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Abstrakt 

 

V úvodu teoretické části diplomové práce stručně popisuji problematiku míšní léze. 

Stěžejní část věnuji vymezení pojmů tělesná a zdravotně orientovaná zdatnost 

jednotlivými autory, testování zdatnosti, dále významu pohybové aktivity zdravotně 

postižených a komplikacím ovlivňujících fyzickou zdatnost paraplegiků. 

V praktické části této pilotní studie byl aplikován námi vytvořený dotazník  

s testovací baterií. Dotazník osoba vyplňuje samostatně a hodnoceny jsou praktické 

dovednosti paraplegika. Testová baterie je zaměřena na praktické měření jednotlivých 

komponent zdravotně orientované zdatnosti a provádí ho terapeut.   

Výzkumu se zúčastnilo patnáct paraplegiků (14 mužů, 1 žena). Z vytvořených 

grafů jednotlivých otázek jsme sledovali odchylky respondentů od průměrné hodnoty, 

jednotlivce mezi sebou a hledali závislosti mezi některými parametry. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o pilotní studii, soustředili jsme se na proveditelnost měření 

v terénních podmínkách a zajímala nás reakce paraplegiků na průběh testování. 

 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

 

In the begining of the theoretic part of the thesis I briefly describe problems of the 

Spinal cord lesion. In the main part I concentrate on terms definition of  the physical 

and health-related fitness by various authors, fitness testing, then significance physical 

activity of handicaped people and complications related to physical fitness of 

paraplegics. 

In the practical section of this pilot study was aplicated the questionnaire and 

battery testing, which we have originally created. Respondent fills the questionnaire 

on his own and the paraplegic’s practical skills are evaluated. The battery testing is 

focuesd on practical measurement of single components of health-related fitness and it 

is provided by terapeut. 

Fifteen parplegics participated in the research (14 men, 1 woman). From 

created graphs of individual questions we were examinating diversions of respondents 

from average value, individual respondents with each other and we were searching 

relation with several parameters. We were focusing on practicableness of terrain 

measurement and we were interested in reactions of paraplegics on the course of the 

testing, because it was a pilot study. 
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1 ÚVOD 

 

Problematika i potřeby osob s přerušením míchy se v České republice postupně 

dostávají do popředí zájmu společnosti. Zdokonalují a rozšiřují se formy jak celkové 

rehabilitační péče, tak neméně podstatné resocializace, a proto mají tito lidé stále větší 

možnost vést kvalitní život. 

 Být soběstačný je hlavním cílem vozíčkářů zejména v prvních letech po úrazu. 

K plnohodnotnému životu však člověk potřebuje více, než jen vykonat sebeobsluhu. 

Kromě fungující rodiny a zaměstnání je podstatné provozovat i určité pohybové 

aktivity, které nás nejen naplňují, ale zároveň udržují určitý stupeň fyzické zdatnosti.  

Nedostatek pohybových aktivit totiž patří k základním rizikovým faktorům 

přispívajícím ke vzniku hromadných, společensky významných neinfekčních  

nemocí – „civilizačních chorob“. (Placheta et al., 1999) U míšních lézí nedostatek 

pohybu navíc podporuje komplikace, které pro ně bývají typické, jako např. dekubity, 

poruchy peristaltiky, zvyšující se spasticita apod. Každá další léčba a případná 

dlouhodobější imobilita pacienta vyčerpává psychicky i fyzicky a ztrácí motivaci.  

Tělesná zdatnost je definována jako nespecifická potenciální adaptace na 

pohybovou zátěž, která je součástí zdatnosti obecné. Tento pojem je vhodné používat 

v případě tělesného tréninku, který má ve svém dopadu ovlivňovat zdravotní stav 

jedince nebo přispívat ke zlepšení jeho práceschopnosti. (Bunc, 1995) Dobrá fyzická 

zdatnost je tedy u osob s přerušením míchy velice důležitá, protože napomáhá také ke 

zvládání již zmiňované sebeobsluhy, lepší mobilitě, rozšiřuje možnosti provozování 

různých aktivit jako cestování, sportu, práce na zahradě apod. a tak ke kvalitnějšímu 

životnímu stylu. V neposlední řadě souvisí s pozitivním ovlivněním psychického 

stavu a snadnější integrací do společnosti.  

Dobrá fyzická zdatnost je pro paraplegika nezbytná zejména v  krizových 

situacích, které musí pohotově řešit, např. pád z vozíku a nutný přesun zpět nahoru 

nebo přemístění vyžadující např. zdolání schodiště bez vozíku, plazení apod. 

V podobných situacích je tedy pro paraplegika vhodné mít určité rezervy nejen 

ve fyzické, ale  

i psychické kondici.  

Nesmíme zapomínat ani na funkční složku fyzické zdatnosti, která hraje  

u vozíčkářů významnou roli. V jejich případě je nezbytné zvládat přesuny, umět 



ovládat vozík, pohybovat se v bariérovém prostředí aj. Bez těchto dovedností by sama 

dobrá fyzická kondice paraplegikovi nestačila k tomu, aby zvládal běžné i 

nadstavbové pohybové aktivity.  

Doposud byly vytvářeny dotazníky a hodnotící škály týkající se zejména míry 

soběstačnosti a zvládání běžných denních činností u spinálních pacientů např. 

dotazník funkčního hodnocení spinálního pacienta/ADL nebo SCIM – měření stupně 

nezávislosti u osob po poranění míchy. Pro posouzení fyzické zdatnosti těchto osob, 

však současné době v České republice neexistuje žádné standardizované hodnocení. 

Mnoho autorů fyzickou zdatnost definovalo, ale nikde není vymezeno, co vlastně 

znamená dobrá nebo špatná fyzická zdatnost. Proto cílem této diplomové práce je 

vytvořit prostředek, který bude hodnotit celkovou fyzickou i funkční zdatnost 

paraplegiků a umožní ji tak kvantifikovat. Pokud by na jeho základě vznikly určité 

výpovědní hodnoty, mohl by být prvním krokem k vytvoření objektivního hodnocení 

fyzické zdatnosti lidí s porušením míchy a následně využit ve zdravotnických 

zařízeních pracujících s osobami s tímto postižením.  



2 PROBLEMATIKA TRANSVERZÁLNÍ MÍŠNÍ LÉZE 

 

2.1 Stručná anatomie míchy 

 
Mícha páteřní – medulla spinalis je válcovitý, místy příčně oválný provazec nervové 

tkáně, 40-50 cm dlouhý, široký 10-13 mm, uložený v páteřním kanálu, kde je 

obklopen míšními obaly. Začíná pod foramen magnum, mezi kostí týlní a atlasem, 

výstupem prvního krčního nervu míšního. Začátek míchy kraniálně plynule přechází  

v  prodlouženou míchu – medulla oblongata, která je již součástí mozkového kmene. 

 Mícha se dělí na čtyři části: krční – pars cervicalis, hrudní – pars thoracica, 

bederní – pars lumbalis, křížovou – pars sacralis a v oblsati conus medullaris část 

kostrční. Jednotlivé části míchy se dělí na segmenty, z nichž začínají párové míšní 

nervy, kterých je 31 a jsou téměř symetricky uloženy po obou stranách míchy. Dělí se 

na 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových a 1 kostrční nerv.  

(Sinělnikov, 1982) 

 

Mícha je v oblasti krční a bederní ztluštělá a tyto útvary se nazývají intumescence: 
 

� Intumestentia cervicalis – vřetenovité rozšíření krční míchy, sahá od obratle 

C3 k obratli Th 2, maximum ztluštění je ve výši obratle C5 

� Intumestentia lumbalis – ztluštělá od obratle Th 9 k obratli Th 12 

 

Obě intumescence jsou důsledkem nahromadění motorických neuronů pro inervaci 

mohutného svalstva horních a dolních končetin. 

 

Mícha končí u muže v úrovni meziobratlové ploténky L1-2, u ženy ve výši těla obratle 

L2,  kuželovitým zakončením zvaným conus medullaris. Z conus medullaris dále 

kaudálně pokračuje filum terminale, vlákno tvořené neuroglií a vazivem měkké pleny 

míšní. Asi po 20 cm průběhu končí v místě zakončení vaku tvrdé pleny míšní srůstem 

s periostem obratle S2. (Čihák, 2004) 



2.1.1 Stavba míšního nervu 

 
Přední kořenová vlákna, fila radicularia ventralia vytvářejí přední motorický kořen, 

radix ventralis a obsahují odstředivá čili eferentní vlákna, která vedou motorické  

a vegetativní vzruchy k periferii těla, tj. k příčně pruhovaným svalům, hladkým 

svalům, žlázám apod. Zadní kořenová vlákna, fila radicularia dorsalia tvořící zadní 

kořen, radix dorsalis obsahují dostředivá čili aferentní vlákna, přivádějící vzruchy 

z periferie,  

tj. z tkání a orgánů těla do centrálního nervového systému. Zadní kořenová vlákna 

jsou tvořena neurity spinálního ganglia, což je vřetenovité ztluštění tvořené 

pseudounipolárnímu buňkami. Ventrální a dorsální kořeny se zevně od spinálního 

ganglia spojují a tvoří míšní nerv, n. spinalis, který je funkčně smíšený. Každý 

(pravolevý) pár míšních nervů odpovídá jednotlivému segmentu míchy.  

(Sinělnikov, 1982) 

2.1.2 Bílá a šedá hmota míšní  

 
Na příčných řezech míchou je patrno rozložení bílé a šedé hmoty. Šedá hmota  

– substantia grisea zaujímá centrální část a má tvar rozepjatých křídel motýla. Obklápí 

ji hmota bílá – substantia alba, která zaujímá periferii míchy. Vzájemný poměr šedé  

a bílé hmoty není v jednotlivých úrovních míchy stejný. V krční oblasti, zvláště ve 

výši intumescentia cervicalis, je množství šedé hmoty nápadně větší, než ve středních 

úsecích hrudní části, kde množství bílé hmoty několikanásobně (10 až 12 krát) 

převyšuje množství hmoty šedé. V bederní části míchy, zvláště ve výši intumescentia 

lumbosacralis, převažuje hmota šedá. Uprostřed té se nachází centrální kanálek  

– canalis centralis, který probíhá celou míchou a kraniálně přechází do dutiny IV. 

Komory mozkové.  

 Podstatná část šedé hmoty míšní je tvořena nervovými buňkami a jejich 

výběžky, dále neuroglie a krevní cévy. Nervové buňky jsou seskupeny v jádra čili 

centra míšní. Každá laterální část šedé hmoty tvoří tři výběžky: přední, zadní  

a postranní. Tyto výběžky v celém průběhu míchy tvoří šedé sloupce – columnae 

grisae, přičemž každý sloupec se na příčném řezu nazývá roh – cornu. Rozlišujeme 

tedy přední, zadní, postranní sloupce a rohy míšní. V oblasti dolního úseku krční 

míchy a horního úseku hrudní míchy mezi postranním a zadním rohem proniká šedá 



hmota výběžkovitě do hmoty bílé a tvoří míšní retikulární formaci – formatio 

reticularis. (Sinělnikov, 1982) 

Bílá hmota míšní je složitá soustava různě dlouhých a různě silných, myelinizovaných  

a zčásti i nemyelinizovaných nervových vláken, podpůrné nervové tkáně – neuroglie  

a krevních cév. Nervová vlákna v bílé hmotě jsou seskupena ve svazky, tedy nervové 

dráhy, které jdou ascendentně i decendentně. Rozlišují se na přední, postranní a zadní 

provazec. (Sinělnikov, 1982) 

 

2.2 Mechanismus a nejčastější příčiny poranění míchy  

 

Poškození míchy je poškození páteřního úseku CNS různým úrazovým dějem, stejně 

jako u úrazů hlavy, při kterém může, ale nemusí být současně poranění páteře. Vede 

k dočasné nebo trvalé poruše funkce i struktury míchy. Poškození vzniká převážně při 

poranění páteře. Mechanismus se uplatňuje v různém úseku páteře jinak, protože 

postavení obratlů je v každém úseku páteře odlišné. (Wendsche, 1993) 

 

Mechanismy vedoucí k poranění 

- přehnané ohnutí vpřed – hyperflexe 

- přehnané ohnutí vzad – hyperextenze 

- přímý úder na páteř 

 

Transverzální léze míšní vzniká asi v 70 % v důsledku traumat, obvykle jako následek 

poranění páteře. Nejčastějšími příčinami jsou od roku 1990 dopravní nehody (40,9 

%), na druhém místě pády (22,4 %), dále následky násilí – nejčastěji střelné úrazy 

(21,6 %), sportovní úrazy (7,5 %) – ve 2/3 skoky do vody a jiné příčiny (7,6 %). 

Nejčastěji bývá postižena oblast Cp (44-53 %) dále Thp (25-30 %) a nejméně Lp  

(16-20 %). 

Podle odhadů je průměrná roční světová incidence 14 pacientů na 1 milion 

obyvatel, jinými slovy – ročně přežívá ve světě úraz míchy (ÚM) více než 92 000 lidí. 

Čeká je většinou 40 a více let „nového“ života na vozíku. Průměrný věk v době ÚM je 

totiž 33,4 roku, přičemž nejčastěji jsou úrazem postiženi devatenáctiletí. 

V ČR je těžké zjistit skutečný stav, protože neexistují oficiální statistiky ani registr 

pacientů s transversální míšní lézí. Odhaduje se však, že u nás žije přes pět tisíc 



vozíčkářů, přičemž jich ročně kolem 200 až 300 přibývá. Z hlediska pohlaví převažují 

muži - dle statistiky Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně bylo z 291 akutní 

úrazů páteře ošetřených v roce 2003 67 % mužů a 33 % žen. [43] 

 

2.3 Vymezení pojmu transversální léze míšní  

 

Transversální léze míšní (TLM) znamená náhlé úplné přerušení míchy, které vzniká 

nejčastěji v důsledku poranění obratle. Mícha tak nezprostředkovává přenos informací 

mezi centrem a periferií, což platí i v opačném směru. Vzniká tak ztráta citlivosti pro 

všechny kvality čití pod místem léze a ztrátou hybnosti ve svalech, které jsou 

inervovány z míšních segmentů pod místem léze. (Faltýnková, 1996) 

Po úplném transverzálním přerušení míchy se přeruší přívod všech eferentních 

vzruchů z mozku k nervovým buňkám míchy a přívod všech aferentních vzruchů 

z receptorů  na periférii. Při náhle vzniklé transverzální lézi vzniká míšní šok s těmito 

příznaky. 

 

� úplná a trvalá ztráta aktivní hybnosti se svalovou atonií a šlachookosticovou       

areflexií. Nejsou přítomny iritační pyramidové jevy, 

� úplná a trvalá ztráta všech druhů citlivosti. Nejsou přítomny ani iritační 

projevy  porušené citlivosti, 

� ochrnutí análních a močových sfinkterů a z toho vyplývající neschopnost 

udržet moč a stolici, 

� poruchy sexuálních funkcí,  

� trofické a vegetativní poruchy pod místem poškození s výrazným sklonem 

k tvorbě dekubitů, osteoporóze kostí a subluxačnímu postavení jednotlivých 

segmentů v kloubu, 

� pokles krevního tlaku při přerušení krční a horní hrudní míchy. (Malý, 1999) 



2.4 Diagnostika léze – pojmy paraplegie, kvadruplegie 

 

Rozhodujícím bodem v diagnostice je mícha. Provádí se RTG vyšetření, kde určí 

poranění kostěného aparátu a CT vyšetření, které rozliší skutečný rozsah poranění  

i vztah poraněného obratle k míše. Základem zůstává neurologické vyšetření čití 

všech kvalit, které určuje výšku postižení a stanoví, jde-li o úplné či částečné 

přerušení. Výška poranění určuje i známé termíny: 

 

- kvadruplegie vzniká při transversální míšní lézi nad segmentem C8  

- paraplegie vzniká při úplném přerušení míchy pod segmentem C8 (Beneš, 

1987 uvádí od segmentu Th2)   

 

Mícha je kratší, než páteř, končí u meziobratlového prostoru L1-L2, takže jednotlivé 

míšní kořeny vystupují postupně stále z nižších meziobratlových prostorů. Pro 

vertebromedulární topografii se používá Chipaultovo přepočítávací schéma 

 

� trny horní C páteře odpovídají stejným míšním segmentům 

� trny dolní C páteře = míšní segment + 1 

� trny horní Th páteře = míšní segment + 2 

� trny dolní Th páteře = míšní segment + 3 

� obratle Th 10-12 = bederní segmenty L 1-4 

� přechod Th 12-L 1 = epikonus 

� obratel L 1 = konus 

 

Pokud tedy určujeme lokalizaci míšního segmentu podle již známé léze obratle na 

rentgenovém snímku, tak podle Chipaultova schématu přičítáme. Naopak pokud 

chceme zjistit výšku léze obratle při známé výši segmentové, tak odečítáme.  

