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Abstrakt:  

Diplomová práce „Somatognostické funkce u pacientů s chronickou obstrukční plicní 

nemocí“ je experimentální práce, která pojednává o tělesném schématu. Pomocí vybraných 

testů zkoumá odlišnosti v jeho vnímání u zdravých jedinců a u pacientů s chronickou 

obstrukční plicní nemocí. V rešeršní části práce jsou uvedeny soudobé poznatky o tělesném 

schématu a poznatky o problematice pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dále je 

podrobněji rozebrána neuromuskulární problematika pacientů s chronickou obstrukční plicní 

nemocí, která by mohla mít vliv na percepci tělesného schématu. V experimentální části práce 

jsou pak uvedeny a komentovány výsledky, které vyšly v jednotlivých somatognostických 

testech. Použité testy se zaměřují na hodnocení stereognózie, na vnímání polohocitu, na 

představu o rozměrech vlastního těla a na schopnost provést izolovaný pohyb. 
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Abstract:  

Diploma thesis “Body schema in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease” is an 

experimental work which deals with body schema perception. As a part of the thesis there are 

particular tests of body schema included, which examine difference between control group 

and group of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Research part of the work 

deals with current findings about body schema and with findings about chronic obstructive 

pulmonary disease. There is more detailed analyze of musculoskeletal questions in patients 

with chronic obstructive pulmonary disease included. In an experimental part of the thesis 

there are comments on results of the body schema tests. The tests are focused on stereognosis, 

on position sense, on perception of self body size and on the ability to achieve isolated 

movement. 
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1 Úvod 

Tělesné schéma lze chápat jako abstraktní obraz: „podvědomou i vědomou představu 

o našem vlastním těle a jeho součástech, jejich existenci, tvaru, poloze a funkci“ (Tichý, 

2004). Je podřízeno rozsáhlé neurální síti či neuromatrix. Tato síť a její propojení jsou velkou 

měrou dány geneticky, ale zároveň jde o systém otevřený kontinuálnímu formování pomocí 

různých vlivů a zkušeností. Zahrnuje somatosenzorický systém, retikulární aferenci 

k limbickému systému, kortikální oblasti, které jsou důležité pro rozpoznání sebe sama i 

rozpoznání externích objektů a subjektů (Melzack in Berlucchi, 1997). Organizace 

senzorických a motorických tělesných map je ovlivnitelná dokonce i u dospělého jedince, a to 

i ty kortikální oblasti, o kterých se předpokládalo, že mají organizaci silně fixovanou nebo 

stereotypní (Berlucchi, 1997).  

Přibližně před rokem jsem absolvovala zajímavou přednášku Mgr. Zdeňka Čecha. 

Tématem přednášky byl somatosenzorický systém. Zaujalo mne, když se Mgr. Čech zmínil o 

tělesném schématu, o jeho vnímání a o korové plasticitě. Chtěla jsem o této problematice 

zjistit více informací a napadlo mne, že by mohlo být zajímavé zpracovat část tématu ve 

své diplomové práci.  

Naskytla se otázka, zda by nebylo možné v práci spojit dvě zajímavé oblasti, a to 

tematiku respirační s tematikou somatosenzorického systému. To byl prvotní námět práce. 

Přemýšlela jsem, jak by mohla respirační problematika souviset se somatosenzorickým 

systémem, zejména pak s korovou plasticitou a s vnímáním tělesného schématu. Napadali 

mne pacienti, kteří mají chronické respirační onemocnění, možná pozměněnou aferenci 

z receptorů hrudníku, používají svůj neuromuskulární aparát pro zajištění dechových funkcí 

na úkor dalších pohybových funkcí.  

Téma tělesného schématu bylo na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

zpracováno již v předchozích letech v rámci diplomových prací několika studentů. Bylo 

zkoumáno mimo jiné v souvislosti s chronickými bolestivými stavy. Inspirací byl pro mne 

článek von Leupoldta (2005) „Cortical Substrates for the Perception of Dyspnea“, ve kterém 

autor pojednává o společných atributech bolesti a dušnosti, podobných kortikálních oblastech, 

které se podílejí na percepci těchto dvou pocitů. Je možné, že dušnost by mohla mít vliv na 

vnímání tělesného schématu? Jak se budou dušní pacienti lišit od zdravých jedinců? To byly 

hlavní otázky, které jsem chtěla svojí prací zodpovědět.  
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Zbývalo tedy vybrat skupinu chronicky dušných pacientů. Vzhledem k možnostem, 

které jsem měla, mi přišlo nejvhodnější vybrat pro výzkum pacienty s chronickou obstrukční 

plicní nemocí. Tito pacienti bývají chronicky dušní a zároveň mají ovlivněný nervosvalový 

aparát svým onemocněním. Mohla by u nich být pozměněná aference a somatosenzorické 

vnímání. V metodice své práce jsem se inspirovala testy, které používali studenti naší kliniky 

ve svých závěrečných pracích. 
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2 Chronická obstrukční plicní nemoc 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění charakterizované ne plně 

reverzibilní bronchiální obstrukcí. Obstrukce obvykle progreduje. Bývá spojena s abnormální 

zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny.  

Nemoc postihuje především respirační soustavu, způsobuje ale také další komplikace, 

jež mohou přispívat k závažnosti onemocnění u jednotlivých nemocných. Mezi tyto 

komplikace patří hubnutí, nutriční abnormality a dysfunkce kosterních svalů. Nemocní s 

CHOPN mají dále zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, anginy pectoris, diabetu, 

osteoporózy, respiračních infekcí, kostních zlomenin, anémie, glaukomu, depresí a poruch 

spánku (Světová iniciativa o chronické obstrukční plicní nemoci, 2007, s. 19-21, 57); (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2009, s. 1-2).  

Ve světě je CHOPN čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, v následujících desetiletích se 

předpokládá další nárůst její prevalence a mortality (Světová iniciativa o chronické obstrukční 

plicní nemoci, 2007, s. 11). WHO (2010) předpovídá, že do roku 2030 bude CHOPN třetí 

nejčastější příčinou úmrtí. Podle posledních odhadů WHO z roku 2007 je chronickou 

obstrukční plicní nemocí postiženo 210 milionů lidí, v roce 2005 zemřely 3 miliony 

nemocných. Přesné údaje pro Českou republiku nejsou známy, předpokládá se, že prevalence 

se pohybuje kolem 7,7% a úmrtnost kolem 15 pacientů na 100 000 obyvatel (Musil, 2007, s. 

98).  

Hlavní vyvolávající příčinou nemoci je kouření tabáku (Světová iniciativa o chronické 

obstrukční plicní nemoci, 2007, s. 11). K dalším významnějším rizikovým faktorům patří 

profesionální expozice škodlivinám a znečištěné ovzduší. Se zvýšeným rizikem vzniku 

CHOPN se dále pojí plicní infekce během prvního roku života, nutriční faktor ve smyslu 

nízkého příjmu vitamínů s antioxidačními účinky. Svoji roli zde také hrají genetické faktory. 

Předpokládá se i vliv pasivního kouření či přítomnost bronchiální hyperreaktivity (Musil, 

2007, s. 98-99); (Světová iniciativa o chronické obstrukční plicní nemoci, 2007, s. 40-45).  

2.1 Patofyziologie 

Hlavním znakem CHOPN je limitace výdechové rychlosti (O’Donnel, 2007). Vzniká 

díky kombinovanému postižení emfyzémem a obstrukcí periferních bronchů. Periferní 

bronchiální obstrukce postupně vede k hyperinflaci. Díky destrukci parenchymu při 

emfyzému dochází ke sníženému transferu plynů. Při závažnějších stupních onemocnění se i 
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emfyzém podílí na hyperinflaci. Destrukce alveolárních upevnění k malým bronchům je 

následována zvýšeným zadržováním vzduchu během výdechu (Světová iniciativa o chronické 

obstrukční plicní nemoci, 2007, s. 56); (Musil, 2007, s. 99). 

2.2 Příznaky 

Příznaky CHOPN progredují pomalu a mnoho let. Nemocní si onemocnění často sami 

nevšimnou. Hlavními příznaky CHOPN jsou kašel, vykašlávání a dušnost. Během exacerbací 

a období dušnosti se může vyskytnout sípání (Musil, 2007, s. 101). Někdy bývá u pacientů 

přítomen pocit těsného hrudníku. Pravděpodobně je způsoben izometrickou kontrakcí 

interkostálních svalů (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2009, s. 34-

35). Diagnóza obstrukce bývá potvrzena spirometrickým vyšetřením. Po užití 

bronchodilatačního léku potvrdí ireverzibilní obstrukci nález poměru FEV1/FVC < 0,7 a 

FEV1 < 80% náležitých hodnot (Světová iniciativa o chronické obstrukční plicní nemoci, 

2007, s. 62).  

2.3 Klasifikace  

V současné době zahrnuje klasifikace tíže CHOPN podle spirometrických hodnot čtyři 

stádia onemocnění.  

Stádium I - lehké stádium CHOPN 

V tomto stádiu bývají hlavními příznaky kašel a tvorba sputa. Příznaky mohou být 

přítomny po řadu let před vznikem bronchiální obstrukce. Často ale bývají přehlíženy nebo 

jsou přisuzovány stárnutí či špatné kondici. U stádia I je přítomna lehká porucha průtoku 

vzduchu průduškami (FEV1 / FVC < 0,70, ale FEV1 > 80% náležitých hodnot). Pacient si 

nemusí být vědom zhoršených plicních funkcí. 

Stádium II – středně těžké stádium CHOPN 

V tomto stádiu se vedle kašle a tvorby sputa začíná u pacientů objevovat dušnost, 

která je omezuje v jejich denní aktivitě. Pacienti vyhledávají lékařskou pomoc. Obvykle právě 

v tomto stádiu bývá nemoc diagnostikována. U stádia II je přítomné zhoršení průtoku 

vzduchu průduškami (FEV1/FVC < 0,70; 50% ≤ FEV1 < 80% náležitých hodnot). 

Stádium III – těžké stádium CHOPN 

V tomto stádiu dochází ke zhoršování dušnosti, pacient hůře toleruje námahu, bývá 

často unavený, opakují se u něj exacerbace nemoci, což ve výsledku ovlivňuje kvalitu jeho 
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života. U stádia III je přítomna ještě větší obstrukce průdušek (FEV1/FVC < 0.70; 30% ≤ 

FEV1 < 50% náležitých hodnot). 

Stádium IV – velmi těžké stádium CHOPN 

V tomto stádiu se s přibývajícími příznaky mohou ohlašovat komplikace. Kvalita 

života je značně zhoršená a každá exacerbace CHOPN může být život ohrožující. Stádium IV 

je charakterizováno těžkou bronchiální obstrukcí (FEV1/FVC < 0.70; FEV1 < 30% náležitých 

hodnot). Pacient může mít velmi těžké stádium CHOPN i když FEV1 je nad 30% náležité 

hodnoty, musí však být přítomny komplikující příznaky, např. chronické respirační selhání 

(Světová iniciativa o chronické obstrukční plicní nemoci, 2007, s. 22, 62-63). 

2.4  Vybrané kapitoly z problematiky CHOPN 

2.4.1 Dušnost 

Dušnost je definována jako subjektivní pocit dechového dyskomfortu. Pacienti 

s CHOPN ji charakterizují jako potíže při dýchání, dýchání vyžadující úsilí, nedostatek dechu 

či nemožnost nadechnout dostatek vzduchu (O’Donnel, 2007). Pocity, které jedinec vnímá, se 

mohou lišit jak ve své intenzitě, tak i ve své kvalitě. Dušnost snižuje kvalitu života jedince, 

ztěžuje mu jeho společenské uplatnění a pro společnost je obecně socioekonomickou zátěží 

(von Leupoldt, 2005). Není způsobena jednou, ale několika modalitami, které se vzájemně 

kombinují. Hovoří se o chemických, mechanických a centrálních nervových modalitách. 

Vnímání dušnosti záleží na fyziologickém a psychickém (resp. kognitivním, behaviorálním i 

afektivním) stavu, ve kterém se jedinec nachází (O’Donnel, 2007).  

Chemické a mechanické modality dušnosti 

Jako chemické a mechanické modality se uplatňují informace z receptorů v dýchacích 

cestách a v plicích, v hrudní stěně i v centrálních a periferních chemoreceptorech (O’Donnel, 

2007).  

Mezi zástupci receptorů dýchacích cest lze jmenovat pomalu reagující receptory napětí 

ve velkých dýchacích cestách. K jejich dráždění dochází změnou objemu. Dalším typem 

receptorů jsou C-vlákna. Provázejí cévy v podslizniční vrstvě a reagují na chemické i 

mechanické podněty. Ve třetí skupině receptorů lze uvést receptory rychle reagující. 

Nacházejí se v epitelu dýchacích cest, odpovídají na různé dráždivé podněty ve vdechovaném 

vzduchu. Veškerá aference z těchto receptorů je do CNS vedena cestou nervus vagus (Máček 

in Smolíková, 2006, s. 65-68).   
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Mezi důležité zástupce receptorů hrudní stěny patří svalová vřetýnka, šlachová tělíska 

a kloubní receptory. Studie často podtrhují důležitou roli receptorů v interkostálních svalech a 

v bránici (von Leupoldt, 2005). Podněty těchto receptorů přicházejí do CNS cestou nervus 

frenicus a nerví intercostales. Reflexně regulují frekvenci a hloubku dýchání (Máček in 

Smolíková, 2006, s. 65-68).  

