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1. Úvod 

Jedním z důvodů proč jsem si vybral toto téma, byla problematika rovnováhy, 

která mě během studia velmi zaujala. Při mnoha neurologických onemocnění dochází 

k poruše rovnováhy stoje a metoda, která dokáže kvantifikovat tuto nerovnováhu, by 

mohla v budoucnu pomoci ji lépe pochopit. Stabilometrie je známa již delší dobu, ale 

stále chybí její větší využití v diferenciální diagnostice poruch rovnováhy. Proto jsem se 

rozhodl zjistit na skupině pacientů, zda by se ve výsledcích z vyšetření na 

stabilometrické plošině daly najít společné znaky v určitých parametrech. 

Práce je rozdělena na čtyři části. V první části se věnuji teoretickým poznatkům 

ohledně udržování rovnováhy z neurologického hlediska, popisu základních orgánů 

potřebných pro udržování těla v gravitačním poli, zapojení těchto orgánů do 

mozečkových okruhů, vymezení pojmů potřebných k orientaci v problematice poruch 

rovnováhy a v neposlední řadě popisu stabilometrické plošiny, jejímu principu měření a 

vysvětlením základních parametrů, které se během vyšetření zaznamenávají. 

V druhé praktické části se zaměřuji na vymezení cíle této bakalářské práce, 

popisu metodologie (výběr skupiny pacientů, přehled hodnocených parametrů a popis 

postupu vyšetření), potřebné k dosažení zvolených cílů a na kompletní a podrobné 

zhodnocení naměřených výsledků a jejich vzájemné porovnání. 

Třetí část zahrnuje diskuzi o dané problematice. Věnuji se hodnocení 

jednotlivých parametrům, které jsou při měření zaznamenávány a jejich využití při 

vyšetření poruch rovnováhy neurologické etiologie. Dále stručně zmiňuji pár vědeckých 

prací, které se také zabývaly využitím stabilometrie v diagnostice poruch rovnováhy 

a jejich výsledky. 

Poslední, čtvrtá část obsahuje stručný přehled výsledků, ke kterým jsem došel. 
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2. Teoretická část 

2.1 Motorika člověka 

Hybnost neboli motorika je jednou ze základních funkcí živých organismů. Díky 

ní má člověk možnost udržovat aktivní vztah k zevnímu prostředí. Probíhá podle 

fyzikálních zákonů a je účelově řízena nervovou soustavou, která reaguje na zevní a 

vnitřní prostředí. Podklad pro pohyb určuje tělesná stavba, která se skládá z podpůrné 

složky (kosti, klouby, vazy), silové složky (svaly), řídící složky (periferní nervstvo a 

centrální nervová soustava), logistické složky (metabolismus) a vědomí člověka. 

(Ambler 2006, Králíček 2011, Mysliveček 2003, Véle 2006, Zvonař a kol. 2011) 

Základem veškeré motoriky, jak se shodují mnozí autoři, je svalový tonus. Je na 

něm vystaven jakýkoliv pohyb. Jde o kontinuální, lehkou kontrakci všech kosterních 

svalů. V praxi se při vyšetření jeví jako mírný odpor, který klade relaxovaný tělesný 

segment při pasivním protažení za předpokladu, že je kloub nepoškozen. (Kolář a kol. 

2009, Králíček 2011, Mysliveček 2003) 

V čem se autoři už neshodují, je dělené motoriky. Například Králíček ji dělí na: 

1) Podpůrnou motoriku, která slouží k udržení určité pozice těla, nebo jeho 

části v prostoru při působení zemské tíže 

2) Cílenou motoriku, která se projevuje cílenými pohyby volního i 

mimovolního charakteru. 

Oproti tomu Véle ji dělí na: 

1) Podpůrnou motoriku kořenovou a axiální (hrubá motorika), kterou dále dělí 

na: 

a) Posturální motoriku 

b) Lokomoční motoriku 

2) Obratnou motoriku akrální (jemná motorika), jež se skládá z: 

a) Obratné motoriky akrální, řízené přímo z kortexu 

provádějící pohyby ideokinetické, uchopovací a manipulační 
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b) Sdělovací motoriky, ovládající muskulaturu obličeje a 

řečových orgánů 

3) Respirační motoriku, zasahující jak do hrubé tak i do jemné motoriky  

Důležité však je mít na paměti, že jakýkoliv pohyb není nikdy složen čistě jen z jedné 

složky, ale je kombinací hrubé a jemné motoriky. (Králíček 2011, Mysliveček 2003, 

Véle 2006) 

 

2.2 Postura 

Postura je aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil, 

ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová. V této práci se budu 

zabývat především vzpřímenému stoji, což není synonymum pro posturu. Postura je 

součástí jakékoliv polohy (např. sedu, vzpřímeného držení hlavy vleže na břiše) a je 

základní podmínkou pro pohyb. Kdybychom si rozkouskovali pohyb na jednotlivé fáze, 

uviděli bychom jednotlivé postury během pohybu. Z toho vyplývá, že postura není 

pouze na začátku a na konci každého pohybu, ale je i jeho součástí. Již R. Magnus 

napsal „posture follows movement like a shadow“, což by se dalo volně přeložit jako 

„postura provází pohyb jako stín“. (Kolář a kol. 2009, Vařeka 2002a,b) 

 

2.2.1 Posturální stabilizace 

Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní (svalové) držení segmentů těla proti 

působení zevních sil, které je řízeno centrálním nervovým systémem. Jinými slovy jde o 

svalovou aktivitu agonistů a antagonistů zpevňující segmenty těla proti působení 

zevních vlivů. Tato svalově vytvořená tuhost skloubení umožňuje dosažení 

vzpřímeného držení a lokomoci těla jako celku. Bez této stabilizace by se nám kostra 

zhroutila jako hrad z karet. (Kolář a kol. 2009) 
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2.2.2 Posturální stabilita 

Při prostém stoji se zdá, jakoby člověk stál nehnutě, avšak opak je pravdou.  

Daná osoba musí čelit labilitě pohybové soustavy, jež je pro pohyb nezbytná. Jedná se o 

neustálou souhru protichůdných svalových skupin, jež tvoří partnerské dvojice, které 

vytváří mikro-pohyby, pro oko téměř neviditelné. Tělo tedy osciluje okolo rovnovážné 

polohy. Tento dynamický děj, zajišťující kontinuální zaujímání stálé polohy těla 

v každé situaci a schopnost reagovat na změny vnějších a vnitřních sil, se nazývá 

posturální stabilitou. Můžeme ji rozdělit na posturální stabilitu vnější a vnitřní. Vnější 

stabilita je zajišťována osovým orgánem (hlava, páteř, pánev) spolupracujícím 

s končetinami. Vnitřní stabilita je zajišťována pomocí hlubokého stabilizačního systému 

zpevňující páteř, která pak tvoří základ pro vnější posturální stabilitu. Další výhodou 

oscilování kolem střední polohy je pohotovost k akci. Díky neustálému zapojení svalů 

je tělo připraveno na nečekané situace a tím se chrání před náhlým poškozením. (Kolář 

a kol. 2009, Řasová 2007, Terekhov 1976, Vařeka 2002a,b, Véle 2006) 

 

2.3 Rovnováha 

Rovnováha je označována jako soubor statických a dynamických strategií, 

sloužící k udržení těla v žádoucí poloze (k posturální stabilitě) a zabránění pádu při 

stálém působení vnějších vlivů. (Krištofič 2006, Řasová 2007) 

Rovnováhovou činnost můžeme rozdělit na: 

1) Statickou rovnováhu (udržení izolované polohy v klidu za relativně stálých 

podmínek – nepohyblivá plocha, bez lokomočních pohybů) 

2) Dynamickou rovnováhu (udržení a nabývání rovnováhy během pohybu nebo na 

pohyblivé ploše) 

3) Balancování předmětů (schopnost udržet v rovnovážné poloze jiný objekt). 

Na ovlivnění rovnováhy se podílí dva faktory. Biomechanické a řídící faktory. 

Z biomechanického hlediska si musíme uvědomit, že lidské tělo je velmi nestabilní 

systém. Jeho stabilita je narušována neustálou svalovou činností. V lidských silách není 
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možné udržet tuto kontrakční sílu svalů konstantní, a proto dochází ke stálému 

vychylování. Vnitřními faktory, ovlivňující rovnováhu, jsou srdeční rytmus, peristaltika 

střev nebo dýchací rytmus. Do řídících faktorů řadíme centrální nervový systém. Jeho 

činností je zpracování senzorických informací a vybrání správného pohybového 

programu. Podrobněji bude tato pasáž rozepsána v kapitole 1.5 Řízení rovnováhy. 

