory prstů, m. popliteus, pelvitrochanterické 

svaly, mm. interossei dorsales, m. anconeus, m. supinator, zevní rotátory ramene, m. 

subscapularis a další), jak píše Suchomel (2006), Lewit a Lepšíková (2008). 

 

Lze tedy říci, že HSS je pouze jeden, je provázán celým tělem „od hlavy až 

k patě“, z hlediska kliniky jej ale můžeme členit na více částí, oblastí - např. hluboký 

stabilizační systém bederní páteře, kyčlí, hrudní nebo krční páteře. 

 

Suchomel (2006) dále poukazuje na skutečnost, že dysfunkci či insuficienci tzv. 

hlubokého stabilizačního systému nenacházíme zdaleka pouze u pacientů, ale i u 

zdravých subjektivně bezpříznakových jedinců.  Vždy tedy hraje úlohu individuální 

schopnost autoreparace a kompenzace všech předešlých obtíží. Otázka prahu bolesti a 

např. účasti limbického systému je však nepoměrně rozsáhlejší. 

2.5 Principy řízení posturální stabilizace 

Stabilizace vertikální polohy je složitý dynamický proces, který vyžaduje 

součinnost subkortikálních center včetně cerebella. Tato činnost je řízena zejména 

propriocepcí z periferního pohybového systému, z vestibulárního aparátu, aferencí 

optomotorickou, ale také interoceptivními signály z vnitřních orgánů a exteroceptivními 

kožními signály (Véle, 1997). Při výpadku některé senzorické složky je pak pohyb dále 

možný zvýšenou aktivací jiné smyslové složky (Véle, 2006). 

 

Zásadní význam má chápání postury jako aktivního držení řízeného CNS podle 

určitého programu a realizovaného anatomicky definovaným pohybovým systémem při 

respektování biomechanických principů. Systém vzpřímeného držení má tři hlavní 

složky - senzorickou, řídící a výkonnou. Program se bezprostředně realizuje funkcí, 
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které se postupně přizpůsobuje struktura, jež pak tuto funkci plně zabezpečuje a 

vymezuje (Lewit, 2000; Vařeka, 2002). 

Senzorickou složku tvoří především propriocepce, zrak a vestibulární systém. 

Výkonnou služku představuje pohybový aparát a vše je řízeno CNS, tedy mozkem a 

míchou. Zásadní úlohu tu hrají kosterní svaly, které leží díky propriocepční schopnosti 

přímo na křižovatce mezi všemi třemi složkami (Vařeka, 2002).  

2.6 Ovlivnění posturální stabilizace 

Většina autorů se shoduje, že pro zajištění posturální stability mají zásadní 

význam tři složky: zraková, vestibulární a proprioceptivní. Ale názory na jejich podíl se 

už tolik neshodují. Experimentální práce potvrzují rozhodující podíl proprioceptivní 

složky při udržení posturální stability v klidném stoji. Vyřazení propriocepce má v této 

situaci nejméně stejný dopad jako současné vyřazení zraku i vestibulárního aparátu. 

Vestibulární systém se uplatní hlavně při rotačních pohybech nebo rychlých změnách 

polohy hlavy. Zrak (a v menší míře i sluch) mají jako „distanční receptory“ zásadní 

úlohu při celkové orientaci v prostoru a především při anticipaci změn působení zevních 

sil a při pohybu. Zrakové informace také významně pomáhají kontrolovat polohu a 

postavení hlavy (Rašev, 2009; Vařeka, 2002; Véle, 2006). 

 

Téměř vždy bývá opomíjen význam exterocepce, která je důležitá pro kontrolu 

tření, jakožto důležitého faktoru při posturální stabilizaci. Jde především o informace 

z Ruffiniho a Meissnerových tělísek, která mimo jiné slouží k identifikaci míst s různým 

zatížením. Významnou roli tedy hraje dysaferentace, jako např. užití nevhodné obuvi 

(Suchomel, 2006; Véle, 2006). 

 

U dospělých může dojít k narušení posturální stabilizace např. centrální parézou, 

diabetickou neuropatií nebo oslabováním funkcí ve stáří, což omezí schopnost 

lokomoce, sebeobsluhy a vede k pádům či jiným zraněním s často závažnými až 

fatálními následky (Vařeka, 2002; Jančová, Kohlíková, 2007). 
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Vařeka (2002) a Véle (2006) pak zdůrazňují, že nemalý vliv má lidská psychika. 

Ovlivňuje držení těla i proces volby vhodného programu k udržení či obnovení 

posturální stability, stejně jako hranici přechodu mezi různými strategiemi posturální 

stabilizace či využitím řízeného pádu (viz podkapitola 2.7). Tento vliv se projevuje jak 

vědomě, tak i podvědomě. Dá se říci, že určitá míra soustředění schopnost stabilizace 

zlepšuje, nadměrná psychická tenze však může být naopak kontraproduktivní. Obava 

nebo strach z nezvládnutí situace vede totiž k nadměrnému svalovému napětí, které ruší 

potřebnou koordinaci. 

2.7 Strategie a taktika zajištění posturální stability 

Strategie zajištění posturální stability můžeme rozdělit na strategii statickou a 

dynamickou (Vařeka, 2002; Véle, 2006). 

 

Podle Vařeky (2002) zahrnuje proces udržení posturální stability několik fází: 

1. detekce konkrétní situace (senzorický systém) 

2. vyhodnocení konkrétní situace a volba vhodného programu (CNS) 

3. aktivace příslušných svalových skupin (eference) 

4. generace kontrakční svalové síly, její převedení na momenty sil v pákovém segmento-

vém systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí. 

 

Statickou strategii představují např. rovnovážné reakce (balanční mechanismy), 

kterými se řídící systém snaží udržet posturální stabilitu v rámci nezměněné plochy 

kontaktu  (Area of Contact, AC). K aktivní opoře a kontrole posturální stability nelze 

ale využít naráz celou plochou kontaktu (Area of Contact, AC), a proto je třeba odlišit 

plochu kontaktu od opěrné plochy (Area of Support, AS), která představuje aktuální 

výřez plochy kontaktu, jenž je právě využíván k vytvoření celé opěrné báze (Base of 

Support, BS). Opěrná báze je pak ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi AS nebo 

jejích jednotlivých částí. Vztah mezi AC, BS a AS je tedy možné vyjádřit: BS ≥ AC ≥ 

AS (Vařeka, 2002).  
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Při stoji na jedné dolní končetině si jsou BS a AS velmi podobné. Při dynamické 

činnosti dochází k přemístění AC a výrazně se tím mění AS i BS. Aktuální velikost a 

tvar AS a BS je determinován nejen anatomickými faktory, ale také svalovou aktivitou a 

tedy i činností CNS (Vařeka, 2002). 

 

Termíny jako „Centre of Mass“ (COM) , Centre of Gravity“ (COG)  a 

„Centre of Preassure“(COP) se sice používají jako parametry v posturografii a 

stabilometrii a nejsou pro moji práci příliš využitelné, zároveň ale jejich přesné 

vymezení usnadní pochopení celé problematiky strategie posturální stabilizace. 

COM můžeme česky nazvat těžištěm. Vařeka (2002) tento pojem vymezuje jako 

hypotetický „hmotný bod“, do kterého je soustředěna hmotnost celého těla. Upozorňuje 

také, že v rámci kineziologie je možné mluvit o celkovém (společném) těžišti těla pouze 

při zaujetí postury. 

COG Vařeka (2002) definuje jako průmět společného (celkového) těžiště těla do 

roviny opěrné báze (BS). Dále doplňuje, že má význam pouze a jedině ve vztahu k BS a 

že ve statické poloze (sed, stoj, atd.) se musí COG nacházet vždy v opěrné bázi.  

COP pak Vařeka (2002) popisuje jako působiště vektoru reakční síly podložky. 

Důležité je, že v jedno-oporové fázi chůze se COP nachází v BS. Pokud je v labilních 

polohách hranice bezpečného udržení COP v BS překročena, řídící systém zvolí 

dynamickou strategii k obnovení posturální stability. Dochází k částečnému přemístění 

AC, např. úkrokem, chycením se pevné opory apod. 

 

Při zahájení lokomoce dochází nejdříve k „plánované“ změně postury, která 

umožní provést pohyby nutné k zaujetí potřebné atitudy. Při dynamické strategii 

zajištění posturální stability je postup „nouzově“ přizpůsoben jinak nezvládnutelnému 

působení zevních sil. Pokud ani dynamická reakce není dostatečná ke zvládnutí situace, 

systém rezignuje na snahu o udržení posturální stability a přechází na program 

„preventivního“ řízeného pádu (Vařeka 2002; Véle, 1997 a 2006). 

Podmínkou uplatnění programu řízeného pádu je dobrá pohybová koordinace. 

Člověk, který svému pohybovému systému příliš nedůvěřuje, volí často vědomě nebo 

nevědomě řízený pád i v situacích, které jiní ještě balančně zvládají. Na druhou stranu, 

starší lidé nebo motoricky postižení lidé mají velké obavy z jakéhokoli možného pádu 

(Jančová, Kohlíková, 2007; Vařeka, 2002). 
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Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází vždy k určitému zpoždění 

závislému na strukturálním a funkčním stavu systému. V procesu volby vhodné strategie 

má nepochybně velký význam aktuální fyzický a psychický stav i předchozí zkušenost 

(Vařeka, 2002; Véle, 2006). 

 

Podle Vařeky (2002) tak statické strategie využívají především hlezenní a 

kyčelní mechanismus (viz Obrázek 1, Obrázek 2), naopak dynamické strategie zahrnují 

mechanismus úkroku, uchopení pevné opory v okolí a další způsoby zvětšení BS. 

 

Obrázek 1 -  hlezenní strategie (Balance Master Manual, 2002) 

 

 

 

Obrázek 2 - kyčelní strategie (Balance Master Manual, 2002) 

2.7.1 Hlezenní a kyčelní mechanismus strategie posturální stabilizace  

Vezmeme-li v úvahu výše zmíněný relativní model obráceného kyvadla, 

můžeme se domnívat, že v předozadním směru je rovnováha udržována především 

aktivitou plantárních (a částečně i dorzálních) flexorů v hlezenních kloubech. Naopak 

v laterolaterálním směru se stabilizace děje přenášením hmotnosti z jedné končetiny na 
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druhou. Významně se na něm podílejí svaly kyčle, a proto je tento mechanismus 

označován jako kyčelní (Vařeka, 2002). 

Běžně se uvádí, že na základě klinických zkušeností i zkušeností z běžného 

života můžeme říci, že laterolaterální stabilizace ve stoji je podstatně snazší než 

stabilizace předozadní. Je to dáno tím, že anatomicky daná volnost pohybu dolních 

končetin (i trupu) je do stran podstatně více omezená než ve směru předozadním. Velká 

volnost pohybu (a naopak těžší schopnost stabilizace) v rovině sagitální souvisí se 

skutečností, že v této rovině převážně probíhá přirozená lokomoce (Vařeka, 2002; Véle, 

2006).  

Vařeka (2002) navíc zdůrazňuje, že v předozadním směru je výhradní použití 

hlezenního mechanismu omezené pouze na klidný stoj bez výraznějších změn působení 

zevních sil kvůli omezené ploše chodidel. V případě větších zevních sil jsou zapojeny 

svaly kyčle. 

 

Při uvažování relativního modelu obráceného kyvadla ve stoji se BS nachází 

prakticky jen před osami hlezenních kloubů, a jen tak je možné využít momentu síly, 

vznikajícího kontrakcí m. triceps surrae, k udržení posturální stability. Jakmile se COG 

ocitne za osou hlezenního kloubu, nemůže aktivita tohoto svalu přispět k obnově 

stability. Teoreticky by v této situaci mohla pomoci aktivita dorziflexorů nohy - např. 

m. tibialis anterior. Ve srovnání s m. triceps surrae je však kontrakční síla těchto svalů 

výrazně menší a také působí na podstatně kratší páce. Vyvinutý moment síly je proto 

také velmi malý a z praktického hlediska téměř zanedbatelný. Z těchto důvodů se řídící 

systém, snaží udržet COG v přední části nohy a neriskovat pád dozadu (Vařeka, 2002). 

 

Významnou roli při zajišťování posturální stabilizace hrají nejen svaly, ale i 

ligamenta, zvláště pak v oblasti hlezenního kloubu. Poměrně často se setkáváme v praxi 

s poraněním těchto ligament, zvláště pak laterálního systému - tedy ligamentum 

collaterale laterale, které tvoří ligamentum talofibulare anterius (ATFL), posterius 

(PTFL) a ligamentum calcaneofibularis (CFL). Právě toto ligamentum může významně 

ovlivnit kvalitu pohybových stereotypů, proto této problematice věnuji specielní 

odstavec. 

Laterální ligamenta mají roli stabilizátorů hlezna a (nebo) subtalárního kloubu 

dle postavení nohy. Primární laterální stabilizátor hlezna ve všech pozicích je ATFL, 
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jehož primární funkcí je zabránění přílišného předozadního posunu talu ve vztahu 

k fibule a tibii. Při vyřazení ATFL se tak výrazně zvýší laxicita hlezna ve 

ventrodorzálním směru. Můžeme ho tedy považovat za hlavní stabilizátor 

ventrodorsálního směru, a to především při postavení nohy v plantární flexi. PTFL pak 

zabraňuje posunu nohy vůči bérci dorzálním směrem. Funkcí CFL je naopak zabránění 

inverze kalkaneu vzhledem k fibule. CFL proto řadíme k hlavním laterálním 

stabilizátorům v neutrální pozici až dorzální flexi nohy (Kotrányiová, 2007).  

Neměli bychom však zapomenout, že na udržení posturální stability bez 

přemístění AC se účastní nejen svaly hlezna a kyčle, ale celý posturální systém v rámci 

otevřených nebo uzavřených kinematických řetězců (Rašev, 2009; Vařeka, 2002).  

2.8 Možnosti testování posturální stabilizace 

Souhlasím s názorem Suchomela (2006), že schopnost posturální stabilizace a 

její kvalita má dobrou vypovídající hodnotu o kvalitě funkcí lidského organismu. Proto 

jsem chtěla „otestovat“ u jedinců s kloubní hypermobilitou právě schopnost posturální 

stabilizace, příp. její míru a kvalitu. 

 

V různých literaturách najdeme několik uznávaných klinických testů schopnosti 

posturální stabilizace. V zásadě se opět dělí na statické a dynamické. 

• Statické: volný bipedální stoj, Rombergův test, tandemový Rombergův test, 

Véleho test, stoj na jedné dolní končetině - single-leg stance (Tošnerová, 

Hvězdová, Miláček, 2004; Véle, 2006). 

• Dynamické: vyšetření chůze a jejích modifikací, maximální volní výchylky ve 

stoji bez změny AC, člunkový běh, skok na jedné dolní končetině - single-leg 

hoop test horizontal/vertical, skok sounož vertikálně (Vařeka, 2002; Véle, 2006).  

 

Vařeka (2002) ale správně podotýká, že vyšetření schopnosti a případně míry 

posturální stabilizace pouze v klidném stoji bývá někdy zpochybňováno, protože systém 

vzpřímeného držení má, stejně jako celý motorický systém, velké kompenzační 

schopnosti. Oslabení nebo dokonce výpadek funkce jedné jeho části se proto nemusí 
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projevit hned, ale až při zvýšené zátěži, kdy dojde k dekompenzaci. K naprosté většině 

pádů ostatně nedochází v klidném stoji, ale při chůzi či jiné lokomoci. 

2.8.1 Posturografie 

Posturografie je asi klinicky nejčastěji používaná objektivizační metoda v řadě 

lékařských oborů ke kvantifikaci posturální stabilizace v rámci různých nemocí, poruch, 

zranění apod.  

Nováková, Tichý a Ťupa (2001) uvádějí, že tato metoda umožňuje objektivní 

hodnocení stability, byť se o její jasné definici a zejména určení hodnotících parametrů 

stále vedou diskuse.  

Symposia o posturografii v r. 1979 a 1981 sice vyústila v určitou standardizaci 

základních podmínek testování posturální stability z hlediska terminologického, 

konkrétních podmínek testování, výběru a interpretace hodnotících parametrů atd. 

(Nováková a spol., 2001), stále ale nacházíme různé, a ne vždy správné, interpretace 

výsledků (Vařeka, 2002). 

