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Abstrakt 

Název práce: Hodnocení čití v oblasti rukou u pacientů s roztroušenou sklerózou 

 

Cíl práce: Shrnout poznatky o roztroušené skleróze a čití v oblasti rukou. Najít vhodné 

testovací metody a pomocí nich zhodnotit kvalitu hlubokého čití v oblasti 

rukou u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

 

Metoda: Vybranými testy zhodnotit kvalitu hlubokého čití v oblasti prstů a dlaně 

u vybraných probandů s roztroušenou sklerózou. Porovnat výsledky v závislosti 

na aktuální spasticitě a zdravotním stavu pacienta.  

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že u lidí s roztroušenou sklerózou je v oblasti rukou snížena 

kvalita vibračního čití, diskriminačního čití a stereognosie. Kvalita polohocitu 

a pohybocitu snížena není. Kvalita polohocitu, pohybocitu, vibračního 

ani diskriminačního čití není přímo lineárně závislá na aktuální spasticitě. Kvalita 

stereognosie je přímo lineárně závislá na velikosti aktuální spasticity. 

 

Klíčová slova: čití, roztroušená skleróza, spasticita 



 

 

Abstract 

Title: Evaluation of sensation in hands area in patients with multiple sclerosis 

 

Objective: Summarize findings about multiple sclerosis and sensation in the hands area. 

Find suitable testing methods and use them to evaluate the quality of deep 

sensation in the hands area in patients with multiple sclerosis. 

 

Method: With help of selected tests to evaluate the quality of deep sensation 

in the fingers and palms area in selected probands with multiple sclerosis. 

Compare the results depending on the current spasticity and condition of the patient. 

 

Results: There were founded, that in people with multiple sclerosis the quality 

of vibrating and discriminating sensation and stereognosis in the hands area is reduced. 

The quality of statesthesia, kinesthesia, vibrating and discriminating sensation isn´t 

directly linearly dependent on the current spasticity. The quality of stereognosis 

is directly linearly dependent on the current spasticity. 

 

Keywords: sensation, multiple sclerosis, spasticity 
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1. Úvod 

K tématu roztroušené sklerózy jsem se nedostala náhodou. Mezi mými kamarády 

je i několik jedinců s touto chorobou. Mnoho z nich ode mne jako studující 

fyzioterapeutky chtělo poradit, jak mají se svou nemocí bojovat a co dělat pro to, aby 

progresi nemoci zpomalili. Zjistila jsem, že není mnoho specializovaných středisek 

pro toto onemocnění a že spousta lékařů si s onemocněním vlastně ani neví rady. Každý 

člověk s tímto onemocněním má individuální průběh nemoci, je velice těžké odhadnout 

prognózu onemocnění a nasadit vhodnou léčbu. Již ve své bakalářské práci jsem 

se zabývala tématem roztroušené sklerózy, kde jsem hledala vhodná cvičení ve vodě 

a zabývala se tak hydrokinezioterapií u lidí s roztroušenou sklerózou. 

Čití jsem navíc do své diplomové práce vybrala hned z několika důvodů. Jedním 

z nich byl ten, že se při vyšetření pacienta většina terapeutů zabývá jen poruchami 

motoriky, svalovými problémy (zkrácené svaly, oslabené svaly, svalové dysbalance) 

či příslušnými blokádami v jednotlivých kloubech. Při důkladnějším vyšetření 

se můžeme setkat s tím, že terapeut zkouší citlivost v jednotlivých dermatomech 

škrábáním po kůži a ptá se pacienta, zda cítí podnět stejně na obou stranách či ne. 

Ve své ač velice krátké dosavadní praxi jsem se nesetkala s vyšetřením stereognosie, 

diskriminačního čití či grafestezie. Pokládám si otázku, zda jsou tyto složky čití vůbec 

důležité. Kolář (2009) píše: „Senzitivní a motorické funkce jsou velmi úzce propojeny, 

správné čití je předpokladem dobré kvality jakéhokoliv cíleného pohybu i opěrné 

motoriky.“ Z této věty bychom mohli usuzovat, že čití je velice důležité pro provedení 

pohybu a je tedy důležité při vyšetření zjistit jeho kvalitu.  

Roztroušená skleróza mozkomíšní je autoimunitní chronické degenerativní 

onemocnění, které se řadí mezi nemoci demyelinizačního typu (Hope, Longmore, 

Ramrakha, 1995). V bílé hmotě mozku a míchy dochází ke chronickému zánětu 

a rozpadu myelinu a tím k poruše vedení nervového vzruchu. Z takového poškození 

nervu pramení poruchy nervového systému. Jednou z poruch je také porucha čití, která 

se může projevit jak poruchou čití povrchového, hlubokého, tak poruchou stereognosie. 

Ve své diplomové práci bych ráda zjistila, na jaké úrovni jsou tyto složky čití 

(především hluboké) v oblasti rukou u vybraných probandů a zda se výsledky 

u jednotlivých lidí liší či jsou na podobné úrovni. Roztroušená skleróza postihuje lidi 

v různém věku a má u každého člověka jiné projevy. Nelze říci, že každý člověk, který 
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má diagnostikovanou právě roztroušenou sklerózu, má stejné klinické příznaky. Snažila 

jsem se najít skupinu probandů s podobnými příznaky a s alespoň podobným stupněm 

postižení. Jelikož je komplikací roztroušené sklerózy i spasticita, která výrazně omezuje 

cílený pohyb, postavení v kloubu a tak i zpětnou proprioreceptivní informaci, zahrnula 

jsem do testování i test na spasticitu a mohla jsem tak zhodnotit i kvalitu čití v závislosti 

na aktuální spasticitě. 

V úvodní teoretické části jsou shrnuty poznatky o roztroušené skleróze 

mozkomíšní, další kapitola popisuje základní neurofyziologii hmatu a čití. Praktická 

část je věnována popisu testování, jsou zde popsány vybrané testy a dále zpracované 

výsledky. V závěrečné části je vyhodnocení výsledků a následná diskuse. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1 Charakteristika roztroušené sklerózy mozkomíšní 

Roztroušená skleróza mozkomíšní (sclerosis multiplex cerebrospinalis) 

je chronické degenerativní onemocnění, které se řadí mezi nemoci demyelinizačního 

typu (Hope, 2005). Je dnes již jednoznačně řazeno mezi autoimunitní onemocnění, 

přičemž cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy 

obalující nervová vlákna CNS (Havrdová, 1999). 

V bílé hmotě (výjimečně i v šedé hmotě) mozku a míchy dochází k chronickému 

zánětu a na axonech k následné poruše myelinu. Při rozpadu myelinu vznikají 

nepravidelně rozložená demyelinizační ložiska (plaky). Dochází tak k poruše vedení 

vláknem. Na postiženém vlákně dojde na několik dní k blokádě vedení. Místní rozpad 

přechází pak ve fázi úklidovou a hojí se vytvořením jizvy - tkáňové sklerózy, které také 

nemoc vděčí za své jméno (Lenský, 1996). Na obrázku č. 1 je znázorněn rozpad 

myelinové vrstvy. 

Bylo zjištěno, že v akutním zánětlivém ložisku dochází i k trhání vláken. Pokud 

je vláken zpřetrháno větší množství, dochází k poruše funkce. Ztráta nervových vláken 

je tedy zodpovědná za trvalou invaliditu (Havrdová, 1999). 

V míše jsou ložiska demyelinizace nebezpečnější, jelikož zde jsou nervové dráhy 

uložené ve velkém počtu těsně vedle sebe bez možnosti substituce. V mozkových 

hemisférách je mnohem větší vůle (plasticita), neboť mozková tkáň má poměrně velké 

rezervy a tedy i větší možnost kompenzace (Pfeiffer, 2007). 
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Obrázek č. 1: Změny na nervovém vlákně způsobeny rozpadem myelinu dle Claude P. 

Genain a Stephen L. Hauser (2007) 

Nahoře je zdravé nervové vlákno obalené neporušenou myelinovou pochvou. 

Ve spodní části obrázku je znázorněno nervové vlákno poškozené roztroušenou sklerózou - jeho 

myelinový obal je místy zcela zničený. Přenos vzruchu tímto nervem je velmi ztížen nebo znemožněn. 

 

2.1.1 Symptomy RS 

Klinický příznak ložisek RS je závislý na jejich lokalizaci v bílé hmotě mozku 

a míchy a z části na jejich velikosti. Některé oblasti bílé hmoty jsou postiženy častěji 

jako např. optické nervy, mícha a mozkový kmen (Havrdová, 1998). 

Mezi nejčastější počáteční symptomy se řadí: 

Optická retrobulbární neuritida 

Postihuje jeden nebo oba zrakové nervy. Projevuje se zamlženým viděním, někdy 

až ztrátou zraku, výpadky zorného pole (někdy pouze sníženým vnímáním ostrosti 

barev), bolestí za bulbem a při pohybech bulbu. Objektivně lze v akutním stavu nalézt 

na očním pozadí edém papily očního nervu. Neuritida se může bez následků upravit, 

někdy však dochází až k oslepnutí (Havrdová, 1998). 
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Poruchy čití 

Vyskytují se ve formě dysestézií (porucha kožního čití, kdy je podnět na kůži 

registrován jako odlišný, např. teplo je vnímáno jako bolest) a parestézií (spontánní jevy 

v podobě mravenčení, brnění, mrazení) v HK nebo DK. Slabost či dřevěnění jedné nebo 

více končetin je iniciálním symptomem asi u jedné poloviny nemocných. Časté 

je brnění v končetinách nebo pocit stažení kolem trupu nebo končetin (Ambler, 2001). 

Vestibulární syndrom 

Dle Amblera bývá většinou centrálního typu, často s intenzivními závratěmi, které 

ztěžují pacientovi chůzi a pohyb v prostoru. Častý je nystagmus, který se objevuje 

i bez subjektivních vestibulárních symptomů. 

Mozečkové příznaky 

Mozečkové příznaky jsou poměrně časté a mají různou intenzitu. Kolísají 

od lehké ataxie jedné končetiny až po těžkou ataxii chůze a poruchu rovnováhy, 

na které se může podílet i spinální ataxie. Může být také výrazný intenční třes (Ambler, 

2001).
 
Ataxie se projevuje nepřesnými, neurovnanými, špatně koordinovanými pohyby, 

jsou rozmáchlé, přestřelující. Chůze bývá kulhavá, nejistá, vrávoravá až kymácivá 

(Lenský, 1996). Charakteristickým symptomem RS bývá takzvaná mozečková řeč, 

nazýváme ji také řeč sakadovaná.  

Porucha hybnosti a spasticita 

Tyto dvě poruchy jsou dominujícím symptomem roztroušené sklerózy. Centrální 

poruchy hybnosti jsou provázené zvýšenými šlachovými reflexy, přítomností 

pyramidových iritačních jevů, vyhasnutím břišních reflexů a především spasticitou. 

Ta může vést k nevratným změnám, jako jsou např. kontraktury. Spasticita bývá 

provázena bolestivými spasmy, obzvláště v noci. Zpravidla se vyskytuje na dolních 

končetinách, většinou nesouměrně. Projevuje se únavou, těžkopádností, neohebností, 

podklesáváním, ochabnutím (parézou), tuhostí, křečemi. Jindy je zřejmá neobratnost 

ruky, prstů, úchopu (Lenský, 1996). 
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Únava 

U lidí s RS se setkáváme s nadměrnou, často nepřekonatelnou únavou již 

od počátku onemocnění, která je významně omezuje ve vykonávání běžných denních 

aktivit a často znemožňuje být v trvalém pracovním poměru (Řasová, Zálišová, 

Brandejský, 2008). 

Únava je komplexní děj, týkající se nejen nervosvalového systému, ale celého 

organismu. Může být přechodná, vázaná na ataku onemocnění, jindy dlouhodobá. 

Na jejím vzniku se zřejmě účastní více faktorů, z nichž většina není známa (Havrdová, 

1999). Předpokládá se, že na vzniku únavy se podílí zpomalení přenosu nervovými 

vlákny, nadprodukce interferonu gama vznikající při lehkých infekcích a další 

prozánětlivé faktory, dysfunkce autonomního nervového systému, porucha vedení 

axonem. Únava se zhoršuje během dne, v teplejším prostředí a je vedlejším účinkem 

sedativních léků (Vacek, 2000). 

Postižení mozkových nervů 

Postižení mozkových nervů nevzniká z poruchy nervů samotných, ale z postižení 

drah přivádějících impulzy k jádrům mozkových nervů (Havrdová, 1998). Paréza 

okohybných nervů se projevuje dvojitým viděním. Můžeme zaznamenat nystagmus. 

Častým symptomem bývá neuralgie trigeminu, která může mít záchvatovitý 

charakter. Parézy postranního smíšeného systému mohou způsobit dysartrii. 

Poruchy sfinkterů 

U močového ústrojí se poruchy sfinkterů projevují častostí mikce, nutkáním, 

váznoucím spouštěním, přerušováním toku, odkapáváním, horším udržením až větší 

inkontinencí. Stolice bývá nepravidelná, často se objevuje úporná obstipace, 

ale i inkontinence. 

Bolest 

Bolest není u RS projev původní, ale doprovodný. Dle Lenského se v silnější 

a stálejší formě projevuje u 25-30 % pacientů. Nejčastěji jde o neuralgii trigeminu, 

muskuloskeletální bolest u nepohyblivých pacientů, poruchu elasticity či změněné čití. 
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Psychické změny  

Z psychických změn pozorujeme nejčastěji poruchy nálady. Depresivní poruchy 

se objevují přibližně u 30 % pacientů. Mohou být reakcí na onemocnění, přímým 

důsledkem chorobného procesu, vedlejším účinkem medikace nebo samostatným 

onemocněním. Deprese, úzkost a stres často souvisejí se zhoršováním zdravotního stavu 

(Řasová, 2007). 

2.1.2 Etiologie RS 

RS nemá jednoznačně známou příčinu. Předpokládá se, že na jejím vzniku 

se podílí mnoho faktorů. Mezi ně se řadí především vliv prostředí, genetická 

predispozice, infekce (často předcházejí objevení prvních příznaků a spuštění ataky). 

Některé teorie předpokládají možnost účasti určitého retroviru či prionu, některých 

alergií a přecitlivělosti na určité potraviny. Význam se přikládá i setkání s toxiny, 

plísněmi, těžkými kovy (např. amalgámu ze zubní výplně), nedostatku vitamínu D 

(souvisí s nedostatkem slunečního záření - na tuto teorii odkazuje geograficky 

specifický výskyt RS - viz dále). Velmi důležitým faktorem je stres, který pozměňuje 

nastavení hypotalamo - hypofyzární - adrenální osy (tělo produkuje větší množství 

adrenalinu, noradrenalinu, kortikoidů). Vyčerpávající je především dlouhodobý stres, 

který významně snižuje funkci imunitního systému. 

Podle Mumenthaler et al. (2001) hrají při vzniku a vývoji roztroušené sklerózy 

mozkomíšní určitou úlohu dědičné faktory, faktory životního prostředí a určité 

nespecifické viry. 

Výskyt RS (viz obr. č. 2) je největší v severním mírném pásmu, nejhojněji severně 

od 40. rovnoběžky. Celkem je ve světě asi 2,5 milionu lidí s tímto onemocněním. Mezi 

nejvíce postižené oblasti patří Severní Amerika, Velká Británie, Skandinávie, Francie, 

Nizozemí, Belgie, Německo, Švýcarsko, Polsko a Česká republika. V Čechách 

a na Moravě je RS poměrně častá - 100 nemocných na 100 tisíc obyvatel (1 promile). 

Nejvíce je zasažena oblast mezi Sokolovem a Děčínem, s maximem v Severočeské 

pánvi (Nadační fond Impuls, 2005). Nízký výskyt RS v rovníkových zemích může být 

způsoben i socioekonomickým faktorem. V oblastech s lepšími sanitárními a sociálními 

podmínkami se onemocnění vyskytuje častěji. 

Rasový faktor hraje další roli. Vnímavost bílé rasy vůči onemocnění je největší, 

u černé rasy je vnímavost poloviční a u orientální rasy ještě nižší (Havrdová, 1998). 
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Procento nemocných se liší i podle pohlaví. Ženy onemocní častěji než muži, 

a to zhruba v poměru 3:2. První příznaky se u dvou třetin pacientů projeví mezi 

20. až 40. rokem, dříve se objeví u žen. Necelé jedno procento pacientů má první 

příznaky před desátým rokem a po šedesátém roce života (Havrdová, 1999). 

 

 

Obrázek č. 2: Světový výskyt RS dle výzkumu Nadačního fondu Impuls (2005) 

 

2.1.3 Průběh RS 

Průběh RS je u každého pacienta variabilní. Můžeme rozlišovat maligní a benigní 

průběh. Existují 4 formy roztroušené sklerózy: 

1. forma relaps - remitentní (primární) 

Je to nejčastější typ, vyskytuje se přibližně u 80-85 % pacientů. Tímto typem 

nemoc obvykle začíná. Je charakteristická atakami (relapsy), což jsou stavy zhoršení 

neurologických obtíží, trvající od několika týdnů po několik měsíců. Odstupy mezi 

jednotlivými atakami mohou být dlouhé několik měsíců i několik let. Po atakách 

následuje někdy i spontánní úprava poruch (remise) související s obnovením 

myelinových pochev. 
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2. forma primárně progresivní 

Tento typ nemoci se vyskytuje přibližně u 15 % pacientů. Je charakterizován 

pozvolným nástupem neurologických symptomů. Nejčastějšími obtížemi jsou poruchy 

hybnosti dolních končetin a poruchy chůze. Tato forma se objevuje až okolo 

40. až 50. roku života, tedy později než forma relaps - remitentní. 

3. forma sekundárně progresivní 

Následuje po fázi remitentní, dochází v ní k trvalému neurologickému poškození 

způsobenému úbytkem nervových vláken. U pacientů se již projevuje určitý stupeň 

invalidizace. 

4. forma relabující - progresivní 

Vzácná forma RS, při které každá ataka zanechá trvalé neurologické postižení 

a po které nedochází k úpravě stavu. Jedná se o nejtěžší a nejhůře léčitelnou formu RS. 

 

2.1.4 Klasifikace nemoci 

Pro zhodnocení pokročilosti RS se dnes nejvíce používá stupnice doporučená 

Mezinárodní federací pro roztroušenou sklerózu - Kurtzkeho stupnice postižení - 

„Expanded Disability Status Scale“ (EDSS). Hodnotí stupeň postižení funkce 

jednotlivých systémů na základě neurologického vyšetření (Vacek, 2000). Posuzuje 

pyramidový, mozečkový, kmenový a senzitivní systém, funkce močového měchýře 

a střev, zrak, mentální funkce a další. Každý systém se hodnotí samostatně 

a vyhodnocuje celkový stav nemocného. Normální stav je 0, maximum je hodnota 

10 - smrt z důvodu RS. 