(Ambler, 2004) 



2.5 Funkční výsledky v závislosti na stupni poranění 

 

Informace v této pomocné tabulce vznikly především na základě zkušeností z praxe. 

Výsledky ukazují nejvyšší možnou míru samostatnosti, které může být při dané výšce 

léze a optimálních podmínkách dosaženo. Tyto poznatky mají sloužit pouze jako 

vodítka a ne výsledky, které lze očekávat v každém konkrétním případě. 

 

Tabulka – funkční výsledky v závislosti na stupni poranění 
Převzato z Oceupational Therapy, Praktice Skills for Physical Dysfunction, autor Loraine Williams Pedretti, MS, OTR 

 

C1-3                 

m.sternocleidomastoidus pohyby   úplné ochruntí trupu, úplná závislost v ADL;   

m.trapezius-horní část krku   horních a dolních  schopnost instruovat    

m.levatorselapulae     končetin; závislost asistenty; může ovládat 

        na respirátoru elektrický vozík vybavený 

            respirátorem, řízený bradou 

            nebo dechem (pusch-   

            pull mouthstick); s tyčkou 

            v ústech nebo pneumaticky 

            ovládá komunikační zaříze- 

            ní a vypínače ve svém okolí; 

            stálá péče je nezbytná   

C3-4                

m.trapezius /horní,střed- pohyby krku   ochrnutí trupu, HK a DK úplná závislost na vozíku, může 

ní, dolní/ bránice /C3-5/ elevace lo-   problémy s dýcháním řídit všechny úpravy a instruovat 

krční a krátké interverte- patky nádech a vykašláváním pomáhající; může být nezbytná 

brální svaly   pohyb brá-       úplná či částečná ventilační 

    nice možný       podpora, vykašlávání /odsávání/ 

            maximální asistence při kontrole 

            pokožky / pacient si nemůže  

            nastavovat zrcadla, ale může se  

            sám kontrolovat/; činnsti mohou 

            být zdokonaleny užíváním tyčky 

            do úst /např. psaní, otáčení 

            stránek manipulace s předmě- 

            ty apod./; ovládá el. Vozík bradou 

            nebo dechem stálá péče je nez- 

            bytná    



 

C5                

všechny svaly ramene  extenze ramen chybí extenze lokte, neschopen přetáčet se a posa- 

alespoň část, inervovány a horizontální pronace a všechny zovat se na běžném lůžku/bez ma- 

kromě m.lat. dorsi a m.co- abdukce   pohyby zápěstí a del/; potřebuje asistenci při pře- 

racobrachialis m. deltoi- /slabá/   ruky   sunech; při dostatečné síle sva- 

deus - částečně flexe ramen   úplné ochr. Trupu lů zvládne oblékání horní polo- 

    abdukce   a DK   viny těla s minimální asistencí; 

    ramen /do       nestamostatný při kontrole 

    90°st./       pokožky; v místnosti na vozíku 

            s upravenými obručemi samost. 

            el.vozík na delší vzdál.a jízdu venku 

 

m.biceps brachii 
flexe v 
lokti            

m. brachioradialis supinace            

m.levator scapulac     malá vytrvalost kvůli s dlahami, ortézami, adaptační- 

bránice a sval šikmý     paralýze mezi žeb.svalu mi pomůckami /dlaňová páska/, 

            je schopen jedení   

m.rhomboideus adukce lo-            

/major minor/   patky a vnit-          

    řní rotace            

    /slabá/            

m.serratus anterior adukce lo-            

/C5-7/   patky a vnit-          

    řní rotace            

    /slabá/            

m.teres major C5,6 vnitřní ro-       alespoň částečný dozor nutný; 

m.sobscapolaris C5,6 
tace 
ramene       schopen instruovat pomáhající 

    /slabá/       ve vešech činnostech, při mo- 

            bilitě a funkčních úpravách,  

m.poctoralis major horiz.addukce     vyměšování pod kontrolou, 

/C5,8,T1/   
ramene 
/slabá/     močení s adaptacemi, samostat- 

m. infraspinatus vnější rotace     ně, stolice s asistencí   

    ramene              
m.supraspinatus         může řídit auto s ručním řízením 
m.teres minor /C5,6/         /vyjímečně nebo joystick místo 
            volantu/    



 

C6                
všechny svaly jako u C5 úplná flexe   chybí extenze v lokti schopen provádět samostatně 
jsou plně inervovány, kromě a ext.ramene a ulnární ext.zápěstí mnoho činností s pomůckou i bez 
m.seratu a m. pectoralis abdukce,       tenodézní dlahy nebo univerzální 
major   addukce,        manžety na samost. Jedení s  
    vnitřní a        běžným příborem;osobní hygiena 
    vnější rotace     a pěstění se;oblékání horní po- 

    
a flexe 
lokte       loviny těla; psaní rukou i na PC 

            telefonování,lehké práce v  
            kuchyni,otáčení se na posteli  

            
pomocí madel i bez, schopen 
otočit 

            se z lehu na zádech na bok s  
            minimální asistencí;   
částečná ale významná adukce a    snířená vitalita samost.pohánění vozíku na  
inervace vnějšího vnější rotace snížená odolnost rovném terénu a při mírném 
m.serratus C5-7 lopatky ex-       stoupání s upravenými obručemi 

m.latissimus dorsi C6-8 
tenze a 
vnit-            

    řní rotace            
    ramene            
 
 
 

m.pectoralis major C5-8,T1 horiz.adduk- absence flexe zápěstí samost. Užívání přizpůsobených 

    ce a vnitřní   a pohybů prstů úpl.ochr. prostředků komunikace, pomáhá 

m.coracobrachialis C6,7 rotce ramene trupu a dolních končetin při přesunech tím,že nahrazuje 

m.pronator teres C6,7 flexe ramene     extenzi lokte addukcí a rotací 

supinátor   pronace před-     ramen;samost. Při přesunech 

m.ext.carpi radialis loktí kompl.       s pomocí skluz.desky;samost. 

longus a m. brevis C6,7 inerv. Pro       řízení upraveného automobilu; 

    supinaci pře-     samost. Kontrola pokožky pomocí 

    dloktí radiál-     zrcadla;močení samost. Stolice s  

    ní ext. Zápěstí     asistencí potřebuje adaptační 

            pomůcky a někteří asistenci 

            při koupání; může sportovat  

            /kvadruragby, plavání…/ 

C7-8                

svalstvo ramen plně stabilita lopa-     samostatné přesuny   

inervované, stejně jako tek a plná síla      vozík-lůžko a zpět   

u částečně inervovaných při všech pohy-          

svalů C6   bech ramen,           

    radiální a uln.          

    flexi záp.rad.          

    a uln. Extenzi          

    zápěstí a pro-          

    nací předloktí          



m.triceps brachii extenze lokte          

m.ext.carpi ulnaris C6-8              

m. flexor carpi radialis              

m.flexor digitorum PIP a DIP    úchop a zruč.omezena může se přetáčet, posazovat se 

superfie a profundus flexe   neúplnou inervací vnitř. a pohybovat se na běžném lůžku; 

C7-8, T1       svalů ruky   samost. Oblékání a osobní hygie- 

            na; samost. Jedení /většinou bez 

            pomůcek/; tedonézní dlahy někdy  

            mohou pomáhat při slabém 

            úchopu;    

m.ext.digitorum ext.MP       samost pohánění vozíku /na delší 

communis /C6-8/         vzdálenost může potřebovat proti- 

            skluznou úpravu obručí a asisten- 

            na nerovném terénu/;   

m.ext.pollicis longus ext.palce   úplné ochr. DK oslab. ovládá ruční řízení auta; 

a brevis   /MP,IP/   ovládání trupu, vytrova- samost.při vyměšování a kontro- 

m.abductor pollicis longus abdukce palce lost omezená sníženou le pokožky; možnost lehkých 

        dechovou rezervou domácích prací; schop.spolupra- 

            covat při přípravě na sex.aktivi- 

            tách /svlékání,nandávání kon- 

            domu apod./   
 

C8-Th1                
plná inervace všech svalů 
HK              

m.pronator quadratus pronace   ochrnutí DK samost. V činnostech na lůžku 

    předloktí       přesunech na vozík, sebeobsluha 

            a osobní hygiena;   

m.flexor capri ulnaris uln.flexe   slabá kontrola trupu zvládá mechanický vozík v 

    zápěstí       nerovném terénu;   

m.lubricaes   MP flexe   vytrvalost   s dohledem či asistencí zvládá 

a interossei dorsales     omez. Sníženou dech. přesun z vozíku na zem a zpět; 

a palmares       rezervou   ve stavěcím rámu může sám 

            vstát a posadit se na vozík; 

Palmar interrossei abdukce prstů     nezávislý při péči o kůži, 

            vyprazdňování střev a močového 

            měchýře;    

m. flexor pollcis long. flexe palce       nezávislý při používání komuni- 

a brevis   /MP,IP/       kačních prostředků;   

m. adduktor pollicis addukce palce     řízení auta s adaptacemi; 

m.poopnens digiti minimi 
opozice 
malíku     schopen nezávisle udržovat 

m.opponens pollicis opozice palce     pořádek v domácnosti   



 

                 

Th4-Th9                

inerv.všech svalů HK a část. plná funkce   část.ochr. Trupu úplní úplná samostatnost při sebe- 

inerv.interkostálních sv. paže část.   ochr. DK   obsluze;samost.pohyb na vozíku 

a dlouhých sv. v zádových stabilita tru-     a přeseny;samost.užívání stavěcí- 

/sakrospinalis a semispi- pu vytrvalost     ho rámu; ovládá ruční řízení auta; 

nalis/   
zvýšena 
zlepše-     nezávislý při povrchovém úklidu 

    
ným 
dýcháním     v domácnosti   

Th10-L2                

interkost.sv.plně inerv. část.až úplná 
ochr.DK může mít 
ochablý úplná samost. Při sebeobsluze, 

abdominální sv.část. až stabilita trupu měchýř.svěrač a sex.funk- práci, os.hygieně, sportech a 

plně inerv.   
zvýšená 
fyz.   ce s poruchou funkce vedení domácnosti;   

/m.rectus abdom.  výdrž.       možnost přecházení v chodítku 

m.mobiliqui/.           o berlích /obtížné/, vozíku je ale 

            často dána přednost pro jeho  

            větší rychlost.menší fyzickou  

            náročnost a pro sporty; 

            ovládá ruční řízení auta 

L3-4                

dolní zádové svaly flexory stabilita a    část.ochr.DK ext.kyčle, samost.při všech dříve uvedených 

adduktory kýčlí, ovlád.trupu   flexe kolene,pohyby nohy činnostech; může se samost. 

m. kvadriceps femoris flexe kyčle   a kotníku   pohybovat s krátkými ortézami 

    addukce kyčle     
DK s použitím berlí; pro 
usnadnění, 

    ext.kolene       šetření energie a sporty může 

            používat vozík   

L5-S3                

ext.kýčle: m.gluteus část.až plná   část.ochr.DK nejpatrnější samost.ve všech činnostech; 

maximus a hamstringy 
kontrola 
DK   v distálních segmentech pro pohyb může používat částeč- 

            né zpevňování;   

abd.kýčle;m.gluteus         může mít na vůli závislé vyměšo- 

medius a minimus         vací a sex. funkce;   

flexe kolene;hamstringy              

/podkolenní šlacha/         může řídit běžné automobily 

m.sartorius a gracilis sv.              

kotníku:m.tibialis anterior              

gastrocnemius.soleus,              

m.peroneus longus sv.nohy              

                 

         

         



3 TĚLESNÁ ZDATNOST 

 

3.1 Tělesná zdatnost (TZ) – vývoj pojmu a definice 

 

Postupně vznikající vymezení pojmu obecné zdatnosti odrážejí vývoj v jejím chápání  

a pojímání. Na konferenci v Liblicích r. 1961 byla brána zdatnost jako předpoklad 

optimálně reagovat na různé podněty prostředí. V Gotwaldově r. 1965 byla 

definována jako souhrn předpokladů optimálně reagovat na náročnou pohybovou 

činnost a vlivy zevního prostředí. Shepard (1985) hovoří o celkové – totální zdatnosti 

se složkami sociální, duševní a emocionální, přičemž tělesná zdatnost je jednou ze 

složek této celkové zdatnosti. Dle Bunce (1995) je ve své nejobecnější definici 

zdatnost chápána jako připravenost organismu konat práci, bez specifikace o jakou 

„formu“ práce se jedná (např. běh, skok, ale i duševní práce atd.), nebo jako 

způsobilost člověka vyrovnávat se s vnějšími nároky, resp. odolávat aktuálním vlivům 

okolí.  

 

Součástí obecné zdatnosti je nespecifická potenciální adaptace na pohybovou zátěž, 

kterou nazýváme tělesná zdatnost. Tento pojem je vhodné používat v případě 

tělesného tréninku, který má ve svém dopadu ovlivňovat zdravotní stav jedince nebo 

přispívat ke zlepšení jeho práceschopnosti. (Bunc, 1995) 

Tělesná zdatnost je definována mnoha autory. Dle Bunce (1995) jako aktuální 

stav tělesných mechanismů produkujících tělesnou práci, vyjádřený stupněm rozvoje 

adaptačních potenciálů. Zdatnost znamená podle tohoto zvládnutí vnějších požadavků 

na jedince s menšími nároky na organismus, nebo také optimalizaci funkcí organismu 

při řešení vnějších úkolů spojených s pohybovým výkonem, např. zvládnutí stejného 

úseku trati s nižší srdeční frekvencí. Tělesná zdatnost je produktem dlouhodobého 

procesu postupné adaptace na pohybovou zátěž. Svatoněm a Tupým (1997) je TZ 

popisována jako optimalizace funkcí organismu při řešení vnějších úkolů spojených  

s pohybovým výkonem a způsobilostí odolávat vnějšímu stresu. Hošek (1996) ji 

chápe jako schopnost organismu optimálně reagovat na svalovou práci. Carrol a Smith 

(1993) rozumí tělesnou zdatností výkonnost srdce, plic a svalů. 



Tělesná zdatnost je schopnost řešit dané úkoly s dostatkem energie a pohotově, bez 

zjevné únavy a s dostatečnou rezervou pro příjemné strávení volného času.  

(Kovář, 2001)  

 Shrneme-li výše uvedená tvrzení jednotlivých autorů hodnotící fyzickou 

zdatnost, můžeme tvrdit, že fyzická zdatnost znamená schopnost optimálně reagovat 

na vnější vlivy prostření a náročnou pohybovou činnost, které jedinec zvládá 

s menšími nároky na organismus a odolává tak lépe vnějšímu stresu. Jde o 

dlouhodobý proces postupné adaptace. Fyzická zdatnost ovlivňuje zdravotní stav 

člověka a zlepšuje jeho práceschopnost. 

3.2 Zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) 

 

Za nejdůležitější přínos pravidelné pohybové aktivity je dnes považováno dosažení 

optimální úrovně tělesné zdatnosti dětí, mládeže i dospělých, která by byla 

dostatečnou prevencí civilizačních chorob. Z tohoto důvodu přestává být TZ 

v současnosti výkonově orientovanou kategorií, ale jako zdatnost ovlivňující 

zdravotní stav a působící preventivně na zdravotní problémy vznikající v důsledku 

hypokinézy. Ve světové   

i domácí literatuře je označována health-related fitness – zdravotně orientovaná 

zdatnost (ZOZ). Takto pojatá tělesná zdatnost vytváří nezbytné předpoklady pro 

účelné chování lidského organismu, a tedy i předpoklad pro dobrou zdravotní 

výkonnost.  

(Dobrý 1993, Bunc 1998) 

Brockportská definice praví, že se zdravotně orientovaná zdatnost vztahuje 

k takovým komponentám zdatnosti, které jsou ovlivňovány přirozenými pohybovými 

aktivitami a souvisí se zdravotním stavem. Je definována jako stav charakterizovaný  

a) schopností vykonávat a zvládat denní aktivity a b) projevem vlastností a schopností, 

které jsou spojeny s nízkým rizikem předčasného výskytu onemocnění a nežádoucích 

stavů vztahujících se k pohybu. (Pate, 1988) (Winnick, Short, 1999)  

Brockportská definice ZOZ je shodná s definicí fyzické zdatnosti, kterou 

rozvinuli Caspersen, Powell a Christenson (1985). Tito autoři označili fyzickou 

zdatnost jako soubor vlastností, které lidé mají nebo dosáhli a souvisí se schopností 

vykonávat fyzickou aktivitu. (Winnick, Short, 2005) Dle Prentice (1997) se ZOZ týká 

rozvoje kvalit nezbytných k dostatečnému fungování a udržení zdravého životního 



stylu, zahrnujícího svalovou sílu, svalovou výdrž, kardiorespirační zdatnost, flexibilitu  

a složení těla.  