Měření „stability“ (v rámci mé práce bych použila spíše termínu „schopnost PS“) 

je založeno na měření časového průběhu charakteristických veličin a na následném 

srovnávání výsledků s parametry stability (PS), z nichž nejčastěji bývají sledovány 

COG, trajektorie COG, úhlová rychlost COG (COG sway velocity), index působící 

vertikální síly, rozložení zatížení dolních končetin a vychýlení těžiště k hranicím opěrné 

báze (Balance Master Manual, 2002).  

To vše většinou v klidném stoji, kde, jak už jsem zmínila výše, nemusí dojít 

k projevům dysfunkce pohybového aparátu pro jeho velké kompenzační možnosti. 

Naopak, vyšetření schopnosti posturální stabilizace na plošině posturomedu, které jsem 

si pro svou studii zvolila a které popisuji v následující podkapitole, tuto námitku 

respektuje.  

2.8.2 Posturomed 

Posturomed (viz Obrázek 3) byl vyvinut v roce 1993 MUDr. Raševem ve 

spolupráci s firmou Haider Bioswing v Německu. Plošina je určená především pro 

terapii patologických posturálních reakcí, obzvláště intersegmentální instability a 

funkční nestabiliy nosných kloubů. (Rašev, 1995 a 1999) Dále se používá při léčbě 
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bolestí zad - zvláště u chronických případů, v léčbě dalších funkčních bolestí 

pohybového aparátu a neméně jako preventivní koordinační trénink (Rašev, 1999 a 

2009).  

 

Obrázek 3 - Posturomed (Rašev, 2009) 
 

Plošina nejdříve sloužila jen ke zmíněným terapeutickým účelům, později se ale 

začala využívat i pro diagnostiku a byl zaveden standardizovaný test „3 kroky - stoj 

na jedné noze“ (původně „Einbeinstand“ ), kdy kmitání plošiny zaznamenává 

akcelerometr nebo ultrazvuk umístěný na plošině posturomedu (Böer, 2006; Kříženecká, 

2007). Test je dále popsán v kapitole 5.1.2. Vyhodnocováním kmitů akcelerometru se 

začala také zabývat firma Haider Bioswing. 

Posturomed je tedy diagnostická i terapeutická labilní plošina s nastavitelným 

stupněm instability (resp. stability) cvičební plochy, což umožňuje dávkování stupně 

obtížnosti cvičení. Instabilita plošiny zajišťuje zapojování posturální stabilizační 

motoriky a výše zmíněného centrálního programu. Skládá se z plošiny, která je v rozích 

zavěšena vždy na dvou pružných závěsech. Plošina má velikost 80x80 cm. Při změně 

těžiště osoby stojící na posturomedu dojde k rozkmitání plošiny s tendencí k ustálení. 
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Plošina osciluje ve všech směrech, i když svislá složka je málo patrná. Pro zvýšení 

lability jsou na posturomedu ještě další čtyři závěsy, které je však možno zastabilizovat 

brzdičkami. Toto zařízení tedy umožňuje regulaci obtížnosti podle individuálních potřeb 

cvičícího. Součástí posturomedu je zábradlí, které je vhodné pro větší jistotu cvičícího. 

(Rašev, 1999 a 2007)  

Analýzou dat z labilní plošiny posturomed se již zabývalo ve svých diplomových 

pracích více lidí z různých fakult a oborů (Krčová, 2004; Kříženecká, 2007; Melecký, 

2008; Vostatek, 2008). Analýzy byly pojaty z různých uhlů pohledu - ať už pouze na 

klinické úrovni, subjektivně na základě pozorovaných vizualizací, nebo analýzou 

spektrogramů, či analýzou ve frekvenční oblasti.  

Ve své práci jsem se pro zpracování dat získaných diagnostickým testem na 

posturomedu rozhodla „otestovat“ analýzu navrženou Romanem Meleckým (2008). 

Jeho přístup k dané problematice popisuji v následující kapitole. 

2.9 PostPropriomed Commander 

Program Posturomed Commander byl vytvořen Romanem Meleckým v rámci 

jeho diplomové práce na katedře kybernetiky ČVUT specielně pro zpracování dat při 

měření na posturomedu. Právě Meleckému patří velký dík za vůbec první snahu 

nějakým způsobem klasifikovat data naměřená na posturomedu. Později byl tento 

program doplněn o poznatky Pavla Vostatka, který se ve své práci zabýval klasifikací 

dat propriomedu, a rozšířen na PostPropriomed Commander (PPC). 

Nyní zmíněný program zvládá předzpracování dat, čtyři druhy vizualizace - 

zobrazení časových průběhů, zobrazení do roviny X-Y, vizualizaci spekter signálů a 

zobrazení spektrogramů. Je navíc schopen vizuální analýzy ve dvou nezávislých 

pevných oknech, včetně porovnávání v neomezeném množství oken externích. 

PostPropriomed Commander je možné použít i ke korelační a koherenční analýze. 

Melecký (2008) za svůj nejvýznamnější přínos v této práci považuje navržení 

metody pro diagnostiku posturálních poruch. Píše, že jeho algoritmus je schopen nalézt 

velké množství parametrů analyzovaných signálů a extrahovat z těchto mnoha 

parametrů jen takové, které mají vypovídající hodnotou o charakteru vstupních dat a tyto 



35 

 

příznaky následně použít k analýze úspěšnosti terapie či ke klasifikaci celkové 

schopnosti posturální stabilizace probanda. 

Ke zkoumání jednotlivých parametrů použil Melecký (2008) statistickou metodu 

analýzy rozptylů ANOVA (Analysis of Variance). Pomocí Anova je možné 

z extrahovaných parametrů a jejich rozdělení do tříd spočítat jejich střední hodnoty a 

rozptyly a tím stanovit jejich závislost nebo nezávislost, tedy určité prahové hodnoty.  

Z původních 355 hodnot parametrů bylo extrahováno nejprve 16 parametrů 

s předpokládanou vypovídající hodnotou. Tuto skupinu ale v závěru své práce Melecký 

(2008) zúžil na 7 finálních parametrů, které nazývá „příznaky“. Jedná se o tyto 

parametry: 

 

• Průměrný koeficient útlumu 

• Průměrný faktor kvality 

• Průměrné procento ustálení vůči počáteční amplitudě 

• Průměrný stupeň stability 

• Počet ustálení pod hranici 10% 

• Počet ustálení nad hranici 15% 

• Průměrné diference vůči obálce Dr.Raševa – bremsen offen 

 

Na základě jejich hodnot je podle něj možné rozhodnout o stabilitě (schopnosti 

posturální stabilizace) probanda (Melecký, 2008).  

Aby toto ale bylo možné, využil dále Melecký (2008) klasifikátor, totiž tzv. 

umělou neuronovou síť, aby k jednotlivým třídám přiřadil naměřená data (signály). 

Vytvořil tedy podle charakteru signálu tři třídy, podle kterých bychom mohli být 

schopni rozhodnout, zda je proband: 

 

1) stabilní (celkový stupeň stability 1) 

2) mírně nestabilní (celkový stupeň stability 2) 

3) silně nestabilní (celkový stupeň stability 3) 
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Pro každý příznak Melecký (2008) uvádí následující prahové hodnoty pro 

každou třídu: 

 

 

Z tabulky (Tabulka 1) jsou ovšem na první pohled patrné některé nepřesnosti (červeně 

označené), které v Meleckého práci (2008) nacházíme zřejmě kvůli nedostatečnému 

počtu vzorků měření. Prahová spektra kritérií se tak u červeně označených hodnot 

překrývají, nebo na sebe v jednom případě vůbec nenavazují. Melecký (2008) ale 

dodává, že v případě zmíněného překrytí prahových spekter navržený algoritmus 

příznak oklasifikuje jako 1,5 resp. 2,5 a vlastně nijak nerozhodne o příslušnosti k té či 

oné třídě. 

Z Meleckého práce (2008) dále vyplývá, že pro data měřená na zabrzděné 

plošině posturomedu nemají extrahované příznaky potřebnou vypovídající hodnotu, a 

proto se tato data pomocí PostPropriomed Commanderu nedají vyhodnotit. Lze hodnotit 

jen data naměřená na zcela odbrzděné plošině posturomedu. 

Melecký (2008) také uvádí, že na základě nalezených příznaků není možné 

klasifikovat data probandů podle jejich patologií. O diagnózách probandů tyto příznaky 

nemohou mít žádnou vypovídající hodnotu. 

Nutno však poznamenat, že Melecký (2008) měl pro vytvoření celého nového 

programu k dispozici záznamy měření bohužel jen 28 probandů, z nichž 3 zařadil mezi 

„stabilní“, 2 mezi „mírně nestabilní“ a zbytek vzorků ohodnotil jako příklady silné 

instability (velmi špatné schopnosti PS). 

  kritéria hodnocení stupně stability 

Parametry st. 1 st.2 st.3 

průměrný koeficient útlumu 0,9-1,9 0,6-1,1 0,04-0,8 

průměrný koefecient kvality 5,1-11,2 11,2-16,6 16,6-28,6 

průměrné % ustálení k poč./max. ampl. 10,0-13,0 13,1-21,0 17,0 a vice 

průměrný stupeň stability 1-1,45 1,45-1,95 1,95-3,0 

počet ustálení pod hranici 10% méně než 10 5,0-9,0 10 a vice 

počet ustálení nad hranici 15% 0,0-2,0 2,0-6,0 6,0 a vice 

průměrný rozdíl vůči obálce Dr. Raševa méně než 35,0 35,0 -75,9 76,0 a vice 

Tabulka 1 - prahové hodnoty parametrů 
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2.9.1 Parametry podle Meleckého 

Pro porozumění popisu jednotlivých parametrů je nezbytné nejprve vysvětlit 

pojem obálka signálu (Obrázek 4). Ta se skládá ze dvou částí - horní a dolní. V reálném 

signálu tak horní obálku tvoří vektor spojující všechna lokální maxima a spodní obálku 

pak tvoří vektor spojující všechna lokální minima. Obálka nám dává jak numerickou, 

tak vizuální informaci o naměřeném signálu po celou dobu záznamu (Melecký, 2008). 

 

Obrázek 4 - obálka signálu (Melecký, 2008) 

2.9.1.1 Finální parametry - příznaky 

Prvním zmiňovaným finálním parametrem je koeficient útlumu, který je 

matematicky definován jako logaritmus podílu dvou po sobě následujících amplitud 

dělených periodou (Melecký, 2008). Vzhledem k velké variabilitě dat s převážně častým 

výskytem odchylek od ideálního tlumeného průběhu signálů, Melecký (2008) tento 

koeficient logaritmického dekrementu útlumu pro účely nově vzniklého programu 

předefinoval jako podíl první amplitudy a aritmetického průměru druhé a třetí. Uvádí, že 

počítal koeficienty pouze pro „první lokální maxima obálky“. Výsledný koeficient pak 

představuje průměr z 20 signálů (10 na ose X a 10 na ose Y) pro daný datový soubor. 

 

Dalším parametrem je faktor kvality , který dle Meleckého (2008) cituji: „udává 

poměr energie oscilátoru vůči průměrné hodnotě energie ztracené během jedné periody“. 
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Příznak je počítán z úhlové frekvence netlumených kmitů a z koeficientu útlumu. Bližší 

vysvětlení tohoto parametru jsem ale ve zmíněné práci bohužel nenašla. 

 

Melecký (2008) dále uvádí, že při pozorování dat zjistil, že u zdravých jedinců 

docházelo ke stabilizaci na plošině Posturomedu zpravidla při dosažení 10% nebo menší 

amplitudy vůči amplitudě počáteční. Z toho předpokladu vznikl parametr Počet 

dosažených ustálení pod hranicí 10%. Čím víckrát proband tuto hranici pokoří, tím 

lepší je dle Meleckého jeho schopnost posturální stabilizace. Zároveň také uvádí kritéria 

tohoto parametru (uvedené v předchozí tabulce - Tabulka 1) která ale neodpovídají 

předchozímu tvrzení, na což jsem pamatovala při analýze mých dat. 

 

Navazujícím parametrem je parametr Počet dosažených ustálení nad hranicí 

15%. Hodnocení tohoto parametru je přesně opačné, než parametru předcházejícího - 

totiž čím menší je počet ustálení nad hranicí 15% amplitudy vůči amplitudě počáteční, 

tím se předpokládá lepší schopnost posturální stabilizace.  

 

Samotné hranice 10 a 15% jsou ale pochopitelně silně závislé na míře rozkmitání 

plošiny během tří kroků mezi měřeními, což dle mého názoru ovlivňuje více faktorů 

(nejen následně měřená schopnost PS), a to např. mírná tolerance variability chůze 

probandů (co do rychlosti především), či právě kloubní hypermobilita. V rámci 

některých klinických skupin by mohly z tohoto důvodu vzniknout nepřesné výsledky.  

Po analýze v PPC je možné shlédnout jejich vizualizaci, která se mi zdá ale 

trochu nepřehledná, protože nabízí bohužel vzájemně neporovnatelné výstupy. Melecký 

(2008) vlastně pro každý stupeň stability (viz níže) používá jiné zobrazení a měřítka pro 

ustálení. V grafech po analýze tak najdeme buďto hranici 10%, nebo 15% nebo hranice 

nad 15% podle nejmenšího dosaženého minima obálky. 

 

Z výsledků předcházejících dvou parametrů vyplývají dle Meleckého (2008) 

následující „stupně stability“ ve škále 1 až 3. 

• Za překonání hranice 10% byl signál ohodnocen stupněm 1. 

• Za překonání hranice 15% byl signál ohodnocen stupněm 2. 

• Za nedosažení hranice ani 15% byl signál ohodnocen stupněm 3. 
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Z celkového počtu signálů (n=20), totiž stupňů stability pro každý signál v datovém 

souboru, byl pak spočítán jeden Průměrný stupeň stability pro celý datový soubor 

v rozmezí 1,0-3,0. Ten pak představuje i samostatný příznak. 

 

Dále Melecký (2008) počítal přesné hodnoty v procentech nejmenších 

dosažených amplitud vůči maximální amplitudě pro každý signál, přičemž za maximální 

amplitudu uvažoval první největší nalezenou. Jejich střední hodnotu pro každý datový 

soubor o 20 -ti signálech nazval parametrem Průměrné procento ustálení k maximální 

amplitudě.  

 

Dle mého názoru má největší výpovědní hodnotu o samotné schopnosti 

posturální stabilizace poslední z finálních parametrů, totiž tzv. Průměrné diference 

vůči obálce Dr.Raševa – bremsen offen. Jedná se o extrahovanou a průměrovanou 

obálku z dat referenčních probandů (nutno ale poznamenat, že šlo pouze o 2 probandy) a 

z dat měření Dr. Raševa osobně (obálka tedy zahrnuje celkem data 3 probandů), jejichž 

průběhy jsou uvažovány jako ideální. Do finálních parametrů pak spadá pouze obálka 

pro průběhy z měření s odbrzděnou plošinou Posturomedu, jak již bylo zdůvodněno 

výše. Parametr je počítán jako absolutní hodnota rozdílů obálky signálů a obálky Dr. 

Raševa, přičemž je uvedena jen průměrná hodnota všech dvaceti signálů.  

 

Kritéria dosud zmíněných parametrů shrnuji ve výše uvedené tabulce  

(Tabulka 1). 

2.9.1.2 Parametry ze širšího výběru 

Pro specifikaci skupiny hypermobilních probandů se zdáli být zprvu přínosné 

další 2 parametry ze širšího výběru šestnácti, které však Melecký mezi finálních 7 

parametrů po jeho uvážení vůbec nezařadil a neexistuje pro ně zatím dostatečné a 

validní hodnocení. Jde o Průměrnou dobu ustálení signálu 1-20 a Průměrný rozdíl 

amplitud obálky a aproximované exponenciály. Proto ještě tyto dále stručně popisuji. 

 

U prvního zmíněného parametru vychází z toho, že doba ustálení je definována 

jako čas potřebný při skoku žádané hodnoty k tomu, aby absolutní hodnota odchylky 
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poklesla pod 5% své počáteční hodnoty (Melecký, 2008). V případě programu PPC byla 

měřena doba, kdy pacient dosáhl dané procentuální hodnoty počáteční amplitudy u 

dvaceti signálů a průměrná doba ustálení všech signálů pro celý datový soubor pak byla 

nazvána Průměrnou dobu ustálení signálu 1-20. V Meleckého práci (2008) se ale už 

nedočteme, jak je přesně parametr počítán a jestli se týká celého signálu nebo jen jeho 

části, což může být klíčové.  

 

Dále se ve své práci Melecký (2008) zabývá proložením exponenciály obálkou 

probandů. Předpokládá totiž, že tlumené kmitání v ideálním případě odpovídá právě 

exponenciální křivce. Tu vykresluje v grafu (Obrázek 5) a její průběh dokládá vzorcem 

uvedeným rovněž v tomto obrázku, kde A je počáteční amplituda. 