Pro lepší orientaci, při sestavování terapeutického plánu, je vhodnější rozdělení 

pacientů podle Kurtzkeho stupnice do 4 kategorií: 

 lehké postižení (EDSS 0, 1, 2) 

 středně těžké postižení (EDSS 3, 4) 

 těžké postižení (EDSS 5, 6, 7, 8) 

 velmi těžké postižení (EDSS 9)  
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2.1.5 Možnosti terapie RS 

2.1.5.1 Farmakologická léčba 

Farmakologická léčba je pouze podpůrná, zamezuje především progresi 

onemocnění. Asi jako u každé jiné nemoci platí, že čím dříve začneme roztroušenou 

sklerózu mozkomíšní léčit, tím bude léčba účinnější. 

V současné době převažuje při akutním zhoršení (atace) intravenózní podávání 

kortikosteroidů po dobu 5–10 dnů s následným postupným snižováním dávek. Mají 

protizánětlivý vliv a tlumí imunitní reakci na všech jejích úrovních (Pfeiffer, 2007). 

Pokud se objeví vyšší aktivita nemoci s velmi častými atakami, je nutné přistoupit 

k dlouhodobé léčbě kortikoidy. Nejčastěji aplikovaným kortikosteroidem je 

methylprednisolon. 

V období remise se používají především beta-interferony, což jsou zvláštní látky, 

které se v organismu tvoří přirozeně k likvidaci virů a nádorů. Kromě interferonů 

se užívají glatiramer acetát, azathioprin či intravenózně podávané imunoglobuliny. 

Pro léčbu chronické progrese se dále podávají opakované pulsy kortikosteroidů, 

cyklofosfamidu a methylprednisolonu, mitoxantronu či methotrexátu. 

Zatím nejefektivnější lék pro pacienty s roztroušenou sklerózou je natalizumab, 

na trhu pod názvem Tysabri (Krausulová, Havrdová, 2008). Je to látka, která brání 

vstupu aktivovaného lymfocytu do centrální nervové soustavy a tím tak redukuje 

zánětlivou aktivitu roztroušené sklerózy. V průběhu léčby natalizumabem je povolena 

pouze léčba ataky standardní dávkou methylprednisolonu, s jinými léky se natalizumab 

nepodává, jelikož hrozí vážné infekce. 

Symptomatická léčba se týká hlavně snižování spasticity. Nejúčinnější látkou 

je baclofen, u silnějších spasticit lze aplikovat botulotoxin. 

Při léčbě dalších komplikací roztroušené sklerózy se používají léky proti bolesti 

a třesu. Lékaři se také pomocí dalších léků snaží ovlivnit sexuální a sfinkterové 

poruchy. 
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2.1.5.2 Rehabilitace 

Rehabilitace u pacientů s RS je velmi individuální. Při terapii se zohledňuje 

stádium onemocnění, míra postižení, věk, kondice a současný stav pacienta (Havrdová, 

1999). 

Ve fázi diagnostické mají pacienti problémy s přijetím vědomí nemoci, proto 

bychom se měli v terapii zaměřit na psychologickou intervenci, podávání kvalitních 

informací o nemoci, o možnostech udržení fyzické a psychické kondice a odstranění 

únavy. Musíme myslet na včasné zařazení odpovídajících léčebných postupů. 

Od samého počátku musíme pacienty motivovat k aktivní účasti na terapii a k řešení 

otázek jejich sociálního začlenění. RS negativně ovlivňuje celou řadu funkcí, časem 

znemožňuje pracovní začlenění a zasahuje do rodinného života, proto je velmi důležitá 

spolupráce interdisciplinárního týmu, jehož součástí je sám nemocný a jeho rodina. 

Z počátku onemocnění převažuje léčebná rehabilitace - fyzioterapie, ergoterapie, 

logopedie, psychologie a zajištění prostředků zdravotnické techniky. V pozdějších 

stádiích je kladen důraz na sociální, pedagogickou a pracovní rehabilitaci (Řasová, 

Havrdová, 2005). 

Rehabilitační léčba se liší v průběhu ataky a remise onemocnění. V období 

náhlého zhoršení stavu by mělo dojít ke snížení pohybové aktivity, fyzioterapie 

na neurofyziologickém podkladě by se měla zaměřit na snížení rizika vzniku 

komplikací vznikajících v akutním stadiu. Po stabilizaci stavu by měl být zaveden 

pravidelný pohybový režim (Řasová, 2008). 

Zásadou při terapii je cvičit pouze do známek motorické (tedy neuromuskulární) 

únavy. Naopak s únavou jakéhokoliv jiného původu by se měl pacient naučit pracovat. 

Pacienti by neměli být inaktivní (dříve převládal názor, že pohyb vede k progresi 

onemocnění), ale pravidelným pohybem by měli udržovat trofiku a sílu svalů, udržovat 

kloubní rozsahy a předcházet rozvojům svalových dysbalancí a následným 

patologickým stavům (infekci horních cest dýchacích, bronchopneumonii, hluboké žilní 

trombóze, dekubitům, osteoporóze,…) (Vacek, 2000). 

Součástí rehabilitace jsou i režimová opatření a správná životospráva (vyhýbat se 

prochladnutí, dodržovat pravidelný spánkový režim, zdravě se stravovat, nepřecházet 

infekce,…). I drobná infekce může zapříčinit zhoršení stavu a vyvolat ataku. 



23 

 

Fyzioterapeuti používají k léčbě roztroušené sklerózy různé metody. Současné 

trendy upřednostňují komplexní postupy před dříve používanými postupy analytickými. 

U pacientů s roztroušenou sklerózou se ukázala účinná terapie na neurofyziologickém 

podkladě. Vhodnou a opakovanou stimulací správně zvolené polohy a vhodných 

facilitačních podnětů pomáháme najít neporušené mozkové oblasti a využít 

je pro částečnou opravu porušené funkce. Tímto způsobem terapie lze aktivovat 

i rezervní nervová vlákna poškozených drah (Hoskovcová, Honsová, Keclíková, 2008). 

V neurorehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou se nejčastěji používají metody 

sensomotorické stimulace, Bobath koncept, Vojtův princip reflexní lokomoce 

a proprioreceptivní neuromuskulární facilitace. Dále fyzioterapeuti používají koncepty 

dle Brunkowa, Frenkela či Brüggera. 

Při léčebné tělesné výchově se zaměřují hlavně na protahování zkráceného 

svalstva, na posilování oslabeného svalstva a na dechová cvičení. Vhodné jsou i míčové 

hry, turistika, cyklistika či Schultzův autogenní trénink. 

Při léčbě roztroušené sklerózy se využívá i hippoterapie, která je vhodná zvláště 

na uvolnění spasmů adduktorů stehen. Při úplné imobilizaci pacienta dáváme důraz 

na polohování a cvičení v představě. 

Fyzikální terapie se provádí symptomatologicky. K léčbě spasticity se používá 

elektrostimulace antagonistů spastických svalů, ultrazvuk, lokální termoterapie (zvýšení 

prokrvení, snížení bolesti, relaxace) či dlouhodobá lokální kryoterapie (svalová 

relaxace). Svalový tonus snižuje i nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. K analgezii 

lze použít ultrazvuk, DD či Trabertovy proudy. K většímu prokrvení svalů, lepší trofice 

a regeneraci tkáně se využívá vodoléčba, hlavně perličkové, uhličité či jodové koupele. 

Dobrý účinek má i cvičení v bazénu. 
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2.2 Kineziologie ruky, funkce ruky a úloha hmatu 

Ruka je párový orgán, který hraje ve vývoji člověka důležitou roli a má 

nezastupitelné místo v jeho životě. Ruce jsou součástí našeho vzhledu, jsou potřebné 

pro běžný život, mají důležitou roli v determinování naší osobnosti (Herndon, 2000). 

Ruka je distálním článkem horní končetiny. Aby byla schopna zajistit kvalitní 

úchop, je velmi bohatě členěna. Ruka se skládá z 27 kostí, je zde přes 20 kloubů 

a na jejím pohybu se podílí 33 svalů a jejich příslušná inervace. 

Základní funkcí ruky je úchop a manipulace s předměty.  Ruka slouží lidem jako 

pracovní nástroj a především jako prostředek k vykonávání běžných denních činností. 

Ruka má kromě funkce motorické i funkci senzorickou. Je schopna vnímat vjemy jako 

je chlad, teplo, dotyk. Tyto senzorické vjemy slouží i jako zpětná vazba. Na to, 

že je ruka velmi důležitá a citlivá pro senzorickou funkci, ukazuje Keblová ve své 

knize, kde tvrdí, že „kožní čití není všude na těle stejné kvality, největší hustota 

receptorů je na bříškové straně posledních článků prstů“ (Keblová, 1999). 

Funkcí ruky je tedy (Stupka, 2007): 

 Úchop a manipulace s předměty 

 Senzorická funkce - podává informace o teple, chladu, bolesti, dotyku, poloze 

a pohybu 

 Mimická a gestikulační funkce - vyjadřuje projev lidského myšlení 

 Komunikační funkce - podání ruky, hlazení apod. 

To, aby ruka plnila stoprocentně svoji funkci, je třeba, aby byla v pořádku 

po všech stránkách. To znamená, že by měla být optimální stabilita segmentu (nejen 

v oblasti ruky, ale hlavně v oblasti ramenního pletence), dostatečný pasivní i aktivní 

rozsah pohybu. K optimální funkci ruky je také bezpodmínečně nutný normální svalový 

tonus, neporušené čití po celé své dráze až do centrální nervové soustavy a neporušená 

motorická složka pohybu. K těmto všem podmínkám je ještě třeba, aby nebyla přítomna 

bolest a jiné defekty v oblasti celé horní končetiny. 

Hmat je výsledkem spolupráce kožního a pohybového analyzátoru při současné 

spolupráci receptorů uložených v kůži, ve svalech a šlachách. (Keblová, 1999). 
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2.3 Somatosenzorický systém 

Somatosenzorický systém je systém, který zpracovává příjem senzorických 

podnětů z kožního i muskuloskeletárního systému. Senzorická informace je pak 

přes somatosenzorické receptory přenášena z periferie do CNS (Krivošíková, 2011). 

Somatosenzorický systém zahrnuje tzv. kožní čití a propriorecepci. Kožní čití 

zahrnuje vnímání podnětů působících na povrch těla, a to charakteru mechanického 

(taktilní čití), tepelného (termorecepce) a bolestivého (nocicepce). Propriorecepcí 

se rozumí vnímání vzájemné polohy jednotlivých částí těla (statická - polohocit) 

a pohybu (dynamická - pohybocit) (Králíček, 2002). 

Dle lokalizace můžeme somatické čití rozdělit na (Merkunová, Orel, 2008): 

1) čití povrchové (exteroreceptivní) - čití na kůži a sliznicích - taktilní, 

termické, algické, diskriminační 

2) čití hluboké (proprioreceptivní a interoreceptivní) - kosterní svaly, periost, 

šlachy, klouby a informace z orgánů a cév - palestezie (vnímání vibrací), 

polohocit, pohybocit, stereognosie 

Nevšímalová a spol. (2002) dělí somatosenzorické čití dle kvality a složitosti podnětu 

na: 

1) elementární - dotyk, tlak, tah, bolest, vibrace 

2) syntetické - diskriminační čití, statestezie (polohocit), kinestezie 

(pohybocit), barestezie (vnímání váhy a tlaku), planestezie (rozpoznání 

rovné a křivé čáry, určení tvaru geometrického obrazce), grafestezie 

(rozpoznání písmen), topostezie (určení místa dotyku), somatognosie 

(orientace na vlastním těle), stereognosie (rozpoznámí předmětu hmatem) 

Somatosenzorický systém se odděluje od speciálních smyslů (zrak, sluch, chuť, 

čich, vestibulární aparát) do samostatné skupiny pro dvě zvláštnosti. Jednou zvláštností 

jsou receptory. Ty nejsou soustředěny do jednoho orgánu, ale jsou roztroušeny po celém 

povrchu těla. A na rozdíl od speciálních smyslových orgánů je somatosenzorický 

systém schopen detekovat více forem informačních signálů působících na povrch těla 

(Králíček, 2002). 
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2.3.1 Receptory 

Pro vnímání mechanických, chemických, elektromagnetických a tepelných 

podnětů ze zevního i vnitřního prostředí organismu jsou v těle vytvořena specializovaná 

zařízení, tzv. receptory (Kittnar et al., 2011). Mechanická energie působícího podnětu 

je právě v receptoru přeměněna na elektrický potenciál a dále vedena prostřednictvím 

nervových vláken do CNS. 

Receptorů existuje celá řada, každý druh receptoru je citlivý na jiný druh podnětu. 

Dále se budu zabývat jen receptory, které jsou citlivé na mechanické podněty, tudíž 

na hmat a taktilní citlivost a na změny v kloubech a šlachách, tedy na hlubokou 

citlivost. 

Kožní mechanoreceptory - taktilní mechanoreceptory 

Prostřednictvím těchto receptorů jsou detekovány a transformovány 

do elektrického signálu mechanické podněty působící na povrch těla. 

Mezi mechanoreceptory patří Merkelovy disky, Meissnerova tělíska, Ruffiniho tělíska 

a Vater–Paciniho tělíska. Tyto jednotlivé receptory se liší hloubkou uložení v kůži 

(obr. č. 3), frekvencí podráždění a rychlostí adaptace. Aktivita všech v daném okamžiku 

podrážděných mechanoreceptorů se pak v centrálním nervovém systému spojuje 

v komplexní taktilní vjem, který umožní rozpoznat tvary, strukturu povrchu či tvrdost 

předmětu. Receptory jsou volná nebo různě opouzdřená nemyelinizovaná zakončení 

aferentních vláken Aβ. Vlákna Aβ vedou informaci o dotyku a tlaku rychlostí 

30–70 m/s (Orel, Facová et al., 2009). 

 

Obrázek č. 3: Schéma uložení mechanoreceptorů v kůži (Králíček, 2002) 
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Receptory hlubokého čití - proprioreceptory 

Umožňují detekovat vzájemnou polohu a pohyb jednotlivých částí těla. Patří sem 

Ruffiniformní a Paciniformní tělíska v kloubních pouzdrech a vazech, svalová vřetýnka, 

Golgiho šlachová tělíska a Ruffiniho kožní tělíska uložená ve škáře. 

Soudí se, že Ruffiniformní tělíska signalizují extrémní pozici v kloubu, 

Paciniformní tělíska pohyb v kloubu (kinestezii - pohybocit). Statestezii (polohocit) 

signalizují svalová vřeténka, šlachová tělíska a Ruffiniho kožní tělíska (Králíček, 2002). 

Signál ze svalových vřetének a šlachových tělísek je přenášen do centrální 

nervové soustavy nervovými vlákny Aα, z ostatních typů proprioreceptorů se přenáší 

signál prostřednictvím vláken Aβ. 

Vlákny Aα je vedena propriorecepce rychlostí 70–120 m/s, vlákny Aβ 30–70 m/s 

(Orel, Facová et al., 2009). Od svalových vřetének existuje ještě vedení informace 

přes Aγ vlákna (rychlostí 15–30 m/s), tato spojka je částí reflexního γ oblouku. 

Dále se k somatosenzorickým receptorům řadí termoreceptory a nociceptory. 

 

2.3.2 Dráhy 

Z receptorů do míchy vedou informaci senzitivní vlákna. Ta jsou buď 

myelinizovaná (Aα, Aβ) anebo nemyelinizovaná (Aδ a C). Vlákna se v oblasti míchy 

přepojují na další nervové buňky a prostřednictvím nervových drah je informace vedena 

do mozkové kůry. Během průběhu drah jsou vytvořeny odbočky k reflexním obloukům, 

k sousedním částem míšních segmentů, do mozečku a jiných částí mozkové kůry. 

Problematika nervových drah je velice složitá. Proto jsem se snažila vybrat pouze hlavní 

dráhy a schematicky popsat jejich průběh. Vlákna pro senzitivní čití z dolních končetin 

a obličeje se liší, proto se v popisu drah budu zabývat jen částmi drah vedoucími horním 

hrudním a krčním segmentem. 
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2.3.2.1 Dráha zadních míšních provazců - lemniskální systém, 

Tr. spino–bulbo–thalamo–corticalis 

Je to dráha vedoucí informace o taktilním čití a propriorecepci do mozkové kůry. 

Oba druhy čití využívají různých cest v rámci lemniskálního systému. 

Počátek lemniskálního systému tvoří centrální úseky axonů pseudounipolárních 

buněk spinálních ganglií nebo neurity projekčních buněk zadních míšních rohů. V míše 

probíhají ipsilaterálně a přepojují se v některém z jader zadních provazců míšních 

(ncl. gracilis, ncl. cuneatus medialis, ncl. cuneatus lateralis nebo ncl. „Z“). Dráhy 

se po výstupu z jader kříží a pokračují cestou lemniscus medialis do thalamu. Zde končí 

v ncl. ventralis posterolateralis. Odtud po přepojení pokračují do somatosenzorické kůry 

(Králíček, 2002). 

Přenos taktilních informací 

Přenos taktilního čití zprostředkovává dráha zadních provazců míšních. Počátek 

tvoří centrální úseky primárních aferentních vláken neuronů spinálních ganglií. 

Tato vlákna po vstupu do míchy obtáčejí zadní roh a vstupují do ipsilaterálního zadního 

míšního provazce a dále do prodloužené míchy. Vlákna jsou zde topograficky 

uspořádána - informace z horních hrudních a krčních segmentů jsou mediolaterálně 

uspořádána ve fasciculus cuneatus Burdachi. V prodloužené míše končí vlákna 

v ncl. gracilis a ncl. cuneatus medialis. Axony těchto neuronů se po výstupu z těchto 

jader kříží a pokračují mozkovým kmenem lemniscus medialis do thalamu 

do ncl. ventralis posterolateralis. Vlákna lemniscu mají také somatotopické uspořádání, 

vlákna z horních končetin jsou uložena dorsálně. Poslední neuron pokračuje z thalamu 

jako tr. thalamocorticalis do kůry - gyrus postcentralis - Brodmannova area 1, 2, 3, 

která je nazývána primární somatosenzorickou kůrou. Schematické znázornění přenosu 

taktilní informace je na obrázku č. 4. 