Při hodnocení úrovně ZOZ je třeba posuzovat dvě základní skupiny faktorů: 
 

1. Strukturální – výška, hmotnost, složení těla 

2. Funkční – kardiorespirační vytrvalost, svalová síla, svalová vytrvalost  

a flexibilita 

 

Prakticky jediným možným způsobem, jak pravidelně hodnotit úroveň ZOZ jsou 

motorické testy. V poslední době došlo k jejich sjednocení a mezi bateriemi 

používanými v jednotlivých zemích je dosahováno značné shody. (Bunc 1995) 

 

3.2.1 Komponenty a faktory ZOZ 

 

DLE HASKELA A KOL. 1985 

 

A. Aerobní zdatnost 

B. Svalová zdatnost - maximální svalová síla , svalová vytrvalost 

C. Flexibilita  

D. Složení těla 

 

DLE BOUCHARD A SHEPARD 1994 

 

A. Svalová komponenta  

� Explosivní – výbušná síla 
� Maximální síla 
� Vytrvalost  

 

B. Morfologická komponenta  

� relativní tělesná hmotnost 
� složení těla 
� rozložení podkožního tuku 
� hustota kostí 



 
C. Motorická komponenta 

� Hbitost (obratnost)  
� Rovnováha 
� Koordinace 
� Rychlost 
 

D. Kardiorespirační komponenta 

� Submaximální pracovní kapacita 
� Maximální aerobní kapacita 
� Oběhové funkce 
� Ventilační funkce 
� Krevní tlak 
 

E. Metabolická komponenta 

� Glukózová tolerance 
� Citlivost na inzulin 
� Krevní lipidy a lipoproteiny 
� Charakteristika oxidace substrátů 
 

DLE BURSOVÉ 2001 

 

A. Funkční faktory 

� Aerobní zdatnost 

� Svalová zdatnost 

� Svalová rovnováha a flexibilita 

� Držení těla v základních posturálních polohách a kvalita základních 

pohybových stereotypů 

 

B. Strukturální  

� Tělesná výška 

� Tělesná hmotnost 

� Množství podkožního tuku a aktivní tělesné hmoty  

� Množství cholesterolu   



1. Aerobní zdatnost  

Aerobní zdatnost se synonymy aerobní, kardiovaskulární, nebo kardiorespirační 

vytrvalost je pilířem zdravotně orientované zdatnosti. Sharkey (1984) ji definuje jako 

schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík. Fyziologickým podkladem je 

zapojování pomalých svalových vláken a uplatnění oxidativního způsobu 

uspokojování energetických nároků. Základem je přirozeně rozvoj vytrvalostních 

schopností  

a k diagnostice jsou využívány déletrvající vytrvalostní lokomoce. 

 

2. Svalová zdatnost - maximální svalová síla, svalová vytrvalost 

Svalovou sílu definuje Sharkey jako maximální úsilí, které může být vyvinuto jednou 

volní kontrakcí. Jako svalová vytrvalost se uvádí úsilí, vyvinuté při submaximální 

kontrakci, obvykle představovanou shyby, kliky nebo sedy – lehy .  

Pro současnou praxi jsou stále užitečné názory Fleischmana na silové projevy, 

spojené s výkony různých částí nebo celého těla. Rozlišil sílu: 

 

A. Dynamickou – schopnost vyvíjet sílu při převaze izotonické kontrakce svalstva 

při maximálním počtu opakování 

B. Statickou – schopnost vyvinout maximální sílu při izometrické kontrakci 

svalstva 

C. Explozivní – schopnost vyvinout maximální sílu v minimálním časovém 

intervalu při převládající izotonické kontrakci (Dobrý 1998) 

 

3. Flexibilita  

Flexibilita vyjadřuje fyziologický rozsah jednotlivých kloubních spojení a 

fyziologický rozsah páteře. Rozsah pohybu je omezen kloubním pouzdrem (47 %), 

svalstvem (41 %), šlachou (10 %) a kůží (2 %). Z těchto položek je ovlivnitelné 

především svalstvo. 

 

4. Složení těla 



Na složení těla nás zajímá především poměr kosterního svalstva a tělesného tuku. Znát 

tyto údaje je ze zdravotního hlediska důležité, protože snížené procento tuku znamená  

i snížení zdravotního rizika onemocnění kardiovaskulárními chorobami. 



3.2.2 Standardizované hodnocení některých komponent ZOZ u zdravých 

jedinců 

 

1. KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST 

 

Srdeční frekvence (SF) 
 
Sledujeme reakci SF při pohybovém zatížení i stupňované zátěži. Obecně jedinci 

s nízkou klidovou srdeční frekvencí (vagotonici) mívají vyšší rezervu pro pohybové 

zatížení. SF se u nich při pohybovém výkonu zvyšuje relativně více, než u lidí 

normotonických, kteří mají klidovou SF výrazně vyšší. Po zatížení se srdeční 

frekvence vrací ke klidovým hodnotám rychleji u trénovaných jedinců či u 

vagotoniků. Na stupňované zatížení reaguje trénovaný jedinec ekonomičtěji, t.j. nižší 

srdeční frekvencí a větším tepovým objemem. 

 Vyšetřované osobě připevníme sporttestr, uklidnění trvá 3 minuty. Ke konci 

této doby odečteme ze sporttestru výchozí klidovou SF. Na konci každé minuty zátěže 

odečítáme SF. Po ukončení testu zhodnotíme průběh změn vzhledem k typu 

trénovanosti vyšetřované osoby. (Bartůňková a kol., 1999) 

 

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) 
 
Globálním ukazatelem výkonnosti dýchacího a oběhového ústrojí je hodnota 

maximální spotřeby kyslíku (VO2max). Ovšem jen za podmínek, že je do dynamické 

svalové činnosti zapojena co možno největší svalová hmota těla. Nezbytnou 

podmínkou, aby zjištěná hodnota spotřeby kyslíku byla skutečně maximální, je trvání 

zátěže určitou dobu. Řádově několik minut, během nichž hodnoty různých parametrů 

transportního systému prudce stoupají. (Máček, Máčková, 1997) 

VO2max vyjadřuje množství O2 dodaného tkáním za časovou jednotku (1 minutu). 

Zahrnuje v sobě ventilační funkci plic, plicní cirkulaci a následný transport kyslíku 

oběhovým systémem, včetně periferní cirkulace i tkáňového dýchání. 

 Lze ji vyjádřit pomocí cirkulačních parametrů součinem minutového srdečního 

objemu a arteriovenózního rozdílu nebo součinem minutové ventilace a 

procentuálního využití kyslíku z ventilovaného vzduchu. Protože je přímé stanovení 

minutového srdečního objemu značně obtížné, stanovuje se v praxi VO2max pomocí  



ventilačně-respiračních parametrů, které se zjišťují ventilačně-respiračním 

analyzátorem. (Bartůňková a kol., 1999) 

 

Usilovná vitální kapacita (FVC) a jednosekundová vitální kapacita plic (FEV1) 
 
FVC – vitální kapacita při usilovném výdechu = objem usilovného výdechu při 

přechodu z maximálního inspiria do maximálního exspiria  

FEV1 – jednosekundová usilovná vitální kapacita = objem vzduchu maximálně 

vydechnutý během první sekundy po předchozím usilovném nádechu. 

FEV1 se fyziologicky pohybuje v rozmezí 70-80% FVC. (Kohlíková, 2002) 

 

U jednotlivých osob závisí na výšce, hmotnosti, stáří, trénovanosti, pohlaví  

a zdravotním stavu. (Trojan, 2003) 

K měření FVC a FEV1 používáme osobní spirometr s vždy čistým papírovým 

náustkem. Před měřením se asi 2 – 3x maximálně nadechne a vydechne mimo 

spirometr. Vyšetřovaná osoba se mimo spirometr maximálně nadechne a do 

spirometru maximálně a co nejrychleji vydechne. Na displeji spirometru se objeví 

číslo udávající množství vzduchu v litrech. (Kohlíková, 2002) 

 

2. SVALOVÁ ZDATNOST HORNÍCH KONČETIN 

 
Svalová síla 

 
Maximální svalová síla závisí na velikosti fyziologického průřezu svalem a na počtu 

aktivovaných motorických jednotek v době měření. Pro měření síly maximální 

izometrické kontrakce se používá dynamometr. U mechanických dynamometrů se 

tlakem či tahem deformuje ocelová pružina, která na stupnici ukáže příslušnou  

sílu v N (kp). 

 

Stisk prstů ruky (flexe prstů) – paže je ve vertikální poloze a svírá s předloktím úhel 

90 st., dlaň je v supinačním postavení. Dynamometr položíme do dlaně tak, aby 

z jedné strany působil tlak ohnutých prstů a z druhé strany tlak palce. 

 



Svalová vytrvalost 
 
Jedná se o druh svalové síly, vyvinuté při opakované submaximální kontrakci, 

obvykle představovanou shyby nebo kliky. (Dobrý, 1998) 

 

opakované shyby – test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti horních končetin  

a pletence ramenního. Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě se osoba opakovaně 

přitahuje do shybu, brada musí dosahovat na žerď a spouští se zpět do základní 

polohy.  

výdrž ve shybu – test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti horních končetin  

a pletence ramenního. Osoba zaujme základní polohu – shyb na hrazdě, držení 

nadhmatem, brada nad žerdí, v této poloze se snaží vydržet, co nejdéle. Měří se čas 

v sekundách. (Svatoň, Tupý, 1997) 

 

3. SLOŽENÍ TĚLA 

 
Tělesná hmotnost – osoba stojí na decimální váze jen v nejnutnějším oděvu. 

Tělesná výška – měří se vzdálenost vertexu od země, hlava v základní poloze.  

 
BMI – body mass index 
 
Index tělesné hmotnosti je doplňujícím ukazatelem, který dovoluje posoudit, do jaké 

míry odpovídá tělesná hmotnost jedince jeho aktuální tělesné výšce. (Svatoň, Tupý, 

1997) Index BMI vyjadřuje vzájemný poměr dvou parametrů, v daném případě 

hmotnosti a výšky. (Kohlíková, 2002) Vypočítává se ze vztahu: 

 
hmotnost (kg) : výška (m)2 

 
Měření kožních řas (kaliperace)  
 
Přibližně polovina celkového tuku je pod kůží. Na mnoha místech je možné kůži 

zřasit  

a takto vzniklou kožní řasu změřit. Protože kůže nevykazuje velké rozdíly v tloušťce, 

je síla řasy ukazatelem vrstvy podkožního tuku. Informace o množství podkožního 

tuku se považují z hlediska zdravotního a zdatnostního za velmi důležité. (Svatoň, 

Tupý, 1997) 



Kožní řasu zvedáme špičkami prstů palce a ukazováku nedominantní ruky 

proti sobě, kontaktní plochy kaliperu přikládáme asi 1 cm od prstů ve stejné výši 

s nimi. Standardizovaného snímacího tlaku 0,3 MPa dosáhneme při krytí rysek 

v nivelačním okénku kaliperu. (Kohlíková, 2002) 



3.3 Testování fyzické zdatnosti 

 
Prakticky jediným možným způsobem pravidelného hodnocení zdravotně orientované 

zdatnosti jsou motorické testy. Musí představovat vědecky zdůvodněné 

standardizované postupy s poměrně jednoduchou realizací a se srozumitelným 

popisem bez velkých časových, finančních, prostorových a materiálních nároků. 

Jejich využívání nesmí být podkladem pro absolutizovanou klasifikaci, ale musí být 

využívány jako informace  

o změnách v důsledku předchozích pohybových aktivit. (Svatoň, Tupý, 1997) 

 

3.3.1 Nutné předpoklady standardního testování 

 

Test lze krátce definovat jako standardní zkoušku (pomůcku) pro objektivní, většinou 

nepřímé hodnocení určitého stavu.  

 

Podle stupně ověřitelnosti a rozsahu používání existují testy:  
 

� standardní (cílově konstruované, splňující podmínky standardizace)  

� nestandardní (pouze informativní, používané víceméně pro interní potřebu 

subjektu). 

 

Standardní testy splňují tyto požadavky: 
 

a) validita (platnost) – schopnost hodnotit vlastnost, o kterou se zajímáme, nebo 

také pravděpodobnost shody mezi výsledkem testu a stavem kritéria 

b) reliabilita (spolehlivost) – schopnost podávat při opakovaném hodnocení 

stejné, nebo podobné výsledky, nebo také pravděpodobnost shody mezi 

výsledky prvého a opakovaného měření 

c) objektivita (nezávislost) – schopnost nepodléhat subjektivním vlivům 

hodnotícího 

d) senzitivita (citlivost) – schopnost rozlišit zaznamenat změny stavu, nebo 

momentální stav na požadované úrovni (Kovář, Blahuš, 1973) 



3.3.2 Testové baterie fyzické zdatnosti navržené pro zdravé jedince 

 

Testová baterie je soubor několika testů, který má svá pravidla. Měly by nabízet 

možnost výběru v jednotlivých aspektech, aby bylo dosaženo maxima možností pro 

splnění cílů testování. 

Při hodnocení fyzické zdatnosti osob s míšní lézí je vhodné znát i testové 

baterie, které byly vytvořeny pro hodnocení fyzické zdatnosti zdravých jedinců. 

Mohou posloužit v mnohé jako inspirace, ne však být měřítkem pro tělesně postižené 

osoby. 

 
Unifittest (6-60) 

Jedná se o čtyřpoložkovou heterogenní testovou baterii, kterou doplňují základní 

ukazatelé tělesné stavby – tělesná výška, hmotnost a množství podkožního tuku. 

Pomocí společného testového základu bez pohledu na věk a pohlaví postihuje široké 

spektrum jedinců ve věku od 6 do 60 let, což dovoluje nejrůznější typy srovnání a 

analýzy výsledků. Přináší tak cenné informace o tělesném a motorickém stavu 

populace. (Měkota, Kovář a kol., 2002) 

 

Fitnessgram  

Suchomel (2003) představuje jednoduchý prostředek hodnocení fyzické zdatnosti 

žáků. Děti jsou hodnoceny ve třech oblastech zdravotně orientované zdatnosti. Skóre 

jsou srovnávána s objektivními standardy, vyjadřujícími úroveň zdatnosti, která je 

nutná pro udržení zdraví. Standardy vytvořila zvláštní komise vědeckých pracovníků 

na základě dvacetiletého výzkumu. 

 

Ze zahraničních testových baterií např.: 

YMCA Physical Fitness Test Battery 

Canadian Standardized Test of Fitness 



3.3.3 Studie zabývající se testováním fyzické zdatnosti osob s míšní lézí 

 

V roce 1993 byla zahájena výzkumná studie Project Target primárně navržená pro 

vznik referenčního testu fyzické zdatnosti mladých osob s postižením. Danou 

problematiku řešila Státní univerzita v New Yorku, Universita v Brockportu v čele 

s Josephem P. Winnickem a ve spolupráci Francise X. Shorta. Z výzkumné studie se 

tedy vyvinul Brockportský test fyzické zdatnosti, který je referenčním testem 

zdatnosti zdravotně orientované. V tomto referenčním přístupu jsou získávaná testová 

skóre mladých osob porovnávána se standardy, které jsou spojeny s pozitivním 

indexem zdraví. (Winnick, 2005) Komponenty zdravotně orientované zdatnosti přijaté 

pro tento test zahrnují aerobní zdatnost, tělesné složení a muskuloskeletální zdatnost. 

Aerobní zdatnost zahrnuje obě aerobní kapacity – maximální spotřebu kyslíku VO2 

max  

a aerobní chování, tedy schoponost vykonávat aerobní aktivitu v daných úrovních 

intensity a trvání. Složení těla odhaluje stupeň štíhlosti a tloušťky – obvykle procento 

tuku v těle. Muskuloskeletální zdatnost je komponenta, která kombinuje měření 

svalové síly, vytrvalosti a flexibility neboli rozsahu pohybu. Vztah těchto elementů je 

zřejmý, když se zkombinují a je-li navržen cvičební program. (Winnick, Short, 1999) 

V. Margonato působící na universitě v Miláně prováděl studii hodnotící Efekt 

trénování kardiorespirační zdatnosti a lipidický profil paraplegiků. Testováno 

bylo 20 paraplegiků mužů – 10 aktivně sportujících ve věku 30-44 let a 10 

preferujících sedavý způsob života ve věku 27-41 let. Měřeny byly plicní funkce 

v klidu – usilovná vitální kapacita FVC a jednosekundová výdechová kapacita FEV1. 