Předpokládaný exponenciální pokles amplitudy tedy závisí na počáteční 

amplitudě a na koeficientu útlumu, který je počítán jako logaritmus podílu dvou po sobě 

následujících amplitud (v našem případě podílu první amplitudy a aritmetického 

průměru druhé a třetí).  

Dále cituji: „Tento předpokládaný exponenciální pokles vyjadřujeme vizuálně do 

zobrazovaného signálu jako pokles k prvnímu nalezenému minimu od prvního maxima“ 

(Melecký, 2008). Zdůrazňuje také, že cituji: „Nechápeme tuto křivku tedy jako 

aproximaci exponenciálou, ale jako předpokládaný průběh stabilizace pacienta na 

základě jeho prvních třech naměřených amplitud v ideálním případě“ (Melecký, 2008).  
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Obrázek 5 - výpočet a znázornění exponenciály (Melecký, 2008) 

 

Pro analýzu byly počítány rozdíly tohoto průběhu vůči dané obálce probanda u 

20 -ti signálů a jejich průměrná hodnota pak udává výsledný parametr Průměrný rozdíl 

amplitud obálky a aproximované exponenciály. 

 

Melecký (2008) vychází z předpokladu, že tento průběh by měl ideálně vždy 

klesat. V praxi tomu tak ale není (někdy ani u jedinců s poměrně dobrou schopností PS 

v některých signálech), průběhy mohou dokonce i stagnovat nebo vzrůstat (viz Příloha 

B), a tak minimálně vizualizace ideálního tlumení probandů křivkou připomínající 

exponenciálu nejsou někdy přesné (viz Graf 14, Graf 15). 

Nicméně, jeho vypozorovaný předpoklad, že křivku připomínající průběh 

exponenciály považuje za „předpokládaný ideální průběh stabilizace“ probanda považuji 

za správný a nejen pro mě velmi přínosný. Více se této tématice věnuji v kapitole 7.3. 
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3 Hypermob i l i t a  

Syndrom kloubní hypermobility byl poprvé definován Kirkem a spol., kteří 

upozornili na přítomnost určitých muskoskeletálních příznaků u pacientů s abnormální 

kloubní laxicitou (Kirk, Ansell, Bywaters, 1967).  

Definicí pojmu hypermobilita a jejím následným dělením se dále zabývalo 

mnoho autorů - Dolan a kol. (Dolan, Hart, Doyle, Grahame, Spector, 2002), Janda 

(2001), Lewit (2003), Simpson (2006) a Graham (Graham 2001; Hakim, Grahame, 

2003). 

Pod pojmem hypermobilita obecně rozumíme zvětšený rozsah kloubní 

pohyblivosti nad běžnou normu. Kloubní rozsah je determinován stupněm pevnosti nebo 

naopak laxicity kloubních ligament, a právě laxicita kloubních ligament je nezbytným 

předpokladem pro vznik hypermobility (Dolan, Hart, Doyle, Grahame, Spector, 2002).  

 

Janda (2001; Janda, Pavlů, 2004), Lewit (2003) i Simpson (2006) se pak shodují, 

že hypermobilita v širším slova smyslu nepředstavuje jednu nosologickou jednotku, ale 

můžeme rozeznávat hned několik jejích typů:  

• lokální patologická hypermobilita - vzniká zvláště mezi jednotlivými obratli 

jako kompenzační mechanismus blokády 

• hypermobilita jako příznak některých onemocnění  

• generalizovaná patologická hypermobilita - dochází k ní hlavně při poruchách 

aference (tabes dorsalis, některé polyneuritidy apod.), při některých centrálních 

poruchách svalového tonu (oligofrenie, extrapyramidové syndromy apod.) 

• konstituční hypermobilita (KH) - je charakterizována zasažením celého těla, 

ale její zastoupení nemusí být ve všech oblastech na stejném stupni a její 

rozložení nemusí být nutně symetrické. Při tomto druhu hypermobility je rovněž 

popisováno zhoršení statické stability (schopnosti PS). 
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Pokud se hypermobilní klouby začnou klinicky projevovat muskoskeletálními 

symptomy, je používáno označení „syndrom kloubní hypermobility“  (neboli Joint 

hypermobility syndrom, JHS), (Graham, 2001; Hakim, Grahame, 2003). 

3.1 Konstituční hypermobilita 

Dle Lewita (2003) má tato forma z hlediska funkčních poruch pohybové 

soustavy největší význam a je nejčastější. KH (v zahraničí označovaná jako 

Hypermobility Syndrom, HMS) se u většiny lidí neprojevuje žádnými jinými příznaky 

než samotným zvětšením rozsahu pohybu v kloubu nad běžnou normu, celkovou lehkou 

svalovou hypotonií a nízkou svalovou silou (tzv. asymptomatická KH).  

Janda (2001) uvádí, že konstituční hypermobilita bývá symetrická nebo téměř 

symetrická co do lateralizace, může však být vyjádřena více v horní nebo dolní polovině 

těla, přičemž výraznější symptomatologie na horní polovině těla bývá častější. Dále 

informuje, že do určité míry kolísá s věkem a že její příčina není úplně známa, ale 

pravděpodobně souvisí s insuficiencí mezenchymu. 

Zatímco se Janda a Lewit v Čechách věnovali hypermobilitě v rámci klinické 

praxe, v zahraničí se tato stala předmětem výzkumných studií.  

Z dosavadních výzkumů nyní vyplývá, že KH je forma genetického onemocnění 

pojivové tkáně, která je autozomálně dominantně dědičná (Malfait, Hakim, De Paepe, & 

Grahame, 2006). Jedná se o vrozenou insuficienci mezenchymu, kdy dochází k poruše 

syntézy nebo struktury kolagenu, elastinu nebo složek extracelulární matrix 

(Magnusson, Julsgaard, Aagaarda, Zachari, Ullman, Kobayasi, & Kjaer 2001; Grahame, 

1999). Insuficience se pak klinicky projevuje laxicitou ligament, jejich větší 

zranitelností a laxicitou nitrosvalového podpůrného stromatu (Hakim & Grahame, 2003; 

Simmonds, Keer, 2007). Vyloučit zde nemůžeme ani poruchu na úrovni genů kódujících 

kolagen a enzymů, které kolagen dále modifikují, stejně jako mutaci glykoproteinu 

Tenascin X, který je součástí extracelulární matrix. Mutace Tenascinu X navíc zřejmě 

způsobuje výskyt KH primárně u žen.  (Zweers, Hakim, Grahame, & Schalkwijk, 2004).  

Důvody, proč se KH týká převážně žen, najdeme i u jiných autorů (Zweers, 

Hakim, Grahame, & Schalkwijk, 2004; Mayer & Smékal, 2004). Kromě genetického 
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předpokladu jsou zde totiž ještě další faktory, které zvyšují incidenci KH u žen. Jedná se 

zejména o faktory hormonální (poměr estrogenů vůči progesteronu, zastoupení 

androgenů, častější dispozice ke stresu a narušení hypothalamo - hypofyzární osy) a 

neuromotorické. Obecně platí, že ženy mají oproti mužům zhoršenou preaktivační 

schopnost stabilizačních svalů, horší samotné stabilizační vzorce svalů, pomalejší 

reakční časy a jejich klouby jsou více odkázány na ligamenta, čímž u nich riziko úrazu 

stoupá (Mayer & Smékal, 2004). Celkově má však kloubní laxicita tendenci s věkem 

klesat, protože dochází k tuhnutí kolagenu skrze vytváření příčných vazeb mezi jeho 

vlákny (Bird, 2007). 

Toto experimentální zjištění se shoduje i s klinickou zkušeností Jandy (2001), 

který uvádí, že konstituční hypermobilita postihuje až 40 % ženské populace. 

3.1.1 Funkce vaziva 

U Čiháka (2001) a Dylevského (Dylevský at al., 2000) najdeme, že vazivo je 

vůbec první pojivo, které se při vývoji člověka utváří. Je složeno z vazivových buněk a 

mezibuněčné hmoty. Existuje ale řada druhů vaziva a typů kolegnu (Dylevský, Duga, & 

Mrázková, 2000) - základního stavebního kamene vaziva. 

Vazivová tkáň je rozložená v měkkých tkáních a vytváří především kloubní 

pouzdra a ligamenta, čímž se nevyhnutelně podílí na motorické funkci. Je navíc 

zastoupena i ve svalu, kde tvoří vazivové stroma svalu. To se dělí na tenkou vrstvu 

endomyzia, oddělující jednotlivé kontraktilní elementy svalu, vrstvu perimyzia, 

separující svalové snopečky, a konečně na silnější vrstvu epimyzia, obalující povrch 

většího počtu snopečků. Vazivové stroma svalu pak přechází ve fasciální obal a 

pokračuje do šlašitého úponu upínajícího se na periost kosti nebo k jiným tkáním, např. 

ve formě fascie (Čihák, 2001).  

Vazivo má podobně jako sval elastické vlastnosti, ale nedokáže reagovat tak 

rychle jako sval. Díky své pružnosti je ve svalu i sekundárním zdrojem energie. Nejprve 

je však nezbytné energii vazivu dodat, aby ji následně mohlo uvolnit. Tento druh 

pojivové tkáně navíc pomáhá vyhlazovat jednotlivé rázy záškubů, avšak hlavní vliv na 

hladký průběh pohybu musíme připsat asynchronnímu náboru motorických jednotek ve 

svalu (Čihák, 2001; Véle, 2006). 
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Dle Véleho (2006) je však důležitá hlavně kvalita vaziva, protože ta pak 

ovlivňuje jeho funkci a tím i funkci všech struktur, které tvoří nebo je jejich součástí. 

Vazivo totiž zpevňuje sval a současně tak vymezuje i míru jeho elasticity. Při zhoršené 

kvalitě vaziva dochází ke ztrátě elasticity, roste naopak laxicita a fragilita vaziva, sval se 

stává hypotonním, zhoršuje se jeho koordinace a uvolňují se kloubní pouzdra. To pak 

může způsobovat zpoždění posturální reakce. 

Druhům vaziva, typům vazivových buněk a podrobnější etiopatogenezi KH se ve 

své diplomové práci věnuje Zadražilová (2008). 

3.2 Testování hypermobility 

První snahu o vytvoření diagnostických kriterií pro veškerá dědičná onemocnění 

pojiva měla Berlínská nosolologická společnost. S rozvojem molekulární genetiky 

zavedla v roce 1996 nová diagnostická kritéria (Ghent kriteria) pro Marfanův syndrom 

(De Paepe, Devereux, Dietz, Hennekam, Pyeritz, 1996) a pro Ehlers-Danlos syndrom, 

jak uvádí Beighton a kol. (Beighton, De Paepe, Steinmann, Tsipouras, Wenstrup, 1998). 

Kritéria pro hodnocení hypermobility byla pak vytvořena Cartrem a Wilkinsonem a 

později v roce 1973 modifikována Beightonem (HMSA, 2010).  

3.2.1 Beighton score  

Jedná se o nejvíce rozšířenou a ve světě běžně užívanou diagnostickou metodu o 

devítibodovém skóre, přičemž pro diagnostiku blíže nespecifikované hypermobility 

musí být dosaženo ≥ 4/9 bodů z následujících devíti kritérií (tzv. majoritních), přičemž 

testování na pravé a levé polovině těla počítáme zvlášť (HMSA, 2010):  

1. hyperextenze V. metakarpophalangeálního kloubu ≥ 90˚ vpravo i vlevo (Obrázek 6) 

2. opozice palce vůči předloktí s dotykem na předloktí vpravo i vlevo (Obrázek 7) 

Obrázek 6 - hyperextenze malíku (HMSA, 2010) 
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Obrázek 7 - opozice palce vůči předloktí (HMSA, 2010) 

3. hyperextenze loketních kloubů ≥ 10˚ vpravo i vlevo (Obrázek 8) 

4. hyperextenze kolenních kloubů ≥ 10˚ vpravo i vlevo (Obrázek 9)  

 

Obrázek 8 - hyperextenze loketního kloubu (HMSA, 2010) 

 

Obrázek 9 - hyperextenze kolenního kloubu (HMSA, 2010) 

5. Thomayerova zkouška - položit dlaně na zem při extenzi kolenních kloubů  

3.2.2 Brighton score 

V roce 1998 byla Beightonova kritéria dále revidována, rozšířena a 

přejmenována na Brighton score (Grahame, Bird, Child, 2000). Zjistilo se totiž, že při 

použití jiných (minoritních) kritérií může být KH pozitivně diagnostikována, i přestože 

score odpovídá jen  ≤ 4/9 bodů, a to při kombinaci (Grahame, 2007):  

a) 2 hlavní kritéria 

b) 1 hlavní + 2 vedlejší kritéria 

c) 4 vedlejší kritéria 

d) 2 vedlejší kritéria + jednoznačný výskyt hypermobility v nejužší rodině  

 

Zatím poslední revizi, kterou rovněž uvádím v následující tabulce (Tabulka 2), 

zveřejnil právě citovaný Graham (2007).  
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Simpson (2006) uvádí, že použití těchto kriterií může pomoci přesnější 

diagnostice onemocnění pojivových tkání, totiž diagnostikovat právě HMS. Ovšem při 

výskytu otoků a bolestivých kloubů u potencionálních pacientů je nezbytné provést 

krevní testy z důvodu vyloučení možné zánětlivé, autoimunitní či infekční příčiny. 

V testech bychom tedy neměli opomenout vyšetřit krevní obraz, sedimentaci, 

revmatický faktor, hladinu komplementu v séru (C3, C4, CH 50) a hladinu 

imunoglobulinů v séru (IgG, IgM, IgA).  

 

Je třeba ještě zmínit, že jak Beighton score, tak Brighton score nejsou zatím 

standardizovány v českém jazyce - uvádím zde proto pouze jejich co nevýstižnější 

vlastní překlad. 

 

Hlavní kritéria (Major Criteria) 

  Beighton score ≥ 4/9 (aktuálně, nebo zjištěné v minulosti) 

  Artralgie minimálně čtyř kloubů déle než tři měsíce 

Vedlejší kritéria (Minor Criteria) 

  Beighton score 1, 2 nebo 3/9 (případně 0, 1, 2, 3/9 při věku > 50 let) 

  Artralgie 1 - 3 kloubů nebo páteře déle než 3 měsíce / spondylóza / spondylolistéza 

  

Dislokace / subluxace více než jednoho kloubu, nebo opakovaná dislokace / subluxace 

jednoho kloubu 

  

Tzv. revmatismus měkkých tkání - nejméně tři léze měkkých tkání (např. 

epikondylitida, tenosynovitida, burzitida) 

  

Vzhled odpovídající Marfanovu syndromu (vysoký, hubený, poměr rozpětí horních 

končetin:výška > 1,03; poměr horní:dolní polovině těla < 0,89; arachnodaktylie - 

pozitivní Steinbergův („Thumb sign“) a Walkerův („Wrist sign“) test) 

  

Abnormality kůže: strie / hyperextenzibilita / tenká kůže / abnormální jizvení  

(„  papyraceous scarring“) 

  Povislá oční víčka / myopie / mongoloidní zešikmení 

  Křečové žíly / hernie / prolaps dělohy či konečníku aj. 

Tabulka 2 - Brighton criteria 
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3.2.3 Vyšetření hypermobility dle Jandy 

V České republice je stále nejvíce využíváno vyšetření dle Jandy (2001; Janda, 

Pavlů, 2004). Ten vychází z faktu, že každé vyšetření rozsahu pohybu v kloubu 

pasivním způsobem je zároveň vyšetřením hypermobility. Proto vlastně každé naměření 

maximálního možného stupně rozsahu pasivní pohyblivosti v kloubu je současně i 

vyšetřením hypermobility. Cílem tohoto vyšetření je postihnout jednotlivé segmenty těla 

a odlišit horní a dolní polovinu těla. Janda (Janda, 2001; Janda, Pavlů, 2004) však 

uvažuje o hypermobilitě jen jako o klinickém symptomu. V rámci fyzioterapie a 

rehabilitačního lékařství interní a další souvislosti při testování opomíjí.  

Na druhou stranu souhlasím s Jandovým názorem (Janda, 2001; Janda, Pavlů, 

2004), že v rámci fyzioterapie můžeme chápat vyšetření pasivního rozsahu pohyblivosti 

v kloubech jako vyšetření kloubní hypermobility, a tohoto předpokladu jsem využila i 

pro vypracování vlastního hodnocení hypermobility (5.1.1, 5.1.1 a Příloha A) minimálně 

pro účely této studie.  

