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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na sledování vlivu vizuálních podnětŧ ze scén virtuální reality 

na ovlivňování a trénování posturální stability pacientŧ po poškození mozku. Snaţí se 

uceleně informovat o zásadních faktech spojených s tímto tématem a rozšířit moţnosti 

objektivního hodnocení posturální stability a eliminovat tak riziko subjektivní chyby při 

hodnocení fyzioterapeutem. 

Během práce bylo vyuţito několika scén virtuální reality, jejichţ prostřednictvím 

byla měřena a hodnocena statická i dynamická práce testovaných osob s vlastním 

těţištěm. Vývoj polohy těţiště byl snímán plošinou Wii Balance Board a zaznamenáván 

pomocí speciálně vytvořené počítačové aplikace „Rehabilitace ve virtuální realitě“. 

Bylo nutné vytvořit dva soubory testovaných osob. Soubor zdravých probandŧ 

s počtem 50 osob a soubor pacientŧ o 3 členech. Naměřená data představovala v jedné 

části hodnoty velikostí odchylek těţiště (v mm) a v druhé počet bodŧ získaných během 

měření. Následně byly výsledky z obou částí zpracovány do přehledných tabulek, které 

obsahují také základní statistické veličiny a jsou prezentovány formou grafŧ. 

Výsledkem práce je ověření a potvrzení moţnosti pouţití tohoto systému k 

objektivnímu hodnocení posturální stability. K tomuto názoru mě vede fakt, ţe veškeré 

měření proběhlo bez komplikací a s validními výsledky. 

Byla provedena optimalizace a standardizace postupu měření, během které jsem 

podal návrh na úpravu posloupnosti spouštěných virtuálních scén. 

V neposlední řadě byly z velikostí naměřených odchylek definovány hranice 

mezi velikostmi fyziologických a patologických odchylek posturálních regulací. 

 

Klíčová slova: Virtuální realita, posturorafie, posturální regulace, plošina Wii Balance 

Board 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The thesis focuses on the study of the impact of visual stimuli from virtual 

reality scenes and on influencing and training postural stability in patients after brain 

damage. It endeavours to inform comprehensively about the substantial facts related to 

this topic and widen the possibilities of an objective evaluation of postural stability and 

this eliminate the risk of a subjective mistake made by a physiotherapist. 

In the course of the work I have used a number of virtual reality scenes through 

which I measured and evaluated both static and dynamic labour of the tested people 

with their own centre of mass. The process of positioning was scanned by Wii Balance 

Board and the data were recorded with the help of a specially designed computer 

application “Rehabilitation in virtual reality”. 

It was necessary to create two groups of people tested. A group of healthy 

probands of 50 in number and a group of patients comprising 3 members. In one part, 

the recorded data represented the figures of centre deflection (in millimetres), and in the 

other part, the number of points gained during the measuring. The results of both parts 

were then processed into well-arranged tables which also involve the basic statistic 

quantities, and they are presented in the form of graphs. 

In the conclusion, the thesis verifies and confirms the possibility of using this 

system to objectively evaluate postural stability. This conclusion is supported by the 

fact that all measuring went without any complications and brought valid results. 

I carried out optimization and standardization of the measuring process during 

which I suggested a change of the virtual scene sequence. 

Last but not least, I defined the borders between the sizes of physiological and 

pathological deflections in postural regulations on the basis of the measured deflections. 

 

Key words: Virtual reality, posturography, postural regulation, Wii Balance Board 
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1. ÚVOD 

Tato práce se jako jedna z prvních zabývá moţnostmi vyuţití virtuální reality na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předpokladem úspěšné rehabilitace je 

kromě včasné a odborné terapeutické intervence také vyuţití adekvátních prostředkŧ a 

to i z oblasti technické. Samotná terapie by měla vycházet z komplexního pohledu na 

člověka, být cílená na potřeby daného jedince a naopak by neměla být pro pacienta 

příliš psychicky náročná, jelikoţ duševní stav výrazně ovlivňuje celkový výsledek 

rehabilitace. V souladu s těmito hlavními myšlenkami jsou do fyzioterapie zaváděny 

nové metody a technologie s tímto oborem zdánlivě nesouvisející. 

Do výše zmíněných metod a technologií rozhodně patří také virtuální realita. Její 

rozvoj a nové moţnosti vyuţití jsou úzce spjaty s pokrokem, který byl v posledních 

letech učiněn na poli výpočetní techniky. Existuje mnoho definic popisující virtuální 

realitu, ale obecně lze říci, ţe se jedná o počítačem simulovanou skutečnost, se kterou 

daný uţivatel vstupuje do interakce a jejíţ snahou je co nejvíce imitovat skutečnost tak, 

jak ji zachycují naše smysly. Současné aplikace virtuální reality pracují především se 

zrakem a hmatem, zbylé dva smysly stojí mírně v pozadí zájmu. Za předpokladu pouţití 

vhodných vjemových a detekčních prostředkŧ, je současná virtuální realita schopna 

splnit podmínky nutné pro její vyuţití v nejrŧznějších oborech. Je však nutné říci, ţe i 

přes velký zájem o virtuální realitu a pokrok, který byl učiněn v oblasti výpočetní 

techniky, je v současné době velmi těţké vytvořit opravdu věrně vypadající virtuální 

realitu.  

Na tomto místě bych rád zmínil jeden aspekt této práce, a sice ten, ţe se jedná o 

práci pojednávající o tématu úzce spjatým s počítačovým prostředím a kniţně nepříliš 

zpracovaným, proto jsem byl nucen ve větší míře pracovat se zdroji elektronickými. 

Věřím však, ţe tento přístup nebude na škodu, ba naopak – přispěje k vyšší míře 

interaktivity. 

Z dostupných informací, které jsme získali z aktuálních tištěných publikací a 

elektronických zdrojŧ, se v teoretické části snaţíme shrnout dostupná fakta a moţná 

vyuţití virtuální reality, především pak v oblasti medicíny a fyzioterapie. Získané 

informace nám současně slouţí jako vědomostní základ pro realizaci praktické části.  
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V teoretické části jsou dále popsány metody zabývající se měřením posturálních 

regulací, které jsou souhrnně nazývány jako metody posturografické. Jedná se o 

neinvazivní vyšetřovací metody poskytující objektivní data o vývoji polohy těţiště 

v horizontální rovině, které se později vyuţívají nejen k diagnostice a hodnocení 

pacientŧ, ale také k hodnocení úspěšnosti zvolených terapií. Samotná posturální stabilita 

a její korekce jsou ovlivňovány především systémem zrakovým, vestibulárním a 

proprioceptivním, jejichţ stavba a funkce je v dané části popsána také. 

Praktická část je zaměřena především na měření a trénink posturálních regulací 

jedincŧ prostřednictvím vizuálních vjemŧ z virtuální reality a na následné grafické a 

statistické vyhodnocení získaných dat. Avšak neméně dŧleţité je také sledování 

funkčnosti celého systému s následnými připomínkami a návrhy na vylepšení.  

Záměrem této práce bylo rozšířit moţnosti objektivního hodnocení 

fyzioterapeutické intervence a vytvoření optimálního a standardizovaného postupu 

měření v této laboratoři. Z naměřených dat jsme také chtěli pomocí statistického 

zpracování vytvořit normy, které by se daly pouţít k hodnocení budoucích subjektŧ.   
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2. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato práce je pojata tak, aby splnila hned několik dílčích cílŧ. Nejvýznamnějším 

z nich bylo ověřit, zda má pouţitý systém potenciál rozšířit moţnosti objektivního 

hodnocení posturální stability a eliminovat tak riziko subjektivní chyby fyzioterapeuta. 

Dalším cílem bylo vytvoření optimálního a standardizovaného postupu měření 

posturálních regulací v této laboratoři a zjistit, která z našich virtuálních scén by se dala 

vyuţít jako samotná terapie. V neposlední řadě bylo cílem samotné vyhodnocení a 

vzájemné porovnání naměřených dat. K tomuto cíli patřilo také vytvoření rozmezí mezi 

fyziologickými a patologickými velikostmi posturálních regulací u scény „stabilita“. 

 Také jsme ověřovali funkčnost celého technického zázemí. V případě zjištění 

nedostatku jsme se pokusili o jeho odstranění popřípadě na něj alespoň upozornit. 
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3. HYPOTÉZY 

1. Hodnoty sledovaných posturografických parametrŧ u scény „Stabilita“ budou u 

kaţdého z pacientŧ vţdy horší během prvního měření, neţ během druhého, které je 

provedeno v ten samý den.   

 

2. Hodnoty parametru Skóre při scéně „Hra s míči“ budou u kaţdého z pacientŧ vţdy 

horší během vstupního měření, neţ během měření výstupního, zároveň hodnoty 

výstupního měření budou lepší, neţ hodnoty kontrolního měření provedeném po jednom 

měsíci. 

 

3. Hodnoty fyziologických rozmezí CoPy budou vţdy výrazněji posunuty do kladných 

hodnot v porovnání s hodnotami rozmezí CoPx. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

4.  VIRTUÁLNÍ REALITA 

 „Virtuální realita je způsob zobrazení složitých informací, manipulace a 

interakce člověka s nimi prostřednictvím počítače“
 1
. 

Název virtuální realita vymyslel a zpopularizoval v druhé polovině 80. let 20. 

století Jaron Lanier, jeden z prŧkopníkŧ této oblasti. Lanier popisuje virtuální realitu 

jako „počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné prostředí, do něhož se člověk 

totálně ponoří“ 
2
.   

Obrázek 1: Virtuální realita
3
 

 

Zpŧsob dialogu člověka s počítačem (dále PC) se označuje jako rozhraní 

(interface), přičemţ virtuální realita (dále VR) patří do kategorie nejnovějších. 

Představuje obrovský skok v oblasti interakce s PC a vizualizace informace. Umoţňuje 

nahrazení klasických prostředkŧ pouţívané ke komunikaci (klávesnice, myš či monitor) 

prostředky jako jsou virtuální brýle, speciální datové rukavice nebo celotělový datový 

oblek, které nám poskytují daleko větší moţnosti interakce [1].  

 VR vznikla spojením několika rŧzných technologií. Technologie PC grafiky, 

přenosu dat a programování byla volně spojena s technikou telefonu, televize a 

                                                 
1
 AUKSTAKALNIS, S., BLATNER, D. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality. 

Brno: Jota, 1994. ISBN 80-85617-41-2, 7 s. 
2
 AUKSTAKALNIS, S., BLATNER, D. Reálně o virtuální realitě: Umění a věda virtuální reality. 

Brno: Jota, 1994. ISBN 80-85617-41-2, 11 s. 
3
 (převzato z http://www.switched.com/2009/08/15/virtual-reality-exhibit-gives-you-animal-senses/) 
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videoher. Výsledkem této syntézy je unikátní, neustále se rozvíjející technologie, která 

nesrovnatelně převyšuje kaţdou jednotlivou sloţku [1].  

VR umoţňuje uţivateli komunikovat s PC simulovaným prostředím, ať uţ se 

jedná o prostředí reálné nebo uměle vytvořené. Tvoří ji PC model trojrozměrného (dále 

3D) prostředí, ve kterém se účastník virtuální reality „reálně“ pohybuje. Jedná se o 

uţivatelské rozhraní, jehoţ hlavním úkolem je co nejvíce přiblíţit PC prostředí 

skutečnosti. Cílem VR je, co nejvíce ponořit uţivatele do sebe tak aby dotyčný(á) 

zapomněl, ţe se pohybuje v prostředí, které neexistuje [2]. 

V současné době většina aplikací VR pracuje pouze s vizuálními vjemy. 

Propracovanější simulace poskytují i další senzorické vjemy jako je zvuk či hmat. 

Taktilní zpětnou vazbu poskytují například některé z lékařských nebo herních aplikací. 

Tyto aplikace vyuţívají rŧzné haptické systémy, které umoţňují zprostředkovat taktilní 

informace [1, 3].  

4.1 VÝVOJ VIRTUÁLNÍ REALITY 

Počátky VR spadají do konce šedesátých a začátku sedmdesátých let 20. století. 

Morton Heilig psal v padesátých letech o tzv. „Experience Theater“ (Divadlo záţitkŧ), 

které mělo stimulovat smysly diváka podle hrané scény. Na základě této své vize 

postavil v roce 1962 prototyp nazvaný „Sensorama“, který při promítání pěti krátkých 

filmŧ umoţňoval vnímat kromě obrazu a zvuku i vŧni. Tento druh „virtuální reality“ 

funguje i přes progresi PC techniky dodnes [40].  

V roce 1968 sestrojil Ivan Sutherland spolu se svým ţákem Bobem Sproullem 

na Harvardské univerzitě zobrazovací zařízení nositelné na hlavě. Toto zařízení se 

všeobecně povaţuje za první přístroj vytvářející VR. Prostředí bylo tvořeno virtuálními 

vazbami, které byly ohraničeny pouze čarami. Přístroj zobrazoval jednoduché 

geometrické obrazce na pozadí obrazu skutečného okolí [33, 40].  

Toto zařízení bylo tak těţké, ţe muselo být zavěšeno k mohutnému rameni, které 

bylo připevněno ke stropu místnosti. Rameno slouţilo zároveň k mechanickému 

snímání polohy a směru. Díky této konstrukci si zařízení vyslouţilo pojmenování 

„Damoklŧv meč“ [37].  

V roce 1972 tentýţ autor vyvinul nový hardware pro toto zařízení a od tohoto 

roku se mohly obrazy promítat ve 3D. Stereoskopický obraz vytvářely dvě obrazovky 
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umístěné po stranách, jejichţ obraz se přenášel jednoduchou optikou přes speciální 

brýle do očí [13, 33]. 

Přibliţně ve stejné době Myron Kreuger vyvinul Videoplace jako formu 

projikované reality, při které uţivatel vrhal na obrazovku svŧj stín a mohl malovat prsty 

na virtuální oblohu
4
. Bylo také moţné zobrazovat zmnoţené lidi a obrysy malého 

zvířete nazývaného „critter“ (tvor, stvoření) [13]. 

Mezi zajímavé prvopočítačové projekty patří Aspen Movie Map vytvořený v 

Massachusettském technologickém institutu v roce 1977.  

Program představoval simulaci města Aspen (Colorado, USA), jehoţ ulicemi se 

mohl uţivatel procházet. Uţivatel měl na výběr ze tří módŧ: léto, zima a polygony. 

První dva byly zaloţené na snímcích, které tvŧrci sami nafotografovali v ulicích města. 

Na fotografiích zachytili kaţdý moţný obraz a pohyb přes město v obou ročních 

obdobích. Třetí částí tohoto projektu byl 3D model města [40]. 

V druhé polovině 80. let 20. století zpopularizoval pojem VR Jaron Lanier, jeden 

z prŧkopníkŧ v této oblasti. Roku 1985 zaloţil společnost VPL Research (Virtual 

Programming Language – virtuální programovací jazyk), která vyvinula nejvýznamnější 

prostředky pro interakci s VR „goggles n„ gloves“ (brýle a rukavice) a roku 1989 

s těmito vynálezy zpŧsobila explozi na poli komerčního zájmu [1, 37].  

4.2 DRUHY VIRTUÁLNÍ REALITY 

VR se dělí na tři základní druhy a to na pasivní, aktivní a interaktivní.  

4.2.1 Pasivní aplikace 

Pasivní aplikace VR fungují na podobném principu jako film. Takovéto 

prostředí mŧţeme vidět, slyšet a určitým zpŧsobem také cítit, ale nemáme moţnost ho 

ţádným zpŧsobem ovlivnit. Reţie, tj. řízení prŧchodu aplikace, je plně v rukou 

programu [1]. 

Typickým příkladem této aplikace je představení 3D filmu s virtuálními brýlemi 

a s vícekanálovým zvukem ve specializovaném panoramatickém kině. Ještě silnějším 

záţitkem mohou být některé aplikace určené pro zábavní prŧmysl. Mŧţe se jednat např. 

o kabinu, do které si sednete, připoutáte se a mŧţete si virtuálně sjet například 

Niagarské vodopády [38]. 

                                                 
4
 Pozn.: Projikovaná realita je projekce virtuální reality na širokoúhlou obrazovku nebo plátno 
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4.2.2 Aktivní aplikace 

Druhým stupněm VR jsou aplikace aktivní. V prŧběhu těchto aplikací je 

umoţněno uţivateli se ve virtuální prostředí libovolně pohybovat, prohlíţet si ho ze 

všech stran i slyšet odpovídající zvuk. Většinou však chybí taktilní zpětná vazba, coţ 

znamená, ţe není moţno virtuální prostředí ţádným zpŧsobem modifikovat. Nelze 

přemisťovat předměty, otevírat dveře apod. Uţivatel se pohybuje podobně jako duch, 

mŧţe procházet stěnami i prostrčit ruku libovolným předmětem [1, 2].  

Prakticky se tento stupeň pouţívá k vyvolání dojmu, který mŧţe mít léčebný 

efekt u pacientŧ, kteří jsou postiţeni duševními poruchami či fobiemi. Mezi fobie, které 

se dají tímto druhem VR ovlivnit, patří například strach z výšek, uzavřených prostor 

nebo pavoukŧ [13].  

Aktivní aplikace se dají vyuţít také k prezentaci virtuálních uměleckých děl, k 

prohlíţení dosud nepostavených budov, vizualizaci informací v meteorologii či řízení 

letového provozu [1]. 

4.2.3 Interaktivní aplikace 

Nejdokonalejšími a také technicky nejnáročnějšími jsou aplikace plně virtuálně 

interaktivní. Pouze tyto aplikace umoţňují uţivateli modifikovat virtuální prostředí. 

Dovolují brát do rukou virtuální předměty a přemisťovat je, pracovat s virtuálními 

nástroji, mačkat virtuální tlačítka, psát na virtuální klávesnici apod. [37]. 

Například architekt má moţnost si svŧj výtvor nejen prohlíţet, ale téţ 

interaktivně měnit. Vezme stěnu a posune ji, přemístí dveře nebo okna. Přitom mŧţe 

výsledek okamţitě sledovat ze všech stran [38].  

Za vrcholnou aplikaci v této kategorii lze povaţovat cvičnou virtuální operaci, 

kterou mŧţe chirurg opakovaně trénovat na virtuálním modelu pacienta či orgánu. 

Model je vytvořen dle informací z magnetické rezonance dotyčné osoby [3, 38].  

4.3 PROSTŘEDKY PRO INTERAKCI S VIRTUÁLNÍ REALITOU 

Zařízení určené k interakci s VR se dělí do dvou základních skupin – vstupní a 

výstupní. Výstupní nástroje jsou ty, které nám zprostředkovávají nabízené podněty z 

VR (generovaný obraz, zvuk, hmatové signály). Naopak vstupní nástroje nám umoţňují 

virtuální prostředí modifikovat dle našich potřeb [1, 2].  



 18 

Do skupiny vybavení pro výstup patří zejména speciální brýle, reproduktory či 

rukavice s dotykovou a silovou zpětnou vazbou. Skupina zařízení pro vstup obsahuje 

především datové rukavice a celotělové datové obleky [1, 2].  

4.3.1 Brýle 

Nejběţnější a nejdostupnější metoda zobrazení 3D obrazu je prostřednictvím 

metody filtrování barev. K zobrazování se pouţívají brýle, které mají rŧzně zabarvené 

skla. Nejčastěji jsou brýle sestaveny tak, ţe levé sklo má barvu červenou a pravé 

azurovou (modrozelenou). Na projekční plochu je promítán obraz, jehoţ část určená pro 

levé oko je tvořena z odstínŧ červené barvy a část pro oko pravé kombinací odstínŧ 

modré a zelené. Pozorovatel vidí levým okem pouze červenou sloţku obrazu (červený 

filtr propustí jen červený kanál) a pravým okem zelenou a modrou sloţku obrazu 

(modrozelený filtr propustí modrý a zelený kanál). Následně se v mozku oba obrazy 

spojí a vytvoří se plně barevný 3D obraz. Problémem u tohoto typu brýlí jsou rozdíly v 

barvách skel. Dochází k barevným posunŧm, které zpŧsobují, ţe oči dostávají jen část z 

barevné informace, coţ následně narušuje výsledný dojem z pozorovaného předmětu 

[41].  