Centrální chemoreceptory v mozkovém kmeni i periferní chemoreceptory v aortických 

a karotických tělíscích reagují na změny acidobazické rovnováhy a na změny koncentrací 

krevních plynů. Chemické změny způsobené hyperkapnií či hypoxií mohou působit na 

vnímání dušnosti přímo aferencí z chemoreceptorů nebo nepřímo zvýšením motorické 

respirační aktivity (von Leupoldt, 2005).  

Centrální modality dušnosti 

Z centrálních mechanismů, které se podílejí na percepci dušnosti, by mohla hrát 

důležitou roli aktivace senzorického kortexu (von Leupoldt, 2005). Chen a kolegové (1991) 

zjistili ve studiích na kočkách, že ve chvíli, kdy je vyslán motorický povel pro respirační 

svaly, dochází souběžně k aktivaci některých oblastí senzorického kortexu. Aktivace jsou 

způsobeny eferentní kopií, vyslanou pravděpodobně z kmenových či kortikálních respiračních 

center. Eferentní kopie aktivují senzorická thalamická jádra.  

U pacientů s CHOPN vzniká dušnost kombinací různých patofyziologických 

mechanismů. Na základě současných poznatků se předpokládá, že vnímání dušnosti je 

zapříčiněno „nesouhlasnou aferencí“ (v odborné literatuře tzv. „afferent mismatch“) mezi 

motorickým povelem centrálního nervového systému a zpětnou informací z chemoreceptorů 

nebo mechanoreceptorů (Mahler, 2006). Kde je aferentní neshoda zpracována, nebylo dosud 

zjištěno. 

Není zcela známo, jakým způsobem jsou informace z různých receptorů vysílány do 

vyšších korových center (von Leupoldt, 2005). Davenport (in O’Donnell, 2007) na základě 

studií s respiračně spjatými evokovanými potenciály (RREP) uvádí možnou existenci vrátek 

pro vpouštění respiračních modalit do příslušných kortikálních oblastí. Zda dojde k aktivaci 

dané oblasti kortexu, záleží na změnách neurální aktivity, která pro danou modalitu „otevře 

vrátka“ k vyšším mozkovým centrům. Aktivita vrátek může být modulována. Například 

změnou kognitivní aktivity: při zaměření pozornosti začne jedinec vnímat svoje dýchání, 

které by za normálních okolností nevnímal.  
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Centrální zpracování dušnosti 

Doposud není jasné, které mozkové oblasti se percepce dušnosti účastní. V posledních 

deseti letech bylo provedeno několik studií s použitím fMRI či PET, jež signalizují jisté části 

mozku, které by mohly mít hlavní úlohu při vnímání dušnosti. Liotti (2001), Brannan (2001) a 

Parsons (2001) navodili stav dušnosti u devíti zdravých dobrovolníků vdechováním 8% CO2. 

Výsledky porovnávali se skupinou jedinců bez dušnosti. Evans (2002) a kolegové navodili 

pocity dušnosti u šesti zdravých mechanicky ventilovaných probandů. Během ventilace byl 

probandům snížen klidový dechový objem pod jejich spontánní hodnoty. K tomu jim byla 

navíc postupně zvyšována koncentrace vdechovaného CO2. Stejnou metodu použil Banzett se 

svými kolegy (in von Leupoldt, 2005) na osmi zdravých jedincích. Oba autoři porovnávali 

změny při stavu navozené dušnosti a stavu stejných jedinců v klidu bez dušnosti. Oproti těmto 

autorům aplikovali Peiffer s kolegy (2001) u svých osmi probandů externí odpory při 

dechovém cyklu, které u probandů vyvolaly mírnou až těžkou dušnost. Kontrolní skupinou 

zde byli ti samí jedinci při spontánní respiraci. Přestože autoři studií užili odlišnou 

metodologii pro vyvolání dušnosti, u většiny ze studií byla zaznamenána aktivace v určitých 

mozkových oblastech. Hlavní neurální aktivita byla zaznamenána v insule, v insulárním 

agranulárním rozšíření, v  anteriorním cingulárním kortexu, v posteriorním cingulárním 

kortexu, v cerebellu, v thalamu a v amygdale. Další aktivita byla pozorována v  primární 

motorické korové oblasti (M1), v premotorické oblasti (PMA), v suplementární motorické 

oblasti (SMA) a v somatosenzorických oblastech. Dále byla neurální aktivita zaznamenána i 

v pontu, v putamen, hypothalamu, hippocampu a ve frontoparietální neurální síti.  

Ve všech studiích vykazovala anteriorní insula, multifunkční sensomotorická 

integrační oblast, výraznou aktivaci, převážně v pravé hemisféře. Tato zjištění vedou 

k domněnce, že insula je klíčovou strukturou ze širší kortikální sítě související s percepcí 

dušnosti. Insula je součástí limbického systému a krom limbického systému má početné spoje 

se somatosenzorickými a motorickými strukturami mozku (von Leupoldt, 2005).  

Dráhy vedoucí dušnost 

Davenport (in von Leupoldt, 2005) uvádí dvě hlavní dráhy, které by mohly přivádět 

aferenci související s percepcí dušnosti. První dráha vede aferenci z respiračních svalů, 

pokračuje přes mozkový kmen do ventroposteriorní oblasti thalamu. Odsud navazují 

ascendentní projekce do primárního a sekundárního somatosenzorického kortexu. Tato dráha 

by mohla zpracovávat senzorické aspekty dušnosti a intenzitu vnímané dušnosti. Druhá dráha 

vede vagovou aferenci z plic a dýchacích cest, pokračuje přes mozkový kmen do amygdaly a 
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do mediálních dorsálních oblastí thalamu, dále do insuly a cingulárního kortexu. Tato 

převážně limbická dráha by mohla dále zahrnovat hippocampus, operculum, putamen a další 

prefrontální oblasti. Pravděpodobně bude souviset s afektivní komponentou dušnosti.  

Obě dráhy zahrnují i finální projekci do vyššího motorického kortexu (M1, PMA a 

SMA). Cerebellum by mohlo přijímat aferenci z respiračního centra v mozkovém kmeni či 

z vyššího motorického kortexu (podobně jako během volní respirace). Případně by cerebellum 

mohlo být zahrnuto v afektivních funkcích dušnosti. Leupoldt a kolegové (2005) nicméně 

konstatují, že odlišení sensorických i afektivních oblastí mozku pro vnímání dušnosti ještě 

stále nebylo dostatečně probádáno.   

Psychologické faktory a dušnost 

Studie Rietvelda, De Peutera a Lehrera (in von Leupoldt, 2005) poukazují na úlohu 

psychologických faktorů při vnímání dušnosti. Rietveld a De Peuter uvádějí souvislost 

negativních emocí se sníženou přesností ve vnímání dušnosti. Represivně-defenzivní coping 

by mohl souviset s utlumeným vnímáním symptomu, ale některé důkazy o pravdivosti tohoto 

tvrzení nejsou zcela přesvědčivé. Nebylo prokázáno, že by hypochondričtí jedinci či jedinci 

s jinou somatoformní poruchou měli pozměněné vnímání limitace dechu. V současnosti 

nejsou ani důkazy pro to, že by různé osobnostní rysy předurčovaly jedince k nepřesnému 

vnímání dušnosti. Van den Bergh a Rietveld (in von Leupoldt, 2005) ve svých studiích s 

astmatickými a psychosomatickými pacienty poukazují na možnou souvislost mezi procesem 

učení a přehnanou percepcí dušnosti. Bylo prokázáno, že odpoutání pozornosti od dušnosti 

sníží její vnímání (von Leupoldt, 2005).  

2.4.2 Muskulární problematika pacientů s CHOPN 

Svalová dysfunkce 

U pacientů s CHOPN patří svalový systém mezi nejčastěji postižené extrapulmonální 

systémy (Man, 2009a). Postižení se projevuje svalovou slabostí, nejvíce na dolních 

končetinách. Síla svalů horních končetin zůstává relativně zachována (Balasubramanian, 

2006).  

Svalová dysfunkce je způsobena úbytkem tuku prosté hmoty. Existuje několik 

možných příčin, proč k úbytkům dochází. Mezi nimi lze jmenovat inaktivitu, systémový či 

místní zánět, užívání kortikosteroidů, nutriční faktor, hypogonádismus, hypoxii, hyperkapnii, 

oxidativní stres, genetické predispozice a kouření (Man, 2009a); (Man 2009b). V současné 

době je zátěžový trénink jedinou možností, která trvale zlepšuje funkci svalu a jeho 
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morfologii. Tento fakt podporuje hypotézu, že by inaktivita mohla být hlavní příčinou svalové 

dysfunkce (Man, 2009a).  

Svalová dysfunkce může kromě svalů končetin postihovat i svaly respirační. Tyto 

svaly, stejně jako svaly ostatní, jsou schopny adaptace na zátěž. Tréninkem respiračních svalů 

lze dosáhnout signifikantního vzrůstu jejich síly a vytrvalosti, což se klinicky projeví jako 

změna ve vnímání dušnosti v klidu i během zátěže (Crisafulli, 2007). 

Práce respiračních svalů 

Abnormality dýchacích cest a plic u pacientů s CHOPN mají negativní vliv na 

svalovou pumpu respiračního ústrojí. Zvýšený odpor dýchacích cest a snížená dynamická 

poddajnost plic vyžaduje dlouhodobě větší dechovou práci respiračních svalů. Při inspiriu 

musí inspirační svaly vyvinout větší kontrakční sílu, než je obvyklé (De Troyer, 1997).   

Respirační mechanika během inspiria 

U pacientů s CHOPN bývá ve srovnání se zdravými jedinci také postižena mechanika 

dýchání (De Troyer, 1997).  

U zdravých jedinců dochází během respirace ke koordinované aktivaci všech 

respiračních svalů. Za normálních podmínek začíná inspirium v dolním dechovém sektoru. 

Během inspirace se snižuje klenba bránice a dochází ke stlačení útrob, proti jejichž odporu 

bránice pracuje. V hrudní dutině, která se zvětšuje, klesá tlak a vzduch proudí do plic. 

Současně se zapojují svaly břišní stěny (m. rectus a m. transversus abdominis a m. obliqui 

externus a internus), zvyšují nitrobřišní tlak, čímž vytvářejí oporu bránici pro elevaci 

spodních žeber. Při klidovém dýchání se tato spodní žebra pohybují jen velmi málo. U 

některých zdravých jedinců se mohou na konci maximální inspirace pohybovat lehce 

opačným směrem než kraniálně a laterálně (Pachon, 2002). Inspirace pokračuje přesunem 

dechové aktivity do středního sektoru, který se rozvíjí rozevíráním dolních žeber do stran 

aktivitou interkostálních svalů. Na konci inspiria se rozšiřuje pohyb i do horního dechového 

sektoru (Véle, 2006, s. 228-233); (Kolář, 2005, s. 273-275); (Kapandji, 1974, s. 138-153).  

U pacientů postižených CHOPN je situace poněkud odlišná. Mají plošší bránici 

s kaudálnějším postavením. Díky tomu dochází ke zkrácení vláken bránice (Aliverti, 2009). 

De Troyer (1997) uvádí, že chronické zkrácení pravděpodobně vede ke ztrátě sarkomer 

svalových vláken bránice. Díky tomu zůstává schopnost vláken generovat sílu relativně 

zachována. Kvůli oploštění bránice je ale možnost jejího kaudálního posunu ve srovnání se 

zdravými jedinci snížena. To má také za následek menší vzestup abdominálního tlaku a 
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sníženou expanzi břišní stěny během nádechu. Plošší bránice a menší nitrobřišní tlak nejsou 

schopni zajistit takovou expanzi spodního hrudního sektoru, jakou je možné pozorovat u 

zdravých jedinců. U pacientů s těžšími stupni CHOPN může být tato alterace ještě zvýrazněna 

díky dynamické plicní hyperinflaci. U některých pacientů s těžkou hyperinflací je při 

maximálním nádechu zakřivení bránice dokonce obrácené, konkavita směřuje kraniálně. 

V tomto případě již bránice nebude svojí kontrakcí způsobovat expanzi břišní dutiny. Svým 

tahem zmenší transverzální rozměr spodní části hrudníku, čímž dojde k redukci inspiria (De 

Troyer, 1997). Spodní žebra se budou pohybovat paradoxně. Tento jev bývá někdy označován 

jako Hooverův příznak. Pozitivita Hooverova příznaku byla zaznamenána až u 77% pacientů 

s obstrukcí (Pachon, 2002).  