 

Janda (2001; Janda, Pavlů, 2004) publikuje tyto zkoušky: 

• Zkouška rotace hlavy 

• Zkouška šály 

• Zkouška zapažených paží 

• Zkouška založených paží 

• Zkouška extendovaných loktů 

• Zkouška sepjatých rukou 

• Zkouška sepjatých prstů 

• Zkouška předklonu (Thomayerova zkouška) 

• Zkouška úklonu 

• Zkouška posazení na paty 

 

Ve výše zmíněné publikaci (Janda, Pavlů, 2004) jsou detailně popsány jednotlivé 

testy, z nichž jsem ve své studii využila jen „Zkoušku předklonu“, která se u nás hojně 

užívá v klinické praxi (v Beighton score, stejně jako v klinické praxi titulovaná jako 

„Thomayer“), a proto zde popisuji právě jen tuto. 
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Zkouška předklonu (Janda, Pavlů, 2004) 

Vyšetřovaný se předklání vstoje bez pokrčení kolen. Sleduje se způsob provedení 

předklonu a zvláště překlápění pánve a plynulost oblouku celé páteře. Při disociaci 

hypermobility, a to zvláště při zkrácených flexorech kolenního kloubu se pánev překlápí 

málo a při zkrácených paravertebrálních svalech dochází ke kompenzačnímu zvětšení 

kyfózy zvláště v hrudním segmentu páteře při málo rozvinutém bederním úseku. Při 

normálním rozsahu pohybu je vyšetřovaný schopen dotknout se podlahy jen špičkami 

prstů. Podle stupně hypermobility dosáhne vyšetřovaný na podlahu celými prsty nebo 

dokonce celou dlaní a vzácně se předkloní i více. Mluvíme o tzv. Thomayerově zkoušce 

– (minus) tolik a tolik cm, na rozdíl od pozitivní Thomayerovy zkoušky, kdy měříme, o 

kolik cm nemocný nedosáhne špičkami prstů k podložce. Nejčastějšími chybami při 

testování bývá prominutí plné extenze kolen a zanedbání provedení předklonu - zvláště 

ve vztahu mezi plynulostí hrudní kyfózy a překlápěním pánve. 

Tento test jsem ve vlastním testování nazvala „obrácený Thomayer“. 

3.2.4 Vyšetření hypermobility podle Sachseho 

Testováním hypermobility, nebo spíše odlišením a vymezením normální 

pohyblivosti, hypomobility a hypermobility, se zabýval také Sachse. V roce 1969 

vypracoval praktická schémata, kde rozsah pohybu A odpovídá hypomobilnímu až 

normálnímu rozsahu pohyblivosti v kloubu, rozsah B lehce hypermobilnímu rozsahu 

pohyblivosti v kloubu, rozsah C pak značí výraznou kloubní hypermobilitu. Testování 

zahrnuje páteř a některé klouby končetin. Poměrně podrobně ho ve své publikaci 

shrunuje Lewit (2003). Uvádím zde jen několik z těchto testů, a to právě ty, které se 

týkají kloubů, jež jsem zahrnula do svého dotazníku. Jde o: 

 

• Předklon („obrácený“ Thomayer; hodnotí se vzdálenost nebo míra kontaktu prstů 

s podložkou) 

A = až po dotek špiček prstů podložky 

B = kontakt s podložkou maximálně po metakarpofalangeální klouby při extenzi 

v těchto kloubech  

C = celá dlaň se dotýká podložky + možnost provést přitažení hrudníku ke stehnům 
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• Extenze loketních kloubů (testovaný drží horní končetiny před hrudníkem, 

předloktí se dotýkají od loktů po malíky; cílem je extendovat předloktí, aniž se 

lokty od sebe vzdálí, hodnotí se pak výsledná extenze v loktech) 

A = do 110˚, 

B = 110˚ až 135˚, 

C = nad 140˚ 

• Hyperextenze kolenních kloubů  

A = 180˚ (0°), 

B =  180° až 190˚ (0° až 10°),  

C = nad 190˚ (nad 10°) 

• Vnitřní a zevní rotace kyčelních kloubů (test se provádí vleže na boku) 

A = do 90˚,  

B = 90˚ až 120˚,  

C = nad 120˚ 

3.2.5 Rozsahy kloubní pohyblivosti 

Jak už bylo řečeno, kloubní hypermobilitu je možné diagnostikovat skrze 

zvýšený rozsah pohyblivosti v kloubech, jak uvádí Janda (2001; Janda, Pavlů, 2004). 

Není proto přílišným překvapením, že přehledné shrnutí pasivních rozsahů pohyblivosti 

kloubů celého těla pak najdeme opět v Jandově publikaci (Janda, Pavlů, 1993), přičemž 

zde můžeme sledovat poměrně velkou variabilitu mezi čtyřmi uvedenými autory - 

American Academy of Orthopedic Surgarry (AAOS), Kendallem mcCrearym, 

Heppenfeldem a Kapandjim.  

Z tohoto přehledu jsem vycházela při sestavování vlastního hodnocení 

hypermobility, kterou ve své práci uvažuji právě a jen jako „kloubní hypermobilitu“. Od 

tohoto předpokladu se také odvíjel způsob testování probandů, jemuž se věnuji 

v kapitole 5.1.1.  

Výňatek z této publikace, podstatný pro moji studii, prezentuji v níže uvedené 

tabulce (Tabulka 3), z níž je patrné, že především Kapandji se od ostatních autorů 

poměrně výrazně odlišuje. Výrazné odchylky jsem v tabulce pro větší přehlednost 

označila červeně a nutno říci, že jsem je i jako odchylky považovala při vytváření svého 

dotazníku. 
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Kloub Pohyb 

Pasivní rozsah kloubní pohyblivosti  

AAOS 

Kendall 

McCreary Hoppenfeld Kapandji 

Ramenní VR 70° 70° 55° 95° 

  ZR 90° 90° 45° 80° 

Loketní  Ex 0° 0° 0° 0° 

Palec 

CMC 
Opozice 

dotyk špičky palce a baze, 

nebo špičky V. prstu 

dotyk špičky palce a 

špičky V. prstu 

dotyk špičky prstu a 

špiček ostatních prstů 
-  

V. prst 

MCP 
Ex 45° - 90° - 

kyčelní VR 45° 45° 45° 60° 

  ZR 45° 45° 35° 30° 

Kolenní Ex 0° 0° 0° 0° 

Hlezenní PF 50° 45° 50° 50° 

  DF 20° 20° 20° 30° 

  I 30° 35° - 50° 

  E 15° 20° - 30° 
 

Tabulka 3 - rozsahy kloubní pohyblivosti 
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4 Cí le  p ráce  a  přesné  u rčen í  řešené  

o tázky  

Cílem této diplomové práce je zjistit, zda existuje specifický parametr pro 

hypermobilní osoby při provokačním testu „3 kroky – stoj na jedné noze“ na 

posturomedu, podle něhož by se, u předem klinicky nevyšetřované osoby, dal 

předpokládat syndrom hypermobility, a zda je schopnost posturální stabilizace u osob 

s hypermobilitou menší nebo jiná než u osob bez hypermobility. 

4.1 Hypotézy 

1. Schopnost posturální stabilizace u osob s hypermobilitou je menší nebo jiná než 

u osob bez hypermobility. 

2. Výchylky plošiny posturomedu na ose X odpovídají více kyčelní strategii PS 

(tedy strategii v M-L směru) 

3. Výchylky plošiny posturomedu na ose Y odpovídají více hlezenní strategii PS 

(tedy strategii v A-P směru) 

4. Při hypermobilitě v kyčelních kloubech (součet VR a ZR) a hlezenních kloubech 

(součet E a I) předpokládám větší amplitudy plošiny posturomedu v M-L směru 

než u osob bez hypermobility v těchto kloubech. 

5. Při hypermobilitě v kolenních kloubech (Ex) a hlezenních kloubech (součet PF a 

DF) předpokládám větší amplitudy plošiny posturomedu v A-P směru než u osob 

bez hypermobility v těchto kloubech. 

6. Velikosti amplitud plošiny posturomedu u CG uvažuji větší na ose Y (v A-P 

směru) než na ose X (v M-L směru). 
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7. Velikosti amplitud plošiny posturomedu u HG předpokládám celkově větší než u 

CG. 

8. Na základě zhoršené kvality vaziva očekávám zhoršenou kvalitu PS u HG. 

9. Celkové stupně stability dle Meleckého (2008) mají vypovídající hodnotu o 

schopnosti PS probandů CG i HG a skrze jejich rozdělení do tří tříd lze tuto 

schopnost hodnotit. 

10. Parametry „průměrná doba ustálení signálu 1-20“ a „průměrný rozdíl amplitudy 

obálky a aproximované exponenciály“ by mohly charakterizovat HG. 

4.2 Výzkumné otázky 

1. Je schopnost posturální stabilizace u osob s hypermobilitou menší nebo jiná než 

u osob bez hypermobility? 

2. Existuje specifický parametr pro hypermobilní osoby při provokačním testu „3 

kroky – stoj na jedné noze“ na Posturomedu? 
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5 Výzkumné metody  a  pos tup  

měřen í  

Diplomová práce byla zpracována formou analyticko-experimentální studie, kdy 

šlo o klinický pokus v rámci 2 skupin s dostupným výběrem jedinců. 

5.1 Měřící techniky a metody sběru dat 

Měření proběhlo v klidné, přiměřeně vyhřáté a osvětlené místnosti. Celého 

výzkumu se zúčastnily 2 skupiny probandů (n=20). Nutno říci, že studie se týká pouze 

žen, což jsem zdůvodnila v kapitole 3.1.  

První, desetičlenná skupina čítá osoby s klinicky zjištěnou kloubní 

hypermobilitou (Groupe of Hypermobility, dále jen HG). Druhá, rovněž desetičlenná 

zahrnuje osoby bez hypermobility (Control Groupe, dále jen CG). Věkové rozmezí:  

18-45 let (průměrný věk 29,65 let); rozmezí tělesné výšky: 160-176 cm (průměr  

167,4 cm); rozmezí tělesné váhy: 51-70 kg (průměrná hmotnost 60,95 kg). Skupiny jsem 

rozdělila na základě testování hypermobility uvedeného v následující kapitole. 

Všichni probandi pak absolvovali provokační test „3 kroky – stoj na jedné noze“ 

na posturomedu za standardních podmínek (viz níže), které jsem jim před samotným 

testováním vysvětlila, střídavě na každou nohu celkem 5x. Měření zaznamenával 

mikroelektromechanický akcelerometr typu A, jehož snímače byly umístěny na spodní 

straně plošiny posturomedu, a to přímo uprostřed tak, aby výchylky v A-P rovině 

znázorňovala osa Y a výchylky v M-L rovině osa X. Záznam měření byl zpracován 

v progamu Microswing – „Stand-Schritt Messung“ od německé firmy Haider Bioswing, 

se kterou MUDr. Rašev spolupracuje. Bližšímu popisu zmíněnému akcelerometru a 

programu Microswing se ve své práci věnuje Pavel Vostatek (2007).  
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Další zpracování dat proběhlo v počítačovém programu PostPropriomed 

Commander (Matlab), který byl napsán specielně pro analýzu dat naměřených na 

posturomedu. 

5.1.1 Testování hypermobility 

Vzhledem k nejednotnosti testování kloubní hypermobility a dle mého názoru 

nedostačujícího standardizovaného Beighton score, jsem pro výběr vhodných probandů 

k Beighton score přidala ještě testování součtu rotací v ramenním a kyčelním kloubu, 

součet plantární a dorzální flexe v hlezenním kloubu a součet inverze a everze opět 

v hlezenním kloubu. Pro zařazení do studie je nutné, aby proband projevil pozitivitu v 9 

ze 17 testů.  

 

Měření pasivního rozsahu pohyblivosti v kloubech jsem prováděla plastovým 

dvouramenným goniometrem a výsledky měření jsem zaznamenávala do předem 

připraveného dotazníku, který přikládám v příloze (Příloha A).  

Kromě „obrácené“ Thomayerovy zkoušky proběhlo testování vleže na zádech na 

terapeutickém lehátku, kdy dolní končetiny od distální třetiny bérců byly mimo lehátko.  

 

Pro moje testování byly nejdůležitější hodnoty rozsahu pohybu páteře a dolních 

končetin, proto zde v následující tabulce (Tabulka 4) uvádím jejich přehled. Světle 

růžovou barvou jsou označeni probandi HG, světle modrou pak probandi CG. Žlutou 

barvou jsem pro větší přehlednost označila všechny „pozitivní“ testy. Seřazení probandů 

v jednotlivých skupinách vysvětluji níže v kapitole 6. 

Dále uvádím shrnutí charakteristik jednotlivých probandů dle dotazníků 

(Tabulka 5). Barevné označení testovaných skupin je shodné s předchozí tabulkou a 

používám jej i ve zbytku této práce, stejně jako seřazení probandů v rámci jednotlivých 

klinických skupin.  
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Pro-

band 
„obrácený“ Thomayer 

Součet VR a ZR 

kyčel.kl. Ex kolen. kl. 

Součet PF a DF 

hlezen.kl. 

součet E a I 

hlezen.kl. score 

  Rozsah pohybu  +/- vpravo vlevo +/- vpravo vlevo +/- vpravo vlevo +/- vpravo vlevo +/- 

HG10 + 10cm - 115° 105° ++ 10° 10° ++ 60° 65° - - 80° 80° ++ 12/17  

HG09 prsty na zem - 95° 105° ++ 15° 15° ++ 75° 90° ++ 85° 70° ++ 15/17 

HG08 dlaně na zem + 130° 120° ++ 15° 10° ++ 90° 90° ++ 45° 70° - + 16/17 

HG07 dlaně na zem + 115° 115° ++ 10° 10° ++ 65° 65° - - 45° 45° - - 11/17  

HG06 prsty na zem - 125° 140° ++ 5° 5° - - 75° 95° ++ 80° 100° ++ 11/17  

HG05 dlaně na zem + 100° 100° ++ 10° 10° ++ 65° 80° - + 70° 60° ++ 12/17  

HG04 dlaně na zem + 120° 120° ++ 5° 5° - - 80° 70° ++ 70° 70° ++ 13/17  

HG03 dlaně na zem + 90° 90° ++ 5° 5° - - 80° 95° ++ 70° 70° ++ 15/17 

HG02 dlaně na zem + 95° 120° ++ 10° 10° ++ 65° 60° - - 65° 75° ++ 11/17  

HG01 dlaně na zem + 115° 110° ++ 25° 20° ++ 85° 90° ++ 90° 90° ++ 17/17  

CG01 dlaně na zem + 85° 85° - - 5° 5° - - 70° 70° ++ 4O° 40° - - 5/17  

CG02 dlaně na zem + 85° 85° - - 0° 0° - - 70° 70° ++ 45° 45° - - 3/17  

CG03 dlaně na zem + 110° 110° ++ 5° 0° - - 60° 65° - - 40° 40° - - 5/17  

CG04 prsty na zem - 95° 105° ++ 20° 10° ++ 65° 65° - - 45° 60° - + 7/17  

CG05 dlaně na zem + 80° 100° - + 0° 0° - - 70° 70° ++ 30° 30° - - 7/17  

CG06 prsty na zem - 85° 85° - - 0° 5° - - 70° 70° ++ 45° 45° - - 6/17  

CG07 

špičky prstů na 

zem - 85° 80° - - 0° 0° - - 55° 60° - - 30° 30° - - 2/17  

CG08 

špičky prstů na 

zem - 95° 90° ++ 0° 5° - - 75° 80° ++ 45° 45° - - 4/17  

CG09 prsty na zem - 95° 90° ++ 5° 5° - - 70° 70° ++ 45° 45° - - 8/17  

CG10 

špičky prstů na 

zem - 90° 85° + - 5° 5° - - 65° 70° - + 40° 40° - - 4/17  

 

Tabulka 4 - shrnutí testování kloubní hypermobility 
 

Proband 

HG 
Specifika / obtíže probanda Proband CG Specifika / obtíže probanda 

HG01 (Pocit nestability při sportu) CG01 - 

HG02 Ruptura L LCA 2008 - ukončená RHB 2009 CG02 Opakované distorze P hlezna 

HG03 - CG03 Plastika L LCA 2009 

HG04 
Plastika P LCA 2006, bolesti L kolene - ukončená RHB 

2009, luxace L RK 2007, luxace V. MCC 2009 
CG04 Fraktura L hlezna 1999 

HG05 Bolesti Cp a vertigo - ukončená RHB 2009 CG05 
Luxace L LK, Občasné bolesti L kolene, 

parciální ruptura P m. BF 2008 

HG06 Občasné bolesti Lp bilat. CG06 Občasné bolesti Lp bilat. 