(Řasová 2007, Zvonař a kol. 2011) 

Podmínkou pro rovnovážnou statickou polohu je udržování těžiště v opěrné bázi. 

Těžiště (Center of Mass, COM) je hypotetický hmotný bod, který vznikne součtem sil 

všech těžišť na těle (každý tělesný segment má svoje vlastní těžiště). Do tohoto bodu je 

soustředěna hmotnost celého těla v globálním vztažném systému. Těžiště nemá 

konstantní polohu. Při jakémkoliv pohybu končetinou, hlavou nebo trupem se mění jak 

těžiště segmentu, tak i těžiště celého těla. COG (Center of Gravity) je průmět 

společného těžiště do roviny opěrné báze. Opěrná báze však není to samé jako opěrná 

plocha. Opěrná plocha je ta část podložky, která je v přímém kontaktu s nohama (při 

stoji na obou dolních končetinách). Opěrná báze je celá plocha ohraničená 

nejvzdálenějšími hranicemi plochy nebo ploch opory, takže opěrná báze bývá obvykle 

větší než opěrná plocha. Když dojde k situaci, kdy se ocitne COG mimo opěrnou bázi, 

není možné ji vrátit zpět pouze pomocí vnitřních sil, ale je zapotřebí změnit opěrnou 

bázi posunutím opěrné plochy. To je princip aktivního pohybu. Těžnice se přechodně 

ocitá mimo opěrnou bázi, ale vzápětí se opět cíleně vrací. (Ambler, Jeřábek 2008, 

Dylevský 2009, Kolář a kol. 2009, Krištofič 2006, Vařeka 2002a,b) 

 

2.4 Pohybové strategie při vzpřímeném stoji 

Existují tři základní pohybové strategie, kterými se tělo navrací zpět do 

rovnovážné polohy při prostém stoji. Dvě z nich udržují nohy na stálém místě (tzv. 

statické rovnovážné strategie). Třetí strategie využívá změny opěrné báze (dynamická 

strategie). (Horak 2006, Řasová 2007, Shumway-Cook 2007) 

První z nich je hlezenní strategie. Využívá se pohybu v hlezenních kloubech. 

Tím se z těla stává z biomechanického hlediska obrácené kyvadlo. Tento mechanizmus 
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je vhodný pro vyvažování malých výchylek rovnováhy na pevném podkladě v antero-

posteriorním směru. (Horak 2006, Řasová 2007, Shumway-Cook 2007) 

Kyčelní strategie je druhou strategií, kdy nohy vyšetřovaného zůstávají na místě. 

Principem je flexe těla v kyčelních kloubech, čímž se i relativně malým pohybem 

razantně změní těžiště těla. Této strategie se využívá při větších vnějších vlivech, než 

tomu bylo u hlezenní strategie nebo v místech, kde je úzký povrch a není možnost řádně 

využít hlezenní strategie (např. na kladině). (Horak 2006, Shumway-Cook 2007) 

Třetí strategií je kroková strategie, které se využívá, působí-li na tělo příliš silné 

vnější vlivy a není možno udržet rovnováhu jinak než změnou opěrné báze. Nastane-li 

situace, kdy ani kroková strategie nestačí pro znovuzískání rovnováhy, nastupuje 

program preventivního řízeného pádu (extenze horních končetin ve směru pádu chrání 

dotyčnému hlavu před poškozením). Tento program se zapojí pouze při dobré pohybové 

koordinaci. (Horak 2006, Řasová 2007, Shumway-Cook 2007) 

Využívání jednotlivých strategií je velmi různorodé a individuální. Liší se tím, 

jaké zkušenosti jedinec má, a co od výsledné postury dotyčný očekává. Například u 

starších jedinců, kteří mají větší strach z pádů, můžeme pozorovat využívání především 

kyčelní a krokové strategie. Naopak u lidí, kteří nejsou výrazně ohroženi pádem, vidíme 

častější používání hlezenní strategie. (Horak 2006) 

 

2.5 Řízení rovnováhy 

Zajišťování rovnováhy je velmi složitý a komplexní děj, který zahrnuje několik 

subsystémů. Je zajišťována multisenzoricky a obsahuje senzori-motorické a kognitivní 

procesy. Vzhledem ke koordinační náročnosti je pro naučení udržování rovnováhy 

potřeba rozložit si tento proces na jednotlivé díly předprogramovaných pohybových 

jednotek. Ty na sebe postupně navazují a jsou průběžně kontrolovány a opravovány 

centrálním nervovým systémem. Postupem času je přechod mezi těmito jednotlivými 

pohybovými segmenty plynulý a přirozený. Základní kostra pro řízení rovnováhy se 

skládá z: 1) aferentace z labyrintů, proprioceptorů a zraku, 2) zpracování v centrální 

nervové soustavě, kde důležitou roli hraje mozeček a jeho zapojení, 3) efektorové části 
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(svaly a klouby). (Ambler, Jeřábek 2008, Krištofič 2006, Řasová 2007, Zemánková 

1996) 

 

2.5.1 Vestibulární aparát 

Vestibulární aparát je uložen společně se sluchovým aparátem v kostním 

labyrintu. Membranozní labyrint je tvořen 3 semicurkulárními kanálky napojenými na 

utriculus a saculus. Semicirkulární kanálky zaznamenávají zrychlení úhlové a saculus a 

utriculus zaznamenávají zrychlení lineární. Z výše uvedeného vyplývá, že vestibulární 

aparát sbírá informace o poloze těla (především hlavy) v prostoru a gravitaci a 

prostřednictvím nervových spojů vede tyto informace do jádra v kmeni. Z kmene vede 

několik odboček do motorického centra řídící pohyby očí a trupu, do mozečku, 

ventrálních jader thalamu a do kůry. (Nevšímalová 2002) 

 

2.5.2 Propriocepce 

Řadí se do somatosenzorického systému, který zahrnuje kožní čití (taktilní čití, 

termocepce a nocicepce) a propriocepci. Propriocepcí rozumíme vnímání vzájemné 

polohy (statická propriocepce/statestezie) a pohybu (dynamická 

propriocepce/kinestezie) jednotlivých tělesných segmentů. Výkonné receptory jsou 

uloženy v kloubních pouzdrech, vazech a ve svalech (svalová vřeténka a Golgiho 

šlachová tělíska). Mozku z nich přichází informace o rychlosti a směru pohybu a o 

napětí jednotlivých svalů. Aferentace proprioceptivního čití z oblastí šíje a dolních 

končetin vytváří v kombinaci s taktilním čitím z plosky až 70% senzorických vjemů pro 

udržování vzpřímeného stoje.(Králíček 2011, Řasová 2007, Horak 2006) 

 

2.5.3 Zrak 

Podílí se výrazným způsobem na stabilizaci stoje i chůze. Informuje o prostoru 

zevního prostředí a výrazně ovlivňuje stabilizační proces. Udává se, že je 



16 

 

nejdůležitějším smyslem člověka a že zprostředkovává 70-90% veškerých informací. 

Avšak při prostém stoji na pevné podložce se člověk spoléhá na zrak jen asi z 10%. 

Změní-li se podmínky zevního prostředí a dotyčný se ocitne na nestabilním povrchu, 

zvýší se toto procento spolu s informacemi z vestibulárního aparátu na úkor 

somatosenzorických informací. Očima se vizuálně opíráme o pevné body a získáváme 

tím posturální jistotu. (Jeřábek 2003, Králíček 2011, Řasová 2007, Véle 2006, Zvonař a 

kol. 2011) 

 

2.5.4 Multisenzorické závratě 

Jak již bylo zmíněno, na udržování rovnováhy se podílí vzájemná integrace 

somatosenzorického, zrakového a vestibulárního systému. Rovnováha se tedy může 

zhoršit při jednotlivém postižení některého ze systémů nebo při postižení více systémů. 

Multisenzorická závrať se typicky vyskytuje ve vyšším věku. Somatosenzorický systém 

je v posledních letech často postihován diabetickou neuropatií, která bohužel postihuje i 

mladší ročníky. Zrak bývá postižen degenerativními procesy stárnutí nebo jinými 

patologickými procesy (glaukom, okulární degenerace, atd.). Ve vestibulárním systému 

dochází se vzrůstajícím věkem k úbytku neuronů a jejich jader, což vede ke snížení 

jejich dráždivosti. (Ambler, Jeřábek 2008, Jeřábek 2003, Řasová 2007) 

Vzhledem k velkému množství informací z jednotlivých systémů má lidský 

mozek značnou schopnost kompenzace, nepracuje-li některý ze systémů na 100%. 

