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1 ÚVOD 

 
Téma moderních rehabilitačních postupů z oblasti virtuální reality se stává stále 

aktuálnějším. V současnosti probíhá nespočet výzkumů a studií o využití herního 

systému v tréninku motorických schopností a stability. 

Prozatím existuje velice málo dostupných a srozumitelných zdrojů týkajících se 

problematiky zadání této bakalářské práce. Objevuje se také mnoho rozdílných 

interpretací ohledně konkrétních parametrů, což značí aktuálnost problematiky a nutnost 

jejího detailnějšího probádání. 

Tato práce zkoumá a interpretuje pozitivní ovlivnění posturální stability a 

motoriky u vybraných osob pomocí nejmodernějších přístrojových metod jako jsou 

právě posturografie, biofeedback nebo dnes už také novinky z oblasti zábavního 

průmyslu - herní konzole. 

Právě tyto herní konzole mohou být dobrou volbou pro mladší pacienty, kteří 

potřebují při terapii povzbudit a motivovat. V poslední době ale nejsou výjimkou ani 

seniorští pacienti, jejichž motivace a zaujetí hrou jim dává zapomenout na všední 

starosti a limitující bolest způsobenou nejčastěji artrotickými změnami kloubů 

(osteoarthritis.about.com/b/2008/02/24/nintendo-wii-helps-seniors-and-disabled-people-

stay-active.htm;http://ezinearticles.com/Nintendo-Wii-and-Arthritis-

Benefits&id=1600738). 

Biologická zpětná vazba je využívána v terapii lidí s poruchami rovnováhy již 

řadu let. V praxi se dnes používá několik systémů. Jedním z nich je vizuální zpětná 

vazba, při níž je změna polohy pacienta snímána pomocí stabilometrické plošiny. Na 

monitoru se zobrazuje zpětnovazebný signál o poloze pacientova COP („Center of 

Pressure“) a pacient je tak schopen lépe regulovat posturální reakce a udržet stabilní stoj 

(Kolář, 2009). 

Jinými slovy, díky možnosti okamžité zpětné vazby dochází u pacienta ke 

zlepšení koncentrace a tím k preciznějšímu provádění zadaných úkolů. 

Samotná terapie na herních konzolích probíhá prostřednictvím počítačových her, 

takže je určitě velmi zábavná a hlavně motivující. Hry jsou zaměřeny na zlepšování 

posturální stability nebo na trénink hrubé motoriky horní končetiny. 
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Konzole Nintendo Wii je dle mnoha zahraničních testů i studií spolehlivá a 

přínosná v hodnocení rovnováhy (posturální stability), tj. diagnostice, a také v terapii 

(Kořínková, 2009; Young, 2011; Rego, 2010; Kliem, 2010; Lange, 2009; Clark, 2010; 

Butler, 2010). Kromě toho je také přenosná, snadno manipulovatelná, široce použitelná 

a finančně nenáročná. Jde tedy bezesporu o přístroj, který si do budoucna zaslouží své 

místo v klinickém prostředí (Clark, 2010). 

V loňském roce byly vytvořeny webové stránky věnující se výhradně rehabilitaci 

pomocí herní konzole Nintendo. Tento druh terapie nese také svůj trefný a sympatický 

název „Wii-habilitation“. Internetové stránky přehledně popisují ovládání zařízení, 

princip fungování z technického hlediska a samozřejmě nechybí ani doporučení vhodné 

hry vzhledem ke konkrétní diagnóze (www.wiihabilitation.co.uk/therapy.shtml). 

Téma mne zaujalo a zvolila jsem si ho proto, že se domnívám, že terapie formou 

hry může být jedna z velmi účinných metod rehabilitace. Pokud hra pacienta dostatečně 

motivuje, dokáže ho zároveň nenásilně podvědomě stimulovat k positivní progresi 

v jeho zdravotním stavu (Kliem, 2010; Rego, 2010). 

Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k tomu, že za poslední dobu se 

objevilo spoustu testování, studií a článků o pozitivním efektu rehabilitace pomocí 

virtuální reality (Butler, 2010; Clark, 2009; Kliem, 2010; Nichols, 1997; Saposnik, 

February 2010, May 2010; Young, 2010 aj.).  To dokazuje, že se jedná o velmi čerstvou 

problematiku, která si zaslouží mnoho pozornosti. 

Úkolem této práce je objektivizovat výsledky z terapie na Nintendo Wii pomocí 

Synapsys Posturography System a cílem je prokázat pozitivní vliv na rozvoj posturální 

stability a motoriky pacienta po poškození mozku. 

Výběr pacientů vhodných pro terapii provedla Klinika rehabilitačního lékařství, 

Albertov (KRL). Jedná se o tři pacienty po poškození mozku s trvalými následky. U 

všech se vyskytuje centrální hemiparéza. 

Po poškození či poranění mozku je stabilita a motorika člověka mnohdy velmi 

narušena. Pro terapeuty je primárním zájmem co nejdříve začít rehabilitovat a pokusit se 

těmto lidem navrátit ztracené schopnosti a dovednosti v co největším rozsahu. 

Především jim pomoci znovuzískat co možná nejvíce soběstačnosti. 
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2 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Hlavním cílem práce je objektivně dokázat, že intenzivní terapie pomocí herní 

konzole Nintendo Wii má pozitivní vliv na rozvoj stability a motoriky u pacientů po 

poškození mozku. Domníváme se, že kladný efekt terapie se nám podaří prokázat 

posturograficky pomocí nového přístroje Synapsys Posturography System umístěného 

na KRL. 

Dílčími cíly bude: 

 Pokusit se odhadnout, pro jaké pacienty je terapie vhodná (dle diagnózy). 

 Doporučit vhodné hry (viz tab. č. 3) s ohledem na diagnózu a cíl terapie 

(trénink stability, hrubé motoriky, kognitivních funkcí aj.). 

 Zvážit, zda by bylo vhodné zařadit Nintendo Wii do programu stacionáře 

KRL. 
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3 HYPOTÉZY 
 

Samotná herní konzole Nintendo není na trhu úplnou novinkou, ale její využití v 

rehabilitaci pacientů po poškození mozku, eventuelně při poraněních hybného systému 

je záležitostí posledních přibližně čtyř až pěti let (Lange, 2009). 

Předpokládám, že i přesto, že pro pacienty bude pravděpodobně tato metoda 

zcela novou zkušeností, můžeme u nich během terapie pozorovat výraznější 

motivovanost a koncentraci, než při konzervativní pohybové léčbě. 

Další hypotéza se nabízí v oblasti sběru a hodnocení naměřených dat na začátku, 

v průběhu a na konci terapie. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že herní konzole 

Nintendo a její přídatné zařízení Wii Balance Board jsou původně čistě komerční 

produkty nevyžadující přísnou kalibraci ani pravidelnou technickou kontrolu, mohou 

být výsledky měření pomocí tohoto zařízení zkreslené či nekompletní. Velká část dat 

pravděpodobně nebude uložena v paměti přístroje tak, aby se dala zpětně získat a 

validně vyhodnotit. 

Navzdory přítomnosti mnoha úskalí měření, hodnocení i samotné objektivizace 

výsledků celé terapie předpokládám alespoň částečné zlepšení posturální stability u 

všech zúčastněných pacientů. Samozřejmě také záleží na jejich osobním přístupu, 

motivaci a ostatních již zmíněných podmínkách úspěšné terapie. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 
 

4.1 Teorie posturální motoriky a její řízení 
 

Přibližně 8. týden intrauterinního života, kdy má jedinec založeny prakticky 

všechny svaly, je zároveň počátkem vývoje geneticky daných motorických vzorců 

(Trojan et al., 2005). 

Reflexní posturální motorika v motorickém vývoji předchází všechny ostatní 

motoriky. Jejím úkolem je udržovat nepřetržitě nastavení polohy jednotlivých tělesných 

segmentů vůči gravitaci. (Véle, 2006; Čápová, 2008; Trojan et al., 2005). 

Véle (2006) definuje posturální motoriku jako ereismatický pohyb neviditelný za 

normálních podmínek. Stává se nápadným až při kolísání polohy provázené nejistotou 

z možnosti pádu. 

„Paní Ida Rolf před časem řekla, že zdravým tělem může gravitace nerušeně 

procházet. Takový člověk s ní žije v jakési pomyslné, příznivé symbióze. Tento stav mu 

dává pocit posturální jistoty, který je základem pro všechny hybné projevy člověka, a to 

jak pro lokomoci, tak pro všechny další senzomotorické činnosti“ (Čápová, 2008, p. 18). 

Posturální jistota je podle Čápové (2008) základem pro všechny hybné projevy 

člověka ještě dávno před dosažením vzpřímeného držení těla. Bez posturální jistoty není 

možná fyziologická jemná motorika, ani fyziologická dechová mechanika. Posturální 

jistota velice úzce souvisí také s psychikou jedince. 

Vše je úzce spjato i s komunikací (řeč, písmo, gestikulace, grimasy) a také 

s funkcí vnitřních orgánů (Trojan et al., 2005; Véle, 2006). Z postury lze odečíst řadu 

informací týkajících se organismu jako celku (Véle, 1995). 

Oscilací těžiště kolem střední polohy zajišťuje posturální motorika pohotovost 

k rychlému přechodu z klidu do pohybu a naopak. Tato pohotovost k akci má pro tělo 

ochrannou funkci. 

Posturální motorika: 

 zajišťuje výchozí, tj. startovací polohu – atitudu. 

 stabilizuje průběh pohybu 

 zajišťuje polohu konečnou, která je výchozí polohou pro další pohybovou 

sekvenci. (Véle, 1995, 2006) 

 



 

16 
 

4.1.1 Programové řízení polohy a pohybu 

 

Veškerá hybnost je podmíněna reflexním svalovým tonem, na němž je 

vybudován systém postojových a vzpřimovacích reflexů. Řízení polohy (tzv. motorický 

systém polohy) se účastní subkortikospinální struktury mozku a vermis, tj. zejména 

retikulární formace a mozeček. Posturální funkce ovlivňuje příslušná aferentace – 

proprioceptory, statokinetické čidlo. Motorický systém polohy je základem pro tzv. 

motorický systém pohybu, tj. cílenou motoriku (Trojan et al., 2005). 

Udržování polohy dle nastaveného programu funguje reflexně na základě zpětné 

vazby (feed back). Primárně je řízeno mozkovým kmenem a vestibulárními jádry 

(Trojan et al., 2005). Velký význam má propriocepce z okohybných svalů a oblasti horní 

krční páteře. Zde je umístěno nejvíce proprioceptických čidel. Nejvýznamnějšími 

proprioreceptory jsou svalová vřeténka a šlachová tělíska (Véle, 1995). 

Na programovém řízení polohy a pohybu se stejnou měrou podílejí také 

interoceptivní (informace o stavu a funkci vnitřních orgánů) a nociceptivní (bolestivé) 

signály chránící organismus před přetížením či poškozením. Uplatňují se i signály 

exteroceptivní tlakové, optické či akustické. Mechanismem tzv. dopředné vazby (feed 

forward), tj. krátkodobé predikce situace, zajišťují správné nastavení postury a následně 

volbu vhodné stabilizační reakce (Véle, 1995; Trojan et al., 2005). 

Příjem informací významných pro hybnost, jejich zpracování, integrace v CNS a 

výstup prostřednictvím odpovídající svalové činnosti bývá souhrnně nazýván pojmem 

senzomotorika (Trojan et al., 2005). 

Novější poznatky o motorických drahách dělí motorický systém na dvě odlišné 

části: spouštěcí systém-alfa a nastavovací systém-gama. Dříve systém pyramidový a 

mimopyramidový (Véle, 2006). 

Gama-systém nastavuje podmínky pro realizaci pohybu. Předchází aktivitu  

alfa-systému, který volní pohyb spouští a řídí jeho průběh. Dráhy gama-systému 

vystupují z formatio reticularis v mozkovém kmeni a jdou ke gama-motoneuronům 

v míše. Alfa-systém vychází z kortexu a z některých struktur subkortikálních (např. 

řízení postury vestibulospinální drahou). Za hlavní dráhu volní hybnosti se považuje 

dráha kortikospinální (Véle, 2006). 

Pohybový program, skládající se z jednotlivých jednoduchých pohybových 

vzorů, je uložen v paměti, ze které se dá vyvolat. Pokud tyto programy účelně 

„neoživujeme“, tj. neopakujeme, dochází ke ztrátě podrobností uloženého vzoru a jeho 
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postupnému „zapomínání“. Tento důležitý poznatek je předpokladem pro docílení 

terapeutického efektu motivovaným opakovaným cvičením (Véle, 2006). 

 

4.1.2 Stabilizace polohy a pohybu 

 

Termín stabilita se užívá v technice k popisu chování pevných těles, na které 

působí zevní síly. Lidské tělo však nemá přesně definované tvarové vlastnosti pevného 

tělesa, jeho tvar je proměnlivý. Při jeho popisu se tedy užívá pojmu aktivní stabilizace 

nebo se hovoří o stabilizaci postury (Véle, 2006). 

Posturální stabilizace je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil a 

je řízena CNS (Kolář, 2009). Ve statické poloze svaly zajišťují relativní tuhost skloubení 

koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů (koaktivace), která umožňuje v dané 

poloze vzdorovat gravitační síle (Kolář, 2009). 

K řízení stabilizace konkrétní polohy je nutné mít vytvořeny určité základní 

vzory (movement patterns, podprogramy, stereotypy) organizované v pohybovém 

programu. Na polohový program navazuje program pohybový sloužící k realizaci 

pohybového záměru (Véle, 1995). 

Na dolních končetinách se svalstvo zapojuje zpravidla směrem 

distoproximálním, svalstvo osové se aktivuje od hlubokých drobných svalů k silnějším 

povrchovým (Véle, 1995). 

 

4.1.2.1 Stabilizace vzpřímené polohy 

 

Vzpřímené držení těla můžeme definovat jako „uspořádání pohybových 

segmentů v podélné ose těla probíhající ve vertikále tak, aby vzdálenost od paty, 

opírající se o podložku, k vrcholu hlavy byla co největší (při zachování mírných 

fyziologických zakřivení páteře)“. (Véle, 2006, p. 102) 

Vzpřímené držení je výchozí pozicí pro většinu lidských činností. Vyžaduje 

dokonalou svalovou souhru konkrétních svalových skupin pro udržení rovnováhy 

v gravitačním poli. (Molnárová, 2005) Je převaha extenze nad flexí a jsou kladeny vyšší 

nároky nejen na aktivitu svalovou, ale i na koordinační funkci řídící nervové soustavy a 

v neposlední řadě také na respirační muskulaturu (Véle, 1995). 

Udržování vzpřímeného držení závisí jak na fyzikálních parametrech (gravitace, 
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hmotnost, výška, vlastnosti oporné plochy atd.), tak na svalové aktivitě (Véle, 2006). 

Je známo, že stabilizace do stran je snazší než stabilizace předozadní (Véle, 

1995). Lze si to ozřejmit například při jízdě v tramvaji, kde spíše zvolíme stoj jedním 

bokem ke směru jízdy a využíváme tedy spíše latero-laterální stabilizaci. 