Primární ascendentní vlákna vydávají mimo hlavní ascendentní větve po vstupu 

do zadních provazců míšních ještě kratší descendentní kolaterálu (ta sestupuje 

do nejbližších 2–3 nižších segmentů). Další kolaterály odbíhají i od hlavní ascendentní 

větve. Vznikají tak synaptické spoje s neurony III. - V. Rexedovy zóny (ncl. columnae 

posterioris). Axony těchto buněk formují dvě další dráhy lemniskálního systému - 

postsynaptickou dráhu zadních provazců míšních a spinocervikální trakt 

(Králíček, 2002). 
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Obrázek č. 4: Schematické znázornění přenosu taktilního čití v lemniskálním systému 

(Králíček, 2002) 

 

Přenos proprioreceptivních informací 

Počáteční úsek dráhy propriorecepce z horních končetin tvoří centrální oddíly 

axonů pseudounipolárních buněk spinálních ganglií. Neurity po vstupu do míchy 

obtáčejí zadní rohy míšní, pronikají do ipsilaterálních zadních míšních provazců, 

stoupají jimi vzhůru a končí na buňkách ncl. cuneatus lateralis. Část axonů z tohoto 

jádra směřuje jako tr. cuneocerebellaris do kůry spinálního mozečku. Zbylá část 

postupuje společně s drahou taktilního čití prostřednictvím lemniscus medialis 

do thalamu a následně do kůry koncového mozku (Králíček, 2002). Schematické 

znázornění přenosu propriorecepce je na obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Schematické znázornění přenosu proprioreceptivní informace 

v lemniskálním systému (Králíček, 2002) 

 

 

 

Obrázek č. 6: Schéma tr. spino-bulbo-thalamo-corticalis (Kachlík, 1999) 
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2.3.2.2 Anterolaterální systém 

Zprostředkovává přenos čití o bolesti, teplu a chladu, dále přenáší i malou část 

taktilních informací. Do tohoto systému se řadí tři dráhy. Počáteční úsek všech drah 

anterolaterálního systému tvoří axony projekčních neuronů zadních rohů míšních, 

kde končí primární aferentní vlákna buněk spinálních ganglií. Neurity se kříží ihned 

v mateřském míšním segmentu, poté stoupají v předních a bočních míšních provazcích 

(z toho název anterolaterální systém) a končí v retikulární formaci mozkového kmene 

nebo v ncl. ventralis posterolateralis thalami. Na tyto struktury navazují další dráhy, 

které přenášejí signál od retikulární formace do thalamu a do mozkové kůry 

(Králíček, 2002). Schéma anterolaterálního systému uvádím na obrázku č. 7. 

 

Obrázek č. 7: Schematické znázornění anterolaterálního systému (Králíček, 2002) 
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1. Tr. spinothalamicus 

Je hlavní drahou systému. Vede hrubou kožní citlivost, „rychlou bolest“ a teplo 

z kožních receptorů do thalamu. Těla projekčních neuronů se nacházejí v široké oblasti 

šedé hmoty zadních rohů míšních. Z větší části přecházejí neurity cestou commisura 

alba na opačnou stranu míšních segmentů a pronikají zde do anterolaterálního fonikulu, 

kterým stoupají vzhůru do ncl. ventralis posterolateralis thalami. V průběhu cesty 

mozkovým kmenem se trakt přikládá z laterální strany ke svazku lemniscus medialis. 

Vlákna pokračují do primární somatosenzorické kůry. 

Vlákna jsou ve spinothalamickém traktu opět somatotopicky uspořádána. Vlákna 

z kaudálních oblastí leží laterálně, mediálně se přidávají vlákna z hrudní a krční oblasti. 

Mimo tohoto uspořádání existuje ve spinothalamickém traktu i uspořádání funkční 

podle přenášeného podnětu. Nejlaterálněji v systému stoupají vlákna pro teplo, 

uprostřed pro bolest a nejmediálněji probíhají vlákna pro přenos taktilního čití. 

 

 

Obrázek č. 8: Schéma tr. spinothalamicus (Kachlík, 1999) 

 

2. Tr. spinoreticularis 

Jedná se o starou dráhu, vede pomalé difůzní bolesti a je součástí aktivačního 

retikulárního ascendentního systému (ARAS)
1
. 

3. Tr. spinotectalis 

Tato dráha vede podněty z kůže do tecta, kde se v colliculus superior a inferior 

integrují se zrakovými a sluchovými informacemi. 

                                                 

 
1
 ARAS – systém retikulární formace, který je zodpovědný za probuzení ze spánku a udržení bdělého 

stavu 
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2.3.3 Somatosenzorická kůra a projekce 

Korová projekční oblast zahrnuje tři velké oddíly: přední parietální korovou 

oblast, zadní parietální korovou oblast a sekundární somatosenzorickou kůru. 

Přední parietální korová oblast je uložena v gyrus postcentralis a na mediální 

ploše hemisféry v zadním úseku lobus paracentralis. Odpovídá Brodmannovým areám 

3a, 3b, 1 a 2. 3a a 3b je považována za primární senzorickou kůru, tj. strukturu, která 

dekóduje somatosenzorické informace a přeměňuje je na jednodušší smyslový vjem 

zvaný počitek. Area 3a zpracovává signály přicházející z proprioreceptorů, area 3b 

z taktilních receptorů. 

Přední parietální korová oblast přijímá a zpracovává informace přicházející 

z povrchu kontralaterální poloviny těla. Konečné části projekčních axonů 

jsou charakteristicky uspořádány, výsledkem je zmapování jednotlivých částí tělesného 

povrchu do kůry postcentrálního a paracentrálního gyru. Každé ze čtyř Brodmannovo 

polí přední parietální oblasti vlastní samostatnou mapu tělesného povrchu - 

homunkulus. Plocha projekčního pole závisí na hustotě somatosenzorických receptorů 

odpovídající části těla. To znamená, že čím větší množství těchto receptorů obsahuje, 

tím větší je její korová reprezentace. Největší korovou plochu zaujímá okrsek pro jazyk, 

bříška prstů ruky a rty, nejmenší zastoupení zde má okrsek pro záda a chodidla. 

Pokud dojde k poškození přední parietální korové oblasti, je somatosenzorické čití 

zhoršeno, ale nezaniká úplně. Nejvíce se porucha projeví na taktilním čití 

a propriorecepci, méně už na vnímání tepla a bolesti.
2
 Porucha přední parietální korové 

oblasti se dle Králíčka (2002) projeví zvýšeným prahovým tlakem nutným k detekci 

taktilního podnětu, zvýšením dvoubodové diskriminace, nemocný nedokáže lokalizovat 

taktilní podnět (autopoagnosie), nedokáže rozpoznat předmět hmatem (astereognosie) 

a dochází ke zhoršení vnímání pohybu a pozice jednotlivých částí těla. 

                                                 

 

2
 Percepce bolesti a tepla je zajišťována již subkortikálně – v retikulární formaci, limbickém 

systému a thalamu (Králíček, 2002). 
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Zadní parietální korová oblast se nalézá v oblasti lobus parietalis superior 

a lobus parietalis inferior. Ze somatosenzorických oblastí je zde Brodmannova area 5a, 

5b a 7b. Zadní parietální korová oblast dostává vstupní informace z Brodmannovy 

arey 2 přední parietální korové oblasti. Eference směřuje hlavně do motorických oblastí 

frontálního laloku, limbického systému a ke zrakovému systému. Dle Králíčka (2002) 

se ve spolupráci s limbickým systémem vygeneruje takový vzorec chování, který 

směřuje pozornost organismu na somatosenzorický podnět působící na povrch těla. 

Sekundární somatosenzorická oblast se nachází v parietálním laloku na horním 

valu sulcus lateralit. Je spojena s výše uvedenými somatosenzorickými korovými 

oblastmi a s thalamem. Funkce je dosud nejasná, předpokládá se, že má vztah 

k taktilnímu učení a paměti (Králíček, 2002). 

 

 

Obrázek č. 9: Somatosenzorický homunkulus (Langmeier, 2009) 
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2.4 Vývoj čití 

Vývoj exterorecepce se pravděpodobně vyvíjí již intrauterinně. Trojan, Gruga 

a Pfeiffer (1991) ve své již starší publikaci uvádějí, že již v 7. týdnu intrauterinního 

života je při perorálním dráždění aktivní senzorická aktivita n. trigeminus. To znamená, 

že první odezva senzitivního systému na taktilní podnět vychází z oblasti inervace 

n. trigeminus, tj. z oblasti obličeje. V 8,5. týdnu lze provokovat kontralaterální flexi 

tělní osy s retrakcí lopatek a s lehkou rotací pánve k protilehlé straně, ve 12. týdnu 

se odpověď mění na konstantní axilární extenzi s vnitřní rotací končetin a rotací hlavy 

pryč od stimulu. 

Povrchové čití je tedy první percepční funkcí fétu (Havlíčková, 1998). 

Po narození je největší citlivost v oblastech rtů, očí, mozkové části hlavičky, dlaní 

a chodidel. Dotyková citlivost i propriorecepce je dle Havlíčkové (1998) 

největší kolem 8.–10. roku života. 

Vývoj propriorecepce nelze v intrauterinním ani v novorozeneckém období přesně 

zkoumat. Poubová (2008) ve své diplomové práci uvádí, že první zkoušky je možno 

provést koncem 3. trimenonu a ve 4. trimenonu. V této době se dá uskutečnit vyšetření 

taxe na horních končetinách bez zrakové kontroly (v době, kdy se dítě natahuje 

po hračce, zakryjeme mu obě oči - za fyziologického vývoje dítě dokončí cílený pohyb). 

Další vyšetření propriorecepce lze provádět až v období, kdy dítě začne chodit, lze tak 

testovat kvalitu hlubokého čití při chůzi bez kontroly zraku. 

Stereognosie vzniká integrací exterorecepce a propriorecepce s příslušnou 

interpretací. Počátky stereognosie se začínají vyskytovat až na přelomu 

3. a 4. trimenonu. V této době dozrávají jednotlivé lokality s jasnou topickou 

posloupností. Stereognosie má souvislost s vymizením úchopového reflexu. To tedy 

znamená, že s postupným vyhasínáním reflexu se začínají vyvíjet stereognostické 

dovednosti. Přítomnost stereognostické funkce je spojena i s nástupem dominance 

mozkové kůry v řízení motoriky v dané oblasti (Pfeiffer, 1989; Poubová, 2008). 
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2.5 Poruchy čití 

Čití může být porušeno na kterémkoli místě jeho dráhy do CNS. Porucha může 

být na jedné úrovni, ale i na několika místech najednou. Základní terminologie poruch 

čití používá termíny anestezie (ztráta určitého typu čití), hypestezie (snížená citlivost), 

hyperstezie (zvýšená citlivost), hyperpatie (zvýšený práh dráždivosti), alodynie 

(bolestivé vnímání nebolestivých podnětů), parestezie (abnormální pocity jako je např. 

mravenčení). 

Dle úrovně poškození lze poruchy rozdělit na (Pfeiffer, 2007; Medik.cz, 1999): 

1) Léze na úrovni receptorů: Receptory mohou úplně vypadnout nebo mohou být 

drážděny neadekvátně. Následkem je úplný nebo částečný výpadek smyslového 

vnímání (anestezie, hypestezie), zesílené vnímání (hyperstezie), nebo výskyt 

smyslového vnímání bez adekvátní stimulace (parestezie, dysestezie). 

2) Léze periferních nebo spinálních nervů: Porucha může vyvolat příznaky jako 

při poruše receptorů. Porucha omezuje hluboké čití i motoriku v příslušném area 

nervina. Z důvodu překrývání dermatomů nedojde při přerušení jednoho míšního 

kořenu k anestezii. 

3) Léze v oblasti páteřní míchy: Při transversálním přerušení poloviny míchy 

je ipsilaterálně porušeno hluboké čití, jemné povrchové čití a motorika - vzniká 

tak centrální spastická obrna. Kontralaterálně je porušeno čití tepelné, hrubá 

mechanorecepce a čití bolesti.  

4) Léze zadních míšních provazců: Vzniká porucha vnímání vibrací a přesného 

určení mechanických podnětů prostorově, časově a jejich intenzity. Postiženo je 

hluboké čití a následuje vznik ataxie. 

5) Syringomyelická disociace: Vzniká porucha vnímání tepla, chladu a bolesti. 

Porucha vzniká porušením šedé hmoty míšní v centrální zóně. 

6) Léze přední části postranních provazců míšních: Vzniká porucha vnímání 

tlakového, tepelného a bolestivého čití. Mohou se objevit an-, hyp-, hyper-, 

para-, a dysestezie. 

7) Léze somatosenzorické mozkové kůry: Porušeno je prostorové a časové 

rozlišování počitků, pohybový a prostorový smysl. Je omezen odhad intenzity 
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dráždění. Pfeiffer (2007) uvádí, že poruchou gyrus postcentralis může vznikat 

syndrom Jacksonovy senzitivní epilepsie. 

8) Léze v asociačních drahách nebo oblastech mozkové kůry: Porucha způsobuje 

nepřesné zpracování smyslových vjemů. Vzniká astereognozie (neschopnost 

poznávat předměty hmatem) a topagnozie (ztráta prostorového vnímání). 

Můžeme pozorovat poruchy obrazu vlastního těla a vnímání jeho polohy. 

U některých případů se objevuje „fenomén vyhasínání“ (ignorování jednoho 

ze dvou současně nabízených podnětů), a „hemineglekt“ (ignorování 

kontralaterální poloviny těla a okolí na této straně).  

9) Hysterická porucha čití: Jde o různé poruchy čití, především necitlivost, která 

neodpovídá anatomickým zákonitostem. Postihuje především osoby se sklonem 

k výstřednímu chování. Osoby při vyšetření snáší ochotně i větší bolestivé 

podněty. 

 

2.5.1 Poruchy čití u pacientů s RS 

Jak už jsem zmínila v jedné z předešlých kapitol, u lidí s roztroušenou sklerózou 

vidíme poruchy čití ve formě dysestezií a parestezií v HK nebo DK. Ambler (2001) 

uvádí, že iniciálním symptomem roztroušené sklerózy je u poloviny nemocných slabost 

či dřevěnění jedné nebo více končetin. 

Mumenthaler, Besseti a Daetwyler ve své knize uvádějí, že při roztroušené 

skleróze se mohou objevit i tzv. tonické záchvaty z mozkového kmene, při nichž dojde 

k bolesti jedné nebo obou polovin těla. U roztroušené sklerózy také pozorujeme 

lokalizované, jen minuty trvající záchvaty bolesti a paroxysmální parestezie 

(Mumenthaler, Bassetti, Daetwyler, 2008). 

Ze své dosavadní praxe s pacienty s roztroušenou sklerózou vidím při vyšetření 

čití změny především vibračního čití („zkrácená ladička“). Dále si pacienti stěžují na již 

zmíněné parestezie. Většina pacientů má podle mého názoru problémy se spasticitou 

a motorickou složkou pohybu a ve většině případů si ani chodící pacienti nestěžují 

na poruchy hlubokého čití ve smyslu polohocitu a pohybocitu. Nemají problém 

s vnímáním svých končetin v prostoru, většinou vědí, kde mají své končetiny a kdo 

s nimi pohybuje. 
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3. Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy 

3.1 Cíle práce 

 Shrnout poznatky o roztroušené skleróze a čití v oblasti rukou. Vybranými testy 

ohodnotit vibrační čití, diskriminační čití, stereognosii, polohocit a pohybocit 

v oblasti rukou u vybraných probandů s roztroušenou sklerózou. 

 Vyhodnotit výsledky provedených testů v závislosti na aktuální spasticitě. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

1) Je kvalita čití v oblasti rukou závislá na aktuální spasticitě? 

2) Je kvalita čití u pacientů s roztroušenou sklerózou snížena oproti normám, nebo 

je kvalita testovaných složek čití v normě? 

 

3.3 Hypotézy 

1) Změněné postavení v kloubu v důsledku spasticity bude pravděpodobně 

ovlivňovat i zpětnou vazbu z poškozených oblastí těla. Předpokládám, 

že čím větší bude mít proband spasticitu v testované oblasti, tím budou výsledky 

testů horší. Myslím si, že nejhorší výsledek by mohl být v hodnocení 

stereognosie, kde bude spasticita pravděpodobně ovlivňovat i pohyblivost prstů. 

2) Předpokládám změny citlivosti ve smyslu poruch somatosenzorického systému, 

s důsledkem snížení citlivosti většiny testovaných parametrů. Porucha čití by se 

mohla nejvíce projevit v testování vibračního a diskriminačního čití. 
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4. Metody a postup řešení 

4.1 Úvod 

Testování probíhalo v domácím prostředí u vybraných probandů. Každý proband 

podstoupil vyšetření dvakrát s dvouměsíčním rozpětím. První testování proběhlo 

v listopadu roku 2011, druhé během ledna 2012. Každý proband byl seznámen 

s prováděným vyšetřením, s jeho průběhem a podepsal informovaný souhlas 

(příloha č. 2), vyžádaný podle §27b zákona č. 20/1966 Sb. „O péči a zdraví lidu“. 

Projekt diplomové práce a informovaný souhlas byl předem schválen Etickou komisí 

UK FTVS pod jednacím číslem 0156/2011 (příloha č. 1). 

4.2 Výzkumný soubor 

Testování se zúčastnili probandi s roztroušenou sklerózou, kteří splňovali 

jednotlivá kritéria: 

 Věk 25–70 let 

 Nemoc diagnostikovaná alespoň 10 let 

 Během posledních 5-ti let výskyt alespoň 3 klinických příznaků nemoci 

(poruchy hybnosti, spasticita, únava, bolest, poruchy sfinkterů, dvojité vidění, 

psychické změny, poruchy čití) 

 Během posledních 3 měsíců neprodělal ataku 

 Nemá cílenou terapii na zlepšení hmatu 

 Nemá jiné onemocnění týkající se poruch zejména senzitivního systému 

(diabetes mellitus, ateroskleróza, tabes dorsales…) 

 

Výběr probandů byl bez ohledu na pohlaví, délku onemocnění a stupeň postižení. 