Druhým zpŧsobem, jak získat 3D obraz, je pouţitím shutter glasses 

(„zatmívacích brýlí“). V těchto brýlích dochází ke střídavému zatmívání obrazu pro levé 

a pravé oko v synchronizaci se zobrazením na projekční ploše. Vţdy, kdyţ je zobrazen 

obraz pro levé oko, brýle zakryjí obraz pro oko pravé a naopak. Kaţdý např. lichý frame 

(obrázek) na obrazovce je synchronizován s levým okem a kaţdý sudý s okem pravým. 

Při dostatečné opakovací frekvenci vzniká dojem prostorového vidění. Opakovací 

frekvence musí být minimálně 120 Hz, protoţe kaţdé oko vidí poloviční frekvenci. 

Přesto je pozorování při frekvenci 60 Hz velmi nepohodlné a jako minimální opakovací 

frekvence se doporučuje 85 Hz [41]. 

Třetí moţností, jak získat 3D zobrazení VR, je pouţitím přilbového displeje 

(head mounted display) nebo virtuálních brýlí. V těchto přístrojích je před kaţdé oko 

umístěn malý LCD displej, na který se přenáší obraz virtuální scény [39].  

Všechny tři zpŧsoby se snaţí zobrazit prostorovou scénu pro kaţdé oko 

ze správného úhlu. Jen tak mŧţe vzniknout skutečně reálný 3D obraz, který je nutný 

pro skutečné ponoření se do VR. 
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A  B  C  

 

Obrázek 2: Ukázky pouţívaných brýlí 

A: Shutter glasses (převzato z http:// www.vrs.com.au/.../ce3_product_shot.jpg; 

B: 3D brýle (převzato z http://www.mtbs3d.com/cgi-bin/rss_blog.cgi?news_id=48); 

C: Virtuální brýle (převzato z http://www.t3online.cz/clanek.php?ID=31) 

 

4.3.2 Rukavice  

Vytvořit dojem skutečnosti, ţe prostředí, které vidíte a slyšíte, také cítíte, je 

velice obtíţné. Základním principem virtuálního hmatu je vytváření protitlaku na ruku 

tak, aby došlo k jeho detekci taktilními a proprioceptivními receptory. Ty následně 

předávají informaci centrálnímu nervovému systému (dále CNS) a nám vzniká pocit, 

jako bychom se skutečně dotýkali virtuálního předmětu. Do této skupiny nástrojŧ, které 

zprostředkovávají funkci hmatu, patří rukavice s dotykovou a silovou zpětnou vazbou. 

Tyto rukavice mŧţou pracovat na základě několika principŧ. Nejlépe se však osvědčila 

hmatová stimulace zaloţená na principu soustavy miniaturních vzduchových polštářkŧ, 

které lze velmi rychle nafukovat a vyfukovat [1]. 

Rukavice s dotykovou a silovou zpětnou vazbou jsou však nahrazovány 

rukavicemi datovými, které poskytují kromě silové zpětné vazby také moţnost přetvářet 

virtuální prostředí dle potřeby. 

V dnešní době mŧţeme rozlišovat několik základních kombinací datových 

rukavic. Nejjednodušší jsou rukavice určené pouze pro snímání pohybu prstŧ a zápěstí. 

Dokonalejší rukavice nám umoţňují vychutnat si pocit samotného kontaktu s virtuálním 

předmětem. Například s překáţkou, která nám klade odpor úměrný našemu úsilí. Další 

moţností je rozšíření základní rukavice o vibrační stimulátory, které jsou nezávisle 

programovatelné a mohou například navozovat pocit jemného dotyku. U těchto rukavic 

má uţivatel moţnost volit mezi pulzující nebo trvalou vibrací [3]. 

 

 

http://www.vrs.com.au/images/stories/products/stereographics/ce3_product_shot.jpg
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Obrázek 3: Datová rukavice 

(převzato z www.comfortvision.cz/.../data_gloves_14_01.jpg) 

4.4 UPLATNĚNÍ VIRTUÁLNÍ REALITY 

Pro virtuální realitu je dŧleţité, aby pracovala v reálném čase, měla 3D charakter 

a byla interaktivní. Po splnění těchto podmínek dokáţe virtuální realita vytvořit věrnou 

iluzi skutečného světa a zároveň tím splňuje podmínky pro uplatnění se v nejrŧznějších 

oblastech [1]. 

4.4.1 Virtuální realita v lékařství 

Virtuální realita umoţňuje lékařŧm vstoupit do lidského těla a ujistit se, zda je 

zvolený postup léčby správný a úspěšný. Tak jako na univerzitě v Severní Karolíně 

(USA), kde lékaři prostřednictvím VR nahlédli do pacientova rakovinou napadaného 

hrudníku, aby se ujistili, zda jsou radiační paprsky správně zaměřeny [1]. 

Díky nástrojŧm, které vyuţívá VR (virtuální brýle, datové rukavice), se mohou 

chirurgové připravit na náročné operace. Je jim umoţněno operaci nejprve simulovat ve 

virtuálním prostředí na modelu pacienta, vytvořeném z dat získaných z počítačové 

tomografie či magnetické rezonance, a aţ poté provést v reálném světě [39]. 

VR nachází uplatnění i během náročných či bolestivých zákrokŧ a vyšetření, při 

kterých je potřeba, aby pacient zŧstal při vědomí. Díky brýlím, do kterých je 

zobrazována VR, se pacient rozptýlí a nesoustředí se v takové míře na bolest a celý 

zákrok je pro něj mnohem příjemnější a snesitelnější [13].  

Touto moţností vyuţití virtuální reality se zabývá Dr. Hunter Hoffman, který ve 

svých pracích popisuje VR jako rozptylovací techniku při vnímání bolesti u kaţdodenní 

léčby pacientŧ s popáleninami. 

Systém Dr. Hoffmana spočívá v tom, ţe pacientovi nasadí virtuální brýle, které 

umoţní dotyčnému uniknout během léčebné procedury do virtuálního arktického světa s 
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názvem SnowWorld („Sněţný svět“), který je obývaný sněhuláky, tučňáky a roboty. 

Následně je pacient schopný házet sněhové koule na virtuální obyvatele tím, ţe na ně 

zaměří pohled a zmáčkne tlačítko na spoušti, kterou drţí v ruce [18]. 

VR se nyní nově pouţívá v kombinaci s 3D ultrazvukem k vizualizaci embryí na 

počátku prvního trimestru těhotenství. Kombinací těchto dvou zobrazovacích metod 

získává tým kolem Meleka Rousiana informace o velikostech a objemech rŧzných částí 

těla embrya. Vyuţívají k tomu systém I-Space virtual reality a software V-Scope [28]. 

4.4.2 Virtuální realita ve fyzioterapii  

Burdea a kol. rozlišuje terapii při vyuţití VR do dvou skupin - na základní a 

rozšířenou. Základní terapie je zcela zbavena standardních prvkŧ cvičení a pacient 

provádí nácvik motorických dovedností pouze pomocí virtuálního prostředí. V případě 

rozšířené terapie pacient provádí klasické cviky spolu s uměle simulovanými prvky 

[29]. 

Pro zatím nejsou všechny moţnosti vyuţití VR v rehabilitaci známé. Jednou z 

hlavních oblastí, ve kterých se VR úspěšně pouţívá, jsou stavy po cévní mozkové 

příhodě (dále CMP). V těchto případech je terapie zaměřena především na zlepšení 

motoriky hemiparetické horní končetiny. Dále se uplatňuje u poruch rovnováhy a 

při tréninku kognitivních funkcí u demencí rŧzné etiologie. 

Manjuladevi Kuttuva M.S. se za podpory Univerzity v New Jersey (USA) 

zaměřil právě na rehabilitaci hemiparetické horní končetiny po CMP. Během své studie 

dosáhl pozitivních výsledkŧ, udává zlepšení motorických schopností končetiny aţ o 

71%. Při terapii pouţívá speciálně vytvořené programy
5
 a datovou rukavici [16].  

Prostřednictvím prvního programu, při kterém má pacient za úkol sledovat dráhu 

míčku na monitoru PC, Kuttuva trénuje motorickou kontrolu paţe. Sledovanými 

parametry v této části terapie jsou odchylky mezi ideální a skutečnou dráhou pohybu 

paţe a čas potřebný ke splnění úkolu. V případě, ţe pacient není schopný splnit celý 

úkol, tedy sledovat míček po celou dobu jeho pohybu, snímá se pouze vzdálenost, 

kterou urazilo zápěstí postiţené ruky [16].  

V dalším programu, který pouţívá Kuttuva k rehabilitaci, má pacient za úkol 

vstřelit branku. Program je vyuţíván za účelem zlepšení koordinace pohybŧ a zkrácení 

prodlevy reakce mezi okem a rukou [16]. 

                                                 
5
 Pozn.: Programy mají podobu zábavných PC her. 
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Crosbie a kol. se zabývají také moţností vyuţití VR u pacientŧ po CMP. 

Vytvořili účinný systém pro terapii hemiparetické horní končetiny. Vyuţívají při něm 

datové rukavice, které umoţňují pacientovi sledovat pohyby virtuálních rukou a zároveň 

poskytují moţnost hmatu, coţ umocňuje zpětnou vazbu. Princip této terapie spočívá v 

uchopování a přemisťování předmětŧ, slouţících k běţnému dennímu pouţívání. 

Prostředí a poţadavky se dají měnit podle schopností jednotlivých pacientŧ [17]. 

Dr. Wagner rozšířil moţnosti uplatnění virtuální reality o oblast dětské 

rehabilitace. Pouţívá VR při rehabilitaci myoskeletálních a neurologických poruch. 

Dětským pacientŧm poskytuje prostřednictvím VR stimulující a motivující prostředí, 

které je zaměřeno především na podporu motorických funkcí. Děti si hrají ve virtuálním 

prostředí, avšak v reálném světě plní rehabilitační úkony. Program poskytuje zpětnou 

vazbu v podobě velkého mnoţství dat, která jsou určena k pozdějšímu vyhodnocení. Z 

vyhodnocených dat se získá objektivní obraz o úspěšnosti léčby [18].  

Jaehun Kim M.S. vyuţil VR k terapii pacientŧ po CMP s neglect syndromem. 

Virtuální prostředí má podobu města a pacient je postaven do situace, kdy musí přejít 

silnici, tak aby ho nesrazil virtuální automobil. Tato situace nutí pacienta podívat se jak 

na stranu zdravou tak i na stranu postiţenou neglect syndromem a správně vyhodnotit 

vzniklou situaci kolem sebe [19]. 

Rachel Kizony Msc. pouţívá VR k terapii rovnováhy u pacientŧ s transverzální 

míšní lézí. Programy, které vyuţívá k terapii, se mohou uplatnit také k trénování 

rovnováhy pacientŧ po CMP. Trénink stability mŧţe probíhat vsedě na křesle, ale také 

ve stoji. Pokud je zvolena varianta ve stoji, pacient je jištěn proti pádu. Virtuální 

prostředí má několik podob, ale princip terapie zŧstává stejný. Pomocí aktivace 

hlavního svalu, jehoţ aktivita je snímána, se pacient snaţí provést pohyb, který je nutný 

k dosaţení cíle (např. chycení balónu) [20]. 

Oblast neurorehabilitace s vyuţitím VR je zatím velmi mladá a tak hotových 

aplikací, nasazených do běţné léčby, je zatím velmi málo a vznikají spíše 

ve výzkumných laboratořích při univerzitách neţ v klasické komerční sféře [24].  

Velmi aktivní je v tomto směru University of East London (UK) a její katedra 

Psychologie, která má vlastní tým (Virtual Reality Research Team) pod vedením prof. 

D. Rose. Tento tým se zaměřil především na moţnosti vyuţití VR při léčbě pacientŧ po 

traumatickém poranění mozku (traumatic brain injury, (dále TBI)). V současné době se 
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zabývají hlavně projekty, které jsou zaměřeny na podporu schopnosti řízení automobilu, 

trénink s ručním kolečkovým křeslem (orientace v prostoru) nebo trénink paměti a 

motorických schopností u této skupiny pacientŧ [24]. 

Další univerzitou, která se výrazněji zabývá problematikou propojení  

neurorehabilitace a VR, je Drexel University in Philadelphia (USA). Zdejší tým pod 

vedením M. T. Schutheis, Ph.D. pracuje na projektech zabývajících se rehabilitací 

pacientŧ po TBI. Rehabilitace je zaměřena na kaţdodenní aktivity, které jsou trénované 

prostřednictvím kognitivních úloh. Zkoumají také rozdíly mezi učením se v reálném 

světě a ve virtuálních prostředích [24]. 

5. POSTURÁLNÍ REGULACE A JEJICH MĚŘENÍ 

Stoj a chŧze patří mezi základní projevy vývoje člověka. V kaţdém okamţiku, 

kdy se člověk postaví, aktivují se v CNS mechanizmy, které spolu s dalšími systémy 

zajišťují tzv. posturální regulaci. Posturální regulace se tedy týkají zaujímáním a 

udrţováním stabilní polohy těla v gravitačním poli země. Výsledkem posturálních 

regulací je stabilní vzpřímený stoj [27]. 

5.1 MODERNÍ POSTUROGRAFICKÉ METODY 

V současné době se k hodnocení posturální stability vyuţívají především dvě 

metody, kterými jsou stabilometrie a statokinezimetrie. Tyto techniky jsou souhrnně 

označovány, jako metody posturografické. Oba tyto zpŧsoby měření posturálních 

regulací graficky zaznamenávají polohu těţiště v horizontální rovině. Stabilometrie je 

výhodnější v tom, ţe umoţňuje sledovat změny pozice těţiště odděleně, jak pro osu 

anterioposteriorní, tak pro osu laterolaterální [27].  

Posturografie je metodou známou jiţ od 50. let 20. stol., ovšem její rozvoj 

v klinické praxi umoţnilo aţ rozšíření PC, jeţ usnadnily zpracování výsledných hodnot 

[14]. 

Kromě přístrojového hodnocení parametrŧ stability umoţňuje také kvantifikaci 

výsledkŧ a diferenciální diagnostiku jak centrálních, periferních tak i smíšených poruch 

mechanismŧ podílejících se na udrţování vzpřímeného stoje. Informuje také o 

vestibulospinálních a vestibulookulárních aspektech balanční funkce a dysfunkce. 
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Pouţití této metodiky je tedy rozšířeno zejména v neurologii a rehabilitaci, kde jak bylo 

zmíněno, slouţí k diagnostice, ale také k samotné terapii poruch rovnováhy [14, 34]. 

Posturografii je moţné dělit na statickou a dynamickou. Statická se vyuţívá k  

hodnocení klidového stoje, zatímco dynamická k hodnocení práce vyšetřovaného s 

vlastním těţištěm [23]. 

Statická i dynamická mŧţe vyuţít celé řady rŧzných typŧ vedlejších zátěţí, coţ 

následně umoţňuje přesnější diferenciaci ve vztahu ke třem základním systémŧm, které 

ovlivňují stabilitu stoje (vizuální, vestibulární a proprioceptivní). Jako zmíněné 

modifikace klasického měření se vyuţívají např. podloţení posturografu měkkou 

hmotou, sledování vlastní balance v zrcadle resp. na obrazovce monitoru či stoj pouze 

na jedné dolní končetině [34]. 

Následné hodnocení naměřených dat je zaloţeno především na analýze hodnot 

charakteru frekvenčního, vektorového a na hodnocení vizuální kontroly rovnováhy [25]. 

5.1.1 Statická posturografie 

Meta-analýza ukazuje, ţe tento druh posturografie je vhodným doplňkem ke 

standardnímu vestibulárnímu vyšetření, zejména u pacientŧ s poškozením CNS [31]. 

Jedním ze základních cílŧ statické posturografie je změřit parametry 

Rombergova stoje I, II a III a případně stoj na jedné dolní končetině [14]. 

Rombergŧv stoj je zkouška, která se skládá z několika samostatných testŧ, 

pomocí nichţ mŧţeme postupně odhalit poruchu rovnováhy. Vyšetřovaná osoba stojí 

ve stoji spatném, hlavu drţí v přímém postavení, oči jsou v první části zkoušky 

otevřené, v druhé části zavřené. V dalším kroku testu má vyšetřovaný hlavu pootočenou 

nejdříve k pravému rameni a poté k rameni levému. Citlivost a přesnost těchto zkoušek 

se zvýší, pokud je provádíme u pacienta, který stojí na špičkách nebo střídavě jen 

na jedné noze [15]. 

Klasická statická posturografie se provádí jako klidný stoj na posturografické 

plošině při otevřených a následně zavřených očích. Během vyšetření se pacient postaví 

na měřící tenzometrickou desku, zaujme příslušnou výchozí polohu a snaţí se po daný 

časový úsek udrţet klidný vzpřímený stoj [14, 34].  

U obou typŧ posturografie se měří a transformují mechanické oscilace centra 

opěrných sil („centre of press“ (dále CoP)). CoP je pŧsobiště vektoru reakční síly 

podloţky a lze jej vypočítat z hodnot reakčních sil naměřených v rozích posturografu. 
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Tyto oscilace CoP se při měření pouţívají jako jeden ze základních hodnotících 

parametrŧ posturální stability jedince. Za předpokladu, ţe jsou obě chodidla v kontaktu 

s podloţkou, nachází se čistý CoP někde mezi nimi. Poloha CoP odráţí nervovou 

kontrolu nejen svalŧ bérce a kolena, ale zároveň celého trupu. Přesná poloha je 

v závislosti na relativní váze nesené kaţdým z chodidel [12, 21, 26].  

Dalším významným sledovaným bodem je („center of mass“ (CoM)) neboli 

těţiště. Těţiště je bráno za hypotetický hmotný bod, do kterého se soustředí hmotnost 

celého těla v globálním vztaţném systému [23].  

Variabilita křivky, po které se prŧmět těţiště pohybuje, je úměrná stabilizačním 

schopnostem vyšetřovaného. Čím hŧře je vyšetřovaná osoba schopna udrţovat 

vzpřímený stoj, tím je křivka, po které se pohybuje prŧmět těţiště, delší a rŧznorodější. 

Podle velikosti rozkmitŧ a jejich směru mŧţeme usuzovat na určité poruchy systémŧ 

zajišťující řízení stability [5]. 

Statická varianta této metodiky je vhodným doplňkem ke standardnímu 

vestibulárnímu vyšetření, zejména u pacientŧ s poškozením CNS. Pouţití posturografie 

je rozšířeno zejména v neurologii a rehabilitaci, kde slouţí, jak jiţ bylo zmíněno 

k diagnostice, ale také k samotné terapii poruch rovnováhy [34]. 

5.1.2 Dynamická posturografie  

Dynamická posturografie je sloţitější variantou objektivního vyšetření posturální 

rovnováhy. Je vyuţívána ke kvantifikování adaptivních mechanismŧ CNS, které se 

účastní regulace postoje a rovnováhy za fyziologických i nefyziologických podmínek. 

Mezi tyto mechanismy patří například mechanismus smyslových vstupŧ (zrak, hmat, 

somatosenzorika, propriocepce a vestibulární systém), centrální zpracování a motorická 

odpověď [26].  

Při dynamické posturografii se pohybuje buď pacient nebo samotný posturograf. 

Dynamický posturograf je osazen tenzometrickou plošinou, se kterou je moţno 

prostřednictvím elektromotorŧ pohybovat v horizontální rovině, a do náklonu [14].  