Zhoršení stabilizace těla ve vertikále se projevuje titubacemi neboli kolísáním 

(Véle, 2006). 

 

4.1.2.2 Stabilizace volního pohybu 

 

Volní motorika je řízena kortikálně a prostřednictvím pohybového aparátu se 

realizuje. Podstatná je také funkce limbického systému - pohyb předchází představa 

v mysli a provedení pohybu je stimulováno emocí (podnětem) a kontrolováno 

racionálně (Véle, 2006). 

Posturální systém je aktivní i při pohybu. Působí jako brzdící negativní zpětná 

vazba, kterou se pohyb stabilizuje (Véle, 2006). 

U centrálních poruch hybnosti se mění průběh pohybu, jeho časování a může se 

objevit i výskyt spontánních (mimovolních) pohybů (Véle, 2006). 

 

4.1.2.3 Stabilizace lokomoce 

 

„Stabilní pohyb je takový, který je lineární nebo rotační a při působení síly 

nemění směr ani rychlost náhodně, ale pouze podle určitého předem stanoveného 

programu“ (Véle, 1995. p. 116). 

Chůze je složitý zautomatizovaný proces a je natolik individuální, že lze podle 

něj i identifikovat jedince. Chůze je řízena CNS, ale také je do značné míry ovlivňována 

aferencí z periferie (bolest, poruchy propriocepce, senzomotoriky, omezením kloubních 

rozsahů, sklonem pánve atd.). 

Z hlediska centrálních poruch je u chůze důležitý mechanismus přenosu zátěže 

mezi švihovou a opornou končetinou. 

U spastických centrálních poruch vázne flexe a převažuje extenzi dolní 

končetiny. Švihová fáze kroku je provedena cirkumdukcí s extenzí končetiny. Na horní 

končetině naopak vázne extenze při převažující flexi (Véle, 2006). 
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4.2 Posturální systém 
 

Lidské tělo je ve své podstatě z biomechanického hlediska velmi nestabilní 

systém. Je to dáno tím, že jde o případ „obráceného kyvadla“ (viz obr. č. 1) s malou 

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

Posturální systém zahrnuje systém axiální a k tomu oblast pánve a dolních 

končetin, které se podílejí na lokomoci (Véle, 1995). 

Vývojově starší axiální systém je tzv. osový systém hybnosti se svaly 

soustředěnými kolem páteře a sloužícími k udržování vzpřímeného držení trupu. Patří 

sem i svaly činné při dýchání. Dýchací pohyby a motorika se vzájemně ovlivňují (Véle, 

1995). 

Posturální systém nastavuje a udržuje konfiguraci jednotlivých segmentů těla 

v klidové i výchozí účelově orientované poloze (atitudě), ze které vychází pohyb (Véle, 

2006). 

 

 

Obr. č. 1: Model těla jako obrácené kyvadlo 

 
(Vařeka, 2002a., p. 119) 
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4.2.1 Posturální stabilita 

 

Posturální stabilitou rozumíme schopnost organismu zajistit takové držení těla, 

aby nedošlo k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu. Znamená kontinuální 

„zaujímání“ stálé polohy (Kolář, 2009). Je stavebním kamenem posturální motoriky.  

Véle (1995) chápe stabilitu jako míru úsilí potřebného k porušení rovnováhy 

ležícího tělesa v gravitačním poli. Stabilita se obecně vnímá jako polohová či pohybová 

jistota. 

Řízení posturální stability je zajištěno pomocí strategií -  proaktivní a reaktivní. 

Druhé dělení popisuje strategii statickou a dynamickou (Vařeka, 2002a). 

Během volby vhodné strategie hrají významnou úlohu aktuální fyzický a 

psychický stav i předchozí zkušenost (Vařeka, 2002b). 

Základní podmínkou stability ve statické poloze je, že těžiště se musí v každém 

okamžiku promítat do opěrné báze (viz kapitola 4.2.3.1). Porušení této zásadní 

podmínky znamená nutnost vyvinout značnou svalovou sílu pro udržení rovnováhy. 

Dochází tak k přetěžování pohybového aparátu, zejména ligament a svalů (Kolář, 

2009). 

V krajním případě nastupuje dynamická strategie, což vede k dočasnému 

„nouzovému“ přemístění plochy kontaktu s podložkou, např. úkrokem, chycením se 

pevné opory atd. Pokud ani dynamická reakce není dostatečná, systém rezignuje a 

přechází na program „preventivního“ řízeného pádu (Vařeka, 2002b). 

Dlouhodobě nerovnovážný stoj zprvu koriguje vyšší svalová aktivita 

s doprovodnou hypertonií, posléze bolest a později vznik deformity (Kolář, 2009). 

 

4.2.1.1 Složky řízení posturální stability 

 

Pro zabezpečení posturální stability je nevyhnutelný neustálý přísun informací 

z okolního prostředí prostřednictvím různých typů senzorů, výkonné řídící funkce CNS 

a prostřednictvím funkčního pohybového systému (Molnárová, 2009). 

 

Senzorická složka 

Informace přicházejí do CNS z receptorů podávajících zprávy ze zevního i 

vnitřního prostředí, které se porovnávají s informacemi obsaženými v paměti a 
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používají se k řízení stabilizace (Véle, 2006). 

Mezi hlavní nástroje tohoto systému patří především propriocepce, zrak a 

vestibulární aparát (Vařeka, 2002a; Molnárová, 2009). 

Propriocepce zajišťuje příjem informací ze svalů, šlach a kloubních pouzder 

(Véle, 2006). Maximální koncentrace proprioreceptorů je v oblasti cervikokraniální a 

sakrální. Mimo osový orgán také na plosce nohy, která má podstatný vliv na držení těla 

(Molnárová, 2009). Svalová vřeténka jsou uložena v podélné ose svalu mezi vlastními 

svalovými vlákny a reagují na pasivní protažení svalu. Informují o rychlých změnách 

délky svalu při pohybu a o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité 

polohy. Šlachová tělíska jsou naopak umístěna na rozhraní svalu a šlachy a reagují na 

pasivní protažení i na svalovou kontrakci. Aktivují se při napnutí šlachy a tím chrání 

sval i šlachu před přetížením (Ambler, 2006). 

Vestibulární systém podává informace o směru gravitace jak v klidu, tak i při 

pohybu (Véle, 2006). Funkcí vestibulárního aparátu je koordinace pohybů hlavy a očí a 

udržování rovnováhy na základě porovnávání vjemů zrakových a proprioceptivních s 

regulací svalového tonu (Ambler, 2006; Véle, 2006). Vestibulární systém se uplatní 

zejména při rotačních pohybech a jiných rychlých změnách polohy hlavy (Vařeka, 

2002b). 

Zrak jako „distanční“ receptor informuje o okolním prostoru a výrazně ovlivňuje 

stabilizační proces. Očima se „opíráme“ a získáváme tak posturální jistotu, ale i 

nejistotu. Zrakové informace výrazně pomáhají kontrolovat polohu a postavení hlavy a 

jsou hlavním nástrojem pro orientaci v prostoru. V klidném stoji při zavřených očích se 

zpravidla zvyšuje rychlost a variabilita změn polohy těžiště těla (Vařeka, 2002b). 

Účast exteroceptorů uložených v kůži bývá často nedoceněna a přehlížena. 

Informace z Ruffiniho (vnímání teploty) a Maissnerových tělísek (vnímání dotyku) 

slouží k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i polohy těžiště (Vařeka, 2002b). 

Při výpadu některé senzorické složky je pohyb možný zvýšenou aktivací složky 

jiné. Liší-li se vzájemně informace z různých receptorů, stávají se zdrojem pohybové 

nejistoty (Véle, 2006). 

 

Řídící složka 

Zajišťování polohy je primárně řízeno hybnými centry mozkového kmene 

(retikulární formace), vestibulárními jádry a mozečkem. Základem všech posturálních 

reflexů je svalový tonus (Trojan et al., 2005). 
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Retikulární formace (RF) shromažďuje všechny aferentní signály ze smyslových 

receptorů. Odtud vycházejí dráhy do míchy (excitabilita motoneuronů), mozkového 

kmene, limbického systému (intenzita emoce) a neokortexu (racionální kontrola 

pohybu). RF připravuje podmínky pro pohyb. (Véle, 2006) 

Mozkový kmen řídí logistiku. Zajišťuje polohu těla, má vliv na činnost míšního 

segmentu cestou několika sestupných drah. Největší význam má dráha vestibulospinální 

a retikulospinální. První z nich přenáší do míchy impulzy z vestibulárních receptorů a 

z vestibulární části mozečku. Vychází převážně z Deitersova vestibulárního jádra, které 

má facilitační vliv na reflexní aktivitu míchy a svalový tonus. Jeho stimulace excituje 

motoneurony α i γ extenzorových svalových skupin, zatímco motoneurony flexorů se 

inhibují. Retikulospinální dráha má dvě složky – dle zdroje v oblongátové a pontinní 

části RF. Stimulace oblongátové složky inhibuje svalový tonus, myotatické reflexy a 

pohyby vyvolané korovou stimulací. Pontinní složka má na míšní segment vliv 

převážně excitační. Vlákna obou složek končí převážně na interneuronech a ovlivňují 

jejich prostřednictvím α i γ motoneurony (Trojan et al., 2005). 

Mozeček (cerebellum) optimalizuje hybné reflexy polohy (Trojan et al., 2005). 

Patří k sestupným drahám motorickým (pyramidovým, extrapyramidovým), je spojen 

s motorickou i senzitivní mozkovou kůrou a je připojen i k vzestupným drahám 

senzitivním (Ambler, 2006). Mozečkové systémy mají schopnost vypočítávat optimální 

provedení pohybu, schopnost extrapolace (zmíněná feed forward), zpětnovazebné 

kontroly pohybu i jeho koordinace a korekce. Mozeček také rozhoduje o správném 

časovém sledu zapojení jednotlivých svalů (tzv. timing). (Véle, 2006; Ambler, 2006; 

Trojan et al., 2005). 

Dalším řídícím prvkem je svalový tonus jako předpoklad veškeré hybnosti a 

základ všech posturálních reflexů (Trojan et al., 2005). Svalový tonus je reflexně 

udržované napětí ve svalu a je definován jako stupeň odporu při pasivním pohybu 

v pohybovém segmentu. Je zajištěn a udržován především proprioreceptivními 

spinálními reflexy a γ-systémem. Gama-systém, řízený retikulární formací, inervuje 

svalová vlákna uvnitř svalových vřetének (intrafuzální vlákna) a takto reguluje úroveň 

jejich dráždivosti (Trojan et al., 2005). Na regulaci tonu se podílí všechny regulační 

okruhy: pyramidový, extrapyramidový, mozeček, RF, spinální motorický okruh 

(Ambler, 2006). Jako posturální tonus je označován izometrický stah antigravitačních 

svalů. Tento tonus zabezpečuje vzpřímený stoj. Je řízen reflexně z míšních a 

mozkových center (Trojan et al., 2005). 
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Svalové napětí je ovlivňováno řadou faktorů, mezi nimiž je nutno zdůraznit vliv 

psychiky a bolesti, kdy se klidové napětí zejména některých svalů zvyšuje. Zvláštním 

typem zvýšeného svalového napětí je spasticita a rigidita vznikající při poškození CNS. 

Naopak při lézi periferního motoneuronu vzniká hypotonie až atonie. Více viz kapitola 

4.5.1. (Nevšímalová, 2002). 

 

Výkonná složka 

Výkonnou složkou je pohybový systém. Zásadní úlohu hrají kosterní svaly. 

(Vařeka, 2002a). 

Svaly tvoří zdroj síly pro vznik aktivního pohybu, držení, brzdění či překonávání 

zevní síly. Svalová vlákna sdružená do motorických jednotek produkují mechanickou 

energii a tvoří základní element funkce svalu řízený motoneurony. Asynchronním 

náborem motorických jednotek se plynule vyvíjí síla (Véle, 2006). 

Posturální motorika pracuje více s tonickými svaly schopnými vyvíjet sice menší 

úsilí, ale po delší dobu. Při lokomoci, ale i při jemné motorice, se používá více 

fázických svalů, schopných vyvinout rychle větší sílu po kratší dobu. 

 

4.2.1.2 Faktory ovlivňující stabilitu 

 

Tyto faktory rozdělujeme v zásadě na faktory fyzikální a neurofyziologické 

(Véle, 1995). 

Mezi faktory fyzikální počítáme hlavně opornou plochu (velikost, adhezivita), 

hmotnost a polohu těžiště, charakter kontaktu těla s opornou plochou, postavení a 

vlastnosti hybných segmentů (Véle, 1995). 

Mezi hlavní neurofyziologické faktory, které ovlivňují stabilitu, patří procesy 

psychické a vlivy vnitřního prostředí, procesy nastavující excitabilitu (souvisí se stavem 

„připravenosti“ či stavem „odpočinku“ dle současného stavu organismu a zevního 

prostředí), spouštějící pohybové programy a procesy zpětnovazebné. (Véle, 1995) 

 

4.2.1.3 Terminologie 
 

Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na 

změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a neřízenému pádu 
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(Kolář, 2009). 

Rovnováha (balance) označuje soubor statických a dynamických strategií 

k zajištění posturální stability. Patří sem děje označované nepřesně jako postojové a 

vzpřimovací reflexy (Véle, 1995). 

Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, ze kterých má 

v běžném životě největší význam síla tíhová. Její funkci charakterizuje výrok, že 

„postura provází pohyb jako stín“ (Čápová, 2008, p. 18). 

Atitudou rozumíme cíleně orientovanou posturu, která je účelová, nesoucí 

v sobě informace o pohybovém záměru (Hálková, 2011). 

Napřímení znamená vědomé (volní) „narovnání“ osového orgánu, které usnadní 

jeho vzpřímení, tj. zaujetí postury. Při napřímení mají zásadní význam autochtonní 

muskulatura a hluboké flexory krku (Vařeka, 2002a.). 

Opěrná plocha (Area of Support, AS) je tou částí plochy kontaktu podložky 

(AC) s povrchem těla, která je plně využita k vytvoření opěrné báze. AS je součástí AC. 

Opěrná báze (Base of Support, BS) je ohraničena nejvzdálenějšími okraji AS. Při 

stoji rozkročném se BS zvětšuje při nezměněné AS. BS leží v rovině kolmé na 

výslednici uvažovaných zevních sil, nemusí být tedy nutně horizontální (Vařeka, 

2002a.). 

Úložná plocha (Area of Load, AL) je plocha kontaktu podložky a těla v případě, 

kdy není zorganizován segmentový systém těla. Není zde vytvořena BS a tedy ani 

postura ve smyslu řízeného držení (např. u novorozence, pacient v hlubokém 

bezvědomí). (Vařeka, 2002a) 

COM – Centre of Mass, těžiště. Jedná se o hypotetický „hmotný bod“, do 

kterého je soustředěna veškerá hmotnost těla (Vařeka, 2002a.). 

COG – Centre of Gravity, průmět společného těžiště těla do roviny opěrné báze 

(BS). Ve statické poloze se COG musí vždy nacházet v BS (Vařeka, 2002a.). 