Byl proveden zátěžový test s postupným zvyšováním intenzity na ručním ergometru 

pro vozíčkáře do úplného vyčerpání. Měřen byl srdeční tep, spotřeba kyslíku VO2, 

plicní ventilace  

a analyzován lipidický profil. [38] 

Manns P. a Chad K. hledali vztah mezi kvalitou života, handicapem, 

zdatností a fyzickou aktivitou u osob s přerušením míchy. Výzkumné průřezové 

studie se zúčastnili muži i ženy v rozmezí 26-45 let s přerušením míchy. Fyzická 

zdatnost byla hodnocena pomocí maximálního vzrůstajícího zátěžového testu na 

ručním ergometru, pohybová aktivita pomocí dotazníku hodnotící využití volného 

času, dále profil kvality života: verze pro fyzická a smyslová postižení a úroveň 



handicapu pomocí Craigovy techniky hodnotící úroveň handicapu – Craig Handicap 

Assessment Reporting Technique. [37] 

4 POHYBOVÁ AKTIVITA  

 

Fyzická aktivita znamená jakýkoliv tělesný pohyb produkovaný kosterní svalovinou  

a způsobující značný vzestup výdeje energie. (Bouchard, Shepard, 1994) 

Zdravotně orientovaná zdatnost zahrnuje komponenty a standardy obecné 

zdatnosti, které jsou ovlivněny přirozenými pohybovými aktivitami a souvisí se 

zdravotním stavem. Fyzická aktivita zlepšuje rozvoj a udržení  ZOZ. Lze tedy 

konstatovat, že zdraví, ZOZ a fyzická aktivita se navzájem ovlivňují.  

(Winnick, Short, 1999) 

Pohybová aktivita a sport jsou také prevencí řady chorob, tak současně  

i prostředkem pro odstraňování psychické únavy a tedy i určitou formou tělesné  

i duševní relaxace. 

 Hlavní efekt dlouhodobé a pravidelné tělesné aktivity je spatřován ve zvýšené 

adaptaci, kdy stejná zátěž vyvolává menší stres. Produkuje se méně adrenalinu, méně 

stoupá krevní tlak a dochází k lepší a vyrovnanější hormonální i vegetativní regulaci. 

Dále je lépe využíván kyslík, protože metabolické pochody ve svalech jsou 

intenzivnější. Práce srdce je ekonomičtější, protože na stejný svalový výkon je 

zapotřebí u adaptovaného jedince méně srdečních stahů, které jsou energeticky 

nejnáročnější. (Máček, 1997) 

 Pohyb vyvolává na skeletu odpověď modelační a remodelační. Vzniká tak 

biologická zákonitost adekvátní fyzické zátěže, adekvátní věku, zdravotnímu  

a funkčnímu stavu, pohlaví i vnitřnímu prostředí organismu. Předpokladem  

a podmínkou je  harmonický poměr mezi statickou a dynamickou formou práce. Tyto 

principy jsou platné pro všechny činnosti, pro sportovce i nemocného, a jsou 

východiskem terapie a hlavně prevence. (Kučera, 1997) 

 

4.1 Význam pohybové aktivity pro zdravotně postižené 

 

U jedinců s fyzickým handicapem je větší pravděpodobnost výskytu primárních  

i sekundárních zdravotních komplikací spojených s inaktivním životním stylem. Lze 



sem zahrnout kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus i emocionální poruchy 

jako je deprese a úzkost. (Cooper et al., 1999, USDHHS, 2000) Osoby s tělesným 

postižením jsou tedy více náchylní k fyzickým i psychickým zdravotním problémům. 

Tyto komplikace mohou být sníženy a zlepšeny právě zapojením pravidelné pohybové 

aktivity. (Cooper et al., 1999 USDHHS, 2000, Washburn et al.,2002) Stručně řečeno, 

různé druhy fyzické aktivity prokazují výrazný přínos v oblasti svalové síly i 

celkového fungování organismu osob s tělesným handicapem. (Blundell, Shepard, a 

Dean, 2003, Hicks et al., 2003, Jacobs, Nash, a Rusinowski, 2001) 

Z hlediska psychologické perspektivy může mít fyzická aktivita pozitivní 

dopad při pohledu těchto osob na své tělo, může zajistit prostředky pro odstranění 

negativních sociálních stereotypů a stigmat, s kterými se tělesně postižení běžně 

setkávají, zlepší citový vztah a posílí vztah těchto osob k jednotlivci, skupině i 

sociálním vrstvám. (Blinde a McClung, 1997, Giaccobi et al., 2006, Pensgaard a 

Sorensen, 2002, Taub, Blinde, a Greer, 1999) Jedinci, kteří žijí aktivním způsobem 

života by měly pociťovat lepší náladu, méně stresu, lepší svalovou i funkční kapacitu 

a pravděpodobně více uspokojivé sociální vztahy oproti těm, kteří jsou méně aktivní 

(Blinde a McClung, 1997, Taub et al., 1999). (Giacobbi, 2008) 

 

Pohybová aktivita přináší do života zdravotně postižených určité kvality. Důležitý je 

psychologický efekt, který přináší sebedůvěru, odhodlání i motivaci změnit stávající 

situaci. Má také vysoký integrační význam. Je třeba zdůraznit hlavně preventivní 

funkce sportu, omezení spotřeby léků a zpomalení nebo změnu zdravotní prognózy. 

Nepřehlédnutelný je význam kondiční. Přispívá tak k samostatnosti, soběstačnosti  

a aktivitě. Nelze opomenout ani pozitivní vliv výchovný a vzdělávací. (Potměšil, 

2007) 

 



4.2 Význam pohybové aktivity v jednotlivých oblastech  

 
Význam zdravotní 

� Snížení rizikových civilizačních faktorů – nadváhy, poruch metabolismu aj. 

� Zvýšení fyziologických funkcí – kardiorespirační zdatnosti, zvýšení funkcí 

nervosvalového aparátu apod. 

� Zlepšení flexibility, koordinace a rovnováhy a senzomotorických schopností. 

 

Oblast biologická 

� Soustavné rozvíjení výkonnosti neporušených funkcí a vytváření náhrady 

za funkce porušené, či zcela vyřazené. Tento proces se nazývá 

kompenzace. 

� Získávání nebo obnova pohybových schopností a dovedností je procesem 

edukace či reedukace. 

� Má preventivně zdravotní význam. Vede k otužování a při vhodně 

zvoleném zatěžování i ke zvyšování odolnosti organismu. 

 

Oblast psychická 

� Vyrovnání se s důsledky handicapu, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry  

a zvládání emocí. 

� Přijímání sociálních rolí, komunikace mezi postiženými i nepostiženými. 

� Ovlivňování životního stylu. 

 

Oblast společenská 

� Na základě ovládnutí některých chtěných pohybů a zlepšení zdatnosti  

a rovnováhy vzniká možnost účastnit se společenského života. 

� Zvládání pohybů s využitím kompenzačních pomůcek. 

� Komunikace s nepostiženými i s osobami různých druhů postižení. 

 

Význam výchovný a vzdělávací 

� Naučit se dodržovat obvyklé normy společenského chování, odpovědnosti  

i dochvilnosti. 

� Osvojit si základní poznatky o druhu a možném vývoji postižení 



� Ovládnout metody zatěžování, relaxace a regenerace (Potměšil, 2007) 



4.3 Vliv inaktivity na organismus 

 
Je nutné si uvědomit, že jak pro zdravého, tak pro oslabeného jedince je určité 

množství pohybové aktivity nutné, protože bez ní rychle postupující desadaptace 

snižuje toleranci i na omezenou tělesnou zátěž a tím zhoršuje základní životní funkce 

organismu. Snížená tolerance na zátěž zvyšuje únavnost a dušnost i při malém 

zatížení. Oslabený se proto snaží vyhnout jakékoliv tělesné námaze a tím vzniká 

bludný kruh, ve kterém schopnost snášet tělesnou zátěž dál klesá. 

 

� Snížení adaptace na zátěž při omezené tělesné aktivitě se nejprve projevuje na 

reakci srdeční frekvence. Ta se i při malém zatížení neúměrně zvyšuje 

v důsledku zvýšeného tonu sympatiku. 

� Při inaktivitě se snižuje celkové množství krve, klesá počet erytrocytů. 

� Významný je úbytek aktivní tělesné hmoty, především svalstva, tím vzniká 

negativní dusíková bilance se ztrátou až 8 g bílkovin denně. 

� Inaktivita způsobuje vyplavování vápníku z kostí, kdy je postižena zejména 

osová část kostry. Toto prořídnutí kostní tkáně, tj. osteoporóza ohrožuje 

postižené náhlými nečekanými zlomeninami při větším zatížení nebo pádu. 

� V metabolické oblasti se inaktivita projevuje sníženou citlivostí na insulin  

a sníženou tolerancí glukózy. Proto se musí produkovat více insulinu, aby se 

udržela normální glykemie. 

 

Další příznaky omezení pohybové aktivity až inaktivity, které můžeme pozorovat na 

lokomočním systému: 

 

� Úbytek svalové síly způsobený zánikem svalových vláken je asi o 10 až 15% 

týdně. Pokles bývá větší na dolních, než na horních končetinách. 

� Snižuje se oxidativní kapacita enzymů v mitochondriích. 

� Při dlouhém pobytu na lůžku mohou vznikat svalové kontraktury, které 

postupně omezují hybnost. Jedná se o druh svalové atrofie se zkracováním 

svalových vláken. 

 



Změny na oběhovém systému: 

 

� Vzniká porucha regulace krevního tlaku a rozdělení krve, což se projeví  

tzv. posturální hypotenzí, kdy při postavení se mohou objevit mdloby až 

kolaps. Je to způsobeno odkrvením mozku a nahromaděním většího množství 

krve v dolních končetinách. (Máček, Máčková, 1997) 



5 KOMPLIKACE A TĚLESNÉ I PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY 

OVLIVŇUJÍCÍ FYZICKOU ZDATNOST PARAPLEGIKŮ 

 
Spinální pacienty nejen bezprostředně po úrazu, ale i v průběhu života mohou 

postihovat primární i sekundární zdravotní komplikace, jako např. močové infekce, 

dekubity, heterotopické osifikace apod. Dále pak vznikají tělesné změny, které jsou 

průvodními jevy míšní léze. Bývá snížena ventilační schopnost plic, v určitém stupni 

se vyskytuje spasticita, je ovlivněn metabolismus, termoregulace, psychický stav a 

ztráta svalové síly je závislá na výšce léze. To vše negativně ovlivňuje fyzickou 

zdatnost pacienta a omezuje provádění pohybových aktivit. 

5.1 Primární 

 

5.1.1 Ztráta svalové síly 

 
Při transversální míšní lézi vzniká úplná ztráta hybnosti pod místem léze. Paraplegie 

vzniká pod segmentem C8 (Beneš, 1987 uvádí od segmentu Th2). Proto paraplegici 

s nižším postižením ovládají více svalových skupin, než ti, kteří mají postižení vyšší  

a tak jsou schopni provádět složitější a náročnější pohybové aktivity. Je zde rozdíl 

zejména v zapojení břišních a zádových svalových skupin, které jsou významné 

zejména při stabilitě trupu. 

 

5.1.2 Ovlivnění dechových funkcí 

 
Transverzální míšní poranění vede k redukci ventilační funkce. Ventilační dysfunkce 

vzniká selháním mechanické funkce hrudníku v důsledku částečné či úplné zkratky 

dechových svalů (Malý, 1999). Wendsche (1993) uvádí, že se to týká především 

míšních lézí lokalizovaných v C a horní Th oblasti. Dle učebního materiálu (Paraple, 

2004) lze očekávat určitý stupeň respirační dysfunkce i při lézi v dolní Th oblasti (do 

míšního segmentu Th 10). Ventilace může být narušena i afunkcí pánevního dna,  

m. pyramidalis a poruchou funkce m. transversus abdominis, šikmých břišních svalů  

a instability bederní páteře, jež se vyskytují i u velmi nízkých lézí (přednášky Kolář, 

Švejcar, 2004) Jiné omezení dechové funkce u transversálních míšních lézí jsou 



abdominální patologie (ileus, distenze břišní stěny), která negativně ovlivňuje funkci 

bránice (Paraple, 2004). Tetraplegici i paraplegici do Th 8-Th 10 mají oslabený reflex 

kýchání a sníženou schopnost kašlání k udržení průchodnosti dýchacích cest, často tak 

vznikají plicní komplikace. (Malý, 1999) Ventilaci může významně narušovat také 

spasticita.  

Významnou roli hraje také přidružená poranění hrudníku a plic při úrazu, kdy 

zlomená žebra často poškozují až penetrují plíce a jednotlivé laloky se stávají 

afunkčními.  

Máček a Smolíková (1995) považují samotnou pohybovou aktivitu za 

dostatečně silný impuls pro prohloubení dechových funkcí. Protože je fyzická aktivita 

spojena s adaptací na zátěž, trénujeme tím jak respirační, tak i kardiovaskulární a 

svalový aparát. Placheta (1999) také tvrdí, že pravidelná a vhodná pohybová aktivita 

může vést k řadě příznivých adaptačních procesů, jako např. kladné ovlivnění většiny 

statických  

a dynamických funkcí plic i celého transportního systému a tím ekonomiky dýchání. 

 
 

5.1.3 Poruchy krevní cirkulace a termoregulace 

 
Čím vyšší je neurologická léze, tím méně efektivní je srdeční aktivita, což se projeví 

zejména při zátěži, při cvičení. Popsány jsou závažné bradyarytmie a hypotenze  

z důvodu reflexního vlivu vagu, abnormální reakce vegetativního nervového systému  

s náhlou dysfunkcí a akutním ovlivněním životních funkcí v prvním roce po poranění 

míchy. Ortostatické komplikace jsou běžné. [39] 

Poruchy termoregulace se vyskytují pouze u vyšších lézí. Pokud se poruchy 

tělesné teploty objevují i u lézí v oblasti hrudních a bederních úseků, je třeba pomýšlet 

na jiné komplikace, nejčastěji infekčního rázu. (Faltýnková, 1997) 

 



5.1.4 Spasticita 

 
Velmi nepříjemným jevem u poranění míchy je tzv. spasticita. Jde o narůstající 

pérový odpor, který klade sval pasivnímu pohybu. Čím více sval pasivně protáhneme, 

tím větší odpor klade. Spasticita je tedy hypertonus, který je důsledkem zvýšení 

tonických napínacích reflexů v závislosti na rychlosti pasivního pohybu se současně 

zvýšenými šlachovými reflexy. Ty vyplívají z hyperexcitability napínacího reflexu, 

dominuje hypertonus antagonisty vyšetřovaného pohybu. (Ambler, 2004)  

 Objevuje se při odeznění spinálního šoku a vyskytuje se zejména u vyšších 

lézí. Výška léze není však jediným faktorem, který ovlivňuje spasticitu. Pravidelně se 

objevuje stejná výška léze, ale rozdílné projevy spasticity. 

 Náhlé zvýšení spasticity mohou způsobit vnější nebo vnitřní podněty. K 

zevním podnětům patří změna barometrického tlaku nebo teplota okolí. K podnětům 

vnitřním zase náplň močového měchýře, střev, infekce, tělesná teplota, atd. Léky na 

snížení spasticity nejsou ve většině případech příliš účinné. V současné době existuje 

metoda aplikace botulotoxinu do svalu, která prokazuje výraznější efekt. Rovněž 

včasná, správně vedená rehabilitace může pozitivně ovlivnit výskyt spasticity. 

Pacienti však spíše sami vypozorují situace, při kterých je spasticita větší a snaží se 

jim předcházet. (Faltýnková, 1996) V současné době mi několik vozíčkářů sdělilo 

dobrou zkušenost s implantací baklofenové pumpy, kdy se účinná látka dostává přímo 

do svalu nebo páteřního kanálu. 

 Pravdou je, že výrazná spasticita omezuje provádění pohybových aktivit, 

přestože jejich stupeň fyzické zdatnosti by to dovoloval. 

 

5.1.5 Psychické aspekty  

  
Je samozřejmé, že se psychicky mění raněný, který se potýká s nepohyblivostí svých 

končetin, neovladatelným odchodem moči a stolice, pohlavní neschopností a ostatními 

následky poranění míchy. Všechny plány, které jsou hnací silou člověka, se naráz 

hroutí a záleží pak na psychickém stavu pacienta a jeho povaze, zda najde odvahu a 

sílu k novým plánům a jejich uskutečňování nebo se postaví k životu pasivně (Beneš, 

1987). 

 



V oblasti psychiky těžce nemocného pacienta dochází k psychické krizi, k vyhrocení 

zvláště emocionálního prožívání a myšlenkového dění. Křivohlavý (1985) uvádí 

model zvládání těžkých krizových situací, který vyčleňuje celkem pět fází:  

 

1. Výkřik – slovem výkřik vyjadřuje téměř reflexní citovou reakci člověka na 

kritickou událost. Tedy zděšení, zmatek, extrémní vyhrocení pocitu obav  

a strachu, totální selhání všech psychických způsobů zvládání těžkých životních 

situací. 