Například zmíněný diabetik bude více využívat zrak, neboť jeho proprioceptivní přísun 

informací do mozku je omezen. Dojde-li však ke kombinaci většího počtu postižení, 

objevují se u dotyčného značné rovnovážné potíže stoje či chůze. Takto postižení 

jedinci si následně stěžují na závratě a poruchy rovnováhy, které ve vyšším věku často 

vedou k pádům. Tento pocit je běžně znám, jestliže se informace z jednotlivých systémů 

liší. Příkladem může být situace, kdy jedeme vlakem a koukáme z okna na ubíhající 

krajinu. Somatosenzorický systém nám říká, že stojíme na pevné podložce, vestibulární 

že se nepohybujeme (při konstantní rychlosti vlaku jedoucího po přímé trati), ale 

zrakový systém udává informaci, že se krajina pohybuje, a proto se i tělo musí 

pohybovat.(Ambler, Jeřábek 2008, Řasová 2007) 
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2.5.5 Mozeček (cerebellum) 

Během posledních let narůstá exponencionálně množství poznatků, které 

odhalují další tajemství mozečku jak po stránce fylogeneze, tak i ontogeneze. Poprvé se 

objevuje před 500 milióny let u kruhoústých, jež přijímá informace o rovnováze 

z akusticko-laterálních jader prodloužené míchy (archicerebellum, vestibulární 

mozeček, vestibulocerebellum). Před 142-62 milióny let vzniká u žralokovitých ryb 

paleocerebellum (spinální mozeček, spinocerebellum). U savců se před 65-55 milióny 

let objevuje nová struktura – neocerebellum (korový mozeček). (Zumrová a kol. 2007) 

Během vývoje člověka se vytváří základ mozečku už v 1. intrauterinním měsíci 

života. Zcela dozrává až kolem šestého roku života. S tím souvisí i rozvoj jemné 

motoriky (např. pro psaní), která je zapotřebí k nástupu do školního procesu. (Kolář a 

kol. 2009, Krištofič 2006, Zumrová a kol. 2007) 

Jak již bylo zmíněno výše, mozeček se fylogeneticky dělí na tři části. Toto 

dělení je však hodnotné i z pohledu funkčního. 

1) Archicerebellum je nejstarší část mozečku a je funkčně spojen 

s vestibulárním systémem. Proto se též nazývá „vestibulární mozeček“ nebo 

„vestibulocerebellum“. Informace z receptorů vestibulárního aparátu přicházejí přes tr. 

vestibulocerebellaris. Další aferentní informace přicházejí ze zrakového systému. 

Hlavní funkce je udržování vzpřímené polohy těla při stoji a chůzi (tedy při všech 

posturálních situací). Též se podílí na automatických pohybech očí. 

2) Paleocerebellum přijímá především informace z míchy, a proto se také 

nazývá „spinální mozeček“ nebo „spinocerebellum“. Analyzuje aferentaci 

z proprioceptorů a taktilních receptorů. Do mozečku přichází informace z horních 

končetin přes tr. cuneocerebellaris, v jehož začátku (ncl. cuneatus lateralit) končí dráha 

zadních míšních provazců. Z dolních končetin jsou informace vedeny míchou přes tr. 

spinocerebellaris dorsali et ventralis. O jeho funkci se předpokládá, že dostává jakousi 

kopii pohybových vzorců vysílaných k motoneuronům, které přicházejí z motorické 

kůry. Tuto informaci mozeček porovná s aferentací z periferie a vyhodnotí, zda je 

zamýšlený pohyb vykonáván podle představ mozkové kůry. Když mozeček odhalí 

diskrepanci mezi „úmyslem“ a reálným stavem, zasáhne do aktivity neuronů sestupných 
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motorických drah a upraví rozdíl. Spolu s archicerebellem zajišťují přiměřené svalové 

napětí a souhru agonistů s antagonisty při stoji a chůzi. 

3) Neocerebellum je fylogeneticky nejmladší částí mozečku. Tato část má 

bohaté spoje s motorickými oblastmi mozkové kůry, s podkořím i talamickými jádry. 

Proto se též nazývá „cerebrální mozeček“. Funkcí je plánování a programování volních 

pohybů. 

Správně bychom se však měli dívat na mozeček jako na celek. Jeho funkcí je 

integrace informací z motorických oblastí, vestibulárního aparátu, proprioceptorů a 

exteroceptorů, ze sluchových a zrakových oblastí. Je nutný pro vykonávání plynulých a 

cílených pohybů, pro určení směru pohybu, jeho délky, trvání a řízení jeho intenzity. 

Kromě toho je nezbytný i pro vypracování motorických podmíněných reflexů, takže se 

zapojuje i do procesu učení a paměti. (Kolář a kol. 2009, Králíček 2011, Mysliveček 

2003) 

 

2.5.5.1 Symptomatologie mozečkové léze 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při poruše mozečkových funkcí nebude 

narušena volní hybnost, ale pouze koordinace pohybu. Mozeček může být postižen 

různými patologickými procesy: krvácením, ischémií, úrazy, intoxikací, 

neurodegenerativními procesy nebo nádory. Právě u nádorů, kdy dochází k jejich 

pomalému růstu, se nemusí dlouhou dobu objevovat žádné potíže díky mozečkové 

plasticitě a značným kompenzačním schopnostem mozečkových funkcí. Vzhledem k 

bohatému funkčnímu zapojení mozečku se jen velmi vzácně vyskytuje např. čistý 

paleocerebelární syndrom. Základním projevem mozečkové léze je ataxie na 

homolaterální straně těla. To proto, že dochází k dvojímu křížení drah. První křížení je 

v horním pedunkulu mozečku a druhý pyramidové dráze. (Kolář a kol. 2009, Králíček 

2011, Nevšímalová 2002) 

Ataxie se projevuje jako porucha koordinace volních pohybů. Podle toho, kterou 

část těla ataxie postihuje, ji dělíme na ataxii posturální neboli trupovou (stoj o široké 

bázi s tendencí k pádům), ataxii chůze (kymácivá, nejistá chůze s tendencí k pádům bez 
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stranové preference, též nazývána „opilecká chůze“), ataxie končetin a ataxie řeči. 

Ataxie se sestává z těchto příznaků: 

1) Pasivita – jde o mírný pokles svalového tonu 

2) Hypermetrie – také nazýváno jako přestřelování. Mozeček má funkci 

převážně inhibující a brzdící pohyb. Je-li mozeček poškozen, dotyčný pohyb zabrzdí 

příliš pozdě (hlavně u rychlých pohybů). S hypermetrií souvisí i makrografie, kdy 

pozorujeme, že písmo je velké, kostrbaté a písmena se postupně zvětšují. 

3) Intenční tremor – vyskytuje se na konci cílených pohybů  

4) Adiadochonkineza – je porucha rychlých střídavých pohybů, jako je 

pronace a supinace 

5) Asynergie – její příčinou je asynchronní načasování (timing) zapojení 

jednotlivých svalů. Pohyb postrádá plynulou návaznost a je trhaný či rozčlánkovaný. 

Tyto symptomy se různě kombinují v závislosti na místě léze. Díky tomu 

rozlišujeme dva druhy syndromů: 

1) Paleocerebelární syndrom – typickým projevem je axiální ataxie 

způsobená asynergií koordinace trupového svalstva a svalů kolem kořenových kloubů 

na dolních končetinách. V praxi se jeví poruchami stoje a chůze s tendencí k pádu do 

různých směrů. Od ataxie způsobené postižením zadních provazců se liší tím, že se 

nehorší při zavření očí. 

2) Neocerebelární syndrom – vzniká při poškození hemisfér. Projevuje se 

na homolaterálních končetinách adiadochonkinézou, intenčním tremorem, hypermetrií, 

pasivitou a asynergií (především jemné motoriky). 