COP – Centre of Pressure, je působiště vektoru reakční síly podložky. Jeho 

polohu lze spočítat z hodnot reakční síly naměřených v rozích silové (stabilometrické) 

plošiny nebo také jako vážený průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné 

plochy. Poloha COP je ovlivněna polohou těžiště, aktivitou svalstva bérců apod. 

(Vařeka, 2002a) 

 

 

 



 

25 
 

4.2.2 Posturální funkce 

 

Posturální funkce je realizována převážně axiálním systémem. Ten připravuje 

výchozí polohu, tj. mění posturu „neurčitou“ na posturu orientovanou (atituda), která se 

ihned začíná řídit zamýšleným pohybem. Velkou roli v tomto procesu hraje autochtonní 

muskulatura páteře, která reaguje již při pouhé představě o pohybu. Posturální funkce 

pohyb předchází, provází a zakončuje (Véle, 1995). 

Stanovení jednotného standardu pro správné držení těla je prakticky nemožné, 

neboť pro každého je správné držení odlišné (Kolář, 2009). 

Posturální funkce je ovlivněna mimo jiné i funkcí vnitřních orgánů a psychikou, 

a proto lze z postury vyčíst i řadu informací, které se týkají organismu jako celku (Véle, 

1995). 
 

4.2.2.1 Posturální ontogeneze 
 

Pokud vyšetřujeme držení těla, vycházíme ze srovnání s tzv. ideální posturou. 

Ideální postura je determinována centrálním programem a její vývoj je jedním z 

principů motorické ontogeneze. Lze ji popsat jako schopnost kvalitního zaujmutí polohy 

v kloubech, jejich zpevnění prostřednictvím koordinované svalové aktivity a vývoj 

nákročné a opěrné funkce (Kolář, 2009). 

Podkladem pro ideální modely držení těla během motorického vývoje jsou 

globální diferenciace svalových funkcí. Rozhodující je vyrovnání se s gravitací a 

schopnost svalstva měnit směr působení (vektor, punctum fixum). Diferenciace 

svalových funkcí znamená, že stejný sval působí jednak k začátku svalu, jednak směrem 

k jeho úponu (Vojta, 2010). 

Ve vývoji motoriky se nejprve realizují posturální programy a teprve na ně 

navazují programy lokomoční a obratné hybnosti (Véle, 2006). 

Je známo, že funkce formuje orgán (Véle, 2006). Během zrání CNS, které trvá 

přibližně prvních 5 až 6 let života, vznikají svalové souhry, které mají formativní vliv na 

morfologický vývoj osového orgánu (Kolář, 2006, 2009). 

Nejviditelněji se tento vztah prezentuje u poruch CNS, při kterých vlivem 

dysbalance svalové aktivity působící na růstové štěrbiny nevzniká pouze porucha 

posturálních funkcí, ale i poruchy anatomické s biomechanickými důsledky pro kloub 

(anteverze pánve, protrakce ramen, scapulae alatae aj.). (Kolář, 2009) 
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4.2.2.2 Typy stabilizace 

 

Véle (2006) popisuje dva základní typy stabilizace, a to stabilizaci vnitřní 

segmentovou řízenou krátkými hlubokými stabilizačními svaly, a stabilizací zevní, 

sektorovou nebo celkovou, řízenou delšími povrchněji uloženými záběrovými svaly. 

Vnitřní stabilizace je vykonávána svaly v oblasti páteře (tzv. hluboký stabilizační 

systém). Citlivé receptory (hlavně krční páteře) dostávají informace o připravovaných 

odchylkách od střední polohy obratlů, následuje blesková korekce a prevence 

destabilizace. Řízení a regulace vnitřní stabilizace je zajištěna mozečkem (Véle, 2006). 

Na stabilizaci se nemalou měrou podílí i dýchací pohyby v případě správného 

fungování hlubokého stabilizačního systému. 

Vnější stabilizace představuje pohyby většího rozsahu, zřetelnější odchylky od 

středu ve smyslu flexe, extenze, lateroflexe trupu, pohyby končetin atd. Zapojují se tzv. 

záběrové svaly spojující páteřní sektory a připojující končetiny přes jejich pletence 

k osovému orgánu (Véle, 2006). 

 

4.2.2.3 Vliv dechových pohybů na stabilizaci 

 

Obecně řečeno extenze trupu podporuje inspiraci, flexe trupu podporuje expiraci 

a inspiraci ztěžuje. Dech ovlivňuje také nervovou a svalovou aktivitu. Facilitační efekt 

má zadržení nádechu před výdechem a tlumící vliv zadržení výdechu před nádechem, 

což se mimochodem využívá například pro dosažení relaxace (Véle, 2006). 

Nejdůležitějšími svaly podílejícími se jak na mechanice dýchání, tak na 

stabilizaci páteře jsou m. transversus abdominis, bránice a svaly pánevního dna. 

M. transversus abdominis předchází aktivitu ostatních břišních svalů. Jeho 

aktivitou se zvyšuje napětí v torakolumbální fascii, břišní stěna se přitlačuje k páteři a 

tím se brání přílišnému vyklenutí břišní stěny při nádechu. Dochází tak ke zpevnění 

zvýšením nitrobřišního tlaku při inspiraci pomocí bránice a ostatních jmenovaných 

svalů. Tato aktivita zpevňuje držení páteře (Véle, 2006). 

Správné nastavení a souhra těchto svalů společně s extenzory trupu se projeví 

stlačením trupu v předozadním směru. Hrudník se při dýchání rozšiřuje více do stran 

než dopředu a páteřní křivky se mírně vyrovnávají (Véle, 2006). 
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4.2.3 Poruchy posturální stability 

 

Poruchy postury můžeme shrnout do tří základních skupin: 

a) Poruchy anatomické – jsou poruchy vrozené nebo získané. Příkladem je 

anteverze kyčelních kloubů, dysplazie sakrální kosti, poúrazově vzniklé morfologické 

změny (např. stav po kompresivní zlomenině obratle apod.) 

b) Poruchy neurologické – vyplývají z neurologické syndromologie. Jedná 

se o poruchy mozečkové, vestibulární, extrapyramidové atd. 

c) Poruchy funkční – jde o dysfunkce posturálně stabilizačních svalů během 

pohybu i statických pozic. Nejčastěji je vyšetřujeme pomocí testů a vyšetřením porušení 

distribuce svalového napětí, které se nejviditelněji promítá do způsobu držení těla. 

(Kolář, 2009) 

K hlavním příčinám funkčních poruch stability patří centrální koordinační 

porucha, způsob vypracovávání vlastních stereotypizovaných pohybů (posilování, 

korekce, psychický stav jedince) a porucha kontroly nocicepce (Kolář, 2009). 

Poslední ze zmíněných příčin funkčních poruch je velmi významná, týká se 

oblasti automatických obranných reakcí. Jde o tzv. „nouzový šetřící program“ (Kolář, 

2009, p. 42). V místě poškození vzniká hypertonie a svalový útlum, a tak dochází k jeho 

přirozené fixaci, k omezení funkce přilehlých svalů a zabránění případné další 

traumatizace tkání (Kolář, 2009; Véle, 2006). 

Důsledkem všech příčin vedoucích ke změnám posturálních funkcí je 

jednostranné přetěžování, které při dlouhodobém trvání vede ke vzniku morfologických 

poruch (získaná spondylolistéza, degenerativní změny kloubů atd.). (Kolář, 2009) 

 

4.2.3.1 Diagnostika a možnosti terapie 

 

V počátcích poruch stabilizačního systému se jedná o korekční pohyby ve stoji 

probíhající disto-proximálně (Véle, 2006). 

Pokud se stabilita nadále zhoršuje, dochází nejprve k plantární flexi prstců 

rozšířením oporné báze směrem dopředu. S rozvojem poruchy se aktivita šíří až na 

lýtkové svaly, jejichž zvýšenou činnost pozorujeme a nazýváme „hrou šlach“. Dále se 

aktivují stehenní svaly, později svaly trupové a nakonec i svalstvo horních končetin 

(abdukční držení paží). (Véle, 2006) 
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Vyšetřování oporné posturální hybnosti lze rozdělit do několika fází, které 

sledují motorický vývoj individua z horizontální polohy do vertikály (poloha vleže, 

přechod do polohy vsedě či do stoje, udržování vertikální polohy vsedě i vestoje a 

udržování postury při působení náhlé zevní síly a při lokomoci). (Véle, 2006) 

Existují také klinické standardizované testy (např. Bergova funkční škála 

rovnováhy, Tinetti Gait Posture and Balance Test). V dnešní době můžeme testovat 

s využitím techniky (videozáznam, silové plošiny, EMG apod.). K nejznámějším 

moderním metodám patří tzv. stabilografie (také stabilometrie či posturografie) a 

Footscan (Vařeka, 2002b). 

Terapie poruch posturálně-lokomočního systému je problematická vzhledem 

k pestrosti jejich příčin i projevů. U centrálních poruch spastického i chabého 

charakteru je aferentní signalizace z proprioreceptorů ve velké nerovnováze s eferencí, 

tím je řídící schopnost značně poškozena (Véle, 2006). 

Prakticky okamžitě vlivem nesprávného nastavení postury se objevuje 

patologické zvýšení svalového tonu (spasticita) a prohlubuje se svalová dysbalance. 

Tato situace postupně vede ke vzniku až trvalé kontraktury a tím také deformace 

pohybového segmentu (Véle, 2006). 

Farmakologická léčba snižující hypertonus nemá pro rehabilitaci přílišný 

význam, jelikož působí na agonisty i antagonisty současně (Véle, 2006). 

Poněkud lepšího účinku lze dosáhnout lokální aplikací specifického farmaka, 

botulotoxinu, blokujícího přenos vzruchů na neuromuskulární ploténce konkrétního 

svalu. Následná péče fyzioterapeuta po tomto zákroku může dosáhnout příznivějších 

výsledků (Véle, 2006). 

Nejsou bez efektu ani tzv. relaxační techniky, jakou je například autogenní 

trénink dle Schultze, ale vyžadují enormní úsilí a účinný pedagogický proces (Véle, 

2006). 

V posledních několika letech se rozvíjí terapie přístrojová umožňující vedle 

vyšetření i terapii prostřednictvím virtuální reality. 
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4.3 Mechanismy poranění a poškození mozku 
 

Všechny typy poranění mohou mít za následek smrt či těžké trvalé poškození 

jedince a obzvlášť to platí o poškození mozku. Odhaduje se, že v České republice je 

ročně hospitalizováno více než 80 tisíc osob. Z toho 48 tisíc pacientů pro cévní 

onemocnění mozku a 28 tisíc s poraněním mozku (Powell, 2010). 

Z dalších statistických výzkumů vyplývá častější výskyt poranění mozku u 

mužů, u mladých osob od 15 do 19 let a u osob nad 65 let (Powell, 2010). 

Polovina všech úrazů CNS je následkem dopravních nehod, nejméně poranění se 

vyskytuje při fyzickém napadení (Powell, 2010). Souvisí to hlavně s neustálým 

rozvojem motorismu, a právě proto jsou predilekčně postiženy právě osoby v mladém 

věku (Nevšímalová, 2002). 

Mezi nejčastější mechanismy poranění CNS patří translační úraz hlavy, 

akcelerační úrazy (lineární nebo rotační), dále nejrůznější infekce bakteriální, 

parazitární, virové, kdy jde o celkové onemocnění, avšak neurologická 

symptomatologie převládá. Velmi častým mechanismem poškození mozku je ischemie 

(nedokrvení) či krvácení do mozkové tkáně (hemoragie) vlivem cévního onemocnění 

(Nevšímalová, 2002). Nelze opomenout zmínit nádorová onemocnění, neurologická 

onemocnění a další možné příčiny (hypoxické stavy, intoxikace atd.). 

 

4.3.1 Kraniocerebrální poranění 

 

Kraniocerebrální traumata, úrazy hlavy včetně mozkového postižení, dělíme na 

primární a sekundární (Nevšímalová, 2002). 

Další dělení uvádí poranění mozku tupé, ostré, zavřené a penetrující. Hlavním 

mechanismem u zavřených poranění je posun a náraz mozku v nitrolební dutině 

(Ambler, 2006). 

Primární mozková poranění vznikají bezprostředně v souvislosti s traumatem a 

zahrnují fraktury lebky, mozkové kontuze (zhmoždění), hematomy či drobné krevní 

výrony, lacerace (roztržení mozkové tkáně) a difúzní axonální poranění (Ambler, 2006). 

Sekundární změny vznikají s odstupem času. Mohou být intrakraniální či 

systémové (Nevšímalová, 2002). Jsou léčebně ovlivnitelné a potenciálně reverzibilní 

(Ambler, 2006). Sekundární inzulty jsou cerebrální hematomy, edémy, zvýšený 
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intrakraniální tlak, cerebrální vazospasmy, intrakraniální infekce, epilepsie a poranění 

tepen. Mezi systémová patří hypoxémie a hypotenze, pyrexie, anémie, abnormální 

krevní srážlivost, hyponatrémie atd. (Nevšímalová, 2002; Ambler, 2006; Powell, 2010). 

Jako poslední klasifikaci uvedu dělení dle závažnosti poranění na poranění lehká 

(komoce mozková, krátká porucha vědomí), středně těžká (ztráta vědomí po dobu minut 

až hodin) až těžká (kontuze, hematomy atd.), typická prolongovaným bezvědomím po 

několik týdnů i měsíců (Nevšímalová, 2002; Ambler, 2006). 

Pro fyzioterapii jsou podstatné případné ložiskové nálezy (hemiparéza, afázie, 

postižení hlavových nervů atd.), parkinsonský syndrom jako následek mozkových 

kontuzí a difúzního axonálního poranění, poruchy stoje a chůze spojené s inkontinencí a 

demencí po středně těžkých až těžkých kraniotraumatech. Kognitivní poruchy mohou 

přetrvávat několik měsíců, mají však ve většině případů přechodný charakter a je zde 

velká šance k plné úpravě (Ambler, 2006; Kolář, 2009). 

 

4.3.2 Neuroinfekce 

 

Nervový systém odpovídá na infekční noxu nespecificky zánětlivou reakcí, 

edémem a překrvením. Příznaky se projevují dle místa největšího postižení. Společnými 

symptomy jsou zvýšení tělesné teploty, meningeální jevy a u meningoencefalitid bolesti 

hlavy (Nevšímalová, 2002). 

Převážné postižení určité části nervové soustavy se projevuje mimo jiné i 

lokálními příznaky – u rombencefalitid závratěmi a mozečkovými příznaky, u myelitid 

známkami míšní léze, u periferních nervů smíšeným postižením motoricko – 

senzitivním aj. Centrální parézy se vyskytují u meningitid, myelitid a častěji u 

encefalitid. V pestrém klinickém obrazu neuroinfekce nechybí ani poruchy čití a 

parestézie (meningitidy, encefalitidy, nejvíce však polyradikuloneuritidy a 

polyneuritidy), vegetativní příznaky jako vertigo, nauzea, zvracení (akutní meningitis, 

rhomboencefalitis). (Nevšímalová, 2002) 
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4.3.3 Cévní onemocnění 

 

Z cerebrovaskulárních chorob jsou nejpodstatnější arteriální. Mozek je 

prvořadým orgánem, a proto regulace mozkové cirkulace a zajištění stálého mozkového 

průtoku je odlišné od poměrů v jiných tělesných orgánech. (Ambler, 2006) 

Funkce mozku je nejvíce ze všech závislá na přísunu kyslíku a glukózy. 