HG07 

Bolesti L kyčle - ukončená RHB 2009, Občasné 

bolesti Lp bilat., opakované blokády střední Thp 

bilat. 

CG07 - 

HG08 - CG08 V dětství fraktura zánártních kůstek bilat. 

HG09 - CG09 (do 15let závodně krasobruslení) 

HG10 Občasné bolesti Lp a kolen bilat. CG10 
Občasné bolesti Cp (migrény a afekce TMK) a 

Lp bilat., v dětství dysplazie kyčlí bilat. 
 

Tabulka 5 - specifika probandů 



58 

 

5.1.2 Test „3 kroky - stoj na jedné noze“ na Posturomedu 

Jedná se o standardizovaný diagnostický test na plošině Posturomedu, kdy se 

probandi snaží ustálit rozkmitanou plošinu Posturomedu po provedení tří kroků na 

plošině. Pozice při stoji na jedné noze je rovněž standardní - nohy na plošině 

Posturomedu jsou od sebe vzdáleny na poloviční vzdálenost délky chodidla, stojná dolní 

končetina je plně extendovaná, elevovaná dolní končetina je 10-15 cm nad plošinou, 

v hlezenním kloubu je držena dorzální flexe a je dodrženo osové postavení všech 

segmentů této dolní končetiny. Horizontální osy ve výšce boků a ramen by po celou 

dobu tlumení kmitání plošiny probandem měli být rovnoběžné, hlava je držena zpříma a 

proband hledí v úrovni očí před sebe.  

Testované ženy byly nejprve seznámeny s průběhem měření, byly instruovány, 

jak diagnostický test přesně provádět, a poté si měly možnost vyzkoušet stoj a chůzi na 

místě přímo na posturomedu.  

Při samotném testování jsem u probandů pozorovala provedení testu, dodržování 

standardizace a v případě nutnosti jsem probandy i slovně korigovala. Zároveň bylo 

mojí úlohou počítat do tří (tři kroky) a při každé změně stojné dolní končetiny probanda 

toto zaznamenat stisknutím tlačítka napojeného na měřící zařízení, aby vždy po třetím 

stisknutí začal akcelerometr typu A, umístěný na spodní straně plošiny posturomedu, 

zaznamenávat provedení testu. 

Nutno dodat, že po celou dobu následného testování byl Posturomed plně 

odaretován a že testování probíhalo naboso a jen v nejnutnějším oblečení.  

Jelikož se jedná o poměrně náročný test, hrozí zvýšené riziko pádů. V případě 

takové hrozby bylo dovoleno opřít se na krátký okamžik (1s) buď horní končetinou o 

zábradlí postorumedu nebo druhou dolní končetinou o plošinu, aniž by se test přerušil.  

V případě pádu nebo opakovaného či delšího nežádoucího kontaktu s posturomedem byl 

test přerušen a opakován.  

5.1.3 Sběr dat 

Testované ženy jsem vybrala z mých dvou pracovišť v Praze (Rehaland s.r.o. a 

fitness centrum Jalta) a z řad studentek FTVS. Podmínkou účasti ve studii je dosažení 

plnoletosti a zároveň pro studii nebyly vhodné kandidátky ve věku nad 45let, aby 
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nedocházelo k ovlivnění schopnosti PS stářím, jak o tom píší Jančová a Kohlíková, 

(2007). 

Vyšetření probandů a výše zmiňovaný test proběhlo v kineziologické laboratoři 

na FTVS UK.  

Všichni jedinci se studie účastnili dobrovolně, každý proband vyplnil a podepsal 

informovaný souhlas a v rámci možností jsem respektovala rozhodnutí a přání daného 

probanda. 

Studie byla nenáročná na výdaje, protože jsem měla po celý průběh studie 

bezplatně zapůjčen jak posturomed, tak všechny ostatní potřebné komponenty od firmy 

Haider Bioswing, a FTVS UK mi poskytla prostory v kineziologické laboratoři pro 

testování probandů a naměření potřebných dat. Rovněž program PostPropriomed 

Commander jsem obdržela zdarma přímo od jeho autora. 

5.2 Analýza dat 

Záznamy měření akcelerometru jsem zpracovávala v programu PostPropriomed 

Commander, vytvořeném Ing. Romanem Meleckým v rámci jeho diplomové práce na 

katedře kybernetiky ČVUT v Praze. V zásadě jsem se snažila o vzájemné porovnání HG 

a CG a nalezení specifického parametru pro hypermobilní skupinu.  

Data, získaná na základě pohybů plošiny posturomedu při jednotlivých měřeních, 

v souborech obsahují 2D akcelerometrická data, konkrétně 10 měření v ose X a 10 

měření v ose Y. Celkem tedy 20 signálů v jednom souboru. Pro další zpracování byla 

důležitá jejich vizualizace. Z hlediska analýzy a dalšího vyhodnocování dat vytvořil 

Melecký (2008) jejich zobrazení v čase. Dále analýzou rozptylů (ANOVA) získal 16 

parametrů z časových průběhů signálů, u kterých předpokládal vysokou výpovědní 

hodnotu o jejich charakteru. V závěru práce pak ještě vygeneroval ze zmíněných 16 

parametrů 7, které v jeho práci vskutku o něčem vypovídaly. Parametry jsem již popsala 

v kapitole 2.9.1 . 
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6 Výs ledky  

Při zpracovávání výsledků jsem nejprve provedla analýzu naměřených dat v 

programu PPC, jak navrhnul Melecký (2008), výstupy jsem pak dále statisticky 

zpracovala. 

Následující tabulka (Tabulka 6)  

Tabulka 6názorně zobrazuje data získaná analýzou naměřených signálů 

v programu PostPropriomed Commander.  

 

probandi 

Avg 

koef. 

útlumu 

Avg 

koef. 

kvality 

Avg  doba 

ustál.signálu 

1-20 

Avg % ustál. 

vůči poč. 

amplitudě 

Avg 

st. 

stab. 

Ustálení 

pod 

10% 

Ustálení 

nad 

15% 

Avg dif. 

ampl.ob. a 

aprox.EXP 

Avg dif. vůči 

Rašev.obálce 

br.offen 

CG01 0,86 17,07 5,29 16,32 1,85 7 4 286,07 25,93 

CG02 0,88 13,03 4,51 19,33 1,65 12 5 320,80 30,30 

CG03 1,13 11,31 6,13 12,97 2,05 5 6 703,08 44,59 

CG04 1,02 13,49 3,96 11,89 1,6 8 0 323,62 44,89 

CG05 0,72 21,35 5,52 16,52 1,9 5 3 388,03 53,39 

CG06 0,79 18,57 6,42 21,72 2,3 4 10 618,06 53,58 

CG07 0,77 18,11 6,27 25,77 2,8 0 16 1066,14 96,53 

CG08 0,61 12,53 6,20 26,44 2,55 1 12 755,08 109,06 

CG09 0,18 11,75 4,61 32,37 2,45 1 10 681,99 152,52 

CG10 0,44 16,97 4,88 30,06 2,3 4 10 917,34 159,09 

HG01 0,99 18,28 4,99 18,11 1,75 8 3 468,37 55,75 

HG02 0,94 17,21 5,82 16,41 2,05 6 7 580,57 60,08 

HG03 0,61 15,01 5,56 18,62 1,95 7 6 451,17 62,48 

HG04 0,43 12,40 5,58 27,17 2,35 4 11 501,14 70,87 

HG05 -0,46 8,28 3,73 50,98 2,3 4 10 256,18 107,09 

HG06 0,67 17,08 4,46 26,22 2,2 6 10 546,74 132,81 

HG07 0,43 13,76 4,90 41,01 2,65 1 14 667,07 182,22 

HG08 0,66 14,75 3,83 37,03 2,3 4 10 766,15 202,98 

HG09 0,69 196,26 5,00 32,87 2,65 1 14 1032,00 219,55 

HG10 0,34 21,33 4,59 38,75 2,35 4 11 669,67 231,27 

 

Tabulka 6 - souhrn analýzy v PPC 
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Uvádím zde jen výsledná data 9 parametrů (jejich přesné znění a popis uvádím 

v kapitole 2.9.1), tzn. 7 základních (označené bílou a fialovou barvou) a 2 parametrů ze 

širšího výběru (označené žlutě), které se zdály mít vypovídající hodnotu o charakteru 

HG. Probandi obou klinických skupin jsou v tabulce řazeni podle velikosti hodnot 

posledního uvedeného parametru (od nejmenších hodnot po největší). Jejich označení 

dále již neměním. 

Všechny barevně označené parametry pak naznačovaly větší rozdíly mezi CG a 

HG nebo zajímavé výsledky po jejich statistickém zpracování, jehož výsledky uvádím 

v tabulce (Tabulka 8) a zobrazení ve sloupcových grafech (Graf 1, Graf 2, Graf 3, Graf 

4, Graf 5, Graf 6, Graf 7, Graf 8 a Graf 9). Červeně označené hodnoty ve zmiňované 

tabulce pak představují nejspíše chyby měření (vstupních dat) nebo analýzy označené již 

v předešlé tabulce (Tabulka 6).  

 

Následující tabulku (Tabulka 7), která shrnuje kritéria hodnocení stupňů stability 

dle Meleckého (2008), uvádím v této práci pro větší přehlednost již podruhé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kritéria hodnocení stupně stability 

Parametry st. 1 st.2 st.3 

průměrný koeficient útlumu 0,9-1,9 0,6-1,1 0,04-0,8 

průměrný koefecient kvality 5,1-11,2 11,2-16,6 16,6-28,6 

průměrné % ustálení k poč./max. ampl. 10,0-13,0 13,1-21,0 17,0 a vice 

průměrný stupeň stability 1-1,45 1,45-1,95 1,95-3,0 

počet ustálení pod hranici 10% méně než 10 5,0-9,0 10 a vice 

počet ustálení nad hranici 15% 0,0-2,0 2,0-6,0 6,0 a vice 

průměrný rozdíl vůči obálce Dr. Raševa méně než 35,0 35,0 -75,9 76,0 a vice 

Tabulka 7 - kritéria hodnocení stupně stability 
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Tabulka 8 - statistické zpracování jednotlivých parametrů 

Parametry 

AVG dat 

probandů 

Medián dat 

probandů 

HG CG HG CG 

prům.koef.útlumu 0.53  0.74  0.63  0.78  

prům.koef.kvality 33.44 15.42  16.04  15.23  

prům. t ustál.sig. 4.85  5.38  4.94  5.41  

% ustál.k max.ampl. 30.72  21.34  30.02  20.52  

prům.stupeň stab. 2.26  2.15  2.30  2.18  

ust.pod 10% 4.50  4.70  4.00  4.50  

ust.nad 15% 9.60  7.60  10.00  8.00  

ampl.obálky x exp 593.91  606.02  563.66  650.02  

diference br.off. 132.51  76.99  119.95  53.48  

 

 

Graf 1 - statistické zpracování parametru "Průměrný koeficient útlumu" 

 

 

Graf 2 - statistické zpracování parametru "Průměrný koeficient kvality" 
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Graf 3 - statistické zpracování parametru "Průměrná doba ustálení signálu 1-20" 

 

 

Graf 4 - statistické zpracování parametru "Průměrné procento ustálení k 
maximální amplitudě" 

 

 

Graf 5 - statistické zpracování parametru "Průměrný stupeň stability" 
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Graf 6 - statistické zpracování parametru "Ustálení pod hranici 10%" 

 

 

Graf 7 - statistické zpracování parametru "Ustálení nad hranici 15%" 

 

 

Graf 8 - statistické zpracování parametru "Průměrný rozdíl amplitudy obálky a 
aproximované EXP" 
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Graf 9 - statistické zpracování parametru "diference bremsen offen" 

 

Dále uvádím zobrazení hodnot některých parametrů, které nabízejí patrné 

diference mezi CG a HG (Graf 11, Graf 12) po spočítání průměru i mediánu, a 

parametru, který by mohl být pro HG charakteristickým (Graf 10), protože je to jediný 

parametr, kde probandi z HG dosahují statisticky vzato nižších hodnot než probandi  

z CG.  

 

Graf 10 - srovnání parametru "průměrná doba ustálení signálu 1-20" u HG a CG 
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Graf 11 - srovnání parametru "průměrné procento ustálení k maximální 
amplitudě " u HG a CG  

 

 

Graf 12 - Srovnání parametru "průměrná diference vůči Raševově obálce bremsen 
offen" u probandů HG a CG 
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6.1 Souhrn výsledků 

Analýzu dat v programu PPC mohu shrnout do následujících bodů: 

• Parametry „průměrný koeficient útlumu“ a „průměrný koeficient kvality“ 

obsahují zřejmě chyby nebo vysoké odchylky měření a po jejich vyloučení 

(spočítáním mediánu místo průměru) nenabízejí rozdíly mezi HG a CG (Graf 1, 

Graf 2). 

• „Průměrná doba ustálení k počáteční amplitudě“ vychází o trochu lépe u HG (tj. 

tato doba je kratší - viz Graf 3, Graf 10) a tento parametr by proto mohl být pro 

HG charakteristický. Není ale zařazen do finálních 7 „příznaků“ z důvodu velmi 

nízké četnosti schopnosti probandů dosáhnout 5% hranice z počáteční amplitudy 

a neexistuje pro něj tak zatím žádané rozhraní (kritéria hodnocení „stupně 

stability“). 

• „Průměrné procento ustálení k maximální amplitudě“ je dalším parametrem,  

u něhož je patrný znatelný rozdíl mezi probandy HG a CG, tentokrát ve prospěch 

CG (Graf 4, Graf 11). Kritéria hodnocení stupně stability dle Meleckého (2008) 

pro tento parametr však nejsou jednoznačná, stejně jako jeho teoretický popis, 

což příliš nedovoluje uvažování nějakých závěrů. 

• Parametry „Průměrný stupeň stability“ (Graf 5) a „ustálení pod hranici 10%“ 

(Graf 6) vycházejí téměř shodně u HG a CG. Navíc druhý zmíněný parametr je 

rozporuplně hodnocen v Meleckého práci (2008), tudíž z tohoto výsledku znovu 

nemohu vyvozovat žádné závěry. 

• Mírné rozdíly (většinou ve prospěch CG) nabízí pak parametr „ustálení nad 

hranici 15%“(Graf 7). 

• Zajímavě vyšel po statistickém zpracování parametr „Průměrný rozdíl amplitudy 

obálky a aproximované EXP“ (Graf 8), kdy rozdíl mezi skupinou HG a CG (opět 

ve prospěch CG) je patrný zejména po vyloučení „extrémních“ hodnot 

spočítáním mediánu. V teoretické části jsem už ale naznačila určité nepřesnosti 

při uvažování tohoto parametru, kterým se podrobněji věnuji v následující 

kapitole (přesněji v odstavcích 7.1 a 7.3). 
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• Největší vypovídající hodnotu má zřejmě parametr „průměrná diference vůči 

obálce Dr. Raševa bremsen offen“ (i s ohledem na jeho teoretické základy) a je 

zde znovu patrný rozdíl mezi HG a CG ve prospěch CG (Graf 9, Graf 12). 

• Melecký (2008) ještě ve své práci zavádí tzv. celkový stupeň stability, který je 

rozdělen na 3 třídy (stabilní / mírně nestabilní / nestabilní) a je výsledkem 

průměrů 7 dílčích. Celkovým průměrováním lze vyloučit případnou odchylku či 

chybu nějakého z dílčích parametrů. V rámci mých klinických skupin se ale 

nikomu nepodařilo dosáhnout stupně stability 1. Naopak, převážná většina 

probandů byla klasifikována stupněm 3. 



70 

 



71 

 

7 Diskuze  

7.1 Zhodnocení analýzy dat dle Meleckého 

Z výsledků analýzy dle Meleckého (2008) uvedených v předchozí kapitole 

neplynou jednoznačné závěry. Především je vidět, že tento přístup k analýze dat 

naměřených na plošině posturomedu má svá slabá místa a to především pro nedostatek 

záznamů signálů z testu 3 kroky - stoj na jedné noze na plošině Posturomedu. Zvláště 

mám pak na mysli data probandů s výbornou či dobrou PS.  

Dále mě poněkud zarazil fakt, že Melecký (2008) nikde neporovnává hodnoty os 

X a Y, které by měly odpovídat zcela jiným strategiím zajištění PS, jak o tom píše 

například Vařeka (2002). Týká se to všech jeho uvažovaných parametrů analýzy v PPC. 