Můžeme se ještě setkat s tzv. pseudocerebelárním syndromem, který vzniká při 

poškození frontálního laloku. Klinicky se projevuje podobně jako paleocerebelární 

syndrom. Pozorujeme poruchu chůze (nejistá o široké bázi, pacienta to táhne vzad, 

padá), tzv. frontální ataxii. Obvykle je hybnost na dolních končetinách vleže bez větší 

patologie a přidružují se další symptomy jako jsou změny osobnosti a kognitivní 

poruchy. (Ambler 2006, Králíček 2011, Kolář a kol. 2009, Nevšímalová 2002) 
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2.6 Vyšetření rovnováhy 

Při podezření na pacienta s problémy rovnováhy, existuje několik klinických 

testů. Nejznámějším z testů na vyšetření rovnováhy je Rombergův test. Má tři stupně 

z čehož stoj I je stoj s chodidly rozkročenými na šířku ramen nebo pánve, stoj II je stoj 

spatný a stoj III je stoj spatný se zavřenýma očima. Během testu se hodnotí stabilita 

podle „hry“ šlach extenzorů na dorzu nohy a podle titubací trupu. Za pozitivní se test 

počítá, zhorší-li se titubace po zavření očí. Tímto testem si ověříme, zda se jedná o 

ataxii mozečkovou nebo vestibulární (eventuelně zadně-provazcovou ataxii). Při 

vestibulární a zadně-provazcové ataxii se titubace zhorší při zavření očí, zatímco u 

mozečkové se výchylky nijak nezvětší. Dalším pomocným vyšetřením při diferenciální 

diagnóze je vyšetření na molitanové či gelové podložce. Při zadně-provazcovém 

postižení se příznaky na měkké podložce zvýrazní. (Opavský 2003) 

V posledních letech je v České republice mezi fyzioterapeuty nátlak na 

objektivní vyšetřování v souladu s Evidence Based Medicine (EBM). Nevýhodou výše 

zmíněného testu je jeho subjektivnost. Není totiž nikde psáno, jak přesně velké titubace 

se už hodnotí jako pozitivní Rombergův test. S tímto problémem se potýká mnoho 

podobných klinických testů (Jandův svalový test, nebo např. vyšetření čití, kdy musíme 

spoléhat na pacientovo subjektivní hodnocení). Nyní je snaha využívat více 

přístrojových vyšetření, ze kterých se dostávají přesná (objektivní) data. (Míková 2007) 

 

2.7 Stabilometrie 

Je metoda, která měří posturální stabilitu a schopnost udržování rovnovážné 

polohy ve stoji. Stabilometrie (jindy nazývána posturografie), jak tvrdí Míková, stojí 

v centru zájmu dynamických přístrojových metod. Díky výsledkům můžeme určit míru 

posturální kontroly neboli posturální stability v prostoru. Tato metoda je bezpečná, 

vysoce citlivá, jednoduchá a rychlá na použití. Stabilometrie byla v 80. letech relativně 

novou metodou ve zkoumání lidské rovnováhy. Vzpřímené držení těla je zajišťováno 

složitým řídícím mechanizmem z CNS, které jsem ve zkratce popsal výše. Studium 

lidské rovnováhy bylo studováno už po desetiletí, ale od zavedení stabilometrie její 



21 

 

výzkum razantně vzrostl. Každý rok je publikováno mnoho studií a článků, zabývající 

se tímto tématem. (Míková 2007, Terekhov 1976) 

Široké využití se této metodě nedá upřít. Využívají ji především na 

neurologických klinikách, ORL, rehabilitačních pracovištích, ve sportovní medicíně, 

dokonce i v protialkoholních léčebnách. (Lalíková 2005, Terekhov 1976) 

Principem stabilometrie je měření na silové plošině. Plošina může pracovat na 

principu piezoelektrickém nebo tenzometrickém. Měření může být buď statické, nebo 

dynamické. Při statických metodách se plošina nepohybuje, a proto se hodnotí 

především stoj. Zatímco u dynamické metody se pohybuje buď pacient, nebo plošina. 

V prvním případě, kdy se pohybuje pacient, slouží vyšetření k posouzení chůze, zatímco 

v druhém případě, kdy se pohybuje plošina, musí pacient reagovat na změny zevního 

prostředí. Plošina má možnost se pohybovat oscilačně nebo trhaně v nečekaných 

intervalech v antero-posteriorním směru nebo v medio-laterálním. Hlavní parametr, 

který se měří, je působiště reakční síly – COP (Center of Pressure). COP je 

zaznamenáván v čase a podle testů, které vyšetřovaná osoba podstupuje, se s ním dále 

pracuje. Měří se frekvence, směr, dráha, doba trvání, minimální a maximální výchylka 

COP. Výsledný graf, na kterém je vidět trajektorie COP v čase, se nazývá stabilogram. 

Pro vektorový záznam stabilogramu se užívá název statokinezigram. Při vyšetření 

prostého stoje pozorujeme na statokinezigramu trajektorii COP, která vyplňuje plochu o 

tvaru elipsy. Této ploše se říká konfidenční elipsa a zahrnuje největší soustředění změn 

polohy COP při měření. V praxi se nejvíce využívá plocha 90% či 95% ze všech 

zaznamenaných poloh COP. Dalšími parametry, které je nutno sledovat, jsou výchylky 

COP v čase v antero-posteriorní a medio-laterální ose, v literatuře také označovány jako 

SwayX a SwayY. Interpretace těchto parametrů vychází z pohybových strategií 

udržování vzpřímeného stoje (hlezenní nebo kyčelní strategie, kroková strategie se zde 

neuplatňuje, protože vyšetřovaná osoba musí mít stále stejnou opěrnou bázi). Platí, že 

čím více a větších výchylek je naměřeno, tím horší je posturální stabilita jedince. 

Jelikož je vizuální fixace velmi důležitým hráčem v udržování rovnováhy a můžou se 

tak kompenzovat některé poruchy, provádí se vyšetření jak s otevřenýma očima, tak i se 

zavřenýma. Dáme-li do poměru plochu trajektorie při otevřených a zavřených očích, 

dostaneme tzv. Rombergův poměr. Vypočítává se i pro dráhu trajektorie při otevřených 

a zavřených očích. K odlišení kompenzace pomocí somatosenzorického systému se 
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využívá měkké (nejčastěji molitanové) podložky. (Kolář a kol. 2009, Hlavačka a kol. 

1990, Lejska 1998, Míková 2007, Terekhov 1976) 

Nutno zdůraznit, že stabilometrie slouží ke kvantitativnímu zhodnocení 

pacientova balančního deficitu. A neslouží k diagnostikování nebo určení organické 

poruchy. Cílem je určit, jak velká nerovnováha je, jestli se vyskytuje směrová převaha, 

a zda má na rovnováhu vliv otevření či zavření očí. Je důležité výsledky z měření 

porovnávat s ostatními vyšetřeními. Z fyzioterapeutického hlediska se tyto informace 

využívají pro průběžné měření a hodnocení vlivu terapie na rovnováhu. Díky 

konkrétním číslům je okamžitě vidět, jestli se stav pacienta po stránce rovnováhy lepší 

či nikoliv. (Kolář a kol. 2009, Lejska 1998) 
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3. Praktická část 

3.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je porovnat výsledky pacientů, které byly získány z 

měření na stabilometrické plošině a vykazovali 3 Hz tremor typický pro atrofii předního 

laloku mozečku, a najít mezi nimi další specifika, která by se dala později využít 

v diferenciální diagnostice poruch rovnováhy. 

 

3.2 Metodologie 

Data, která byla použita pro tuto práci, byla získána z databáze nemocnice 

Motol. Do souboru jedinců, jejichž výsledky byly použity, bylo vybráno 5 pacientů. 

Domnívám se, že v tomto počtu pacientů, by se již měly prokázat některé společné 

znaky. Kritériem pro výběr byl pozitivní 3 Hz nález ve frekvenční analýze signálu při 

stabilometrickém vyšetření, který je typický pro atrofii předního laloku mozečku. 

Pacienti při nástupu do ambulantní či hospitalizační péče v nemocnici Motol 

podepisují informovaný souhlas, ve kterém berou na vědomí a souhlasí s tím, že 

naměřené výsledky z jejich vyšetření je možné použít pro studijní účely a odborné 

práce, jestliže se zachová anonymita pacienta. V této práci budu pracovat pouze 

s naměřenými hodnotami a nezveřejním žádná jména ani jiné osobní údaje, tudíž 

anonymita pacientů zůstane zachována. 

Vyšetření probíhalo na posturografické plošině od francouzské firmy Synapsys. 

Postup vyšetření byl následující: 

1) Stoj s otevřenýma očima na molitanové podložce po dobu 1 minuty 

(pacient je instruován, aby stál nehybně po dobu 1 minuty a sledoval před sebou černý 

křížek visící ve výši očí na zdi vzdálené zhruba 2 metry) 

2) Stoj se zavřenými oči na molitanové podložce po dobu 1 minuty (pacient 

je instruován, aby zavřel oči a stál nehybně po dobu 1 minuty) 
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Molitanová podložka byla použita záměrně, jelikož eliminace proprioceptivní 

informace zvýrazní 3 Hz mozečkový tremor. 