Dynamická posturografie umoţňuje diferenciaci mezi abnormalitou v periferním 

nebo centrálním nervovém systému, lokalizovanou v oblastech týkajících se posturální 

kontroly. Je téţ moţná diferenciace sensorické a motorické sloţky posturální instability. 

Vyšetření tak poskytuje komplementární informace k ostatním testŧm [22]. 
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5.2 POSTUROGRAFICKÉ PARAMETRY 

Při stabilometrickém vyšetření mŧţeme podle zákona akce a reakce měřit akční 

a reakční síly pŧsobící na plošinu. Za primární akční sílu povaţujeme tíhovou sílu 

pacienta. Za sekundární reakční síly povaţujeme reakční síly svalŧ přenášené na 

plošinu. Jednotlivé sloţky reakční síly (Fx, Fy, Fz) a jejich momenty (Mx, My, Mz) 

jsou snímány tenzometrickými mŧstky umístěnými v rozích plošiny. Následnou 

matematickou úpravou těchto naměřených hodnot lze vypočítat parametry CoP a 

zpracovat je do podoby, ve které bude moţné sledované parametry stability 

vyhodnocovat [30, 32].  

Nejsledovanějšími parametry stability jsou velikost oscilací CoP, rychlost změny 

CoP v prŧběhu balančních reakcí, celková dráha CoP a Rombergŧv kvocient [30]. 

Podrobnější definice a vzorce pro výpočet jednotlivých parametrŧ (viz Kapitola 

8). 

5.3 VÝHODY POSTUROGRAFIE 

Výhodou posturografie statické i dynamické je to, ţe výsledky měření nejsou 

zatíţeny subjektivní interpretací vyšetřujícího. Mezi její hlavní výhody patří 

neinvazivnost, poměrně krátká doba vyšetření a moţnost objektivního sledování vývoje 

pacienta [30]. 

Výsledky měření mají podobu grafickou i numerickou, coţ umoţňuje přesnější 

hodnocení poruchy rovnováhy. Výsledky se dají samozřejmě mezi sebou porovnávat a 

archivovat pro pozdější zhodnocení úspěšnosti léčby. 

6. ÚSTROJÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU TĚLA 

 Udrţování rovnováţné polohy těla v gravitačním poli Země patří k základním 

projevŧm a schopnostem člověka a je zaloţeno na součinnosti tří systémŧ: 

vestibulárního, zrakového a proprioceptivního. Tyto systémy se navzájem doplňují a 

poskytují informace, které jsou následně zpracovány v CNS [29]. 
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6.1 VESTIBULÁRNÍ SYSTÉM 

 Vestibulární systém slouţí k detekci úhlového a lineárního zrychlení hlavy. 

Detekce těchto zrychlení je nutná k udrţení stability těla v závislosti na poloze hlavy. 

Tento systém také reflexně řídí kompenzační pohyby končetin a očí za účelem 

zachování rovnováţné polohy. Podílí se téţ na regulaci svalového napětí, kdy ovlivňuje 

především tonus extenzorŧ [8].  

6.1.1 Statokinetické čidlo 

Statokinetické čidlo (téţ vestibulární aparát) patří k periferní části vestibulárního 

systému. Receptory vestibulárního aparátu jsou uloţené v kostěném labyrintu kosti 

skalní. Tento labyrint je tvořen třemi na sebe kolmými polokruhovitými kanálky 

(horizontálním předním, zadním a svislým), které zastávají funkci kinetického čidla a 

detekují tedy zrychlení. Dalšími receptory jsou makulární orgány, neboli váček vejčitý a 

kulovitý (utrikulus a sakulus), které detekují polohu [4, 8]. 

 

   

Obrázek 4: Vestibulární systém
6
 

 

                                                 
6
 (převzato http://www.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=113300) 
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V kostěném labyrintu je uloţen labyrint blanitý, který obsahuje endolymfu a 

vláskové buňky – cilie s kinociliemi a stereociliemi, které detekují změny v proudění 

endolymfy v kanálcích [4]. 

K podráţdění vestibulárních receptorŧ dochází při zrychlení během 

přemisťování, a to v pozitivním i negativním směru. Úhlové zrychlení aktivuje ampuly 

polokruhových kanálkŧ, ve kterých endolymfa ohýbá cilie. K aktivaci receptorŧ 

v macula sacculi a macula utriculi dochází tím, ţe se přes otolity makul posunuje gel 

blanitého labyrintu. Gravitační zrychlení detekují obě makuly, podle polohy hlavy a těla 

v prostoru [4, 11].      

6.1.2 Aferentace do mozkové kůry 

 Aferentní vlákna percepčních buněk tvoří synapsi v ganglion vestibuli. Vychází 

z něho vestibulární nerv, který se ještě ve vnitřním uchu spojuje s nervem sluchovým a 

společně vytváří osmý hlavový nerv - nervus vestibulocochlearis (n. VIII). Do 

mozkového kmene vstupuje v oblasti prodlouţené míchy a končí v komplexu 

vestibulárních jader; nc. lateralis (Deitersovo), nc. superior (Bechtěrevovo), nc. medialis 

(Schwalbeho) a nc. inferior (Rollerovo). Tato jádra přijímají také aferentaci z receptorŧ 

hlubokého čití a mají eferentní spojení s vestibulárním mozečkem, okohybnými nervy 

(umoţňující zrakovou kontrolu pohybu) a s gyrus postcentralis mozkové kŧry; tyto 

spoje zajišťují vědomou kontrolu orientace v prostoru. [4, 7, 8].    

6.2 ZRAKOVÝ SYSTÉM 

 Zrakový systém patří do skupiny nejsloţitějších systémŧ, kterými člověk 

disponuje. Analyzuje světelné podněty a tím napomáhá k orientaci v prostředí. Lidské 

oko zachycuje světlo o vlnové délce cca 380 - 700 nm. Prostřednictvím zraku vnímáme 

rŧzné barvy světla, od absolutního prahu aţ po vysokou úroveň osvětlení. Pro člověka je 

dŧleţitá především schopnost rozlišení kontrastu (černo - bílého a barevného), kontur a 

schopnost stereoskopického vidění. [4, 8].   

 6.2.1 Anatomie oka 

 Zrakové receptory jsou uloţeny v oku. Oko se skládá z několika komponentŧ: 

oční koule (bulbus) je tvořena bělimou (sklérou), cévnatkou (choroideou) a sítnicí 

(retina). Bělima přechází v přední části v rohovku (cornea), za níţ se nachází duhovka 
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(iris) s otvorem uprostřed – zornicí (pupila). Duhovka určuje barvu oka, zároveň 

obsahuje hladké svaly – m. dilatator pupillae a m. sphincter pupillae, které mění velikost 

zornice (zúţení – mióza a rozšíření – mydriáza). Mezi rohovkou a čočkou je komorový 

prostor oka, jeţ duhovka rozděluje neúplně na přední a zadní komoru. Obě komory 

vyplňuje komorová voda. Vnitřní prostor oka vyplňuje sklivec (corpus vitreum) 

prŧhledná, dokonale čirá, světlolomná prŧhledná hmota [7, 8, 10].  

 

 

Obrázek 5: Zrakový systém
7
 

6.2.2 Optický systém oka 

 Optický systém oka vytváří na sítnici obrácený a zmenšený obraz vnějšího světa. 

Systém oka je tvořen rohovkou, komorovou vodou, čočkou a sklivcem. Světelný 

paprsek, který vstupuje do oka, se nejprve několikrát lomí, neţ dopadne na sítnici. 

K prvnímu lomu paprsku dochází na rohovce, k dalším lomŧm dochází na přední 

(konkávní) a zadní (konvexní) ploše čočky; poté paprsek prochází sklivcem a teprve pak 

dopadá na sítnici [8, 10].  

Světlo musí projít několika vrstvami sítnice, neţ se dostane k vlastním 

receptorŧm zraku. Fotoreceptory se dělí na čípky (6 – 7 milionŧ) a tyčinky (120 

milionŧ). Čípky zprostředkovávají vidění barevné, zatímco tyčinky vidění za šera (obraz 

jimi zprostředkovaný nemá barvy). Největší hustota čípkŧ je ve ţluté skvrně (fovea 

                                                 
7
 (převzato z http://www.gymspgs.cz:5050/bio/Sources/Textbook_Textbook.php?intSectionId=110700) 
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centralis), kde naopak zcela chybí tyčinky. Největší hustota tyčinek je ve fovea 

centralis.  Rozloţení fotoreceptorŧ na sítnici se mění směrem do periferie, rychle ubývá 

čípkŧ, pozvolna tyčinek. V místě papily zrakového nervu sítnice zcela chybí. Toto místo 

se nazývá slepá skvrna. [4, 7, 8].  

6.2.3 Stereoskopické vidění 

 Naše oči nám dávají schopnost vnímat prostředí kolem nás trojrozměrně. Kaţdé 

oko získává obraz z mírně odlišného úhlu. Z těchto obrazŧ je následně mozek schopný 

informace o hloubce rekonstruovat a vytvořit prostorový vjem. Tento jev je nazýván 

binokulární disparita. Oči jsou od sebe vzdáleny v prŧměru 6,3 cm, tato rozteč nám 

umoţňuje prostorové vidění do vzdálenosti cca 6 metrŧ. Předměty vzdálené více neţ 6 

metrŧ jsou oběma očima viděny prakticky pod stejným úhlem, a proto nám takové 

předměty splývají do jedné roviny a vnímáme je pouze dvourozměrně [8, 10]. 

 

 

 

Obrázek 6: Princip stereoskopického vidění
8
 

 

Jestliţe člověk z jakéhokoliv dŧvodu ztratí schopnost vidění jedním okem, ztrácí 

automaticky schopnost prostorového vidění. Dokáţe sice na základě zkušenosti a podle 

velikosti sledovaného předmětu víceméně odhadnout jeho vzdálenost, ale například 

plastický obraz pověšený na zdi se mu jeví stejně jako tapeta s natištěným obrazem [4]. 

                                                 
8 (převzato z http://www.vision3d.com/stereo.html) 
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6.3 PROPRIOCEPTIVNÍ SYSTÉM  

V kaţdém místě pohybového aparátu člověka jsou speciální receptory (svalová 

vřeténka, Golgiho šlachová tělíska, kloubní receptory), které trvale monitorují stav 

svalového napětí, pohyby a polohu segmentŧ těla. Tyto receptory se nazývají 

proprioceptory [4]. 

6.3.1 Proprioceptory 

Ve svalu jsou hlavními proprioceptivními orgány svalová vřeténka. Rozlišujeme 

dva druhy vřetének: tonická neboli statická a fázická neboli dynamická. Svalová 

vřeténka jsou uloţena ve směru podélné osy svalu a reagují na jeho protaţení. Čím více 

je sval protaţen, tím více svalových vřetének je dráţděno. Z vřetének jde do CNS 

informace jak o rychlých (fyzických) změnách délky svalu při pohybu a při udrţování 

polohy tak i o změnách dlouhodobých (tonických) [4, 8]. 

Ve šlachách svalŧ jsou uloţena Golgiho šlachová tělíska, která snímají tahové 

napětí. Napětí nutné k aktivaci těchto receptorŧ musí být daleko větší, neţ to které stačí 

k aktivaci svalového vřeténka. Zmíněné napětí v těchto receptorech vzniká při napnutí 

šlachy během svalové kontrakce nebo při zvýšení svalového tonu. Informace ze 

šlachových tělísek chrání sval i šlachu před přetíţením, protoţe tlumí funkci alfa-

motoneuronŧ příslušného svalu [6, 7, 10]. 

Dalším druhem receptorŧ jsou receptory kloubní. Tyto receptory podávají 

informace o pohybu segmentŧ uvnitř kloubu. Reagují na změny napětí v kloubním 

pouzdru, které vznikají jeho napínáním na konvexní straně kloubu a řasením na straně 

konkávní. Rozlišujeme dva základní typy těchto receptorŧ; s pomalou adaptací 

signalizující polohu kloubních segmentŧ a fungující proto jako goniometr a kloubní 

receptory s rychlou adaptací, které reagují na změnu rychlosti pohybu v kloubu a pŧsobí 

jako tachometr [6]. 
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6.3.2 Taktilní receptory 

K řízení pohybu a udrţování vzpřímeného postavení přispívají také taktilní 

receptory (koţní čití - Ruffiniho a Maissnerovy tělíska). Tyto receptory informují 

o rŧzném rozloţení zátěţe na plantách, které vzniká při vychýlení CoP ze středu 

sustentačního polygonu. Detekují vznikající nestabilitu, kterou je nutno korigovat 

z dŧvodu moţnosti vzniku pádu. Podobnou úlohu má i informace o rozloţení zátěţe 

na pánvi při sedu nebo při jiných polohách z míst, kde se tělo dotýká podloţky a kde 

vzniká reaktivní gravitační tlak [6]. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. MATERIÁL A METODIKA MĚŘENÍ 

7.1 VIRTUÁLNÍ SCÉNY 

 Pro tuto a další souběţně probíhající studie je k dispozici několik scén virtuální 

reality. 

7.1.1 Scéna „Stabilita“ 

Scéna slouţí k základnímu stabilometrickému vyšetření, které je imitací 

Rombergova stoje včetně jeho modifikací. Nám také slouţila k objektivnímu sledování 

stability na začátku a na konci rehabilitačního cyklu [42].  

Během této scény lze sledovat hlavní stabilometrické parametry (Area, CoPx, 

CoPy, CoPv - definice a vzorce viz Kapitola 8). 

Jedná se o nejjednodušší z dostupných scén, která zobrazuje pouze siluetu 

postavy a informuje pacienta o tom, zda má mít oči otevřené či zavřené. Během této 

scény není nutné pouţívat 3D zobrazení ani brýle, jelikoţ se jedná o statické prostředí.  

Pacient stojí na posturografu a podle instrukcí vyšetřujícího a ilustrací 

promítaných na plátno plní poţadované úkoly.  

 

 

Obrázek 7: Virtuální scéna „Stabilita“ 
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7.1.2 Scéna „Subjektivní vertikála“ 

U pacientŧ se závrativými stavy slouţí tato scéna k diagnostice a objektivnímu 

vyšetření vestibulárního aparátu. Pokud vyšetření prokáţe určitou dysfunkci aparátu, lze 

scénu následně pouţít k tréninku kompenzačních mechanizmŧ tohoto systému [42]. 

  Tato scéna je pro testovanou osobu daleko náročnější, jelikoţ vyţaduje jak práci 

s těţištěm, tak i zvýšený nárok na koordinaci oko – ruka.  

Ve scéně je promítán bílý válec, který je vţdy odkloněn o jiný úhel od vertikální 

osy. Cílem této „hry“ je vyrovnat náklon a dostat válec do vertikální polohy. Odchylka 

od svislé polohy odpovídá výchylce těţiště od středu plošiny. Z čehoţ vyplývá, ţe válec 

je ve vertikální poloze pouze tehdy, jeli těţiště testované osoby ve středu opěrné plochy. 

V prŧběhu této scény dotyčná osoba drţí v ruce tlačítko, které slouţí k potvrzení 

vertikální polohy válce. Ve chvíli, kdy si subjekt myslí, ţe je náklon tyče vyrovnán do 

svislého směru, stiskne tlačítko. V tento okamţik software uloţí naměřenou hodnotu 

odchylky do tabulky výsledkŧ. Následně se hodnotí naměřené úhly jednotlivých 

odchylek od skutečného vertikálního postavení tedy 0
o
.  

7.1.3 Scéna „Hvězdné nebe“ 

„Hvězdné nebe“ je určeno k diagnostice a tréninku orientace v prostoru bez 

pravoúhlého souřadného systému u pacientŧ se závrativými stavy [42]. 

V podstatě se jedná o kulovou plochu s podobou hvězdného nebe, která není 

nijak ohraničena pro umocnění prostorového efektu a nemá ani souřadný systém. Scéna 

reaguje na změnu polohy těţiště testované osoby buď souhlasně (ve směru pohybu 

těţiště) nebo nesouhlasně (proti směru pohybu těţiště). 

Úkolem je udrţet zpřímený a klidný stoj po celou dobu měření. Toto vyšetření je 

analogií vyšetření stoje o široké či úzké bázi s otevřenýma očima. S tím rozdílem, ţe 

zde jsou ztíţené podmínky z dŧvodu absence pevného bodu. 
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Obrázek 8: Virtuální scéna „Hvězdné nebe“  

 

7.1.4 Scéna „Hra s míči“ 

Cílem této scény je zlepšit posturální stabilitu, prostorovou orientaci a kognitivní 

funkce testované osoby [42]. 

Základem je červený míč, jehoţ umístění a pohyb po scéně vychází z pozice a 

pohybu pacientova těţiště. Během hry jsou v prostoru scény zobrazovány kromě 

červeného míče také míče barevné. Úkolem pacienta je dotknout se barevného míče 

míčem červeným.  

Výsledky této scény mají velký motivační příslib. Testované osobě je po 

ukončení scény, ukázáno skóre efektivity jeho pohybŧ. Toto skóre se vypočítává jako 

poměr ideální dráhy mezi zobrazovanými barevnými míči k dráze opsané pacientovým 

těţištěm tedy míčem červeným. Maximální moţné skóre je 100 % [43]. 

 

Náročnost scény lze zvyšovat úpravou následujících parametrŧ: 

1. Délka měření mŧţe být omezena časem nebo počtem barevných míčŧ. 

2. Poloha zobrazených barevných míčŧ mŧţe být v rozích nebo kdekoliv v prostoru 

scény. 

3. Prodlouţením času, který musí červený míč setrvat v kontaktu s míčem barevným. 

4. Rŧznou velikostí barevného míče. 

5. Citlivosti plošiny určující, jakou mírou bude červený míč reagovat na změnu polohy 

těţiště.  
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Obrázek 9: Virtuální scéna „Hra s míči“ 

 

7.2 TESTOVANÝ SOUBOR 

7.2.1 Charakteristika souboru probandů 

Pro dosaţení cíle definovat z naměřených hodnot hranice oddělující fyziologické 

a patologické hodnoty velikosti posturálních regulací, jsme zahrnuli do souboru 

probandŧ 50 náhodně vybraných zdravých osob ve věku 22 - 49 let. Jednalo se o 

smíšenou skupinu muţŧ a ţen, ve které byl prŧměrný věk ţen 25,3 a muţŧ 30,8 let. 

Kaţdou oslovenou osobu jsme nejdříve seznámili s účelem práce a jejím 

moţným přínosem. Pokud byl projeven zájem o účast na tomto výzkumu, poskytli jsme 

další informace spojené s metodikou měření a s moţnými riziky. V případě dohody 

proband podepsal informovaný souhlas viz Příloha 4.  

7.2.2 Charakteristika souboru pacientů 

Dále byli pro tuto práci vybráni tři pacienti, 2 ţeny a 1 muţ s rŧznými 

neurologickými diagnózami. Ve dvou případech se jedná o CMP a v jednom o 

polytrauma. Věkové rozloţení je 73, 66 a 46 let. Jednalo se o pacienty docházející na 

Kliniku rehabilitačního lékařství. Při jedné z návštěv byl pacient osloven s nabídkou, 

zda nemá zájem o účast na tomto výzkumu. Hlavním kritériem výběru byla porucha 

posturální stability, schopnost samostatného stoje a ochota spolupracovat. 
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7.3 ORGANIZACE A PODMÍNKY TESTOVÁNÍ 

Veškerá měření proběhla v ulici Studničkova na Praze 2 v budově 

meziuniverzitního pracoviště ČVUT Fakulty biomedicínckého inţenýrství a 1. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy. Laboratoř, ve které probíhalo měření, je speciálně upravená 

a zařízená tak, aby zcela splňovala poţadavky na korektní prŧběh měření. Po vstupu do 

laboratoře není vyšetřovaná osoba ničím rušena a má ideální podmínky k soustředění se 

na jednotlivé úkoly spojené s měřením. 