Spotřeba kyslíku je 3,5 ml na 100g mozkové tkáně, což znamená v celkovém součtu 15 

– 20% kyslíku potřebného pro celé tělo. Spotřeba glukózy je 5,5 mg na 100g mozkové 

tkáně (Ambler, 2006). 

Hlavními příčinami cévních onemocnění jsou ateroskleróza (ztluštění a ztvrdnutí 

arteriálních stěn nahromaděním tukových látek), hypertenze (vysoký krevní tlak), 

embolizující srdeční vady, malformace mozkových cév, vzácně vaskulitidy, disekce a 

jiné choroby (Ambler, 2006). 

 

4.3.4 Onkologická onemocnění 

 

Mozkové nádory dělíme na primární a sekundární. Primární nitrolební nádory 

vznikají bujením gliových, ependymových buněk a buněk podpůrné tkáně. Tyto 

novotvary nemetastazují. Sekundární nádory jsou způsobeny metastázemi nádorů jiných 

i vzdálených orgánů (Nevšímalová, 2002; Ambler, 2006). 

Nádory z mozkové tkáně mají histologicky variantu benigní i maligní. Pojem 

„benigní“ však při lokalizaci v lební dutině není úplně výstižný. Mnoho biologicky 

„benigních“ nádorů se zde chová klinicky maligně. Je to dáno syndromem nitrolební 

hypertenze a nevýhodnou lokalizací novotvaru, který často utlačuje okolní struktury 

nebo se chová invazivně (Bártová, 2007). 

Incidence se pohybuje okolo zhruba 2 až 19 nových případů za 1 rok 

s významnou závislostí na věku nemocných (Nevšímalová, 2002). 

Velký výskyt nádorů CNS je do 4 let věku, nejnižší mezi 15 a 24 lety, 

v pozdějším věku pak incidence stoupá (Nevšímalová, 2002). 

Sekundární nitrolebeční nádory tvoří 25% všech nádorů CNS, ve většině případů 

jde o metastázy mnohočetné. Do CNS nejčastěji metastázují karcinomy plic, prsu, 

ledvin a melanosarkom (Nevšímalová, 2002). 

Klinický obraz nitrolebečních nádorů je obvykle kombinací celkových, 



 

32 
 

ložiskových či vzdálených příznaků. Symptomatologie může být velmi pestrá. Mezi 

celkové příznaky řadíme projevy nitrolební hypertenze, bolest hlavy často 

doprovázenou vegetativními projevy, psychické poruchy. U infratentoriálních lokalizací 

(nádory mozečku a mozkového kmene) je častým projevem vertigo a pocit posturální 

nejistoty (Nevšímalová, 2002). 

 

4.3.5 Jiné příčiny 

 

Mezi další příčiny poškození mozku patří například postižení CNS při 

metabolických a endokrinních onemocněních, ischemicko-hypoxické postižení mozku 

nebo toxické a polékové postižení (Ambler, 2006; Nevšímalová, 2002). 

 

4.3.5.1 Hypoxické stavy 

 

Tento stav se může vyvinout například z respirační insuficience, pulmonální 

dysfunkce, diabetického kóma, epileptického záchvatu, během infarktu myokardu, při 

neurologickém onemocnění a v neposlední řadě také následkem polytraumatu 

s rozvojem šokového stavu (Ambler, 2006; Nevšímalová, 2002). 

Výsledkem je ischemické poškození mozku. V patogenezi tohoto typu poškození 

se uplatňují dva faktory, a to sice snížení průtoku krve mozkem (např. po zvýšení 

intrakraniálního tlaku nebo snížení tlaku krve), a systémová hypoxie (snížený obsah 

kyslíku v krvi – hypoxémie). (Ambler, 2006) 

 

4.3.5.2 Akutní intoxikace 

 

Intoxikace je otrava po požití psychoaktivní (biologicky aktivní) látky. Akutní 

intoxikace je náhlá a přechodná změna fyziologických i psychických funkcí, která může 

mít až charakter poruchy (Vágnerová, 2008). 

Toxické postižení může být z látek návykových nebo náhodné. K první 

z uvedených dvou skupin patří intoxikace alkoholem. Může být akutní nebo se jedná o 

chronický alkoholismus (Nevšímalová, 2009). 

K dalším psychoaktivním návykovým látkám patří stimulancia (amfetaminy, 
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kokain), opiáty, halucinogeny, kanabinoidy, organická rozpouštědla. 

Intoxikace je jedním z rizikových faktorů cévní mozkové příhody jak 

hemoragické, tak ischemické. Vlivem toxické látky se totiž mění hemodynamické 

vlastnosti krve (Ambler, 2006). 

 

 

4.4 Cévní mozková příhoda a její epidemiologie 
 

Iktus neboli akutní cévní mozková příhoda (CMP) je velmi časté a závažné 

onemocnění vyskytující se ve vyspělých zemích jako třetí nejčastější příčina úmrtí. 

Incidence CMP v České republice je asi 350. Číslo je vyšší než v jiných vyspělých 

státech (Ambler, 2006; Nevšímalová, 2002; Kolář, 2009). 

Incidence CMP se s věkem zvyšuje, avšak velmi alarmující je trend poslední 

doby, kdy se zvyšuje výskyt CMP ve stále mladších věkových kategoriích 

(Nevšímalová, 2002; Saposnik, 2010). 

Statistické údaje o incidenci CMP mohou být nepřesné z důvodu nepravidelného 

sledování tranzitorních ischemických atak (TIA), nejlehčích forem CMP odeznívajících 

do 24 hodin (Trojan et al., 2005). 

 

4.4.1 Etiologie a patogeneze 

 

Mozek je zásoben čtyřmi velkými tepnami – párovými a. carotis a vertebrálními 

arteriemi. Tyto tepny vytvářejí na spodině mozku komunikace – tzv. Willisův okruh 

(Nevšímalová, 2002). 

Cévní mozkové příhody vznikají v důsledku poruch prokrvení pouze části nebo 

celého mozku (ischémie), krvácením do mozkové tkáně (hemoragie) nebo do 

subarachnoidálního prostoru (Nevšímalová, 2002). 

Prakticky všechny mozkové infarkty jsou důsledkem trombózy (blokáda 

mozkové artérie pevnou krevní sraženinou vznikající v systému cév) a embolie (blokáda 

způsobená odloučenou částí trombu, která je přenesena krevním proudem do mozku). 

(Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, 2004) 
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4.4.2 Klinický obraz a symptomatika 

 

Symptomatika ischemické CMP (iktus) je charakterizována náhlým akutním 

vznikem, vývojem v průběhu hodin, někdy střídání zlepšení a zhoršení celkového stavu 

(Ambler, 2006).  

Topická diagnóza určuje poruchu prokrvení nejčastěji v karotickém nebo 

vertebrobazilárním povodí. Zhruba polovina všech CMP zahrnuje poruchy v povodí  

a. cerebri media, které se vyznačují zpravidla hemiparézou s větším postižením horní 

končetiny, homonymní hemianopsií a při lézi dominantní hemisféry také poruchami 

symbolických funkcí. Typické je tzv. Wernickeovo-Mannovo držení s flexí a addukcí 

horní končetiny a extenzí končetiny dolní s cirkumdukcí při chůzi (Ambler, 2009; 

Nevšímalová, 2002; Kolář, 2009). 

Klinické příznaky krvácivé CMP jsou velmi podobné. Závisí na lokalizaci a 

rychlosti vzniku, příčině, rozsahu léze, kompenzačních mechanizmech a celkovém 

zdravotním stavu nemocného (Ambler, 2006). Prognóza tohoto onemocnění je však 

méně příznivá, zejména u krvácení tříštivých, které vyúsťují v těžký neurologický 

deficit a mnohdy dochází k provalení krvácení až do komorového systému mozku 

(hematocefalus). (Nevšímalová, 2002; Ambler, 2006) 

 

 

4.5 Centrální hemiparéza 
 

V závislosti na lokalizaci léze a její intenzitě rozlišujeme kvantitativní a 

kvalitativní poruchy motoriky. Mezi kvantitativní poruchy řadíme parézy či plegie 

centrální, periferní či smíšené, funkční, neboli disociativní (dříve hysterické), primárně 

svalového postižení, reflexní sympatické dystrofie či komplexního regionálního 

bolestivého syndromu, látkově metabolické a záchvatovité obrny. K poruchám 

kvalitativním patří ataxie, asynergie, chorobné abnormální pohyby, spazmy, klony, 

hyperkineze, dyskineze, rigidita a jiné (Nevšímalová, 2002; Ambler, 2006). 

Centrální paréza je často označovaná také jako spastická a je způsobená lézí 

horního (centrálního) motoneuronu. Jde o lézi některých nebo všech nervových vláken 

sestupujících z mozku do míchy manifestující se poruchami hybnosti na kontralaterální 

straně. Obvykle současně dochází k poruše vláken vzestupných, které způsobují 



 

35 
 

přídatnou poruchu citlivosti, a k poruše symbolických funkcí při postižení dominantní 

hemisféry (Trojan et al., 2005; Ambler, 2006). 

 

4.5.1 Definice parézy 

 

Jako paréza se označuje částečná porucha hybnosti – aktivní pohyb je alespoň 

zčásti zachován (Ambler, 2006). Postižení jedné končetiny je popsáno jako monoparéza, 

postižení levé nebo pravé poloviny těla se nazývá hemiparéza, postižení obou dolních 

končetin je paraparéza, při postižení tří končetin se jedná o triparézu a kvadruparéza je 

postižení všech končetin (Ambler, 2006). 

Při lézi centrálního i periferního motoneuronu vzniká porucha hybnosti 

projevující se dle intenzity buď jen lehkým snížením svalové síly a neobratností, nebo 

částečnou (úplnou) ztrátou aktivního pohybu u těžších lézí (Ambler, 2006). 

Paréza může být centrální nebo periferní, případně smíšená. V klinické 

symptomatice léze centrálního a periferního motoneuronu jsou zásadní rozdíly, jejichž 

znalost je uplatňována zejména v diagnostice. V níže uvedené tabulce č. 1 je přehledný 

seznam základních symptomů (Ambler, 2006). 

 

Tab. č. 1: Klinická symptomatika paréz 

 Centrální paréza Periferní paréza 
Hybnost difúznější postižení 

více svalových skupin 
s akrálním maximem 

odpovídá příslušné 
inervační oblasti 

Reflexy 
zvýšené snížené nebo 

vyhaslé 

Svalový tonus 
zvýšený, spasticita hypotonie až atonie 

Trofika nezměněná nebo 
mírná hypotrofie svalové atrofie 

Spastické jevy 
pozitivní negativní 

Jiné projevy 
― fibrilace, 

fascikulace 

(Ambler, 2006) 
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Uvedená kritéria považujme pouze za orientační. U akutně vzniklých 

motorických poruch může být rozlišení obou typů paréz obtížné. U centrálních lézí 

v akutním stadiu totiž bývají myotatické reflexy snížené, bývá hypotonie a mluví se o 

tzv. pseudochabé paréze (období míšního šoku). (Ambler, 2006) 

Jedním z hlavních projevů centrální parézy je spasticita. Spasticita je definována 

jako „zvýšení tonického napínacího reflexu závislého na rychlosti pasivního pohybu“ 

(Kolář, 2009, p. 61). Čím rychleji sval pasivně protáhneme, tím více odporu ve svalu 

roste. Někdy se uvádí tzv. „fenomén sklapovacího nože“. U spasticity jsou kromě 

zvýšení svalového napětí přítomny spastické jevy iritační a zánikové flekční či extenční 

(Babinski, Mingazzini, Vítek, Chaddock, Oppenheim aj.) a hyperreflexie (Kolář, 2009). 

Druhým typem hypertonu je rigidita (tzv. fenomén olověné trubky). Při vyšetření 

rigidity v aktivním i pasivním pohybu je kladen odpor v celém rozsahu pohybu a 

velikost odporu není závislá na rychlosti provedení pasivního pohybu (Kolář, 2009). 

 

4.5.2 Příčiny onemocnění 

 

Centrální paréza nejčastěji vzniká poškozením mozku nebo míchy následkem 

těchto diagnóz: cévní mozkové příhody, poranění mozku či míchy, mozkových a 

míšních nádorů, roztroušené sklerózy mozkomíšní. Příčinou mohou být i traumatická 

poškození CNS, degenerativní nemoci, zánětlivá onemocnění CNS aj. U dětí je 

nejčastější příčinou dětská mozková obrna. (Trojan et al., 2005; Lippertová-Grünerová, 

2005) 

Mezi rizikové faktory všech CMP patří hlavně hypertenze, přítomnost 

ischemické choroby srdeční, diabetes, alkohol v kombinaci s kouřením a za jistých 

podmínek také užívání hormonální antikoncepce v kombinaci s kouřením (Ambler, 

2006; Procházka, 2007). 

 

4.5.3 Vliv hemiparézy a přidružených poruch na posturální systém 

 

Poruchy propriocepce – u centrálních poruch spastického i chabého charakteru 

je aferentní proprioceptivní signalizace daleko více v nerovnováze s eferencí, což vede 

poměrně rychle ke zvýšení napětí ve svalu a vzniku svalové dysbalance ústící v trvalé 

kontraktury a deformace polohy segmentu (Véle, 2006). 
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Hypertonus – spasticita u hemiplegika souvisí s neschopností iniciovat pohyb na 

postižené straně, což zodpovídá za asymetrii, ztrátu rotace, absenci adaptace těla na 

gravitaci, absenci změny pohybu a absenci obranné extenze paže. (Rehabilitace po 

cévní mozkové příhodě, 2004). 

Ataxie – vyskytuje se v některých případech při postižení mozečku nebo 

cerebelárního systému. Pohyby člověka nekontrolované, nepřiměřené. 

Poruchy čití – představují potíže ve vnímání vlastního těla a jeho polohy 

v prostoru s přidruženými problémy se zrakem, sluchem, hmatem, řečí, čichem a 

rovnováhou (Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, 2004). 

Další potíže – neschopnost účinně zacházet s předměty, posturální potíže, 

neschopnost poznat předměty, potíže s určováním levé a pravé strany, potíže provádět 

příkazy. 

Kognitivní poruchy – nejčastěji je postižena paměť, soustředění, komunikace, 

prostorové chápání. 

 

4.5.4 Testování a hodnocení motorických poruch a poruch stability 

 

Nezbytnou součástí diagnostiky, stanovení léčebného plánu a hodnocení 

efektivity terapie je testování pacientů prováděné zpravidla před a po léčbě. 

Z výsledků testů se získávají objektivní informace o míře úspěšnosti 

nejrůznějších léčebných postupů. Optimální rehabilitace vychází z analýzy mnoha 

faktorů, které ovlivňují rehabilitační potenciál člověka. Těmito faktory například jsou 

stupeň neurologického postižení, komorbidita, úroveň kognitivních funkcí, omezení 

aktivit denního života (ADL), bariéry v okolí a sociální začlenění (Vaňásková, 2005). 