Výzkumu se zúčastnilo 10 probandů, z toho 4 muži a 6 žen. Věkový průměr byl 

50,7 let. U mužů byl věkový průměr 46,5 let, u žen 53,5 let. Nejmladší testovaná byla 

33letá žena, nejstarší 69letá žena. Průměrná délka onemocnění byla 22 let. U mužů byla 

průměrná délka onemocnění 16,5 let, u žen 22,75 let. Nejkratší dobu měl nemoc 

diagnostikovanou 53letý muž - 10 let. Nejdéle nemocná z testovaných byla 66letá 

žena - 43 let. 
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Tabulka č. 1: Seznam probandů - pohlaví, věk, doba onemocnění 

Proband 

č. 
Pohlaví Věk Doba onemocnění 

   

1 muž 57 29 
   

2 muž 53 10 
   

3 žena 54 12 
   

4 žena 66 43 
   

5 žena 33 17 
   

6 muž 38 14 
   

7 muž 38 13 
   

8 žena 62 23 
   

9 žena 69 40 
   

10 žena 37 19 
   

Věkový průměr 50,7 22 Průměrná doba onemocnění 

Věkový průměr 

mužů 
46,5 16,5 

Průměrná doba onemocnění 

mužů 

Věkový průměr 

žen 
53,5 22,75 

Průměrná doba onemocnění 

žen 

 

4.3 Používané testy 

K experimentu jsem vybrala 5 testů. Test k vyšetření spasticity, test pro zjištění 

kvality vibračního a diskriminačního čití, polohocitu a pohybocitu a test na zjištění 

kvality stereognosie. 

4.3.1 Vyšetření spasticity 

Výběr testu 

Pro zhodnocení velikosti spasticity byla použita modifikovaná Ashworthova škála 

spasticity (upravena dle Bohannon R. W., Smith M. B., 1987), která je popisována 

v knize od Řasové (2007). Z testu jsem vybrala pouze testované svalové skupiny 

na horních končetinách (flexory prstů, flexory zápěstí, supinátory a pronátory předloktí, 

flexory lokte). 

Provedení 

Svalový tonus je testován pomalým (30 st/s) pasivním pohybem (maximálně 

třikrát, aby nedošlo ke změnám svalového tonu) vleže na zádech, po 15 minutách 

v klidu. Pokud je během vyšetření vyvolán spasmus, je potřeba testování na 5 minut 
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přerušit. Výchozí poloha je leh na zádech s extendovanými horními i dolními 

končetinami. 

Jelikož je vyšetření především závislé na subjektivním hodnocení, tento test 

byl vždy po mém vyšetření proveden ještě druhým fyzioterapeutem a rozdílné výsledky 

byly zprůměrovány. 

Hodnocení 

Každá svalová skupina byla hodnocena podle následující škály (číselná škála byla 

bodově obrácena pro snadnější vyhodnocení výsledků): 

4 - svalový tonus nezvýšen 

3 - mírné zvýšení svalového tonu, zachytitelné na konci rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

2 - mírné zvýšení svalového tonu, patrné po asi polovinu času rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1,5 - výraznější zvýšení svalového tonu, patrné po celou dobu rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1 - zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

0 - postižená část je v abnormálním postavení (flexi, extenzi, apod.) 

Rozsah možného výsledku je pro jednu horní končetinu od 0 do 20 (čím vyšší skóre, 

tím menší spasticita). 

4.3.2 Vibrační čití (Palestesie) 

Výběr testu 

Vyšetření pomocí ladičky - C 128 Hz. Ladička byla na dobu testování zapůjčena 

od Doc. MUDr. Františka Véleho, CSc. 

Provedení 

Rozvibrovanou ladičku přiložím na místo, kde je nejvíce přístupná kost. Zjišťuji, 

zda a jak dlouho pacient vnímá vibrace. Pacient má zavřené oči a hlásí okamžik, kdy 

přestal vibraci cítit. 

Pro můj experiment jsem do vyšetření vibrací zařadila oblast proc. styloideus 

radii, a dorsální stranu PIP kloubu II. a V. prstu a IP kloubu palce. 
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Hodnocení 

Na stupnici od 0 do 8 odečtu dobu vnímání vibrace (8/8 ideální). Pokud pacient 

necítí vibrace vůbec, je hodnota 0. Maximální hodnota vibračního čití je 8, 

což je i ideální hodnota. S věkem se ale kvalita čití zvláště na konečcích prstů snižuje 

(Kolář, 2009). 

 

4.3.3 Vnímání pohybu. Určení směru pohybu. 

Výběr testu 

K určení těchto složek hlubokého čití jsem použila jeden ze subtestů testování 

somatosenzorických funkcí („The rivermead Assessment of Somatosensory 

Performance - RASP“). Jedná se o subtest č. 7 -  Proprioreception movement 

discrimination a Proprioreception direction discrimination (Řasová, 2007). Z testu jsem 

vybrala pouze složky týkající se vyšetření ruky. 

Provedení 

Test probíhá vleže na zádech s horními končetinami volně podél těla. Ruka 

je ve středním postavení. Testuje se vnímání pohybu a vnímání směru pohybu zápěstí 

a palce ruky, pro doplnění jsem přidala i pohyb malíčkem. 

Vyšetřující pasivně hýbe končetinami v uvedených kloubech nahoru (směrem 

k hlavě) a dolů (směrem k nohám) rychlostí 30 st/s. Vyšetřovaný říká, zda cítí pohyb 

v kloubu a jakým směrem je pohybováno. Každým z kloubů je pohybováno šestkrát 

v tomto náhodném pořadí N, D, D, N, N, D (N - nahoru, D - dolů) (Řasová, 2007). 

Hodnocení 

Hodnotí se počet správného vnímání pohybu a určení polohy. Pro každou stranu 

je maximální hodnota jednotlivých složek 18. Za normu byla pro test vypočtena podle 

hodnot původního testu hodnota 16,8 pro každou stranu. 
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4.3.4 Diskriminační čití 

Výběr testu 

K vyšetření diskriminačního čití je standardně používáno Weberovo kružítko. 

K této pomůcce jsem bohužel neměla přístup, a tak jsem se inspirovala jedním 

z amerických e-shopů, kde prodávají mimo jiné i McKinnonův Delonův diskriminační 

disk (viz obr. č. 10) a pokusila se tak pomůcku vyrobit (obr. č. 11). K výrobě pomůcky 

jsem využila modurit, ze kterého jsem vytvořila kolečko. Do kolečka jsem v příslušné 

vzdálenosti zapíchala špendlíky s kovovou hlavičkou o průměru 1,7 mm. Na jednom 

diskriminátoru jsou špendlíky zapíchané ve vzdálenosti 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 mm a jeden 

samotný špendlík. Druhý diskriminátor má špendlíky ve vzdálenosti 10, 11, 12, 13, 15, 

17 a 20 mm. 

 

Obrázek č. 10: McKinnonův Delonův diskriminační disk 

Zdroj: http://www.dotmed.com/listing/861176?lang=en 

 

 

Obrázek č. 11: Diskriminátor vyroben pro účely mého výzkumu 

http://www.dotmed.com/listing/861176?lang=en
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Provedení 

Postup testování jsem částečně použila z postupu 5. subtestu RASP. Vyšetřuje 

se rozlišení dvou bodů na vzdálenost 3 mm. Dvoubodový podnět je aplikován šestkrát, 

mezi tyto zkoušky jsou aplikovány dva jednobodové podněty v pseudonáhodném pořadí 

2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2.  Pokud testovaný není schopen spolehlivě rozlišit dva body (méně 

než 4 zkoušky pro dva body) na vzdálenost 3 mm, vyšetřuje se rozlišení bodů 

na vzdálenost 4 mm (Řasová, 2007). K původnímu testu hodnocení diskriminačního čití 

jsem přidala k bříšku ukazováčku ještě bříško malíčku, palec a thenar dlaně. U testování 

citlivosti dlaně začíná testování na 5 mm. 

Hodnocení 

Hodnocení testu jsem zjednodušila na zaznamenání výsledné hodnoty. 

Je to hodnota, kdy pacient spolehlivě rozliší působení jednoho a dvou bodů (alespoň 

4 zkoušky pro dva body). 

Pro lepší statistické zhodnocení jsem výsledné hodnoty přepočítala na body podle 

níže uvedené tabulky č. 2. 

Za normu je považováno rozlišení 3–5 mm na bříškách prstů (Řasová, 2007; 

Kolář, 2009). Na dlani by měl člověk rozlišit dva body ve vzdálenosti 8–15 mm 

(Bicklei, Szilagui, 2007). 

Tabulka č. 2: Převodní tabulka pro výsledky diskriminačního čití pro snadnější 

statistické hodnocení mého experimentu 

Diskriminační čití - body 

3 mm 14 

4 mm 13 

5 mm 12 

6 mm 11 

7 mm 10 

8 mm 9 

9 mm 8 

10 mm 7 

11 mm 6 

12 mm 5 

13 mm 4 

15 mm 3 

17 mm 2 

20 mm 1 

více než 20 mm 0 
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4.3.5 Stereognosie 

Výběr testu 

K vyšetření stereognostického čití jsem vybrala sedm předmětů různé velikosti – 

kartáček na zuby, hřeben, krabička od sirek, klíč, obyčejná tužka, hrací kostka, 

kancelářská sponka (větší rozměr - délka 5 cm). Předměty jsem zvolila větší 

a rozdílných velikostí, protože většina testovaných probandů má problém s manipulací 

s menšími předměty. Předměty k vyšetření stereognosie jsou vyfoceny na obrázku č. 12. 

Provedení 

Testování stereognosie je prováděno vsedě s rukama na stole. Proband má celou 

dobu testování zakryté oči. Z důvodu velké spasticity a narušené hybnosti rukou 

u některých testovaných probandů je testování stereognosie prováděno současně oběma 

rukama. Předměty jsou probandovi vkládány do rukou jednotlivě v náhodném pořadí. 

V jednom testování je probandovi vloženo postupně do rukou vždy 5 náhodně 

vybraných předmětů. 

Hodnocení 

Hodnotí se počet správně určených předmětů vložených do rukou. Časový limit 

na poznání všech předmětů byl stanoven na 1 minutu. 

 

Obrázek č. 12: Předměty k vyšetření stereognosie 
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4.4 Záznam a zpracování výsledků 

Naměřená data jednotlivých testů byla během testování zapisována 

do záznamového archu pro jednotlivce (příloha č. 3) a poté přepsána do předem 

připravené tabulky v Microsoft Excel 2007 (příloha č. 4 a 5). Z této tabulky byla data 

zpracována v programu PASW Statistics 18 a poté statisticky vyhodnocena. 

U naměřených parametrů byly vypočteny některé statistické veličiny - aritmetický 

průměr (x), směrodatná odchylka (s), medián (X), minimální hodnota (min), maximální 

hodnota (max). U jednotlivých testů byl vypočítán korelační koeficient (r) týkající se 

závislosti aktuální spasticity a jednotlivých testů. 
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5. Výsledky 

5.1 Vyhodnocení spasticity 

Jak bylo zmíněno výše, spasticita byla testována vždy ještě druhým 

fyzioterapeutem a následně zprůměrována. V tabulce č. 3 a 4 uvádím již zprůměrované 

hodnoty mého vyšetření stereognosie a vyšetření stereognosie mojí kolegyní. 

V prvním testování byla průměrná hodnota spasticity 17,075 pro pravou horní 

končetinu a 17,8 pro levou horní končetinu. Minimální hodnota naměřené spasticity 

byla 5,25 pro pravou horní končetinu a 5,5 pro levou horní končetinu. Maximální 

hodnota spasticity byla u pravé i levé horní končetiny 20, tedy bez zvýšeného svalového 

tonu. 

V druhém testování byla průměrná hodnota spasticity 18,05 pro pravou horní 

končetinu a 18,3 pro levou horní končetinu. Minimální hodnota naměřené spasticity 

byla 8 pro pravou horní končetinu a 6,5 pro levou horní končetinu. Maximální hodnota 

spasticity byla u pravé i levé horní končetiny opět 20. 

Tabulka č. 3 a, b: Analýza dat u hodnocení spasticity - 1. testování (a), 2. testování (b) 

- uvedená hodnota spasticity je aritmetický průměr mého vyšetření a vyšetření provedeného kolegyní 

3 a)       3 b) 

2. test Spasticita P Spasticita L 

1 17,5 18 

2 18 20 

3 19,5 20 

4 20 20 

5 8 6,5 

6 17,5 18,5 

7 20 20 

8 20 20 

9 20 20 

10 20 20 

x 18,05 18,3 

X 19,75 20 

s 2,24 2,42 

min 8 6,5 

max 20 20 

1. test Spasticita P Spasticita L 

1 15 15 

2 18 20 

3 19,5 20 

4 19,5 19,5 

5 5,25 5,5 

6 14 18 

7 20 20 

8 19,5 20 

9 20 20 

10 20 20 

x 17,075 17,8 

X 19,5 20 

s 3,395 3,02 

min 5,25 5,5 

max 20 20 
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5.2 Statistické vyhodnocení vibračního čití 

V prvním testování (tabulka č. 5) byla na pravé ruce průměrná hodnota vibračního 

čití 4,4 na procesus styloideus radii, 4,1 v oblasti PIP kloubu II. prstu, 3,5 v oblasti PIP 

kloubu malíčku a 4 v oblasti interphalangeálního kloubu palce. Na levé ruce byla 

průměrná hodnota vibračního čití v oblasti procesus styloideus radii 3,9, na PIP kloubu 

II. prstu 3,8, na PIP kloubu V. prstu 3,7 a na interphalangeálním kloubu palce 3,5. 

Maximální naměřená hodnota byla v oblasti pravé ruky vždy 8 pro všechny testované 

oblasti, minimální naměřené hodnoty na pravé ruce byly 0 pro všechny testované 

oblasti, tedy proband vibrace vůbec necítil. Na levé ruce byly maximální hodnoty 

pro procesus styloideus radii, PIP kloub ukazováčku a IP kloub palce 8, pro PIP 

malíčku byla maximální naměřená hodnota 7. Minimální hodnoty pro levou ruku byly 

u všech testovaných oblastí 2. 

 

Tabulka č. 4: Analýza dat u vibračního čití v 1. testování 

Vibrace 

1. test 

P L 

Proc. 

Styl. 

radii 

II. PIP V. PIP IP palce 

Proc. 

Styl. 

radii 

II. PIP V. PIP IP palce 

1 3 3 2 3 3 3 3 3 

2 5 6 4 4 4 4 5 4 

3 6 4 5 5 5 5 5 4 

4 8 8 8 8 8 8 7 8 

5 4 3 2 4 3 2 2 2 

6 0 0 0 0 2 3 2 2 

7 4 3 4 4 4 4 5 3 

8 6 6 4 5 4 4 4 4 

9 1 1 0 1 2 2 2 3 

10 7 7 6 6 4 3 2 2 

x 4,4 4,1 3,5 4 3,9 3,8 3,7 3,5 

X 4,5 3,5 4 4 4 3,5 3,5 3 

s 2 2,12 2 1,6 1,12 1,2 1,5 1,2 

min 0 0 0 0 2 2 2 2 

max 8 8 8 8 8 8 7 8 
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V druhém testování (tabulka č. 6) byla na pravé ruce průměrná hodnota 

vibračního čití 4,1 na procesus styloideus radii, 4,2 v oblasti PIP kloubu II. prstu, 

3,2 v oblasti PIP kloubu malíčku a 4,1 v oblasti interphalangeálního kloubu palce. 

Na levé ruce byla průměrná hodnota vibračního čití v oblasti procesus styloideus radii 

4,2, na PIP kloubu II. prstu 4,3, na PIP kloubu V. prstu 3,9 a na interphalangeálním 

kloubu palce 4,1. Maximální naměřená hodnota byla v oblasti pravé ruky vždy 8 pro 

všechny testované oblasti, minimální naměřené hodnoty na pravé ruce byly 0 pro 

procesus styloideus radii a PIP kloub na malíčku, minimální naměřené hodnoty pro PIP 

kloub ukazováčku a malíčku byly 1. Na levé ruce byly maximální hodnoty pro všechny 

testované oblasti 8. Minimální hodnoty pro levou ruku byly u všech PIP kloubu 

ukazováčku 3, u zbylých testovaných oblastí 2. 

 

Tabulka č. 5: Analýza dat u vibračního čití v 2. testování 

Vibrace 

2. test 

P L 

Proc. 

Styl. 

radii 

II. PIP V. PIP IP palce 

Proc. 

Styl. 

radii 

II. PIP V. PIP IP palce 

1 3 2 3 3 3 3 3 3 

2 5 6 4 4 4 5 5 4 

3 5 4 3 5 5 4 4 5 

4 8 8 8 8 8 8 8 8 

5 4 4 2 5 4 4 2 4 

6 0 3 0 2 3 3 3 3 

7 4 4 4 4 4 5 5 4 

8 6 6 4 5 5 5 4 5 

9 1 1 0 1 2 3 2 3 

10 5 4 4 4 4 3 3 2 

x 4,1 4,2 3,2 4,1 4,2 4,3 3,9 4,1 

X 4,5 4 3,5 4 4 4 3,5 4 

s 1,7 1,48 1,6 1,32 1,08 1,16 1,3 1,14 

min 0 1 0 1 2 3 2 2 

max 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Pro zjištění závislosti kvality vibračního čití na aktuální spasticitě jsem zpracovala 

výsledky v programu PASW Statistics 18, kde byl vypočten korelační koeficient 

a hodnota t-testu. 

Hodnota t-testu není ani v jednom ze sledovaných případů nižší než 0,05. 

Na pětiprocentní hladině významnosti ani v jednom z případů tedy nezamítáme nulovou 
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hypotézu o nezávislosti. Kvalita vibračního čití tedy není lineárně závislá na aktuální 

spasticitě. To potvrzuje i korelační koeficient, který se blíží u většiny případů nule. 

Tabulky s vypočtenými hodnotami jsou uvedeny v příloze č. 6 (zpracované 

hodnoty z 1. testování) a v příloze č. 7 (zpracované hodnoty z 2. testování). 

Na čtyřech následujících grafech je oranžovou barvou znázorněna ideální hodnota 

vibračního čití, tedy hodnota 8. Ze všech čtyř měření vyplývá, že vždy pouze jeden 

proband splňoval ideální podmínky vibračního čití a zbylých 9 probandů mělo hodnoty 

nižší. Z tohoto výsledku vyplývá, že kvalita vibračního čití na rukou u lidí 

s roztroušenou sklerózou je snížena oproti normě. 

 

Graf č. 1: Vibrační čití na pravé ruce – 1. testování 

 

 

Graf č. 2: Vibrační čití na levé ruce – 1. testování 
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Graf č. 3: Vibrační čití na pravé ruce – 2. testování 

 

 

Graf č. 4: Vibrační čití na levé ruce – 2. testování 
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5.3 Statistické vyhodnocení diskriminačního čití 

V prvním testování diskriminačního čití (tabulka č. 7) byla průměrná hodnota 

na pravé ruce 9,3 bodů (7,1 mm) na ukazováku, 9,5 bodů (8,1 mm) na malíku, 9,5 bodů 

(8,1 mm) na palci a 4,6 bodů (11 mm u 7 probandů, z deseti probandů 3 nerozlišili 

ani body vzdálené 20 mm) na dlani. 