Protože je cílem této práce najít další společné znaky z vyšetření, budu mezi 

sebou porovnávat více hodnot, které při měření zaznamenává program zpracovávající 

informace ze stabilometrické plošiny. Sledovanými parametry budou: průměrná 

výchylka COP v ose X (medio-laterální směr), průměrná výchylka COP v ose Y 

(antero-posteriorní směr), maximální amplituda výchylek COP v ose X, maximální 

amplituda výchylek COP v ose Y, délka trajektorie, plocha trajektorie a frekvenční 

analýza signálu včetně délky amplitudy v dané frekvenci. Všechny tyto parametry a 

jejich rozdíly mezi dvěma testovanými situacemi (oči otevřené a zavřené) budu 

srovnávat a hodnotit. Hodnoty jsou udávány v milimetrech (mm), popřípadě 

v milimetrech čtverečních (mm²) u plochy trajektorie a v Hertzích (Hz) pro frekvenční 

analýzu signálu. Střední hodnota výchylek se rovná 0. To znamená, že kladné hodnoty 

pro osu X vyjadřují, že COP se pohyboval v pravé polovině statokinezigramu a záporné 

hodnoty jsou pro levou polovinu. Pro osu Y jsou kladné hodnoty odrazem pohybu COP 

v přední polovině statokinezigramu a záporné pro zadní polovinu. Amplitudy výchylek, 

délka a plocha trajektorie nabývají pouze kladných hodnot a nejnižší hodnotou je 0. 

 

3.3 Výsledky 

Testovaná osoba č. 1 (TO1) – spinocerebelární ataxie: 

U TO1 byla průměrná výchylka COP v ose X s otevřenýma očima  

-10,10 mm a při zavření očí se tato výchylka zmenšila na -2,21 mm. Tento fakt se jeví 

na první pohled jako zlepšení, ale při pohledu na stabilogram je zřejmé, že se velikost 

jednotlivých výchylek zvětšila, ale jejich aritmetický průměr vyšel jako menší hodnota. 

To se odráží i na celkové dráze trajektorie, která při otevřených očích byla 3374,49 mm 

a při zavřených očích 6041,30 mm. Průměrná výchylka COP v ose Y s otevřenýma 

očima byla -22,82 mm a s očima zavřenýma -37,30 mm. Zde tedy došlo k mírnému 

zhoršení i po zprůměrování hodnot. Nepravidelnost ve stabilogramu můžeme pozorovat 

v této ose při otevřených očích mezi 36. vteřinou a 44. vteřinou, kdy se frekvence COP 

změní ze 3 Hz na 1 Hz a poté opět na 3 Hz. Maximální amplituda výchylek COP se 
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zvětšila v obou osách při zavřených očích oproti otevřeným očím zhruba na 

dvojnásobek. V ose X ze 76,92 mm na 149,23 mm a v ose Y ze 72,18 mm na 138,86 

mm. Celková plocha trajektorie činila 1883 mm² s očima otevřenýma a 12980 mm² 

s očima zavřenýma. Podíváme-li se na frekvenční analýzu signálu, tak v ose Y při 

otevřených očích měla TO1 zřetelný peak na 3Hz dosahující maximální amplitudy 5 

mm. Při zavření očí měl tento 3Hz peak menší amplitudu (kolem 2,5 mm), avšak byl 

stále zřetelný. Dalším rozdílem byl nárůst amplitudy při frekvenci necelého 1 Hz ze 4 

mm na 15 mm při zavřených očích oproti otevřeným. V grafu osy X se 3 Hz peak 

nemusí objevit, ale u TO1 při otevřených očích se vyskytoval s amplitudou 1 mm a při 

zavření očí tato frekvence vymizela. 

Testovaná osoba č. 2 (TO2) – cerebelární idiopatická ataxie: 

TO2 měla s otevřenýma očima průměrnou výchylku COP v ose X -44,11 mm a  

-29,18 mm při zavřených očích. Zde opět došlo k zmenšení hodnoty, ale oproti TO1 se 

zde dá mluvit o zlepšení ve smyslu přesunutí těžiště z levé strany do střední polohy. I ve 

stabilogramu pro osu X je vidět, že v průběhu měření se při zavřených očích těžiště 

pohybovalo blíže nulové hodnotě. Pro osu Y byla průměrná výchylka 18,53 mm 

s očima otevřenýma a 17,19 mm s očima zavřenýma. Z toho plyne, že u TO2 zavření 

očí neakcentuje v tomto parametru zhoršení, ba naopak můžeme mluvit o nepatrném 

zlepšení, které není dáno pouhým aritmetickým průměrem hodnot. Maximální 

amplituda výchylek v ose X byla 117,58 mm pro otevřené oči a 113,57 mm pro oči 

zavřené. V ose Y činila maximální amplituda výchylek při otevřených očích 83,73 mm 

a 77,43 mm při zavřených očích. Zde si opět můžeme všimnout nepatrného zlepšení po 

vyloučení zrakové kontroly rovnováhy. Všechna tato zlepšení se projevila na celkové 

ploše trajektorie, která při otevřených očích byla 5813 mm² a po zavření očí pouze 4461 

mm². Na druhé straně délka trajektorie a frekvenční analýza signálu ukazují zhoršení 

výsledků po zavření očí. Délka trajektorie se zrakovou kontrolou rovnováhy činila 

1807,17 mm a po vyloučení zrakové kontroly 2441,50 mm. Ve frekvenční analýze 

signálu pro osu Y můžeme sledovat peak na 3 Hz s délkou amplitudy kolem 1 mm při 

otevřených očích. Se zavřenýma očima tento peak nezmizel a délka amplitudy se ještě 

zvětšila na 2,5 mm. Druhým rozdílem je délka amplitudy při 0,1 Hz, která při 

otevřených očích byla 12 mm a při jejich zavření 6 mm. Na frekvenční analýze signálu 

pro osu X pozorujeme, že pohyb COP byl nejvíce v rozmezí frekvence mezi 0,1 Hz až 1 
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Hz, který přetrvával při otevřených i zavřených očích, což odpovídá fyziologickým 

hodnotám. 

Testovaná osoba č. 3 (TO3) – hereditární mozečková ataxie: 

Hodnota průměrné výchylky COP v ose X činila u TO3 při otevřených očích  

-4,27 mm. Poté co TO3 zavřela oči, se průměrná výchylka změnila na 9,46 mm. Došlo 

tedy k přenesení váhy z levé strany na pravou, což je vidět na první pohled na 

stabilogramu. Nicméně mezi 32. až 46. vteřinou (oči zavřené) se COP opět pohyboval 

více na levé straně. Nelze tedy říct, že by zavření očí vyvolalo přesunutí těžiště v ose X 

více na druhou nohu. Průměrná výchylka COP v ose Y činila -19,93 mm při otevřených 

očích a -13,52 mm při zavřených očích. Zde však opět došlo k pouhému relativnímu 

zlepšení, protože velikost amplitud výchylek se razantně zvětšila, stejně tak jako dráha a 

plocha trajektorie COP. Maximální amplituda výchylek pro osu X byla 142,03 mm 

s očima otevřenýma a 171,82 mm s očima zavřenýma. Pro osu Y je maximální 

amplituda výchylek 99,16 mm (oči otevřené) a 152,35 (oči zavřené). V obou případech 

je vidět zvětšení maximální amplitudy výchylek a ze stabilogramů je vidět, že nejen 

maximální výchylka, ale i většina ostatních výchylek se zvětšila (hlavně v ose Y). To se 

odrazilo jak v celkové délce trajektorie, tak i v ploše trajektorie. Délka trajektorie se po 

zavření očí zvětšila více jak na dvojnásobek z 2901,37 mm na 6676,56 mm. Plocha 

trajektorie se po zavření očí také zvětšila ze 4897 mm² na 13505 mm². V grafu 

frekvenční analýzy signálu pro osu Y (oči otevřené) nepozorujeme zřetelný peak na 3 

Hz, ale výskyt frekvence COP v rozmezí od 1 Hz do 3 Hz se stejnou velikostí amplitud. 

Po zavření očí se již 3 Hz frekvence zvýrazní a její amplituda dosahuje až 6 mm. Po 

zavření očí také pozorujeme nárůst velikosti amplitudy při frekvenci blížící se 1 Hz. Se 

zavřenýma očima činila 9,5 mm, zatímco při otevřených očích pouze 3 mm. V grafu 

frekvenční analýzy signálu pro osu X se nevyskytují žádné zvláštní hodnoty, kromě 

nepatrného výskytu 3 Hz tremoru při zavřených očích, který při otevřených očích byl 

jen těžko znatelný. 