Binazzi a kolegové (2007) uvádějí, že paradoxní pohyb žeber nemusí být per primam 

způsoben hyperinflací a tahem svalových vláken do centra hrudníku. Může jít o důsledek 

působení následujících faktorů. Vysoká poddajnost kompartmentů hrudní stěny může snadno 

způsobit její deformovatelnost. Díky elastickým vlastnostem chrupavek a jejich délce je 

poddajnost horního hrudního sektoru menší než poddajnost hrudního sektoru spojeného s 

břišní stěnou. Dále Binazzi (2007) uvádí, že pasivní napětí břišních svalů, které se zvětšuje při 

inspiraci, brání inflaci kaudální části hrudníku. Pacienti s CHOPN, kteří mají pozitivní 

Hooverův příznak, často kontrahují své břišní svalstvo i během klidového dýchání ve 

srovnání s pacienty bez tohoto příznaku. Kontrakce abdominální muskulatury odeznívá jen 

pozvolna, proto by na začátku inspiria mohla jejich deflační aktivita působit na spodní žebra 

ještě výrazněji (Binazzi, 2007).  

Kolář (2009, s. 256) uvádí, že exspirační svaly mají za normálních okolností vliv na 

inspiraci. Jejich aktivní kontrakce na konci výdechu přenese část vlastní energie do struktur 

hrudníku a břicha, což při relaxaci exspiračních svalů způsobí pokles nitrohrudního tlaku na 

začátku nádechu ještě dříve, než se stihne aktivovat bránice. Dále jejich kontrakce protáhne 

vlákna bránice, čímž dojde díky vztahu délka-napětí ke zlepšení podmínek pro následnou 

kontrakci bránice. Pacienti s bronchiální obstrukcí však tento nepřímý inspirační příspěvek 

exspiračních svalů nemohou využít. Bronchiální obstrukce ztěžující výdech totiž způsobí to, 

že práce exspiračních svalů je využita k překonání zvýšeného odporu při výdechu.  

S progresí onemocnění se dýchání pacienta s CHOPN stává více závislým na 

pomocných inspiračních svalech hrudníku (De Troyer, 1997).      
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Respirační mechanika během exspiria 

Jak vyplývá z předchozího textu, kromě nádechu bývá u pacientů s CHOPN 

alterována i výdechová aktivita svalů. Hlavní roli zde sehrává především limitace 

exspiračního proudění. Díky ní dojde ke zpomalení kontrakce exspiračních svalů. Čím je tlak, 

který vyvíjejí větší, tím je rychlost jejich kontrakce menší. S rostoucí zátěží vzrůstá síla 

kontrakce exspiračních svalů u pacientů s CHOPN podstatně více než u zdravých jedinců bez 

limitace exspiračního proudění (Aliverti, 2007). Yan s kolegy (2000) srovnávali dvě skupiny 

pacientů s CHOPN. Skupiny byly rozděleny podle toho, zda při klidovém výdechu aktivují 

nebo neaktivují výdechové svaly. Skupina pacientů, kteří aktivovali exspirační svaly při 

klidovém výdechu, vykazovala také větší aktivaci pomocných inspiračních svalů hrudníku, 

zatímco aktivace jejich bránice byla snížena.  



- 21 - 
 

3 Somatognózie 

3.1 Vymezení pojmu 

Rozpoznávání tělesného schématu nazýváme somatognózií (Tichý, 2004). V literatuře, 

která pojednává o tělesném schématu, se čtenář střetne s rozličnými termíny. Tímto nesmírně 

obsáhlým tématem se zabývá mnoho oborů. Věnují se mu jak odborníci z teoretických oborů, 

jako je například neurofyziologie, tak odborníci kliničtí, například neurologové, 

fyzioterapeuté, ergoterapeuté, psychiatři a psychologové. 

Přibližně před sto lety britští neurologové Head a Holmes zkoumali, jakým způsobem 

zpracovává mozek obraz svého těla. Primární roli přisuzovali propriocepci a dotyku. 

Navrhovali jedno tělesné schéma chápané z pohledu postury či pasivního pohybu, tzn. 

proprioceptivní model a druhý model tělesného schématu pro lokalizaci stimulovaných bodů 

na kůži, tzn. jakýsi taktilní model těla. Terminologie, kterou použili, nebyla zcela 

jednoznačná. Nejasnou terminologii začali používat i další autoři, kteří se zabývali tělesným 

schématem. Výrazy „body image“, „body schema“, „corporeal schema“ či „body awareness“ 

tak byly používány zaměnitelně pro různé koncepty tělesného schématu. Opakované pokusy 

sjednotit koncepce a definice tělesného schématu tak, aby byly univerzálně použitelné, se 

nezdařily. Existuje mnoho pohledů na tělesné schéma (Berlucchi, 2010).  

Zastánci dichotomického pojetí body image-body schema, jakými byli například 

Paillard a Gallagher (in Berlucchi, 2010) popisují „body schema“ jako sensomotorickou mapu 

tělesného prostoru založenou především na propriocepci. Termín „body image“ pak definují 

jako obrazový popis těla založený zejména na visuální percepci. Gallagher a Paillard se 

shodují v tom, že „body image“ bývá přístupný našemu vědomí, zatímco body schema 

většinou nevnímáme. Přesto informace z „body schema“ určené pro „body image“ mohou 

ovlivnit vnímání prostoru, předmětů i vědomé činnosti (Berlucchi, 2010).  

Někteří autoři se vyhýbají nejednoznačnému užívání termínů body image, body 

schema. Například Carruthers (2008) navrhuje novou dichotomii. Používá termíny on-line 

představa a off-line představa vlastního těla. Domnívá se, že každá tělesná reprezentace je 

přístupná našemu vědomí. Online tělesné představy jsou nově vytvářeny v každém okamžiku. 

Umožňují vnímat tělo v aktuální situaci. Offline tělesné představy jsou relativně stabilní a 

popisují tělo takové, jaké je obvykle. Jsou vytvářeny na podkladě on-line představ. Výsledný 

pocit vlastního ztělesnění může být tvořen oběma těmito představami, nicméně je nutné mít 
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na mysli, že výsledek je dán integrací představ. Při jejich vytváření jsou podstatné i vizuální 

informace spolu s emocemi jedince.  

Jiní autoři navrhují vícesložkovou organizaci tělesného vnímání. Schwoebel a Coslett 

(2005) uvádějí několik odlišných tělesných reprezentací. Jedna z nich, označovaná jako „body 

schema“ je dynamickou představou o vzájemné poloze jednotlivých segmentů těla. Podílí se 

na ní mnoho senzorických informací (propriocepce, informace z vestibulárního aparátu, 

taktilní informace, vizuální aference) i eferentní kopie. Tyto informace jsou propojeny 

s motorickým systémem a dávají vzniknout pohybu. Druhou reprezentaci označují autoři jako 

„popis tělesné stavby“. Ten souvisí s informacemi ze zrakového ústrojí, určuje tělesné hranice 

a vztahy vzdáleností na těle. Třetí reprezentaci představuje termín „body image“ či „body 

semantics“. Reprezentují lexikálně-sémantické vyjádření těla, zahrnují pojmenování tělesných 

částí, jejich funkcí a vztahy k předmětům, které s tělem souvisejí.   

Podle názoru Tichého (2004, s. 78) lze tělesné schéma chápat jako abstraktní obraz: 

„podvědomou i vědomou představu o našem vlastním těle a jeho součástech, jejich existenci, 

tvaru, poloze i funkci“.  

Berlucchi (2010) navzdory existenci různých modalit, které se podílejí na výsledném 

vjemu vlastního těla, souhlasí s Melzackovou představou těla jako o jednotné kategorii. 

Melzack (in Berlucchi, 2010) hovoří o neuromatrix, rozptýleném, přesto integrovaném 

mozkovém systému, který funguje společně a dává vzniknout pocitu, že naše tělo je jeden 

celek. 

Výše uvedení autoři se zabývají somatognózií především z pohledu 

neurofyziologického. Psychologové a psychiatři nejčastěji užívají termín „body image“ pro 

jeden koncept. Ten zahrnuje dvě složky. První složkou je vnímání rozměrů, velikosti těla, 

druhou složku představuje vlastní postoj vůči tělu (Skrzypek, 2001). 

V následujícím textu se budeme somatognózií zabývat především z pohledu 

stereognózie, polohocitu a vnímání vlastních tělesných rozměrů. 

3.2 Stereognózie 

„Stereognostickou funkci lze charakterizovat jako schopnost prostorového vnímání 

kontaktu se zevním prostředím (bez pomoci zraku) ve vztahu k našemu tělesnému schématu. 

Bez této funkce neexistuje cílený pohyb a nejsou k dispozici selektivní pohyby“ (Kolář, 2009, 

s. 306). Účastní se zde jak syntetické epikritické čití, tak i hluboké čití. Stereognózie patří 
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mezi funkce gnosticko-řečové, které jsou zajišťovány dominantní hemisférou, zejména 

strukturami v jejím temporoparietálním pomezí (Nevšímalová, 2002, s. 94).       

3.3 Polohocit a pohybocit 

Pohybocit  (označovaný také jako kinestézie) a polohocit (v české literatuře 

označovaný jako statestézie) jsou termíny úzce související s propriocepcí (Gilman, 2002); 

(Nevšímalová, 2002, s. 61). Umožňují nám dotknout se špičky nosu ukazovákem, a to i 

přesto, že máme zavřené oči. Také nám umožní vnímat to, jak rychle a jak daleko jsme naší 

končetinou pohnuli. Lidé se propriocepcí experimentálně zabývají po několik století. 

Významnou osobností studující problematiku propriocepce byl Sherrington. Roku 1900 se 

domníval, že polohocit a pohybocit má původ především v kontrahujících se svalech. Od té 

doby se periferním receptorům přičítá hlavní role při vzniku polohocitu a pohybocitu (Proske, 

2006). V literatuře se tedy nejčastěji setkáme s tvrzením, že svalová vřetýnka jsou receptory, 

které mají hlavní roli při vzniku aference pro vnímání polohy a pohybu. Bylo zjištěno, že 

menší měrou se na polohocitu a pohybocitu mohou podílet i mechanoreceptory kloubního 

pouzdra, kožní taktilní receptory a Golgiho šlachové tělísko (Gilman, 2002). 

3.3.1 Periferní receptory související s polohocitem a s pohybocitem 

Receptory kloubního pouzdra 

Tyto receptory jsou součástí kloubního pouzdra. Většina z aference kloubních 

receptorů je nociceptivního charakteru. To znamená, že receptory reagují pouze na extrémní 

polohy kloubu. Nicméně kloubní pouzdro obsahuje i mechanoreceptory, které poskytují 

informace o aktuálním úhlu, který kloub zaujímá (Gilman, 2002). Tyto receptory reagují na 

změny napětí kloubního pouzdra, které vzniká napínáním pouzdra konvexní strany kloubu a 

jeho řasením na konkávní straně (Véle, 2006, s. 42).  

Kožní receptory 

Kožní receptory, neboli exteroreceptory, se nacházejí na povrchu těla, informují nás o 

bezprostředním dotyku na povrchu pokožky (Pfeiffer, 2007, s. 26). Ty, které se aktivují 

protažením kůže, přispívají k vnímání pohybu a k vnímání směru tohoto pohybu (Gilman, 

2002). Collins (2005) s kolegy aktivovali kožní receptory v oblastech kloubů, kde během 

flexe dochází k napnutí kůže. Jednalo se o interphalangeální klouby ukazováku, loketní kloub 

a kolenní kloub. Manuální protažení kůže fixovaného kloubu způsobilo iluzi pohybu u 27 

z 56 případů. V proximálním IP kloubu 28 stupňů, v lokti 45 stupňů a v koleni 16 stupňů. 
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Několik jedinců pociťovalo jen malý nebo žádný pohyb. Tento jev autoři vysvětlují 

interindividuální odlišností v napětí kůže při flexi v kloubu u jednotlivce. Podle Collinse a 

kolegů (2005) se navíc jednotlivci mohou lišit v tom, do jaké míry se u nich uplatňuje kožní 

percepce při kinestezii. Collins a kolegové (2000) použili vibrační stimulaci na dorzu ruky, 

aby vyvolali iluzi flexe na čtyřech MCP kloubech ruky. K tomu stimulovali kůži v oblasti 

MCP kloubů vybraných z uvedených čtyř kloubů. Iluze pohybu se pak projevily především 

v těchto vybraných kloubech. Collins (2005) uvádí, že CNS by mohl využívat informaci 

z rychle se adaptujících kožních receptorů jako pomocný feedback o tom, který kloub prstu se 

pohnul. Kožní feedback nejspíše nebude tolik podstatný u proximálních kloubů. Signály 

z vřetýnek jednokloubových svalů by zde měly být postačující.    

Golgiho šlachová tělíska 

Golgiho šlachová tělíska jsou receptory v místech rozhraní svalu a šlachy (Trojan, 

2005, s. 37). Poskytují informaci o síle kontrakce svalu (Gilman, 2002), která se projeví 

natažením šlachy. Aktivují se i při pasivním protažení, v okamžiku, kdy je šlacha příslušného 

svalu značně napjatá (Pfeiffer, 2007, s. 34); (Trojan, 2005, s. 37).  

Svalová vřetýnka 

Svalová vřetýnka jsou uložena v podélné ose svalu mezi vlastními svalovými vlákny 

(Trojan, 2005, s. 33). Podávají informaci o tom, jak je sval aktivně napjatý, nebo pasivně 

protažený. Současně však mohou být sama řízena svými intrafuzálními svalovými vlákny. Ta 

zvyšují, či snižují pohotovost k protažení příslušného svalu, o němž podává vřetýnko aferenci 

do centrální nervové soustavy (Pfeiffer, 2007, s. 33).  