Na levé ruce byla průměrná hodnota 10,6 bodů (6,8 mm) na ukazováku, 

10,1 bodů (7,3 mm) na malíku, 10,6 bodů (6,8 mm) na palci a 4,8 bodů (12,9 mm 

u devíti probandů, jeden nerozlišil dva body na vzdálenost menší než 20 mm) na dlani. 

Maximální hodnota na prstech pravé ruky byla 14 bodů, tedy 3 mm, na dlani 

pravé ruky 11 bodů, tj. 6 mm. Maximální hodnota na prstech levé ruky byla 13 bodů, 

to odpovídá 4 mm, na dlani levé ruky byla maximální hodnota 12 bodů, tj. 5 mm. 

Minimální hodnota na prstech pravé i levé ruky byla 1 bod, tj. 20 mm. Na dlaních 

byla minimální hodnota nula, to znamená, že proband nerozlišil ani působení dvou bodů 

vzdálených 20 mm. 

 

Tabulka č. 6: Analýza dat u diskriminačního čití v 1. testování 

1. 

TEST 

Diskriminační čití 

P L 

Ukazovák Malík Palec Dlaň Ukazovák Malík Palec Dlaň 

1 12 13 13 6 13 12 12 8 

2 13 13 11 8 13 13 13 7 

3 13 12 13 6 13 12 12 3 

4 11 12 11 5 11 12 12 5 

5 6 6 7 1 9 9 9 1 

6 5 10 6 0 10 7 11 2 

7 12 12 11 11 12 11 12 12 

8 1 2 1 0 1 1 1 0 

9 6 1 8 0 11 11 11 1 

10 14 14 14 9 13 13 13 9 

x 9,3 9,5 9,5 4,6 10,6 10,1 10,6 4,8 

X 11,5 12 11 5,5 11,5 11,5 12 4 

s 3,84 3,9 3,2 3,48 2,36 2,66 2,24 3,4 

min 1 1 1 0 1 1 1 0 

max 14 14 14 11 13 13 13 12 
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Ve druhém testování diskriminačního čití (tabulka č. 8) byla průměrná hodnota 

na pravé ruce 9,4 bodů (8 mm) na ukazováku, 9,2 bodů (8,4 mm) na malíku, 9,4 bodů 

(7,9 mm) na palci a 3,8 bodů (11 mm u 6 probandů, z deseti probandů 4 nerozlišili 

ani body vzdálené 20 mm) na dlani. 

Na levé ruce byla průměrná hodnota 10,7 bodů (6,5 mm) na ukazováku, 9,9 bodů 

(7,5 mm) na malíku, 10,3 bodů (7,1 mm) na palci a 4,7 bodů (12,8 mm u devíti 

probandů, jeden nerozlišil dva body na vzdálenost menší než 20 mm) na dlani. 

Maximální hodnota na prstech pravé ruky byla 13 bodů, tedy 4 mm, na dlani 

pravé ruky 11 bodů, tj. 6 mm. Maximální hodnota na prstech levé ruky byla 13 bodů, 

to odpovídá 4 mm, na dlani levé ruky byla maximální hodnota 12 bodů, tj. 5 mm. 

Minimální hodnota na ukazováku a malíku pravé ruky byla 1 bod, tedy 20 mm, 

na palci 2 body (17 mm) a na dlani 0 bodů – testovaný nerozlišil body 

ani ve vzdálenosti 20 mm. 

Minimální hodnota na ukazováku levé ruky byla 2 body (17 mm), na malíku 

a palci 1 bod (20 mm) a na dlani opět nula (více než 20 mm). U levé ruky byla 

minimální hodnota 1 bod, tj. 20 mm. Na dlaních byla minimální hodnota nula, 

to znamená, že proband nerozlišil ani působení dvou bodů vzdálených 20 mm. 

Tabulka č. 7: Analýza dat u diskriminačního čití ve 2. testování 

2. 

TEST 

Diskriminační čití 

P L 

Ukazovák Malík Palec Dlaň Ukazovák Malík Palec Dlaň 

1 11 11 13 6 11 11 12 8 

2 13 13 11 8 13 13 13 9 

3 13 12 13 6 13 11 13 5 

4 11 11 11 5 11 11 12 5 

5 11 10 11 2 11 9 8 3 

6 5 9 3 0 11 10 11 1 

7 12 12 12 11 12 11 12 12 

8 1 2 2 0 2 1 1 0 

9 6 1 8 0 11 11 11 2 

10 11 11 10 0 12 11 10 2 

x 9,4 9,2 9,4 3,8 10,7 9,9 10,3 4,7 

X 11 11 11 3,5 11 11 11,5 4 

s 3,24 3,12 3,04 3,4 1,74 1,96 2,38 3,1 

min 1 1 2 0 2 1 1 0 

max 13 13 13 11 13 13 13 12 
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Data diskriminačního čití byla opět zanesena do programu PASW Statistics 18, 

aby byly vypočteny korelační koeficienty a hodnota t-testu závislosti diskriminačního 

čití na spasticitě. 

Hodnota t-testu není ani v jednom ze sledovaných případů nižší než 0,05. 

Na pětiprocentní hladině významnosti ani v jednom z případů tedy nezamítáme nulovou 

hypotézu o nezávislosti. Tak jako v předchozím testu vibračního čití není kvalita 

diskriminačního čití lineárně závislá na aktuální spasticitě. To potvrzuje i korelační 

koeficient, který se blíží u většiny případů nule. 

Výsledné tabulky s korelačními koeficienty a hodnotami t-testu jsou v příloze 

č. 8 a č. 9. 

Dále uvádím grafy č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, na kterých je znázorněna oranžovou 

barvou linie 5 mm (linie normy diskriminačního čití na konečcích prstů). Vidíme, 

že kvalita diskriminačního čití je různá, že někteří mají kvalitu čití lepší, někteří jsou 

v normě, naopak několik probandů má diskriminační čití daleko od normy. Fialovou 

barvou je znázorněna kvalita diskriminačního čití na dlani. Tyto výsledky 

neporovnáváme se zvýrazněnou normou. 

 

Graf č. 5: Diskriminační čití na pravé ruce – 1. testování 
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Graf č. 6: Diskriminační čití na levé ruce – 1. testování 

 

 

Graf č. 7: Diskriminační čití na pravé ruce – 2. testování 
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Graf č. 8: Diskriminační čití na levé ruce – 2. testování 
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5.4 Statistické vyhodnocení polohocitu a pohybocitu 

V prvním testování (tabulka č. 8) byla průměrná hodnota na pravé ruce 17,8, maximální 

naměřená hodnota byla 18 a minimální 17 u polohocitu i pohybocitu. U testování 

polohocitu i pohybocitu na levé ruce měly všechny testy u všech testovaných probandů 

maximální hodnoty, tedy 18. 

Při testování probanda č. 10 došlo k tremoru a test nemohl být dokončen. Výše uvedené 

výsledky a následné statistické hodnocení bylo tedy provedeno pouze u devíti probandů. 

 

Tabulka č. 8: Analýza dat vyšetření polohocitu a pohybocitu v 1. testování 

1. TEST 

Polohocit, Pohybocit 

P cítí 

pohyb 

P pozná 

směr 

L cítí 

pohyb 

L pozná 

směr 

1 18 18 18 18 

2 18 18 18 18 

3 18 18 18 18 

4 18 18 18 18 

5 18 18 18 18 

6 17 17 18 18 

7 18 18 18 18 

8 18 18 18 18 

9 17 17 18 18 

10 x x x x 

x 17,8 17,8 18 18 

X 18 18 18 18 

s 0,35 0,35 0 0 

min 17 17 18 18 

max 18 18 18 18 

 

V druhém testování (tabulka č. 9) byla průměrná hodnota pohybocitu na pravé 

ruce 17,8 a polohocitu 17,7. Minimální naměřená hodnota u pravé ruky byla 

u pohybocitu 16 a u polohocitu 17. Maximální hodnoty byly u polohocitu i pohybocitu 

18. 

U testování levých rukou byly hodnoty všech testovaných opět v úplném maximu. 

Z testování opět vypadl proband č. 10, kterého z prvního testování vyřadil tremor, 

a který se raději vyhnul tomuto testu i v druhém kole. 
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Tabulka č. 9: Analýza dat vyšetření polohocitu a pohybocitu ve 2. testování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke konstantním hodnotám u prvního i druhého měření levé ruky bylo 

možno statisticky vyhodnotit pouze měření pravé ruky. 

V programu PASW Statistics 18 byly opět vytvořeny tabulky (příloha č. 10) 

a vypočtena hodnota t-testu a korelační koeficienty závislosti polohocitu a pohybocitu 

na aktuální spasticitě. 

Hodnoty t-testu závislosti pohybocitu na spasticitě a polohocitu na spasticitě jsou 

větší než 0,05 (v příloze č. 10 znázorněno zelenou barvou), a tedy nezamítáme nulovou 

hypotézu. Kvalita pohybocitu ani polohocitu není dle testu lineárně závislá na velikosti 

aktuální spasticity. 

V grafech č. 9. a č. 10 jsou znázorněny výsledky hodnocení polohocitu 

a pohybocitu v prvním a ve druhém testování. Oranžovou barvou je znázorněna hodnota 

16,8 jako norma testu. Vidíme, že všichni probandi mají kvalitu polohocitu 

a pohybocitu v normě. Jak bylo zmíněno výše, proband č. 10 nebyl otestován z důvodu 

tremoru. 

 

2. TEST 

Polohocit, Pohybocit 

P cítí 

pohyb 

P pozná 

směr 

L cítí 

pohyb 

L pozná 

směr 

1 18 18 18 18 

2 18 18 18 18 

3 18 18 18 18 

4 18 18 18 18 

5 18 18 18 18 

6 17 17 18 18 

7 18 18 18 18 

8 18 18 18 18 

9 17 16 18 18 

10 x x x x 

x 17,8 17,7 18 18 

X 18 18 18 18 

s 0,35 0,52 0 0 

min 17 16 18 18 

max 18 18 18 18 
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Graf č. 9: Polohocit, pohybocit – 1. testování 

 

 

Graf č. 10: Polohocit, pohybocit – 2. testování 
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5.5 Statistické vyhodnocení stereognosie 

U tohoto testu je lépe zmínit medián než aritmetický průměr. U prvního testování 

je medián poznaných předmětů 4, tedy prostřední hodnota. U druhého testování 

je prostřední hodnota 5. 

V prvním testování byl poznán nejméně 1 předmět za minutu, ve druhém 

testování 2 předměty za minutu. Za minutu v prvním i ve druhém testování poznalo 

několik probandů všech 5 náhodně vybraných předmětů. 

Data z vyšetření stereognosie jsou v tabulce 10 a), kde jsou výsledky z 1. měření, 

a v tabulce 10 b), kde jsou výsledky z 2. měření. 

 

Tabulka č. 10 a, b: Analýza dat hodnocení stereognosie - 1. test (a), 2. test (b) 

  10 a)     10 b) 

 

 

V programu PASW Statistics 18 byly pro statistické vyhodnocení vytvořeny 

2 tabulky pro 1. a 2. měření (příloha č. 11). 

Na základě provedených testů lze říci, že na pětiprocentní hladině významnosti 

zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin a usuzujeme tedy o jejich 

závislosti. Korelační koeficient závislosti těchto veličin je 0,734. Z tohoto výsledku 

můžeme usuzovat o přímé poměrně silné lineární závislosti. 

1. TEST 
Stereognosie 

Ano/Ne 

1 5 

2 5 

3 5 

4 4 

5 1 

6 3 

7 5 

8 4 

9 3 

10 4 

x 3,9 

X 4 

s 0,94 

min 1 

max 5 

2. TEST 
Stereognosie 

Ano/Ne 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 2 

6 4 

7 5 

8 4 

9 4 

10 5 

x 4,4 

X 5 

s 0,72 

min 2 

max 5 
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Hodnota t-testu pro závislost stereognosie na velikosti spasticity na levé ruce 

v prvním měření je menší než 0,05. Jako v předchozím případě zamítáme 

na pětiprocentní hladině významnosti nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin 

a usuzujeme tedy o jejich závislosti. Korelační koeficient závislosti těchto veličin 

je 0,718 - přímá poměrně silná lineární závislost mezi velikostí spasticity na levé ruce 

a kvalitou stereognosie. 

Hodnota t-testu pro závislost stereognosie na velikosti spasticity na pravé ruce 

ve druhém měření je menší než 0,05. Na pětiprocentní hladině významnosti zamítáme 

nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin a usuzujeme tedy o jejich závislosti. 

Korelační koeficient závislosti těchto veličin je 0,835. Z tohoto výsledku můžeme 

usuzovat o přímé poměrně silné lineární závislosti mezi velikostí spasticity a kvalitou 

stereognosie. 

Hodnota t-testu pro závislost stereognosie na velikosti spasticity na levé ruce 

ve 2. měření je menší než 0,05. Jako v předchozím případě zamítáme na pětiprocentní 

hladině významnosti nulovou hypotézu o nezávislosti obou veličin a usuzujeme tedy 

o jejich závislosti. Korelační koeficient závislosti těchto veličin je 0,869, podle testu 

tedy přímá poměrně silná lineární závislost mezi velikostí spasticity na levé ruce 

a kvalitou stereognosie. Závislost je tedy v tomto případě nejsilnější ze zmíněných 

případů. 

Korelační koeficienty jsou v příloze č. 11 znázorněny žlutou barvou, zeleně jsou 

zvýrazněny hodnoty jednotlivých t-testů. 

Na grafu č. 11 jsou znázorněny počty poznaných předmětů v prvním a druhém 

testování. Z grafu vyplývá, že ve druhém testování byl počet poznaných předmětů vyšší 

než v prvním testování. V prvním testování poznali 4 probandi všech 5 předmětů, 

ve druhém testování poznalo v časovém limitu všech 5 předmětů 6 probandů. Lze tedy 

usuzovat, že vždy polovina testovaných měla stereognosii v normě, naopak druhá 

polovina testovaných měla kvalitu stereognosie sníženou. 
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Graf č. 11: Kvalita stereognosie v 1. a 2. testování 

 

 

5.6 Vyhodnocení hypotézy č. 1 

Vibrační čití, diskriminační čití, polohocit ani pohybocit nejsou dle statistického 

hodnocení nijak závislé na aktuální spasticitě.  

Až poslední test – stereognosie – vyšel pozitivně. Mezi velikostí spasticity 

a kvalitou stereognosie je na pravé i levé ruce poměrně silná přímá lineární závislost. 

Hypotéza č. 1 nebyla potvrzena. Kvalita čití na aktuální spasticitě byla potvrzena 

pouze v jednom ze čtyř zkoumaných případů. 

5.7 Vyhodnocení hypotézy č. 2 

Průměrné hodnoty vibračního čití se pohybují v rozmezí 3,2–4,4, což je polovina 

ideální hodnoty vibračního čití. Lze tedy říct, že kvalita vibračního čití je oproti 

normám snížena. 

Průměrné hodnoty diskriminačního čití byly na prstech v rozmezí 6,5–8,4 mm, 

na dlani 11–12,8 mm. Oproti normám je kvalita diskriminačního čití na prstech snížena 

a na dlani je v normě. 

Kvalita polohocitu a pohybocitu je ve všech případech testování v normě 

až nadprůměrná. 
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Při hodnocení stereognosie byla polovina testovaných v normě, naopak druhá polovina 

testovaných měla kvalitu stereognosie sníženou. 

Hypotéza č. 2, kde jsem předpokládala snížení citlivosti u většiny testovaných 

parametrů, byla potvrzena. Snížená kvalita citlivosti byla prokázána u testování 

vibračního čití, diskriminačního čití pouze v oblasti prstů a kvality stereognosie. 
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6. Diskuse 

Zkoumání kvality hlubokého čití zvláště na horních končetinách není tak běžnou 

součástí vyšetření, jako např. hodnocení svalové síly, kloubního rozsahu či vyšetřování 

reflexů. Ačkoli je ruka nezastupitelný orgán v manipulaci s předměty, sebeobsluze 

a komunikaci, v rehabilitaci se většinou setkáváme s terapií dolních končetin. Také 

po traumatech jako přerušení krční míchy, po centrálních mozkových příhodách 

či v léčbě roztroušené sklerózy se u většiny rehabilitačních pracovníků setkáváme 

s rehabilitací především dolních končetin. Nepopírám, že stoj a chůze je pro člověka 

potřebnou funkcí, ale i pokud je člověk upoután na invalidní vozík, je schopen 

se pomocí horních končetin obsloužit. Pokud má funkční i oblast ruky, jeho kvalita 

života se může blížit kvalitě života zdravého jedince. 

V úvodní teoretické části jsou shrnuty poznatky o roztroušené skleróze 

mozkomíšní a jejích symptomech, etiologii, průběhu a možnostech terapie 

a rehabilitace. 

Další kapitola teoretické části je věnována oblasti ruky, její stručné kineziologii 

a významu hmatu. Na předešlé kapitoly navazuje kapitola neurofyziologie 

somatosenzorického systému, dále vývoj a poruchy čití. 

K získání informací byly nejčastěji použity databáze: Medline a PEDro. Dále 

knihy zapůjčené v Ústřední lékařské knihovně, Městské knihovně v Praze a vlastní 

knihy. Dále byly informace hledány v elektronických knihách zveřejněných na internetu 

na Google Books. Pro citování použité literatury byl využit generátor citací dostupný 

na internetu.  

Praktická část je věnována popisu testování. Jedním z mých hlavních úkolů bylo 

vybrat vhodné testy k hodnocení hlubokého čití u probandů s roztroušenou sklerózou. 

Jelikož jsem se u nás nesetkala se standardizovanými testy pro hodnocení vibračního 

a diskriminačního čití, polohocitu, pohybocitu a strereognosie, snažila jsem se 

je sestavit z různých testů tak, aby splňovaly jednotlivá kritéria. Testy měly být 

aplikovatelné jak na ležící, tak na sedící pacienty, měly být jednoduché a srozumitelné, 

snadno proveditelné v domácím prostředí probanda, bez použití složitých nástrojů 

a přístrojů. Vzhledem k brzké únavě probandů s roztroušenou sklerózou měly být 

časově nenáročné. V této oblasti výzkumu bylo podle mne velice těžké a téměř 

nemožné vybrat hodnocení, které by bylo alespoň trochu objektivní. K testování jsem 
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nakonec vybrala testy, které jsou uvedeny v knize Řasové (2007). Zde jsou jednotlivé 

testy popsány a jsou zde vytvořeny tabulky na zanesení naměřených výsledků. Pro mé 

účely jsem vybrala testy týkající se pouze oblasti ruky a tabulky upravila. Škálu 

hodnocení u jednotlivých testů jsem se snažila sestavit tak, aby se daly výsledky snadno 

vyhodnotit. 