Testovaná osoba č. 4 (TO4) – cerebelární idiopatická ataxie: 

U TO4 měla průměrná výchylka v ose X s očima otevřenýma hodnotu  

-19,41 mm a -2,84 mm s očima zavřenýma. Ze stabilogramu je však zřejmé, že velikost 

jednotlivých výchylek byla větší, stejně jako počet amplitud kolem rovnovážné polohy. 
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Ke zlepšení, které je tedy pouze relativní, došlo jen díky aritmetickému průměru. Tento 

stejný případ nastal i v ose Y, kde průměrná hodnota výchylek COP byla -23,39 mm 

(oči otevřené) a -6,21 mm (oči zavřené). Počet amplitud se zde příliš nezvýšil, ale 

velikost výchylek ano. Pro maximální amplitudu výchylek pro osu X byla naměřena 

hodnota 104,87 mm (oči otevřené) a 154,21 mm (oči zavřené) a pro osu Y bylo 

naměřeno 114,95 mm s očima otevřenýma a 174,35 mm s očima zavřenýma. V obou 

případech došlo ke zvětšení maximální amplitudy, avšak jejich zvětšení není nikterak 

velké. O něco více se vyloučení zrakové kontroly rovnováhy projevilo na celkové dráze 

trajektorie, která činila 4657,20 mm s očima otevřenýma a 7645,91 mm s očima 

zavřenýma. Největší rozdíl po zavření očí však nastal v ploše trajektorie a frekvenční 

analýze signálu. Plocha trajektorie se zvětšila ze 7326 mm² (oči otevřené) na 12890 

mm² (oči zavřené). Ve frekvenční analýze pro osu Y (oči otevřené) jsou výrazné dvě 

frekvence. První o 3 Hz a o amplitudě 6 mm a druhá o necelém 1 Hz s amplitudou 8 

mm. Po zavření očí zůstává 3 Hz peak, jehož amplituda se zvětšila na 9 mm. Frekvence 

o necelém 1 Hz zmenšila svoji amplitudu na 4 mm, ale zvýraznila se frekvence okolo 

0,5 Hz. Amplituda této frekvence dosahovala až 15 mm. Frekvenční analýza signálu pro 

osu X (oči otevřené) vykazuje nejčastější výskyt frekvence COP mezi 0,1 Hz až 1 Hz 

s nejvyšší amplitudou na 0,1 Hz dosahující 16 mm. Vyskytuje se zde však i 3 Hz 

frekvence s amplitudou 1,5 mm. Se zavřenýma očima se vyskytuje 12 mm amplituda na 

0,5 Hz a 3 Hz frekvence s neměnící se amplitudou (1,5 mm). 

Testovaná osoba č. 5 (TO5) – spinocerebelární ataxie: 

Průměrná výchylka COP v ose X byla s otevřenýma očima 8,41 mm a  

2,14 mm s očima zavřenýma. Opět je to pouhé teoretické zlepšení rovnováhy, jelikož ze 

stabilogramu je zřejmé, že velikost a počet výchylek byli s otevřenýma očima mnohem 

menší. Průměrná výchylka COP v ose Y činila s otevřenýma očima -17,52 mm a 8,76 

mm s očima zavřenýma. V tomto případě se po zavření očí zvětšily hlavně velikosti 

jednotlivých výchylek COP kolem rovnovážného bodu. Zajímavé zde je, že do 34. 

vteřiny (oči zavřené) se COP pohyboval kolem nulové hodnoty jak v kladných, tak i v 

záporných hodnotách. Od 34. vteřiny se však COP začal pohybovat hlavně v plusových 

hodnotách, jinými slovy se COP TO4 přesunulo více směrem ke špičkám. Další 

zajímavosti si můžeme všimnout na stabilogramu pro osu Y s očima otevřenýma, kde 

po celou dobu je zřetelný 3 Hz tremor, který se jistě objeví i v grafu frekvenční analýzy 
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signálu. Tento tremor přetrvává až do 29. vteřiny, kdy se frekvence změní na 1 Hz, 

který po 42. vteřině opět nahrazuje předešlý 3 Hz tremor. S tímto jevem jsme se již 

setkali u TO1. Maximální amplituda výchylek pro osu X byla 88,52 mm (oči otevřené) 

a 165,00 mm (oči zavřené). Pro osu Y měl tento parametr tyto hodnoty: 90,06 mm (oči 

otevřené) a 169,74 mm (oči zavřené). Jelikož maximální amplituda výchylek byla téměř 

totožná jako většina ostatních amplitud výchylky, je logické, že se zvětšila i dráha 

trajektorie. Ta činila 5128,49 mm (oči otevřené) a 11805,56 mm (oči zavřené). Plocha 

trajektorie se taktéž razantně zvětšila z 3328 mm² (oči otevřené) na 15773 mm² (oči 

zavřené). V grafu frekvenční analýzy signálu se potvrdil můj předpoklad o 3 Hz 

tremoru. Pro osu Y s otevřenýma očima dominovala tato frekvence o amplitudě 

dosahující 5 mm. Další frekvence byla okolo již výše zmiňovaného 1 Hz a o amplitudě 

3 mm. Po zavření očí tyto frekvence zůstaly. Na 3 Hz dosahovala amplituda 10,5 mm a 

na 1 Hz 7 mm. Zvýraznila se však ještě frekvence okolo 0,5 Hz, jejíž amplituda vzrostla 

z 2,5 mm (oči otevřené) na 12 mm (oči zavřené). Graf frekvenční analýzy pro osu X 

ukazuje, že po zavření očí se nejčastější frekvence přesunula z 0,5 Hz na necelý 1Hz. 

V obou případech (oči otevřené i oči zavřené) se vyskytoval 3 Hz tremor o malé 

amplitudě mezi 0,5 – 2 mm. 

 

3.3.1 Hodnocení výsledků mezi TO 

V následující kapitole se budu věnovat srovnávání parametrů, které byly 

naměřeny a popsány u jednotlivých testovaných osob (TO). Parametry budu porovnávat 

pomocí jejich velikostí rozdílů (oči otevřené a zavřené) a procentuálním zastoupením 

(zaokrouhleno na celá čísla) těchto rozdílů od hodnot při otevřených očích. 

Prvním parametrem je průměrná výchylka COP v ose X. Bohužel tento údaj, 

stejně jako průměrná výchylka COP v ose Y, se nedá dobře porovnávat. Důvodem je, že 

výsledky mohou nabývat kladných i záporných hodnot. V situaci, kdy čísla nabývají 

hodnot plus i mínus, se nedá pracovat s absolutní hodnotou jejich rozdílů, protože by 

výsledky byly zavádějící a neodpovídaly by realitě. Proto se zaměřím na srovnávání 

výsledků pouze těchto parametrů při otevřených očích oproti zavřeným očím: 

maximální amplituda výchylek COP v ose X, maximální amplituda výchylek COP v ose 
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Y, délka trajektorie, plocha trajektorie a frekvenční analýza signálu včetně délky 

amplitudy v dané frekvenci. 

U čtyř z pěti TO došlo u maximální amplitudy výchylek v ose X ke zvýšení 

hodnot. U TO1 o 94%, TO3 o 21%, TO4 o 47% a u TO5 o 86%. Pouze u TO2 došlo po 

zavření očí ke zmenšení hodnoty o 3%. Velikosti těchto rozdílů v mm jsou v tabulce 

(tabulka č. 1). Při otevřených očích se maximální amplituda výchylek pohybovala 

v rozmezí 76,92 mm až 142,03 mm a při zavřených od 113,57 mm do 171,82 mm. Ani 

u jedné z TO se tedy nenašly žádné společné znaky, které by se mohli v budoucnu hodit 

pro přesnější diferenciální diagnostiku. 

Tabulka č. 1: Maximální Amplituda výchylek v ose X (mm) 
 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 

Otevřené oči 76,92 117,58 142,03 104,87 88,52 

Zavřené oči 149,23 113,57 171,82 154,21 165,00 

Rozdíl  

(%) 

+72,31 

(94%) 

-4,01 

(3%) 

+29,79 

(21%) 

+49,23 

(47%) 

+76,48 

(86%) 

 

V parametru maximální amplituda výchylek pro osu Y již objevuji dvě dvojice 

TO, které mají podobný nárůst hodnot. První dvojicí je TO3 a TO4. Jejich nárůst hodnot 

byl pro TO3 54% a pro TO4 52%. Druhou dvojicí je TO1 (92%) a TO5 (88%). U TO2 

opět došlo ke snížení hodnot a to o 8%. Rozmezí maximální amplitudy pro otevřené oči 

v této ose bylo od 72 mm do 114,95 mm. Při zavřených očích se maximální amplituda 

pohybovala od 77,43 mm do 174,35 mm. 

Tabulka č. 2: Maximální Amplituda výchylek v ose Y (mm) 
 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 

Otevřené oči 72,18 83,73 99,16 114,95 90,06 

Zavřené oči 138,86 77,43 152,35 174,35 169,74 

Rozdíl  

(%) 

+66,68 

(92%) 

-6,30 

(8%) 

+53,19 

(54%) 

+59,40 

(52%) 

+79,68 

(88%) 

 

V délce trajektorie je jedna dvojice TO, která má stejný procentuální vzrůst 

hodnot. TO3 a TO5 měla nárůst shodně o 130%. Jejich výsledná délka trajektorie je 
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však zcela odlišná. U TO3 činila při zavřených očích 6676,56 mm, zatímco u TO5 byla 

délka trajektorie při zavřených očích 11805,56 mm. U ostatních TO pozorujeme pouze 

nárůst hodnot (dokonce i u TO2, která v ostatních parametrech měla hodnoty po zavření 

očí vždy menší) bez určitého společného znaku. Délka trajektorie se pohybovala 

v rozmezí od 1807,17 mm do 5128,49 mm (oči otevřené) a od 2441,50 mm do 11805,56 

mm (oči zavřené). 