Současný pohled je takový, že polohocit i pohybocit končetin a trupu mají společný 

neurální základ. Goodwin (in Proske, 2006) pomocí vibrace svalu docílil pocitu pohybu u 

stimulovaného jedince. Iluze pohybu byla provázena malou, nicméně signifikantní iluzí 

zaujaté polohy. Protože vibrace je podnět stimulující Ia vlákna svalových vřetýnek, bylo 

stanoveno, že receptor, který dává vzniknout polohocitu a pohybocitu, je svalové vřetýnko. 

Další důvod, proč jsou pohybocit a polohocit brány jako jeden celek, je vzájemné 

„mísení se“ těchto pocitů. Pokud je totiž rychlost našeho pohybu snižována, dosáhneme 

určitého rychlostního prahu, kdy přestáváme pohyb vnímat, vnímáme však měnící se polohu 

(Proske, 2006). Cordo et al. (2005) zjistili, že dlouhodobou vibrační stimulací iluze pohybu 

ustala, iluze měnící se polohy také ustala, iluze zaujaté pozice přetrvávala. Ve své studii 

uvádějí, že percepce polohy a pohybu v kloubu jsou vzájemně závislé. Běžný pocit polohy a 

pohybu v kloubu je výsledkem integrace několika senzorických submodalit v centrálním 



- 25 - 
 

nervovém systému. Informace ze svalových vřetýnek nejsou jedinou modalitou informující o 

poloze a pohybu. 

Proske (2006) uvádí, že jev, který popsal Cordo, lze interpretovat i jinak než 

vzájemnou závislostí polohocitu a pohybocitu. Pasivní sval má vlastnost zvanou thixotrofie. 

Je to závislost pasivních vlastností svalu na předchozí historii kontrakce a změny délky. U 

intrafuzálních vláken vřetýnka vede k tzv. následnému efektu (anglicky „aftereffect“): 

přetrvávání některých aktinomyozinových můstků i ve chvíli, kdy sval zrelaxuje. Efektu je 

možné dosáhnout svalovou kontrakcí nebo prostřednictvím vibrace. Jestliže vibrace změní 

intrafuzální pasivní napětí, dojde ke změně v úrovni „pálení“ svalových vřetýnek, to vyvolá 

pocit změněné polohy. Z toho Proske vyvozuje, že vjem změny polohy na základě vibrace má 

spíše mechanický původ, než že by měl co do činění s fyziologickým vnímáním polohy.  

Allen s kolegy (2006) u probandů navodili únavu flexorů lokte. Sledovali jejich 

polohocit a pohybocit před pokusem a po pokusu. Na pohybocit neměla svalová únava vliv. 

Polohocit probandů byl svalovou únavou ovlivněn. Pokud byla u probandů během pohybu 

aplikována vibrace, došlo k rozdílnému vnímání pohybocitu na unavené a neunavené 

končetině. Z tohoto experimentu autoři vyvozují, že svalová vřetýnka jsou odpovědná za 

pohybocit, nejsou ovlivnitelná únavou. Oproti tomu na polohocitu se může podílet i další 

signál centrálního původu, vnímaný jako úsilí. Současná hypotéza, se kterou pracuje Proshke 

(2006) je taková, že u nezatížené či lehce zatížené končetiny má hlavní roli při vnímání 

polohy končetiny signál ze svalových vřetýnek. Při zvýšení této zátěže je kontrakce provázena 

centrálním pocitem úsilí, který může také poskytovat informace o poloze v daném kloubu. 

Podle Walshe (2006) dostupné důkazy svědčí pro menší přesnost, pokud je napodobování 

polohy předloktí prováděno v horizontální rovině ve srovnání s vertikální polohou. 

Proske (2006) uvádí, že připisování přední úlohy svalovým vřetýnkům při kinestezii 

s sebou přináší mnoho problémů. Otázkou je, jak CNS odliší signál ze svalového vřetýnka 

způsobený kontrakcí svalu a signál vzniklý fuzimotorickou aktivitou.       

3.3.2 Centrální zpracování polohocitu a pohybocitu 

Vědomá propriocepce a diskriminační čití jsou vedeny do parietálního laloku tzv. 

lemniskovým systémem. Tyto dvě modality informují parietální lalok o poloze těla či o 

pohybu těla (Greenstein, 2000, s. 158). Lemniskový systém je tvořen třemi na sebe 

navazujícími neurony. První neuron začíná ve spinálním gangliu jako tractus spinobulbaris, 

probíhá ipsilaterálně zadními provazci míchy jako fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus, 

končí na jádrech zadních provazců v prodloužené míše. Druhý neuron vede jako tractus 
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bulbothalamicus z jader zadních provazců, kříží se v prodloužené míše a poté pokračuje jako 

lemniscus medialis do thalamu. Třetí neuron dráhy začíná v nucleus ventralis posterolateralis 

thalamu, pokračuje do primární senzitivní korové oblasti. Okrsky kůry pro jednotlivé části 

těla mají různou velikost, jsou vyjádřeny tzv. „homunkulem“ postaveným na hlavu, čili 

somatotopicky uspořádány (Čihák, 2004, s. 417-419). Největší zastoupení zde mají kožní 

okrsky s nejvyšší hustotou receptorů, zejména rty, jazyk, palec ruky, dlaň (Kolář, 2009, s. 89).  

3.4 Percepce tělesných rozměrů a vzdáleností na těle 

Tělo je možné vnímat buď jako celek, nebo můžeme vnímat jeho jednotlivé části. 

Podíl na vnímání tělesného obrazu má mnoho faktorů. Percepce fyzických rozměrů těla je 

způsobena příjmem a integrací rozličných senzorických informací. Například taktilní, 

kinestetické a vizuální povahy. Poruchy vnímání vlastního těla jsou charakterizovány 

nadhodnocováním či podhodnocováním rozměrů jednotlivých tělesných oblastí nebo těla jako 

celku. Poruchy percepce zde mohou být způsobeny senzorickými faktory, jakými jsou 

například intenzita stimulu, vizuální defekt nebo faktory pozornosti. K vnímání tělesného 

schématu přispívají i faktory nesenzorické povahy. Mezi ně patří kognitivní i afektivní faktory 

založené na individuálních postojích, schématech a na předchozích znalostech souvisejících 

s tělem (McCabe, 2006). Berlucchi (1997) uvádí, že při percepci vlastního těla, zejména při 

emocionálních aspektech této percepce, hraje důležitou roli insulární kortex. Insulární léze 

mohou vyvolat somatické halucinace. Klamné pocity o vlastním těle, jakým jsou například 

podhodnocování velikosti jednotlivých tělesných částí, jsou často pozorovány u 

psychiatrických onemocnění. U schizofrenie se vyskytují obvykle na levé straně, u deprese 

bývají více na pravé straně. Takovéto stranové odlišnosti mohou být patologickým 

vyjádřením asymetrické funkce mozkových hemisfér (Berlucchi, 1997).  

3.5 Izolovaný pohyb 

Kolář (2009, s. 91) uvádí, že koordinační aktivita našich pohybů a stupeň jejich fixace 

závisejí na řadě faktorů. Z nich jsou nejdůležitější vlastnosti centrálních složek hybného 

systému. Dále také způsob, jak jsou a jak byly stereotypizované pohyby a jejich posturální 

zajištění vypracovány, posilovány a korigovány. Podle Koláře (2009, s. 91) je při vytváření 

pohybových stereotypů důležitá ekonomičnost vzniklého stereotypu. To znamená, že se 

pohybu účastní pouze ty svaly, které pohyb mechanicky realizují nebo jej umožňují. Jako 

příklad uvádí stereotyp dýchání, kdy při horním typu dýchání dochází k nadbytečné aktivaci 

pomocných dýchacích svalů, následkem čehož musí dojít i k zapojení dalších svalů, které 
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musí tyto pomocné svaly stabilizovat. Podstatné je, zda je jedinec schopen tento stereotyp 

volně měnit, nebo zda je fixovaný a bez možnosti modifikace. Tyto schopnosti jsou dány 

kvalitou centrálních nervových struktur. Kvalita centrální řídící složky vymezená její 

plasticitou se klinicky projevuje schopností selektivní hybnosti, to znamená možností 

provádět pohyb bez souhybů, s co nejmenší iradiací do ostatních svalů – izolovaný pohyb. 

Aby k pohybům bez souhybu mohlo docházet, je důležité mít určitou kvalitu relaxační 

schopnosti. Porucha selektivní hybnosti a schopnosti relaxovat úzce souvisí s úrovní 

somatognózie a stereognózie. Tyto funkce dále úzce korelují s představou o vlastním těle 

(Kolář, 2009, s. 91).  
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4 Cíle a hypotézy 

Cílem teoretické části práce je seznámit čtenáře obecně s problematikou chronické 

obstrukční plicní nemoci, ve vybraných kapitolách pak rozebrat problematiku chronické 

obstrukční plicní nemoci z pohledu neuromuskulárního, která by mohla mít vliv na vnímání 

tělesného schématu. Teoretická část má také za cíl uvést čtenáře do problematiky tělesného 

schématu. 

Snahou praktické části je vyšetřit na základě klinických testů somatognostické funkce 

u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Dále pak výsledky těchto experimentálních 

měření porovnat s výsledky získanými měřením kontrolní skupiny zdravých jedinců. 

Výsledným cílem práce je zjistit, zda výsledky testování základních aspektů somatognózie 

prokážou signifikantní odlišnost mezi skupinou pacientů a kontrolní skupinou zdravých 

jedinců.  

Vycházíme-li z předpokladu, že pro vnímání tělesného schématu je zásadní přívod 

aference a její integrace v CNS a že tělesné schéma je zároveň podřízeno otevřenému 

systému, který lze formovat různými vlivy i zkušenostmi, lze se domnívat, že by vnímání 

tělesného schématu mohlo být u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí alterováno. 

Při této nemoci je chronicky pozměněná aference z pohybového aparátu, ať už na 

biomechanickém podkladě či na podkladě neurofyziologickém. Dalším faktorem, který by 

mohl ovlivnit tělesné schéma, je dušnost přítomná u skupiny pacientů. Kromě možného vlivu 

na organizaci senzorických map, by dušnost mohla ovlivnit tělesné schéma i přes působení na 

limbický systém. Na základě těchto faktů jsme stanovili následující hypotézy: 

 

H1: Skupina pacientů se bude lišit od kontrolní skupiny ve všech stereognostických testech. 

 

H2: Skupina pacientů se bude lišit od kontrolní skupiny ve všech testech polohocitu. 

 

H3: Skupina pacientů se bude lišit od kontrolní skupiny ve všech testech odhadu rozměrů 

vlastního těla. 

 

H4: Skupina pacientů se bude lišit od kontrolní skupiny ve všech testech izolovaného pohybu. 
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5 Metodika 

5.1 Způsob výběru probandů: 

Hlavním kritériem pro výběr kontrolní skupiny byl dobrý zdravotní stav probanda, bez 

přítomnosti respirační symptomatologie či respiračního onemocnění. Další podmínkou bylo 

nekuřáctví probanda. Věk probanda se musel pohybovat v rozmezí 45-65 let. 

Hlavním kritériem pro výběr skupiny pacientů bylo onemocnění probanda chronickou 

obstrukční plicní nemocí 3. a 4. stupně. Stav probanda nesměl být natolik vážný, aby měl 

obtíže při vykonávání jednotlivých testů a při porozumění testům. U probanda ze skupiny 

pacientů musela být přítomna dušnost ne menší než 0,5 stupňů podle Borgovy škály dušnosti 

(varianta s 0-10 stupni) a zároveň častá přítomnost dušnosti, minimálně během posledního 

týdne.      

5.2 Charakteristika výzkumného souboru: 

Výzkumu se zúčastnilo 12 probandů kontrolní skupiny (z toho 6 žen a 6 mužů) a 12 

probandů skupiny pacientů s CHOPN (z toho 4 ženy a 8 mužů). Věk kontrolní skupiny se 

pohyboval v rozmezí od 45 do 57 let, průměrný věk kontrolní skupiny byl 50 let (SD 3,4 

roky). Věk skupiny pacientů se pohyboval v rozmezí od 46 do 65 let, průměrný věk skupiny 

pacientů byl 59 let (SD 6 let). Dominance pravé horní končetiny byla přítomna u 10 probandů 

kontrolní skupiny a u 8 probandů ze skupiny pacientů.  

Skupina pacientů zahrnovala 4 jedince ve 3. stádiu a 8 jedinců ve 4. stádiu CHOPN. 

Všichni probandi ze skupiny pacientů trpěli opakovaným pocitem dušnosti. V době měření 

byl u všech probandů skupiny symptom dušnosti přítomen. Minimální uváděný stupeň 

dušnosti dle Borgovy škály dušnosti byl 0,5, maximální stupeň pak 7. Průměrný stupeň 

dušnosti byl 2. Všichni pacienti zaznamenali v posledním týdnu před vyšetřením klidovou 

dušnost. Na otázku „jak často se u vás v průměru během posledních 7 dnů vyskytla 

dýchavičnost při vykonávání fyzických činností“ vyznačilo 5 probandů odpověď „téměř 

pořád“, 3 probandi odpověď „velmi často“, 3 probandi odpověď „často“ a 1 proband odpověď 

„někdy“. 5 probandů přiznalo přítomnost pocitu deprese. 