Pro jednotlivá onemocnění existují odpovídající testy, které dokážou přesně určit 

závažnost poruchy. Pro centrální hemiparézu je příkladem testu Chedoke-McMaster 

Hemiplegia Assessment (Vaňásková, 2005). 

K hodnocení omezení aktivity jsou hojně využívány i obecné testy, jakými jsou 

například test Barthelové (Barthel Index) nebo především Test funkční soběstačnosti 

(FIM – Functional Independence Measure). (Vaňásková, 2005) 

Pro posouzení stability lze využít například Bergovu funkční škálu rovnováhy 

nebo Tinetti Gait and Balance Test. 
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4.6 Vybrané objektivizační metody měření stability ve fyzioterapii 
 

Testování pacientů pomocí funkčních škál je zatíženo poměrně značným 

subjektivním zkreslením při hodnocení a variabilitou provedení testů. Takovéto 

testování posturální stability je pouze přibližným a subjektivním odhadem přítomnosti 

potenciálních abnormalit v regulaci rovnováhy (Jasper, 2008). 

Vedle klasických standardizovaných funkčních testů se v poslední době rozvíjí 

objektivnější metody měření – přístrojové. Příkladem je posturografie a Footscan. Blíže 

se budu věnovat právě posturografii, kterou využívám v praktické části této práce. 

 

4.6.1 Posturografie 

 

Posturografie je moderní přístrojová metoda, která má své počátky v 50. letech 

20. století (Procházková, 2008). 

Posturografické vyšetření se využívá v klinické praxi zejména k objektivizaci 

balančního deficitu u pacientů s poruchami rovnováhy (Kolář, 2009). Slouží jak 

k základním i následným vyšetření, tak k hodnocení terapie, kterou pacient absolvuje 

nebo absolvoval (Procházková, 2008; Jasper, 2008). Nejnovější přístroje jsou již 

schopny i terapie pomocí biologické zpětné vazby (např. Synapsys Posturography 

System umístěný na KRL). O biofeedbacku pojednává kapitola 4.7.1. 

Základem přístroje je tenzometrická plošina, na níž působí tíhová síla pacienta 

(tzv. primární akční síla) a dle zákona akce a reakce plošina snímá sílu reakční – reaguje 

na tíhovou sílu pacienta – pomocí tenzometrů v rozích plošiny. Ze snímaných hodnot se 

vypočítají ostatní charakteristiky (viz kapitola 4.2.1.3). (Kolář, 2009) 

Posturografie není diagnostická metoda. Získaná data by se měla využít pouze 

pro srovnání s výsledky ostatních vyšetření pacienta (Kolář, 2009). 

Při statické posturografii měříme stabilitu v podmínkách, kdy se pacient ani 

tenzometrická plošina nepohybují. Jedná se nejčastěji o vyšetření tzv. Rombergova stoje 

(II – stoj o úzké bázi s otevřenýma očima, III – stoj o úzké bázi se zavřenýma očima). 

Mohou se také selektivně otestovat senzorické systémy vyloučením zraku nebo změnou 

proprioceptivní aferentace na základě vlastností podložky (pěnová guma, vibrační deska 

apod.). (Kolář, 2009) 

Dynamické testování obnáší vyšetření situací, kdy se pohybuje pacient na 
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plošině nebo naopak plošina s pacientem. Nejčastěji se využívá translační pohyb 

plošiny v anterioposteriorním nebo mediolaterálním směru. Hodnotí se reakční časy 

pacienta (Kolář, 2009). 

V poslední době je hodně diskutována spolehlivost a přesnost testování 

stabilizačních schopností touto metodou. Existuje několik studií (např. Jasper, 2008; 

Jančová, 2008; Ghulyan, 2005), které pojednávají o úskalích hodnocení a interpretace 

naměřených dat. Testy stabilizačních schopností jsou obecně velmi citlivé na vnější i 

vnitřní rušivé vlivy (Jančová, 2008). 

Jančová (2008) považuje za velkou nevýhodu těchto testů jejich možné 

ovlivnění motivací a emocemi. Ve své studii okrajově zmiňuje také problematiku 

opakovaných měření v testech stoje. 

Dle jiné studie se mezi další zkreslující faktory počítají například inter- a 

intraindividuální rozdílnost subjektů měření, diagnóza, polymorbidita, nejednotné 

projevy onemocnění, závažnost onemocnění, zkreslení výběru testovaných osob 

(problematika sestavování kontrolních skupin) a také zvolená techniku sběru dat (doba 

trvání a frekvence sběru dat, počet jednotlivých pokusů testu apod.). (Jasper, 2008) 

 

 

4.7 Moderní přístupy ve fyzioterapii v oblasti rozvoje posturální 

stability a motoriky 
 

4.7.1 Biofeedback 

 

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba, se využívá v rehabilitaci pacientů 

s poruchami rovnováhy již řadu let (Kolář, 2009). Své počátky má v 60. letech 20. 

století, kdy kybernetik Weiner rozvinul své teorie myšlenkou, že fungování systémů je 

založeno na kontrole vlastních výsledků (Dudášová, 2008). 

Biologická zpětná vazba obecně facilituje multisenzorickou stimulaci (zrak, 

sluch, propriocepce). V praxi se uplatňuje například vizuální zpětná vazba (Kolář, 

2009). Funguje tak, že některá tělesná funkce či hodnota (např. krevní tlak, EMG aj.) je 

zaznamenávána přístrojem. Po počítačovém zpracování je hodnota demonstrována 

pacientovi pomocí některého z jeho smyslů. Vyšetřovaný se poté musí snažit změnit 
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zaznamenávané hodnoty od patologických k těm fyziologickým (Pfeiffer, Votava, 

1983). 

Na stabilometrické plošině se pacient snaží ovlivnit polohu svého COP. Cílem 

této terapie u hemiparetických pacientů je zvýšit stabilitu, snížit asymetrii a rozšířit 

dynamickou stabilitu (Nichols, 1997). 

 

4.7.2 Virtuální realita v rehabilitaci 

 

Prvořadým cílem rehabilitace je zlepšit schopnosti (funkce) pacienta v reálném 

světě. Proto by opravdu efektivní rehabilitační program vždy měl být zaměřen na 

dosažení tohoto cíle (Butler, 2010). 

Virtuální realita je technologií, která umožňuje uživateli přímo přímou interakci 

s počítačově simulovanou realitou. Cílem je vytvořit takové prostředí (tzv. „Interaction 

Space“), které se velmi blíží realitě a podněcuje zájem uživatele, ale zároveň, pokud jde 

o pacienta, mu nepřipadá složité či „těžkopádné“ nebo až nad limit vlastních schopností 

(Butler, 2010). 

Pacient sedí nebo stojí ve vymezeném prostoru před obrazovkou, na které vidí 

sám sebe (svého avatara). Pacient sleduje své pohyby na obrazovce, z nichž některé jsou 

požadovány ke splnění daného úkolu (Butler, 2010). 

Virtuální realita (VR) se v rehabilitaci využívá pro nácvik situací, které jsou pro 

pacienty v reálném životě nebezpečné či neproveditelné. Při terapii volíme zpočátku 

malou zátěž, tj. „malá akce vyvolá velkou reakci“, kdy pacientovi velmi usnadníme 

situaci a on i malým pohybem dokáže splnit daný úkol. Postupně bychom měli zátěž 

zvyšovat. Mimo to VR slouží k nacvičování repetitivních pohybů zábavnou formou 

(Bohunčák, 2011). 

V několika zahraničních studiích provedených s pacienty po kraniotraumatu 

nebo chronickém stádiu po cévní mozkové příhodě se podařilo prokázat pozitivní efekt 

terapie VR na zlepšení motorických funkcí postižené horní končetiny, avšak zatím se 

neprokázal žádný transfer efektu terapie do reality (Lange, 2009; Butler, 2010; Rego, 

2010). 

Jiná studie zkoumala dopad VR tréninku na rozvoj stability a chůze u 

chronických pacientů po iktu, kde se podařilo prokázat významné zlepšení obou 

dovedností. Terapie probíhaly po 4 týdny při frekvenci jedné třicetiminutové terapie 
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v týdnu, a to jako doplněk v programu konzervativní rehabilitace (Butler, 2010). 

Autoři další studie na Oxfordské univerzitě aplikovali rehabilitaci pomocí VR u 

pacientů po traumatickém poškození mozku, u nichž výsledky ukázaly značné zlepšení 

kognitivních funkcí a viditelný pokrok v rozvoji stability. Terapie je účinná i 

v rehabilitaci pacientů s muskuloskeletárními poruchami nebo zraněními (Butler, 2010). 

U seniorů, kteří jsou často limitováni v pohybu pro bolesti kloubů z důvodu 

nejrůznějších degenerativních onemocnění, se virtuální realita osvědčila jako prostředek 

především psychické rehabilitace, při níž se senioři baví a v zápalu hry dokonce 

zapomenou na svá nejrůznější omezení (viz obr. č. 2). 

(osteoarthritis.about.com/od/osteoarthritisexercise/a/nintendo_wii.htm; Young, 2011; 

Saposnik, 2010) 

 

Obr. č. 2: Rehabilitace s herní konzolí Nintendo Wii je vhodná i pro seniory 

 
(Zdroj: http://osteoarthritis.about.com/b/2008/02/24/nintendo-wii-helps-

seniors-and-disabled-people-stay-active.htm; [cit. 2011-04-09]) 

 

4.7.2.1 Herní konzole Nintendo 

 

Nintendo Wii představilo v roce 2005 nový „styl“ virtuální reality s využíváním 

bezdrátového ovladače, který interaguje s hráčem skrz systém detekce pohybu a 

prostřednictvím avatara, který ho ve videu zastupuje (Saposnik, 2010). 

Později se přidala k zařízení tenzometrická deska Balance Board se čtyřmi 

tlakovými senzory v rozích. Ta zobrazuje pohyby hráče v prostoru na obrazovce, což 
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znamená, že hráč musí ovládat dění ve hře celým svým tělem. Spojení s konzolí je opět 

bezdrátové (Bluetooth). (www.wiihabilitation.co.uk/howitworks.shtml; Young, 2011) 

Poprvé byla tato herní konzole koncipována v roce 2001 a stala se komerčně 

dostupnou (ve Spojených státech a Velké Británii) na konci roku 2006 (Butler, 2010). 

Dálkový ovladač Wii Remote detekuje pohyb ve třech dimenzích 

prostřednictvím zabudovaných akcelerometrů v kombinaci s infračervenou kamerou, 

která komunikuje se senzorem umístěným nad nebo pod obrazovkou (Sensor Bar). Wii 

Remote se ovládá pohyby zápěstí nebo celé horní končetiny a dále pak pomocí tlačítek 

(www.wiihabilitation.co.uk/howitworks.shtml; Jerries, 2010; Butler, 2010). 

Postupně se ke konzoli přidávaly další ovladače, mezi nimi Nunchuck, který se 

dá propojit s Wii Remote pro hru oběma horními končetinami. Jiné samostatné ovladače 

simulují například volant, golfovou hůl, pálky na stolní tenis nebo střelné zbraně 

(Jerries, 2010). 

Velké rozsahy pohybu nejsou ve hře nezbytné. Jednoduché grafické zpracování 

umožní využití i u pacientů s kognitivním deficitem (Saposnik et al., 2010). 

Autoři několika zahraničních studií týkajících se rehabilitace s využitím virtuální 

reality spatřují velkou výhodu této herní konzole v dobrém poměru cena/výkon, v 

širokých možnostech využití, její bezpečnosti, přenosnosti a relativně velké přesnosti a 

spolehlivosti balanční desky Balance Board (Clark et al., 2010; Butler, 2010; Young, 

2011). 

Jedinou podstatnou nevýhodou je ovládání konzole, které není příliš intuitivní a 

uživatel se tomu musí naučit (Lange, 2009). Pacienti s těžším kognitivním deficitem 

budou prakticky odkázáni na pomoc druhé osoby. Ještě bych zmínila, že nedostatkem 

může být jazyková bariéra, jelikož celý software je v anglickém znění a zatím 

neexistuje česká verze překladu. 

Vedle herní konzole Nintendo Wii se za poslední roky na trhu objevila 

konkurence – další dvě podobná zařízení: Microsoft Kinect a Sony Playstation Move. 

Největší potenciál z těchto tří má pravděpodobně Kinect. V současné době se začíná 

testovat i v Laboratoři virtuální reality ČVUT a 1. LF UK v Praze na Albertově. 
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Obr. č. 3: Herní konzole Nintendo 

 
(Wii-Habilitation [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Equipment . Dostupné z WWW:  

< http://www.wiihabilitation.co.uk/equipment.shtml>) 

 

Obr. č. 4: Ovladače Wii Remote a Nunchuck 

 
(Wii-Habilitation [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Equipment . Dostupné z WWW:  

< http://www.wiihabilitation.co.uk/equipment.shtml>) 

 

Obr. č. 5: Balance Board 

 

 
(Wii-Habilitation [online]. 2010 [cit. 2011-04-22]. Equipment . Dostupné z WWW:  

< http://www.wiihabilitation.co.uk/equipment.shtml>) 
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4.7.2.1.1 Možnosti alternativního využití Nintendo Wii v rehabilitaci 

 

Pohybové senzory herní konzole Nintendo Wii jsou poměrně shovívavé, pokud 

jde o přesnost a rychlost provedení určitého pohybu (požadavku). Toho lze s úspěchem 

využít při terapii pacientů s omezeným rozsahem pohybu či poruchami motoriky. 

Nalezla jsem několik odkazů na internetové stránky, kde je možné se inspirovat: 

 http://www.broadenedhorizons.com/wiimote.htm 

 http://www.wiihabilitation.co.uk/adaptations.shtml 

 http://www.fitgameforum.com/wiihabilitation-and-therapy-f21.html 

 

Obrázky s příklady variant využití herní konzole s ovladači jsou umístěny  

v přílohách (viz příloha č. 8). (http://www.wiihabilitation.co.uk/adaptations.shtml). 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5.1 Metodologie práce 
 

Jedná se o experimentální, tj. výzkumný, typ bakalářské práce. Tato práce má 

podat konkrétní výsledek a buď potvrdit, nebo vyvrátit předem stanovené hypotézy. 

Práce je založena na metodologii vědeckého výzkumu, přičemž hlavní složkou 

jsou empirické metody (měření, pozorování). 

Jako techniku sběru dat využívám kvalitativní výzkum. Pro zobecnění získaných 

výsledků by se spíše hodil výzkum kvantitativní s využitím statistických metod. To ale 

bohužel není z časových i kapacitních důvodů v bakalářské práci možné. Takový 

výzkum by dle mých předpokladů mohl trvat i několik měsíců či let s účastí několika 

desítek, nejlépe stovek probandů. 

Pacienti, jejichž kasuistiky jsou zpracovány, byli předem požádáni o písemný 

souhlas a obeznámeni s využitím jejich dat do této závěrečné práce. 

Hlavním úkolem je popsat efekt netradičního způsobu rehabilitace pacientů po 

poškození mozku. Účinek deseti šedesátiminutových terapií s herní konzolí Nintendo 

Wii a sérií balančních her Wii Fit Plus jsem se pokusila prokázat pomocí posturografie, 

jedné z objektivizačních metod ve fyzioterapii. Terapie se odehrávaly po dobu přibližně 

dvou měsíců s frekvencí dvakrát až třikrát týdně. Snažila jsem se prokázat pozitivní 

efekt této terapie na rozvoj stability a motoriky u lidí, kteří tyto schopnosti ztratili 

vlivem poranění či poškození centrální nervové soustavy. 