Na základě malého počtu probandů v mé studii nemůžu říci, že vyhodnocování os X a Y 

zvlášť a případné jejich následné porovnávání je vyloženě nezbytné, ale za zvážení to 

určitě stojí. 

 

Při důkladnějším rozebírání jednotlivých parametrů v rámci snahy o nalezení určitých 

charakteristik HG jsem narazila na zajímavou věc, totiž že seřazení probandů podle 

parametru „ustálení pod hranici 10%“ odpovídá seřazení probandů podle parametru 

„průměrný stupeň stability“ v poměru 19:1 (z 20 probandů), přičemž jeden proband, 

který seřazení neodpovídá je z CG. Když jsem ještě porovnala tyto dva parametry se 

třetím v řadě - s parametrem „průměrné ustálení nad hranici 15%“, zjistila jsem, že se 

oba tyto parametry shodují s posledním jmenovaným v poměru 18:2. Možnou určitou 

závislost těchto parametrů v rámci mojí klinické studie dokládám tabulkou  

(Tabulkou 9), kde jsou probandi (opět výjimečně) seřazeni podle parametru „Průměrný 

stupeň stability". 
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V případě parametrů „Průměrný koeficient útlumu“ a „Průměrný faktor kvality“ 

se v mé skupině (konkrétně u HG05 a HG09) vyskytla zřejmě chyba měření (analýzy), 

která zvláště v případě „faktoru kvality“ významně ovlivnila statistické zpracování (Graf 

1 a Graf 2, Tabulka 8). Po vyloučení těchto chyb spočítáním mediánu mohu říci, že tyto 

dva Meleckého (2008) finální parametry v rámci mojí klinické skupiny nemají zřejmě 

žádnou vypovídající hodnotu.  

 

probandi 
Průměrný 

stupeň stab. 

Ustálení 

pod 10% 

Ustálení 

nad 15% 

CG4 1,6 8 0 

CG2 1,65 12 5 

CG1 1,85 7 4 

CG5 1,9 5 3 

CG3 2,05 5 6 

CG6 2,3 4 10 

CG10 2,3 4 10 

CG9 2,45 1 10 

CG8 2,55 1 12 

CG7 2,8 0 16 

HG1 1,75 8 3 

HG3 1,95 7 6 

HG2 2,05 6 7 

HG6 2,2 6 10 

HG5 2,3 4 10 

HG8 2,3 4 10 

HG4 2,35 4 11 

HG10 2,35 4 11 

HG7 2,65 1 14 

HG9 2,65 1 14 

 

Tabulka 9 - podobné seřazení probandů podle třech příznaků 

 

U parametru „Průměrné procento ustálení k maximální (počáteční) amplitudě“ je 

vidět zhruba třetinový rozdíl mezi HG a CG ve prospěch CG (Graf 4). Bráno podle 

Meleckého (2008), mohli bychom říci, že probandi CG vykazují lepší schopnost PS než 

probandi HG a že by právě tento třetinový rozdíl mohl být pro HG (alespoň v rámci 

mojí studie) specifický. Jen si bohužel nejsem jistá, o čem vskutku tento parametr 
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vypovídá a jak je přesně definován, protože, jak už jsem dříve psala, z Meleckého práce 

(2008) to není jednoznačné. Tento parametr bych proto navrhovala lépe a přesněji 

definovat, jak teoreticky, tak matematicky. Následně pak srovnat obě „verze“. 

 

Parametr „Průměrná doba ustálení signálu 1-20“ je poměrně zajímavý tím, že 

jako jediný vycházel průměrně lépe ve prospěch HG (Graf 3, Graf 10). Nešlo sice o do 

očí bijící rozdíl, ale jistou diferenci tu lze pozorovat. Opět bychom tak mohli uvažovat o 

specifičnosti výsledků tohoto parametru pro HG. Ale jak už jsem uvedla v teoretické 

části, Melecký (2008) ve své práci nepíše, jak je přesně parametr počítán, totiž jestli se 

týká celého signálu nebo jen jeho části, což je klíčové pro interpretaci takového 

výsledku.  

 

Druhý parametr ze širšího výběru, totiž „Průměrný rozdíl amplitudy obálky a 

aproximované EXP“ naopak nahrával probandům CG (Graf 8). Po zhlédnutí vizualizace 

tohoto parametru jsem ale právě nabyla podezření, že popis parametru jako 

předpokládaného průběhu stabilizace na základě jeho prvních třech naměřených 

amplitud v ideálním případě neodpovídá jeho vizualizacím. Předpokládaný 

exponenciální pokles amplitudy by se dle mého názoru neměl blížit přímce nebo snad 

rovnoběžce s nulovou osou, jak se stávalo u některých signálů probandů. Níže v této 

kapitole uvádím dva příklady nepřesného proložení křivky připomínající exponenciálu 

(Graf 14, Graf 15) a věnuji se vlastním novým přístupům nejen k tomuto parametru. 

 

V podstatě jediným parametrem s určitou vypovídající hodnotou (Graf 9,  

Graf 12) je zřejmě parametr Průměrný rozdíl vůči obálce Dr. Raševa - bremsen 

offen, který je v Meleckého práci (2008) poměrně dobře odůvodněn a podle nějž jsem i 

probandy obou skupin povětšinou řadila v tabulkách a grafech. Níže k němu ještě 

uvádím několik poznámek. 

7.1.1 Souhrn analýzy dle Meleckého 

Samotná kritéria hodnocení „stupně stability“ bohužel dle mého názoru obsahují 

některé výše zmíněné nepřesnosti, zejména kvůli malému počtu vstupních dat při psaní 

celého programu, zvláště dat, které by vypovídaly o dobré nebo výborné schopnosti PS. 
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Zřejmě i z tohoto důvodu nebyl nikdo z mých probandů klasifikován „celkovým 

stupněm stability 1“(tj. třída 1 - stabilní), tedy nikdo dle této analýzy nevykazoval 

výbornou schopnost PS. Naopak většina probandů byla klasifikována stupněm 3.  

Na základě mých poznámek při sledování provedení klinického testu 

jednotlivými probandy si ale s touto klasifikací v rámci této studie dovolím nesouhlasit. 

Nemám bohužel žádný videozáznam, kterým bych svůj nesouhlas mohla dokázat, ale 

v zásadě tvrdím jen to, že celá klasifikace je málo citlivá. Zdá se mi, že neodlišuje 

mírnější poruchy PS od těžších a nejtěžších a zároveň že stupeň stability 1 (třída 1 - 

stabilní) je nastaven velmi přísně, až ideálně. Navrhovala bych proto zavést 4 celkové 

stupně schopnosti PS (4 třídy): 

1. ideální (výborná) 

2. dobrá 

3. špatná 

4. velmi špatná 
 

Zároveň s touto mojí domněnkou o malé citlivosti klasifikace souvisí 

vypozorovaná občasná mírně nepřesná detekce jednotlivých peaků obálek probandů,  

o které píšu v odstavci 7.3.1. Po menší úpravě této detekce (nastavení větší citlivosti 

detekce peaků) se jednotlivé stupně stability začaly v některých případech měnit a druhý 

proband z CG pak dokonce dosáhl celkového stupně stability 1.  

Je tedy na zvážení, zda nerozšířit klasifikaci například o navrhovaný čtvrtý 

stupeň nebo nepozměnit klasifikační prahy jednotlivých parametrů (což ale lze jen na 

základě zpracování dalších naměřených dat) a zda je užitečnější níže uvažovaná 

citlivější detekce peaků či nikoli. 

 

Hypotézu číslo 9, že celkové stupně stability mají vypovídající hodnotu  

o schopnosti PS probandů a že se tato dá podle jejich rozdělení do tří tříd hodnotit, se mi 

tedy tímto nepodařilo zcela potvrdit.  

Hypotézu následující, že vybrané parametry ze širšího výběru mohou nějakým 

způsobem charakterizovat HG, pak nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. 
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V rámci mého výzkumu jsem dospěla k názoru, že klasifikace dle Meleckého 

(2008) je málo citlivá, a proto jsem se ještě pokusila porovnat výsledky klinických 

skupin vlastní cestou. 

7.2 Závěry vizuální analýzy dat v PPC 

Můj vlastní přístup k analýze záznamů kmitání plošiny posturomedu se zakládal 

na subjektivně aspekční analýze vizualizovaných dat v PPC. Ze znázornění jejich 

průběhů (zrychlení plošiny posturomedu v závislosti na čase) jsem tak vypozorovala 

některé další charakteristiky, které shrnuji v následujících odstavcích. 

7.2.1 Rozdíly mezi osami X a Y 

Průběh os X a Y, který dle mého úsudku charakterizuje kvalitu a kvantitu 

tlumení kmitání plošiny, jsem vyhodnotila v 17 případech horší na ose X, ve 2 případech 

na ose Y (HG06 a CG01) a v jednom případě (CG06) se tyto průběhy shodovaly. Za 

ideální průběh jsem při tom uvažovala exponenciální průběh tlumení plošiny 

posturomedu, jak v podstatě navrhl již Melecký (2008).  

Amplitudu osy X jsem shledala průměrně větší než amplitudu osy Y celkem 

v poměru 18:2 z 20 probandů. Ve zbylých dvou případech se ale amplitudy os víceméně 

shodují a jedná se o data probandů z HG (HG03 a HG06). Porovnávala jsem zde 

maximální absolutní amplitudy jednotlivých signálů. 

Dále jsem se pokusila zhodnotit, zda průběh kmitu na ose X, při zanedbání výše 

amplitudy, kopíruje průběh kmitu na ose Y. Průměr pro signály všech probandů vychází 

3,0 z celkových 10. Dílčí průměry se ale mírně liší mezi CG a HG - průměr pro HG se 

rovná 2,3 a pro CG 3,7. Průběhy os X a Y jsou si tedy o něco podobnější u CG než u 

HG, což by rovněž mohlo být pro HG charakteristické. Je to jen další důvod k tomu, aby 

hodnoty os X a Y nebyly směšovány a průměrovány dohromady.  

Tyto první tři odstavce bych shrnula tvrzením, že se mi nepodařilo vyvrátit 

hypotézy 2 a 3, tj. že každá z os vypovídá o jiné strategii PS (v jiném směru) a tedy i 

jiných segmentech těla.  
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7.2.2 Charakteristiky obálek signálů probandů a obálky Dr. Raševa 

Během analýzy jsem dále vypozorovala, že amplituda kmitů klesá jen velmi 

zřídka pod absolutní hodnotu 20 m.s-2, a to nezávisle na maximální absolutní amplitudě. 

Koeficient tlumení se pak velmi liší a jeho hodnoty mohou být zavádějící právě kvůli 

rozdílné možnosti útlumu kmitů při absolutní maximální amplitudě 500 nebo 50 m.s-2. 

V rámci mojí studie se také Meleckého příznak (2008) „Koeficient tlumení“ neukázal 

být vypovídajícím parametrem, jak už jsem zmínila výše.  

Vypozorované skutečnosti, že amplituda kmitů neklesá pod absolutní hodnotu  

20 m.s-2, odpovídá i dle Meleckého (2008) „ideální obálka“ Dr. Raševa (Graf 13). Tato 

obálka vykazuje maximální absolutní amplitudu o hodnotě 200 m.s-2 a je pevně daná - 

nikoli tzv. „normalizovaná“, totiž procentuálně přepočítaná pro četnou variabilitu 

hodnot maximálních absolutních amplitud.  

Diference této obálky a obálky probandů by možná neměla být počítána 

absolutně - z pozorování jednotlivých signálů je totiž zřejmé, že při zhoršené schopnosti 

PS se poměrně často vyskytuje nejen zvýšené rozpětí amplitud, ale i zcela špatný průběh 

signálu, totiž že místo útlumu zůstává amplituda kmitu stejná nebo se dokonce zvětšuje 

(příloha B). 

Zároveň jsem vypozorovala (Graf 13), že absolutní hodnota maximální 

amplitudy u obálky Dr. Raševa na počátku stoje na jedné dolní končetině po třech 

krocích na posturomedu (totiž ±200 m.s-2), je zřejmě víceméně ideální pro 

„exponenciální“ tlumení plošiny posturomedu. Po pozorování signálů probandů 

zúčastněných v mé studii bych ale tuto hodnotu rozšířila na interval absolutních hodnot 

[150 - 300 m.s-2]. 
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.  

Graf 13 - Obálka Dr. Raševa - bremsen offen (kladná část) 

7.2.3 Charakteristiky velikosti amplitud na osách X a Y 

Následující tabulka (Tabulka 10) znázorňuje rozpětí maximálních absolutních hodnot 

amplitud [m.s-2] os X a Y (v tabulce uvedeno jako AMAX  osy X a Y) a lokalizace kloubní 

hypermobility v závislosti na strategiích PS.  

Na základě této tabulky, není možné vyvrátit, že velikost maximální absolutní 

amplitudy osy X souvisí nebo je přímo závislá na rozsahu pohybu v regionech 

zajišťujících tzv. kyčelní strategii, tj. především v oblasti kyčelních kloubů a laterálních 

stabilizátorů hlezenních kloubů, stejně jako se nedá popřít možnost, že velikost 

maximální absolutní amplitudy osy Y pak souvisí nebo je přímo závislá na rozsahu 

pohybu v regionech zajišťujících tzv. hlezenní strategii, tj. především v oblasti kolenních 

kloubů a anterioposteriorních stabilizátorů hlezna. 

Ovšem hypotézu, která vychází především z Vařekovy publikace (2002), totiž že 

velikosti amplitud u CG bude v AP směru (na ose Y) větší než v ML směru (na ose X), 

se mi prokázat nepodařilo. Mohu jen konstatovat, že v rámci obou mých klinických 

skupin jsem shledala amplitudu v ML rovině větší než amplitudu v AP rovině, pokud 

v AP rovině nebyl výrazně zvětšen rozsah kloubní pohyblivost oproti rovině ML.  

Nepodařilo se mi ale zároveň vyvrátit, že u probandů z HG se vyskytovala 

průměrně vyšší amplituda kmitů, a to jak v AP, tak v ML směru, což může být dalším 
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specifikem hypermobilních jedinců a doporučovala bych tuto hypotézu dále verifikovat, 

např. dle „nové analýzy“(odstavec 7.4.2). 

 

Po zhlédnutí uvedené tabulky je navíc možné uvažovat i o dalších parametrech, které by 

mohly mít možná vypovídající hodnotu v případě analýzy dat Posturomedu, jako 

například: 

• Průměrná maximální absolutní hodnota amplitudy na ose X (Y) a jejich rozdíl 

• Maximální absolutní amplituda na ose X (Y) a jejich rozdíl 

• Celková maximální /minimální absolutní amplituda a jejich rozdíl 

• Rozdíl / poměr kladné a záporné části obálky signálů na ose X (Y)  

• Stranová symetrie na ose X (v ML směru) / Y (v AP směru) a jejich rozdíl 

 

Některé tyto nebo další návrhy a pokusy o vylepšení stávající analýzy uvádím 

níže v grafech (odstavec 7.4). 
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Tabulka 10 - vizuální analýza AMAX osy X a Y 

Probandi 
AMAX osy X 

[m.s
-2

 ] 

AMAX osy Y 

[m.s
-2

 ] 

Lokalizace kloubní hypermobility v závislosti na strategiích PS 

"kyčelní strategie" "hlezenní strategie" 

HG10 500 - 400 500 - 250 
kyčelelní klouby; rotace hlezeních 

kloubů 
kolenní klouby; 

HG09 500 500 - 250 
kyčelní klouby; rotace hlezeních 

kloubů 

kolenní klouby (15°bilat.); hlezenní 

klouby v AP směru 

HG08 500 500 - 200 

kyčelní klouby (P 130°/ L 120°);  

rotace hlezenních kloubů 

(90°bilat.) 

Thom.; kolenní klouby (P 15°/L 

10°); hlezenní klouby V AP směru 

(P 85°/L 90°) 

HG07 500 - 400 400 - 200 kyčelní klouby (115°bilat.) Thom.; kolenní klouby (10°bilat.) 

HG06 500 - 200 500 - 200 

kyčelní klouby (P 125°/L 140°); 

rotace hlezenních kloubů (P 80°/ L 

100°) 

hlezenní klouby V AP směru (P 

75°/L 95°) 

HG05 300 - 100 300 - 200 
kyčelní klouby; rotace hlezenních 

kloubů (P 70°/L 60°) 

Thom.;  kolenní klouby (10° bilat.); 

L hlezenní kloub V AP směru (80°) 

HG04 300 - 100 200 - 150 
kyčelní klouby (120°bilat.); rotace 

hlezenních kloubů (70°bilat.) 