2. Popření – termín popření vyjadřuje takový stav pacienta, v němž se spojuje 

citový útlum a do značné míry úspěšná snaha ve vědomí zcela potlačit existenci 

krizové situace. Psychologie zde hovoří o naprosté apatii, o vymizení 

jakéhokoliv projevu psychického života, přesněji motivace, tj. snah, chtění a 

hybných sil. Je to snaha vytěsnit z vědomí či povědomí vše, co se váže ke 

krizové situaci.  

3. Intruze – vtíravé myšlenky. Zde jde o nutkání, při němž se do vědomí pacienta 

neustále vtírá vzpomínka na kritickou událost. Ta je přitom doprovázena city, 

které jsou s ní neoddělitelně spjaty.  

4. Vyrovnávání – pacient vystavený radikálně změněné situaci se s ní nutně musí 

vyrovnat, pokusit se zvládnout tuto změnu, ke které došlo vlivem změny jeho 

zdravotního stavu.  

5. Smíření – podaří-li se úspěšně vyřešit předcházející fázi, je v této poslední fázi 

možno sledovat konečné řešení psychické krizové situace, kterou u daného 

pacienta byl a často i nadále je jeho nepříznivě změněný zdravotní stav.  

 

Velkou roli hrají v dosažení fáze smíření zejména příbuzní, přátelé, lékaři, 

ošetřovatelé  

i terapeuti. Ti mohou velkou měrou ovlivnit pacientovu motivaci kladným i záporným 

směrem. Motivace je tím nejdůležitějším, co musí člověk znovu najít, aby mohl 

„jít“směrem kupředu. 

 



5.2 Sekundární 

 

5.2.1 Poruchy močení a močové infekce 

 
Močová infekce má nesporně největší podíl na nemocnosti a úmrtnosti paraplegiků. 

Beneš tvrdil, že zabránit úplně a trvale močové infekci u paraplegika považuje za 

iluzorní. Je však možné a nutné ji udržet na takové úrovni, aby neohrožovala život 

nemocného. 

Neurogenní reflexní měchýř má dva extrémní stavy, totiž hyperspasticitu  

a atonii, které svými následky neustále ohrožují život nemocného. Stěna 

hyperspastického měchýře se smršťuje na nejrůznější podněty ve velmi krátkých 

intervalech. (Beneš, 1987) Kapacita měchýře rychle klesá a podle Nádvorníka se 

zvětší periferní uretrální odpor, takže se zvolna zvětšuje reziduum. Dříve byl zraněný 

vyřazen z pravidelné rehabilitace a většinou i ze společnosti, protože měl stálé obavy 

z neovladatelného úniku moče. V dnešní době, díky různým jednorázovým 

hygienickým prostředkům, je situace mnohem jednodušší. I spastický měchýř přes 

časté vyprazdňování může být sídlem infekce a ohrožovat i horní močové cesty.  

Tím horší je situace u dlouhotrvající atonie. Kapacita měchýře je zpočátku 

značná a velkém reziduu stagnující moče se rychle rozvíjí infekce, která snadno 

postupuje na uretery a pánvičky. 

 

5.2.2 Poruchy peristaltiky a metabolismu 

 
S drahami pro močové ústrojí jsou poškozeny i dráhy pro orgány břišní. Vzhledem 

k rozsáhlosti vegetativní inervace, v níž podstatnou úlohu má vagus, je postižení méně 

výrazné než u močového ústrojí. Přesto však dochází v prvém období k ileózním 

příznakům tím závažnějším, čím výše je poranění. (Beneš, 1987) 

 Vyprazdňování střev trápí ochrnuté velmi dlouho, většinou trvale. Sami si pak 

najdou způsob, který jim nejvíce vyhovuje. Používání projímadel, masáž břicha, ale 

právě i pravidelná pohybová aktivita umožňují snadnější vyprazdňování střev.   



5.2.3 Dekubity 

 
Dekubity neboli proleženiny, prosezeniny jsou rány vyvolané tlakem. Vzniká tehdy, 

překročí-li intenzita tlaku hodnotu normálního krevního tlaku v kapilárách, tj. 32 mm 

Hg. Lokalizovaný tlak nepoškozuje tkáň přímo, ale dochází ke stlačení kapilár. Tím je 

tkáň zbavena kyslíku a živin a dochází k poškození až odumření tkání ležících mezi 

kostním výběžkem a podložkou. Jestliže dekubit přejde do chronického stadia, je 

plegik ohrožen tzv. nemocí z dekubitů. Obranný systém nemocného je zatěžován 

stálým ložiskem infekce, pacient trpí horečkami, třesavkou a průjmy. (Faltýnková, 

1996) Organismus je vyčerpán, pacient často hospitalizován, upoután na lůžko a 

omezeny pohybové aktivity, které by narušily hojení rány. V nejtěžších případech 

může plegik těmto komplikacím až podlehnout. 

 

5.2.4 Heterotopická osifikace 

 
Jedná se o ukládání vápníku do měkkých tkání okolo kloubů. Bývá také nazývána 

ektopická kost – kost, která je abnormálně anatomicky umístěná. Nejčastěji se 

objevuje ve svalech v oblasti kyčlí a kolen, ale může se objevit i u svalů loktů a 

ramen. Prvotními příznaky jsou otoky, zvýšení teploty a snížení pohyblivosti kloubu. 

Heterotopická osifikace se objevuje obvykle 1 – 4 měsíc po úrazu.  

 Během počátečního stádia je nutné udržovat pohyblivost kloubu, kdy teprve 

dochází k růstu kosti. Rozsah pohybu je nezbytný pro správný sed na vozíku, 

symetrické umístění pánve a maximální pohyblivost. Jestliže se heterotopická 

osifikace rozvine až do fáze značného omezení v kyčli, je pravděpodobné, že dojde 

k pokřivení páteře při sedu na vozíku. To přispívá k deformaci trupu, jako je skolióza, 

kyfóza  

a následné defekty kůže v oblasti kříže. (Faltýnková, 1996) 

 



5.2.5 Sociální aspekty 

 

Zdravotní postižení negativně ovlivňuje schopnosti uspokojovat základní životní 

potřeby a zvládání s nimi souvisejících činností. Dotýká se sociálních způsobilostí, 

které jsou předpokladem socializace a vstupu do mezilidských vztahů. Postihuje 

schopnost vzdělávat se a rozvíjet kulturní a zájmové činnosti, v neposlední řadě 

ovlivňuje pracovní schopnosti. Proto by programy sociální rehabilitace měly být 

podstatnou součástí individuálních i skupinových plánů rehabilitace. (Čichoň, 1995) 

Velmi podstatná je atmosféra v rodině, ve škole, v klubu apod. Dále hraje roli 

komunikace mezi postiženými a nepostiženými i vzájemná komunikace mezi 

handicapovanými. Mohou si totiž sdělit zkušenosti a být si navzájem příkladem. 

(Potměšil, 2007) 

Potměšil dále tvrdí, že psychická rovnováha je předpokladem aktivního 

přístupu k životu a zapojení do sportu. Zároveň pohybová aktivita však psychické 

rovnováze napomáhá a podporuje i motivaci člověka a jeho začlenění do společnosti. 

Můžeme proto tvrdit, že pohybová aktivita, psychická rovnováha a z toho vyplývající 

dobrá fyzická zdatnost  jsou úzce spojeny a hrají významnou roli v pacientově 

rehabilitaci  

i resocializaci. 

Podle Jesenského (1995) je rozvoj pohybové aktivity, tělovýchovy, turistiky  

a sportu považován za doplňkový program sociální rehabilitace. 

 

 



6 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

6.1 Cíle práce 

 
Cílem této pilotní studie je vytvořit dotazník, který bude hodnotit fyzickou i funkční 

zdatnost paraplegiků.  

 

6.2 Úkoly práce  

 
1. Seznámit se s danou problematikou diplomové práce, nalézt co nejvíce 

literárních zdrojů o daném problému a vzájemně porovnat různé pohledy autorů. 

2. Vybrat vhodný soubor paraplegiků. 

3. Na základě teoretických znalostí vytvořit prostředek pro hodnocení fyzické  

a funkční zdatnosti paraplegiků. 

4. Na daný soubor aplikovat námi vytvořenou testovací baterii. 

5. Zpracovat a vyhodnotit získaná data. 

6. Zformulovat poznatky a vyhodnotit je. 

 

6.3 Hypotézy 

 

H1  Předpokládáme, že fyzická a funkční zdatnost je závislá na výšce léze. 

H2 Předpokládáme, že lze hodnotit fyzickou a funkční zdatnost paraplegiků námi 

navrženou testovací baterií. 

 



7 METODOLOGIE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

7.1 Základní použitý metodický princip 

 
Jedná se o pilotní studii, v níž je používán kvantitativní metodologický přístup. 

Definice proměnných podle Blahuše (1996) je založena na stanovených hypotézách a 

úkolech výzkumu. Základem měření (kvantifikace) sledovaných proměnných v mé 

diplomové práci budou dotazníková šetření a praktické testování, které je zpracováno 

formou analyticko –  experimentální studie.  

Cílem je navrhnout testovací baterii (prostředek) hodnotící fyzickou  

a funkční zdatnost paraplegiků a kterou lze následně využívat v terénních 

podmínkách. 

 

7.2 Zkoumaná populace 

 
Oslovila jsem 21 osob s diagnózou paraplegie. Kritéria byla následující: věk 18-60 let, 

muži i ženy s přerušením míchy na základě mechanizmu úrazu. Nesměli mít žádné 

závažné zdravotní komplikace, které by při praktickém testování ohrozily jejich stav.  

Tři z nich omezovala kontraindikace v podobě příliš vysokého krevního tlaku 

(150/115 torr), kardiovaskulárního onemocnění a aktuálního zánětu močového ústrojí. 

Jedna osoba přerušila praktické testování kvůli únavě a dva lidé se nedostavili. Celý 

výzkum tedy dokončilo pouze 15 vozíčkářů, kteří tvořili jednu skupinu. Vhodný 

soubor pacientů poskytlo Centrum Paraple.  

Výzkum všech respondentů probíhalo za stejných podmínek, bez ohledu na 

jejich individuální odlišnosti. 

 

7.3 Měřící techniky  

 
Vycházela jsem z prostudované literatury, která se zabývá problematikou testování 

fyzické a zdravotně orientované zdatnosti u zdravých i tělesně postižených osob. Na 

základě těchto poznatků jsme spolu se svým vedoucím práce Mgr. Rostislavem 

Čichoněm, Ph.D., který je sám paraplegik, navrhovali otázky dotazníku i položky pro 



praktické měření. Vše vznikalo za spolupráce a průběžných konzultací s paní Zdenkou 

Faltýnkovou z Centra Paraple, která má dlouholeté zkušenosti s osobami s míšní lézí. 

Na tomto základě vznikl prostředek, jehož cílem není pouze hodnotit fyzickou 

zdatnost člověka, ale v případě vozíčkáře je nutné uvažovat i složku funkční. Proto 

jsme jako první část zařadili dotazník, který poskytne informace o denní pohybové 

činnosti, sebeobsluze, manipulaci s vozíkem a mobilitě paraplegika. Praktická měření 

vycházejí z jednotlivých komponent zdravotně orientované zdatnosti a jejich 

standardizovaných hodnocení. Dále byla posuzována míra spasticity a jízda na 

aktivním vozíku, která vypovídá o obratnosti paraplegika při manipulaci s vozíkem.

  

 Jedním z našich předních záměrů výzkumu bylo, aby testování mohlo probíhat 

v terénních podmínkách, např. v rehabilitačních zařízeních apod. Proto jsme volili, co 

nejjednodušší a finančně nejméně náročné pomůcky pro dané měření – tonometr, 

stopky, páskový metr, universální váha pro vozíčkáře, spirometr, dynamometr, 

kaliper, sporttestr. 

 

7.3.1 Dotazník – pilotní testování 

 
Cílem námi vytvořeného dotazníku bylo zjistit přístup tázané osoby k pohybovým 

aktivitám a základním pohybovým dovednostem spojených se sebeobsluhou  

a manipulací s vozíkem.  

 
Dotazník funkční a fyzické zdatnosti paraplegiků – viz. Příloha č.1.  

 
V úvodu dotazníku respondenta seznamuji se záměrem diplomové práce, 

stručným průběhem praktického testování a zároveň zde nalezne pokyny, jak 

postupovat při vyplňování teoretické části. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní 

testování dotazníku, byla jsem při jeho aplikaci přítomna, zodpovídala jsem případné 

dotazy klientů a zaznamenávala jejich připomínky. 

Dotazník obsahuje identifikační znaky v rámci ochrany osobních dat, 

zdravotní diagnózu a demografický údaj. Další otázky jsou již seřazené do čtyř 

následujících domén: denní pohybová činnost, sebeobsluha, mobilita – funkční 

hodnocení  



a manipulace s vozíkem. Výrazně převažují otázky uzavřené, ale vyskytují se  

i polootevřené a otevřené otázky. 

Po odevzdání terapeut dotazník prostuduje, zda jsou všechny odpovědi kompletní  

a usoudí, je-li klient schopen pokračovat v části praktické. Limitem jsou zdravotní 

komplikace, které osoba uvádí do vedlejší diagnózy a jež by mohly ohrozit zdraví 

paraplegika nebo výrazná neschopnost vykonávat činnosti, které jsou dále používány 

při praktickém měření. Zde hraje určitou roli subjektivita úsudku člověka, který 

dotazník vyhodnocuje. 

 

7.3.2 Praktické testování 

 
Tato část je již v režii terapeuta. Ten musí umět zacházet s jednotlivými měřícími 

přístroji a znát standardní postup měření. 

 V úvodu jsou hodnoceny tři položky – míra spasticity na pětibodové stupnici, 

dále je měřen tlak krve v klidu pomocí tonometru a klidová tepová frekvence, kdy se 

pořizují dvě hodnoty, z nichž druhá je pouze kontrolní.  

 

Praktické testování jsme rozdělili do 5 okruhů: 
 

Respirační funkce doplněné antropometrickým měřením 

� Pomocí spirometru byla měřena FEV1 – jednosekundová usilovná vitální 

kapacita a FVC – vitální kapacita při usilovném výdechu. Prováděly se tři 

pokusy, kde pro hodnocení byl vybrán nejlepší z nich. 

� Páskovým metrem byl zjišťován obvod hrudníku v klidu, v nádechu i výdechu  

a to ve třech oblastech – nad prsy, přes prsa (bradavky) a pod prsy. 

Z naměřených hodnot byly počítány rozdíly obvodů – klid/exspirium, 

klid/inspirium a exspirium/inspirium. 

 



Složení těla 

� Na univerzální váze pro vozíčkáře byla zjišťována hmotnost v kilogramech. 

Paraplegik najel na váhu a zaznamenala se jeho hmotnost s vozíkem, nakonec 

se od hodnoty hmotnost vozíku odečetla. 

� Výška paraplegika hodnocena páskovým metrem v centimetrech se odebírala 

v leže, kdy byla posuzována vzdálenost vertexu a pat. 

� Z hmotnosti a výšky osoby byl vypočítán standardním vzorcem   

hmotnost (kg) : výška (m)2  BMI index.  

� Kožní řasa byla měřena v milimetrech kovovým kaliperem dle Durnina  

a Womersleyho (1974) na čtyřech místech horní poloviny těla – nad bicepsem, 

nad tricepsem, pod lopatkou a nad crista iliaca. 

 

Jízda na aktivním vozíku 

� Úkolem paraplegika bylo zdolat jízdou na vozíku vzdálenost 100 m v co 

nejrychlejším čase. Dráhu tvořil úsek 25 m, který jel klient čtyřikrát – nakonci 

vždy s objetím kužele.  

� Obsah tohoto úkolu spočíval v přejezdu obrubníku chodníku. Malý obrubník 

byl definován přibližnou výškou 2,5 cm a velký 10-12 cm. 

 

Svalová zdatnost – maximální svalová síla a svalová vytrvalost 

� Maximální svalová síla stisku ruky byla hodnocena ručním dynamometrem 

v kilogramech. Měřila se levá i pravá ruka, prováděly se dva pokusy a lepší 

z nich byl zaznamenán. 

� Zdolávání schodů v sedě směrem nahoru a dolu – klient seděl pod schody 

zády, vzepřel se na HKK a posadil se o schod výše, své DKK pasivně 

přesouval také  

o schod výš. Stejný postup prováděl v opačném pořadí směrem dolu. 

Hodnotila se samostatnost a provedení. 

� Výdrž ve shybu byla měřena v sekundách. Osoba se držela nadhmatem na 

hrazdě, brada v její úrovni. Měření končilo v okamžiku, kdy začala brada 

klesat pod úroveň hrazdy. 

 



Kardiovaskulární zdatnost 

� „Jízda“ na ručním motomedu se vzrůstající zátěží se současným záznamem 

tepové frekvence pomocí sporttestru. Osoba „šlape“ na ručním motomedu se 

stálou frekvencí 80 otáček za minutu. V průběhu se po každých pěti ujetých 

minutách přidává zátěž. Klient začíná s odporem 25 W, poté stoupá na 40 W  

a nakonec na 55 W. Sporttestr připnutý na hrudníku zaznamenává vzrůstající 

TF i její pokles po ukončení cvičení, počítá průměrnou a maximální tepovou 

frekvenci. 