Měření se zúčastnili celkem tři probandi ve věku 18 až 21 let. Jednalo se o 

hemiparetické pacienty – dvě ženy a jednoho muže. 

Rehabilitace probíhala na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Během této doby byla na klinice zřízena samostatná 

místnost pro terapii s herní konzolí Nintendo Wii. Dříve se konzole musela pokaždé 

instalovat a po skončení terapie opět sklidit. Nyní není nutné toto všechno absolvovat a 

my se můžeme s pacientem plně věnovat cvičení po celý vyhrazený čas. 

V terapii si pokládáme hlavní otázku: je možný transfer efektu tréninku stability 

s videohrami do reality a naopak, jsou získané dovednosti použitelné do života? 

Na začátku a na konci série terapií jsem provedla vstupní a výstupní vyšetření – 

kineziologický rozbor, neurologické vyšetření a vyšetření na Posturografu Synapsys 



 

46 
 

Posturography System (dále SPS). Kromě toho jsem ještě do výzkumu zahrnula 

standardizované testy rovnováhy a stability. 

 

5.1.1 Výběr pacientů 

 

Vhodné osoby k terapii byly doporučeny Klinikou rehabilitačního lékařství 

v Praze na Albertově. Jedná se o tři mladé pacienty – dvě ženy po cévní mozkové 

příhodě a jednoho muže po prodělaném kraniotraumatu. Věkové rozmezí je 18 až 21 let. 

Osoby byly předem informovány o průběhu měření a terapie, o frekvenci, počtu 

či době trvání terapií a účelu celého výzkumu. Od každého účastníka jsem obdržela 

podepsaný informovaný souhlas, který jsem sestavila a předem poskytla k pročtení (viz 

příloha č. 1). 

Kazuistiky pacientů jsou z důvodu omezeného rozsahu práce zahrnuty do příloh 

(viz příloha 2 – 4). 

 

5.1.2 Průběh terapie 

 

Nejprve proběhlo měření pacientů na počátku terapie, tj. vstupní vyšetření, 

kineziologický rozbor, včetně vyšetření stability na posturografu. Následovalo celkem 

deset terapií s herní konzolí Nintendo Wii s frekvencí dvakrát až třikrát týdně dle 

možností pacientů a terapeuta a na závěr výstupní vyšetření. 

V programu Wii Fit Plus jsme každému pacientovi vytvořili vlastní animovanou 

postavičku (Mii), která ho provází po všechny terapie. Na začátku každého tréninku 

jsem provedla takzvaný „Body test“, jehož výstupem je veličina „Wii fit age“. Lze z ní 

vyčíst úroveň pohybových schopností pacienta (jedná se o jakýsi biologický věk).  

Terapie probíhaly na KRL 1. lékařské fakulty a VFN v Praze na Albertově. 

Nejprve jsem využívala různé místnosti vybavené televizorem, nejčastěji stacionář či 

výukovou místnost. Později byla zřízena stálá místnost pro tyto účely. 

Pacienti podstoupili celkem 10 terapií s frekvencí dvakrát až třikrát týdně dle 

možností a s dobou trvání přibližně 60 minut. Každá terapie, tj. tréninková jednotka, 

vypadala pro daného jednotlivce vždy stejně. V rámci porovnání mezi sebou byly 

terapie velmi podobné, avšak nikoli úplně shodné. Problém byl hlavně v tom, že 
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každého pacienta bavilo něco jiného. A aby rehabilitace na Nintendo Wii byla efektivní, 

pacient musel být hlavně motivovaný. 

Při instruktáži jsem hojně využívala, hlavně zpočátku, prvky guidingu. Jedná se 

o manuální vedení či řízení pohybu pacienta tak, aby sám byl schopen pochopit rozdíl 

mezi správně a nesprávně provedeným pohybem. Jedná se o techniku Bobath konceptu. 

Dále jsem využívala cueing a manuální korekci. Osvědčilo se mi pořizování 

videozáznamů jako zpětnou vazbu pro pacienty. Hemiparetičtí pacienti mají většinou 

kvůli nejistotě na postižené dolní končetině tendenci k přetáčení, rotacím či úklonům 

páteře a „uhýbání“ pánve. Nejsou schopni plnohodnotně přenést váhu na paretickou 

dolní končetinu. Cílem této terapie tedy je zmenšení rozdílů v zatížení dolních končetin. 

Jinými slovy snaha o vycentrování pacientova COP. 

V zásadě jsem využívala hry založené na stejném principu. Převažovalo využití 

balanční plošiny „Balance Board“ se zaměřením na přenášení váhy do všech směrů. 

Během jednotlivých terapií jsem se snažila dodržovat několik pravidel: 

 Vždy na začátku každé terapie jsem provedla „Body Test“, jehož 

výstupní hodnotou je tzv. „Wii Fit Age“. 

 Terapie začínala pokaždé hrou „Ski Slalom“. 

 Při každém dalším setkání jsem se snažila alespoň dodržet počet 

opakování každé hry z předchozí terapie nebo ho navýšit, zkrátit pauzy a 

zvýšit tak intenzitu tréninku. 

 Vždy jsem se řídila pocity pacienta a součástí každého setkání bylo také 

zjištění a posouzení status praesents. 

O každé terapii i vyšetření jsem si vedla záznamy. K tomu jsem měla 

poznámkové bloky, které jsem vytvořila individuálně každému pacientovi. 

Oběma pacientkám (v různou dobu) zasahovala do průběhu terapie rehabilitace 

v rámci denního stacionáře KRL, kde podstupovaly denně několik léčebných procedur a 

terapií. Tato skutečnost mohla podstatně zkreslit naměřené výsledky celé sady terapií 

s herní konzolí. Oběma dívkám vyšly stejné podmínky - dva týdny ze čtyř, kdy 

probíhala terapie na Nintendo Wii, docházely do denního stacionáře KRL. Výjimečně se 

stalo, že pacientky přišly na rehabilitaci již unavené a nezvládly předem plánovaný 

rozsah terapie. 

Pro přiblížení uvádím podrobný průběh jedné hodiny tréninku (viz tabulka č. 2). 
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V další tabulce charakterizuji ty hry, které jsme při tréninku využívali s efektem 

(viz tabulka č. 3). Pro lepší orientaci jsem se pokusila u každé hry určit míru obtížnosti 

dle subjektivního hodnocení pacienta. U některých her je uvedeno i doporučení s 

přihlédnutím k diagnóze. 

Pro objektivizaci výsledků účastníci výzkumu podstoupili měření na Synapsys 

Posturography System. Proběhlo měření pacientů na počátku terapie, tj. vstupní 

vyšetření, kineziologický rozbor, včetně vyšetření stability na posturografu a pomocí 

standardizovaných testů Tinetti Gait a Bergovy funkční škály rovnováhy. Výstupní 

vyšetření obnášelo posturografii, kineziologický rozbor (goniometrie, antropometrie, 

stoj a chůze) a testování funkčními škálami. 

Posturografie je blíže popsána v kapitole 4.6.1 i s praktickým postupem  

v kapitole 5.2.1. 

 

Tab. č. 2: Ukázka jedné hodiny terapie s herní konzolí 

Terapie Nintendo Wii 

Číslo.: 2 

Datum: 2011-02-01 

Status praesent: únava není, na bolest si nestěžuje, spolupracuje 

velmi dobře, motivovaná. 

Wii Fit Age: 35 

Hry na plošině: Ski Slalom (8x), Ski Jump (3x), Balance Bubble 

(4x, 500m) 

Hry na procvičení HK: Frisbee (1x) 

Poznámky: terapie trvala 60minut, ve slalomu tendence 

k nahrazování práce DKK prací trupu (přetáčení, 

úklony aj.), nutná korekce (guiding); 

hra Balance Bubble je pro pacientku dle jejích slov 

náročná, ale také říká,. že má pocit, že více 

zapojuje LDK; 

Ski Jump – problém s centrací trupu, vychyluje se 

do stran, virtuální pády; 

Dnes se zlepšila práce v kolenou. 
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Tab. č. 3: Charakteristika využívaných her a hodnocení obtížnosti (nejvyšší 

+++, nejnižší +) 

 Název hry Charakteristika Obtížnost 

H
ry

 z
am

ěř
en

é 
na

 D
K

K
 

Ski Slalom 

Pacient v roli lyžaře závodí 
na čas. Úkolem je projet 
všechny branky tratě v co 
nejlepším čase. Přenášením 
váhy do stran pacient ovládá 
směr jízdy, přenášením váhy 
dopředu a dozadu reguluje 
rychlost. 

++ 

Ski Jump 

Pacient v roli skokana na 
lyžích sjíždí skokanský 
můstek. Hra náročná na 
udržení stability, důležitý je 
včasný odraz. 

++ 

Soccer Heading 

Jednoduché a zábavné. Hráč 
odpaluje hlavou fotbalové 
míče, které na něj letí v 
různých směrech. Strefí-li 
cokoli jiného než fotbalový 
míč, hra ho na malou chvíli 
„paralyzuje“. 

++ 

Penguin Slide 
V časovém limitu na ledové 
kře se klouže tučňák tak, aby 
chytil co nejvíce ryb.  

++ 

Table Tilt 

Velmi náročná hra na 
koordinaci. Úkolem je umístit 
kuličku na plošině do předem 
určeného místa (otvoru). 
Plošina se ovládá přes 
Balance Board přenášením 
váhy. 

+++ 

City Tilt 

Velmi náročná, ale velmi 
zábavná hra. Barevné koule 
se umisťují do stejně 
barevných sloupů nakláněním 
přes tři malé rampy. Ovládání 
pomocí HKK i DKK. 

+++ 

Balance Bubble 

Velmi náročná hra na 
koordinaci. Úkolem je 
proplout vodním kanálem 
v mýdlové bublině a 
neprasknout nárazem do 
okolních útesů a překážek či 
srážkou s včelou. 

+++ 

Perfect 10 

Hra zaměřená jak na 
motorické tak na kognitivní 
funkce. Úkolem je určit 
správné houbičky, jejichž 
hodnota dá dohromady 10. 
Houbičky se označí pohybem 

++ 
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boků do stran, dozadu a poté i 
dopředu. 

Tightrope 

Tension 

Chůze po provaze. Pacient se 
musí udržet maximálně rovně 
s těžištěm co nejvíce u středu 
a takto se pohybovat malými 
krůčky po plošině přes celé 
lano. 

+ 
H

ry
 z

am
ěř

en
é 

na
 

H
K

K
 

City Tilt viz výše +++ 

Table Tennis 
Hra stolní tenis. Nutno znát 
alespoň částečně techniku 
hraní ping-pongu. 

+ 

Frisbee 
Hra s létajícím talířem 
zaměřená na přesnost a dobrý 
odhad. + 

 

 

 

5.1.3 Získaná data a jejich zpracování 

 

Získat kompletní data z herní konzole Nintendo zatím není možné. Podařilo se 

uložit pouze některé základní výsledky měření (viz níže). 

Prvním krokem při zpracování dat je jejich stažení z harddisku herní konzole. 

Data lze uložit na paměťovou kartu typu SD (secure digital). Vpředu pod víčkem na 

konzoli je slot pro tento typ karty. S pomocí webové aplikace 

http://www.getmyfitdata.com, kde se nalézá srozumitelný návod k převodu dat 

z Nintendo Wii do PC, se mi podařilo z uložených dat získat maximum potřebných 

informací. Po otevření uvedeného odkazu se zobrazí jednoduchá webová stránka i se 

zmíněným návodem. Klikneme na tlačítko „Vybrat soubor“ („data.bin“ z paměťové 

karty), poté je nutné ještě zvolit váhové jednotky (kilogramy) a potvrdit tlačítkem 

„Submit“. Vygeneruje se tabulka v MO Excel s datem a časem provedené terapie, BMI, 

Wii Fit Age, váhou pacienta a s procentuálním váhovým zatížením dolních končetin na 

balanční desce.  Z posledních zmíněných hodnot jsem vytvořila bodové grafy se 

spojnicí trendu, jelikož se mi jevily z výběru jako nejvhodnější pro srovnávání (i 

v rámci posturografie) a interpretaci rozvoje posturální stability. 

Zbývající údaje o maximální či minimální výchylce těla či grafické znázornění 

pohybu těžiště se z konzole nepodařilo exportovat. S touto skutečností jsem byla 
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obeznámena z předchozích podobných měření. Proto jsem pořídila digitální fotografie 

těchto výsledků (viz kazuistiky v příloze č. 2 – 4). 

U Posturografu SPS byl export dat mnohem jednodušší. Software tohoto 

přístroje je přizpůsobený práci s daty. V základní nabídce, pokud prohlížíme výsledky 

měření u konkrétního pacienta, máme zobrazeno tlačítko pro export dat. Klikneme-li na 

něj, zobrazí se nám automaticky nabídka s výběrem umístění souboru. Soubor můžeme 

otevřít jako tabulku v programu MO Excel či Notepad (poznámkový blok). Pro 

přehlednost je lepší použít první ze zmíněných programů. 

Takto jsme tedy z obou přístrojů získali zpracováním naměřených výsledků data 

tříděná do přehledných tabulek. Co se týká výsledků měření, práce s nimi a jejich 

interpretace, veškeré podstatné informace jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

 

5.2 Výsledky 

 
Každé experimentální měření je z pohledu statistiky zatíženo takzvanou 

nejistotou měření. Jedná se o označení pro parametry, které souvisí s výsledkem měření 

a charakterizují rozsah hodnot, které je možné racionálně přiřadit k měřené veličině 

(Bohunčák, 2011). 

Nejistoty měření jsou dvojího typu. Nejistoty prvního druhu jsou neovlivnitelné 

a týkají se hlavně technické stránky měření, například přesnost přístroje, citlivost 

balanční plošiny apod. Jejich příčiny se obecně považují za neznámé a jejich hodnota 

klesá s počtem provedených měření. 

Nejistoty druhého druhu se již dají ovlivnit. Vznikají ze známých a 

odhadnutelných příčin pocházejících z různých zdrojů. Nezávisí na počtu opakovaných 

měření. Příkladem takové nejistoty měření je špatné nastavení parametrů, nevhodná 

volba metody nebo jednoduše chyba člověka (Bohunčák, 2011; Hlavačka, 2007). 

Chceme-li dostat validní a spolehlivé výsledky jakéhokoli exaktního měření, 

musíme znát alespoň základní statistické metody. Je nutné zvolit takovou statistickou 

metodu či analýzu, která nám dovolí práci s daty neovlivnitelnými zejména nejistotami 

měření druhého druhu, jelikož chyby tohoto typu nezávisí na počtu opakování měření. 

Stejně tak se částečně vyvarujeme i významných zkreslení výsledků testu z důvodů 

případné únavy pacienta nebo změn psychického stavu (Bohunčák, 2011). 
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Uvedu zde jen základní pojmy z oblasti frekvenční a spektrální analýzy pro 

osvětlení a zdůvodnění výběru porovnávaných parametrů SPS a konzole Nintendo Wii. 