5.3 Průběh měření 

Výzkum probíhal od ledna 2010 do května 2010. Všichni probandi byli před měřením 

seznámeni s cílem práce a poučeni o následujícím průběhu měření, poskytli svůj dobrovolný 
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souhlas s účastí na měření. Probandi ze skupiny pacientů vyplňovali navíc dotazník, který byl 

součástí protokolu měření. Každé měření sestávalo z osmi testů. Z jednoho testu hodnotícího 

stereognózii, ze tří testů hodnotících polohocit, z pěti testů hodnotících vnímání rozměrů 

vlastního těla a ze dvou testů hodnotících schopnost izolovaného pohybu. Měření byla 

prováděna vždy ve stejném pořadí testů. Poloha, kterou probandi obou skupin zaujímali 

během měření, byl sed na židli, testy byly prováděny s vyloučením zrakové kontroly.    

5.4 Použité testy:  

5.4.1 Stereognostické testy: 

Test podle Petrie:  

Proband sedí na židli. Na stole před ním jsou položeny testovací hranol a 

vyhodnocovací dřevěný blok ve tvaru zužujícího se hranolu. S vyloučením zraku hmatá šířku 

testovacího hranolu po dobu cca 30 sekund. Povolena je palpace koncovými bříšky palce a 

ukazováku. Palcem a ukazovákem druhostranné ruky poté označí proband shodnou šířku na 

vyhodnocovacím bloku. Tato druhá fáze není časově omezena. Následně je odečítán rozdíl 

označené šířky a shodné šířky. Tolerance je 0,6 cm. Proband provádí 3 pokusy každou rukou. 

Pokud jsou alespoň dva ze tří pokusů v rámci tolerance, hodnotí se test jako úspěšně 

provedený.  

5.4.2 Testy polohocitu 

V této sadě testů bylo zjišťováno, jak vnímají probandi polohu svých tělesných 

segmentů, případně zda jsou schopni si tuto polohu zapamatovat a zreprodukovat ji. Použité 

testy byly vybrány z již dříve použitých testů, kterými testovali somatognostické funkce 

studenti fyzioterapie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve svých bakalářských a 

diplomových pracích.  

Test 1: Nastavení 90 stupňové flexe v ramenním kloubu 

Proband sedí na židli s rukama volně podél těla. Má za úkol předpažit tak, aby jeho 

horní končetina svírala s trupem úhel 90 stupňů. Výsledek je odečítán úhloměrem. Proband 

provede test 1 krát každou horní končetinou. 

Test 2: Reprodukce polohy horních končetin 

Proband sedí na židli, má předpažené horní končetiny. Pasivně je mu nastavena 

vzdálenost 60 cm mezi jeho dlaněmi, respektive mezi daktyliony. Poté paže uvolní, paže 



- 31 - 
 

spočinou podél těla. Proband zopakuje dříve nastavenou polohu horních končetin. Je mu 

odečtena vzdálenost mezi daktyliony. Test se provádí 1 krát.   

Test 3: Reprodukce polohy dolních končetin 

Proband sedí na židli, patu má opřenou o nohu židle. Vyšetřující mu pasivně nastaví 

dolní končetinu do takové polohy, že pata, resp. pternion spočine ve vzdálenosti 20 cm přesně 

před nohou židle. Končetina je vrácena zpět do původní polohy. Proband poté reprodukuje 

dříve nastavenou polohu stejnou dolní končetinou. Kovovým pásmem je změřena vzdálenost 

paty, resp. pternionu od nohy židle. Test se provádí 1 krát každou dolní končetinou.    

5.4.3 Testy odhadu rozměrů vlastního těla 

V této sadě testů bylo zkoumáno, jakou mají probandi představu o rozměrech svého 

těla. Probandovi byla ukázána ilustrace znázorňující rozměry, které bude proband sám na 

sobě odhadovat. V případě nejasností demonstroval vyšetřující zkoumanou vzdálenost na 

sobě. Probanda se v místech měření nedotýkal, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Proband 

demonstroval odhadované rozměry jako vzdálenost mezi daktyliony, přičemž horní končetiny 

měl předpažené v cca 90 stupních. Vyšetřující odečetl demonstrovanou vzdálenost. Proband 

měl tři pokusy, zaznamenával se vypočtený průměr z demonstrovaných vzdáleností. Měření 

skutečných rozměrů bylo provedeno na konci celé sady testů. 

Test 1: Odhad předozadního rozměru hrudníku při maximálním nádechu 

Proband je vyzván, aby demonstroval hloubku svého hrudníku při maximálním 

nádechu. Má tři pokusy, zaznamenává se průměr.  

Test 2: Odhad předozadního rozměru hrudníku při maximálním výdechu 

Proband je vyzván, aby demonstroval hloubku svého hrudníku při maximálním 

výdechu. Vyšetřující změří vzdálenost mezi daktyliony probanda. Proband má tři pokusy, 

zaznamenává se průměr.  

Test 3: Odhad laterolaterálního rozměru hrudníku při maximálním nádechu 

Proband je vyzván, aby demonstroval šířku svého hrudníku při maximálním nádechu. 

Vyšetřující změří vzdálenost mezi daktyliony probanda. Proband má tři pokusy, zaznamenává 

se průměr.  
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Test 4: Odhad laterolaterálního rozměru hrudníku při maximálním výdechu 

Proband je vyzván, aby demonstroval šířku svého hrudníku při maximálním výdechu. 

Vyšetřující změří vzdálenost mezi daktyliony probanda. Proband má tři pokusy, zaznamenává 

se průměr.  

Na konci Testu 5 změří vyšetřující skutečnou hloubku a šířku hrudníku: třikrát při 

maximálním výdechu a třikrát při maximálním nádechu. Zaznamená nejmenší naměřenou 

hodnotu při maximálním výdechu a největší naměřenou hodnotu při maximálním nádechu. 

Hloubka hrudníku je měřena pelvimetrem jako vzdálenost bodu ve středu sterna a bodu na 

processus spinosus obratle Th5. Šířka hrudníku je měřena jako nejlaterálnější části hrudníku 

v úrovni processus xiphoideus. Střed sterna, processus spinosus a processus xiphoideus byli 

zjišťovány palpačně.      

Test 5: Odhad délky chodidla 

Proband je vyzván, aby demonstroval délku chodidla svojí pravé nohy (vzdálenost 

paty, respektive pternionu od distálního konce palce). Po odečtení demonstrované vzdálenosti 

změří vyšetřující skutečnou vzdálenost. 

5.4.4 Testy izolovaného pohybu 

Test 1: Izolovaný nádech do hrudníku 

Proband je vyzván, aby se nadechl do hrudníku, aniž by u něj došlo k výraznému 

vyklenování či vtahování břišní stěny. Má čtyři pokusy. Pokud prokáže schopnost 

izolovaného pohybu alespoň v jednom ze čtyř pokusů, hodnotí se test tak, že proband dokáže 

provést uvedený izolovaný pohyb. 

Test 2: Izolovaný nádech do břicha 

 Proband je vyzván, aby se nadechl do břicha, aniž by u něj došlo k výraznému 

souhybu hrudníku kraniálním či ventrálním směrem. Má čtyři pokusy. Pokud prokáže 

schopnost izolovaného pohybu alespoň v jednom ze čtyř pokusů, hodnotí se test tak, že 

proband dokáže provést uvedený izolovaný pohyb. 

5.5 Statistické zpracování dat 

Data získaná měřením byla zaznamenána do tabulky programu Microsoft Excel. Při 

statistickém zpracování dat byly využity funkce Microsoft Excel, dále také program Statistica 

společnosti StatSoft. Pro zjištění statisticky významné odlišnosti mezi skupinou pacientů a 
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kontrolní skupinou u stereognostického testu podle Petrie a u testů izolovaného pohybu byl 

použit Chí kvadrát-test. Pro hodnocení ostatních testů u obou skupin byla použita deskriptivní 

statistika pro zjištění symetričnosti dat, vypočtena směrodatná odchylka. Podle symetričnosti 

dat byl pak vypočten průměr nebo medián. U symetrických dat byl použit nepárový T-test. U 

asymetrických dat byl použit Wilcoxonův statistický test. Za hladinu významnosti byla 

považována hodnota p ≤ 0,05 (5%). 
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6 Výsledky 

6.1 Stereognostické testy: 

6.1.1 Test podle Petrie 

Test podle Petrie dělí pacienty do tří skupin. První skupina jsou podhodnocující 

jedinci, druhá skupina normálně hodnotící jedinci a třetí skupina nadhodnocující jedinci. 

Podle Koláře (2009, s. 93) opakuje proband test minimálně třikrát. Pokud jedinec opakovaně 

udává rozměr spadající do pásma tolerance, tzn. rozdíl do 0,6 cm od skutečné šířky, 

zařazujeme ho do skupiny normálně hodnotících. Pro hodnocení našeho testu jsme zvolili 

zařazení probanda do skupiny normálně hodnotících, pokud alespoň 2 z jeho tří pokusů byly 

v pásmu tolerance. Jako test Petrie - dominantní končetina byl označen takový test, kdy 

proband nejdříve hmatal dominantní končetinou testovací hranol, poté nedominantní 

končetinou vyhodnocovací blok. V testu Petrie – nedominantní končetina tomu bylo naopak.  

Test Petrie - dominantní končetina 

U tohoto testu bylo 11 pacientů (tj. 91,7%) a 11 probandů kontrolní skupiny (tj. 

91,7%) normálně hodnotících. Mimo normu byl 1 pacient (tj. 8,3%) a 1 proband kontrolní 

skupiny (tj. 8,3%). Percentuální zastoupení výsledků jednotlivých skupin pro dominantní 

končetinu prezentuje Obrázek 1. Hodnota hladiny významnosti Chí kvadrát-testu p = 1. 

V tomto testu tedy nebyla prokázána statisticky významná odlišnost mezi skupinou pacientů a 

kontrolní skupinou. 

Test Petrie - nedominantní končetina 

U tohoto testu bylo 7 pacientů (tj. 58,3%) a 10 probandů kontrolní skupiny (tj. 83,3%) 

normálně hodnotících. Mimo normu bylo 5 pacientů (tj. 41,7%) a 2 probandi kontrolní 

skupiny (tj. 16,7%). Percentuální zastoupení výsledků jednotlivých skupin pro nedominantní 

končetinu prezentuje Obrázek 2. Hodnota hladiny významnosti Chí kvadrát-testu p = 

0,177895. Nebyla prokázána statisticky významná odlišnost mezi skupinou pacientů a 

kontrolní skupinou.   
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Obrázek 1 - Percentuální zastoupení výsledků testu u kontrolní skupiny a u skupiny 
pacientů. Modře je označena skupina podhodnocujících, červeně skupina normálně 
hodnotících, zeleně skupina nadhodnocujících. 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Percentuální zastoupení výsledků testu u kontrolní skupiny a u skupiny 
pacientů. Modře je označena skupina podhodnocujících, červeně skupina normálně 
hodnotících, zeleně skupina nadhodnocujících.  
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6.2  Testy polohocitu 

Při vyhodnocení těchto testů byly u jednotlivých skupin vypočteny a následně mezi 

skupinami porovnávány absolutní hodnoty rozdílů mezi požadovanou polohou (vzdáleností) a 

demonstrovanou polohou (vzdáleností); (ve stupních pro test 1, v centimetrech pro testy 2 a 

3). Pro asymetrická data získaná u testu 1 byl použit Wilcoxonův test. Pro symetrická data 

získaná u testů 2 a 3 byl použit nepárový t-test.  

Statisticky významný výsledek byl zaznamenán u testu 3 (Reprodukce polohy dolních 

končetin) pro pravou dolní končetinu, přičemž hodnota p = 0,018 (po zaokrouhlení na 3 

desetinná místa). Hodnoty průměrů (resp. mediánů u asymetrických dat), směrodatných 

odchylek a hodnoty p pro kontrolní skupinu a pro skupinu pacientů u jednotlivých testů jsou 

zaznamenané v Tabulce 1. Grafické znázornění odlišnosti skupiny pacientů od kontrolní 

skupiny v testu 3 pro pravou dolní končetinu demonstruje Obrázek 3. Grafický souhrn 

výsledků testů polohocitu znázorňuje Obrázek 4.  

 

Tabulka 1 - Vybrané parametry základní deskriptivní statistiky a hodnota p statistických testů 
pro jednotlivé testy polohocitu (výsledky zaokrouhleny na tři desetinná místa). V červeném 
poli je vyznačen statisticky významný výsledek.    