 

7.4 Sběr dat 

 
Vlastní sběr dat při aplikaci testové baterie jsem prováděla v Centru Paraple v Praze 

za spolupráce Zdeny Faltýnkové. Právě ta vybírala probandy k testování, které 

oslovovala při jejich pobytu v Centru Paraple. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

pilotní studii volila paní Faltýnková jedince psychicky vyrovnané, bez zdravotních 

komplikací  

a ochotné spolupracovat. Teoretická i praktická část testování byly prováděny 

najednou. 

Celý výzkum probíhal od března do června 2009 a byl závislý na termínu 

pobytu vybraných klientů v Centru Paraple. 

 

7.5 Analýza dat 

 

Při vyhodnocování námi navržené testovací baterie byly z jednotlivých otázek všech  

15-ti respondentů vytvářeny grafy v programu  MS Excel. Zajímaly nás zejména 

průměrné, maximální a minimální hodnoty z celého vzorku respondentů, . 

V teoretické část jsem hodnocovala otázky, které charakterizovaly zkoumaný soubor. 

Při analýze praktické části byly vytvářeny grafy z každého měření a hledala se 

závislost mezi jednotlivými údaji. 

Jelikož se jedná o pilotní studii, budu v závěru a diskusi hodnotit také průběh  

a provedení jednotlivých měření. Dále překážky, se kterými jsme se setkali nebo 

přístup paraplegiků k celému testování. 



8 POPIS SOUBORU 

 

Oslovila jsem 21 osob s diagnózou paraplegie. Zařadili jsme však jen ty, kteří 

splňovali námi navržená kritéria (věk, diagnóza, stav bez výrazných zdravotních 

komplikací), vyplnili teoretickou část a kompletně dokončili praktické testování. 

 

8.1 Charakteristika pohlaví 

 

Graf č.1 Charakteristika pohlaví vyjádřena v procentech 

 

 

 

Vybraný vzorek paraplegiků tvořilo 14 mužů, což představuje 93,3% a 1 žena  

v zastoupení 6,7%, jak je zobrazeno v grafu č.1.  

 V literatuře se udává, že z hlediska pohlaví trpí poúrazovým přerušením míchy 

výrazně méně žen – dle statistiky Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně bylo  

z 291 akutní úrazů páteře ošetřených v roce 2003 67 % mužů a 33 % žen. Hraje zde 

roli zejména jejich obezřetnost, bázlivost, vyhýbání se nebezpečným situacím, menší 

účast v adrenalinových sportech nebo méně riskantní řízení automobilu oproti mužské 

populaci. To vše se odrazilo i ve vzorku respondentů našeho výzkumu 



8.2 Charakteristika vzorku z hlediska věku 

 

Graf č. 2 Věkové složení vyjádřené v procentech 

 

 

 

Graf č.3 Věkové složení vyjádřené v letech 

 

 

 

Věkový průměr všech paraplegiků byl 32,5 roku, nejmladší osobě bylo 20 let a 

nejstarší 48 let. Respondenti byli seřazeni do skupin po pěti letech v rozmezí 20 až 50 

let. Nejpočetnější skupinu zastupovali jedinci od 31-35 let, což tvořilo 33,4%. Na 



druhém místě následovaly skupiny 20-25 let a 26-30 let, které tvořily shodně 26,6%. 

Poslední dvě skupiny měly opět stejný procentuelní podíl 6,7% a jednalo se o osoby 

ve věkovém rozmezí 41-45 let a 46-50 let. 

 

8.3 Počet let od úrazu 

 

Graf č. 4 Počet let od úrazu 

 

 

 

Průměrná doba od úrazu činí 7,1 let. Nejdelší rozmezí bylo 26 let a nejkratší 1 rok. 

Největší zastoupení měli 4 respondenti, kteří byli od úrazu 2 roky. Dále 3 osoby 8 let 

od nehody, 2 lidé 7 let a 2 lidé 9 let od úrazu. Období 26 let, 11 let, 4 roky a 1 rok 

bylo vždy zastoupeno jednou osobou. Lze tvrdit, že doba od úrazu byla v našem 

vzorku rozmanitá. 



8.4 Charakteristika vzorku z hlediska diagnózy 

 

Graf č. 5 Složení dle diagnózy 

 

 

 

Rozmezí výšky léze paraplegiků ve zkoumaném vzorku se pohybovalo od segmentů  

Th 4- Th 12. Z hlediska diagnózy v souboru výrazně převládala výška léze v oblasti  

Th 5-6, která byla zastoupena 53,3%. Na druhém místě se ve 26,6% vyskytovala léze 

v oblasti Th 11-12. Zbylé segmenty Th4, Th 7-8 a Th 9-10 pokrývaly pouze 6,7%. 



8.5 Demografická část 

 

Graf č.6 Velikost obce, města dle počtu obyvatel vyjádřeno v procentech 

 

 
 

 

V celém zkoumaném souboru bylo největší zastoupení respondentů z obcí do 10 000 

obyvatel a to činilo 53,3%. Na druhém místě osoby uváděli město nad 100 000 

obyvatel, což bylo 40% z celého vzorku. Město nad 10 000 do 50 000 obyvatel 

zastupoval pouze 1 respondent (6,7%). Město nad 50 000 do 100 000 obyvatel 

neuvedl nikdo.  

Přestože zkoumaný vzorek nebyl velký, naše výsledky se shodovali se 

statistickým výzkumem disertační práce Dr. Čichoně v roce 2005, kdy zjišťoval 

demografické rozložení paraplegiků v České republice. Potvrdilo se, že nejvíce 

vozíčkářů žije v obcích do 10 000 obyvatel, na druhém místě ve městech nad 100 000 

obyvatel, dále ve městech nad 10 000 obyvatel a nejméně ve městech nad 50 000 

obyvatel. 



8.6 Charakteristika prostředí z hlediska bariér 

 

Graf č.7  Prostředí z hlediska bariér, v kterém osoba žije 

 

 

 

Zkoumaný vzorek paraplegiků byl dotazován, zda prostředí, ve kterém žijí, tvoří 

převážně bariérové nebo bezbariérové prostředí, popřípadě je-li jejich poměr 

vyrovnaný. Velká většina v zastoupení 53% uvedla vyrovnaný podíl bariérového  

a bezbariérového prostředí. 33% dotazovaných žije převážně v bariérovém prostředí  

a 14% v prostředí bez bariér. 



8.7 Denní pohybová aktivita 

 

Graf č.8 Denní aktivita vyjádřena v procentech 

 

 

 

Zkoumaní respondenti byli tázáni, jakého charakteru jsou jejich pohybové aktivity 

během dne. 60% zkoumaného vzorku uvádělo, že převažuje aktivní charakter jejich 

každodenních pohybových aktivit. U zbylých 40% převažují pohybové aktivity 

pasivní. 

 



8.8 Charakteristika zaměstnanosti  

 

Graf č.9 Charakteristika zaměstnanosti 

 

 

 

Ve zkoumaném souboru je 9 paraplegiků zaměstnaných a 6 jich žádné zaměstnání 

nemá. Přes malý počet respondentů v našem souboru se výsledky přibližují k závěrům 

Čichoně z roku 2005, který ve své disertační práci uvádí, že dvě třetiny vozíčkářů jsou 

pracující a jedna třetina není zaměstnaná. Nehledali jsme však v našem výzkumu pro 

tyto fakta bližší vysvětlení. 

 



8.8.1 Pohybová náročnost profese 

 

Graf č. 10 Pohybová náročnost profese zaměstnaných 

 

 

 

Ze zkoumaného souboru 9 osob uvedlo, že jsou zaměstnáni. Důležitější údaj 

z hlediska fyzické zdatnosti, na který jsme se dále ptali bylo, zda je jejich profese 

pohybově náročná. Pouze 2 respondenti uvedli, že je jejich zaměstnání náročné 

z hlediska pohybu, ostatních 7 udává opak. Stálo by za hlubší studium zjistit, o jaké 

profese se jedná. 



9 PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉHO MĚŘENÍ 

 

9.1 Spasmus skóre 

 

Graf č. 11 Hodnocení spasmu na pětibodové škále 

 

 

 

Graf č. 12 Poměr respondentů v procentech dle jednotlivých odpovědí 

 

 

 



Spasmus byl hodnocen pomocí spasmus skóre (dle Programů kvality a standard 

léčebných postupů – Funkční poškození míchy).     

 

  0 – žádný spasmus 

                                                                         1 – spasmus lze vyvolat 

                                                                         2 – ojedinělý spontánní spasmus 

                                                                         3 – častý spontánní spasmus 

                                                                         4 – trvalý spontánní spasmus 

 

Graf znázorňuje míru spasticity u jednotlivých respondentů hodnocenou dle výše 

uvedené škály. Nejčastěji v 46,6% (7 osob) klienti udávali ojediněle se vyskytující 

spontánní spasticitu. Na druhém místě ve 26,6% (4 osoby) se objevoval častý 

spontánní spasmus. 3 respondenti v zastoupení 20% uvedli, že spasmus lze vyvolat. 

Pouze  

1 osobu (6,7%) obtěžoval téměř trvalý spontánní spasmus. Možnost 0 – žádný 

spasmus na pětibodové škále nevybral nikdo. 

 Z procentuelních výsledků lze tvrdit, že průměrná spasticita našeho vzorku 

nebyla výrazná. Jedinci s hodnotami 1 a 2 na výše uvedené škále prováděli praktické 

úkoly bez omezení spasticitou. Jedincům, kteří uvedli stupeň 3, ojediněle ovlivňoval 

spasmus jejich výkon. Respondenta se stupněm 4 spasticita omezovala výrazně, 

neumožnila mu vykonat zdolávání schodů v sedě a ostatní úkoly značně omezobvala 

přesto, že jeho fyzická kondice byla pro úkol naprosto dostačující. Zde je patrné, že 

výrazná spasticita dokáže paraplegika omezovat při pohybových aktivitách i přes 

dobrou fyzickou zdatnost. Více o spasticitě a základní prevenci je popsáno 

v teoretické části (Kapitola 5) 

 



9.2 Klidová tepová frekvence 

 

Graf č. 13 Hodnoty klidové tepové frekvence [tep/min] 
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V grafu jsou znázorněny hodnoty klidové TF u všech 15-ti respondentů. 

Tepová frekvence je obecně individuální údaj. Je měřítkem trénovanosti člověka, kde 

platí, že se snižující se klidovou tepovou frekvencí roste trénovanost jedince. Není 

vhodné však tyto údaje porovnávat mezi jednotlivými osobami, protože zde hrají roli 

např. věk, momentální stav organismu nebo hodnota krevního tlaku. Výsledky 

nemohou být porovnány ani se zdravými jedinci, kteří se pohybují i ve stoji, kdežto 

vozíčkář po většinu času sedí nebo leží.  

Průměrná hodnota v našem vzorku činila 83 tepů za minutu, kdy 6 osob mělo nižší 

TF, než je průměr, 9 osob naopak vyšší. Nejnižší hodnota byla 60 tepů/min  

a nejvyšší 113 tepů/min. Směrodatná odchylka činí 13,53. Výsledky v našem souboru 

jsou rozmanité a jasně se zde ukazuje, že pro stanovení a konstatování objektivních 

závěrů je zapotřebí mnohem většího vzorku respondentů. 



9.3 Krevní tlak 

 

Graf č.14 Hodnoty krevního tlaku v klidu [torr] 

 

 

 

V následujícím grafu je znázorněn tlak krve jednotlivých respondentů a vypočítaný 

průměr. Optimální hodnota u dospělého člověka je 120/80 torrů, hypotenzi vyjadřují 

hodnoty pod 110/65 torrů a hypertenzi značí čísla větší, než 140/90 torrů.  

Průměrná hodnota systolického tlaku v našem souboru byla 120,9 torrů  

a diastolického 77,2 torrů, tedy optimální krevní tlak. Nejnižší naměřená hodnota byla 

110/60 torrů, což je stále v toleranci optimálních hodnot. Nejvyšší 140/100 značící 

mírnou hypertenzi. Směrodatná odchylka systolického tlaku činí 9,98 a diastolického 

11,42.  

Zde, tak jako v předchozím případě, nemohu srovnávat výsledky se zdarvou 

populací, protože zde závisí na poloze těla i zátěži během dne (stoj, leh, sed). Krevní 

tlak může být navíc ovlivňován i spasticitou. Výsledky měření jsou rozmanité 

vzhledem malému vzorku osob. 



9.4 FEV1 a FVC 

 

Graf č. 15 Hodnoty FEV1 – jednosekundová usilovná výdechová vitální kapacita 

[l] 

 

 

 

Průměrná FEV1 ve zkoumaném vzorku činila 3,41 l. Nejvyšší hodnota FEV1 byla 4,69 

l a nejnižší 2,31 l. Procentuelně se 46,7% respondentů pohybovalo nad průměrnou 

hodnotou a 53,3% pod průměrem. Směrodatná odchylka činí 0,61. 

Nízká FEV1 obvykle souvisí s poraněním plic při úrazu a následnou 

nedostatečnou dechovou rehabilitaci, zároveň i s nedostatkem pohybových aktivit. Při 

dalším zkoumáním by bylo vhodné zaměřit dotazování na plicní onemocnění, 

poranění, dechovou rehabilitaci a ozřejmit tak malý objem plic. 



 

Graf č. 16 Hodnoty FVC – usilovná výdechová vitální kapacita [l] 

 

 

 

Průměr FVC v souboru byl 3,85 l. Nejvíce jsme naměřili hodnotu 4,99 l  

a naopak nejnižší 2,55 l. Stejně jako v předchozí, měření FEV1 se 46,7% respondentů 

pohybovalo v hodnotě průměru nebo nad průměrem a 53,3% pod průměrnou 

hodnotou. Směrodatná odchylka je 0,71. 

Ozřejmění nízké usilovné vitální kapacity se shoduje s popisem nízké FEV1 

u grafu č.15. 

 



9.5 Rozdíl obvodu hrudníku v nádechu a výdechu 

 

Graf č. 17 Rozdíly obvodu hrudníku v nádechu a výdechu [cm] 

 

 

 

Jednotlivým respondentům byly měřeny obvody hrudníku v nádechu, výdechu a 

v klidu nad prsy, přes prsa a pod prsy, což vyjadřuje pohyblivost hrudního koše. 

Následně se z těchto hodnot vypočítaly rozdíly obvodů v nádechu a ve výdechu, které 

vyjadřuje graf č.17. Prováděli jsme tři měření, abychom zjistili, která část hrudníku se 

rozvíjí nejvíce.  

Průměrná hodnota nad prsy činila 4,2 cm, přes prsa 4 cm a pod prsy 3,67 cm. 

Směrodatná odchylka z hodnot nad prsy byla 1,07, přes prsa 1,32 a pod prsy 2,15. 

Z těchto hodnot je patrné, že hrudník byl nejvíce pohyblivý v horní části, méně ve 

střední části a nejméně v oblasti dolní. Tomu odpovídá i fakt, že u paraplegiků 

obvykle převažuje horní hrudní typ dýchání. Hraje zde roli inervace interkostálních a 

břišních svalů, což je závislé na výšce léze. Paraplegici mohou mít také vlivem úrazu 

různé deformity hrudníku, které negativně ovlivňují rozvíjení hrudníku a následně i 

objem plic. 



9.6 Závislost vitální kapacity a pohyblivosti hrudníku 

 

Graf č. 18 Závislost usilovné vitální kapacity na pohyblivosti hrudníku 

 

 

 

Z grafu je patrné, jak lze vidět na tvaru křivek, že existuje významná závislost mezi 

tím, jak se rozpínají stěny hrudního koše a hodnotami usilovné vitální kapacity. 

S rostoucí vitální kapacitou přímo úměrně stoupá i rozdíl hodnot měřený 

v maximálním nádechu  

a výdechu přes prsa. Tohoto poznatku lze využít v diagnostice i terapii.  

V prostudované literatuře jsem nenašla, že by se takové porovnání závislosti 

usilovné vitální kapacity na pohyblivosti hrudníku u vozíčkářů provádělo. Jsem 

přesvědčena, že by bylo zajímavé provést toto srovnání na větším vzorku paraplegiků.  

 



9.7 Hmotnost 

 

Graf č. 19 Hmotnost [kg] 

 

 

 

Graf znázorňuje hmotnost jednotlivých respondentů, kdy průměrná hodnota činila  

78,2 kg. Největší zaznamenaná hmotnost byla 122 kg. Nejnižší hmotnost 52,5 kg 

náležela jediné ženě v souboru. 53,3% osob se pohybovalo pod hodnotou průměru  

a 46,7% pod průměrem.  