Thom.; hlezenní klouby V AP 

směru (P 80°/L 70°) 

HG03 400 - 100 400 - 100 
kyčelní klouby; rotace hlezenních 

kloubů (70°bilat.) 

Thom.; hlezenní klouby V AP 

směru (P 80°/L 95°) 

HG02 300 - 200 200 - 60 
kyčelní klouby (L 120°);  rotace 

hlezenních kloubů 
Thom.;  kolenní klouby 

HG01 300 - 150 400 - 50 
kyčelní klouby; rotace hlezen. 

Kloubů (90°bilat.) 

Thom.;  kolenní klouby (P 25°/L 

20°); hlezenní klouby V AP směru 

(P 85°/L 90°) 

CG01 250 - 80 150 - 50 - 
Thom.; hlezenní klouby v AP 

směru 

CG02 300 - 100 200 - 60 - 
Thom.; hlezenní klouby v AP 

směru 

CG03 400 - 100 200 - 50 kyčelní klouby Thom. 

CG04 400 - 150 300 - 150 
kyčelní klouby; rotace L hlezeního 

kloubu 
kolenní klouby 

CG05 300 - 150 300 - 100 L kyčelní kloub Thom.; hlezenní kluby v AP směru 

CG06 200 - 100 200 - 100 - hlezenní klouby v AP směru 

CG07 400 - 200 200 - 100 - - 

CG08 400 - 200 400 - 200 kyčelní klouby hlezenní klouby v AP směru 

CG09 500 - 300 400 - 150 kyčelní klouby hlezenní klouby v AP směru 

CG10 500 - 100 500 - 100 P kyčelní kloub L hlezenní kloub v AP směru 
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7.2.4 Kvalita kmit ů 

Nezodpovězenou otázkou pro mě zůstává otázka „kvality kmitů“ v rámci jednotlivých 

signálů, respektive jejich poměrně typické „nekvality“ u některých probandů (viz 

Obrázek 10 a příloha C). Na základě dotazníků probandů z mé studie mohu pouze 

uvažovat o tom, že tato „nekvalita“ je projevem zhoršené kvality vaziva. Může to být 

buď následkem úrazu, nebo v důsledku zjištěné kloubní hypermobility podle 

charakteristik probandů uvedených výše v tabulce „specifika probandů“ (Tabulka 5). 

Hypotézu, že probandi z HG mají zhoršenou PS právě díky zhoršené kvalitě vaziva, se 

mi ale nepodařilo vyvrátit. 

 

Obrázek 10 - ukázka rozeklané kvality kmitu probanda HG01 od 4. sec. signálu Y4 

7.2.5 Souhrn vizuální analýzy 

Ze závěrů mojí analýzy je pak patrné, že slučování signálů os X a Y ve všech 

uvažovaných parametrech může být zkreslující. Z poměrně jasných výsledků, byť 

z malého počtu vzorků, si dovolím tvrdit, že každá osa nám vskutku vypovídá o jiné 

strategii zajištění PS. O tomto Melecký (2008) ve své práci neuvažuje, což se mu ale 

nedá vyčítat, vzhledem k jeho studijnímu zaměření. 
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7.3 Aproximace exponenciály 

Parametr „Předpokládaný exponenciální pokles amplitudy“ nebyl v Meleckého 

práci (2008) uvažován úplně optimálně. Melecký sice tento parametr nakonec nezahrnul 

do finálních příznaků (ač ho ponechal v grafech zobrazujících některé parametry 

analýzy v PPC - viz Graf 14 a Graf 15), ale v rámci mojí studie tento parametr zprvu 

nabízel určité výsledky, a proto jsem se jím hlouběji zabývala.  

Jak už jsem ale naznačila v teoretické části, jeho předpoklad, že průběh ideálního 

tlumení plošiny posturomedu člověkem stojícím na této plošině by mohl odpovídat 

právě průběhu EXP, považuji za správný, stejně jako uvažování „obálek“ jednotlivých 

signálů probandů. Toto tvrzení bych dokonce nazvala klíčovým v otázkách analýzy 

tlumení kmitání plošiny posturomedu člověkem stojícím na této plošině, a proto z něho 

dále vycházím při hledání alternativního způsobu analýzy naměřených dat (viz níže). 

 

Melecký (2008) tedy i dle mého názoru správně předpokládá, že průběh „obálky 

Dr. Raševa bremsen offen“ se blíží průběhu exponenciály tlumeného kmitání, jež se 

vypočítá podle následujícího vzorce: 

 

 

 

 V případě tlumeného kmitání se vypočítá koeficient b jako podíl dvou po sobě 

následujících amplitud vydělených periodou: 

 

 

 

Z následujícího grafu (Graf 14) je však patrné, že dvě po sobě následující amplitudy 

nemusí být nutně klesající, což už jsem zmiňovala výše, a proto uvedený vzorec nemůže 

dávat přesné výsledky. Navíc je vidět, že výsledek může být zkreslený i v případě 

poměrně slušného tlumení rozkmitané plošiny posturomedu (Graf 15). 
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Graf 14 - nepřesně odhadnutý průběh „exponenciály“ dle Meleckého (2008)  
u HG10 signál Y3 - EXP znázorněna černou křížkovanou čarou 

 

 

 

Graf 15 - nepřesná aproximace exponenciály podle Meleckého (2008) u probanda 
CG01 signál X2 - EXP znázorněna černou křížkovanou čarou 
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Velmi nepřesné výsledky mě vedly k odvození následujícího vzorce: 

 

 

 

 kde MAX  je maximální absolutní hodnota funkce: 

 

 

 

Nejen u probandů se zhoršenou schopností PS nemusí být první kmit největší, 

někdy dochází k tomu, že se amplituda kmitů nejprve mírně sníží, vzápětí však začne 

opět narůstat a může dosahovat i mnohem větších hodnot než na počátku. Jindy má 

amplituda dokonce pouze vzestupnou tendenci. Proto jsem se rozhodla použít 

maximální hodnotu, ať již kladné či záporné obálky, a v kterékoliv části průběhu.  

Na základě pozorování kontrolní skupiny při vizuální analýze dat jsem zjistila, že 

u většiny probandů minimální hodnota amplitudy neklesne pod 20 m.s-2. Pokud průběh 

klesne pod 20 m.s-2, tento je kolísavý a nemá dlouhého trvání, tedy pacient není ustálený 

a plošina není utlumena. Tato minimální hodnota odpovídá i obálce Dr. Raševa (viz 

výše uvedený Graf 13) a můžeme ji tedy dle mého názoru použít jako minimální 

hodnotu aproximované exponenciály. 

V případě ideálního tlumeného kmitání se útlum počítá, jak už jsem zmínila 

výše, ze dvou po sobě následujících kmitů. Stejně tak jsem už naznačila, že pokud 

vybereme kmit s maximální amplitudou a budeme počítat jeho útlum vzhledem 

k následujícímu kmitu, není nikde zaručeno, že tento kmit bude klesat, jak je patrné i 

z předchozího grafu (Graf 14). Výpočet b je tedy nutné nahradit přibližnou aproximací, 

která bude splňovat naše požadavky na předpokládaný průběh tlumení.  

Z výše uvedené subjektivní vizuální analýzy dat mohu říci, že maximální 

hodnota amplitudy rozkmitané plošiny se obvykle pohybuje v rozpětí hodnot  

500-200 m.s-2. Pro posouzení schopnosti PS je rozhodující schopnost ustálení plošiny 

posturomedu, za což považuji výše zmíněné hodnoty kolem ±20 m.s-2. Obálka  

Dr. Raševa používá absolutní hodnoty, což může znevýhodnit probandy s vyšší 

počáteční amplitudou. Tuto penalizaci můžeme snížit vynásobením exponenciály 

maximální hodnotou průběhu. Zároveň je také nutné upravit koeficient poklesu 
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exponenciály tak, aby se blížil přibližně v 3. - 5. sekundě průběhu „stabilním hodnotám“ 

(viz obálka Dr. Raševa - Graf 13).  

Pro další výpočty tedy nahradím koeficient útlumu b, aproximovanou konstantou 

k. Velikost k pak ovlivňuje strmost klesání exponenciály. Smysluplné výsledky jsem 

dostala pro hodnoty , přičemž čím je vyšší k, tím je exponenciála 

strmější (viz Graf 16). V následujícím grafu uvádím pro větší přehlednost jen 

aproximaci k pro hodnoty . Zároveň je zde pro srovnání naznačena 

obálka signálu X1 probanda CG01. Červené čtverce totiž odpovídají detekovaným 

peakům tohoto signálu.  

V dalším grafu (Graf 17) pak uvádím pro srovnání aproximaci k pro hodnoty 

 a obálku Dr. Raševa bremsen offen, která odpovídá přibližně k = 1,3. 

 

 

Graf 16 - průběh exponenciály pro různá k 

 

Po nahrazení b tedy dostáváme finální podobu vzorce: 
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Graf 17 - Srovnání průběhu EXP s obálkou Dr. Raševa 

 

Posledním faktorem, který ovlivňuje výpočet exponenciály, je tak samotná 

různorodost hodnot maximální absolutní amplitudy. Z naměřených průběhů jsem 

vypozorovala, že maximální amplituda by se měla pohybovat přibližně v intervalu  

<150; 300>, aby se průběh blížil exponenciálnímu (ideálnímu) průběhu tlumení a obálce 

Dr. Raševa. Maximální absolutní amplitudy probandů CG a HG se ale pohybují 

v rozpětí mezi 50 až 500 m.s-2. Proto bylo nutné pokusit se najít takovou hodnotu 

koeficientu tlumení, která by jen přiměřeně penalizovala vysokou či nízkou maximální 

absolutní amplitudu a zároveň vždy klesla na hodnoty kolem ±20 m.s-2 mezi 3. - 5. 

vteřinou. Takovým požadavkům se nejvíce blížila hodnota koeficientu k = 0,9. 

Exponenciály pro různé maximální absolutní amplitudy při k = 0,9 uvádím 

v následujícím grafu (Graf 18). V grafu je opět pro srovnání naznačena obálka signálu 

X1 probanda CG01 červenými čtverci. 

V dalších grafech (Graf 19, Graf 20, Graf 21) je tato „nová EXP“ názorně 

proložena různými obálkami signálů probandů - znázorňuje ji modrá přerušovaná čára. 

Je zde uvedena i obálka Dr. Raševa, která je označena černou přerušovanou čarou. 
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Graf 18 - závislost EXP na různé maximální amplitudě 

 

 

Graf 19 - upravená aproximace EXP u CG01 signál X2- modrá přerušovaná čára  
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Graf 20 - aproximace nové EXP při velmi nízké počáteční amplitudě u 
CG01 signál Y10 

 

Graf 21 - aproximace nové EXP při vysoké počáteční amplitudě u CGO9 
signál X5 
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Pojetí „nové EXP“ možná není úplně ideální, ale troufám si říci, že je lepší než 

aproximace EXP dle Meleckého (2008), jak je i patrné při srovnávání proložených EXP 

v grafech (např. Graf 15 versus Graf 19). 

7.3.1 Přesnější detekce peaků 

Při důsledné analýze jsem ještě vypozorovala, že Meleckému (2008) unikla 

detekce některých peaků. Požádala jsem proto Bc. Tomáše Bartoně, aby program PPC 

přepsal tak, aby detekoval peaky přesněji. Na některých parametrech se tato dodatečná 

detekce neprojevila, nebo ne nijak výrazně (např. na diferenci vůči obálce Dr. Raševa - 

viz příloha D), jinde byla dle mého názoru velkým přínosem (viz např. Graf 22 nebo 

změny dílčích i celkových stupňů stability). Zvláště ukázala, že uvažování symetrických 

obálek by mohlo být někdy zavádějící (příloha E).  

S touto důslednější detekcí peaků počítá i „nová analýza“ (tedy už i zmíněná 

„nová EXP“). 

 

Graf 22 - příklad přesnější detekce peaků u HG02 signál Y2 
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7.4 Nová analýza 

Dále uvádím další možnosti „nové analýzy“ dat, resp. její výsledky a porovnání 

s analýzou Meleckého (2008) v několika grafech a dvou tabulkách v příloze G. Tento 

nový přístup je založený na mých poznatcích získaných ze subjektivní vizuální analýzy 

naměřených dat v rámci mé studie a na zapracování těchto poznatků do programu PPC 

Tomášem Bartoněm. Je pak taky možné srovnávat rozdíly vizuální subjektivní analýzy a 

analýzy v počítačovém programu, jak se nabízí při srovnání této kapitoly s podkapitolou 

7.2.  

7.4.1 Nová exponenciála (EXP) 

První graf (Graf 23) ukazuje, že parametr „aproximace nové EXP“ může být také 

jednou z cest vyhodnocování dat z plošiny posturomedu, stejně tak, že druhý Meleckého 

parametr (2008) „Průměrný rozdíl vůči obálce Dr. Raševa bremsen offen“ má dle mého 

názoru určitou vypovídající hodnotu i sám o sobě. 

 

Graf 23 - Srovnání parametrů "rozdíl obálky signálu a obálky Dr. Raševa bremsen 
offen" a "aproximace nové EXP" 

 

Mojí námitkou vůči analýze dle Meleckého (2008) i (nebo právě) u tohoto 

parametru zůstává sloučení hodnot osy X a Y. Proto u nového parametru uvádím jejich 
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rozdělení (Graf 24, Graf 25), které určitě nepovede k určování diagnóz stávajících nebo 

budoucích probandů, ale mohlo by podle mě naznačit určité fenomény či specifika 

probandů.  

Navíc jsem při pozorování některých obálek zjistila, že tyto nejsou vždy 

symetrické (viz příloha E), jak uvažoval Melecký (2008), a proto nabízím ještě jejich 

rozdělení na kladný a záporný průběh, tedy na kladnou a zápornou obálku označenou 

v následujících grafech „ML/AP+“ nebo „ML/AP-“. 

 

 

Graf 24 - Rozdíl kladné a záporné obálky na ose X (v ML směru) a nové EXP 

 

 

Graf 25 - Rozdíl kladné a záporné obálky na ose Y (v AP směru) a nové EXP 

 

Jejich poměr, naznačený v následujícím grafu (Graf 26), by se mohl nazývat 

„symetrie obálek“ a být dalším parametrem. Hodnoty kolem 1,0 tu představují 
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vyrovnaný průběh obálek vůči aproximované nové EXP na obou osách, přičemž 

všechny hodnoty větší než 1,0 znamenají větší diferenci osy X (v ML směru) a nové 

EXP a všechny hodnoty menší než 1,0 pak větší diferenci osy Y (v AP směru). Z grafu 

poměrně jasně mohu říci, že na ose X byly zaznamenány horší průběhy, tedy větší 

diference od EXP, což se shoduje i se závěry mojí vizuální analýzy (odstavec 7.2.1). 

 

 

Graf 26 - poměr pr ůběhů celých obálek probandů vůči nové EXP (20 signálů) na  
ose X (v ML směru) a na ose Y (v AP směru)  

 

Následující graf (Graf 27) nabízí pohled na symetrii obálek probandů na ose X i 

Y. Stejně jako u předcházejícího grafu platí, že ideální jsou hodnoty kolem 1,0 jak na 

ose X, tak na ose Y. Jde vlastně o rozložení PS vpravo a vlevo na ose X (mediolaterální 

směr) či dopředu a dozadu na ose Y (anterioposteriorní směr).  

Můžeme se ale jen těžko domnívat, o který směr šlo v případě hodnot větších 

nebo menších než 1,0. Podle uvedených charakteristik jednotlivých probandů  

(Tabulka 5) by hodnoty 1,01 a více na ose X mohly odpovídat pravé straně a hodnoty 

0,99 a menší na stejné ose levé straně. V AP směru se však neodvažuji toto ani 

navrhnout. 



92 

 

 

Graf 27 - srovnání stranové symetrie PS na ose X (v ML směru) a  
na ose Y (v AP směru) 

7.4.2 Velikosti amplitud signálů 

V otázce velikosti amplitud jsem již uvedla, že se dle mého názoru velikosti 

amplitud na osách X (v ML směru) a Y (v AP směru) poměrně lišily a že na ose X (v 

ML směru) se zdály být velikosti amplitud větší než na ose Y (v AP směru), a to jak u 

CG, tak u HG. Troufám si říci, že tuto mojí domněnku potvrzují i následující grafy  

(Graf 28, Graf 29), které znázorňují maximální absolutní amplitudu a průměrnou 

maximální amplitudu.  