 
 Výzkumný 

soubor 
Průměr Medián Směrodatná 

odchylka 
Hodnota p 

Test 1 – 
dominantní 
končetina 

Kontrola 
Pacienti 

 2 
1 

3,069 
2,687 
 

0,294 

Test 1 - 
nedominantní 
končetina 

Kontrola 
Pacienti 

 2 
2 

3,069 
3,512 
 

0,813 
 

Test 2 Kontrola 
Pacienti 

3,917 
5 

 

 
 

3,370 
3,191 

0,427 

Test 3 – 
pravá dolní 
končetina  

Kontrola 
Pacienti 

1,583
3,364

 

 1,379 
1,912 

0,018 
 

Test 3 – levá 
dolní 
končetina 

Kontrola 
Pacienti 

1,667 
2,273 

 1,826 
1,737 

0,425 

 

 

 



- 37 - 
 

Test 3 - pravá dolní končetina

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

 

Obrázek 3 - Odlišnost skupiny pacientů od kontrolní skupiny v testu 3 pro pravou 
dolní končetinu. Malý čtverec uprostřed krabice grafu znázorňuje průměrnou hodnotu 
rozdílů mezi požadovanou polohou (vzdáleností) a demonstrovanou polohou 
(vzdáleností) v jednotlivých skupinách. Průměr kontrolní skupiny je 1,583 cm. Průměr 
skupiny pacientů 3,364 cm. Krabice grafu znázorňuje rozpětí hodnot rozdílů u 68% 
jedinců dané skupiny. Úsečky znázorňují rozpětí hodnot rozdílů, ve kterém se nachází 
přibližně 95% jedinců dané skupiny. 
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Obrázek 4 - Souhrn výsledků testů polohocitu u kontrolní skupiny (označena modře) 
a u skupiny pacientů (označena červeně). Čísla nad jednotlivými sloupci grafu 
prezentují medián hodnot rozdílů pro test 1 ve stupních, pro testy 2 a 3 pak průměrnou 
hodnotu rozdílů v centimetrech. Tučně vyznačené jsou výsledky se signifikantním 
rozdílem mezi oběma skupinami.    

 

6.3 Testy odhadu rozměrů vlastního těla 

Při vyhodnocení těchto testů byly u jednotlivých skupin vypočteny a následně 

porovnány absolutní hodnoty rozdílů mezi skutečným rozměrem a průměrem odhadnutého 

rozměru; (v centimetrech pro všechny testy). Pro porovnání rozdílů mezi skupinami byl 

použit nepárový t-test.  

Statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou pacientů byl 

zaznamenán u testu 3 (Odhad laterolaterálního rozměru hrudníku při maximálním nádechu), 

přičemž hodnota p = 0,040 (po zaokrouhlení na 3 desetinná místa). Hodnoty průměrů, 

směrodatných odchylek a hodnoty p pro kontrolní skupinu a pro skupinu pacientů u 

jednotlivých testů jsou zaznamenané v Tabulce 2. Grafické zobrazení odlišnosti skupiny 

pacientů od kontrolní skupiny v testu 3 znázorňuje Obrázek 5. Grafický souhrn výsledků testů 

polohocitu znázorňuje Obrázek 6.  
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Tabulka 2 - Vybrané parametry základní deskriptivní statistiky a hodnota p nepárového t-
testu pro jednotlivé testy odhadu rozměrů vlastního těla (výsledky zaokrouhleny na tři 
desetinná místa). V červeném poli je vyznačen statisticky významný výsledek.    

 
 Výzkumný 

soubor 
Průměr Medián Směrodatná 

odchylka 
Hodnota p 

Test 1 Kontrola 
Pacienti 

8,944 
5,333 

 
 

6,905 
3,303 

0,116 
 

Test 2 Kontrola 
Pacienti 

6,556 
4,278 

 4,086 
3,524 

0,158 
 

Test 3 Kontrola 
Pacienti 

11,167 
6,806 

 4,451 
5,269 

0,040 
 

Test 4 Kontrola 
Pacienti 

8,111 
6,056 

 3,669 
6,929 

0,374 
 

Test 5 Kontrola 
Pacienti 

5,250 
3,722 

 3,782 
2,662 

0,265 
 

 

Test 3

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

2

4

6

8

10

12

14

16

 

Obrázek 5 - Odlišnost skupiny pacientů od kontrolní skupiny v testu 3. Malý čtverec 
uprostřed krabice grafu znázorňuje průměrnou hodnotu rozdílů mezi odhadnutým 
rozměrem vlastního těla a skutečným rozměrem v jednotlivých skupinách.  Průměr 
kontrolní skupiny je 11,167 cm. Průměr skupiny pacientů 6,806 cm. Krabice grafu 
znázorňuje rozpětí hodnot rozdílů u 68% jedinců dané skupiny. Úsečky znázorňují 
rozpětí hodnot rozdílů, ve kterém se nachází přibližně 95% jedinců dané skupiny. 
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Obrázek 6 - Souhrn výsledků testů pro odhad rozměru vlastního těla u kontrolní 
skupiny (označena modře) a u skupiny pacientů (označena červeně). Čísla nad 
jednotlivými sloupci grafu prezentují průměrnou hodnotu rozdílů v centimetrech. 
Tučně vyznačené jsou výsledky se signifikantním rozdílem mezi oběma skupinami.    

 

6.4 Testy izolovaného pohybu 

6.4.1 Test 1: Izolovaný nádech do hrudníku 

Izolovaný nádech do hrudníku bylo schopno provést 5 z 12 pacientů (tj. 41,7%) a 11 

z 12 probandů kontrolní skupiny (tj. 91,7%). Percentuální zastoupení schopnosti provést 

izolovaný pohyb u jednotlivých skupin prezentuje Obrázek 7. Hodnota hladiny významnosti 

Chí kvadrát-testu p = 0,009. Byla prokázána statisticky významná odlišnost mezi skupinou 

pacientů a kontrolní skupinou.   

6.4.2 Test 2: Izolovaný nádech do břicha 

Izolovaný nádech do břicha bylo schopno provést 5 z 12 pacientů (tj. 41,7%) a 11 z 12 

probandů kontrolní skupiny (tj. 91,7%). Percentuální zastoupení schopnosti provést izolovaný 

pohyb u jednotlivých skupin prezentuje Obrázek 8. Hodnota hladiny významnosti Chí 

kvadrát-testu p = 0,009. Byla prokázána statisticky významná odlišnost mezi skupinou 

pacientů a kontrolní skupinou.   
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Obrázek 7 - Percentuální zastoupení výsledků testu izolovaného pohybu – nádechu do 
hrudníku u kontrolní skupiny a u skupiny pacientů. Tmavě modře je označeno 
percentuální zastoupení jedinců v jednotlivých skupinách, kteří nedokážou provést 
izolovaný nádech do hrudníku, světle modře percentuální zastoupení jedinců v 
jednotlivých skupinách, kteří dokážou provést izolovaný nádech do hrudníku. 

 

 

Obrázek 8 - Percentuální zastoupení výsledků testu izolovaného pohybu – nádechu do 
břicha u kontrolní skupiny a u skupiny pacientů. Tmavě červeně je označeno 
percentuální zastoupení jedinců jednotlivých skupin, kteří nedokážou provést 
izolovaný nádech do břicha, světle červeně percentuální zastoupení jedinců 
jednotlivých skupin, kteří dokážou provést izolovaný nádech do břicha. 



- 42 - 
 

7 Diskuse 

7.1 Teoretická část 

Tělesné schéma je nesmírně zajímavou a doposud neprobádanou vědeckou 

problematikou. V teoretické části jsme se snažili čtenáře uvést do problematiky tělesného 

schématu s ohledem na použité testy a dále do problematiky pacientů s CHOPN s ohledem na 

neuromuskulární problematiku, která by mohla ovlivňovat tělesné schéma. K mapování toho, 

jak je reprezentován náš tělesný povrch v primárním senzorickém kortexu, lze použít přímou 

metodu: stimulovat konkrétní oblast tělesného povrchu a následně změřit elektrickou 

odpověď primárního senzorického kortexu. K mapování tělesného schématu a toho, kde je 

schéma zpracováno, lze použít jen metody nepřímé. Je to dáno především tím, že 

k celkovému obrazu našeho těla přispívá několik tělesných map, které souvisejí s různými 

oblastmi kortexu (např. mapa tělesného povrchu, mapa vizuálního pole, mapy vestibulární, 

primární motorické mapy a další). Dále také tím, že pro tělesné schéma nebyl definován jasný 

neurální korelát (Bray, 2009). Testy, jež jsme použili, byly zaměřeny na různé aspekty, které 

jsou součástí tělesného schématu a nepřímo jej tak mapují.  

Výsledné vědomí našeho těla je způsobeno integrací rozličné aference a následnou 

aktivací mozkové kůry. V praktické části naší práce jsme se snažili zjistit, zda chronická 

obstrukční plicní nemoc, popř. její sekundární důsledky pro neuromuskulární systém, mohou 

ovlivnit tělesné schéma, tzn. působit změny v parietální oblasti, příp. v jiných oblastech 

souvisejících s tělesným schématem. Jednou z možností, jak by tento jev mohl nastat, je 

změnou korové reprezentace těla na základě plasticity nervového systému. Testy jsme 

zaměřili především na oblast, která je nemocí nejvíce ovlivněna, a to na oblast účastnící se 

respirace. 

Nervový systém má schopnost měnit se v závislosti na vnitřních či vnějších 

podmínkách, a to jak za podmínek patologických tak fyziologických. Dále také schopnost 

měnit se v závislosti na zkušenostech a opakujících se podnětech. Výsledkem plasticity 

nervové soustavy mohou být příznivé i nepříznivé změny (Kolář, 2009, s. 304). 

Neuroplasticita bývá často zmiňována v souvislosti s pacienty po amputaci. Stimulací zón 

vzdálených od místa amputace je v některých případech možno vyvolat fantomové pocity 

amputované oblasti. Charakter skutečné stimulace ve vzdáleném místě (teplota stimulu, forma 

stimulace, počet stimulování a pohyb stimulu) přesně odpovídá charakteru fantomového 

pocitu. Díky amputaci je určitá oblast somatosenzorické kůry deaferentována. Tato 
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deaferentovaná část zvýší účinnost existujících, normálně však tichých synapsí se sousedními 

oblastmi, které reprezentují jinou tělesnou část. Pokud přijde aference do těchto sousedních 

oblastí, aktivuje se somatosenzorická oblast pro amputovanou končetinu, jako by dostala 

aferenci z vlastní končetiny. S časem přetrvávají spoje zejména s těmi oblastmi, které jsou 

v asociaci s danou amputovanou oblastí. U amputovaného ukazováčku již tedy není možné 

vyvolat fantomový pocit stimulací obličeje, ale půjde vyvolat stimulací ostatních prstů 

postižené končetiny. To, jak je stimulus důležitý v souvislosti s pozorností jedince a záměrem 

jedince, hraje klíčovou roli v dynamice organizace senzorických kortikálních map. Podobný 

úkaz je možné pozorovat i u denervace (Berlucchi, 1997).  

Pokud je somatosenzorický kortex schopen restrukturalizace a destrukturalizace za 

podmínek, kdy došlo k změně aference ve smyslu jejího snížení, je možné, aby k přestavbě 

 somatosenzorických kortikálních map došlo i v případě zvýšeného přísunu aferentace? 

Hashimoto (2004) uvádí, že stejně jako u denervace, lze dospět k přestavbě 

somatosenzorického kortexu behaviorálním tréninkem či senzorickou zkušeností. Vzestup či 

pokles přívodu senzorické informace totiž vede buď k expanzi či k redukci dané senzorické 

korové oblasti. Svoje tvrzení podporuje studií na hudebnících, kteří hrají na strunné nástroje. 

Reorganizace v somatosenzorickém kortexu závislá na tréninku se manifestovala zvětšením 

kortikální oblasti pro danou oblast, v tomto případě pro ruku. K obdobným závěrům dospěl i 

Pantev (2001). Braun s kolegy (2002) zkoumali modulaci reprezentace ruky v 

somatosenzorickém kortexu zaměřením pozornosti na tuto oblast. Dospěli k závěru, že 

reprezentace ruky v primárním somatosenzorickém kortexu není staticky fixována, nýbrž 

dynamicky modulována. Sterr a kolegové (1998a, 1998b) se zabývají somatosenzorickým 

kortexem u nevidomých jedinců. Uvádějí, že rozsah somatosenzorické kortikální reprezentace 

pro prsty závisí na množství a typu senzorických informací přiváděných do primárního 

somatosenzorického kortexu. Výsledky studií ukazují, že somatosenzorická reprezentace 

prstů u čtenářů Braillova písma, je zvětšena. K stejným závěrům došli i další autoři u vidících 

čtenářů Braillova písma. Kortikální somatosenzorická reprezentace ruky a patrně i dalších 

částí těla je plastická a odpovídá na zvýšené užívání dané části těla expanzí svojí velikosti 

(Sterr, 1998a, 1998b); (Théoret, 2004). Domníváme se, že stejně jako čtenář Braillova písma 

opakovaně používá svoji ruku a zaměřuje svoji pozornost na to, co čte, tak i pacient 

opakovaně používá svůj respirační systém a svoji pozornost směřuje k dýchání. U pacientů 

s CHOPN by mohl být větší přívod senzorických informací z respiračního systému oproti 

zdravým jedincům, a to z několika důvodů. Pacienti s CHOPN mívají zvýšený respirační 

drive (Binazzi, 2008); (Loring, 2009). To by mohlo aktivovat somatosenzorický kortex buď 
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prostřednictvím aference z receptorů respirační oblasti nebo také pomocí eferentní kopie 

z motorických oblastí kortexu. U skupiny pacientů s CHOPN, kterou jsme testovali, byl 

přítomen symptom dušnosti. Dušnost často způsobuje zaměření pozornosti na hrudník. Právě 

pozorností je možné ovlivnit dušnost a snížit tak její vnímání (Bauldoff, 2002). Jak již bylo 

v teoretické části zmíněno, dušnost je způsobena aferencí z rozličných receptorů, 

pravděpodobně nesouhlasem mezi motorickým povelem a výslednou motorickou aktivitou. 