Vyřadím-li hmotnost jediné ženy v souboru je mužský hmotnostní průměr  

82,9 kg a směrodatná odchylka činí 15,14. 



9.8 Výška 

 

Graf č. 20 Výška [cm] 

 

 

 

V grafu je znázorněna výška osob a průměrná hodnota, což bylo 180,4 cm. Nejvyšší 

osoba měřila 201 cm a nejmenší hodnota 168 cm patřila jediné ženě ve zkoumaném 

vzorku. Z celku 100% se 66,7% hodnot pohybovalo pod a 33% nad průměrem.  

Vyřadíme-li jedinou ženu v souboru činí mužský výškový průměr v našem 

vzorku 181,5 cm a směrodatná odchylka je 8,4. Dle ÚZIS ČR byla průměrná výška 

zdravých mužů v roce 2002 177,8 cm. [42] 

Rozdíl 3,7 cm značí, že muži v našem vzorku byli nadprůměrně vysocí. Tento 

relativně velký rozdíl je způsoben malým souborem respondentů v našem výzkumu. 

Přesnost měření výšky paraplegiků ovlivňoval spasmus, zkrácené svaly a šlachy 

(m.iliopsoas, achillova šlacha) nebo naopak uvolněné klouby (zejména kyčelní). 

 



9.9 Měření kožní řasy  

 

Graf č. 21 Procenta tělesného tuku  

 

 

 

Graf č. 22 Oblast nejsilnější kožní řasy [%] 

 

 

 



Měření kožní řasy bylo prováděno dle Durnina a Womersleyho (1974) na čtyřech 

místech těla – nad bicepsem, nad tricepsem, pod lopatkou a nad crista iliaca. Poté byl 

vypočítán přibližný obsah procenta tuku v těle pomocí internetového kalkulátoru. [41] 

 Výsledná procenta tělesného tuku u jednotlivých respondentů jsou znázorněna 

v grafu č. 21. Průměr tvořilo 18,6% tuku. Nejvyšší hodnota činila 33,3% a nejnižší 

5,3%. Procento tuku je rozdílné u pohlaví, kdy ženy mají více podkožního tuku, než 

muži. V našem souboru bylo vypočítaná hodnota 23,6% u ženy výrazně nad 

průměrem přesto, že její hodnota BMI byla jedna z nejnižších. 

 V grafu č. 22 je znázorněno, kde byla naměřena nejsilnější kožní řasa  

u jednotlivých osob. Ze čtyř měřených míst se u respondenta vybrala nejvyšší 

naměřená hodnota. Lze vyčíst, že nejčastější místo s největším ukládáním tuku bylo 

v 67% pod lopatkou, dále ve 20% nad tricepsem, ve 13% nad crista iliaca a kožní řasa 

nad bicepsem nebyla u žádného respondenta nejsilnější ze všech čtyř měřených řas. 

Kožní řasu jsem měřila pouze na horní polovině těla, kde jsem vycházela 

z aktivní svalové hmoty, protože není znám poměr ukládání tuku na plegických 

končetinách. V dalším výzkumu by také stálo za pokus, měřit více kožních řas na 

horní polovině těla. 

 



9.10 BMI 

 

Graf č. 23 Body mass index  

 

 

 

Graf ukazuje, že průměrná hodnota Body mass indexu je 24,1, což u zdravého člověka 

znamená normu. Nejnižší BMI 17,1 byl zaznamenán u muže a u zdravých jedinců 

značí podváhu. Naopak nejvyšší hodnotu 37,2 zastupoval také muž a znamenala 

obezitu 2.stupně, která je už spojena se závažnými zdravotními riziky. U vozíčkářů se 

stoupající hmotností se zvyšuje nebezpečí vzniku dekubitů a obtížného zvládání 

přesunů. 

BMI udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí nebo aktivních 

sportovců a nemůže být tedy stejným způsobem porovnáván u osob s přerušením 

míchy. Je tedy třeba vytvořit pro ně speciální tabulky pro hodnocení. Dále je vhodné, 

aby při přesnějším posouzení tělesné váhy, než jen samotným výpočtem, byly 

zahrnuty věk, pohlaví, objem svalů nebo typ postavy. 

 



9.11 Jízda na vozíku – 100m na čas 

 

Graf č. 24 Jízda po rovině na vozíku – 100 m na čas [s] 

 

 

  

Výše uvedený graf znázorňuje časy jednotlivých respondentů, za který zdolali na 

vozíku vzdálenost 100 m. Je nutné poznamenat, že se jednalo o úsek 25m, kdy se jeli 

dva padesáti metrové okruhy. Průměrný zajetý čas činil 43,5 s. Nejrychlejší byl 

respondent s časem 36 s a nejpomalejší s časem 56 vteřin. 53,3% zúčastěných zdolalo 

trať s hodnotami pod průměrem a 46,7% nad průměrnou hodnotou.  

 



9.12 Překonávání obrubníku 

 

Graf č. 25 Překonávání velkého (10-12 cm) a malého (2,5 cm) obrubníku 

 

 

 

Zdolávání obrubníků bylo hodnoceno námi vytvořenou šestibodovou stupnicí, která 

vznikla na základě konzultace s odborníky. 

 

1. klient překoná samostatně malý obrubník 

2. klient překoná samostatně malý obrubník, ale nedosáhne bodu 

3. 

3. klient překoná velký obrubník s využitím zábradlí nebo střední 

asistencí 

4. klient překoná velký obrubník s minimální asistencí 

5. klient překoná velký obrubník sám, pomocník pouze dohlíží 

6. klient překoná samostatně velký obrubník 

 

Z grafu je patrné, že dvě třetiny tj. 10 respondentů zdolali malý obrubník (2,5 cm)  

i velký obrubník (10-12 cm) zcela samostatně. 2 osoby potřebovaly pro překonání 

velkého obrubníku minimální asistenci a 2 lidé k tomu použili zábradlí nebo střední 



asistenci. Jen jeden klient zdolal samostatně pouze malý obrubník, velký ani 

s využitím jakékoliv asistence.  

9.13 Závislost jízdy na vozíku a překonávání obrubníku 

 

Graf č. 26 Závislost jízdy 100 m na vozíku [s] a překonávání obrubníku 

 

 

 

Graf č.26 zobrazuje závislost jízdy na vozíku a překonávání obrubníku u jednotlivých 

respondentů. Tyto dva úkoly vyžadovaly zejména dobrou manipulaci s vozíkem. 

Překonávání obrubníku bylo hodnoceno na šestibodové škále, kdy 1 znamenala 

nejhorší a 6 nejlepší skóre. Při jízdě po rovině na vozíku (100 m) byl vyžadován co 

nejnižší čas. Z tvaru obou křivek v grafu lze rozpoznat, že závislost veličin se 

potvrdila a byla tedy nepřímo úměrná.  

 



9.14 Závislost jízdy na vozíku a doby od úrazu 

 

Graf č. 27 Závislost jízdy na vozíku 100 m na vozíku [s] a doby od úrazu  
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Domnívali jsme se, že respondenti, kteří jsou delší dobu na vozíku, budou mít lepší 

výsledky při jízdě po rovině na 100 m z důvodů obratnějšího ovládání vozíku a větší 

síly horních končetin. Tato závislost se ovšem v našem výzkumu nepotvrdila, jak lze 

vidět v grafu č. 27. Může to být způsobeno také malým zkoumaným souborem. 



9.15 Maximální svalová síla stisku ruky 

 

Graf č. 28 Maximální svalová síla stisku levé ruky [kg] 

 

 

 

Výše uvedený graf znázorňuje maximální hodnotu síly stisku levé ruky u jednotlivých 

osob. Průměr činil 51,7 kg a nejvyšší hodnota byla 66 kg. Naopak nejnižší údaj 33 kg 

byl představován jedinou ženou v souboru.  



Graf č. 29 Maximální svalová síla stisku pravé ruky [kg] 

 

 

 

V grafu č.29 je znázorněna maximální svalová síla stisku pravé ruky jednotlivých 

respondentů. Průměrná hodnota 52,5 kg je o 0,8 kg vyšší, než průměrná hodnota ruky 

levé. Největší svalová síla stisku ruky byla naměřena 68 kg a nejmenší 30 kg. Ta se 

týkala, jako v předchozím případě stisku levé ruky, jediné ženy v souboru. 

Z obou výše uvedených grafů (č.28,29) lze vyčíst, že 6 osob mělo silnější 

pravou ruku, 7 osob ruku levou a 2 lidé měli stejně silné obě končetiny. Při testování 

jsme nezjišťovali, zda je respondent pravák či levák a proto bohužel nelze zkoumat 

závislost mezi silou a dominancí končetiny. 



9.16 Zdolávání schodů v sedě 

 

Graf č. 30 Zdolávání schodů v sedě nahoru a dolu 

 

 

 

Zdolávání schodů v sedě nahoru a dolu bylo hodnoceno námi navrženou pětibodovou 

stupnicí, která vznikla na základě konzultace s odborníky. 

 

1. klient zdolá schody nahoru i dolu samostatně 

2. klient zdolá schody samostatně pouze dolu 

3. klient zdolá schody samostatně pouze nahoru 

4. klient zdolá schody nahoru i dolu a s využitím zábradlí 

nebo malou asistencí 

5. klient nezdolá schody nahoru a dolu ani s maximální 

asistencí 

 

Z grafu č. 30 lze vidět, že 11 osob ze zkoumaného souboru zdolalo schody nahoru  

i dolu samostatně a 3 respondenti využili zábradlí nebo malou asistenci. Jediný člověk 

nezdolal schody kvůli výrazné spasticitě, která ho ohrožovala pádem. Jeho fyzická 

zdatnost a obratnost byly však naprosto dostačující pro splnění tohoto úkolu. 



9.17 Výdrž ve shybu 

 

Graf č. 31 Výdrž ve shybu [s] 

 

 

 

Výdrž ve shybu je zaměřena zejména na hodnocení svalové síly horních končetin. 

Průměrný čas výdrže ve shybu činil 37,3 vteřiny, nejdéle trval 65 sekund. Naopak 

nejméně jsme naměřili 15 vteřin, což bylo způsobeno zejména obezitou 2. stupně 

respondenta, nikoliv významně malou silou horních končetin. V celém souboru 

převažoval podprůměrný čas výdrže v zastoupení 9 lidí, 6 osob přesáhlo průměrnou 

hodnotu.  

 

 



9.18 Závislost výdrže ve shybu a hmotnosti respondenta 

 

Graf č. 32 Závislost doby výdrže ve shybu na tělesné hmotnosti respondenta 
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Při praktickém měření jsme pozorovali, že přestože někteří respondenti měli silné 

paže, na hrazdě se neudrželi příliš dlouho. Vytvořili jsme proto graf závislosti 

hmotnosti respondenta na délce výdrže ve shybu (viz. garf č. 32). Vybrala jsem tři 

nejlepší  

a nejhorší časy a přiřadila k nim hmotnost osoby. Dva respondenti , kteří vydrželi na 

hrazdě nejdéle 65 s vážili 67 a 57 kg. Druhý nejlepší čas 63 s patřil osobě s hmotností 

80 kg. Nejhorší čas 15 s. patřil respondentovi se 122 kg, dále čas 25 s a hmotnost 

osoby 95 kg a poslední s třetím nejhorším časem 28 s a hmotností 93 kg. Závislost 

těchto dvou veličin i v tak malém vzorku je tedy zřejmá. 



9.19 Jízda na ručním motomedu 

 

9.19.1 Průměrná a maximální tepová frekvence 

 

Graf č. 33 Průměrná a maximální tepová frekvence  

 

 

 

Respondenti „jeli“ na ručním motomedu s frekvencí 80 otáček/min se zátěží zvyšující 

se po pěti minutách. Sporttestr zaznamenával průběh vzrůstající tepové frekvence a 

její maximální a průměrné hodnoty. Obecně je tepová frekvence individuální údaj a 

slouží jednotlivci jako měřítko trénovanosti organismu. Není vhodné ji však používat 

pro porovnávání jednotlivých osob mezi sebou.  

Průměrná tepová frekvence byla 129 tepů za minutu. Nejvyšší hodnotu jsme 

naměřili 161 tepů/min a nejnižší 97 tepů/min. 9 respondentů tvořících většinu se 

pohybovalo pod průměrem a pouze 6 nad průměrnou hodnotou. 

Graf č. 33 znázorňuje také maximální tepovou frekvenci u jednotlivých osob, 

kdy nejvyšší naměřená hodnota činila 186 tepů/min a nejnižší 135 tepů/min. Výše 

maximální tepové frekvence není ukazatelem výkonnosti člověka, u netrénovaného 

jedince je téměř stejná jako u trénovaného.  Vlastním tréninkem je velmi málo 

ovlivnitelná a je závislá na věku. [40] 



Závěrem lze tedy tvrdit, že z výše uvedených hodnot nelze posuzovat míru 

trénovanosti mezi jednotlivými klienty. Tyto individuální údaje slouží osobě jako 

měřítko ke sledování zlepšení nebo zhoršení své vlastní fyzické kondice. 

 

9.19.2 Záznamy průběhu tepové frekvence 

 

Následující grafy (č. 34, č. 35, č.36) zobrazují průběh tepové frekvence vybraných 

respondentů zaznamenávané sprottestrem. Osoby „šlapaly“ na ručním motomedu se 

stálou frekvencí 80 otáček/min po dobu 15 minut. V průběhu po každých pěti ujetých 

minutách stoupala zátěž. V čase 0 začínal respondent na odporu 25 W, poté zátěž 

stoupala na 40 W a nakonec na 55 W. Od patnácté minuty zaznamenával sporttestr 

také pokles tepové frekvence. 

 

Graf č. 34 Záznam průběhu tepové frekvence respondenta č.6 

 

 

 

Graf č. 34 zobrazuje záznam tepové frekvence dvacetisedmileté ženy, která závodně 

plave, rekreačně jezdí na handbiku a hraje basktebal. Povoláním je zdravotní sestra  

a výrazně u ní převažuje aktivní způsob života. 

 Na křivce je zřetelně vidět reakce tepové frekvence na vzrůstající zátěž 

v pětiminutových intervalech. Křivka pomalu plynule stoupá po celou dobu zátěže, je 

bez výrazných výkyvů, což značí dobré vytrvalostní schopnosti. Dále můžeme vidět, 



že návrat tepové frekvence je strmý rychlý – přibližně o 60 tepů za minutu a to je také 

znakem trénovanosti.  

Z tohoto grafu je tedy čitelné, že žena provádí pravidelné pohybové aktivity  

a její tělo je tak schopné na zátěž reagovat bez velkých výkyvů organismu. 

 

Graf č. 35 Záznam průběhu tepové frekvence respondenta č.7 

 

 

Záznam v grafu č. 35 patří třiatřicetiletému muži, který není zaměstnán, rekreačně 

plave, hraje stolní tenis a jezdí na procházky. Udává, že jeho podíl aktivních a 

pasivních pohybových činností je vyrovnaný.  

Na první pohled lze vidět, že křivka má kolísavý charakter oproti předchozímu 

grafu č. 34. V druhém úseku, od 5-10 minuty, je patrný strmější nárůst tepové 

frekvence a výrazné kolísání mezi 9-10 minutou. Po dalším zvýšení intenzity začala 

křivka prudce stoupat, ale její průběh se mezi 12-15 minutou ustálil. Pokles křivky byl 

strmého rázu za 1 minutu klesl přibližně o 50 tepů. 

Odezva organismu u tohoto respondenta na zvyšování zátěže se projevila 

kolísáním tepové frekvence, v druhém úseku po prvním přidání odporu začala prudce 

stoupat, ale po delší době trvání zátěže (cca po 11. minutě) se začal organismus 

adaptovat. Strmost poklesu tepové frekvence při ukončení testu naopak značí dobrou 

trénovanost organismu. Muž zvládl jízdu na motomedu bez větších obtíží, je ale 

patrné, že je méně trénovaný, než předešlá respondentka (graf č. 34).  

 

 



Graf č. 36 Záznam průběhu tepové frekvence respondenta č.14 

 

 

 

Graf č. 36 zobrazuje záznam muže ve věku 32 let, který není zaměstnán. Udává 

převahu pasivního životního stylu s občasnými delšími vyjížďkami na vozíku. 

 Křivka tepové frekvence výrazně kolísá v celém průběhu záznamu. Ke 

strmému růstu dochází až po druhém zvýšení zátěže (11.-12. minuta). Muž jel o 2 

minuty déle, než předchozí respondenti, tepová frekvence tak klesala pomalu až od 

17. minuty přibližně o 30 tepů/min.  

 Z pomalého návratu tepové frekvence ke klidovým hodnotám a kolísavému 

průběhu křivky můžeme usuzovat na malou trénovanost organismu respondenta. 