Tabulka č. 3: Celková délka trajektorie (mm) 
 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 

Otevřené oči 3374,49 1807,17 2901,37 4657,20 5128,49 

Zavřené oči 6041,30 2441,50 6676,56 7645,91 11805,56 

Rozdíl  

(%) 

+2666,81 

(79%) 

+634,33 

(35%) 

+3775,19 

(130%) 

+2988,71 

(64%) 

+6677,07 

(130%) 

 

Plocha trajektorie byla snad ze všech měřených údajů nejvíce různorodá. Kromě 

TO2 došlo opět k nárůstu hodnot oproti měření s otevřenýma očima. U TO1 byl nárůst 

o 589%, u TO3 o 176%, u TO4 o 76% a u TO5 o 374%. Jedině u TO2 došlo ke snížení 

hodnoty a to o 23%. Plocha trajektorie se pohybovala od 1883 mm² do 7326 mm² (oči 

otevřené) a od 4461 mm² do 15773 mm² (oči zavřené). V tomto parametru a 

z naměřených hodnot nelze nelézt společný ukazatel. 

Tabulka č. 4: Plocha trajektorie (mm²) 
 TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 

Otevřené oči 1883 5813 4897 7326 3328 

Zavřené oči 12980 4461 13505 12890 15773 

Rozdíl  

(%) 

+11097 

(589%) 

-1352 

(23%) 

+8608 

(176%) 

+5564 

(76%) 

+12445 

(374%) 

 

Pro frekvenční analýzu signálu v ose Y byl společným znakem pro všechny TO 

3 Hz tremor, typický pro atrofii předního laloku mozečku, což bylo i základním 

parametrem pro výběr do této práce. Já jsem se však zaměřil i na velikosti amplitud 

v jednotlivých frekvencích, kterým se nyní budu blíže věnovat. Pro zmíněnou 3 Hz 

frekvenci dosahovali amplitudy při otevřených očích velikosti 1 mm (TO2, TO3) a  
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5 mm (TO1, TO4, TO5). Zvětšení amplitudy po zavření očí se však konalo pouze u čtyř 

z nich. U TO2 se amplituda zvětšila na 150% (2,5 mm) své původní délky, u TO3 na 

600% (6 mm), u TO4 na 180% (9 mm) a u TO5 na 200% (10 mm). Pokles velikosti 

amplitudy u TO1 na 3 Hz byl o 50% na 2,5 mm. Nedá se tedy jasně říct, že vyloučení 

zrakové kontroly rovnováhy nutně zvyšuje velikost amplitudy výchylek ve frekvenci 3 

Hz. U TO1 došlo ke zvýšení amplitudy v jiné frekvenci. V 0,5 Hz dosahovala amplituda 

velikosti 4 mm při otevřených očích, zatímco při zavření očí tato velikost vzrostla na 

375% (15 mm). Bohužel tento jev se konal pouze u TO1. Další společný znak se 

vyskytoval při frekvenci 0,9 Hz u TO3 a TO5. TO3 a TO5 měla shodnou velikost 

amplitudy při otevřených očích ve frekvenci 0,9 Hz 3 mm. Nárůst této hodnoty byl po 

zavření očí už rozdílný. TO3 měla nárůst na 300% původní délky (9 mm) a TO5 na 

400% (12 mm). Poslední výrazný peak, který se vyskytuje v tomto parametru, je při 

frekvenci 1 Hz u TO5 při zavřených očích. Ten vzrostl oproti otevřeným očím na 233% 

(7 mm). 

Ve frekvenční analýze signálu pro osu X se také vyskytlo pár podobností. První 

byla 3 Hz frekvence, která se však vyskytovala pouze u TO1, TO3, TO4 a TO5. 

Druhou, již menší podobností, je velikost amplitud v této frekvenci. TO1, TO3 a TO4 

měli po zavření očí stejnou velikost amplitudy jako při otevřených: TO1 (1 mm), TO3 

(0,5 mm) a TO4 (1,5 mm). Jedině u TO5 došlo ke zvýšení velikosti amplitudy na 3 Hz a 

to z 8 mm na 14 mm (na 175% původní délky). Druhou nejčastěji se vyskytující 

frekvencí COP bylo 0,5 Hz (při otevřených i zavřených očích). Ta byla u TO1, TO3, 

TO4, TO5. Velikost amplitud dosahovala u TO1 a TO4 stejných hodnot. Při zavřených 

očích 4 mm a po jejich zavření 12 mm. Nárůst byl tedy na 300% své původní délky. U 

TO5 došlo také ke zvýšení z 8 mm na 10 mm (na 125%). Pouze u TO3 došlo ke snížení 

velikosti z 10 mm na 8 mm (na 80% původní délky). 
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4. Diskuze 

Stabilometrická plošina a její využití v kvantifikaci poruch rovnováhy je 

bezesporu přínosné. Ne však všechny hodnoty, které se měří a vypočítávají, jsou 

přínosné pro všechny případy poruchy rovnováhy. Jak již bylo popsáno výše 

v teoretické části této práce, na udržování rovnováhy se podílí několik subsystémů, 

které můžou být postiženy jednotlivě nebo v různé kombinaci. V závislosti na 

postiženém subsystému (nebo jejich kombinaci) se porucha rovnováhy projevuje 

různými způsoby. V praktické části jsme se setkali s pacienty se spinocerebelární ataxií, 

cerebelární idiopatickou ataxií a hereditární mozečkovou ataxií. Vzhledem k nízkému 

počtu pacientů s pouze jednou diagnózou, musel být kritériem pro zahrnutí do této práce 

pozitivní 3 Hz nález při vyšetření na stabilometrické plošině vyskytující se typicky u 

atrofie předního laloku mozečku. Právě zmíněná ataxie, způsobovala, že některé 

hodnoty, které přístroj zaznamenává, jsou nepoužitelná nebo neodpovídají realitě. 

Jako zcela zbytečná hodnota se ukázala průměrná výchylka COP v osách X i Y. 

Počítačový systém totiž zaznamenává jednotlivé velikosti výchylek a poté provede 

jejich aritmetický průměr. Tato hodnota má smysl u lidí, kteří mají těžiště buď více na 

jedné noze (v ose X), jak tomu je u periferní vestibulární léze (Nacci a kol., Balaquer 

García R. a kol.), nebo více na špičkách či na patách (v ose Y). U pacientů s ataxií 

dochází během vyšetření k oscilačnímu pohybu COP často v blízkosti nulové hodnoty a 

zprůměrováním těchto oscilačních výchylek se výsledná hodnota blíží nule. 

Kdybychom nebrali v potaz ostatní parametry, daná hodnota by se jevila jako dobrý 

výsledek a závěr by byl, že pacient udržuje rovnováhu v blízkosti střední polohy. Po 

zavření očí se hodnota u zkoumaných osob většinou ještě snížila, ale rozhodně se nedá 

mluvit o zlepšení rovnováhy. Důkazem je, že ačkoliv velikost průměrné výchylky se 

v osách X a Y zmenšila ve čtyřech z pěti případů, tak celková dráha trajektorie byla ve 

všech pěti případech větší po zavření očí z důvodu zvýšených jednotlivých výchylek a 

jejich amplitud. Druhým problémem tohoto parametru je molitanová podložka, která 

byla při vyšetření použita. Jejím položením na stabilometrickou plošinu se hůře určuje 

přesný střed a vyšetřovaná osoba tudíž nemusí stát nohama na přesně definovaných 

místech plošiny. Výsledné odchylky od středu mohou být tedy způsobeny pouze 

nepřesným stojem vyšetřovaného. 
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Dalším hodnotícím parametrem byla maximální velikost amplitudy výchylek 

v osách X a Y. Zde jsem opět shledal slabinu ve využití. Pro ataktické pacienty, jejichž 

COP se během vyšetření stále pohybuje v amplitudách, je znalost jedné maximální 

amplitudy zcela irelevantní. Jednotlivé amplitudy byly v mnoha případech téměř 

totožně velké a zjištěná maximální amplituda byla větší pouze o minimální rozdíl. Práci 

s velikostí amplitudy u ataktických pacientů bych shledával za užitečné pouze ve dvou 

případech. V prvním případě, pro procentuální vyjádření změny velikosti maximální 

amplitudy mezi očima otevřenýma a zavřenýma. V ose Y se mi díky této porovnávací 

metodě podařilo najít podobnou hodnotu u dvou dvojic testovaných osob, TO3 (vzrůst o 