Jelikož jsem hodnotila spasticitu pouze manuálně bez jakéhokoliv přístroje, který 

by výsledek objektivizoval, zvolila jsem pro hodnocení spasticity ještě druhého 

fyzioterapeuta. Pro lepší objektivizaci testu na zjištění velikosti spasticity jsem u tohoto 

testu vyšetřovala vždy já a poté moje bývalá spolužačka z bakalářského studia 

na 3. LF UK Bc. Markéta Nováková. Naše naměřené výsledky byly zprůměrovány 

a teprve poté zpracovány. Další testy jsem už prováděla pouze já. 

Pro zpracování dat byla použita metoda korelační analýzy, na základě níž byly 

spočítány korelační koeficienty a příslušné hladiny významnosti (hodnoty t-testu).  

Ty byly následně porovnány s obvyklou pětiprocentní hladinou významnosti. Korelační 

koeficient jsem využila k měření těsnosti lineární závislosti. Jeho hodnota se pohybuje 

v intervalu <-1;1>. Kladný korelační koeficient značí přímou lineární závislost, záporný 

naopak závislost nepřímou vždy mezi dvěma zkoumanými proměnnými. Čím 

je absolutní hodnota korelačního koeficientu vyšší, tím je vyšší i těsnost závislosti mezi 

proměnnými. Jako nulová hypotéza (H0) byla vždy volena hypotéza o nezávislosti obou 

srovnávaných veličin. Alternativní hypotéza (H1) předpokládá závislost mezi oběma 

veličinami, přičemž její těsnost je měřena právě korelačním koeficientem. Pokud 

hodnota t-testu vycházela nižší než uvažovaná hladina významnosti (tedy 0,05), nulová 

hypotéza o nezávislosti veličin byla zamítnuta a přijata hypotéza alternativní. 

V opačném případě (tedy pokud hodnota t-testu byla vyšší než 0,05) nebyla zamítnuta 

nulová hypotéza a závislost mezi veličinami tedy nebyla prokázána. 

Statistické zhodnocení jsem konzultovala s absolventkou Fakulty informatiky 

a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Statistické veličiny a informace 

o statistice jsem dále hledala v knize „Základy statistiky pro biomedicínské obory“ 

(Zvárová, 2011) a v jednodušeji napsané knize „Seznamte se… Statistika“ (Magnello, 

Van Loon, 2010). 
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Průběh testování 

První testování proběhlo během listopadu 2011 a zúčastnilo se ho 11 probandů. 

Úvodní testování trvalo necelých 45 min, jeho součástí byl i vstupní dotazník 

a vysvětlení průběhu testu. I přes relativně krátký čas testování bylo testování náročné 

a to hlavně pro mě a kolegyni, se kterou jsme musely navštívit všech 11 probandů 

v domácím prostředí. 

Druhé testování trvalo už jen 30 min. Doba testování se zkrátila tím, že probandi 

už věděli, co je čeká a co mají dělat. I my jsme už věděly, kde který proband bydlí, 

na co se máme připravit a jak si čas rozvrhnout. Druhého testování se ale bohužel 

už zúčastnilo pouze 10 probandů. Jedna paní onemocněla a během celého ledna 2012, 

kdy jsme testování prováděly, nebylo možné ji navštívit. Tímto byla vyřazena 

i z prvního měření, aby nebyly výsledky zkresleny. 

Při testování polohocitu a pohybocitu došlo u jedné testované osoby k tremoru. 

Tato osoba mi během testu sdělila, že jí „nedělají dobře“ pomalé izolované pohyby. 

Tento test proto nebyl u probanda dokončen, do druhého kola testování jsem test na této 

osobě již neprováděla. 

Všichni probandi byli velice ochotní se testování podrobit a velice vstřícně přijali 

nabídku, aby testování proběhlo u nich doma a nemuseli tak složitě cestovat. I to, 

že probandi byli testováni ve svém domácím prostředí přispělo, k tomu, že byli 

při testování klidnější a více soustředěni než v cizím, neznámém prostředí. 

 

Vyšetření a vyhodnocení vibračního čití 

Jak bylo zmíněno výše, vyšetření vibračního čití jsem prováděla pomocí 

zapůjčené ladičky. Abych předešla případným odchylkám při testování, prováděla jsem 

všechny testy stejnou ladičkou. 

Průměrné hodnoty byly v oblasti proc. styloideus radii v rozmezích 3,9–4,4, 

na PIP kloubu II. prstu 3,8–4,3, na PIP kloubu V. prstu 3,2–3,9 a na IF kloubu palce 

3,5–4,1. Z těchto rozmezí plyne, že nejnižší hodnota vibračního čití byla v oblasti PIP 

kloubu V. prstu, tedy na malíkové straně. Naopak nejvyšší hodnoty byly naměřeny 

v oblasti proc. styloideus radii. Tento výsledek bych mohla vysvětlit tím, že oblast proc. 

styloideus radii leží proximálněji než ostatní testované oblasti a tedy je odsud kvalitnější 
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a rychlejší vedení vibračního čití. Nízká hodnota vibračního čití v oblasti malíku 

by se dala přisuzovat menší aktivitě tohoto prstu při běžných denních činnostech, menší 

ploše, a tak menšímu počtu receptorů. 

Ze všech čtyř měření vyplývá, že vždy pouze jeden proband splňuje ideální 

podmínky vibračního čití, a zbylých 9 probandů má hodnoty nižší. Můžeme uvažovat 

tedy o tom, že kvalita vibračního čití na rukou u lidí s roztroušenou sklerózou je snížena 

oproti normě, a to zhruba na polovinu. Testováním nebyla prokázána přímá lineární 

závislost mezi velikostí spasticity a kvalitou vibračního čití. 

Pacienti znali toto testování z neurologických klinik a věděli, jak v testu mají 

reagovat. Při tomto testu je velice důležitá soustředěnost testovaného, a proto jsem 

se snažila vyloučit vnější vlivy, jako zvuk rádia, televize či přítomnost ostatních členů 

rodiny.  

 

Vyšetření a vyhodnocení diskriminačního čití 

K vyšetření diskriminačního čití byla vyrobena pomůcka podle McKinnonova 

Delonova diskriminačního disku. 

Místa, kde byla zjišťována kvalita diskriminačního čití, byla na bříšku 

ukazováčku, malíku a palce. Posledním doplňkovým místem byla dlaň. 

Již při vymýšlení testu jsem se potýkala s otázkou, jak budu testování provádět, abych 

u všech probandů testovala stejnou oblast dlaně. Již předem jsem vyloučila původně 

plánovaný střed dlaně a to z důvodu krátkých špendlíků v diskriminátoru. Při představě, 

jak vypadá držení ruky při spasticitě, mi bylo jasné, že nedocílím doteku právě dvou 

bodů. Hypothenar jsem vyloučila také. Nemyslím si, že zrovna tato oblast je nejvíce 

používána při hmatu. Nakonec jsem jako oblast k testování diskriminačního čití zvolila 

thenar dlaně. Důvodem ke zvolení oblasti thenaru bylo i to, že oblast thenaru je vlastně 

opozicí pro ostatní prsty a při většině úchopů je tato oblast stimulována. I tak je 

tato oblast velká, a proto jsem se snažila vždy najít ideální místo a test provádět 

u všech probandů v přibližně stejném místě. Vždy, když jsem zkoušku provedla a byla 

tak zjištěna vzdálenost dvou bodů, které proband rozliší, zkoušela jsem ještě 

aplikovat podnět trochu vedle od původního místa pro potvrzení správnosti výsledku. 

Možná by bylo zajímavé pro případné další výzkumy zkoumat jen diskriminační 

čití na dlani ve více místech. K experimentu by ale musel být vyroben diskriminátor 



68 

 

s delšími tyčkami a s větší vzdáleností dvou bodů, aby nedocházelo tak často k tomu, 

že proband nerozliší ani dva nejvzdálenější body od sebe, které byly v případě mého 

testování vzdáleny 20 mm. 

Průměrné hodnoty diskriminačního čití byly v prvním a druhém měření na pravé 

ruce na ukazováčku 7,1 mm a 8 mm, na malíku 8,1 mm a 8,4 mm, na palci 8,1 mm 

a 7,9 mm a na dlani 11 mm. Na levé ruce byly průměrné hodnoty na ukazováčku 

6,8 mm a 6,5 mm, na malíku 7,3 mm a 7,5 mm, na palci 6,8 mm a 7,1 mm a na dlani 

12,9 mm a 12,8 mm. Z těchto čísel plyne, že nejhorší kvalita diskriminačního čití 

je na dlani a poté hned na malíku. Kvalita diskriminačního čití na palci a ukazováku 

je téměř na stejné úrovni, a vždy lepší než na dlani a malíku. 

Výsledky mého testu se podobají výsledkům studie Byla a spol. (2002), 

kde hodnotili citlivost posledního článku 2. a 4. prstu pomocí testu „Byl-Cheney-Boczai 

Sensory Discriminator Test (BCBI).“ Testu se zúčastnilo 29 probandů s poruchou 

horních končetin, 38 probandů v kontrolní skupině a 3 se vzácnou poruchou. 

Probandi měli zavázané oči a byly jim vkládány do rukou předměty o rozměrech 

10 mm x 10 mm, které byly vloženy do plastové krychle o rozměrech 13 mm x 13 mm. 

Probandi měli podle seznamu určit předmět. Vždy bylo provedeno 10 zkoušek 

pro 2. a 4. prst. Výsledky neprokázaly rozdíly mezi pohlavím, ale objevily se rozdíly 

mezi kvalitou diskriminačního čití na bříškách testovaných prstů. Lepší kvalita 

diskriminačního čití byla na 2. prstu a u mladších probandů. Na bříšku ukazováčku 

byla lepší kvalita diskriminačního čití než na 4. prstu podle Byla, a na 5. prstu podle 

mého testu. Tento výsledek by mohl poukazovat na to, že ukazováček a palec 

je v životě používám častěji k úchopu než ostatní prsty. Oblast těchto prstů by mohla 

být tedy více citlivá k rozlišení dvou bodů. 

Literatura uvádí, že při normálním diskriminačním čití by měl člověk být schopen 

rozlišit na konečcích prstů 2–3 mm a na dlani 8–15 mm od sebe vzdálené dva působící 

podněty (Bicklei, Szilagui 2007). Kvalita diskriminačního čití se s přibývajícím věkem 

člověka zmenšuje. Vierordt vypracoval tabulku, kde uvádí, že na špičce prvního prstu 

v 6 letech je průměrná vzdálenost rozeznaných bodů 3,82 mm, v 8 letech 2,83 mm 

a v dospělosti 2,96 mm. Paradoxně větší vzdálenost v dospělosti oproti osmiletému 

dítěti se vysvětluje i růstem horní končetiny (Trojan, Gruga a Pfeiffer, 1991). 
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Za normu bylo v tomto testu považováno rozlišení 3–5 mm na bříškách prstů 

(Řasová, 2007; Kolář, 2009) a 8–15 mm na dlani (Bicklei, Szilagui, 2007). Oproti 

normám jsou tedy průměrné hodnoty diskriminačního čití na konečcích prstů horší. 

Kvalita diskriminačního čití na dlani se do normy vejde. Musím ale podotknout, 

že průměrná hodnota diskriminačního čití byla počítána pouze u probandů, kteří rozlišili 

méně než 20 mm. V každém kole testování byl alespoň jeden proband, který na dlani 

tuto vzdálenost dvou bodů nerozlišil, a tak jeho výsledek nemohl být do průměru 

započítán. 

Dále z výsledků jednotlivých probandů můžeme pozorovat, že kvalita 

diskriminačního čití je různá, že někteří mají kvalitu čití lepší, někteří jsou v normě, 

naopak několik probandů má diskriminační čití daleko od normy (grafy č. 5, 6, 7 a 8). 

Jak bylo zmíněno ve výsledcích, kvalita diskriminačního čití není přímo lineárně závislá 

na aktuální spasticitě. 

Lesný (1995) prokázal u dětí s dětskou mozkovou obrnou, že u poruch CNS 

v dětství se schopnost rozlišení dvou bodů snižuje. I přesto, že Lesný mluví o dětské 

mozkové obrně, je jeho výsledek srovnatelný s mými výsledky. Jako u dětských 

pacientů s dětskou mozkovou obrnou mají i lidé s roztroušenou sklerózou sníženou 

kvalitu diskriminačního čití v oblasti ruky. Roztroušená skleróza je stejně jako dětská 

mozková obrna centrálního původu, postihuje centrální nervový systém, dochází zde 

ke spasticitě a poruchám hybnosti. 

Ze statistického vyhodnocení můžeme sledovat ještě jednu poměrně zajímavou 

věc, a to závislost jednotlivých výsledků diskriminačního čití v jednotlivých 

testovaných oblastech. U jednotlivých probandů měly výsledky vždy podobné hodnoty. 

Lze tedy usuzovat, že kdo má diskriminační čití dobré na ukazováčku, bude ho mít 

pravděpodobně dobré i na palci a na malíčku. Tuto úvahu mi potvrzují vypočtené 

korelační koeficienty. Závislost čití na ukazováčku a palci byla největší u tří ze čtyř 

statistických výpočtů (v příloze č. 8 a č. 9 znázorněno modrou barvou). Z výše zmíněné 

úvahy ale vybočuje dlaň na levé ruce, kdy hodnota t-testu závislosti mezi 

diskriminačním čitím na dlani a ostatními testovanými složkami je už vyšší 

než 0,05 (v příloze č. 8 a č. 9 znázorněno červenou barvou). Nezamítáme tedy nulovou 

hypotézu o nezávislosti. Jak jsem již zmiňovala, bylo velice těžké se na dlani strefit 

u každého probanda vždy do stejného místa. Proto bych tento výsledek nepovažovala 

za významný. 
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U jedné z testovaných osob došlo během dvouměsíční pauzy mezi testováním 

ke zlepšení vibračního a diskriminačního čití (proband č. 5, tabulka s výsledky prvního 

testování je uvedena v příloze č. 4 a z druhého testování v příloze č. 5). Když jsem 

se testované osoby zeptala, jak by sama odůvodnila zlepšení, řekla mi, že začala chodit 

na rehabilitaci. Nebyla to ale cílená rehabilitace na hmat, a proto dotyčná osoba 

nemusela být z testování vyřazena. U této osoby se zmírnila i spasticita v oblasti rukou, 

je tedy možné, že za zlepšením kvality citlivosti je i snížení spasticity. Dále se mi 

testovaná zmínila i o tom, že v prvním testování byla rozrušena rozvodovým řízením 

s bývalým manželem, řešila spoustu nepříjemných situací a byla tak v celkové 

nepohodě. I tyto okolnosti by mohly být příčinou změny citlivosti. Nelze ale 

po vyšetření pouze jedné osoby uvažovat o pravidle. 

Při vyšetření diskriminačního a vibračního čití jsem se setkala ještě u jedné 

testované osoby s rozdílným výsledkem v prvním a ve druhém testování. Byla to osoba 

č. 10 (tabulka s výsledky prvního testování je uvedena v příloze č. 4 a z druhého 

testování v příloze č. 5). V prvním testování měla výsledky diskriminačního čití nejlepší 

z testovaných, výsledky vibračního čití byly také jedny z nejlepších. Ve druhém 

testování byly ale výsledky obou složek čití oproti prvnímu testování sníženy a spadaly 

tak do průměrného hodnocení. Velikost spasticity se přitom nezměnila. Testovaná 

osoba nemá problém se spasticitou v oblasti horních končetin. Po dotazu, jak by ona 

vysvětlila změnu citlivosti, mi bylo odpovězeno, že testovaná hraje tenis a že předchozí 

den byla na tréninku, kde se hodně unavila. Tato změna čití by se tedy dala považovat 

za příčinu únavy. Jak je známo, u roztroušené sklerózy je únava velikým problémem 

a trápí většinu nemocných. Únava patří mezi nejčastější projev onemocnění, vyskytuje 

se u 90 % nemocných (Colosimo et al., 1995). Proto se v rehabilitaci snažíme vyvarovat 

se cvičení, které by pacienta unavilo. To ale zase neznamená, že by člověk 

s roztroušenou sklerózou neměl sportovat a vyhýbat se tak případné únavě. Únavu 

je možné jako špatnou fyzickou kondici, bolest, deprese, poruchy spánku či dechové 

obtíže vhodným pohybovým programem ovlivnit (Řasová, Herbenová, Brandejský, 

2008). 

Za zmínku ještě stojí jeden fakt, a to ten, že kvalitu diskriminačního čití může 

ovlivňovat i aktuální kožní teplota. Snížení kožní teploty způsobuje snížení dvoubodové 

diskriminace a naopak zvýšení teploty ji zlepšuje (Nolan, 1982). Vzhledem k časovému 

rozmezí mezi testováním by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. Ale vzhledem k tomu, 
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že jsem obě testování prováděla v zimním ročním období a především v domácím 

prostředí lidí, kde má každý nastavenou jemu vyhovující teplotu. Nemyslím si, že by 

tento poznatek mohl nějak závažně mé výsledky zkreslit. 

Nolan (1982) dále ve své práci zdůrazňuje, že by dotek v testování měl být 

nebolestivý a lehkého charakteru. Vzhledem k manuálnímu testování je ale takovéto 

provedení téměř nemožné. Každý člověk má různou hladinu citlivosti a je velice těžké 

u každého působit stejnou silou a s úplně stejným podnětem. U každého probanda jsem 

se snažila působit stejným podnětem a při nějakém nedorozumění či podezření 

na nesprávně působící podnět jsem pro jistotu testování zopakovala. 

 

Vyšetření a vyhodnocení polohocitu a pohybocitu 

Polohocit a pohybocit byl testován vleže s volně položenými horními končetinami 

vedle těla. Ruka byla ve středním postavení. Test byl prováděn v oblasti palce, malíku 

a zápěstí. V původním testu, ze kterého jsem vycházela, byla popsána pouze rychlost 

pohybu (30 st/s), ale nebylo už tam dále rozváděno, jakým způsobem fixovat testovanou 

oblast. Zvolila jsem tedy klasický postup z neurologického vyšetření, kde fixuji 

proximální část a pohybuji částí distální, kterou držím jemně a z laterální strany. 

Pro hodnocení pohybocitu na malíčku jsem testovala PIP kloub, u palce to byl IP kloub. 

V tomto testu se u žádného z probandů neprojevila výraznější porucha polohocitu 

ani pohybocitu. Pouze u jedné testované osoby došlo pomalými izolovanými pohyby 

k vyvolání tremoru a test tak musel být ukončen. Ve druhém testování už jsem u této 

osoby test z důvodu tremoru a na přání klientky vynechala. 