 



9.20 Závislost fyzické zdatnosti na výšce léze 

 

Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy H1 – kdy předpokládáme, že fyzická zdatnost je 

závislá na výšce léze, jsme vybrali dvě nejvíce zastoupené diagnózy v našem souboru  

a porovnávali je ve  třech bodech. Nejpočetnější byly skupiny s lézí TH 5-6 (8 osob)  

a TH 11-12 (4 lidé). Porovnávali jsme je z hlediska usilovné výdechové vitální 

kapacity, výdrže ve shybu a jízdě na vozíku – 100 m na čas. Vše je znázorněné 

v následujících grafech. 

  

Graf č. 37 Usilovná výdechová vitální kapacita – FVC [l] a výška léze TH 11-12 
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Graf č. 38. Usilovná výdechová vitální kapacita – FVC [l]a výška léze TH 5-6 
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Graf č. 39 Výdrž ve shybu [s] a výška léze TH 11-12 

 

0

20

40

60

80

1 2 6 8 průměr

30

63

28 29

37,5
n

a
m

ě
ře

n
é

 h
o

d
n

o
ty

respondenti

 

 

Graf č. 40 Výdrž ve shybu [s] a výška léze TH 5-6 
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Graf č. 41 Jízda na vozíku – 100 m na čas [s] a výška léze TH 11-12 
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Graf č. 42 Jízda na vozíku – 100 m na čas [s] a výška léze TH 5-6 
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Graf č. 37 znázorňuje FVC osob s diagnózou paraplegie TH 11-12, jejíž průměr činí 

4,16 litru. V grafu č. 38 můžeme vidět FVC osob s míšní lézí  v segmentech TH 5-6, 

kde průměrná hodnota je 3,99 l. Osoby s nižší výškou léze měli vyšší průměrnou FVC  

o 0,17 l, což nečiní výrazný rozdíl. 

 Grafy č. 39 a 40 zobrazují výdrž ve shybu u obou diagnóz. Osoby s poraněním 

ve výšce TH 11-12 průměrně vydrželi ve shybu 37,5 s. U paraplegiků TH 5-6 činila 

průměrná hodnota 36,75 s, což je o 0,75 s méně. 



V posledních dvou grafech č. 41, 42 najdeme jízdu na vozíku – 100 m na čas 

znázorněnou u obou diagnóz. Osoby s diagnózou paraplegie TH 11-12 zdolali dráhu 

v průměrném čase 40 s., druhá skupina (léze TH 5-6) měla průměrný čas 44,25 s.  

Respondenti s lézí TH 11-12 tak byli o 4,25 s v průměru rychlejší, než osoby 

s paraplegií TH 5-6. 

Ve všech třech případech byla úspěšnější skupina s nižší výškou léze, nikoliv 

však nijak výrazně. I tak se ovšem potvrdila naše hypotéza, že fyzická a funkční 

zdatnost je závislá na výšce léze, kde platí vztah – čím nižší oblast přerušení míchy, 

tím lepší je tělesná zdatnost paraplegika. Pro konstatování obecných závěrů je však 

třeba tyto pilotní výsledky ověřit na podstatně větším vzorku paraplegiků. 



10 DISKUSE 

 

Záměrem této diplomové práce nebylo pouze potvrdit nebo vyvrátit stanovené 

hypotézy, ale zejména pokusit se vytvořit něco nového a přínosného v oblasti 

rehabilitace i resocializace osob s přerušenou míchou.  

 Rozhodli jsme se navrhnout prostředek pro hodnocení fyzické a funkční 

zdatnosti paraplegiků v podobě dotazníkového šetření a kombinace testovací baterie. 

Respondenty nám poskytlo Centrum Paraple, využili jsme možnosti záměrného 

výběru a volili osoby, které splňovaly námi navržená kritéria (věk, diagnóza, stav bez 

výrazných zdravotních komplikací). 

Problematiku anonymity a ochrany osobních dat jsme řešili pomocí údajů – 

rok narození respondenta, datum a rok úrazu a datum vyplnění dotazníku. Kombinace 

těchto skrytých znaků i bez udání jména a příjmení umožňovala testovaného jedince 

identifikovat. Tímto opatřením byla získána větší důvěra i ochota vozíčkáře na 

výzkumu spolupracovat.  

Otázka vedlejší diagnózy, která zahrnovala například kardiovaskulární 

choroby, astma, diabetes apod., slouží k vyloučení možného ohrožení zdravotního 

stavu paraplegika při praktickém testování. Zde by bylo vhodné rozšířit a více 

specifikovat výčet zdravotních komplikací, větší výběr možností pro respondenta 

napomáhá ke zpřesnění výsledků. 

Demografický údaj, velikost obce/města, kde žiji, vypovídal o možnostech 

respondenta z hlediska kulturního a sportovního vyžití, zároveň i možnosti 

rehabilitace. Největší zastoupeni v našem výzkumu, potvrzující i výsledky disertační 

práce Čichoně (2005), měly obce do 10 000 obyvatel. V těchto obcích se organizace 

věnující se vozíčkářům téměř nevyskytují. Těm pak nezbývá, než za těmito aktivitami 

cestovat do větších měst, což je časově i finančně náročné a pro některé lidi 

odrazující. Komplikace nastávají zejména pro osoby bez řidičského průkazu. Je tedy 

patrné, že velikost obce, v níž respondent žije, může ovlivňovat jeho rehabilitaci, 

resocializaci a zároveň  

i tělesnou zdatnost.  

Dále jsme se zaměřili na denní pohybovou činnost, která zahrnovala náročnost 

profese (pokud byl respondent zaměstnaný), tři nejčastější pohybové aktivity, 

prostředí, v němž respondent žije z hlediska bariér a také měl sám posoudit, zda jsou 



jeho denní aktivity převážně aktivní nebo pasivní. Z těchto odpovědí si lze vytvořit 

úsudek  

o charakteru životního stylu paraplegika, který následně souvisí s jeho fyzickou 

zdatností. Další soubory otázek zaměřené na sebeobsluhu, funkční hodnocení mobility  

a manipulace s vozíkem byly převzaty a modifikovány z dotazníků ADL a SCIM. 

Vypovídaly o pohybových dovednostech a obratnosti vozíčkáře. Vybraní jedinci 

z velké části jednotlivé úkony zvládali a otázky hodnotili jako srozumitelné. 

Vyhodnocení teoretické části – viz  příloha č.2.  

 Po nastudování odborné literatury jsme při praktickém testování vycházeli 

z komponent zdravotně orientované zdatnosti – kardiovaskulární zdatnosti, svalové 

zdatnosti a složení těla. Zahrnuto bylo dále posouzení spasticity pomocí spasmus 

skóre, protože se u jednoho respondenta ukázalo, že při stupni 4 – trvalý spontánní 

spasmus byl jeho výkon omezován až znemožněn spasticitou přesto, že jeho fyzická 

kondice zcela dostačovala pro splnění testované činnosti. Výrazná spasticita dokáže 

tedy paraplegika omezovat při pohybových aktivitách i přes dobrou fyzickou zdatnost  

a proto jsme tento údaj shledali za důležitý a zařadili ho do testování. 

Dále byl měřen tlak krve, který by při vysokých hodnotách znamenal 

kontraindikaci testování. Spirometrií jsme hodnotili usilovnou jednosekundovou 

(FEV1) a celkovou vitální kapacitu (FVC), které vyjadřují funkční stav plic. Čím větší 

jsou jejich hodnoty, tím lépe je tělo zásobeno kyslíkem, zlepšuje se činnost 

kardiovaskulárního aparátu a aerobní zdatnost je klíčovou složkou celkové tělesné 

zdatnosti. Nízké hodnoty FEV1 a FVC obvykle souvisí s poraněním plic při úrazu  

a následnou nedostatečnou dechovou rehabilitaci, zároveň i s nedostatkem 

pohybových aktivit. Při dalším zkoumáním by bylo vhodné zaměřit dotazování na 

plicní onemocnění, poranění, dechovou rehabilitaci a ozřejmit tak malý objem plic. 

Pro zjištění pohyblivosti hrudníku jsme měřili obvody v nádechovém  

a výdechovém postavení. Obvody byly měřeny nad prsy, přes prsa a pod prsy, 

abychom zjistili, která část hrudníku se rozvíjí nejvíce. Průměrné hodnoty (graf č.17) 

ukazují, že hrudník byl nejpohyblivější v horní, poté ve střední a nejméně v dolní 

části. Průměry se však od sebe výrazně nelišily a proto by postačilo měřit obvody 

pouze ve střední části hrudníku – přes prsa. Zajímala nás také závislost mezi vitální 

kapacitou a pohyblivostí hrudníku, která se projevila jako zřejmá (graf č.18). Této 

závislosti lze využít zejména v následné cílené dechové rehabilitaci. 



Údaje hmotnost, výška a z nich následně vypočítaný BMI nelze hodnotit 

k tabulkám BMI zdravých osob, stejně tak procento tuku v těle. Není znám poměr 

ukládání tuku na plegických končetinách, avšak přírůstek svalové nebo tukové tkáně 

se  projevuje zejména na horní polovině těla. Paraplegik se tak stává obézním dříve, 

než zdravý jedinec. Navíc obezita v horní části těla výrazně zatěžuje a negativně 

ovlivňuje kardiovaskulární aparát, což má opět negativní dopad na tělesné zdraví i 

zdatnost jedince.  

Dále byla hodnocena jízda na aktivním vozíku, která zahrnovala překonávání 

obrubníku a jízdu po rovině – 100 m na čas. Jejich závislost se potvrdila a zobrazuje ji 

graf č. 26. Oba úkoly totiž společně vyžadovaly obratnost při zacházení s vozíkem, 

dobrou svalovou sílu horních končetin a stabilitu trupu. Všechny tyto vlastnosti jsou 

pro dobrou fyzickou i funkční zdatnost paraplegika velice podstatné.  

Do hodnocení svalové zdatnosti jsme zařadili měření svalové síly stisku ruky 

pomocí dynamometru, výdrž ve shybu na hrazdě a zdolávání schodů vsedě směrem 

nahoru i dolu. Shyb nebyl po většinu případů standardně prováděn z důvodu, že 

hrazda nemohla být příliš vysoko, aby na ni vozíčkář mohl dosáhnout. nohy tak 

zůstávaly opřené o zem a respondent nenesl celou svojí hmotnost. Standardní 

provedení se podařilo pouze jediné ženě v souboru (viz příloha č.3, obr. č.5) díky 

jejímu malému vzrůstu. Možností by bylo vysazení vozíčkáře na hrazdu umístěnou ve 

větší výšce dvěma osobami. Zajímala nás závislost výdrže ve shybu na hmotnosti 

respondenta. Při praktickém měření jsme totiž pozorovali, že přestože někteří 

respondenti měli paže silné, na hrazdě se neudrželi příliš dlouho. Závislost se 

potvrdila (graf č. 32) a proto je nezbytné standardní provádění shybu, kdy respondent 

nese celou hmotnost svého těla. 

Úkol zdolat schody vsedě nahoru i dolu byl zaměřen nejen na svalovou sílu  

a stabilitu horní poloviny těla, ale také na funkční schopnosti paraplegika. Výchozí 

pohyb vzpor na horních končetinách a přesun těla do jiné úrovně je úkon, který 

vozíčkář používá při téměř všech přesunech a navíc je to dobrý cvik při odlehčování 

na vozíku, který by měl být pravidelně denně prováděn jako prevence dekubitů. 

Dovednost zdolat schodiště nahoru i dolu může zároveň vozíčkáři pomoci v krizové 

situaci.   

Při hodnocení aerobní zdatnosti používají v laboratořích pro zatížení 

kardiovaskulárního aparátu vozíčkáře ruční rumpál. Jedním z kritérií našeho výzkumu 

bylo, aby se testování fyzické a funkční zdatnosti paraplegiků dalo provádět 



v terénních podmínkách. Proto jsme shledali využití ručního motomedu jako vhodnou 

alternativu rumpálu v laboratořích. Ten je obvykle v rehabilitačních zařízeních 

specializujících se na spinální pacienty běžně dostupný. Navíc je na něm možné měnit 

odpor, sledovat počet otáček za minutu a tak zajistit stejné podmínky pro všechny 

testované jedince. Naopak technické nedostatky představovaly úchyty pro ruce 

s podpěrku, která nastavovala nepohodlnou polohu paží pro „šlapání“ (Příloha č.1, 

obr.3) a celková konstrukce motomedu byla se zvyšující se zátěží labilní. Tyto 

nedostatky jsou pochopitelné vzhledem k tomu, že motomed není pro tak velkou 

manuální zátěž primárně určen. Při jízdě měl respondent na hrudníku připevněn 

sporttestr, který zaznamenával reakci srdeční frekvence na zvyšující se zátěž  

a při ukončení testu také její návrat. Pokles SF jsme zaznamenávali  

u jednotlivých osob pouze několik prvních minut po ukončení testování, vhodnější by 

bylo provádět záznam až do návratu SF ke klidovým hodnotám. Z takovýchto 

záznamů průběhu srdeční frekvence lze vyčíst mnoho informací o testovaném jedinci 

(viz. grafy č. 34, 35, 36), než pouhé údaje hodnot klidové, maximální nebo průměrné 

tepové frekvence. 

 

Pro ozřejmění hypotézy H1 – Předpokládáme, že fyzická a funkční zdatnost je 

závislá na výšce léze, jsme zvolili způsob porovnávání dvou nejvíce zastoupených 

diagnóz v našem souboru ve třech bodech – usilovné výdechové vitální kapacity 

(FVC), výdrže ve shybu a jízdě na vozíku – 100 m na čas. Nejčastěji byla zastoupena  

skupina paraplegiků s míšní lézí TH 5-6 (8 osob) a na druhém místě léze TH 11-12  

(4 lidé). Vycházeli jsme z teoretických předpokladů o výšce poranění a inervaci 

svalových skupin, kdy s klesající míšní lézí se inervovaných svalů přibývá. To se 

odráží zejména na dechových funkcích, plně funkčním ramenním pletenci nebo 

stabilitě trupu. Snažili jsme se, aby právě tyto fyzické předpoklady byly zastoupeny ve 

třech výše hodnocených bodech. 

V našem pilotním testování, ve všech třech případech byla úspěšnější skupina 

s nižší výškou léze (TH 11-12), jak jsme předpokládali. Nikoliv však nijak výrazně 

(znázornění a popis viz. grafy č. 37-42). I tak se ovšem potvrdila hypotéza, že fyzická  

a funkční zdatnost je závislá na výšce léze. Dle našeho výzkumu platí vztah – čím 

nižší oblast přerušení míchy, tím lepší je tělesná zdatnost paraplegika. Pro 

konstatování obecných závěrů je však třeba tyto pilotní výsledky ověřit na podstatně 

větším vzorku paraplegiků. 



 



Druhá hypotéza H2 zněla: Předpokládáme, že lze hodnotit fyzickou a funkční 

zdatnost paraplegiků námi navrženou testovací baterií. Pod tímto tvrzením jsme si 

představovali, že praktické měření bude v terénních podmínkách proveditelné a 

měřené veličiny budou opravdu hodnotit komponenty zdravotně orientované 

zdatnosti. Vše doplníme o funkční pohybovou složku, která je pro osoby s poraněním 

míchy stejně důležitá jako sama fyzická zdatnost. Domníváme se, že jsme tyto 

podmínky splnili a tím potvrdili i druhou naší hypotézu.  

 

Velice mě těšilo, že vozíčkáři k výzkumu přistupovali ochotně a náš záměr se jim 

líbil. Zajímala je nejvíce spirometrie, měření tlaku krve, kožní řasy a zjišťování 

svalové síly stisku ruky dynamometrem. Testování jedné osoby trvalo v průměru 45 

minut, což je časově náročné nejen pro vyšetřovaného, ale i pro terapeuta. Při závěru 

měření jsem na mnohých pozorovala vyčerpání, které mi potvrzovalo, že jsem 

opravdu měřila jejich fyzickou zdatnost. 



11 ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se snažila, spolu s vedoucím práce a odborníky 

zabývajícími se problematikou spinálních pacientů, navrhnout prostředek pro 

hodnocení funkční a fyzické zdatnosti paraplegiků. Byl tak vytvořen dotazník 

s testovací baterií. Po celou dobu výzkumu jsme se zaměřovali nejen na objasnění 

stanovených hypotéz, ale sledovali jsme zejména proveditelnost měření v terénních 

podmínkách a neopomíjeli jsme ani reakci a přístup paraplegiků k samotnému 

výzkumu. Jednalo se o pilotní testování, kde se používá omezený vzorek respondentů, 

což se ovšem následně odráží na přesnosti výsledků. Přesto se obě naše hypotézy 

potvrdily a jsem přesvědčena, že náš výzkum splnil účel, který jsme zamýšleli. Nic 

nebrání dalšímu zdokonalování  

a rozpracování této problematiky, která se stává ve světě aktuální a ráda bych se ji 

v budoucnu dále věnovala. 
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