Způsobuje aktivaci somatosenzorických respiračních oblastí, jak dokazují studie Liottiho 

(2001), Brannana (2001), Parsonse (2001), Evanse (2002) a dalších autorů. Podle Smolíkové 

(in Kolář, 2009, s. 253) jsou obstrukční poruchy dýchacích cest vždy spojeny s poruchou 

mobility jak kostosternálních, tak vertebrokostálních spojů hrudníku. To by mohl být zdroj 

další pozměněné aference. Blokády těchto skloubení a jejich častá bolestivost budou 

pravděpodobně dalším podnětem pro aktivaci somatosenzorického kortexu. Navíc v případě 

bolestivosti těchto skloubení se jedná o další stimul pro zaměření pozornosti na danou oblast. 

V neposlední řadě bychom chtěli zmínit symptomy onemocnění CHOPN, kterými jsou kašel 

a vykašlávání. Další motorická aktivita, která bude působit častou aferenci do 

somatosenzorického kortexu. Obecně se domníváme, že pacienti s CHOPN vnímají svůj 

hrudník jako citlivou, intimní oblast, proto může být jejich pozornost zaměřena na hrudník 

více než u zdravých jedinců. 

Evoluční, adaptační i reparační plasticita s věkem postupně klesají, v séniu je už jen 

velmi malá (Kolář, 2009, s. 304). Nabízí se tedy argument, že u pacientů s CHOPN, kteří jsou 

buď ve středním věku nebo v séniu, bude změna organizace kortexu velmi limitována. 

Théoret (2004) a jeho kolegové zkoumali, zda k neuroplastickým změnám dojde i u 

dospělých jedinců. Skupina vidících jedinců byla po dobu pěti dnů bez možnosti použít zrak. 

Podstoupila intenzivní trénink podporující rozvoj taktilních dovedností. Došlo k výraznému 

zlepšení hmatu. Autor uvádí, že zvýšená percepční schopnost u nevidomých jedinců a u 

jedinců s vyloučením zraku mohou svědčit pro kortikální plastické změny. Přesto, že je 

uváděn pokles plasticity s věkem, zachovává si i mozek starších jedinců určitý stupeň 

plasticity, jak vyplývá z mnoha současných studií, které zkoumají kognitivní tréninkové 

programy u seniorů založené právě na neuroplasticitě (Smith, 2009).    

Pokud by došlo k zvětšení somatosenzorické kortikální oblasti pro respirační oblast, 

vedlo by to k somatognostickým změnám? Théoret (2004) uvádí, že u nevidomých byla 

zaznamenána zvýšená taktilní citlivost. To by znamenalo, že časté opakováním daného úkolu 

vede k reorganizaci plastického mozku, která je funkčně relevantní. Podle Sterr (1998a) 

v některých případech však vznikají „maladaptační změny“. Například nevidomí, kteří čtou 
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třemi prsty, mají problém rozlišit, kterého ze tří prstů jsme se dotkli. Otázkou je tedy role 

funkční reorganizace pro využití organismem. Existuje významná spojitost fantomové bolesti 

a kortikální reorganizace. Tinitus, který může být způsoben neurologickým poškozením má 

také silné korelace s kortikální reorganizací, stejně jako chronická bolest bederní oblasti nebo 

fokální dystonie. Všechny tyto podmínky jsou vysoce averzivní (Sterr, 1998a). Může tato 

funkční reorganizace mít kromě zlepšeného vnímání respirační oblasti na svědomí i akcentaci 

dušnosti? 

7.2 Praktická část 

Z výsledků našich somatognostických testů vyplývá, že v některých jednotlivých 

testech se pacienti s CHOPN liší od kontrolní skupiny. Pro zobecnění některých tvrzení 

bychom však museli provést testování na více jedincích a upravit některé chyby v metodologii 

testování, které uvádíme následovně. 

Stereognostické testy 

Ve stereognostických testech se od sebe skupina pacientů s CHOPN od skupiny 

zdravých jedinců statisticky významně neliší.  V tomto případě jsme testovali 

stereognostickou funkci ruky. Nepodařilo se nám nalézt studii, která by testovala 

stereognostické funkce u pacientů s CHOPN. Tento test byl v předchozích studiích použit u 

pacientů s chronickou bolestí zad. Bolesti jsou připisovány podobné atributy jako dušnosti, 

dokonce i podobné dráhy, které vedou oba dva averzivní pocity do limbického systému a do 

somatosenzorického kortexu (von Leupoldt, 2005). Dušnost by podobně jako bolest mohla 

modifikovat stereognostickou funkci prostřednictvím působení přes limbický systém nebo 

svým působením na somatosenzorický kortex. Otázkou je, do jaké míry může ovlivnit 

stereognostickou funkci ruky, která je vzdálená od respiračního systému postiženého dušností. 

U výsledků stejného testu použitého autorkami Střídovou (2009) a Křikavovou (2008) na 

pacientech s bolestí zad nebyly zaznamenány výsledky, které by mohly jasně určit odlišnost 

ve stereognosii mezi skupinou pacientů s bolestí zad a skupinou kontrolní. Souhlasíme 

s Křikavovou (2008), že v dalších výzkumech by měly být hodnoceny i jiné kvality 

stereognózie pomocí dalších testů, navíc by tyto testy měly být zaměřeny na různé tělesné 

oblasti. Dospěli bychom k podobným výsledkům i v případě, že bychom testovali 

stereognózii pacientů s CHOPN v oblasti hrudníku? 

Testy polohocitu 

V testech zkoumajících polohocit jsme zaznamenali statisticky významný výsledek 

pouze u části jednoho z použitých testů. A to v testu 3 - reprodukce polohy dolních končetin 
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pro pravou nohu s hladinou významnosti 0,018. Tento test hodnotil polohocit v kloubech 

dolní končetiny, zejména v koleni, částečně i v hleznu a prstech. Pacienti s CHOPN měli ve 

srovnání s kontrolní skupinou odhad polohy pravé nohy výrazně horší. Otázkou je, proč tomu 

tak bylo.  

Nabízí se vysvětlení periferní svalovou dysfunkcí. Ta postihuje zejména dolní 

končetiny (Balasubramanian, 2006). Polohocit by pak mohl být zhoršen přítomností bolesti 

dolních končetin, která může, jak uvádí Capra (in Bray, 2009) modulovat proprioceptivní 

signál. Bolest dolních končetin jsme však na základě anamnézy nezaznamenali u žádného 

z pacientů. Dále se nabízí vysvětlení hypoaktivitou dolních končetin, ta by mohla díky 

snížené aferenci pro kortex snížit korovou reprezentaci, která by měla vliv na vnímání polohy. 

Otázkou je, do jaké míry by hypoaktivita mohla takto působit, navíc pro levou dolní 

končetinu statisticky významný výsledek testu nebyl zaznamenán. Poslední, podle nás nejvíce 

pravděpodobné vysvětlení, je metodická chyba. Pacienti seděli na odlišném typu židle než 

jedinci kontrolní skupiny. Nohy židlí na oddělení Pneumologické kliniky FNM měly šikmý 

průběh a odstupovaly ze židle více na straně, čímž byly pro pacienty nastaveny odlišné 

podmínky. Test č. 3 začínal testováním pravé dolní končetiny, pro každou končetinu byl jeden 

pokus. Při atypickém nastavení nohou židle pak pacienti mohli mít problém s pochopením 

testu. To by vysvětlovalo, proč se již v testování druhé končetiny významně nelišili od 

kontrolní skupiny.  

Souhrnně lze tedy říci, že z výsledků testů polohocitu (obrázek 3) nelze usuzovat, že 

by se pacienti s CHOPN lišili ve vnímání polohocitu od kontrolní skupiny.  

Testy odhadu rozměrů vlastního těla 

Testy odhadu rozměrů vlastního těla byly zaměřeny, s výjimkou jednoho testu, na 

oblast hrudníku. Na základě teoretické části diskuse jsme se domnívali, že bychom v těchto 

testech mohli zaznamenat statisticky významné výsledky. Statisticky významný výsledek 

však vyšel pouze u testu č. 3 - odhadu laterolaterálního rozměru hrudníku při maximálním 

nádechu s hladinou významnosti 0,04. Pacienti s CHOPN byli ve srovnání s kontrolní 

skupinou výrazně přesnější.  

Díky tomu, že jsme testovali obdobné rozměry pro maximální nádech i výdech, dalo 

by se podle nás u testů pro hrudník hovořit i o testování polohocitu hrudníku. Přestože ostatní 

testy nevyšly statisticky významně, měli pacienti s CHOPN přesnější průměrnou představu o 

rozměrech svého hrudníku i o délce svého chodidla ve srovnání s kontrolní skupinou 

(Obrázek 5).  
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Pro hrudník bychom měli krom vysvětlení neurální plasticity, která se nabízejí 

v teoretické části diskuse i odůvodnění podpořené studií Proshkeho (2006), Walshe (2006) a 

dalších autorů. Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, na polohocitu se může podílet i 

další signál centrálního původu, vnímaný jako úsilí. Proshke (2006) uvádí, že u nezatížené či 

lehce zatížené končetiny má hlavní roli při vnímání polohy končetiny signál ze svalových 

vřetýnek. Při zvýšení této zátěže je kontrakce svalu provázena centrálním pocitem úsilí, který 

může také poskytovat informace o poloze v daném kloubu. Pacienti s CHOPN mají, jak již 

bylo řečeno, rigidní hrudník s poruchou mobility v kostosternálních a vertebrokostálních 

spojích (Smolíková, 2009). Dýchání je podle našeho názoru u pacientů s CHOPN provázeno 

zvýšenou zátěží, proto by se na vnímání tělesného rozměru mohla podílet i centrální složka a 

zpřesnit tak odhad pacientů s CHOPN v porovnání s kontrolní skupinou.  

Výsledky testu odhadu rozměrů chodidla si vysvětlujeme tím, že pacienti s CHOPN 

hospitalizovaní na lůžkovém oddělení chodí většinu času bez ponožek, testováni byli naboso. 

Z kontrolní skupiny byla naboso testována jen menšina, což mohlo opět ovlivnit výsledky 

testů směrem k lepšímu vnímání chodidla u pacientů. V příští studii bychom se tedy měli 

vyvarovat podobných chyb.  

Nepodařilo se nám nalézt studii, která by podobné testy používala u pacientů 

s CHOPN. Test odhadu tělesných rozměrů použily ve své práci Koudelková (2008) a 

Křikavová (2008). Výsledky Koudelkové (2008) nelze porovnávat s jakýmikoli jinými 

výsledky vzhledem k tomu, že byl test zkoumán pouze u skupiny zdravých studentů 

fyzioterapie. Křikavová (2008) použila u pacientů s bolestí zad test odhadu šířky pánve a test 

odhadu délky chodidla. Pokud pacienti demonstrovali rozměr šířky pánve pažemi 

v horizontální rovině, nebyl zaznamenán významný rozdíl mezi kontrolní skupinou a 

skupinou pacientů. V testu odhadu rozměrů chodidla měli pacienti s bolestí zad méně přesný 

odhad než jedinci kontrolní skupiny, což se liší od našich výsledků u pacientů s CHOPN. 

Nevíme ovšem přesně, za jakých podmínek Křikavová (2008) testování prováděla. 

Testy izolovaného pohybu  

Z výsledků testu izolovaného pohybu jasně vyplývá, že pacienti ve srovnání s 

kontrolní skupinou mají zhoršenou schopnost provést izolovaný pohyb, a to jak izolovaný 

nádech do břicha, tak izolovaný nádech do hrudníku. Hodnota hladiny významnosti pro oba 

testy je 0,009. Kolář (2009, s. 91-93) uvádí, že koordinační aktivita našich svalů a stupeň 

fixace daných pohybových vzorů závisí jednak na vlastnostech centrálních složek hybného 

systému a také na způsobu, jak jsou a jak byly pohyby a jejich posturální zajištění 
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vypracovány, posilovány a korigovány. Kvalita centrálních složek se projevuje jako 

schopnost selektivní hybnosti a schopnost relaxační.  

Domníváme se, že u pacientů s CHOPN nehrála primární roli při poruše selektivní 

hybnosti korová složka, jako tomu bývá u pacientů s chronickými bolestmi zad, ale chronická 

obstrukční plicní nemoc a její vliv na pohybovou soustavu. První plíživé a nenápadné 

příznaky respirační choroby se zpočátku manifestují sníženou pohyblivostí hrudníku. 