Měříme-li „centre of pressure“ (CoP), těžiště těla, výstupem jsou hodnoty 

maximální výchylky v antero-posteriorním a medio-laterálním směru. V souřadném 

systému na osách X a Y získáme statokineziogram (SKG), průmět CoP do opěrné 

plochy, přesněji jeho trajektorii. Chceme-li validní výsledek pro případné srovnání dat, 

údaj o délce trajektorie („SKG lenght“) nebo o ploše vykreslené průmětem pacientova 

těžiště („SKG area“) nemůžeme použít, neboť tato data jsou zatížena nejistotami měření 

ve velké míře (Bohunčák, 2011). 

Proto statistika využívá analytické metody, přesněji frekvenční analýzu. 

Podstatným vstupním parametrem, který zde zohledňujeme, je čas. V této metodě se 

využívají prvky Fourierovy transformace, zejména krátkodobá Fourierova transformace. 

Jedná se o vyjádření časově závislého signálu pomocí harmonických signálů, tj. 

funkcí sin a cos, obecně tedy funkce komplexní exponenciály. Slouží pro převod signálů 

z časové oblasti do oblasti frekvenční (Hindls, 2006). 

Rozložením signálu na ty nejjednodušší funkce (sin, cos) a jejich součtem 

v daném čase získáme takzvané frekvenční spektrum (viz obr. č. 6). 

 

Obr. č. 6: Normální obraz frekvenčního spektra 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 
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Ve stručnosti, v posturografii je cílem získat spolehlivý údaj o výkonu za určitý 

čas, z něhož zmíněnými postupy dostaneme konkrétní frekvenci pohybu, dle které 

můžeme usuzovat na případné patologie co se stability a motoriky týká. 

 

 

5.2.1 Synapsys Posturography System 

 

Na tomto, na KRL poměrně novém, zařízení jsme měřili Rombergův stoj a 

statický test „servo-controlled“ (pacient se na základě vizuálního biofeedbacku snaží 

udržet stabilní stoj, co nejvíce eliminovat chvění či titubace). 

Považuji za důležité zdůraznit, že Rombergův stoj jako takový (I, II, III, IZO) 

zde nevyšetříme. Přístroj SPS má vlastní postup (tzv. Romberg assesment), jehož 

základem je správné umístění chodidel na plošině (viz obr. č. 7). Měří stoj s otevřenýma 

očima po 20 sekund a stoj se zavřenýma očima po 20 sekund, přičemž se nemění poloha 

chodidel. Na tomto místě musím podotknout, že z mého pohledu není volba polohy 

chodidel tou nejideálnější. Počty pokusů i délku každého z nich je možné nastavit dle 

vlastního uvážení. 

Největším úskalím bylo zvolit jednotky či parametry vhodné k porovnání a 

posouzení zlepšení posturální stability. Po konzultaci s Ing. Adamem Bohunčákem, 

absolventem oboru biomedicína na FEL ČVUT, MUDr. Markétou Janatovou a MUDr. 

Marií Tichou, byly zvoleny parametry odpovídající časově-frekvenční analýze (viz 

kapitola 5.2). 

Takovými parametry jsou například „AP and ML FFT Energies“, které popisuji 

níže. Jedná se o výstupy spektrální analýzy. Je třeba říci, že normy spektra jsou u 

pacientů velmi individuální a jsou ovlivněny zejména druhem onemocnění. V této práci 

se budeme řídit především normami stanovenými výrobcem SPS (viz příloha č. 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Obr. č. 7: Postoj u vyšetření i terapie 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Synapsys Posturography System 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - France : 

SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 
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5.2.1.1 Stabilometrické parametry stoje u vyšetření „Romberg Asssesment“ 

 

SKG area (surface) je povrch elipsy, kde je obsaženo 90% všech bodů 

statokinesiogramu (SKG). Jsou-li hodnoty obsahu plochy v intervalu referenčních 

hodnot (norma), je kruh zbarven zeleně. V opačném případě má barvu červenou. 

 

 

Obr. č. 9: Grafické znázornění hodnot SKG area (surface) 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 

AP and ML Means jsou střední polohy pacientova „CoP“ ve směru antero-

posteriorním (AP) a medio-laterálním (ML). Hodnoty jsou znázorněny pomocí kolečka 

ležícího v malém úzkém obdélníku. Jsou-li hodnoty v referenčním rozmezí (dle 

stanovených norem), jsou zelené. Je-li kolečko mimo obdélník, hodnoty jsou červené. 

Konce obdélníku představují nejvyšší a nejnižší AP a ML referenční hodnoty. 

 

 

Obr. č. 10: Grafické znázornění hodnot AP and ML Means 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 



 

56 
 

AP and ML Maximum amplitudes jsou maximální odchylky od polohy 

pacientova „CoP“ ve směru anterio-posteriorním i medio-laterálním. Vertikální pruh 

označuje amplitudu AP a horizontální pruh znázorňuje amplitudu ML. Zelený obdélník 

označuje referenční plochu. Přesáhne-li libovolný pruh tuto referenční areu, zbarví se do 

červena – abnormální hodnoty. 

 

Obr. č. 11: Grafické znázornění AP and ML Maximum amplitudes 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 

AP and ML Standard deviation je průměrná odchylka od střední polohy „CoP“. 

Znázornění je totožné s hodnotou maximální amplitudy. 

AP and ML FFT Energies. Tato grafická zobrazení využívají výsledky z AP a 

ML Fourierovy transformace (viz výše). Přístroj SPS měří ve třech spektrálních 

dimenzích.  

Sloupcové grafy symbolizují vynaloženou energii ve třech frekvenčních 

dimenzích: 

[0; 0,5 Hz].......... pomalé pohyby těžiště, běžné (pro představu je to asi jedno 

vychýlení těžiště za 2 vteřiny) 

[0,5; 2,0 Hz] ....... rychlejší a větší výkyvy těžiště 

[2,0; 2,20 Hz] ..... vysoké frekvence pohybu, silné titubace 

„Schody“ na grafu znázorňují referenční hodnoty (normu). 
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Obr. č. 12: Grafické znázornění AP and ML FFT Energies 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 

 

Rombergův kvocient (RQ) je procentuálně vyjádřený poměr parametrů SKG 

area s očima otevřenýma k očím zavřeným. To nám umožňuje hodnotit roli vizuální 

kontroly v řízení posturální stability a motoriky. RQ je znázorněn sloupcovým grafem. 

 

 

Obr. č. 13: Grafické znázornění výsledků „Romberg assesment“ 

 
(Synapsys Posturography System : User Manual, version 3.0, Rev C. Marseille - 

France : SYNAPSYS SA, 2010. 60 s.) 

 

Z celkového pohledu se u zúčastněných pacientů nedá mluvit o výrazném 

zlepšení všech stabilometrických parametrů. Ve většině z nich je ale vidět posun 

k lepšímu, nejvíce ve frekvenčním spektru [0;0,5 Hz], což považujeme za velmi 

významné, ne-li ze všech možných parametrů nejdůležitější. Jedná se o hodnotu, která 

je prakticky neovlivnitelná aktuálním stavem probanda nebo jinými vlivy zevního 
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prostředí. Podle obecných norem i norem přístroje SPS by právě podíl pohybů nízkého 

frekvenčního pásma měl být nejvýraznější (Hlavačka, 2007; Bohunčák, 2011). 

 

5.2.1.2 Interpretace naměřených dat 

 

Na úvod této kapitoly nemohu opomenout zmínit, že podmínky měření nebyly 

ideální. Pacienti nebyli soustředěni pouze na tento výzkum, ale měli i spoustu dalších 

aktivit i terapií. 

Měření i terapie na herní konzoli Nintendo neprobíhaly vždy ve stejnou denní 

dobu. Záleželo na domluvě s pacienty, kteří byli často vytíženi dalšími terapiemi. 

Pacienti tedy mohli být negativně ovlivněni denním biorytmem, únavou apod. 

Primární nedostatek, který byl odhalen až po skončení terapií a výstupních 

měření, se týká pravidelnosti a počtu provedených kontrolních posturografických 

vyšetření. Celkový počet získaných dat je totiž v závěru příliš malý. Nelze tedy 

s určitostí soudit na pacientovo případné zlepšení. Jediné měření na začátku terapie a 

jediné na jejím konci obsahuje velké procento chyb vycházející mimo jiné i z chvilkové 

indispozice pacienta. 

Abychom se v příštím podobném výzkumu vyvarovali ovlivnitelných chyb a 

zkreslení, musíme získat dostatek prostoru, zajistit si stále stejné podmínky měření, 

jejich častější opakování a rozhodně větší počet probandů. Pacient by se v ideálním 

případě měl koncentrovat pouze a jedině na výzkum. 

Ostatní terapie, které zúčastnění pacienti podstupovali, mohli ovlivnit výsledky 

měření jak v negativním tak pozitivním smyslu. 

Naměřené výsledky z posturografu SPS viz kazuistiky v příloze č. 2 – 4. 

 

Pacient č. 1: 

První pacientkou byla mladá žena, ročník narození 1989, po iktu s následnou 

centrální levostrannou hemiparézou. Ischemická cévní mozková příhoda u pacientky 

proběhla v jejím 7. měsíci věku (kazuistiku pacientky viz příloha č. 2). 

 

Statická posturografie 

Na první pohled se může zdát, že se výsledky vstupního a výstupního měření od 

sebe příliš neodlišují. Některé hodnoty se dokonce zdánlivě zhoršily (SKG area, 
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Standard deviation, Maximum amplitud). Ovšem v podstatných a vypovídajících 

parametrech Mean ML, Mean AP, Energy 0-0,5Hz ML a AL se výsledky změnily 

k lepšímu, a to je velmi důležité. Poslední ze zmíněných parametrů vyjadřuje úroveň 

chvění. Jak je uvedeno výše, nejnižší pásmo [0; 0,5 Hz] by mělo mít největší podíl 

vzhledem k ostatním třem dimenzím (Bohunčák, 2011; Hlavačka, 2007; Ferdjallah, 

1999).  

U této pacientky se využití energie v pásmu nízké frekvence pohybu zlepšilo o 

16,5% při stoji s otevřenýma očima. 

Ve stoji se zavřenýma očima má pacientka celkově horší výsledky. Nejvíce se 

projevily na parametru SKG area a SKG lenght, Maximum amplitudes ML a AP. Avšak 

důležitá hodnota AP a ML Means je vylepšena tak, že se nachází v intervalu 

referenčních hodnot (viz příloha č. 5). 

U této pacientky ještě musím upozornit na přítomnost mimovolních náhodných 

pohybů (dyskineze = porucha souhry normálních pohybů), jejichž výskyt je závislý na 

fyzickém a psychickém stavu pacientky a jejím momentálním rozpoložení. 

 

Pacient č. 2: 

Pacientkou č. 2 byla mladá žena ve věku 21 let po ischemické cévní mozkové 

příhodě (11/2010) s centrální levostrannou hemiparézou s větším postižením horní 

končetiny (kazuistiku této pacientky viz příloha č. 3). 

 

Statická posturografie 

Tato pacientka se zlepšila téměř ve všech parametrech. Nejvýraznější posun je 

v parametrech SKG area, SKG lenght, kde dokonce vidíme větší zlepšení ve stoji se 

zavřenýma očima. Dimenze spektra o nejnižší frekvenci [0;0,5 Hz] zaznamenala také 

podstatně vyšší procentuální zastoupení. 

U parametru Energy 0-0,5 Hz ML je ve stoji s otevřenýma očima nárůst celých 

19,3% a ve stoji se zavřenýma očima dokonce 22%. Parametr Energy 0-0,5 Hz AP 

vzrostl o necelé procento ve stoji s otevřenýma očima a o 4,5% při zavřených očích. 

Z celkového pohledu se zlepšila posturální stabilita především ve směru antero-

posteriorním, což je velmi významné. 

Hodnoty Rombergova kvocientu podstatně klesly z 224 na 119 (viz příloha č. 5). 
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Pacient č. 3: 

Posledním pacientem byl mladý muž, ročník narození 1992. Pacient prodělal 

kraniocerebrální trauma při nehodě na motocyklu zhruba před třemi lety. Má trvalé 

následky ve smyslu centrální pravostranné hemiparézy (s větším postižením horní 

končetiny) s kognitivním deficitem (kazuistiku pacienta č. 3 viz příloha č. 4). 

 

Statická posturografie 

U tohoto pacienta se data před a po terapiích příliš neliší. Není zřejmé zlepšení, 

ale ani zhoršení stability pacienta. 

RQ se zvýšil ze 199 (v normě) na 259 (mimo referenční hodnoty). 

Výsledky jsou příkladem skutečnosti, že základem pokroku není jen dobrá volba 

metody či správná terapie, ale také emoční potřeba se zlepšovat a samotná motivace 

k tréninku. 

Pacient č. 3 měl často problémy s koncentrací na hru a požadoval časté 

obměňování programu, přestože byl ochoten v terapii hrát pouze dvě hry, nejvíce však 

jen jednu z nich (Football Heading). Při každém tréninku bylo obtížné motivovat tohoto 

pacienta, ale dalo se to ovlivnit tak, že jsem představovala jeho protivníka ve hře, 

kterého musí porazit lepším skóre. 

Výsledky vyšetření jsou k nahlédnutí v přílohách (viz příloha č. 4). 

 

5.2.2 Nintendo Wii Fit Plus 

 

Jak již bylo zmíněno, Nintendo Wii dokáže naměřit množství důležitých a 

užitečných dat, avšak ta se nikam neukládají a nedají se tedy zpětně získat. To, co jsme 

získat dokázali je uvedeno v tabulce č. 4. 

Tato kapitola popisuje hodnocení dat získaných z herní konzole i jejich možnou 

interpretaci. 

Je obtížné si z tak malého množství uložených výsledků zvolit taková data, která 

by vypovídala o efektu terapie a ještě byla statisticky uchopitelná. Jediné, co by 

uvedené charakteristice částečně odpovídalo a dalo se použít, je údaj o procentuálním 

zatížení dolních končetin. (viz tabulka č. 4: sloupec „left_bal“, „right_bal“). Z těchto 

hodnot jsem zpracovala bodové grafy se spojnicí trendu znázorňující vývoj rozložení 

váhy mezi pravou a levou dolní končetinu v průběhu celé terapie (viz graf 1, 2 a 3). 
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Tab. č. 4: Na ukázku - data stažená z Nintendo Wii (pacientka č. 2) 

  BMI date time weight left_bal right_bal fit_age 
1 20.9 31.1.2011 12:40 58.3 38,2 61,9 35 
2 20.98 1.2.2011 13:16 58.5 42,9 57,1 0 
3 21.1 4.2.2011 11:52 58.6 40,8 59,2 43 
4 20.98 7.2.2011 10:50 58.5 44,4 55,6 40 
5 21.5 10.2.2011 11:34 58.7 44 56 38 
6 21.19 11.2.2011 15:06 59.1 34,4 65,6 29 
8 21.26 25.2.2011 13:44 59.3 37,5 62,5 45 
9 21.41 3.3.2011 15:07 59.7 42,2 57,8 35 

10 21.33 4.3.2011 13:31 59.5 40,2 59,8 26 
11 21.48 8.3.2011 15:10 59.9 42,3 57,7 51 

 

 

 

 

 

Pacient č. 1: 

 

Graf 1: Rozložení zatížení dolních končetin u pacienta č. 1 
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Pacient č. 2: 

 

Graf 2: Rozložení zatížení dolních končetin u pacienta č. 2 

 

 

 

 

 

Pacient č. 3: 

 
Graf 3: Rozložení zatížení dolních končetin u pacienta č. 3 
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5.2.3 Standardizované testy v neurorehabilitaci 

 

Z časových důvodů jsem si zvolila otestování posturální stability pomocí 

srovnání dvou testů – Bergovy funkční škály rovnováhy a Tinetti Gait Posture and 

Balance Test. Zajímalo mne, zda se projeví případné zlepšení stability a motoriky i 

v těchto standardizovaných testech tak, aby odpovídalo výsledkům objektivního měření. 