Na pravé ruce byly průměrné hodnoty prvního i druhého testování 

17,8 u pohybocitu a 17,8 a 17,7 u polohocitu. Na levé ruce byly u všech otestovaných 

probandů hodnoty polohocitu i pohybocitu 18.  

Pouze v jednom případě byla hodnota 16 a tedy pod normou testu (16,8). Tato 

hodnota byla naměřena u jednoho probanda při hodnocení pohybocitu. Tyto dva body, 

které dotyčná osoba ztratila při testování, byly při hodnocení pohybocitu v oblasti 

pravého malíku. Tato osoba měla na PIP kloubu pravého malíku hodnoty vibrací 

0 a hodnoty diskriminačního čití 20 mm. Snížené hodnoty bychom podle testu mohli 

přisuzovat celkovému snížení hlubokého čití v této oblasti. 
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Vzhledem ke konstantním výsledkům u levé ruky mohly být statisticky 

zpracovány jen hodnoty testování pravé ruky. Jako u předchozích testů nám vyšlo, 

že kvalita pohybocitu ani polohocitu není přímo lineárně závislá na velikosti aktuální 

spasticity. Statistické vyhodnocení tohoto testu nám ale ukázalo závislost mezi kvalitou 

polohocitu a pohybocitu. Korelační koeficient (v příloze č. 10 znázorněn červenou 

barvou) se blíží jedné – polohocit a pohybocit jsou podle mého testu přímo lineárně 

závislé. To znamená, že pokud je pohybocit na dobré úrovni, bude s vysokou 

pravděpodobností na dobré úrovni i kvalita polohocitu. Naopak, bude-li kvalita 

pohybocitu na nízké úrovni, bude dle testu nízká i kvalita polohocitu.  

Dále stojí za zmínku, že veškerá porucha polohocitu a pohybocitu se objevila 

v tomto testu pouze na pravé ruce. V souboru probandů bylo 9 praváků a pouze 1 levák. 

Výsledky testu tedy ukazují na to, že porušena je především dominantní strana. 

Vzhledem k problematice únavy u roztroušené sklerózy bychom mohli uvažovat o tom, 

že pokud je člověk pravák, používá k práci především pravou ruku, ta se z důvodu 

nemoci dříve unaví a může tak být náchylnější k poruše citlivosti. To, že by nemoc 

mohla postihovat především dominantní stranu, ukazují v mém testování i výsledky 

hodnocení spasticity, kde je sice nepatrný, ale zato u obou měření stejný rozdíl. 

Spasticita na pravé ruce byla nepatrně větší (průměrné hodnoty 17,075 u prvního 

a 18,05 u druhého měření) než spasticita na levé ruce (průměrné hodnoty v prvním 

měření 17,8 a 18,3 ve druhém měření). 

Budeme-li tedy uvažovat nad tím, že dominantní strana bude s postupem nemoci 

náchylnější k poruše, mohli bychom v rehabilitaci roztroušené sklerózy postupovat tak, 

abychom zbytečně dominantní stranu ještě více nezatěžovali. Znamenalo by to, 

že bychom měli dbát na prevenci jednostranného přetěžování dominantní strany a spíše 

podporovat u těchto pacientů symetrickou i druhostrannou aktivitu končetin. Tato 

problematika by mohla být zajímavým předmětem příštího zkoumání. Bylo by ale 

potřeba vyšetřit více pacientů a zaměřit se právě na jejich volnočasové aktivity 

a stereotypy pohybů. 
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Vyšetření a vyhodnocení stereognosie 

K ohodnocení kvality stereognosie byl vybrán test, při němž testovaný poznává 

předměty poslepu. Vybrala jsem sedm předmětů různé velikosti, tvaru a materiálu. 

Předměty jsem se snažila vybírat tak, aby je každý znal. Aby to byly předměty obecně 

známé a nedošlo tak ke zkreslení výsledků z důvodu neznalosti předmětů nebo 

některého z nich. Vybrané předměty byly většinou předměty denní potřeby (kartáček 

na zuby, hřeben, klíč), zbytek byly předměty všeobecně známé (krabička od sirek, hrací 

kostka, svorka, obyčejná tužka). Do předmětů jsem chtěla zařadit spínací špendlík 

a nůžky, ale z důvodu bezpečnosti jsem je raději vyřadila. Jelikož jsem věděla, 

že někteří z testovaných mají problémy s pohyblivostí prstů a ruky, hodnotila jsem 

stereognosii na obou rukou současně. To znamená, že testovaný poznával předměty buď 

svojí dominantní končetinou, nebo končetinou s lepší hybností. Je mi jasné, že by bylo 

zajímavější hodnotit každou končetinu zvlášť, ale test by pak musel být nějak 

poupraven, popř. by musel být vybrán jiný test, který by byl vhodný pro osoby 

s paretickou či plegickou rukou. 

Testování se prováděno vsedě s rukama na stole. Proband měl celou dobu 

testování zakryté oči. Testovaným nebyly předem předměty ukázány, věděli pouze, 

že jsou to předměty denní potřeby a často používané. V prvním testování poznali 

4 probandi všech 5 předmětů, ve druhém testování poznalo v časovém limitu všech 

5 předmětů 6 probandů. Lze tedy usuzovat, že vždy polovina testovaných měla 

stereognosii v normě, naopak druhá polovina testovaných měla kvalitu stereognosie 

sníženou. Z lepšího výsledku ve druhém testování plyne, že přesto, že vždy ze sedmi 

předmětů bylo probandovi vybráno pouze 5 předmětů, si probandi mohli pamatovat 

některé předměty a poznávání pro ně tak bylo možná jednodušší.  

Ze statistického vyhodnocení vyplývá silná lineární závislost mezi spasticitou 

a kvalitou stereognosie na obou dvou končetinách při obou dvou měřeních. Znamená 

to tedy, že proband s větší spasticitou má dle mého výzkumu horší kvalitu stereognosie 

než proband s menším stupněm spasticity. Mé výsledky se shodují s výzkumem 

Vana Heesta, House a Putnama (1993) a Kinnucana, Vana Heesta a Tomhava (2010). 

Jejich výzkumy byly prováděny na dětech s dětskou mozkovou obrnou spastického typu 

a byla zde porovnávána kvalita stereognosie v závislosti na stupni postižení. 
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Ve studii Vana Heesta, House a Putnama (1993) je uvedeno, že 97% testovaných 

dětí se spasticitou na horních končetinách mělo sníženou stereognosii, 90% dětí mělo 

sníženo diskriminační čití a 46% mělo poruchu propriorecepce. 

Kinnucan, Van Heest a Tomhave (2010) prováděli studii na dětech s dětskou 

mozkovou obrnou. V této studii bylo zjištěno, že děti s vyšším stupněm postižení mají 

nižší stereognosii na horních končetinách než děti s menším postižením. 

Jiná studie (Carslon, Brooks, 2009) byla prováděna na zdravých jedincích. V této 

studii 21 probandů simulovalo nedominantní horní končetinou hemiplegické držení 

(flexe a pronace předloktí, flexe zápěstí a prstů). Do rukou jim bylo postupně vloženo 

12 předmětů, jeden vždy 3x za sebou. Proband měl v prvním a ve třetím pokusu poznat 

předmět paretickou rukou, ve druhém pokusu poznával předmět v normální poloze 

ruky. Výsledek experimentu byl takový, že v simulovaném postavení končetiny byly 

výsledky horší než v normálním postavení. V simulovaném postavení ruky bylo 

poznáno průměrně 7,6 v prvním testu a 9,3 předmětů ve třetím testu, u normálního 

postavení ruky bylo průměrně poznáno 11,7 předmětů. Z tohoto výzkumu plyne, 

že změněná pozice ruky má vliv na kvalitu stereognosie a že snížená stereognosie u dětí 

s dětskou mozkovou obrnou je pravděpodobně spojena i se změněným postavením ruky 

kvůli spasticitě.  

Při testování stereognosie bylo velice zajímavé sledovat to, co testovaní tipovali 

za předměty. Nejčastější záměnou mezi předměty byla kancelářská sponka za spínací 

špendlík a hrací kostka byla často zaměňována s kamínkem. Nejrychleji byla vždy 

poznána krabička od sirek (sirky byly vysypány, aby nedošlo k určování předmětu 

sluchem), poznání klíče, kartáčku na zuby a hřebenu také nedělalo problémy. Velkou 

roli v počtu poznaných předmětů hrál i časový limit, který byl nastaven na 1 minutu. 

Probandi, kteří měli větší spasticitu, měli zároveň znemožněný i cílený a přesný pohyb, 

a proto možná také nedosahovali takových výsledků, jako probandi, kteří spasticitu 

neměli. Kolář (1996) uvádí, že bez vytvoření stereognostické funkce ruky není možná 

opěrná funkce ruky ani volní úchop. Stereognostické vnímání, které je výsledkem 

integrace kožního a proprioreceptivního vnímání, je předpokladem pohybu. Z mého 

výzkumu plyne i opačný problém, že pokud je spasticitou znemožněn cílený pohyb 

a úchopová funkce ruky, je znemožněna i stereognostická funkce ruky. 
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Souvislost mezi kvalitou čití v místech na těle zkoumali Kolář s Olšanskou 

(1996). Prováděli výzkum na 15 probandech ve věkovém rozmezí 15–67 let. Testovali 

kožní citlivost pomocí přístroje Paintester, kde šlo o zjištění reaktivity na bolestivé 

podněty. Základním principem měření bylo opakované testování prahu bolesti 

vystavením tepelnému podnětu a měřením reakční doby. Před vyšetřením pomocí 

přístroje byla u probandů ještě zjištěna reflexně změněná místa ve svalech (trigger 

points) a zjištěny funkční poruchy v oblasti kloubů. Měření pak bylo provedeno v místě 

na kůži nad klinicky zjištěnými reflexními změnami v oblasti svalu, na straně 

kontralaterální, tedy na straně bez reflexních změn a ve stejném místě původní reflexní 

změny po provedené mobilizaci kloubu. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že na kůži 

nad reflexní změnou ve svalu je nižší úroveň citlivosti než nad místem bez reflexní 

změny. Dále vyplývá, že nad svalovým spasmem je ve většině případů nižší úroveň 

citlivosti než v místě, kde tento spasmus není. U 63,64 % probandů došlo po ovlivnění 

propriorecepce prostřednictvím mobilizace kloubu ke zvýšení citlivosti vnímání bolesti. 

Toto svědčí o reflexním vztahu mezi kloubem, svalem a kůží (Kolář, Olšanská, 1996). 

Tento poznatek lze využít i v praxi. Pokud po provedené terapii dojde ke zvýšení 

citlivosti, může toho zvýšení poukazovat na pozitivní terapeutický efekt (Kolář, 

Olšanská, 1996). Dalo by se tedy říct, že terapeutický efekt by se kromě běžných testů 

mohl ověřovat navíc i např. pomocí ladičky či diskriminátoru. Pokud by například došlo 

ke zhoršení, mohli bychom uvažovat o nesprávně zvolené terapii. 

Kolář a Olšanská (1996) ve svém výzkumu dále ještě uvádějí, že souvislosti 

mezi kůží a motorickou funkcí jsou vázány na celkový pohybový vzor, nikoli jen 

na segment. Tuto souvislost lze vidět i u techniky hlazení, kterou praktikuje 

Hermachová. Přes ovlivnění určité lokality kůže prostřednictvím jemné exteroreceptivní 

stimulace se nemění tonus pouze v ošetřovaném segmentu, ale mění se celé držení těla. 

Podobný efekt lze vidět i u Vojtovy reflexní lokomoce, kde stimulací spoušťové zóny 

vyvoláme i reakce v oblasti kůže (Vojta, 1993). 
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Kvalita čití na dominantní a nedominantní straně 

Pro zajímavost jsem se ještě rozhodla zhodnotit kvalitu čití na dominantní 

a nedominantní končetině. Vzhledem k tomu, že test stereognosie byl testován oběma 

rukama současně a u polohocitu a pohybocitu vyšly hodnoty nadprůměrné a u levé ruky 

dokonce konstantní, rozhodla jsem se vyhodnotit pouze diskriminační a vibrační čití. 

U jednotlivých probandů jsem sečetla výsledné hodnoty a podle jejich dominantní ruky 

je zanesla do grafů (příloha č. 12). 

V prvním testování je u 5 probandů lepší vibrační čití a u 3 probandů lepší 

diskriminační čití na dominantní končetině. Ve druhém testování měli na dominantní 

končetině lepší vibrační i diskriminační čití pouze 3 probandi a jeden měl vibrační čití 

i diskriminační čití na stejné úrovni. Z provedeného vyhodnocení můžeme usuzovat, 

že kvalita čití na dominantní končetině je nižší než kvalita čití na nedominantní 

končetině. 

Jak bylo zmíněno výše v diskusi, i při hodnocení polohocitu a pohybocitu byla 

porušena především dominantní strana. To opět potvrzuje moji předchozí úvahu o tom, 

že je-li člověk pravák, je jeho dominantní ruka náchylnější k únavě a tak k následnému 

poškození nemocí. 

 

Vyhodnocení hypotéz 

V první hypotéze jsem předpokládala, že změněné postavení kloubu v důsledku 

spasticity bude pravděpodobně ovlivňovat i zpětnou vazbu z poškozených částí těla. 

Předpokládala jsem, že čím větší bude mít proband spasticitu v testované oblasti, tím 

budou výsledky testů na hlubokou citlivost horší. Nejhorší výsledek byl předpokládán 

v hodnocení stereognosie. Vibrační čití, diskriminační čití, polohocit ani pohybocit 

nejsou dle mého testu a jeho statistického vyhodnocení nijak závislé na aktuální 

spasticitě, ale mezi velikostí spasticity a kvalitou stereognosie na pravé i levé ruce vyšla 

poměrně silná přímá lineární závislost. 

Hypotéza č. 1 nebyla potvrzena. Kvalita čití na aktuální spasticitě byla potvrzena 

pouze v jednom ze čtyř zkoumaných případů. 

Ve druhé hypotéze jsem předpokládala, že u lidí s roztroušenou sklerózou bude snížena 

kvalita většiny složek hlubokého čití oproti normám. Vědci zabývající se problematikou 
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roztroušené sklerózy (např. Řasová, Havrdová, 2005; Vališ, Taláb, Masopust, 2005; 

Havdrdová, 1998) ve svých článcích uvádějí změny citlivosti ve smyslu poruch 

somatosenzorického systému, snížení citlivosti či parestezií, ale dále problémy citlivosti 

nespecifikují. Já jsem předpokládala, že nejvíce se porucha projeví na výsledcích 

vibračního a diskriminačního čití. Výsledky ukázaly, že kvalita vibračního čití je u lidí 

s roztroušenou sklerózou oproti normám snížena v průměru o polovinu. Kvalita 

diskriminačního čití byla u testovaných snížena v oblasti prstů v průměru o 2–4 mm, 

na dlani byla kvalita diskriminačního čití v normě. Kvalita polohocitu a pohybocitu 

vyšla ve všech případech v normě až nadprůměrná. Kvalita stereognosie byla 

u poloviny testovaných v normě, naopak u poloviny byla kvalita snížena. 

Hypotéza č. 2 byla potvrzena. Snížená kvalita citlivosti byla prokázána u testování 

vibračního čití, u diskriminačního čití pouze v oblasti prstů a kvality stereognosie. 

 

Rozsah platnosti výsledků 

Počet hodnocených probandů není velký a pro stoprocentní potvrzení hypotéz 

by bylo potřeba takových probandů vyšetřit určitě více. Vzhledem k malému počtu 

testovaných byla provedena dvě kola testů. Rozdílné výsledky mezi oběma koly by pak 

ukázaly na nesměrodatnost testování. K rozdílům u mého testování naštěstí nedošlo 

a mohu tedy říci, že jsem testování provedla dostatečně přesně. 

Výsledky výzkumu v kvalitě hlubokého čití považuji za orientační a nedělám 

z nich jednoznačné závěry. Každý jedinec s roztroušenou sklerózou má průběh nemoci 

individuální. Bylo by nesprávné říci, že každý, kdo má určitý stupeň nemoci 

a spasticity, má přesně stejný problém v kvalitě čití. Výsledky testů lze tedy brát 

za jakýsi přehled kvality čití u lidí s roztroušenou sklerózou a lze částečně předpokládat 

dříve či později poruchu především vibračního a diskriminačního čití. Člověk, kterého 

postihne toto onemocnění, by tedy měl již na začátku nemoci vědět o tom, že ho čeká 

pravděpodobně porucha citlivosti a měl by se na to začít psychicky připravovat. 

Výsledky mého výzkumu se tedy vztahují na nemocné s roztroušenou sklerózou 

ve věku 25–60 let, kteří mají nemoc diagnostikovanou alespoň 10 let a během 

posledních pěti let se u nich vyskytly alespoň tři příznaky nemoci. Do výzkumu byli 

zařazeni pacienti, kteří během posledních 3 měsíců neprodělali ataku a nemají jiné 

onemocnění týkající se poruchy senzitivního nervového systému (diabetes mellitus, 
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ateroskleróza, tabes dorsales…). Kdybych do výzkumu zařadila nemocné se senzitivním 

systémem, mohly by být výsledky zkresleny a nešlo by určit, zda je porucha citlivosti 

způsobena právě roztroušenou sklerózou. 

Vzhledem k tomu, že literatura neuvádí podobné výzkumy u lidí s roztroušenou 

sklerózou, výsledky jsem proto porovnávala s výzkumy alespoň podobného charakteru, 

kde je porucha v oblasti ruky centrálního charakteru či alespoň se u ní vyskytují 

podobné příznaky jako u poruchy při roztroušené skleróze. 

Jak už jsem zmiňovala výše, snažila jsem se eliminovat veškeré vnější faktory, 

které by mohly nějakým způsobem narušit průběh testování jako je hudba z rádia, 

televize, přítomnost ostatních členů rodiny, nevhodné světlo, nepohodlí testovaného atd. 

I já jsem se snažila, aby testovaní jedinci měli alespoň trochu podobné podmínky 

při vyšetření. Jednotlivé testy jsem prováděla ve stejném pořadí a vždy stejným 

způsobem, který jsem uvedla ve 4.  kapitole s názvem „Metody a postup řešení“. 

Myslím si, že jsem cíle, které jsem si stanovila na začátku práce, splnila. Snažila 

jsem se vystihnout hlavní teoretické poznatky týkající se problematiky roztroušené 

sklerózy a hluboké citlivosti v oblasti rukou a dále vybranými testy provést testování 

u vzorku pacientů s touto nemocí. Získané výsledky se mi podařilo statisticky zpracovat 

a vyhodnotit. 
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7. Závěr 

Pomocí pěti jednoduchých testů bylo vyšetřeno u deseti vybraných probandů 

s roztroušenou sklerózou spasticita, vibrační čití, diskriminanční čití, kvalita polohocitu, 

pohybocitu a stereognosie. 