 Nejdŧleţitější pouţité vybavení včetně technických parametrŧ (viz Kapitola 

7.5). Ve všech měřeních byly pouţity stejné pomŧcky a přístroje z dŧvodu probíhajícího 

testování technického zázemí.  

Měření u pacientŧ proběhlo celkem 10 krát během 5 - 6 týdnŧ a poté ještě 

jednou po 1 měsíci jako měření kontrolní. Na kaţdé měření bylo vyčleněno 60 minut. 

Z organizačních dŧvodŧ nebylo moţné, aby jednotlivá měření testovaných osob 

probíhala vţdy ve stejný čas. Ale podařilo se nám zajistit, aby u jednotlivých osob 

proběhla měření alespoň ve stejnou denní dobu a to odpoledne. Tento fakt by mohl mít 

určitý vliv na výsledky měření z dŧvodu eventuální únavy z předešlé denní činnosti. 

Přes to však nepředpokládáme, ţe by se vliv únavy výrazně projevil na výkonu 

pacientŧ, kteří se zúčastnili přímo našeho měření, protoţe všichni byli v relativně dobré 

fyzické kondici. Ale pro následné studie bychom doporučili přesunout měření spíše do 

ranních hodin.  

Měření probandŧ probíhalo v rŧzný čas v závislosti na jejich moţnosti příchodu, 

která byla limitována především pracovní dobou v zaměstnání. Ani zde však 

nepředpokládáme vliv únavy na výsledky měření.   

Během všech měření, které osoby podstoupily, jsme postupovali jednotně. 

Naměřená data byla ihned uloţena do paměti aplikace Virtuální realita v rehabilitaci a 

následně zpracovány do tabulek a grafŧ.  
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Obrázek 10: Schéma rozmístění aparatury (Převzato z [43]) 

1. Stabilometrická plošina, 2. Projekční plátno, 3. Infračervený emitor, 4. Projektor, 5. 

Zrcadlo 

 

7.4 METODIKA MĚŘENÍ 

Dříve, neţ jsme přikročili k samotnému procesu měření, vysvětlili jsme 

vyšetřované osobě prŧběh měření a seznámili ji s jednotlivými virtuálními scénami. 

Současně jsme si připravili dokumentaci a vyplnili potřebné administrativní údaje 

v daném programu. 

Uvnitř laboratoře byla vţdy pouze jedna vyšetřovaná osoba. Tímto opatřením 

jsme se chtěli vyvarovat narušení koncentrace subjektu a tím minimalizovat moţné 

zkreslení naměřených výsledkŧ. 

Dříve, neţ se testovaná osoba postavila na Balance Board, poţádali jsme ji o 

vyzutí z obuvi
9
. Poté, se postavila na plošinu a zaujala stabilní pozici se správným 

uloţením plosek. Abychom docílili potřebného a správného postavení, byla vyrobena 

předloha, podle které následně docházelo ke korekci postavení chodidel. Pokud měl i 

přes to dotyčný(á) problémy s nastavením se do ideální pozice, pomohli jsme mu. 

Následně jsme mimo oficiální měření spustili jednu z virtuálních scén a zjišťovali jsme 

pocity testovaného a funkčnost vybavení. Dŧleţité bylo především ujistit se, zda vidí 

virtuální scénu ve 3D zobrazení. Následně jsme začali s prováděním vlastního měření. 

                                                 
9
 Pozn.: S touto prosbou bych se obracel pouze na pacienty, kterým vyzutí nedělá problémy.   
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7.4.1 Vlastní měření 

Danou osobu jsme upozornili na zahájení, ale ponechali jsme ji ještě krátkou 

časovou prodlevu na získání koncentrace. V okamţiku, kdy byl subjekt připraven, jsme 

začali postupně spouštět jednotlivé virtuální scény. Kaţdý pacient měl individuálně 

sestavenou jednotku měřených scén podle svých schopností a diagnózy. Potom, co byla 

sestavena ideální jednotka, bylo pořadí a nastavení scén v kaţdém měření stejné. 

Níţe je uvedeno pořadí scén, jak byly spouštěny skupině probandŧ. 

 

Pořadí virtuálních scén: 

1. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči otevřené 

2. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči zavřené 

3. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči otevřené 

4. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči zavřené 

5. Stabilita - stoj na jedné noze (pravá) – oči otevřené  

6. Stabilita - stoj na jedné noze (pravá) – oči zavřené 

7. Stabilita - stoj na jedné noze (levá) – oči otevřené  

8. Stabilita - stoj na jedné noze (levá) – oči zavřené  

9. Hra s míči – level 1 

10. Hra s míči – level 2 

11. Hra s míči – level 3 

12. Hra s míči – level 4 

13. Hra s míči – level 5 

14. Hra s míči – level 6 

15. Hra s míči – level 7 

16. Hra s míči – level 8 

17. Hra s míči – level 9 

18. Hra s míči – AP1 

19. Hra s míči – LL1 

20. Hra s míči – Kraje1 

21. Hra s míči – Čas1 

22. Subjektivní vertikála 

23. Hra s míči – level 1‟ 
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24. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči otevřené 

25. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči zavřené 

26. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči otevřené 

27. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči zavřené 

28. Stabilita - stoj na jedné noze (pravá) – oči otevřené 

29. Stabilita - stoj na jedné noze (pravá) – oči zavřené 

30. Stabilita - stoj na jedné noze (levá) – oči otevřené 

31. Stabilita - stoj na jedné noze (levá) – oči zavřené 

 

Postup měření scény ,,Hra s míči“ 

 U této scény jsme si předvolili 9 obtíţností (levelŧ), které se mezi sebou lišily 

časem (0,1 – 4s), po který musel červený míč zŧstat v kontaktu s barevným, aby se 

následně barevný zobrazil na další pozici. Předvolili jsme si ještě několik dalších 

nastavení, která jsou podrobněji popsány dále.    

Vţdy se začínalo levelem 1. Ze skóre z tohoto levelu se vypočítala polovina, ta 

byla směrodatná pro další měření. Kaţdé skóre z následného levelu muselo být vyšší 

neţ polovina skóre z levelu 1, pokud tato podmínka nebyla splněna, opakovalo se 

měření daného levelu. Takto se postupovalo vţdy aţ do doby, neţ bylo naměřeno 

celkem 9 opakování a nebylo dŧleţité, u kterého levelu testovaná osoba skončila.  

Tato hra má ještě další moţnosti nastavení, které jsme navolili před začátkem 

celého cyklu. Například nastavení s názvem AP1, při kterém se barevný míč zobrazoval 

tak, aby nutil testovanou osobu reagovat pohybem těţiště především v 

anterioposteriorním směru. Obdobou předešlého nastavení je scéna s názvem LL1, jen 

s tím rozdílem, ţe míč byl zobrazován tak, aby inicializoval pohyb do laterolaterálního 

směru. Dále jsme vytvořili nastavení s názvem Kraje1, které zobrazovalo barevný míč 

v krajních polohách prostoru scény. A jako poslední scénu s názvem Čas, ve které šlo o 

to dotknout se, co největšího počtu barevných míčŧ v časovém limitu 120 vteřin.  

Po naměření předešlé hry se všemi jejími nastaveními následovala scéna 

„subjektivní vertikála“. Po jejím skončení byl ještě jednou naměřen level 1 z dŧvodu 

zjištění, jaký vliv mělo předešlé měření na práci s těţištěm dotyčné osoby. Především 

nás zajímalo, zda došlo ke zvýšení skóre oproti prvnímu pokusu, coţ by naznačovalo na 

pozitivní tréninkovou hodnotu této scény. 
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Po skončení kaţdé scény jsme se ptali na to, jak se dotyčný(á) cítí a zda mŧţe 

pokračovat v dalším měření, nebo jestli se chce posadit a odpočinout si.  

Celého popsaného procesu měření se vţdy zúčastnili dvě zaškolené osoby, 

přičemţ jedna z nich obsluhovala řídící PC a druhá se starala o testovanou osobu.  

 

 

 

 

Obrázek 11: Proband na testovací plošině Balance Board s nasazenými shutter glasses 

  

7.5 POUŢITÉ VYBAVENÍ 

Následující kapitola je věnována popisu veškerého hardwarového a 

softwarového vybavení, které je pouţívané v laboratoři virtuální reality. Popsány jsou, 

jak komponenty komerčně dostupné, tak i komponenty vyvinuté přímo pro tuto 

laboratoř. 

7.5.1 Hardware  

Řídicí počítač 

V laboratoři je celý systém virtuální reality řízen jedním centrálním počítačem. 

Jedná se o osobní počítač, který běţí na platformě x86. Jádrem stroje je výkonný 

čtyřjádrový processor Intel Core 2 Quad o taktu 2,66 GHz. Počítač má k dispozici 4 GB 

operační paměti typu DDR2 s kmitočtem sběrnice 1066 MHz a pevný disk o kapacitě 
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500 GB. Počítač kromě zvýšených nárokŧ na grafickou kartu vyhovuje také 

poţadavkŧm na velmi tichý provoz. Aby bylo dosaţeno poţadované úrovně hluku je na 

procesoru počítače nainstalován nestandardní chladič a také napájecí zdroj byl volen s 

tímto ohledem [43]. 

Grafická karta 

 Řídící počítač je vybaven grafickou kartou nVidia Quadro FX 1400. Jedná se o 

grafickou kartu, určenou k profesionálnímu pouţití, která je svou konstrukcí a 

vybavením přímo předurčena pro zobrazování stereoskopických scén. 

Grafická karta podporuje víceprocesorové renderování SLI, coţ znamená, ţe v 

případě nedostačujícího grafického výkonu je moţné sestavu rozšířit o další podobnou 

kartu, která se následně po propojení se stávajícím hardwarem bude na vykreslování 

podílet. Karta disponuje několika digitálními výstupy s rozhraním DVI a jedním 

speciálním třípinovým mini - DIN konektorem pro připojení infračerveného emitoru 

[43]. 

Infračervený emitor 

V systému aktivní stereoskopické projekce se vyuţívají aktivně řízené brýle. V 

našem případě se jedná o brýle řízené infračerveným signálem. Z tohoto dŧvodu je 

dalším nezbytně nutným komponentem emitor, tedy vysílač řídicího signálu. Jedná se o 

jednoduché zařízení, které je připojeno ke speciálnímu konektoru grafické karty.  

Grafická karta vysílá do emitoru impulzy, které udávají, kdy bude vykreslován 

obraz pro levé oko a kdy pro oko pravé. Emitor tyto impulzy pomocí matice 

infračervených svítivých diod převádí na řídicí signál, který je následně zpracováván 

brýlemi. Experimentálně bylo zjištěno, ţe pro optimální pokrytí celé laboratoře řídícím 

signálem je zapotřebí dvou emitorŧ. Jejich rozmístění po laboratoři je takové, ţe jeden 

je umístěn na horní hraně rámu projekčního plátna a druhý je poloţen na náhledovém 

CRT monitoru [43]. 

Stereoskopické brýle 

Během našeho měření jsme pouţívali brýle NuVision 60GX od společnosti 

Technologies Inc.. Tyto brýle jsou cílené k profesionálnímu vyuţití. Výhodou 

konstrukce těchto brýlí je dokonalé odstínění periferních světelných vjemŧ, které by 

mohly kazit výsledný dojem virtuální scény.  
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Jedná se o aktivní stereoskopické brýle, přijímající řídící signál z infračerveného 

emitoru, kterým je řízeno zatmívání levého či pravého skla. "Skla" těchto brýlí obsahují 

vrstvou tekutých krystalŧ, které tvoří prŧhlednou či neprŧhlednou clonu v závislosti na 

přivedeném signálu. Tato technologie je nazývána Pi-cell. Nevýhodou této technologie 

je, ţe clona z krystalŧ nezajistí úplné zakrytí neaktivního oka, ale pouze jeho ztmavení, 

coţ mŧţe při vysoce kontrastních scénách zpŧsobovat rušivé přeslechy v obraze [43]. 

VGA splitter 

Toto zařízení slouţí k rozdvojení výstupního signálu z grafické karty. Jedna 

větev je přivedena na vstup náhledového CRT monitoru a druhá na vstup projektoru. 

Větev projektoru je navíc z dŧvodu pouţití dlouhého kabelu aktivně zesilována, coţ 

zabrání útlumu analogového grafického signálu. Větev monitoru podporuje zpětnou 

komunikaci a celá sestava tak funguje jako Plug And Play komplet [43]. 

Projektor 

Aktivní stereoskopická projekce je zajištěna jedním projektorem. Tento 

projektor se od běţných liší pouze obnovovací frekvencí, která je v tomto případě 

dvojnásobná. Pouţíváme projektor DepthQ InFocus, který při rozlišení obrazu 1024 x 

768 pixelŧ pracuje s obnovovací frekvencí 120 Hz. Kaţdé oko tedy dostává obraz 

60krát za vteřinu. 

Projektor pracuje na bázi technologie DLP (Digital Light Processing), jeţ byla  

vyvinuta společností Texas Instruments a vyuţívá DMD čip (Digital Micromirror 

Device). Čip je tvořen maticí zrcátek o miniaturních rozměrech, kaţdé z nich pak 

přísluší jednomu pixelu výsledného obrazu. Paprsek z projekční lampy je neustále 

směrován na DMD čip, kde je zrcátky buď odraţen přes optiku projektoru dále na 

plátno, nebo je odraţen na vrstvu pohlcující světlo, coţ má za dŧsledek černobílý obraz 

[43]. 

Barevný obraz je vytvářen pomocí rotujícího kotouče, který je umístěn mezi 

DMD čipem a projekční lampou. Rotující kotouč obsahuje čtyři prŧsvitné kruhové 

výseče s barevnými filtry pro základní barvy RGB (červenou, zelenou a modrou), 

poslední čtvrtá výseč je čirá. Díky rotaci kotouče dopadá v daném časovém okamţiku 

na matici zrcátek pouze světlo jedné barvy. Řízené naklápění miniaturních zrcátek při 

současné synchronizaci s rotací kotouče umoţňuje vznik barevného obrazu. 
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CRT monitor 

V laboratoři je pouţit vysokofrekvenční CRT monitor (Cathode ray tube), který 

je pro nás výhodnější z dŧvodu vyšší obnovovací frekvence, neţ kterou disponují LCD 

panely. 

Nevýhodou je však připojení monitoru, které je uskutečněno přes VGA splitter 

ke stejnému výstupu grafické karty jako je připojen projektor. Tento fakt limituje 

pouţitelné rozlišení obrazu na pouze maximální rozlišení projektoru tedy na 1024 x 768 

px při frekvenci 120 Hz [43].  

LCD display 

Jedná se o běţný digitální kancelářský LCD display, který je připojen k řídicímu 

počítači a slouţí k samotnému ovládání počítače. Zatímco je na CRT monitoru a plátně 

promítána virtuální scéna, na plochém panelu mŧţe obsluha scénu ovládat nebo 

sledovat měřené parametry. 

Plátno a zrcadlo 

Obraz virtuální scény byl promítán na plátno, které je přímo určené pro zpětnou 

projekci. Plátno o rozměrech projekční plochy 2,6 x 1,9 m je napnuto na rámu 

s podstavcem a jeho materiál je optimalizovaný pro 3D projekci. 

Samotný projektor je umístěn na stativu pod plátnem. Stativ umoţňuje velmi 

jemné polohování a přesnou aretaci. 

Obraz emitovaný projektorem je nejprve vyslán k zrcadlu, které je umístěné na 

podstavci u protější stěny, zde se odrazí a aţ poté dopadá na plátno. Touto cestou lze 

snadno docílit velkého obrazu na plátně i v menších prostorách laboratoře. 

Tlačítko pro pacienta 

Na základě poţadavku lékařŧ z Kliniky rehabilitačního lékařství byl vyvinut 

hardwarový nástroj pro získání zpětné vazby ze scény „Subjektivní vertikála“. Jedná se 

o jednoduché zařízení s jedním tlačítkem, které imituje stisk klávesy SpaceBar 

(mezerník). Testovaná osoba drţí tento nástroj během měření v ruce a v případě nutnosti 

zmáčknutím tlačítka vyšle znamení do řídicího počítače. K počítači se připojuje pomocí 

rozhraní USB a obsahuje integrovaný 5m kabel. Jedná se skutečně o nástroj určený 

zejména k prvotnímu testování [43]. 
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Obrázek 12: Tlačítko pro pacienta 

 

Stabilometrická plošina Balance Board 

Softwarová aplikace, vyvinutá pro laboratoř v rámci diplomové práce Ing. 

Adama Bohunčáka, počítá s pouţitím plošiny Wii Balance Board. Jedná se o komerční 

produkt, pŧvodně určený k pouţití s herní konzolí Nintendo Wii [36]. 

Věděli jsme, ţe bylo provedeno, jiţ mnoho studií po celém světě, která se 

zabývala moţnostmi vyuţití celého systému Nintenda Wii v rámci rehabilitace. Byl 

testován, jak pacienty, tak samotnými terapeuty s povětšinou kladnou odezvou. Většina 

účastníkŧ podílejících se na těchto studiích se shodla, ţe se jedná o vhodný a účelný 

doplněk ordinované terapie. I tento fakt přispěl k rozhodnutí pouţít a zároveň otestovat 

plošinu Balance Board v našich podmínkách.  

Plošina disponuje standardizovaným rozhraním, a proto ji lze po drobných 

úpravách spojit s počítačem v laboratoři. Svými parametry je Balance Board pro 

potřeby stabilometrických měření zcela vyhovující a to nejen z dŧvodŧ čtyř 

tenzometrických mŧstkŧ (po jednom v kaţdém rohu), ale také tím, ţe vzorkuje a odesílá 

data s frekvencí vyšší neţ 60 Hz, přičemţ diagnosticky významné frekvence se nachází 

přibliţně v rozmezí 0 aţ 5 Hz. Schannonŧv teorém je tedy splněn s velkou rezervou [35, 

43]. 

Plošina pro komunikaci s okolním zařízením pouţívá prŧmyslový standard IEEE 

802.15.1 (Bluetooth). Pracovní frekvenční pásmo tohoto bezdrátového komunikačního 

protokolu je 2,4 GHz. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím metody FHSS 

(frequency hopping spread spectrum), při níţ dochází během jedné sekundy k 1600 
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přeladění mezi 79 frekvenčními kanály s rozestupem 1 MHz, coţ zajišťuje dostatečnou 

odolnost proti rušení signálu na jednotlivých frekvencích [43]. 

Párování plošiny s počítačem neprobíhá zcela standardně, zatímco s herní 

konzolí začne plošina komunikovat ihned, po stisknutí předního tlačítka, s počítačem se 

musí pokaţdé znovu spárovat. Dříve to znamelo sejmout plastový kryt baterií na spodní 

části plošiny a stisknout synchronizačni tlačítko. Tento problém byl odstraněn ještě před 

začátkem této práce přepojením pinŧ fast-on konektorŧ, tak aby přední tlačítko slouţilo 

k iniciaci párování. Po dokončení měření stačí pouze párování s plošinou softwarově 

ukončit a plošina se do několika sekund sama vypne. 

 

 

 

  

 

A:     B:    C: 

 

 

Obrázek 13: Ukázky výše popsaného technického vybavení 

 

A: Nintendo Wii Balance Board (převzato z 

http://www.wiifit.cz/pro_cojebalance/pro_cojebalance.php) 

B: Projektor InFocus-DepthQ (převzato z http://www.aboutprojectors.com/InFocus-

DepthQ-projector.html) 

C: Universální IR vysílač G3D II (převzato z http://shop.gali-

3d.com/katalog_detail/katalog_detail.php?id=121) 

 

7.5.2. Software 

Aplikace „Rehabilitace ve virtuální realitě“ 

Aplikaci „Rehabilitace ve virtuální realitě“ vytvořil v rámci diplomové práce 

Ing. Adam Bohunčák z Fakulty biomedicínckého inţenýrství ČVUT. Tato aplikace 

slouţí k administraci osobních údajŧ a naměřených dat. 