Bohužel, po provedených testováních nemohu hypotézu potvrdit. Bodové skóre 

se sice lehce u všech probandů zvýšilo (Bergova škála rovnováhy), ale testování 

proběhla v tak krátkém časovém úseku, že se výsledky nedají považovat za příliš 

významné. 

Pokud bych měla srovnat oba testy mezi sebou, více mi vyhovovala právě 

Bergova škála. Jednak obsahuje konkrétnější dotazy a více možností lépe vyjádřených 

odpovědí, jednak také zohledňuje časový interval provedení u téměř všech úkolů. Pokud 

nějaký pokrok byl, tak právě v tomto testu, a to u všech zúčastněných pacientů. 

Největší zlepšení skóre jsem zaznamenala u pacientky č. 2, kde se oproti 

vstupnímu testování zvýšil počet bodů o 5, u ostatních pacientů o 2 body. Může na tom 

mít podíl i zvýšení subjektivní posturální jistoty díky tréninku stability na 

stabilometrické plošině Wii Fit Plus. 
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6 DISKUSE 
 

Nintendo Wii, původně čistě komerčně zaměřený produkt, může velmi pomoci 

také nemocným, zejména lidem s poruchami stability a motoriky.  

V této práci jsme se soustředili na pacienty s hemiparézou. 

Jak uvádí kanadská studie z června loňského roku, herní konzole Nintendo Wii 

není jen efektivním doplňkem konzervativní rehabilitace, ale je také bezpečná, 

jednoduše ovladatelná a je vhodnou alternativou pro podporu a urychlení rehabilitace u 

lidí po cévní mozkové příhodě (Saposnik et al., 2010). 

Provedená měření to v podstatě jen potvrzují. Z celkového pohledu došlo ke 

zlepšení koordinace pohybu u pacienta a dosažení většího subjektivního pocitu jistoty 

při cvičení. Není vyloučen transfer získaných dovedností do reálného života, ale ten 

v této práci bohužel validně hodnocen není. 

Pokrok je patrný také při podrobnějším prostudování a porovnání výsledků 

jednotlivých her ze začátku a ke konci terapie. Prokázat, zda se projeví toto zlepšení 

také objektivně při posturografii, bylo hlavním úkolem i cílem této bakalářské práce. 

Jerries Jerries (2009) po zhodnocení vlastních výsledků podobného měření tvrdí, 

že malé změny v parametrech stability při malém počtu probandů lze jen těžko chápat 

jako plnohodnotné a statisticky významné. Výsledky práce lze objektivizovat, ale pouze 

ve vztahu k jedné osobě, tj. interindividuálně. 

Z mého pohledu velmi záleží na tom, jak často terapie provádíme, jak se 

pacientům při cvičení věnujeme a kolik času trénováním rovnováhy při jedné terapii 

strávíme, resp. stráví pacient. 

Již několik zahraničních studií se zabývá efektem terapie pomocí Nintendo Wii 

(Butler, 2010; Clark, 2009; Kliem, 2010; Rego, 2010; Saposnik et al., 2010; Young, 

2010). Dílčí výsledky se herním konzolím určitě dají přisoudit, avšak jedná se často o 

pouhé posouzení zlepšení koordinace a „zručnosti“ v rámci vybraných her. Zatím se 

nepodařilo provést významnou statistickou studii, která by spolehlivě dokázala 

objektivizovat výsledky a určit, zda se opravdu navrací a rozvíjí pacientovy motorické 

schopnosti i do oblasti reálného života. 
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Závěrem většiny dostupných záznamů o provedených šetřeních je, že terapie 

tohoto druhu je velmi přínosná a slibná, ale je nutné prokázat její pozitivní vliv na 

mnohem větším vzorku pacientů (Saposnik et al., 2010; Jerries, 2010). 

Většina odborníků je přesvědčena, že Nintendo Wii má být spíše doplňkovou 

terapií k dosavadním rehabilitačním postupům a programům. V poslední době se ale 

také stále častěji objevují názory o plošině Nintendo Wii jako o plnohodnotném 

terapeutickém i diagnostickém přístroji (Kořínková, 2009; Clark et al., 2009). 

Nevýhodou je, že terapie na Nintendu není vhodná pro všechny pacienty. 

Důležitý benefit spatřuji ale v tom, že pacient může rehabilitovat u sebe doma. Zařízení 

je cenově dostupné, přenosné a snadno ovladatelné. 

Průzkumy potvrdily větší motivovanost pacientů k této formě rehabilitace. 

Cvičení je atraktivní, zábavné, poutavé (Jerries, 2010).  

Chceme-li záměrně zlepšovat motorické schopnosti, dovednosti, stabilitu nebo 

rozvíjet kardiovaskulární zdatnost organismu, pak je volba hry velmi důležitá a 

rozhodující. Proto jsem využívala ty hry, které byly nějakým způsobem měřitelné, 

porovnatelné, a to alespoň formou skóre, které jednoduše vypoví o tom, zda se pacient 

zlepšuje. Stále jde ovšem o subjektivní hodnocení 

(www.wiihabilitation.co.uk/assessment.shtml, [cit. 2011-04-09]). 

Také z toho důvodu jsme zařadili objektivizační vyšetření na posturografu 

Synapsys Posturography System (dále jen SPS) před zahájením terapie s herní konzolí a 

po jejím ukončení. 

V době, kdy byla tato bakalářská práce zpracovávána, byl posturograf SPS na 

KRL teprve krátkou dobu. 

Po samostatném prostudování manuálu k přístroji a porovnání se stanovenými 

normami jsem se snažila vyvodit alespoň některé závěry (viz výsledky v kapitole 5.2.1). 

Pokusila jsem se také doporučit vhodné parametry pro vyšetření stability a jejich 

následné srovnání před a po terapii. 

Námětem pro další práci by tedy mohlo být detailnější propracování vyšetření na 

SPS s doporučením konkrétních testů na stabilitu včetně bližšího vysvětlení postupu a 

interpretace naměřených dat. 

V praktické části této práce byl vyšetřován tzv. „Romberg assesment“ (viz 

kapitola 5.1.2) a dynamický test vyšetření stoje se zrakovou zpětnou vazbou („Servo-

controlled visual stimulation“). 
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Během měření na SPS je nutné dbát na to, aby pacient nekorigoval podvědomě 

polohu svého těžiště podle osy znázorněné na obrazovce před ním. Je nutné pacienta 

předem upozornit, že si obrazovky nesmí všímat. To se mně, bohužel, nepodařilo, 

jelikož jsem si toto riziko včas neuvědomila. Výsledky prvních dvou pacientek proto 

mohou být částečně zkresleny. 

Pokud jde o export naměřených dat, měla jsem obavy, bude-li to možné a 

v jakém formátu bude případný výstup uložen (přehledná tabulka, text, grafy aj.). 

V případě SPS se data exportují jednoduchým kliknutím na odpovídající tlačítko 

v programu. Uloží se jako tabulka v programu Microsoft Office Excel. 

Export dat u herní konzole Nintendo už snadný nebyl. Přesto jsem z dostupných 

zdrojů zjistila, že uložená data je možné zkopírovat na SD kartu. Na internetu existuje 

aplikace, která dokáže z uložených souborů získat maximum použitelných dat a 

přehledně je také interpretovat (jsou uloženy v souborech pod jmény hráčů). Výsledné 

údaje jsou k nahlédnutí v kazuistikách (viz příloha 2 – 4). Jde však o velmi zevrubná 

data a jen základní údaje (BMI, hmotnost, Wii Fit Age, rozložení váhy). Na herní 

konzoli se zpětně dají zobrazit pouze grafy BMI a Wii Fit Age. 

Vždy na začátku cvičení jsem s pacienty provedla test stability (Body Test), ze 

kterého jsem získala údaj o poloze pacientova těžiště, graficky znázorněnou oscilaci 

jeho těžiště kolem vertikální osy těla a veličinu Wii Fit Age. Při každé terapii jsem si 

pořídila fotografie získaných dat. 

Wii Fit Age určuje jakýsi biologický věk rehabilitanta určený systémem na 

základě výsledků provedeného Body Testu. Čistě teoreticky by se měla tato veličina 

s postupem času stále více přibližovat skutečnému věku pacienta. V novém vydání 

balančních her Wii Fit Plus je však k dispozici mnohem více motorických i kognitivních 

testů, nežli v původní verzi Wii Fit. Tyto testy se náhodně opakují a není tedy možné 

získaná vyhodnocení mezi sebou porovnávat. 

V dalších závěrečných pracích bych se pravděpodobně přiklonila k plnému 

nahrazení Body Testu posturografickým vyšetřením, tj. před a po každé terapii, a tato 

vstupní a výstupní měření několikrát zopakovala. Získá se více vyhodnotitelných dat, ze 

kterých následně můžeme usuzovat na konkrétní změny stavu pacienta. Eliminujeme 

tak ovlivnitelné chyby měření včetně chvilkové indispozice vyšetřovaného. 

Náročnost balančních testů na herní konzoli je velmi odlišná, různorodá a 

především konstituovaná pro zdravé lidi. Žádný test se pacientovi neopakoval vícekrát 

než jednou. Výhodou této skutečnosti je, že pacient neví, co ho čeká, a nemůže se 
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dopředu „připravit“. Nevýhodné však je, když pacient dostane složitější a koordinačně 

náročný test, se kterým si nedokáže sám poradit. Pacientův Wii Fit Age se může 

podstatně zvýšit vlivem nezdařených balančních či kognitivních testů. Testování bylo 

mnohdy velmi náročné i pro zdravého jedince. 

Pacienti docházeli na terapii i v rámci stacionáře. Bylo tedy nutné více zohlednit 

únavu pacienta, pozitivní nebo negativní změnu jeho stavu z důvodu souběžně 

probíhajících ostatních terapií. I přesto je dle mého názoru vhodné Nintendo zařadit do 

programu některým pacientům. 

Ohledně časového plánu, dle vlastních zkušeností, byl nejméně vhodný 

odpolední čas okolo 14.00 až 15.00 hodiny. Touto dobou byli stacionární pacienti již 

značně unavení a nesoustředění. Potřebovali také více přestávek. Zřejmě nejlepší časové 

rozpětí je 10.00 – 12.30 hodin. K samotnému cvičení postačí 45 minut, nejlépe však 60 

minut. 

Shrnutí výhod a nevýhod balanční plošiny Wii Fit po technické i uživatelské 

stránce obsahuje bakalářská práce M. Kořínkové z roku 2009. Kořínková zde dokonce 

srovnává všechny dostupné statické stabilometrické plošiny, konkrétně Posturograf 

STP-03, Footscan a Wii Fit. Stručný přehled výstupu této bakalářské práce je uveden 

v přehledné tabulce v přílohách (viz příloha č. 6). 

Z celkového pohledu bych terapii s pomocí virtuální reality doporučila každému 

pacientovi, který tím bude motivován, a to jako doplňkovou léčbu k ostatním 

specializacím v oboru rehabilitace. Bez ohledu na věk či pohlaví pacienta můžeme tuto 

terapii provádět s pacienty, kteří netrpí těžkou epilepsií, těžkým kognitivním deficitem, 

vážnou poruchou rovnováhy (při terapii bez kompenzačních pomůcek). 

Pro zajímavost a porovnání s původními metodami hodnocení stability byly 

pacientům provedeny dva standardizované testy – Tinetti Gait Posture and Balance 

Evaluation a Bergova funkční škála rovnováhy. Pochopitelně jsou významně zatíženy 

chybou subjektivního hodnocení. Mě ovšem i přesto zajímalo, zda se alespoň částečně 

výsledky testů mohou shodovat s výsledky měření moderními metodami (viz kapitola 

5.2.3). 
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7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 
Tato bakalářská práce byla zpracována a má sloužit jako jeden z příkladů využití 

posturografie v kombinaci s moderními terapeutickými přístupy na principu biologické 

zpětné vazby (biofeedback). Zároveň bylo úkolem ověřit a potvrdit hypotézu, že terapie 

s využitím herní konzole Nintendo Wii, jedné ze zmiňovaných moderních metod, má 

pozitivní vliv na rozvoj stability a motoriky u pacientů po poškození mozku nejrůznější 

etiologie. 

V teoretické části jsem se pokusila shrnout veškerou tematiku související 

s terapií na stabilometrických či balančních plošinách a přístrojích pro trénink motoriky 

a rovnováhy. 

Nechybí ani teoretický rozbor problematiky posturální stability a stabilizace, 

posturální motoriky, řízení motoriky a také samozřejmě několik slov z oblasti 

neurologie a neurologických diagnóz. 

Teoreticky jsou rozebrány a popsány i přístrojové metody ve fyzioterapii, včetně 

moderních herních konzolí s jednoduchým přehledem jejich dostupnosti na 

marketingovém trhu. 

V praktické části práce popisuji průběh terapie, výběr pacientů, použité vybavení 

a postup zpracování dat. Několik podkapitol je věnováno samotnému zpracování a 

interpretaci výsledků jak z posturografie, tak z herní konzole Wii Fit Plus. 

Do budoucna bych doporučila provést rozsáhlou studii s mnohem větším počtem 

probandů – pacientů s nejrůznějšími diagnózami, různého věku i stupně postižení. 

Upravila bych také způsob provádění vyšetření i terapie, zejména jejich počet a 

frekvenci. Výsledky by se daly považovat za nezkreslené a směrodatné. Mimo jiné je 

možné lépe odhadnout, pro které pacienty je tento druh terapie nejvhodnější (dle věku i 

diagnózy) a pro které naopak naprosto nevhodný. Mohli bychom snadno doporučit 

konkrétní hry ke konkrétní diagnóze. 

Ze zkušenosti mohu říci, že terapie s Nintendem mladým pacientům vyhovovala. 

Ale není výjimkou, že i starší pacienti se pro hru nadchnou a jsou lépe motivováni 

k rehabilitaci (Young, 2010). 
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CNS centrální nervová soustava 

COP Center of Pressure (těžiště) 

ČVUT České vysoké učení technické 

EMG elektromyografie 

FEL  Fakulta elektrotechnická 

FFT Fast Fourier Transformation 

KRL Klinika rehabilitačního lékařství 

m. musculus (sval) 

ML medio-laterální 

MO  Microsoft Office 

SD Secure Digital 

SKG statokinesiogram 

SPS Synapsys Posturography System 
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