Hypotéza č. 1 nebyla potvrzena, jelikož výsledky neprokázaly přímou závislost 

kvality vibračního, diskriminačního čití ani polohocitu a pohybocitu na velikosti 

aktuální spasticity. Pouze mezi velikostí spasticity a kvalitou stereognosie byla na pravé 

i levé ruce prokázána poměrně silná přímá lineární závislost. Kvalita čití na aktuální 

spasticitě byla tedy potvrzena pouze v jednom ze čtyř zkoumaných případů. 

Hypotéza č. 2, kde jsem předpokládala snížení citlivosti u většiny testovaných 

parametrů, byla potvrzena. Snížená kvalita citlivosti byla prokázána u testování 

vibračního čití, diskriminačního čití pouze v oblasti prstů a kvality stereognosie. 

Ze zajímavosti byl vytvořen graf kvality čití na dominantní a nedominantní straně. 

Z grafu vyplynulo, že kvalita čití na dominantní končetině je nižší než kvalita čití 

na nedominantní končetině. 

Cíle práce, které byly stanoveny, byly splněny. Výsledky testování se podařilo 

statisticky zpracovat a vyhodnotit. Psaní diplomové práce mne obohatilo o další 

poznatky o roztroušené skleróze a vědomosti o somatosenzorickém systému. Naučila 

jsem se pracovat s odbornými texty a podle mého názoru jsem si vylepšila i anglický 

jazyk, ze kterého jsem překládala některé texty. Dále jsem si díky diplomové práci 

vyzkoušela, jaké to je provádět průzkum na pacientech a následné zpracování výsledků. 
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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu účastníků výzkumu 

 

 

Informovaný souhlas 

 

Já ………………………………….. jsem byl/a osloven/a Bc. Helenou Veverkovou za 

účelem účasti ve výzkumu na téma „Hodnocení čití v oblasti rukou u lidí s roztroušenou 

sklerózou“. Cílem studie je otestovat kvalitu citlivosti v oblasti rukou. Testování bude 

provedeno pomocí pěti jednoduchých testů (vyšetření pasivním pohybem, ladičkou, 

diskriminátorem) bez použití invazivních metod. Testy jsou bezbolestné a bez možnosti 

vzniku rizika. Jedno testování nebude trvat déle než 1h, testování se podrobím dvakrát 

v časovém odstupu 2 měsíců. 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s průběhem testování. Do výzkumu vstupuji 

dobrovolně. Beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje a výsledky testování budou 

zveřejněny anonymně a pouze pro účely diplomové práce. 

 

 

V Praze dne ……………    Podpis.…………………….. 



 

 

Příloha č. 3: Záznamový arch pro jednotlivce 

 

Záznamový arch pro jednotlivce 
 

Jméno a příjmení: 

 

Věk: 

 

Od kdy diagnostikovaná RS: 

 

EDSS: 

 

Byly během posledních 5 – ti let přítomny klinické příznaky nemoci? Jaké? 

(poruchy hybnosti, spasticita, únava, bolest, poruchy sfinkterů, dvojité vidění, psychické 

změny, poruchy čití…) 

 

 

Prodělal/a jste během 3 měsíců ataku? 

Máte pravidelnou cílenou terapii na zlepšení hmatu? Jakou? 

 

Trpíte jiným onemocněním senzitivního systému? Jakým? (diabetes mellitus, 

ateroskleróza, tabes dorsales…) 

 

Dominantní horní končetina: 

 

Datum 1. testování: 

 

Datum 2. testování: 



 

 

Spasticita 

1. testování: 

Spasticita P Průměr P L Průměr L 

Flexory lokte     
 

    
 

Pronátory lokte     
 

    
 

Supinátory lokte     
 

    
 

Flexory zápěstí     
 

    
 

Flexory prstů     
 

    
 

Výsledek 
      

       
4 Svalový tonus nezvýšen 

3 
Mírné zvýšení svalového tonu, zachytitelné na konci rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

2 
Mírné zvýšení svalového tonu, patrné po asi polovinu času rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1,5 
Výraznější zvýšení svalového tonu, patrné po celou dobu rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1 Zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

0 Postižená část je v abnormálním postavení (flexi, extenzi, apod.) 

 

2. testování: 

Spasticita P Průměr P L Průměr L 

Flexory lokte     
 

    
 

Pronátory lokte     
 

    
 

Supinátory lokte     
 

    
 

Flexory zápěstí     
 

    
 

Flexory prstů     
 

    
 

Výsledek 
      

       
4 Svalový tonus nezvýšen 

3 
Mírné zvýšení svalového tonu, zachytitelné na konci rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

2 
Mírné zvýšení svalového tonu, patrné po asi polovinu času rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1,5 
Výraznější zvýšení svalového tonu, patrné po celou dobu rozsahu pohybu 

vyšetřované části končetiny 

1 Zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

0 Postižená část je v abnormálním postavení (flexi, extenzi, apod.) 



 

 

Vibrace 

1. testování: 

Vibrace P L 

Proc. Styl. radii     

PIP II. prstu     

PIP V. prstu     

IP palce     

 

2. testování: 

Vibrace P L 

Proc. Styl. radii     

PIP II. prstu     

PIP V. prstu     

IP palce     

 

 

 

Stereognosie 

1. testování: 

Stereognosie ANO/NE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Počet ANO   

 

 

2. testování: 

Stereognosie ANO/NE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Počet ANO   



 

 

1. testování: 

Diskriminační 

čití 
P L 

Ukazovák     

Malík     

Palec     

Dlaň     

 

Diskriminační 

čití - body 
P L 

Ukazovák     

Malík     

Palec     

Dlaň     

 

 

 

 

 

 

2. testování: 

Diskriminační 

čití 
P L 

Ukazovák     

Malík     

Palec     

Dlaň     

 

Diskriminační 

čití - body 
P L 

Ukazovák     

Malík     

Palec     

Dlaň     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diskriminační čití – přepočet 

na body 

3 mm 14 

4 mm 13 

5 mm 12 

6 mm 11 

7 mm 10 

8 mm 9 

9 mm 8 

10 mm 7 

11 mm 6 

12 mm 5 

13 mm 4 

15 mm 3 

17 mm 2 

20 mm 1 

více mm 0 

Diskriminační čití – přepočet 

na body 

3 mm 14 

4 mm 13 

5 mm 12 

6 mm 11 

7 mm 10 

8 mm 9 

9 mm 8 

10 mm 7 

11 mm 6 

12 mm 5 

13 mm 4 

15 mm 3 

17 mm 2 

20 mm 1 

více mm 0 



 

 

1. testování: 

 

Vnímání 

polohy a směru 

pohybu 

N D D N N D 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

P 

Zápěstí 
                  

  
    

Palec 
                        

Malík 
                        

L 

Zápěstí 
                        

Palec 
                        

Malík 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. testování: 

 

Vnímání 

polohy a směru 

pohybu 

N D D N N D 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

Cítí 

pohyb 

Pozná 

směr 

P 

Zápěstí 
                  

  
    

Palec 
                        

Malík 
                        

L 

Zápěstí 
                        

Palec 
                        

Malík 
                        

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek 
Správně 

(max. 18)  

P cítí pohyb   

P pozná směr   

L cítí pohyb   

L pozná směr   

Výsledek 
Správně 

(max. 18)  

P cítí pohyb   

P pozná směr   

L cítí pohyb   

L pozná směr   



 

 

Příloha č. 4: Naměřená data v  prvním testování 

 



 

 

Příloha č. 5: Naměřená data v druhém testování 

 



 

 

Příloha č. 6: Statistické vyhodnocení vibračního čití v závislosti na aktuální spasticitě 

v 1. měření 

 

1. test – Pravá HK 

Vibrace - Spasticita 
Spasticita 

Vibrace 

Proc. st. 

rad. 

Vibrace 

PIP II. 

prstu 

Vibrace 

V. prstu 

Vibrace 

IP palce 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,323 ,362 ,431 ,267 

Sig. (2-tailed)  ,363 ,305 ,213 ,456 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

Proc. st. rad. 

Pearson Correlation ,323 1 ,949
**

 ,958
**

 ,982
**

 

Sig. (2-tailed) ,363  ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

PIP II. prstu 

Pearson Correlation ,362 ,949
**

 1 ,913
**

 ,925
**

 

Sig. (2-tailed) ,305 ,000  ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

V. prstu 

Pearson Correlation ,431 ,958
**

 ,913
**

 1 ,962
**

 

Sig. (2-tailed) ,213 ,000 ,000  ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

IP palce 

Pearson Correlation ,267 ,982
**

 ,925
**

 ,962
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,456 ,000 ,000 ,000  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 

1. test – Levá HK 

Vibrace - Spasticita 
Spasticita 

Vibrace 

Proc. st. 

rad. 

Vibrace 

PIP II. 

prstu 

Vibrace 

V. prstu 

Vibrace 

IP palce 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,269 ,408 ,408 ,339 

Sig. (2-tailed)  ,452 ,242 ,242 ,338 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

Proc. st. rad. 

Pearson Correlation ,269 1 ,947
**

 ,862
**

 ,885
**

 

Sig. (2-tailed) ,452  ,000 ,001 ,001 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

PIP II. prstu 

Pearson Correlation ,408 ,947
**

 1 ,912
**

 ,927
**

 

Sig. (2-tailed) ,242 ,000  ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

V. prstu 

Pearson Correlation ,408 ,862
**

 ,912
**

 1 ,866
**

 

Sig. (2-tailed) ,242 ,001 ,000  ,001 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

IP palce 

Pearson Correlation ,339 ,885
**

 ,927
**

 ,866
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,338 ,001 ,000 ,001  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 7: Statistické vyhodnocení vibračního čití v závislosti na aktuální spasticitě 

ve 2. měření 

 

2. test – Pravá HK 

Vibrace - Spasticita 
Spasticita 

Vibrace 

Proc. st. 

rad. 

Vibrace 

PIP II. 

prstu 

Vibrace 

V. prstu 

Vibrace 

IP palce 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,154 ,109 ,280 -,048 

Sig. (2-tailed)  ,670 ,765 ,433 ,895 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

Proc. st. 

rad. 

Pearson Correlation ,154 1 ,858
**

 ,929
**

 ,920
**

 

Sig. (2-tailed) ,670  ,001 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

PIP II. prstu 

Pearson Correlation ,109 ,858
**

 1 ,841
**

 ,876
**

 

Sig. (2-tailed) ,765 ,001  ,002 ,001 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

V. prstu 

Pearson Correlation ,280 ,929
**

 ,841
**

 1 ,879
**

 

Sig. (2-tailed) ,433 ,000 ,002  ,001 

N 10 10 10 10  10 

Vibrace 

IP palce 

Pearson Correlation -,048 ,920
**

 ,876
**

 ,879
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,895 ,000 ,001 ,001  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

2. test – Levá HK 

Vibrace - Spasticita 
Spasticita 

Vibrace 

Proc. st. 

rad. 

Vibrace 

PIP II. 

prstu 

Vibrace 

V. prstu 

Vibrace 

IP palce 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,112 ,145 ,424 ,082 

Sig. (2-tailed)  ,757 ,690 ,222 ,821 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

Proc. st. rad. 

Pearson Correlation ,112 1 ,893
**

 ,850
**

 ,899
**

 

Sig. (2-tailed) ,757  ,000 ,002 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

PIP II. prstu 

Pearson Correlation ,145 ,893
**

 1 ,922
**

 ,925
**

 

Sig. (2-tailed) ,690 ,000  ,000 ,000 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

V. prstu 

Pearson Correlation ,424 ,850
**

 ,922
**

 1 ,824
**

 

Sig. (2-tailed) ,222 ,002 ,000  ,003 

N 10 10 10 10 10 

Vibrace 

IP palce 

Pearson Correlation ,082 ,899
**

 ,925
**

 ,824
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,821 ,000 ,000 ,003  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 8: Statistické vyhodnocení diskriminačního čití v závislosti na aktuální 

spasticitě v 1. měření 

 

1. test – Pravá HK 

Diskriminace - Spasticita Spasticita 

Diskr. 

Ukazovák 

Diskr. 

Malík 

Diskr. 

Palec 

Diskr. 

Dlaň 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,295 ,126 ,231 ,393 

Sig. (2-tailed)  ,408 ,728 ,520 ,261 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Ukazovák 

Pearson Correlation ,295 1 ,862
**

 ,969
**

 ,886
**

 

Sig. (2-tailed) ,408  ,001 ,000 ,001 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Malík 

Pearson Correlation ,126 ,862
**

 1 ,800
**

 ,799
**

 

Sig. (2-tailed) ,728 ,001  ,005 ,006 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Palec 

Pearson Correlation ,231 ,969
**

 ,800
**

 1 ,782
**

 

Sig. (2-tailed) ,520 ,000 ,005  ,008 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Dlaň 

Pearson Correlation ,393 ,886
**

 ,799
**

 ,782
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,261 ,001 ,006 ,008  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

1. test – Levá HK 

Diskriminace - Spasticita Spasticita 

Diskr. 

Ukazovák 

Diskr. 

Malík 

Diskr. 

Palec 

Diskr. 

Dlaň 

Spasticita Pearson Correlation 1 ,080 ,076 ,099 ,266 

Sig. (2-tailed)  ,825 ,834 ,785 ,458 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Ukazovák 

Pearson Correlation ,080 1 ,957
**

 ,983
**

 ,609 

Sig. (2-tailed) ,825  ,000 ,000 ,062 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Malík 

Pearson Correlation ,076 ,957
**

 1 ,939
**

 ,603 

Sig. (2-tailed) ,834 ,000  ,000 ,065 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Palec 

Pearson Correlation ,099 ,983
**

 ,939
**

 1 ,594 

Sig. (2-tailed) ,785 ,000 ,000  ,070 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Dlaň 

Pearson Correlation ,266 ,609 ,603 ,594 1 

Sig. (2-tailed) ,458 ,062 ,065 ,070  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 9: Statistické vyhodnocení diskriminačního čití v závislosti na aktuální 

spasticitě ve 2. měření 

 

2. test – Pravá HK 

Diskriminace - Spasticita Spasticita 

Diskr. 

Ukazovák 

Diskr. 

Malík 

Diskr. 

Palec 

Diskr. 

Dlaň 

Spasticita Pearson Correlation 1 -,159 -,161 -,132 ,122 

Sig. (2-tailed)  ,660 ,656 ,716 ,737 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Ukazovák 

Pearson Correlation -,159 1 ,858
**

 ,937
**

 ,698
*
 

Sig. (2-tailed) ,660  ,002 ,000 ,025 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Malík 

Pearson Correlation -,161 ,858
**

 1 ,681
*
 ,661

*
 

Sig. (2-tailed) ,656 ,002  ,030 ,037 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Palec 

Pearson Correlation -,132 ,937
**

 ,681
*
 1 ,684

*
 

Sig. (2-tailed) ,716 ,000 ,030  ,029 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Dlaň 

Pearson Correlation ,122 ,698
*
 ,661

*
 ,684

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,737 ,025 ,037 ,029  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

2. test – Levá HK 

Diskriminace - Spasticita Spasticita 

Diskr. 

Ukazovák 

Diskr. 

Malík 

Diskr. 

Palec 

Diskr. 

Dlaň 

Spasticita Pearson Correlation 1 -,043 ,079 ,195 ,149 

Sig. (2-tailed)  ,907 ,829 ,588 ,682 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Ukazovák 

Pearson Correlation -,043 1 ,971
**

 ,938
**

 ,507 

Sig. (2-tailed) ,907  ,000 ,000 ,135 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Malík 

Pearson Correlation ,079 ,971
**

 1 ,964
**

 ,546 

Sig. (2-tailed) ,829 ,000  ,000 ,103 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Palec 

Pearson Correlation ,195 ,938
**

 ,964
**

 1 ,596 

Sig. (2-tailed) ,588 ,000 ,000  ,069 

N 10 10 10 10 10 

Diskr. 

Dlaň 

Pearson Correlation ,149 ,507 ,546 ,596 1 

Sig. (2-tailed) ,682 ,135 ,103 ,069  

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 10: Statistické vyhodnocení polohocitu a pohybocitu v závislosti na aktuální 

spasticitě u pravé ruky v 1. a 2. měření 

 

1. test – Pravá HK 

Poloho, pohybo - Spasticita 

 Spasticita Pohybocit Polohocit 

Spasticita Pearson Correlation 1 -,029 -,137 

Sig. (2-tailed)  ,941 ,726 

N 9 9 9 

Pohybocit Pearson Correlation -,029 1 ,935
**

 

Sig. (2-tailed) ,941  ,000 

N 9 9 9 

Polohocit Pearson Correlation -,137 ,935
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,726 ,000  

N 9 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. test – Pravá HK 

Poloho, pohybo - Spasticita 

 Spasticita Pohybocit Polohocit 

Spasticita Pearson Correlation 1 -,135 -,184 

Sig. (2-tailed)  ,729 ,636 

N 9 9 9 

Pohybocit Pearson Correlation -,135 1 ,935
**

 

Sig. (2-tailed) ,729  ,000 

N 9 9 9 

Polohocit  Pearson Correlation -,184 ,935
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,636 ,000  

N 9 9 9 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 11: Statistické vyhodnocení stereognosie v závislosti na aktuální spasticitě v 

1. a 2. měření 

 

1. test 

Stereognosie - Spasticita 
Stereognosie 

Spasticita 

pravá 

Spasticita 

levá 

Stereognosie Pearson Correlation 1 ,734
*
 ,718

*
 

Sig. (2-tailed)  ,016 ,019 

N 10 10 10 

Spasticita 

pravá 

Pearson Correlation ,734
*
 1 ,961

**
 

Sig. (2-tailed) ,016  ,000 

N 10 10 10 

Spasticita 

levá 

Pearson Correlation ,718
*
 ,961

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,019 ,000  

N 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

1. test 

Stereognosie - Spasticita 
Stereognosie 

Spasticita 

pravá 

Spasticita 

levá 

Stereognosie Pearson Correlation 1 ,835
**

 ,869
**

 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,001 

N 10 10 10 

Spasticita 

pravá 

Pearson Correlation ,835
**

 1 ,983
**

 

Sig. (2-tailed) ,003  ,000 

N 10 10 10 

Spasticita 

levá 

Pearson Correlation ,869
**

 ,983
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  

N 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

Příloha č. 12: Grafy kvality vibračního a diskriminačního čití na dominantní a 

nedominantní horní končetině v 1. a 2. testování 

 

 

 

 