Při zakládání nového záznamu do databáze je potřeba vyplnit nejdříve osobní 

údaje pacienta (křestní jméno, přijmení, RČ a výšku), poté se dotyčný(á) postaví na 

Balance Board, která automaticky vyplní kolonku hmotnost. Zbylé kolonky datumu 

http://www.wiifit.cz/pro_cojebalance/pro_cojebalance.php


 47 

narození a pohlaví jsou vyplněny počítačem. Po uloţení údajŧ se otevře hlavní okno 

aplikace. 

 

 

Obrázek 14: Zadání osobních údajŧ: 

  

 V levé části hlavního okna aplikace jsou zobrazeny osobní údaje pacienta. V 

pravém horním rohu jsou volby týkající se virtuálních scén. Lze tu nastavit typ scény a 

obtíţnost, pokud máme tyto parametry vybrány, mŧţeme zmáčknout tlačítko start a 

aplikace přejde do reţimu měření. Ve zbývající části okna se nachází archiv měření. Po 

kliknutí na záznam se otevře okno s vyhodnocením příslušného měření. 

 

 

Obrázek 15: Hlavní okno 
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V levé části okna jsou uvedeny základní informace o proběhlé scéně, měřené 

osobě a číselné hodnoty vybraných parametrŧ. Ve střední části okna se nachází grafické 

zobrazení měření. Poslední část zobrazuje nastavení scény a časové údaje o jejím 

prŧběhu. 

 

Obrázek 16: Okno s vyhodnocením měření 

 

Veškeré záznamy jsou archivovány, proto není problém si kdykoliv najít 

předešlé měření dané osoby a ukázat mu rozdíly mezi jednotlivými měřeními, coţ je 

velmi dŧleţité pro biofeedback a motivaci pacienta. 

 

AutoSignal v1.7 

Dalším programem, který jsme pouţili, byl AutoSignal verze 1.7. Tento program 

nám slouţil ke zpracování dat z předešlé aplikace za účelem získání spektrální analýzy 

vývoje polohy těţiště. Výhodou tohoto programu bylo, ţe dokázal provést tuto analýzu 

z náhodného signálu. Tuto vlastnost jsme potřebovali, protoţe náš signál z dŧvodŧ 

zpoţdění při přenosu dat z Balance Board přes technologii Bluetooth do řídícího PC 

vzorkovací frekvenci postrádal. 
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8. METODY ZPRACOVÁNÍ DAT 

8.1 Metody zpracování výsledků jednotlivých scén  

Pro hodnocení posturální stability jsem v případě scény „Stabilita“ pouţil 

hodnoty CoPx, CoPy, CoPv a Area. Definice a vzorce jednotlivých sledovaných 

parametrŧ jsou uvedeny dále. Hodnoty těchto parametrŧ jsem přepsal do tabulek v 

Microsoft Excel 2007. Poté jsem je upravil aritmetickými úkony do finální podoby, ze 

které jsem posléze získal základní statistické veličiny Prŧměr, Median, Max a Min.  

Měření stability 

Datum 

 

1. měření 2. měření 
CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

17.1. 22,5 21,7 60,8 206,6 27,3 21,5 57,1 349,2 

19.1. 23,0 30,6 66,3 308,0 35,2 15,7 57,5 123,2 

24.1. 22,8 23,6 56,6 187,8 17,7 14,7 53,2 158,3 

26.1. 17,7 14,5 52,2 172,2 25,2 33,9 56,7 385,9 

31.1. 29,6 28,9 74,1 129,0 21,4 35,3 86,0 202,5 

2.2. 25,6 20,3 54,7 418,3 18,0 13,1 51,6 167,8 

7.2. 13,4 21,2 53,6 287,6 22,0 34,8 57,9 161,9 

9.2. 34,7 46,6 32,4 329,5 30,0 14,3 60,9 188,3 

22.3. 15,6 25,3  49,3 186,2 25,8 23,8  55,8  193,7 

Průměr 22,8 25,9 55,6 247,2 24,7 23,0 59,6 214,5 

Median 22,8 23,6 54,7 206,6 25,2 21,5 57,1 188,3 

Max. 34,7 46,6 74,1 418,3 35,2 35,3 86,0 385,9 

Min. 13,4 14,5 32,4 129,0 17,7 13,1 51,6 123,2 

Obrázek 17: Ukázka tabulky s hodnotami odchylek ze scény „Stabilita“ 

 

Kromě základních statistických veličin jsem z hodnot vypočetl také poměr 

zlepšení či zhoršení mezi stejnými měřeními, která byly provedena v jednotlivé dny. 

Vţdy je počítáno s předpokladem, ţe druhé měření v sadě bude úspěšnější neţ první. 

Coţ znamená, ţe pokud je před hodnotou v tabulce znaménko (-), předpoklad se 

nepotvrdil
10

.  

Tento poměr jsem počítal pouze pro naše směrodatné parametry, kterými jsou 

CoPx a CoPy u zbylých parametrŧ by tyto výsledky byly jiţ nadbytečné. Zlepšení / 

                                                 
10

 Tedy hodnota odchylky 2. měření je vyšší, neţ v případě 1. měření. 
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zhoršení je udáno jak v příslušných jednotkách ( v mm) tak v procentech (%). Výsledky 

poslouţily k vzájemnému porovnání jednotlivých měření a ke zjištění progrese v terapii.  

 

 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

17.1. -4,8 0,2 -21,3 0,9 

19.1. -12,2 14,9 -53,0 48,7 

24.1. 5,1 8,9 22,4 37,7 

26.1. -7,5 -19,4 -42,4 -133,8 

31.1. 8,2 -6,4 27,7 -22,1 

2.2. 7,6 7,2 29,7 35,5 

7.2. -8,6 -13,6 -64,2 -64,2 

9.2. 4,7 32,3 13,5 69,3 

22.3. -10,2 1,5 -65,4 5,9 

Průměr -2,0 2,8 -17,0 -2,5 

Median -4,8 1,5 -21,3 5,9 

Obrázek 18: Ukázka tabulky s hodnotami zlepšení / zhoršení ze scény „Stabilita“ 

 

Pro znázornění a lepší orientaci ve výsledcích jsem vytvořil ze zmíněných 

tabulek mnoţství grafŧ. V kaţdém grafu je znázorněno několik křivek, modrá křivka 

představuje vţdy hodnoty 1. měření a červená hodnoty 2. měření. Dále jsou v některých 

grafech vykresleny spojnice trendu, které mají stejnou barvu jako křivky, ke kterým 

patří. Tyto spojnice jsem zařadil do grafu z dŧvodu znázornění progrese během celého 

cyklu měření.     

 

Obrázek 19: Ukázka výsledného grafu 
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V případě scény „Hra s míči“ bylo sledovaným parametrem skóre. Skóre je 

ekvivalentem efektivity pohybu pacienta. Vypočítává se, jako poměr ideální dráhy mezi 

zobrazenými barevnými míči ku reálné dráze opsané pacientovým těţištěm na stejné 

trase. Maximální moţné skóre je 100 a jednotkou jsou %. 

Získaná data z jednotlivých nastavení této „hry“ jsem zpracoval obdobným 

zpŧsobem jako hodnoty ze scény „stabilita”. Věnoval jsem však větší pozornost 

vzájemnému porovnání dat naměřených na počátku a na konci celého cyklu měření. 

Grafy týkající se této scény jsou tvořeny a interpretovány stejným zpŧsobem 

jako grafy u měření stability. 

Výsledky ze scény „Subjektivní vertikála“ jsem sice z aplikace exportoval také, 

ale po vytvoření tabulek jsem zjistil, ţe následné hodnocení a získání validních 

výsledkŧ je téměř nemoţné. Především z dŧvodu náhodného generování hodnot 

počátečních úhlŧ. Nelze proto provést vzájemné porovnání jednotlivých měření. Jediné 

moţné vyhodnocení je například zjištění kolikrát během jednoho měření testovaná 

osoba odhadla přesnou vertikální polohu válce.  

8.2 Tvorba hranice mezi fyziologickou a patologickou velikostí post. regul. 

Nejdříve jsem chtěl vytvořit výše zmíněné hranice pomocí Gaussova rozdělení 

pravděpodobnosti. Během tvorby jsem však zjistil, ţe pouţítí tohoto rozdělení není 

vhodné, jelikoţ se pouţívá pro symetricky rozloţená data. Data, ze kterých jsem 

vycházel, rovnoměrně rozloţena nebyla, a to především z dŧvodu absence záporných 

hodnot, jelikoţ vycházíme z CoPx a CoPy, které představují maximální výchylky ve 

svých osách, tedy pouze kladné hodnoty. 

 Jako druhou variantu jsem zvolil Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti, které 

vyjadřuje počet výskytŧ málo pravděpodobných, řídkých jevŧ v určitém časovém resp. 

objemovém intervalu [44]. 

 

Pravděpodobnostní funkce je definována vztahem:     

kde χ diskrétní náhodná veličina, nabývající 

celočíselných hodnot…a λ je parametr [44]. 

 

Z tohoto rozhodnutí vyplynula nutnost dalších úprav dat. Po jejich úpravě jsem 

vytvořil škálu hodnot po 1 mm, k této škále jsem následně přiřadil četnost, se kterou se 
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hodnoty v datech vyskytují a vloţil do tabulky. Poté jsem vytvořil graf četnosti, kterým 

jsem proloţil křivku Poissonova rozdělení, za parametr λ jsem dosadil celkový medián 

příslušného CoP. Uvnitř tohoto rozdělení se nacházejí fyziologické hodnoty odchylek 

těţiště.  

 

Obrázek 20: Ukázka Poissonova rozdělení s viditelným rozmezím fyziologických 

hodnot odchylek uvnitř 

 

8.3 Měřené a vyhodnocované posturografické parametry 

Parametr plocha (Area): označuje velikost plochy, kterou opíše těţiště těla za 

jednu vteřinu. Udává se v mm
2 
s

-1
.  

 

Obrázek 21: Celková plocha statokineziogramu (Převzato z [45]) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61

Č
et

n
o

st
 j

ev
u

Odchylka v (mm)

CoPx - Poissonovo  rozdělení



 53 

 

CoPx: udává velikost změny těţiště těla v laterolaterálním směru, ve směru osy 

x. Jednotkou jsou mm [46].     

 

 

Obrázek 22: Amplituda stabilogramu v laterolaterálním směru (Převzato z [45]) 

 

 

CoPy: určuje velikost změny těţiště těla v anteroposteriorním směru, ve směru 

osy y. Jednotkou jsou mm [46]. 

 

 

Obrázek 23: Amplituda stabilogramu v anteroposteriorním směru (Převzato z [45]) 

 

Parametr dráha (Way) v mém případě CoPv: jedná se o součet velikostí 

vektorŧ v osmi základních směrech za 1 sekundu. Vyjadřuje tak celkovou dráhu těţiště 

těla v reálném čase. Základní jednotkou této veličiny jsou mm.s
-1

 [14]. 

 

 

Obrázek 24: Index rychlosti (Převzato z [45]) 

 

 

 

 

Obrázek 25: Index rychlosti stabilogramu v laterolateralním směru, kde t je čas vzorku 

(Převzato z [45]) 
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Obrázek 26: Index rychlosti stabilogramu v anteroposteriorním směru, kde t je čas 

vzorku (Převzato z [45]) 

 

Rombergův kvocient: se vypočítá jako poměr dráhy a plochy při otevřených a 

následně i zavřených očích. Tento parametr vypovídá o vlivu vizuální kontroly na 

stabilitu stoje [14]. 

Při vyhodnocování tohoto kvocientu jsem narazil během výpočtu na komplikaci, 

která mě vede k domněnce, ţe aplikace nesprávně generuje hodnoty parametru Area.  

8.4 Analýza spektra pohybu těţiště 

Ve většině případŧ se k analýze signálu pouţívá rychlá Fourierova transformace 

(FFT). Nevýhodou tohoto algoritmu je, ţe ho lze pouţít pouze na kompletní a 

rovnoměrně rozloţené data. Data, které generovala a zasílala Balance Board, 

nesplňovala ani jednu z výše zmíněných podmínek, proto bylo pouţití FFT vyloučeno. 

Musel jsem tedy hledat jinou metodu, která by umoţnila analyzovat naše ne zcela 

ideální data. 

Jako alternativu za FFT jsem zvolil Lomb - Scargle periodogram, který s 

úspěchem pouţili Earl F. Glynn a kol. ve své studii k nalezení pravidelných vzorŧ v 

nerovnoměrně rozloţené genové expresi. [47]. 

Tento periodogram poskytuje přímou metodu, jak lze doplnit chybějících 

hodnoty a nerovnoměrně rozloţené časové body. 
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9. HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

 

9.1 PACIENT Č.1 

Jméno pacienta: J. J. 

Pohlaví: muţ 

Rok narození: 1938 

Výška: 175 cm 

Váha: 80 kg 

 

Výsledky scény „Stabilita“ 

Stoj - oči otevřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené  

Datum 

 

1. měření 2. měření 
CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

17.1. 22,5 21,7 60,8 206,6 27,3 21,5 57,1 349,2 

19.1. 23,0 30,6 66,3 308,0 35,2 15,7 57,5 123,2 

24.1. 22,8 23,6 56,6 187,8 17,7 14,7 53,2 158,3 

26.1. 17,7 14,5 52,2 172,2 25,2 33,9 56,7 385,9 

31.1. 29,6 28,9 74,1 129,0 21,4 35,3 86,0 202,5 

2.2. 25,6 20,3 54,7 418,3 18,0 13,1 51,6 167,8 

7.2. 13,4 21,2 53,6 287,6 22,0 34,8 57,9 161,9 

9.2. 34,7 46,6 32,4 329,5 30,0 14,3 60,9 188,3 

22.3. 15,6 25,3  49,3 186,2 25,8 23,8  55,8  193,7 

Průměr 22,8 25,9 55,6 247,2 24,7 23,0 59,6 214,5 

Median 22,8 23,6 54,7 206,6 25,2 21,5 57,1 188,3 

Max. 34,7 46,6 74,1 418,3 35,2 35,3 86,0 385,9 

Min. 13,4 14,5 32,4 129,0 17,7 13,1 51,6 123,2 

Tab. 1: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje 

s otevřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

17.1. -4,8 0,2 -21,3 0,9 

19.1. -12,2 14,9 -53,0 48,7 

24.1. 5,1 8,9 22,4 37,7 

26.1. -7,5 -19,4 -42,4 -133,8 

31.1. 8,2 -6,4 27,7 -22,1 

2.2. 7,6 7,2 29,7 35,5 

7.2. -8,6 -13,6 -64,2 -64,2 

9.2. 4,7 32,3 13,5 69,3 

22.3. -10,2 1,5 -65,4 5,9 

Průměr -2,0 2,8 -17,0 -2,5 

Median -4,8 1,5 -21,3 5,9 

Tab. 2: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 
CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 2: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPy v jednotlivých dnech 

 

Výsledky tohoto měření jen z části splňují předpoklady. V případě CoPx jsou 

naměřené hodnoty z 2. měření (červená křivka) ve většině případŧ horší neţ z 1. měření 

(modrá křivka). Spojnice trendu také není zcela jednoznačná, ale poukazuje na určité 

zlepšení během celého cyklu měření. U CoPy je situace o poznání lepší, 6 z 9 případŧ 

skončilo podle předpokladu, ale spojnice ukazuje mírně zhoršující tendenci výsledkŧ.  

Stoj – oči zavřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

17.1. 22,0 19,8 60,5 222,9 23,7 24,5 65,0 325,1 

19.1. 22,7 31,5 74,8 282,5 23,3 26,3 67,1 219,8 

24.1. 18,4 19,3 59,4 268,8 16,6 20,3 57,6 75,9 

26.1. 14,0 20,1 53,8 166,2 27,1 27,3 60,1 63,9 

31.1. 37,4 26,5 73,9 221,6 39,1 42,7 94,7 152,2 

2.2. 19,1 26,9 60,2 370,5 23,7 27,4 57,9 183,3 

7.2. 16,8 21,9 60,9 185,1 23,3 26,5 69,5 164,7 

9.2. 34,7 46,6 84,5 618,4 15,5 14,2 56,6 39,0 

22.3 16,5 19,0  60,4  229,2 21,3 29,4  58,6  103,2 

Průměr 22,4 25,7 65,4 285,0 23,7 26,5 65,2 147,5 

Median 19,1 21,9 60,5 229,2 23,3 26,5 60,1 152,2 

Max. 37,4 46,6 84,5 618,4 39,1 42,7 94,7 325,1 

Min. 14,0 19,0 53,8 166,2 15,5 14,2 56,6 39,0 

Tab. 3: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje 

se zavřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / Zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

17.1. -1,7 -4,7 -7,7 -23,7 

19.1. -0,6 5,2 -2,6 16,5 

24.1. 1,8 -1,0 9,8 -5,2 

26.1. -13,1 -7,2 -93,6 -35,8 

31.1. -1,7 -16,2 -4,5 -61,1 

2.2. -4,6 -0,5 -24,1 -1,9 

7.2. -6,5 -4,6 -38,7 -21,0 

9.2. 19,2 32,4 55,3 69,5 

22.3 -4,8 -10,4 -29,1 -54,7 

Průměr -1,3 -0,8 -15,0 -13,0 

Median -1,7 -4,6 -7,7 -21,0 

Tab. 4: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 
CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 4: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPy v jednotlivých dnech 

 

Při měření s očima zavřenýma jsou výsledky tohoto pacienta velmi špatné. Jen 

opravdu pár ojedinělých měření dopadlo dle předpokladu. U obou spojnic lze jen 

s neurčitostí říct, jaký trend znázorňují. Pouze dle hodnoty konečných bodŧ, které leţí 

mírně pod úrovní bodu počátečního, lze usoudit na mírně klesající tendenci výsledkŧ.  

 

Stoj na pěnové podloţce – oči otevřené 

Měření stability - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce - oči otevřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

17.1. 21,6 21,4 67,8 396,7 30,1 31,4 77,8 266,9 

19.1. 19,1 24,7 74,2 192,4 32,7 29,2 73,4 98,7 

24.1. 22,1 20,1 72,8 135,4 24,4 25,1 68,1 167,6 

26.1. 25,0 27,0 78,9 438,5 24,2 40,1 65,2 162,6 

31.1. 29,6 26,8 85,8 295,6 33,7 30,6 92,0 278,2 

2.2. 35,7 25,3 71,4 452,9 28,9 47,5 69,6 125,1 

7.2. 19,1 25,8 58,9 265,3 23,8 58,6 79,3 258,8 

9.2. 34,9 44,0 86,4 134,8 25,6 29,4 62,3 168,6 

22.3 31,8 36,8  76,4  215,7 21,8 31,3  71,4  312,3 

Průměr 26,5 28,0 74,7 280,8 27,2 35,9 73,2 171,0 

Median 25,0 25,8 74,2 265,3 25,6 31,3 71,4 167,6 

Max. 35,7 44,0 86,4 452,9 33,7 58,6 92,0 312,3 

Min. 19,1 20,1 58,9 134,8 21,8 25,1 62,3 62,6 

Tab. 5: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje na 

pěnové podloţce s otevřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi na pěnové 

podloţce - oči otevřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

17.1. -8,5 -10,0 -39,4 -46,7 

19.1. -13,6 -4,5 -71,2 -18,2 

24.1. -2,3 -5,0 -10,4 -24,9 

26.1. 0,8 -13,1 3,2 -48,5 

31.1. -4,1 -3,8 -13,9 -14,2 

2.2. 6,8 -22,2 19,0 -87,7 

7.2. -4,7 -32,8 -24,6 -127,1 

9.2. 9,3 14,6 26,6 33,2 

22.3 10,0 5,5 31,4 14,9 

Průměr -0,7 -7,9 -8,8 -35,5 

Median -2,3 -5,0 -10,4 -24,9 

Tab. 6: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 

CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 6: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v parametru 

CoPy v jednotlivých dnech 

 

V případě CoPx jsou pouze 4 naměřené hodnoty dle předpokladu, ale i přes tuto 

skutečnost má spojnice trendu jednoznačně klesající charakter. U parametru CoPy je 

zcela jasné, ţe měření dopadlo naopak, neţ bylo očekáváno.  