Při vyhodnocení maximální absolutní dosažené amplitudy jsem si nemohla 

nevšimnout určitého „stropu“ hodnot. Tento strop má hodnotu a = 511 m.s-2, jak dokládá 

tabulka v příloze F a zvětšený výňatek záznamu signálu jednoho mého probanda 

(Obrázek 11) uvedený na konci této kapitoly. Je trochu otázkou, čím je tento „strop“ 

způsoben, nejspíše buď dispozicemi akcelerometru nebo samotné plošiny posturomedu. 

Každopádně si myslím, že pokud tato skutečnost není z jakéhokoli důvodu uvažována 

ve vyhodnocovacím programu (což nemohu potvrdit ani vyloučit), může to ovlivnit 

validitu naměřených dat a celé analýzy.  
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Graf 28 - srovnání maximální absolutní amplitudy na ose X (v ML směru) a  
na ose Y (v AP směru) 

 

 

Graf 29 - srovnání průměrné maximální absolutní amplitudy na ose X (v ML 
směru) a na ose Y (v AP směru) 

 

V dalších grafech (Graf 30, Graf 31) uvádím porovnání mezi celkovou maximální 

absolutní amplitudou ze souboru o 10 signálech (ML/AP MAX) a minimální maximální 

absolutní amplitudou ze stejného souboru dat jednoho probanda (ML/AP MINMAX) 

nejdříve pro osu X a pak pro osu Y. Toto grafické znázornění přístupů nové analýzy je 

obdobou tabulky (Tabulka 10) sestavené dle subjektivní vizuální analýzy. 
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Graf 30 - srovnání celkové maximální absolutní amplitudy z 10 signálů a celkové 
minimální absolutní maximální amplitudy z 10 signálů na ose X (v ML směru) 

 

 

Graf 31 - srovnání celkové maximální absolutní amplitudy z 10 signálů a celkové 
minimální absolutní amplitudy z 10 signálů na ose Y (v AP směru) 

 

Shrnutím předešlých grafů může být porovnání průměrných maximálních 

amplitud celého souboru dat jednoho jedince (Graf 32) na ose X (n=10) a na ose Y 

(n=10). 
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Graf 32 - srovnání průměrných maximálních amplitud na ose X (v ML směru) a na 
ose Y (v AP směru) 

 

Obrázek 11 - maximální limit kmitu zaznamenaný akcelerometrem (a = 511 m.s-2) 
u CG09 signál X1 
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7.5 Další možnosti objektivizace měření dat na plošině 

posturomedu 

Kromě nových přístupů k analýze naměřených dat je třeba zmínit několik mých 

poznatků ohledně testu „3 kroky - stoj na jedné dolní končetině“ na posturomedu, které 

by mohli vést k větší standardizaci získávání dat a objektivizaci celého testu.  

Uvažovala jsem například o nalepení jakýchsi orientačních „stop chodidel“ na 

plošinu posturomedu, aby bylo zřetelné a snadno kontrolovatelné, zda se proband 

nachází zhruba uprostřed plošiny a jaká je vzdálenost mezi jeho dolními končetinami. 

Na některých posturomedech již něco podobného můžeme najít, a totiž nakreslené 

soustředné kruhy proložené osami X a Y. 

Dalším standardizačním prvkem by mohlo být využití metronomu pro přesnější 

výměnu dolních končetin při kráčení na posturomedu mezi jednotlivými měřeními ve 

stoji na jedné dolní končetině. V rámci svého výzkumu jsem probandům počítala do tří 

rychlostí cca jeden krok za vteřinu. Užití metronomu o stejné frekvenci by mohlo přinést 

standardnější výsledky, zároveň by to ale v probandech mohlo vyvolat známky stresu, 

který může, jak už bylo v úvodních kapitolách vysvětleno, schopnost PS pozitivně i 

negativně ovlivnit. 

Velmi diskutabilní může být otázka kročné dolní končetiny při stoji na jedné 

noze. Nyní je standardní dávat pacientům pokyn, aby tuto dolní končetinu zvedli asi 10 - 

15 cm nad plošinu posturomedu, přičemž bérec musí směřovat kolmo k zemi. Je to 

proto, abychom u každého testovaného dosáhli přibližně úhel 45° v kyčelním kloubu 

kročné dolní končetiny (viz Obrázek 3; Rašev, 2009). Rašev (2009) uvádí, že právě v 

tomto postavení je při stoji na jedné noze schopnost PS nejobtížnější. Při testování jsem 

si všimla, že testovaní měli poměrně často problém vyhodnotit, kde se jejich kročná 

dolní končetina během měření nachází, zvláště pokud měli problém tlumit kmitání 

plošiny. Navrhuji proto u každého testovaného naměřit před začátkem testování 

dvouramenným goniometrem, který bývá k dispozici v každé praxi fyzioterapeuta, 45° 

úhel v kyčelním kloubu, uvést dolní končetinu testované osoby do této pozice a umístit 

do shodné výšky s chodidlem elevované dolní končetiny na zábradlí posturomedu např. 

theraband (nebo jakýkoli posuvný provázek), aby testovaný lépe odhadl, do jaké výše 

má dolní končetiny při kráčení i následném zastavení zvedat. 



97 

 

 V rámci mého testování nefungovala jinak běžná funkce programu  

„Stand - Schritt Messung“, a to opakování právě měřeného signálu v případě zjevné 

chyby měření, tj. doteku pacienta zábradlí v průběhu stoje na jedné noze, nebo kontaktu 

zvednuté dolní končetiny s plošinou posturomedu, či dokonce pádu. V rámci mého 

výzkumu bylo proto v takovém případě opakováno celé měření. 

7.6 Hypermobilita a její testování  

Otázkou k zamyšlení je ještě systém hodnocení a přístup k hypermobilitě. 

Samotná otázka přítomnosti hypermobility a jejího rozsahu a původu je totiž velmi 

sporná. Možnosti a přístupy jejího testování jsem už rozebrala v teoretické části. Zde 

bych celý „problém“ chtěla jen shrnout. 

V české republice je zvykem hodnotit hypermobilitu spíše jako „kloubní 

hypermobilitu“, zatímco ve světě na hypermobilitu nahlížejí jako na určitý syndrom, 

který může zahrnovat různá systémová postižení (HMS). Hypermobilita, jak ji popisuje 

Janda (2001), je tak v zahraničí spíše chápána jako populistické označení určitého 

fenoménu. Od konkrétního přístupu k hypermobilitě se samozřejmě odvíjí další postup 

jejího hodnocení - tzn. kritéria, měření, jejich rozsah apod. 

Ve své práci jsem se snažila zohlednit přístupy zahraniční i „domácí“, ale pro 

diagnostiku dle zahraničních autorů by bylo zapotřebí mnohem podrobnějšího vyšetření, 

na což v rozsahu mojí diplomové práce nebyly dostatečné podmínky (časové, prostorové 

a finanční). Proto ještě jednou zdůrazňuji, že moje práce se týká kloubní hypermobility. 
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8 Závě r  

Tato práce je první prací, minimálně na území ČR, která využívá programu 

PostPropriomed Commander k analýze dat naměřených snímáním kmitů plošiny 

posturomedu. Jsou mi známy snahy využití tohoto programu v zahraničí v německy 

mluvících zemích, zvláště v praxi pro zhodnocení účinků terapie, ač většina programů 

zatím funguje jen v češtině a návod je rovněž dostupný pouze v češtině. Moje práce je 

tedy zřejmě prvním „zátěžovým testem“ nového vyhodnocovacího programu v rámci 

klinického pokusu. Studie je proto brána jako pilotní.  

Tento fakt podporuje i poměrně nízká četnost diagnostiky v klinických studiích i 

praxích pomocí posturomedu, což považuju za velkou škodu, protože tento přístup se mi 

zdá snazší a možná stejně validní jako hodnocení schopnosti PS posturografií.  

 

V rámci této práce jsem došla k závěru, že problematika hypermobility není 

jednoduchá ani jednoznačná a v České republice se přístupy k této problematice velmi 

liší od zahraničních. Navíc její vztah ke stabilitě (resp. instabilitě) a potažmo 

k posturální stabilizaci nebyl dosud příliš zkoumán, a to ani v ČR, ani v zahraničí. 

Ukázalo se ale, že, přestože schopnost PS závisí více na „stavu“ svalů než na pasivních 

strukturách (jako jsou klouby a vazy) a přestože význam šlach a vazů tkví mnohem více 

v jejich receptorech nežli v jejich pevnosti, otázka rozsahu kloubní pohyblivosti v této 

problematice není zřejmě zanedbatelná.  

 

Podle výsledků mé pilotní studie je zřejmé, že se Melecký se svým projektem 

ubíral poměrně správným směrem. Zároveň by však bylo třeba tento program postupně 

se ziskem dalších nových dat korigovat (např. v rámci dalších klinických studií či 

závěrečných prací), aby vyhodnocování bylo více validní. Navíc schopnost programu 

PPC tzv. „Vor/Nach analýzy“, tedy analýzy před a po určité terapii nebyla zřejmě dosud 

vůbec zkoumána. 



100 

 

Největší přínos mojí práce vidím právě v otestování a zhodnocení programu PPC 

a v navržení dalších možných přístupů k analýze dat (kapitola 7 a 7) naměřených 

zaznamenáváním zrychlení plošiny posturomedu mikroelektrotechnickým akcelero-

metrem typu A při testu „3 kroky - stoj na jedné noze“. 

 

Shrnutím celé studie může být stručná odpověď na klinické otázky. V rámci mojí 

studie se můžu domnívat, že schopnost PS u jedinců s kloubní hypermobilitou by mohla 

být trochu jiná a mírně horší než u osob bez hypermobility. Možných specifik a 

charakteristik pro HG se pak jevilo hned několik, z nichž bych vyzvedla především 

podezření na celkově vyšší amplitudy kmitů plošiny posturomedu (odstavce 7.2.3 a 

7.4.2, Příloha F) a tzv. rozeklanou kvalitu kmitů (odstavec 7.2.4, Příloha C). Nemůžu 

tedy vyloučit, že kloubní hypermobilita snižuje schopnost a kvalitu PS, zvyšuje maxima 

amplitud kmitání plošiny posturomedu a způsobuje tzv. rozeklanou kvalitu kmitů na 

základě zhoršené kvality vaziva. 

 

Zároveň musím uznat, že studie má svá omezení. Zvláště jde o zmíněný přístup 

k hypermobilitě, obtížnost vyhodnocování schopnosti PS, která je ovlivněna u člověka 

nesčetnými vlivy, jistou (výše zmíněnou) originalitou celé práce a v neposlední řadě 

malým počtem probandů. Proto rozhodně nelze výše popsané výsledky, úvahy a 

hypotézy zobecňovat na všechny osoby s kloubní hypermobilitou či bez hypermobility. 
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10 Př í l ohy  

Příloha A: Testování kloubní hypermobility - vzorový dotazník 

Iniciály probanda:    

Věk:   

Výška / váha:  1.. cm / .. kg 

Denní doba:   

St. p.:  

Dosavadní problémy s pohybovým aparátem:  

Testy hypermobility vpravo vlevo 
Vyhodnocení 

(+ / -) 
Parametry 

hypermobility 

Opozice palce ruky 
vůči předloktí 

Dotek / 
nedotek 
předloktí 

Dotek / 
nedotek 
předloktí 

 Palec se dotýká předloktí 

Hyperextenze v MCP 
kloubu V. prstu 

° °  
Extenze v MCP kloubu 

V. prstu ≥ 90° 

Hyperextenze 
v loketním kloubu 

° °  
Extenze v loketním 

kloubu ≥ 10° 

Hyperextenze 
v kolenním kloubu 

° °  
Extenze v kolenním 

kloubu je ≥ 10° 

„obrácený“ Thomayer   dlaně na zem 

Součet rotací kyčel-
ních kloubů (VR +ZR) 

° + ° ° + 0°  
Součet rotací kyčelních 

kloubů ≥ 90° 

Součet rotací pletence 
ramenního (VR + ZR) 

° + ° ° + °  
Součet rotací pletence 

ramenního ≥ 180° 

Rozsah pohybu 
v hlezenním kloubu 

v AP rovině (DF + PF) 
° + ° ° + °  

Součet plantární a 
dorzální flexe v hlezenním 

kloubu ≥ 70° 

Součet rotací 
v hlezenním kloubu při 
jeho nulovém postavení 

(E + I) 

° + ° 
 

° + ° 
 

 
Součet everze a inverze 

v hlezenním kloubu ≥ 50° 

Celkové vyhodnocení    
9 pozitivních testů 

z celkových 17 
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Příloha B: Špatný průběh signálu 

 
Příklad vzrůstajícího průběhu obálky u probanda HG10 signál X5 

 
Příklad neklesajícího průběhu obálky u probanda HG08 signál X1 
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Příloha C: Rozeklaná kvalita kmitu 

 
Rozeklaná kvalita kmitu u probanda CG03 (plastika L LCA) signál X8 

 
Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG09 signál X3 
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Rozeklaná kvalita kmitu u probanda CG03 (plastika L LCA) signál X10 

 
Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG08 signál Y2 
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Rozeklaná kvalita kmitu u probanda CG02 (opakované distorze P hlezna) signál X3 

 
Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG08 signál Y10 
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Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG01 (plná pozitivita HMS dle dotazníku) signál Y6 
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Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG01 (plná pozitivita HMS dle dotazníku) signál Y4 

 
Rozeklaná kvalita kmitu u probanda HG02 (ruptura L LCA) signál Y2 
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Příloha D: Přesnější detekce peaků 

 

 
Srovnání parametru "Průměrná diference vůči obálce Dr. Raševa bremsen offen" před a po 

citliv ější detekci peaků 
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Příloha E: Nesymetrie kladných a záporných obálek 

 
Nesouměrná obálka podle nulové osy u probanda CG03 (po plastice L LCA)  

signál X10 

 
Nesouměrná obálka podle nulové osy u probanda CG03 (po plastice L LCA) signál X8 s vyznačením 

některých příznaků dle Meleckého (2008) 
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Nesouměrná obálka dle nulové osy u probanda CG03 (po plastice L LCA) signál X8 

 
Nesouměrná obálka podle nulové osy u probanda HG05 signál X4 
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Příloha F: Data z nové analýzy 

 

proband diff_brem.off  ML+ ML- AP+ AP- 
nová 
EXP 

ML 
sym. 

AP 
sym. 

EXP 
ML:AP 

CG1 26,31 5,68 5,44 3,66 3,83 18,61 1,04 0,96 1,48 

CG2 31,02 6,83 5,76 4,63 5,04 22,26 1,19 0,92 1,30 

CG3 44,28 13,28 7,68 5,29 3,44 29,69 1,73 1,54 2,40 

CG4 44,63 7,83 8,02 7,78 7,88 31,51 0,98 0,99 1,01 

CG5 53,34 10,44 14,03 7,57 9,62 41,66 0,74 0,79 1,42 

CG6 53,64 14,43 11,38 8,53 8,68 43,02 1,27 0,98 1,50 

CG7 96,75 30,69 23,90 12,42 9,50 76,51 1,28 1,31 2,49 

CG8 108,60 31,18 31,04 13,21 13,49 88,92 1,00 0,98 2,33 

CG9 152,00 49,79 45,54 21,31 17,97 134,61 1,09 1,19 2,43 

CG10 158,60 44,60 43,93 21,21 24,69 134,43 1,02 0,86 1,93 

HG1 57,30 12,70 12,95 9,88 8,84 44,37 0,98 1,12 1,37 

HG2 60,64 17,05 17,02 6,49 6,59 47,14 1,00 0,98 2,61 

HG3 62,84 13,07 11,17 10,00 10,48 44,71 1,17 0,95 1,18 

HG4 70,96 18,95 20,90 9,54 9,53 58,92 0,91 1,00 2,09 

HG5 106,74 25,13 31,04 15,18 16,28 87,63 0,81 0,93 1,79 

HG6 132,27 24,01 22,29 29,21 35,19 110,70 1,08 0,83 0,72 

HG7 181,37 67,53 49,04 20,67 18,18 155,41 1,38 1,14 3,00 

HG8 199,90 74,47 67,18 26,95 24,52 193,12 1,11 1,10 2,75 

HG9 216,71 74,86 60,22 37,56 31,37 204,01 1,24 1,20 1,96 

HG10 230,92 47,52 54,70 47,19 47,85 197,25 0,87 0,99 1,08 
 

Data z nové analýzy - nová diference vůči obálce Dr. Raševa a aproximace EXP 
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  Data z nové analýzy - amplitudy obálek 