54%) s TO4 (vzrůst o 52%) a TO1 (vzrůst o 92%) s TO5 (vzrůst o 88%). Nastává však 

otázka, jaký podíl má společná diagnóza (spinocerebelární ataxie) u druhé dvojice na 

podobném vzrůstu hodnot. Kdyby se tento fakt ověřil na větší skupině pacientů, 

posunulo by to stabilometrii zase o krok dál pro diagnostické účely. Druhým případem, 

podle mého názoru lepším pro ataktické pacienty, by byla nová hodnota popisující 

průměrnou velikost amplitud výchylek. Jak již bylo řečeno, maximální velikost 

amplitudy byla u TO téměř totožná s ostatními amplitudami a věřím, že kdyby se tento 

nový parametr zaznamenával, byl by jen o pár milimetrů menší než maximální hodnota 

amplitudy. Tato hodnota by měla smysl pouze u pacientů s ataxií. U pacientů nebo 

testovaných osob, jejichž COP se v průběhu vyšetření nepohybuje oscilačně, by daná 

hodnota ztrácela význam. Pro tyto vyšetření by větší využití opět měla hodnota 

maximální amplitudy výchylek, pro možnou kvantifikaci rizika pádů.  

Celková plocha trajektorie u TO byla velmi různorodá. Jak hodnoty jednotlivých 

ploch s očima otevřenýma, tak i s očima zavřenýma neměly žádné společné znaky. Ani 

po vypočítání rozdílu mezi měřenými situacemi včetně procentuálního zastoupení 

rozdílu se žádné hodnoty ani vzdáleně nepodobaly. Proto bych tento parametr hodnotil a 

porovnával pouze mezi vyšetřeními jednoho pacienta a to v případech, kdy pacient 

pravidelně dochází na terapie zaměřené na zlepšení stability a stabilometrické vyšetření 

slouží ke kvantifikaci efektu terapie. 

V celkové dráze trajektorie se u dvou TO osob vyskytl totožný procentuální 

nárůst hodnot po zavření očí. TO3 a TO5 měli shodně délku trajektorie po zavření očí o 

130% větší oproti situaci měřené s otevřenýma očima. Myslím si, že by bylo vhodné 
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pro budoucí vědecké práce tento fakt ověřit na větším vzorku lidí a zjistit zda šlo pouze 

o náhodu nebo se může skutečně jednat o společný znak. 

Stabilometrické vyšetření by však nebylo kompletní, kdyby nezahrnovalo i 

analýzu signálu ve frekvenčním pásmu. Pro využití stabilometrie v diagnostice je tento 

parametr zásadní, jelikož výše jmenované parametry (průměrná výchylka COP, 

maximální amplituda, atd.) jsou pro diagnostiku velmi nespecifické a jak již bylo 

zmíněno, jejich využití je buď v monitoraci průběhu onemocnění zhoršující rovnováhu, 

nebo mnou navrhované použití procentuálního vyjádření rozdílu mezi dvěma měřenými 

situacemi. Mnoha studiím se podařilo prokázat specifický posturální vzorec některých 

neurologických onemocnění pouze tehdy, zahrnuli-li i frekvenční analýzu signálu. 

Například Yarrow K. a kol. nebo Čakrt a kol. prokázali u primárního ortostatického 

tremoru charakteristické zvýšení třesu s vrcholem mezi 12 a 18 Hz. Další diagnózou, 

kterou je možné odhalit při stabilometrickém vyšetření, je somatomorfní fobické 

posturální vertigo vyznačující se zvýšeným třesem v pásmu od 3,53 do 8 Hz (Krafczyk 

S a kol. 1999). Do této bakalářské práce byli vybráni pacienti s 3 Hz tremorem, který 

byl prokázán u pacientů s atrofií předního laloku mozečku (Baloh RW. a kol. 1998, 

Asahina M. a kol. 1994). Porovnával jsem nejen frekvence, ale také velikosti amplitud, 

které v daném frekvenčním pásmu dosahovaly. V ose Y byl u čtyř z pěti TO společným 

znakem nárůst velikosti amplitudy po zavření očí. Bohužel velikosti těchto nárůstů byly 

rozdílné a není mezi nimi žádná souvislost. V ose X se 3 Hz tremor vyskytoval pouze u 

čtyř TO. Tři z nich měly po zavření očí stejné velikosti amplitudy v dané frekvenci i po 

zavření očí, což se v ose Y nestalo ani v jednom případě. U ostatních frekvencí byly 

společné znaky spíše výjimkou a vyskytovaly se buď ojediněle, nebo pouze u dvou TO. 

 Ačkoliv je stabilometrie známa již od 70. let, počet studií, které by se zabývaly 

diferenciální diagnostikou s využitím stabilometrie, je v dnešní době stále pomálu 

(Schwabová J. a kol. 2012, Visser JE. a kol. 2008, Šaling M. a kol. 1991). Problémy 

spočívají v nesourodosti standardizovaných protokolů vyšetření, značné finanční zátěži 

na pořízení (a případné opravy) a nutné technické odbornosti. Pro celkové zhodnocení 

vyšetření je potřebné detailně porozumět jednotlivým parametrům, které software 

vypočítává a orientovat se v problematice poruch rovnováhy. Nicméně stabilometrie se 

využívá i v terapii poruch rovnováhy. Výhodou terapie na stabilometrické plošině je její 

neinvazivní charakter, možnost propojení s projektorem a tedy využití biofeedbacku, 
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terapie pomocí her, ve kterých je cílem přenášení těžiště a zaznamenávání naměřených 

hodnot pro kontinuální porovnávání průběhu terapie (Qutubuddin AA. a kol. 2007). 

5. Závěr 

V teoretické části této práce jsem se zabýval popisováním jednotlivých orgánů a 

subsystémů, které se podílejí na udržování rovnováhy a jejich zapojení do mozečkových 

okruhů. Dále jsem se věnoval definicím jednotlivých pojmů (posturální stabilita, 

posturální stabilizace, atd.), které jsou s rovnováhou člověka spojeny a jejich znalost je 

pro orientaci v problematice poruch rovnováhy nezbytná. Na konci teoretické části jsem 

popsal metodu stabilometrie, její využití, jaký je princip samotného měření a popisu 

parametrů, které určují, jak daná osoba zvládá stoj. 

V praktické části jsem se zabýval popisováním hodnot z vyšetření na 

stabilometrické plošině u jednotlivých testovaných osob a následně vzájemnému 

porovnávání mezi všemi testovanými osobami za účelem nalezení jiného společného 

znaku než je 3 Hz tremor pro možnou přesnější diferenciální diagnostiku. Do hodnocení 

bylo vybráno 5 osob (TO1 – TO5). Zkoumány byly parametry: průměrná výchylka COP 

v ose X (medio-laterální směr), průměrná výchylka COP v ose Y (antero-posteriorní 

směr), maximální amplituda výchylek COP v ose X, maximální amplituda výchylek 

COP v ose Y, délka trajektorie, plocha trajektorie a frekvenční analýza signálu včetně 

délky amplitudy v dané frekvenci. 

Našel jsem tři nové společné znaky, ale vždy pouze u části testované skupiny. 

Prvním společným znakem byl parametr maximální amplituda výchylek COP v ose Y. 

Vyskytly se zde dvě dvojice, jejichž nárůst hodnot po zavření očí vzrostl o téměř 

stejnou velikost vyjádřenou v procentech. První dvojice měla nárůst o 52 – 54% (TO3 a 

TO4). Druhá dvojice měla nárůst o 88 – 92% (TO1 a TO5). Druhým společným znakem 

byl rozdíl v hodnotách délky trajektorie po zavření očí. U TO3 a TO5 došlo shodně ke 

zvýšení hodnot o 130%. Posledním společným znakem byla velikost amplitud při 

frekvenci 3 Hz v ose X, kde u tří testovaných osob nedošlo k nárůstu velikosti 

amplitudy po zavření očí oproti situaci s otevřenýma očima. Jediným společným 

znakem, na který se dá v diferenciální diagnostice spolehnout při stabilometrickém 

vyšetření, tudíž stále zůstává pouze 3 Hz tremor. Na budoucích vědeckých pracích 
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záleží, zda mnou zjištěné společné znaky, které se vyskytovaly pouze u některých osob 

zahrnutých do této práce, byly pouze náhodou nebo mají skutečnou výpovědní hodnotu 

pro diferenciálnědiagnostickou rozvahu. 
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