 

Výsledky scény „Hra s míči“ 
 

Datum 
Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Level 

6 

Level 

7 

Level 

8 

Level 

9 

Level 

1' 

5.1. 46 30 24 26 27 21 16 19 18 61 

12.1. 43 27 25 26 23 24 22 17 

 

38 

17.1. 44 30 27 29 24 24 24 18 

 

44 

19.1. 45 38 26 29 27 23 20 

  

36 

24.1. 39 24 23 23 27 24 18 

  

62 

26.1. 55 44 33 31 29 27 22 16 

 

45 

31.1. 41 28 26 21 16 

    

42 

2.2. 61 53 36 47 31 34 23 16 

 

54 

7.2. 56 52 38 32 28 24 

   

40 

9.2. 45 52 29 27 31 25 25 21 

 

58 

22.3. 54 42 35 28 22 

    

38 

Průměr 48,1 38,2 29,3 25,5 25,6 24,2 20,4 18,0 18,0 47,1 

Median 45 38 27 26 27 24 21 18 18 44 

Tab. 7: Kompletní přehled výsledkŧ u měření jednotlivých levelŧ scény „Hra s míči“ 
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Datum A-P L-L kraje čas (skóre/zásahy) 

5.1. 55 41 49 34 56 

12.1. 58 42 53 37 60 

17.1. 49 22 54 44 64 

19.1. 59 40 50 30 64 

24.1. 53 51 50 50 52 

26.1. 60 42 54 51 54 

31.1. 50 42 42 30 67 

2.2. 65 49 54 40 71 

7.2. 62 48 40 32 55 

9.2. 58 40 54 37 67 

22.3. 47 40 39 34 59 

Průměr 56,0 41,6 49,0 38,1 60,8 

Median 58 42 50 37 60 

Tab. 8: Kompletní přehled výsledkŧ dalších nastavení scény „Hra s míči“ 

 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 

-3% 73% 20% 3% 14% 19% 56% 10% 

-1 22 5 1 4 4 9 2 

Tab. 9: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 5.1. a 9.2. 

u jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

Graf 7: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 5.1. a 9.2. 

  

Tento graf zcela jasně ukazuje na míru zlepšení mezi prvním a posledním 

měřením v cyklu. U tohoto a následujícího grafu chybí spojnice trendŧ, protoţe v těchto 

příkladech nemají smysl z dŧvodŧ zvyšující se náročnosti levelŧ a je tedy jasné jaký 

trend by naznačovaly. 
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 

20% -20% 20% 3% -30% 0 0 0 

9 -10 6 1 -9 0 0 0 

Tab. 10: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 22.3. u 

jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

  
Graf 8: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 9.2. a 22.3. 

 

Při kontrolním měření provedeném 22.3. pacient došel pouze do levelu 5. Tento 

fakt svědčí o zhoršení, které je zpŧsobené jak předpokládám předešlým ukončením 

měření. Pacient neměl do doby ukončení problém dojít většinou aţ do levelu 8.  
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5.1. 12.1 17.1. 19.1. 24.1. 26.1. 31.1 2.2. 7.2. 9.2. 22.3. 

32% -12% 0% -20% 58% -19% 2% -12% -29% 28% -30% 

15 -5 0 -9 23 -10 1 -7 -16 13 -16 

Tab. 11: Porovnání zlepšení / zhoršení po tréninku stability při opakovaném úkolu 

nejniţší náročnosti (level 1 a 1„) v % a bodech skóre 

 

 

Graf 9: Grafické znázornění porovnání hodnot měření levelu 1 a 1‟ v jednotlivých 

dnech  

 

Výsledky znázorněné v tomto grafu jsou dosti nečitelné. Předpoklad byl takový, 

ţe během 2. měření (tedy level 1‟) pacient získá více bodŧ neţli v prvním. Předpoklad 

se u tohoto pacienta ukázal z větší části jako mylný. 

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru 5% 3 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru -2% -1 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh 10% 6 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem 9% 3 

Tab. 12: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 5.1. a 9.2. u 

jednotlivých nastavení v % a bodech skóre 

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru -19% -11 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru 0% 0 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh -28% -15 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem -8% -3 

Tab. 13: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 22.3. 

u jednotlivých nastavení v % a bodech skóre 
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9.2 PACIENT Č. 2 

Jméno pacienta: J. K. 

Pohlaví: ţena 

Rok narození: 1966 

Výška: 165 cm 

Váha: 56 kg 

 

 

Výsledky scény „Stabilita“ 
 

Stoj - oči otevřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 11,3 18,2 63,9 88,2 17,5 12,6 63,9 314,6 

17.1. 21,3 16,1 77,4 309,3 12,5 18,4 67,1 32,5 

19.1. 16,0 15,5 70,1 282,9 19,8 23,7 68,3 79,8 

24.1. 6,1 13,8 65,9 71,4 7,3 19,0 64,5 249,1 

26.1. 11,5 16,9 64,6 42,2 12,2 17,2 64,7 96,4 

31.1. 11,7 14,2 67,9 106,3 17,4 16,1 66,7 50,3 

2.2. 17,3 14,2 66,2 289,6 13,3 16,9 68,6 252,2 

7.2. 16,4 16,4 70,3 291,2 27,4 17,1 73,6 346,1 

9.2. 17,5 15,7 63,1 28,4 16,7 25,1 66,8 79,0 

15.3. 23,3 27,1 74,0 205,0 16,6 14,6 68,7 106,8 

Průměr 15,2 16,8 68,3 171,5 16,1 18,1 67,1 160,7 

Median 16,2 15,9 67,1 155,7 16,7 17,2 66,8 101,6 

Max. 23,3 27,1 77,4 309,3 27,4 25,1 73,6 346,1 

Min. 6,1 13,8 63,1 28,4 7,3 12,6 63,9 32,5 

Tab. 14: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje s 

otevřenými očima 
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Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené 

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. -6,2 5,6 ´-54,9 30,8 

17.1. 8,8 -2,3 41,3 -14,3 

19.1. -3,8 -8,2 -23,8 -52,9 

24.1. -1,2 -5,2 -19,7 -37,7 

26.1. -0,7 -0,3 -6,1 -1,8 

31.1. -5,7 -1,9 -48,7 -13,4 

2.2. 4,0 -2,7 23,1 -19,0 

7.2. -11,0 -0,7 -67,1 -4,3 

9.2. 0,8 -9,4 4,6 -59,9 

15.3. 6,7 12,5 28,8 46,1 

Průměr -0,8 -1,3 -12,2 -12,6 

Median -1,0 -2,1 -12,9 -13,8 

Tab. 15: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 

CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 11: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Výsledky této části měření nesplňují předpoklady. Většina naměřených hodnot 

obou CoP v 2. měření je vyšších neţ v prvním případě. Také obě spojnice, naznačují 

stoupající trend. 

 

Stoj – oči zavřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 9,2 15,1 62,7 33,5 10,7 12,2 61,2 321,2 

17.1. 14,4 14,4 76,8 357,8 20,5 25,9 75,5 51,9 

19.1. 13,4 19,9 73,2 369,3 18,8 26,3 72,9 62,9 

24.1. 13,8 10,1 65,1 77,1 16,0 16,1 67,4 263,8 

26.1. 13,9 20,0 68,2 44,9 15,6 14,5 66,8 93,6 

31.1. 14,9 17,7 64,9 102,5 13,7 15,3 66,0 69,8 

2.2. 12,4 18,4 68,4 149,4 26,3 22,5 69,7 218,3 

7.2. 12,1 14,1 66,3 173,9 15,2 16,2 66,3 173,9 

9.2. 13,5 16,3 67,4 119,7 9,0 17,7 61,5 84,1 

15.3. 21,3 15,3 68,7 307,0 24,3 22,6 615,8 84,1 

Průměr 13,9 16,1 68,2 173,5 17,0 18,9 122,3 142,4 

Median 13,7 15,8 67,8 134,6 15,8 17,0 67,1 88,9 

Max. 21,3 20,0 76,8 369,3 26,3 26,3 615,8 321,2 

Min. 9,2 10,1 62,7 33,5 9,0 12,2 61,2 51,9 

Tab. 16: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje se 

zavřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. -1,5 2,9 -16,3 19,2 

17.1. -6,1 -11,5 -42,4 -79,9 

19.1. -5,4 -6,4 -40,3 -32,2 

24.1. -2,2 -6 -15,9 -59,4 

26.1. -1,7 5,5 -12,2 27,5 

31.1. 1,2 2,4 8,1 13,6 

2.2. -13,9 -4,1 -112,1 -22,3 

7.2. -3,1 -2,1 -25,6 -14,9 

9.2. 4,5 -1,4 33,3 -8,6 

15.3. -3,0 -7,3 -14,1 -47,7 

Průměr -3,1 -2,8 -23,8 -20,5 

Median -2,6 -3,1 -16,1 -18,6 

Tab. 17: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 

CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 13: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Při měření s očima zavřenýma jsou výsledky této pacientky ještě o něco horší, 

neţ s očima otevřenýma. Jen pár ojedinělých měření dopadlo dle předpokladu. U 

spojnice CoPx, lze s určitostí říci, ţe její charakter je stoupající a u CoPy spíše stagnuje. 

Stoj na pěnové podloţce – oči otevřené 

Měření stability - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce - oči otevřené  

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 37,7 56,3 105,8 316,0 29,7 40,0 86,3 500,2 

17.1. 25,0 37,1 119,9 840,0 29,2 35,6 101,1 414,9 

19.1. 24,8 31,6 80,8 187,4 23,7 48,2 98,2 427,5 

24.1. 26,0 24,3 88,7 197,9 36,2 36,1 91,0 195,3 

26.1. 34,1 33,0 82,0 206,8 28,0 27,9 89,8 195,9 

31.1. 27,8 37,0 105,6 100,5 24,7 28,8 83,6 332,3 

2.2. 36,2 22,7 97,2 58,8 28,4 32,0 86,6 139,4 

7.2. 30,2 29,4 92,0 259,7 33,3 30,1 92,0 259,7 

9.2. 31,6 36,4 90,5 235,0 30,2 44,9 79,9 177,9 

15.3. 32,3 44,6 110,8 299,7 31,0 28,6 87,9 217,3 

Průměr 30,6 35,2 97,3 270,2 29,4 35,2 89,6 286,0 

Medián 30,9 34,7 94,6 220,9 29,5 33,8 88,9 238,5 

Max. 37,7 56,3 119,9 840,0 36,2 48,2 101,1 500,2 

Min. 24,8 22,7 80,8 58,8 23,7 27,9 79,9 139,4 

Tab. 18: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje na 

pěnové podloţce s otevřenými očima 
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Měření stability - stoj o úzké bázi na pěnové 

podloţce - oči otevřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. 8,0 16,3 21,2 29,0 

17.1. -4,2 1,5 -16,8 4,0 

19.1. 1,1 -16,6 4,4 -52,5 

24.1. -10,2 -11,8 -39,2 -48,6 

26.1. 6,1 5,1 17,9 15,5 

31.1. 3,1 8,2 11,2 22,2 

2.2. 7,8 -9,3 21,5 -41,0 

7.2. -3,1 -0,7 -10,3 -2,4 

9.2. 1,4 -8,5 4,4 -23,4 

15.3. 1,3 16,0 4,0 35,9 

Průměr 1,1 0,0 1,8 -6,1 

Median 1,4 0,4 4,4 0,8 

Tab. 19: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 

CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 15: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Výsledek měření na pěnové podloţce dopadl alespoň z části podle předpokladŧ 

především v případě CoPx. Je zde více hodnot druhého měření, které jsou niţší, neţ 

hodnoty z prvního měření. Spojnice druhého měření v případě CoPx  má i přes tuto 

skutečnost trend mírně rostoucí, ale v případě CoPy je potvrzena tendence klesající. 

 

Výsledky scény „Hra s míči“ 

 

Datum 
Level 

1 

Level 

2 

Level 

3 

Level 

4 

Level 

5 

Level 

6 

Level 

7 

Level 

8 

Level 

9 

Level 

1' 

10.1. 37 35 32 29 22 19 20 19 

 

43 

12.1. 54 43 33 31 19 14 20 20 20 46 

17.1. 39 36 32 28 20 23 20 19 

 

47 

19.1. 45 41 33 32 25 24 22 

  

61 

24.1. 53 41 38 33 28 27 27 

  

35 

26.1. 46 49 40 33 29 30 24 

  

57 

31.1. 38 43 31 37 31 25 26 28 20 56 

2.2. 60 55 41 36 34 33 26 

  

58 

7.2. 60 57 43 41 34 33 31 

  

61 

9.2. 58 56 45 40 35 29 30 23 

 

57 

15.3. 52 54 47 40 33 27 26 18 

 

55 

Průměr 49,3 46,4 37,7 34,6 27,9 25,8 23,6 20,4 20,0 52,4 

Median 52 43 38 33 28 26,5 22,5 19 20 56 

Tab. 20: Kompletní přehled výsledkŧ u měření jednotlivých levelŧ scény „Hra s míči“ 
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Datum A-P L-L kraje čas (skóre/zásahy) 

10.1. 47 56 44 38 49 

12.1. 63 54 51 41 52 

17.1. 63 45 55 49 53 

19.1. 56 51 47 44 52 

24.1. 61 48 58 49 50 

26.1. 62 51 61 52 48 

31.1. 68 55 58 53 59 

2.2. 72 51 67 51 51 

7.2. 72 51 68 56 53 

9.2. 69 55 60 50 54 

15.3. 67 53 59 49 49 

Průměr 63,6 51,8 57,1 48,4 51,8 

Median 63 51 58 49 52 

Tab. 21: Kompletní přehled výsledkŧ dalších nastavení scény „Hra s míči“ 

 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 

57% 60% 41% 38% 59% 53% 50% 21% 

21 21 13 11 13 10 10 4 

Tab. 22: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 10.1. a 9.2. u 

jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

Graf 16: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 10.1. a 9.2. 

 

 Tento graf zcela jasně poukazuje na míru zlepšení mezi prvním a posledním 

měřením v cyklu. U tohoto a následujícího grafu chybí spojnice trendŧ, protoţe v těchto 

příkladech nemají smysl z dŧvodŧ zvyšující se náročnosti levelŧ a je tedy jasné jaký 

trend by naznačovaly. 
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 

-10% -4% 4% 0% -6% -7% -13% -22% 

-6 -2 2 0 -2 -2 -4 -5 

Tab. 23: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 15.3. u 

jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

 

 

Graf 17: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 9.2. a 15.3. 

 

Tento graf poukazuje na přetrvávající pozitivní vliv pŧvodního cyklu měření i na 

měření provedeném po téměř měsíční pauze. Pacientka si udrţela získanou výkonnost. 
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10.1. 12.1 17.1. 19.1. 24.1. 26.1. 31.1 2.2. 7.2. 9.2. 15.3. 

16% -15% 21% 36% -34% 24% 47% -3% 2% -2% 6% 

6 -8 8 16 -18 11 18 -2 1 -1 3 

Tab. 24: Porovnání zlepšení / zhoršení po tréninku stability při opakovaném úkolu 

nejniţší náročnosti (level 1 a 1„) v % a bodech skóre 

 

 

 

Graf 18: Grafické znázornění porovnání hodnot měřením Levelu 1 a 1‟ v jednotlivých 

dnech 

 

Zde jsou vidět spojnice trendŧ s rostoucí tendencí, přičemţ spojnice patřící 

k druhému měření je ještě o několik bodŧ výše.  

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru 47% 22 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru -2% -1 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh 36% 16 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem 32% 12 

Tab. 25: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 10.1. a 9.2.  

u jednotlivých nastavení v % a bodech skóre 

 

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru -3% -2 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru -4% -2 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh -2% -1 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem -2% -1 

Tab. 26: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 15.3.  

u jednotlivých nastavení v % a bodech skóre  
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9.3 PACIENT Č. 3 

Jméno pacienta: P. L. 

Pohlaví: ţena 

Rok narození: 1946 

Výška: 161 cm 

Váha: 86,9 kg 

 

 

Výsledky scény „Stabilita“ 
 

Stoj - oči otevřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 16,9 19,5 73,3 431,1 22,4 29,2 83,1 271,3 

17.1. 28,0 22,4 76,0 456,2 19,8 22,5 36,5 570,8 

19.1. 23,0 21,9 86,0 644,5 16,0 22,2 67,4 238,6 

24.1. 21,1 28,6 103,4 826,7 13,9 22,4 67,0 420,8 

26.1. 19,3 20,7 77,5 534,2 22,0 24,7 66,2 410,7 

2.2. 17,5 21,7 87,1 772,0 17,3 20,4 71,1 646,0 

7.2. 18,0 20,6 76,1 504,8 22,3 20,9 67,2 464,6 

9.2. 22,6 20,7 81,7 732,6 16,6 24,0 65,9 708,7 

15.3. 13,4 21,4  79,7 451,2 24,8 27,2 68,3  581,8 

Průměr 20,0 21,9 82,3 594,8 19,5 23,7 65,9 479,3 

Median 19,3 21,4 79,7 534,2 19,8 22,5 67,2 464,6 

Max. 28,0 28,6 103,4 826,7 24,8 29,2 83,1 708,7 

Min. 13,4 19,5 73,3 431,1 13,9 20,4 36,5 238,6 

Tab. 27: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje s 

otevřenými očima 
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Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. -5,5 -9,7 -32,5 -49,7 

17.1. 8,2 -0,1 29,3 -0,4 

19.1. 7,0 -0,3 30,4 -1,4 

24.1. 7,2 6,2 34,1 21,7 

26.1. -2,7 -4,0 -14,0 -19,3 

2.2. 0,2 1,3 1,1 6,0 

7.2. -4,3 -0,3 -23,9 -1,5 

9.2. 6,0 -3,3 26,5 -15,9 

15.3. -11,4 -5,8 -85,1 -27,1 

Průměr 0,5 -1,8 -3,8 -9,7 

Median 0,2 -0,3 1,1 -1,5 

Tab. 28: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 
CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

Graf 19: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 20: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Výsledky tohoto měření nejsou dobré a u obou CoP je těţké je definovat. 

Alespoň ze spojnic trendŧ je moţno vyčíst pro obě měření do poloviny cyklu tendenci 

klesající a od poloviny naopak rostoucí tedy negativní. 

 

Stoj – oči zavřené 

Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 17,9 30,1 77,7 380,3 15,9 26,2 88,9 256,3 

17.1. 24,5 26,4 90,5 457,2 29,1 36,3 75,4 543,9 

19.1. 22,2 27,2 92,1 662,7 22,0 28 85,3 253,3 

24.1. 23,8 30,5 107,8 810,3 20,2 23,5 81,0 424,1 

26.1. 21,2 25,8 90,3 541,1 28,1 26,2 90,9 535,5 

2.2. 21,9 19,0 79,1 757,8 20,1 28,7 81,6 635,7 

7.2. 16,3 32,3 77,3 553,3 17,2 32,1 88,8 473,5 

9.2. 33,3 25,1 88,4 810,8 23,6 32,6 80,9 660,5 

15.3. 14,9 21,1 77,2 624,4 21,9 31,4 82,3 471,3 

Průměr 21,7 26,4 86,7 622,0 22,0 29,4 83,9 472,7 

Median 21,9 26,4 88,4 624,4 21,9 28,7 82,3 473,5 

Max. 33,0 32,3 107,8 810,8 29,1 36,3 90,9 660,5 

Min. 14,9 19,0 77,2 380,3 15,9 23,5 75,4 253,3 

Tab. 29: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje se 

zavřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. 2,0 3,9 11,2 13,0 

17.1. -4,6 -9,9 -18,8 -37,5 

19.1. 0,2 -0,8 0,9 -2,9 

24.1. 3,6 7,0 15,1 23,0 

26.1. -6,9 -0,4 -32,5 -1,6 

2.2. 1,8 -9,7 8,2 -51,1 

7.2. -0,9 0,2 -5,5 0,6 

9.2. 9,4 -7,5 28,5 -29,9 

15.3. -7,0 -10,3 -47,0 -48,8 

Průměr -0,3 -3,1 -4,4 -15,0 

Median 0,2 -0,8 0,9 -2,9 

Tab. 30: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 
CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 21: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 22: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Z grafu pro CoPx je patrné, ţe 5 měření dopadlo dle předpokladu, ale hodnoty 

jsou rozloţeny tak, ţe výchozí hodnota spojnice je totoţná s hodnotou konečnou. U 

CoPy je vidět negativní vývoj spojnice a také více hodnot z 2. měření leţí nad 

hodnotami z měření prvního.    