Sekvenční postupný pohyb žeber se vytrácí jako první, je nahrazen pohybem hrudního koše 

jako celku. Krunýřovitě stažený a těžko pohyblivý hrudník je hlavní překážkou volného 

dýchání. Omezení pohybu hrudníku je způsobeno také patologickými změnami dýchacích 

svalů, poklesem jejich aktivity a ztrátou elasticity plicní tkáně (Smolíková, 2009, s. 254). 

Inspirační postavení hrudníku pak pravděpodobně hyperinflací plic (Aliverti, 2009).  

Domníváme se tedy, že nádech do hrudníku činil potíže většině pacientů z toho 

důvodu, že jim v něm bránila tuhost hrudníku. Pokud se chtěli nadechnout do hrudníku, došlo 

u nich k výrazné aktivaci pomocných nádechových svalů a souhybu páteře v celé délce až po 

pánevní oblast. Nádech do břicha byl podle našeho názoru omezen zvýšenou aktivitou 

exspiračních svalů, která na začátku nádechu pomalu zrelaxuje a neumožní již tak plošší 

bránici kaudální sestup (viz respirační mechanika při inspiriu a exspiriu, kapitola 2.4.2. 

Muskulární problematika pacientů s CHOPN).  

Pro testování izolovaného pohybu tak, abychom se dozvěděli informaci o vlastnostech 

centrálních složek hybného systému, by bylo zapotřebí použít testy, které nebudou zaměřeny 

na hrudník.  

Pokud má chronická obstrukční plicní nemoc vliv na uspořádání somatosenzorických 

korových map pro respirační oblast, což se nám s určitostí nepotvrdilo, bylo by možné toho 

nějakým způsobem využít? Pokud by tato expanze přinesla maladaptaci, např. zvýrazněné 

vnímání dušnosti, šlo by odvedením pozornosti od dané oblasti různými technikami (např. 

Feldenkraisovou metodou nebo třeba pomocí Tai-chi) dušnost snížit dlouhodoběji? Bylo 

zjištěno, že krátkodobým odvedením pozornosti od dušnosti tohoto docílit lze. Jak uvádí Haas 

(in Bauldoff, 2002) audio stimulace, která způsobuje odvrácení pozornosti od onemocnění a 

od dušnosti může snížit vědomý pocit dušnosti a tudíž zvýšit toleranci zátěže. Baludoff et al. 

(2002) použili u skupiny pacientů audiostimulaci během denních aktivit a během 

šestiminutového testu chůze. Ve srovnání s kontrolní skupinou zaznamenali u pacientů 

s odvedenou pozorností zvýšení jejich funkční kapacity, a redukci pocitu dušnosti. 
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K obdobným závěrům ve studii s pacienty s CHOPN dospěl i von Leupoldt (2007). Možné 

odpovědi na dané otázky jsou podnětem pro další studie.    
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8 Závěry 

Tělesné schéma je obsáhlým tématem. Pro tělesné schéma neexistuje jednotná 

definice. Obecně jej můžeme chápat jako „podvědomou i vědomou představu o našem 

vlastním těle a jeho součástech, jejich existenci, tvaru, poloze a funkci“ (Tichý, 2004). Mnoho 

autorů se domnívá, že zahrnuje několik tělesných map souvisejících s různými oblastmi 

kortexu. Je podřízeno rozsáhlé neurální síti či neuromatrix. Ta zahrnuje jak kortikální, tak i 

některé subkortikální struktury. Tato síť je do jisté míry geneticky předurčená. Částečně je 

také otevřeným systémem, který lze kontinuálně formovat pomocí různých vlivů a zkušeností.  

Cílem naší práce bylo zjistit, zda se pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí 

budou lišit ve vnímání tělesného schématu od zdravých jedinců, respektive zda působení 

chronické obstrukční plicní nemoci může mít vliv na tělesné schéma. 

Použitými testy jsme vyšetřovali stereognostické funkce, polohocit, vnímání rozměrů 

vlastního těla a schopnost izolovaného pohybu. Ve stereognostických testech jsme nezjistili 

statisticky významný rozdíl mezi pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí a mezi 

zdravými jedinci. V testech polohocitu jsme zjistili statisticky významnou odlišnost mezi 

oběma skupinami v testu č. 3 pro pravou dolní končetinu, pacienti měli horší vnímání její 

polohy. V testech vnímání rozměrů vlastního těla měli pacienti v průměru přesnější odhad než 

zdraví jedinci, statisticky významně však jen v jednom testu, a to v testu č. 3 – odhadu 

laterolaterálního rozměru hrudníku při maximálním nádechu. V testu izolovaného pohybu se 

pacienti statisticky významně lišili v obou testech. Měli horší schopnost provést izolovaný 

pohyb ve srovnání s kontrolní skupinou.  

Ze čtyř hypotéz se nám podařilo potvrdit hypotézu č. 4, že skupina pacientů se bude 

lišit od kontrolní skupiny ve všech testech izolovaného pohybu. Použili jsme však pouze testy 

pro izolovaný nádech do hrudníku a do břicha, z čehož nemůžeme zobecnit tvrzení, že 

pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí mají zhoršenou schopnost izolovaného 

pohybu. 

Nemůžeme jasně říci, že by chronická obstrukční plicní nemoc ovlivňovala tělesné 

schéma ve všech jeho aspektech. K tomu by bylo potřeba provést rozsáhlejší studii na více 

probandech a ke stávajícím testům přiřadit testy další, eventuelně některé testy nahradit 

jinými. Nicméně výsledky některých testů naznačují, že by chronická obstrukční plicní nemoc 

mohla mít za následek zintenzivnění ve vnímání respirační oblasti. Zobecnit toto tvrzení však 

nemůžeme s ohledem na výsledky statistických testů.  
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11  Přílohy 

Příloha 1 - Vyšetřovací protokoly pro skupinu pacientů s CHOPN a pro kontrolní skupinu  

 
 
SKUPINA PACIENTŮ S CHOPN: 

  
 
 
 
 

ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 
Rod. Anam.  
Prodělaná 
onemocnění 

 

Úrazy  
Operace  
Bolesti  
Respirační 
symptomatologie 

 

Stádium 
CHOPN 

 

Kuřácká anam.  
Sportovní anam., 
ADL 

 

Zaměstnání  

 
ÚDAJE O MĚŘENÍ 
Datum 
měření 

 

Čas 
měření 

 

Jméno:  

Datum 
nar.: 
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SOMATOGNOSTICKÉ TESTY 
Dom. 
Konč. 

 

 
PETRIE TEST 
Test 1 2 3 Průměr 
Petrie P 
testovací blok – 
rozdíl od norm. 
pásma (cm) 

    

Petrie L 
testovací blok – 
rozdíl od norm. 
pásma (cm) 

    

 
TESTY POLOHY  TESTY ODHADU ROZMĚRŮ TĚLA 
90st. fl. 
rameno P    
naměřená 
hodnota  (st.) 

  Test 1 2 3 Průměr Real 

 90st. fl. 
rameno L   
naměřená 
hodnota  (st.) 

  Hrudník A-P
hloubka hrudníku 
Th5 - střed sterna při 
max. nádechu (cm) 

     

Reproduk
ce polohy 
HKK  
6Ocm  
naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník A-P  
při max. výdechu 
(cm) 

     

Reproduk
ce polohy 
PDK 
20cm  
naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník L-L
šířka hrudníku 
v úrovni processus 
xiphoideus při max. 
nádechu (cm) 

     

Reproduk
ce polohy 
LDK   20 
cm naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník L-L
při max. výdechu 
(cm) 

     

 
 
 
 
 

  Chodidlo 
velikost P chodidla 
(cm) 

     

Respirační stereotyp: 
(frekvence dýchání, hloubka dýchání, svaly aktivované při dýchání, nádechové postavení hrudníku ...)  
 
 
Nádech do břicha (4 pokusy):   dokáže provést/nedokáže provést 
Nádech do hrudníku (4 pokusy):   dokáže provést/nedokáže provést 
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BORGOVA ŠKÁLA  
Subjektivní hodnocení  
dušnosti: 
bolesti na hrudi: 
na dolních končetinách: 

 
Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

Pulsní oximetrie   
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KONTROLNÍ SKUPINA: 

  
 
 
 
 

ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 
Rod. Anam.  
Prodělaná 
onemocnění 

 

Úrazy  
Operace  
Bolesti  
Respirační 
symptomatologie 

 

Kuřácká anam.  
Sportovní anam., 
ADL 

 

Zaměstnání  

 
ÚDAJE O MĚŘENÍ 
Datum 
měření 

 

Čas 
měření 

 

Jméno:  

Datum 
nar.: 
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SOMATOGNOSTICKÉ TESTY 
Dom. Konč.  

 
PETRIE TEST 

Test 1 2 3 Průměr 
Petrie P testovací 
blok – rozdíl od norm. 
pásma (cm) 

    

Petrie L testovací 
blok – rozdíl od norm. 
pásma (cm) 

    

 
TESTY POLOHY            TESTY ODHADU ROZMĚRŮ TĚLA 

90st. fl. rameno 
P    naměřená hodnota  
(st.) 

  Test 1 2 3 Průměr Real 

 90st. fl. rameno 
L   naměřená hodnota  
(st.) 

  Hrudník A-P
hloubka hrudníku 
Th5 - střed sterna při 
max. nádechu (cm) 

     

Reprodukce 
polohy HKK  
6Ocm  naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník A-P  
při max. výdechu 
(cm) 

     

Reprodukce 
polohy PDK 
20cm  naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník L-L
šířka hrudníku 
v úrovni processus 
xiphoideus při max. 
nádechu (cm) 

     

Reprodukce 
polohy LDK   
20 cm naměřená 
hodnota (cm) 

  Hrudník L-L
při max. výdechu 
(cm) 

     

 
 
 
 
 
 

  Chodidlo 
velikost P chodidla 
(cm) 

     

Respirační stereotyp: 
(frekvence dýchání, hloubka dýchání, svaly aktivované při dýchání, nádechové postavení hrudníku ...) 
 
 
 
 
Nádech do břicha (4 pokusy):   dokáže provést/nedokáže provést 
Nádech do hrudníku (4 pokusy):   dokáže provést/nedokáže provést 
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Příloha 2 - Somatognostické testy (ilustrační fotografie) 

Testy stereognózie 

Test podle Petrie 
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Testy polohocitu 

Test 1: Nastavení 90 stupňové flexe v ramenním kloubu 

 

Test 2: Reprodukce polohy horních končetin 
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Test 3: Reprodukce polohy dolních končetin 

        

 

Testy odhadu rozměrů vlastního těla 

Pelvimetr 

 

 

Dále viz. obrázek test 2 (reprodukce polohy horních končetin) 



 

- 68 - 
 

Příloha 3 - Výsledky testů polohocitu, vyjma testu 3 pro PDK (grafy) 

Test 1 - dominantní končetina

 Medián 
 25%-75% 
 Min-Max Kontrol. sk. Sk. pacientů

-2

0

2

4

6

8

10

12

 
Výsledek Wilcoxonova testu: p = 0,294 
kontrolní skupina medián 2, 25. percentil 0, 75. percentil 4, minimum 0, maximum 10 
skupina pacientů medián 1, 25. percentil 0, 75. percentil 2, minimum 0, maximum 10  

Test 1 - nedominantní končetina

 Medián 
 25%-75% 
 Min-Max Kontrol. sk. Sk. pacientů

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 
Výsledek Wilcoxonova testu: p =0,813 
kontrolní skupina medián 2, 25. percentil 0, 75. percentil 4, minimum 0, maximum 10 
skupina pacientů medián 2, 25. percentil 2, 75. percentil 3, minimum 0, maximum 14 
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Test 2

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

1

2

3

4

5

6

7

  
Výsledek t-testu: p =0,427 
Průměr kontrolní skupiny 3,917 
Průměr skupiny pacientů 5 
 

Test 3 - levá dolní končetina

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

 
Výsledek t-testu: p= 0,425 
Průměr kontrolní skupiny 1,667 
Průměr skupiny pacientů 2,273 
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Příloha 4 - Výsledky testů odhadu rozměrů vlastního těla, vyjma testu 3 (grafy) 

Test 1

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

2

4

6

8

10

12

14

 
Výsledek t-testu: p= 0,116 
Průměr kontrolní skupiny 8,944 
Průměr skupiny pacientů 5,333 
 

Test 2

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk Sk. pacientů

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
Výsledek t-testu: p= 0,158 
Průměr kontrolní skupiny 6,556 
Průměr skupiny pacientů 4,278 
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Test 4

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
Výsledek t-testu: p= 0,374 
Průměr kontrolní skupiny 8,111 
Průměr skupiny pacientů 6,056 

Test 5

 Průměr 
 Průměr±SmCh 
 Průměr±1,96*SmCh Kontrol. sk. Sk. pacientů

2

3

4

5

6

7

8

 

Výsledek t-testu: p= 0,265 
Průměr kontrolní skupiny 5,250 
Průměr skupiny pacientů 3,722 
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Příloha 5 -  Hrudník pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí (fotografie) 

Pacient 1 

Inspirace     Exspirace 

  

 

Inspirace     Exspirace 
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Pacient 2 

Inspirace     Exspirace 

  

 

Postupný výdech 

 

 

Příloha 6 -  Respirace pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí (viz přiložené DVD) 

 