 

Stoj na pěnové podloţce – oči otevřené 

 

Měření stability - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce - oči otevřené 

Datum 
1. měření 2. měření 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPv 

[mm.s
-1

] 

Area 

[mm
2
.
 
s

-1
] 

12.1. 31,5 42,0 109,8 146,6 44,4 45,9 136,7 131,3 

17.1. 29,1 22,9 83,5 335,7 25,1 24,1 109,0 397,5 

19.1. 24,9 28,0 103,8 224,4 28,8 34,7 119,7 233,3 

24.1. 36,8 28,3 110,7 419,2 24,0 35,5 137,6 257,3 

26.1. 23,3 38,0 140,6 237,9 16,4 36,5 109,1 153,1 

2.2. 27,5 43,3 127,1 550,0 21,8 43,6 134,8 230,8 

7.2. 28,0 37,7 115,3 394,1 19,4 31,7 109,2 100,0 

9.2. 25,7 32,1 99,7 484,6 17,7 40,4 107,1 312,3 

15.3. 31,5 26,9 101,4  518,6 30,3 39,5 118,5 386,1 

Průměr 28,7 33,2 110,2 367,9 25,3 36,9 120,2 244,6 

Median 28,0 32,1 109,8 394,1 24,0 36,5 118,5 233,3 

Max. 36,8 43,3 140,6 550,0 44,4 45,9 137,6 397,5 

Min. 23,3 22,9 83,5 146,6 16,4 24,1 107,1 100,0 

Tab. 31: Kompletní tabulka s výsledky hodnocených parametrŧ při měření stoje na 

pěnové podloţce s otevřenými očima 
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 Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

Zlepšení / zhoršení (mm) Zlepšení / zhoršení v (%) 

Datum CoPx CoPy CoPx CoPy 

12.1. -12,9 -3,9 -41,0 -9,3 

17.1. 4,0 -1,2 13,7 -5,2 

19.1. -3,9 -6,7 -15,7 -23,9 

24.1. 12,8 -7,2 34,8 -25,4 

26.1. 6,9 1,5 29,6 3,9 

2.2. 5,7 -0,3 20,7 -0,7 

7.2. 8,6 6,0 30,7 15,9 

9.2. 8,0 -8,3 31,1 -25,9 

15.3. 1,2 -12,6 3,8 -46,8 

Průměr 3,4 -3,6 12,0 -13,0 

Median 5,7 -3,9 20,7 -9,3 

Tab. 32: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi prvním a druhým měřením v parametrech 
CoPx a CoPy v jednotlivých dnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 23: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPx v jednotlivých dnech 
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Graf 24: Grafické znázornění porovnání hodnot prvního a druhého měřením v 

parametru CoPy v jednotlivých dnech 

 

Výsledek měření na pěnové podloţce dopadl alespoň v části CoPx z větší části 

dle předpokladŧ. Je zde více hodnot druhého měření, které jsou niţší, neţ hodnoty v 

měření prvním. Spojnice druhého měření v případě CoPx  má tendenci klesající zatímco 

u CoPy mírně rostoucí. 

 

 

Výsledky scény „Hra s míči“ 

 

Datum 
Level 

1 
Level 

2 
Level 

3 
Level 

4 
Level 

5 
Level 

6 
Level 

7 
Level 

8 
Level 

9 
Level 

1' 

10.1. 9 15 18 13 8 

    

12 

12.1. 15 9 12 8 8 9 7 8 8 18 

17.1. 36 26 16 19 

     

22 

19.1. 33 18 22 16 

     

32 

24.1. 33 21 19 18 16 

    

37 

26.1. 38 21 25 18 

     

32 

31.1. 30 25 22 20 15 16 

   

36 

2.2. 40 28 20 20 

     

34 

7.2. 29 22 18 21 17 18 

   

42 

9.2. 41 24 23 20 17 

    

40 

15.3. 36 25 22 20 17 

    

40 

Průměr 30,9 20,7 17,6 15,6 14,7 14,3 7,00 8,00 8,00 31,4 

Median 33 21,5 18 16 16 16 7 8 8 34 

Tab. 33: Kompletní přehled výsledkŧ u měření jednotlivých levelŧ scény „Hra s míči“ 
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Datum A-P L-L kraje čas (skóre/zásahy) 

10.1. 24 27 22 13 30 

12.1. 21 32 21 17 42 

17.1. 34 37 22 21 28 

19.1. 32 39 19 14 20 

24.1. 25 41 25 20 31 

26.1. 31 37 38 35 50 

31.1. 28 38 35 31 47 

2.2. 22 35 33 18 29 

7.2. 46 43 37 33 49 

9.2. 46 34 40 34 54 

15.3. 39 41 40 24 41 

Průměr 31,6 36,7 30,2 23,6 39,2 

Median 31 37 33 21 41 

Tab. 34: Kompletní přehled výsledkŧ dalších nastavení scény „Hra s míči“ 

 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

355% 60% 27% 53% 112% 

32 9 5 7 9 

Tab. 35: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 10.1. a 9.2. u 

jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

Graf 25: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 10.1. a 9.2. 

 

Tento graf zcela jasně ukazuje na míru zlepšení mezi prvním a posledním 

měřením v cyklu. U tohoto a následujícího grafu chybí spojnice trendŧ, protoţe v těchto 

příkladech nemají smysl z dŧvodŧ zvyšující se náročnosti levelŧ a je tedy jasné jaký 

trend by naznačovaly. 
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

-13% 4% -5% 0% 0% 

-5 1 -1 0 0 

Tab. 36: Porovnání zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 15.3. u 

jednotlivých levelŧ v % a bodech skóre 

 

 

 

 

Graf 26: Grafické znázornění porovnání hodnot jednotlivých levelŧ z 9.2. a 15.3. 

 

Graf poukazuje na přetrvávající pozitivní vliv pŧvodního cyklu měření i na 

měření provedeném po téměř měsíční pauze. Také tato pacientka si udrţela získanou 

výkonnost. 
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10.1. 12.1 17.1. 19.1. 24.1. 26.1. 31.1 2.2. 7.2. 9.2. 15.3. 

33% 20% -39% -4% 12% -16% 20% -15% 44% -3% 11% 

3 3 -14 -1  4 4 6 -6 13 -1 4 

Tab. 37: Porovnání zlepšení / zhoršení po tréninku stability při opakovaném úkolu 

nejniţší náročnosti (level 1 a 1„) v % a bodech skóre 

 

 

 
Graf 27: Grafické znázornění porovnání hodnot měřením Levelu 1 a 1‟ v jednotlivých 

dnech  

 

Zde jsou vidět spojnice trendŧ s jednoznačně rostoucí tendencí, přičemţ spojnice 

patřící k druhému měření je během většiny měření o několik bodŧ níţe.  

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru 92% 22 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru 26% 7 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh 82% 18 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem 161% 21 

Tab. 38: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 10.1. a 9.2.  

u jednotlivých nastavení v % a bodech skóre 

 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v A-P směru -15% -7 

Zlepšení / zhoršení v tréninku v L-L směru 21% 7 

Zlepšení / zhoršení v tréninku rozsahu pohybu do extrémních poloh 0% 0 

Zlepšení / zhoršení v přesnosti zásahŧ u tréninku omezeného časem -29% -10 

Tab. 39: Porovnání výsledkŧ zlepšení / zhoršení mezi měřením provedeném 9.2. a 15.3.  

u jednotlivých nastavení v % a bodech skóre 
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9.4 SKUPINA PROBANDŮ 

 

Výsledky scény „Stabilita“  
 

U skupiny probandŧ jsem se rozhodl vyhodnotit parametry CoPx a CoPy. Z 

jejichţ hodnot jsem chtěl určit hranice mezi velikostmi fyziologických a patologických 

posturálních regulací a to jak pro stoj s otevřenými, tak zavřenými očima. Hodnoty 

zbylých parametrŧ CoPv a Area jsem z aplikace neexportoval z dŧvodu jejich 

nedŧleţitosti pro tento cíl.  

Zmíněné rozmezí jsem se pokusil vytvořit z celkem 134 zaznamenaných hodnot. 

Celý postup je rozepsán v kapitole 8.2. Kaţdý proband podstoupil min. dvě měření. 

Kompletní tabulka získaných hodnot viz Příloha 2. Hodnoty sledovaných parametrŧ 

jsem upravil aritmetickými úkony do finální podoby, ze které jsem posléze získal 

základní statistické veličiny Prŧměr, Median, Max a Min. Celkový prŧměr a median je 

získán z hodnot prŧměru a medianu z obou měření daného parametru. 

 

Stoj - oči otevřené 

 

 

1.měření 2.měření 

CoPx CoPy CoPx CoPy 

Průměr 13,9 22,2 21,0 22,8 

Median 11,8 19,3 18,5 21,4 

Max. 38,1 60,9 51,6 58,5 

Min. 2,5 7,8 6,1 8,0 

Tab. 40: Statistické veličiny 

 

 

Celkový průměr CoPx 17,4 

Celkový průměr CoPy 22,5 

Celkový median CoPx 15,8 

Celkový median CoPy 20,8 

Tab. 41: Celkový prŧměr a median získán z 1. a 2. měření 
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Stoj - oči zavřené 

 

 

1.měření 2.měření 

CoPx CoPy CoPx CoPy 

Průměr 15,3 25,1 25,8 27,6 

Median 10,6 22,1 21,0 24,3 

Max. 48,6 53,2 70,2 69,4 

Min. 4,1 7,4 6,8 9,3 

Tab. 42: Statistické veličiny 

 

 

Celkový průměr CoPx 20,5 

Celkový průměr CoPy 26,3 

Celkový median CoPx 15,3 

Celkový median CoPy 23,4 

Tab. 43: Celkový prŧměr a median získán z 1. a 2. Měření 

 

 

Vyhodnocení hranic - Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti:  

Stoj – oči otevřené: 

 

Graf 28: Poissonovo rozdělení pro CoPx při stoji s otevřenými očima 
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Graf 29: Poissonovo rozdělení pro CoPy při stoji s otevřenými očima 

 
Stoj - oči zavřené: 

 

 
Graf 30: Poissonovo rozdělení pro CoPx při stoji se zavřenými očima 
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Graf 31: Poissonovo rozdělení pro CoPy při stoji se zavřenými očima 

 

V případě stoje s otevřenými očima je moţné konstatovat, ţe hledané rozmezí se 

pohybuje u CoPx mezi 4 – 27 mm a u CoPy mezi 8 – 34 mm.   

 U stoje se zavřenými očima mi v případě CoPx nevyšly zcela jednoznačné 

výsledky. Tento fakt potvrzuje také odvozené rozmezí, které vyšlo téměř shodně jako v 

předešlém případě. Stanovil jsem ho na 5 – 28 mm, toto rozmezí by mělo být výrazněji 

posunuté do kladných hodnot. Výsledky CoPy jsou jednoznačnější 10 – 40 mm a 

potvrzují známí fakt o tom, ţe při měření s očima zavřenými jsou výchylky těţiště 

výraznějšší.  

Zároveň je těmito výsledky potvrzena naše hypotéza, která předpokládala, ţe 

rozmezí výchylek CoPy budou vţdy výrazněji posunuty do kladných hodnot v 

porovnání s hodnotami rozmezí CoPx. 
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Výsledky scény „Hra s míči“ 

Tato scéna je poměrně nově zařazena do programu pravidelného měření, tudíţ 

mnoţství naměřených dat není tak velké, aby se daly definovat hranice mezi 

adekvátním a neadekvátním počtem získaných bodŧ. K dispozici bylo celkem 48 

záznamŧ měření. Kompletní tabulka získaných dat je uvedena v Příloze 3. Z hodnot 

těchto záznamŧ jsem opět získal základní statistické parametry, které jsem pro 

zajímavost porovnal s hodnotami jednotlivých pacientŧ.  

Hodnoty pouze probandů: 

 

level 

1 

level 

2 

level 

3 

level 

4 

level 

5 

level 

6 

level 

7 

level 

8 

level 

9 

level 

1' 

Průměr 37,6 33,9 28,9 27,0 24,5 23,5 21,6 17,7 17,5 41,3 

Median 38,5 32,5 29 28 27 24 22 18,5 18 40 

Max 61 57 47 47 35 36 31 28 22 62 

Min 9 9 12 8 7 9 7 0 8 12 

Tab. 44: Hodnoty jednotlivých statistických parametrŧ u jednotlivých levelŧ 

 

 

A-P L-L kraje 

čas 

(skóre/zásahy) 

Průměr 49,5 41,9 45,8 35,2 57,3 

Median 51 42 49 34 55,5 

Max 72 56 70 56 90 

Min 21 16 19 13 20 

Tab. 45: Hodnoty jednotlivých statistických parametrŧ u dalších nastavení 

 

Porovnání hodnot mezi probandy a pacienty: 

  

level 

1 

level 

2 

level 

3 

level 

4 

level 

5 

level 

6 

level 

7 

level 

8 

level 

9 

level 

1'   

Průměr 37,6 33,9 28,9 27,0 24,5 23,5 21,6 17,7 17,5 41,3 Prob. 

Průměr 30,9 20,7 17,6 15,6 14,7 14,3 7,0 8,0 8,0 31,4 Pac.3 

Průměr 49,3 46,4 37,7 34,6 27,9 25,8 23,6 20,4 20,0 52,4 Pac.2 

Průměr 48,1 38,2 29,3 25,5 25,6 24,2 20,4 18,0 18,0 47,1 Pac.1 

Tab. 46: Porovnání prŧměrŧ hodnot naměřených u jednotlivých obtíţností mezi 

probandy a pacienty 

 

 

Tab. 47: Porovnání prŧměrŧ hodnot naměřených u dalších nastavení mezi probandy a 
pacienty 

  A-P L-L kraje čas (skóre/zásahy) 

 Průměr 49,5 41,9 45,8 35,2 57,3 Prob. 

Průměr 31,6 36,7 30,2 23,6 39,2 Pac.3 

Průměr 63,6 51,8 57,1 48,4 51,8 Pac.2 

Průměr 56,0 41,6 49,0 38,1 60,8 Pac.1 
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Z tohoto porovnání je vidět, ţe skupina pacientŧ byla vytvořena z velmi 

schopných jedincŧ, z nichţ dva dokonce výrazně převyšují svými výsledky prŧměrné 

hodnoty probandŧ. Samozřejmě tyto výsledky nemohou být zcela směrodatné z výše 

uvedeného dŧvodu tedy nedostatečného počtu jednotlivých měření. Také musí být vzato 

v potaz, ţe výsledky pacientŧ jsou vypočteny z celkem 10 měření, během kterých měli 

šanci na postupné natrénování a zlepšování se v daných úkolech.  

9.5 NÁVRH STANDARDNÍHO POSTUPU MĚŘENÍ 

Pouţitý postup měření se ukázal jako celkem dobře sestavený, i přes fakt, ţe 

některé výsledky nejsou zcela prŧkazné. Pouze bych doporučil vynechat měření na 

jedné dolní končetině, které je hodně náročné a danou osobu vyčerpává. Následně se 

únava mŧţe projevit na výsledcích ostatních měření. A druhý návrh na úpravu je 

vloţení ještě jedné série měření stability - klasický stoj s očima otevřenýma a 

zavřenýma mezi „Hra s míči“ – level 9 a „Hra s míči“ – AP, protoţe z těchto měření 

získáváme jedny z nejdŧleţitějších dat pro hodnocení. Následný a z mého pohledu 

optimální postup měření by vypadal takto: 

  

1. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči otevřené 

2. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči zavřené 

3. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči otevřené 

4. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči zavřené 

5. Hra s míči – level 1 

6. Hra s míči – level 2 

7. Hra s míči – level 3 

8. Hra s míči – level 4 

9. Hra s míči – level 5 

10. Hra s míči – level 6 

11. Hra s míči – level 7 

12. Hra s míči – level 8 

13. Hra s míči – level 9 

14. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči otevřené 

15. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči zavřené 

16. Hra s míči – AP1 
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17. Hra s míči – LL1 

18. Hra s míči – Kraje1 

19. Hra s míči – Čas1 

20. Subjektivní vertikála 

21. Hra s míči – level 1‟ 

22. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči otevřené 

23. Stabilita - stoj o úzké bázi – oči zavřené 

24. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči otevřené 

25. Stabilita - stoj o úzké bázi na pěnové podloţce – oči zavřené 

9.6 VÝSLEDKY SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY POHYBU TĚŢIŠTĚ:  

Po zjištění, ţe aplikace nesprávně generuje posturografický parametr Area, jsem 

se rozhodl především o překontrolování spektrálních analýz pohybŧ těţišť pacientŧ 

zúčastněných na této studii. Pro tuto kontrolu jsem vyuţil zmíněný program AutoSignal 

v1.7.  

Po pouţití dat získaných během jednotlivých měřeních jsem však nezjistil 

ţádnou nesrovnalost. Výsledné křivky byly totoţné s těmi, které generovala sama 

aplikace. 
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10. DISKUZE 
 

Tato práce je pojata tak, aby splnila hned několik dílčích cílŧ. Nejvýznamnějším 

z nich bylo ověřit, zda má pouţitý systém potenciál rozšířit moţnosti objektivního 

hodnocení posturální stability a eliminovat tak riziko subjektivní chyby fyzioterapeuta. 

Chtěl jsem také pomoci vytvořit optimální a standardizovaný postup celého měření v 

této laboratoři. V neposlední řadě bylo cílem samotné vyhodnocení a vzájemné 

porovnání naměřených dat. K tomuto cíli patřilo také definovat hranice mezi 

fyziologickými a patologickými velikostmi posturálních regulací u scény s názvem 

„Stabilita“. 

Za účelem dosaţení všech cílŧ bylo nutné vytvořit dva soubory testovaných 

osob. Soubor probandŧ s počtem 50 osob a soubor pacientŧ o 3 členech. 

Veškeré měření proběhlo v budově meziuniverzitního pracoviště ČVUT Fakulty 

biomedicínckého inţenýrství a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Laboratoř, ve 

které probíhalo měření, je speciálně upravená a zařízená tak, aby zcela splňovala 

poţadavky na korektní prŧběh měření. Po vstupu do laboratoře není vyšetřovaná osoba 

ničím rušena a má ideální podmínky k soustředění se na úkoly spojené s měřením. 

Před začátkem celé práce bylo stanoveno několik hypotéz, které jsem se 

pokoušel během vyhodnocování dat potvrdit. 

1. Hodnoty sledovaných posturografických parametrŧ u scény „Stabilita“ budou 

u kaţdého z pacientŧ vţdy horší během prvního měření, neţ během druhého, které je 

provedeno v ten samý den.   

2. Hodnoty parametru Skóre při scéně „Hra s míči“ budou u kaţdého z pacientŧ 

vţdy horší během vstupního měření, neţ během měření výstupního, zároveň hodnoty 

výstupního měření budou lepší, neţ hodnoty kontrolního měření provedeném po jednom 

měsíci. 

Pro hodnocení posturální stability jsem v případě scény „Stabilita“ pouţil 

hodnoty parametrŧ CoPx a CoPy. Zbylé dva CoPv a Area, jejichţ hodnoty poskytovala 

pouţitá aplikace také, jsem však nevyhodnocoval z dŧvodu minimálního přínosu pro 

splnění daných cílŧ. 
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Dosaţené výsledky pacientŧ během této scény jsou ve všech případech v 

rozporu s příslušnou hypotézou. U ţádného z nich se nepodařil naměřit výsledek, kdy 

by druhá měření v jednotlivé dny byly vţdy lepší neţ první (viz Graf. 3; Graf. 4 atd.) 

Domnívám se, ţe tyto negativní výsledky zapřičinila únava z předchozího 

měření, které je poměrně dlouhé, ale na otázku únavy ţádný z pacientŧ nikdy kladně 

neodpověděl. Druhé moţné vysvětlení tohoto stavu, je nedostatečné zklidnění po 

předchozích scénách, které byly cíleny na dynamickou práci s těţištěm. Z tohoto 

dŧvodu doporučuji prodlouţit pauzu mezi pouštěním jednotlivých scén, především 

v případech jako je tento, kdy dynamickou scénu střídaly scény statické.    

Během hodnocení této scény jsem přišel také na jeden nedostatek pouţité 

aplikace „Virtuální realita v rehabilitaci“, kterým bylo nesprávné generování parametru 

Area. Jak jsem však zmínil výše, tento parametr pro mě nebyl stěţejní, proto jsem na 

tuto nesrovnalost pouze upozornil vedoucí osoby laboratoře a nehledal případná řešení. 

K vytvoření zmíněných rozmezí mezi fyziologickými a patologickými 

velikostmi posturálních regulací u scény s názvem „Stabilita“ jsem pouţil hodnoty ze 

všech 134 měření probandŧ a Poissonovo pravděpodobnostní rozdělení. Stanovil jsem si 

také hypotézu, která říkala, ţe hodnoty fyziologických rozmezí CoPy budou vţdy 

výrazněji posunuty do kladných hodnot v porovnání s hodnotami rozmezí CoPx. 

V případě stoje s otevřenýma očima je moţné konstatovat, ţe hledané rozmezí se 

pohybuje u CoPx mezi 4 – 27 mm a u CoPy mezi 8 – 34 mm.   

 U stoje se zavřenýma očima mi v případě CoPx nevyšly zcela jednoznačné 

výsledky. Tento fakt potvrzuje také odvozené rozmezí, které vyšlo téměř shodně jako v 

předešlém případě. Stanovil jsem ho na 5 – 28 mm, toto rozmezí by mělo být výrazněji 

posunuté do kladných hodnot. Výsledky CoPy jsou jednoznačnější 10 – 40 mm a 

potvrzují známý fakt o tom, ţe při měření s očima zavřenýma jsou výchylky těţiště 

výraznější (viz Graf. 30; Graf. 31) a zároveň také potvrzují moji hypotézu.  

Samozřejmě si uvědomuji, ţe nelze brát zjištěné hodnoty rozmezí jako 

definitivní. Na to byl počet měření nízký, ale jedná se o základ, na který se mŧţe 

v budoucnu snadno navázat. Je tedy nutné i nadále pokračovat ve sběru dat z tohoto 

měření a kontinuálně jednotlivé hranice doplňovat. Nové výsledky budou neustále 

zvyšovat validitu těchto rozmezí. 
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V případě scény „Hra s míči“ bylo sledovaným parametrem skóre, které 

představuje ekvivalent efektivity pohybu pacienta. 

V tomto případě jsem při vyhodnocování věnoval větší pozornost vzájemnému 

porovnání dat naměřených při vstupním výstupním a kontrolním měření celého cyklu. 

Výsledky z porovnání jednotlivých měření potvrzují téměř na 100% zvolenou hypotézu. 

Kladné výsledky tohoto měření jsou patrné u kaţdého z pacientŧ (Graf. 7 – 8; Graf. 16 – 

17; Graf. 25 - 26). V tomto případě se hypotéza ukázala jako dobře formulovaná. 

U dvou pacientŧ jsou výsledky kontrolního měření velmi podobné těm, které 

byly naměřeny při výstupním měření. Kontrolní měření bylo provedeno 4 – 5 týdnŧ po 

ukončení celého cyklu. Z tohoto faktu usuzuji, ţe si pacienti udrţeli získanou dovednost 

a v určité míře ji převedli do svého běţného ţivota. Tato skutečnost podporuje tvrzení, 

které říká, ţe pacienti jsou schopni přenést naučené věci z virtuálního prostředí do 

reálného ţivota.   

V prŧběhu celého cyklu měření jsem zjišťoval a sledoval reakce probandŧ na 

zvolenou posloupnost spouštění virtuálních scén za účelem její optimalizace. Pacienti 

nebyli zahrnuti do tohoto pozorování. Ti měli vlastní individuální postupy měření 

odpovídající jejich schopnostem. Ze zpětné vazby získané od probandŧ jsem se rozhodl, 

doporučit vyškrtnout měření stability při stoji na jedné dolní končetině a to z dŧvodu 

jeho náročnosti a riziku vzniku únavy, která by mohla ovlivnit výsledky následující 

scén. V druhém návrhu naopak doporučuji doplnit výchozí postup o ještě jednu sérii 

měření stability - klasický stoj s očima otevřenýma a zavřenýma, protoţe z těchto 

měření získáváme jedny z nejdŧleţitějších dat pro hodnocení stability. Výsledné a 

z mého pohledu optimální pořadí scén je uvedeno v kapitole 9.5. 

Jelikoţ se mi podařilo splnit všechny předem zvolené cíle, usuzuji z toho, ţe 

veškeré pouţité vybavení je plně funkční a připraveno na další vyuţití a rozvoj této 

laboratoře. 

 

 

 



 95 

11. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Jedním z hlavních cílŧ této práce bylo zjistit, zda je moţné touto metodou 

objektivně hodnotit fyzioterapeutickou intervenci. Podařilo se mi naměřit a vyhodnotit 

dostatečné mnoţství dat získaných jak od probandŧ, tak od pacientŧ, abych mohl 

potvrdit, ţe tato metoda je schopna splnit tento cíl. Získaná data z cyklu měření jsou 

validní a po správném zpracování je z nich moţné vyvodit závěry a doporučení pro 

budoucí postup. 

V prŧběhu celého procesu měření jsem zjišťoval a sledoval reakce probandŧ na 

zvolenou posloupnost spouštění virtuálních scén za účelem její optimalizace. Pacienti 

nebyli zahrnuti do tohoto pozorování z dŧvodŧ vlastních individuálních postupŧ měření, 

odpovídajících jejich schopnostem. Ze zpětné vazby získané od probandŧ jsem se 

rozhodl doporučit vyškrtnout měření stability při stoji na jedné dolní končetině a to 

z dŧvodu jeho náročnosti a riziku vzniku únavy, která by mohla ovlivnit výsledky 

následujících měření. V druhém návrhu jsem naopak doporučil doplnit postup ještě o 

jednu sérii měření stability - klasický stoj s očima otevřenýma a zavřenýma, protoţe z 

těchto měření získáváme jedny z nejdŧleţitějších dat pro hodnocení stability.  

Během fáze hodnocení jsem přišel na jeden nedostatek pouţité aplikace 

„Virtuální realita v rehabilitaci“, kterým bylo chybné generování parametru Area. Tento 

parametr pro mě však nebyl stěţejní, proto jsem na tuto nesrovnalost pouze upozornil 

vedoucí osoby laboratoře a nehledal případná řešení. 

Druhou komplikací vyhodnocování byly samotné výsledky, které především ve 

scéně „stabilita“ jsou všechny v rozporu s příslušnou hypotézou. U ţádného z pacientŧ 

nevyšlo ani jedno měření podle předpokladu. V ţádném případě se nestalo, aby druhé 

měření v pořadí bylo vţdy úspěšnější neţ první. Naopak hypotéza týkající se scény „Hra 

s míči“ se ukázala, jako dobře formulovaná a byla téměř 100% potvrzena. 

Úkolem při vyhodnocování naměřených dat bylo kromě samotného hodnocení 

se vším, co k tomu bylo zahrnuto, také vytvořit rozmezí mezi fyziologickými a 

patologickými velikostmi posturálních regulací. Za účelem vytvoření těchto rozmezí 

jsem pouţil hodnoty všech 134 měření a Poissonovo pravděpodobnostní rozdělení. 

Pouze v jednom případě se mi nepodařilo stanovit zcela přesné hranice. Samozřejmě je 

nutné i nadále pokračovat ve sběru dat a kontinuálně jednotlivá rozmezí doplňovat o 

nové hodnoty a stále tak zvyšovat jejich validitu.  
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Jelikoţ se mi podařilo splnit všechny předem zvolené cíle, usuzuji z toho, ţe 

veškeré pouţité vybavení je funkční a je připraveno na další vyuţití a rozvoj této 

laboratoře. 

 

Dalšími podněty do budoucna by mohly být: 

- Vývoj nových scén virtuální reality. 

- Zintenzivnění terapie na 2x týdně. 

- Rozšířit tréninku stability prostřednictvím 3D scén do běţné praxe fyzioterapie. 
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Příloha II: Kompletní výsledky scény „Stabilita“ 

 
Stoj – oči otevřené 

 

 
Měření stability - stoj o úzké bázi - oči otevřené  

 
1. měření 2. měření 

 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

 
6,6 12,3 16,4 21,9 

 
7,6 18,6 16,0 17,0 

 
8,7 18,6 45,3 26,2 

 
11,2 12,4 30,1 32,5 

 
38,0 27,9 10,8 15,5 

 
18,0 35,3 18,3 21,5 

 
11,8 31,6 51,6 23,8 

 
24,6 31,6 29,3 34,2 

 
4,7 19,1 21,3 22,5 

 
7,5 10,5 25,6 22,5 

 
7,1 17,2 17,2 16,9 

 
16,1 13,5 19,9 18,8 

 
6,3 14,6 6,9 8,0 

 
19,9 26,2 50,6 46,0 

 
2,5 24,8 28,6 21,4 

 
15,8 37,1 11,7 27,3 

 
12,3 20,0 18,0 21,7 

 
16,2 18,0 27,1 24,3 

 
7,4 16,6 26,9 24,1 

 
5,9 20,9 24,5 18,0 

 
15,9 11,4 19,8 28,3 

 
9,4 21,5 19,3 16,1 

 
7,8 19,4 21,9 20,6 

 
20,0 16,4 31,7 30,2 

 
18,7 26,8 23,1 27,2 

 
21,8 21,0 21,8 30,0 

 
7,3 16,1 24,1 11,7 

 
5,6 7,8 12,1 13,0 

 
33,2 60,9 17,8 30,1 

 
38,1 47,4 32,9 58,5 

 
8,7 22,6 21,1 43,3 

 
12,6 13,8 18,1 10,1 

 
14,0 15,6 17,9 20,7 

 
11,8 27,2 15,4 18,8 



 

 

 

 
13,2 26,3 35,6 22,5 

 
10,4 18,4 24,2 16,4 

 
8,8 21,4 19,8 14,5 

 
7,4 15,0 16,4 18,9 

 
6,0 12,9 24,9 19,0 

 
11,8 16,3 15,4 31,0 

 
7,5 15,1 17,0 18,4 

 
16,1 21,4 28,0 20,9 

 
10,6 14,2 15,5 14,8 

 
5,4 15,5 13,4 13,2 

 
11,8 27,6 18,1 24,1 

 
20,0 24,9 19,6 29,7 

 
9,0 13,1 19,5 16,7 

 
10,1 35,1 22,7 21,0 

 
29,8 23,2 18,5 34,1 

 
8,7 9,3 18,2 25,2 

 
6,8 15,4 14,6 19,7 

 
15,1 58,0 13,8 17,8 

 
28,7 19,3 23,6 16,3 

 
15,5 20,6 14,6 31,7 

 
18,1 18,2 15,8 18,5 

 
11,3 15,3 16,5 18,2 

 
15,4 11,9 12,1 16,0 

 
15,3 15,0 21,2 17,1 

 
29,5 32,1 49,4 29,6 

 
16,1 28,3 32,7 27,1 

 
11,7 32,1 11,0 21,9 

 
14,1 13,6 6,1 21,7 

 
11,0 19,1 8,9 19,4 

 
14,0 33,2 10,6 19,9 

 
12,3 42,6 9,7 21,5 

 
22,6 23,2 15,4 24,8 

 
12,8 25,0 11,2 21,1 

Průměr 13,9 22,2 21,0 22,8 

Median 11,8 19,3 18,5 21,4 

Max. 38,1 60,9 51,6 58,5 

Min. 2,5 7,8 6,1 8,0 

 Celkový průměr CoPx 17,4 

 Celkový průměr CoPy 22,5 

 Celkový median CoPx 15,8 

 Celkový median CoPy 20,8 

  



 

 

 

Stoj – oči zavřené 

 

 
Měření stability - stoj o úzké bázi - oči zavřené  

 
1. měření 2. měření 

 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

CoPx 

[mm] 

CoPy 

[mm] 

 
13,5 11,1 18,7 24 

 
11,3 18,5 23,7 27,9 

 
15,1 30,1 24,6 21,5 

 
7,4 16,6 9,9 21,6 

 
48,3 26,2 11,1 23,1 

 
25,6 33,8 28,3 25,2 

 
15,1 19,1 43,6 24,8 

 
26,2 39,7 19,2 34,1 

 
8,4 23,0 19,1 20,4 

 
4,3 17,4 20,8 16,8 

 
9,7 17,1 26,6 18,7 

 
16,2 13,0 39,2 36,2 

 
5,5 11,6 11,9 9,3 

 
33,7 48,2 67,9 43,6 

 
9,8 19,9 37,0 30,7 

 
11,8 37,1 60,7 67,5 

 
13,1 42,7 13,5 32,1 

 
8,4 17,4 31,4 30,6 

 
27,1 26,2 15,1 23,5 

 
5,3 21,6 25,2 22,8 

 
9,3 13,2 25,0 34,3 

 
10,6 19,4 30,3 27,1 

 
8,1 20,5 27,7 30,2 

 
34,0 44,9 63,2 45,5 

 
32,7 46,1 48,7 63,8 

 
37,9 31,3 61,9 30,8 

 
6,9 17,2 40,1 55,7 

 
4,8 7,4 10,3 14,2 

 
39,8 41,5 31,9 34,4 

 
40,6 53,2 37,2 39,1 

 
12,4 22,3 15,2 20,3 

 
6,5 14,0 13,8 14,3 

 
6,8 16,7 18,3 23,9 

 
7,7 22,6 15,4 26,9 

 
7,3 20,9 70,2 23,9 

 
7,6 15,2 23,6 17,6 

 
11,2 21,4 24,7 24,6 



 

 

 

 
6,6 23,4 22,9 30,4 

 
4,1 8,8 16,9 23,4 

 
9,1 17,9 29,1 24,3 

 
9,4 19,3 17,4 16,5 

 
17,6 51,0 34,3 34,7 

 
5,2 15,8 19,1 24,0 

 
8,9 24,1 19,1 16,8 

 
11,7 28,0 14,0 22,9 

 
25,5 40,5 63,1 69,4 

 
10,3 26,3 22,1 15,0 

 
8,1 22,1 19,8 22,8 

 
31,9 37,0 32,9 28,4 

 
5,2 17,0 10,2 14,3 

 
10,3 28,9 15,6 33,6 

 
4,8 13,5 13,9 21,3 

 
48,6 19,9 40,5 19,2 

 
19,2 39,4 11,5 22,5 

 
17,3 28,5 18,1 25,5 

 
9,8 18,6 22,4 32,8 

 
18,2 19,9 14,4 20,2 

 
11,2 18,1 13,4 17,7 

 
35,5 37,4 37,0 32,2 

 
26,1 27,8 32,9 31,7 

 
8,5 29,0 21,0 30,9 

 
5,2 37,8 7,1 23,1 

 
8,1 22,9 7,5 22,2 

 
13,6 26,8 6,8 20,8 

 
12,4 26,0 15,3 20,0 

 
12,4 15,8 13,7 25,8 

 
7,3 19,0 10,0 25,6 

Průměr 15,3 25,1 25,8 27,6 

Median 10,6 22,1 21 24,3 

Max. 48,6 53,2 70,2 69,4 

Min. 4,1 7,4 6,8 9,3 

 Celkový průměr CoPx 20,5 

Celkový průměr CoPy 26,3 

Celkový median CoPx 15,4 

Celkový median CoPy 23,5 

 

 

 



 

 

 

Příloha III: - Kompletní tabulka s výsledky „Hra s míči“ 

 
level 

1 

level 

2 

level 

3 

level 

4 

level 

5 

level 

6 

level 

7 

level 

8 

level 

9 

level 

1' 

A-P L-L kraje 

11 15 21 11 7 10 12 13 14 22 32 37 25 

12 23 36 18 28 18 15 16 17 28 45 16 37 

31 32 38 27 23 25 26 19 22 47 72 49 70 

30 45 25 34 29 23 24 17 19 35 60 40 51 

21 37 31 21 25 19 21 22 16 25 30 24 53 

40 33 22 31 30 36 24 27 21 46 55 35 54 

16 16 16 17 16 14 14 15 14 32 34 20 38 

19 25 21 22 22 22 20 17 18 35 35 36 48 

29 30 28 28 22 19 17 17 16 43 55 49 50 

27 34 30 35 27 24 20 21 15 36 47 55 49 

36 37 35 34 29 27 28 25 22 45 54 47 49 

27 33 31 30 29 27 19 15 15 43 52 44 50 

23 31 33 32 31 26 24 25 19 35 45 44 38 

42 42 36 37 28 28 23 21 22 38 50 42 47 

29 32 29 27 22 23 20 19 16 33 47 44 38 

37 35 32 29 22 19 20 19   43 47 56 44 

54 43 33 31 19 14 20 20 20 46 63 54 51 

39 36 32 28 20 23 20 19   47 63 45 55 

45 41 33 32 25 24 22 0   61 56 51 47 

53 41 38 33 28 27 27 0   35 61 48 58 

46 49 40 33 29 30 24     57 62 51 61 

38 43 31 37 31 25 26 28 20 56 68 55 58 

60 55 41 36 34 33 26     58 72 51 67 

60 57 43 41 34 33 31     61 72 51 68 

58 56 45 40 35 29 30 23   57 69 55 60 

52 54 47 40 33 27 26 18   55 67 53 59 

9 15 18 13           12 24 27 22 

15 9 12 8 8 9 7 8 8 18 21 32 21 

36 26 16 19           22 34 37 22 

33 18 22 16           32 32 39 19 

33 21 19 18 16         37 25 41 25 

38 21 25 18           32 31 37 38 

30 25 22 20 15 16       36 28 38 35 

40 28 20 20           34 22 35 33 

29 22 18 21 17 18       42 46 43 37 

41 24 23 20 17         40 46 34 40 

36 25 22 20 17         40 39 41 40 

46 30 24 26 27 21 16 19 18 61 55 41 49 



 

 

 

43 27 25 26 23 24 22 17   38 58 42 53 

44 30 27 29 24 24 24 18   44 49 22 54 

45 38 26 29 27 23 20     36 59 40 50 

39 24 23 23 27 24 18     62 53 51 50 

55 44 33 31 29 27 22 16   45 60 42 54 

41 28 26 21 16         42 50 42 42 

61 53 36 47 31 34 23 16   54 65 49 54 

56 52 38 32 28 24       40 62 48 40 

45 52 29 27 31 25 25 21   58 58 40 54 

54 42 35 28 22         38 47 40 39 

 
Statistické výsledky jsou uvedeny v Tab. 44 a Tab. 45 v kapitole 9.4. 

  



 

 

 

 


