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Úvod 

Traumatické poranění mozku představuje v dnešní době významný problém 

z hlediska vzestupné tendence co do množství, ale především pro svou medicínskou 

závažnost. Traumatické poranění mozku má také značný dopad na hospodářskou 

produktivitu, což je do určité míry zapříčiněno tím, že mozková traumata postihují 

převážně jedince mladších věkových skupin produktivního věku s častým následkem 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Problémy s rovnováhou jsou u osob po traumatickém poranění mozku časté. 

Poškození skýtá i dlouhodobé důsledky poranění (např. poruchy hybnosti, chováni 

osobnosti, kognitivních funkci atd.). Mohou ovlivňovat a zasahovat do pohybových 

schopností (například přemisťování, chůzi, běh, oblékání, atd.). Jsou zhoršena 

bezpečnostní rizika, riziko pádu a dalších úrazů. Tyto změny mají dopad nejen na 

pacienta, ale na celou rodinu a okolí. 

Aby byl jedinec stabilní, musí být stabilní i poloha těžiště. A to je tehdy, je-li 

těžiště ve střední zóně opěrné báze. V nestabilní poloze stačí jen malé úsilí k poruše 

rovnováhy. Nestabilní poloha těla je vnímána jako nejistota polohy, která neustále 

nepatrně kolísá. Zlepšení stability držení těla přispívá ke snížení počtu závažných 

následků neřízených pádů a k získání větší sebedůvěry a jistoty při běžné lokomoci 

(Véle, 2012, Vařeka, 2002a). 

Stejně jako u zdravé populace lze motorickou dovednost, související s posturální 

stabilitou, rozvíjet systematickou a pohybovou aktivitou pomocí fyzioterapie jak 

v klasické formě, tak i v podobě netradičních, zatím méně používaných metod 

(Schwabová et al., 2009).  

Tato práce si klade za cíl objektivně zhodnotit efekt zvolené terapie, který 

spočívá v tréninku posturální stability v balanční obuvi u osob s poruchou stability. 

Díky neustálému pocitu mírné nestability v balanční obuvi dochází k nutnému 

vyrovnávání a k opakovaným korekcím těla. Chůzi v balanční obuvi, za účelem 

zlepšení stability, lze považovat za senzomotorický trénink. 

Objektivní hodnocení bude probíhat na systému footscan, který patří mezi 

biomechanické neinvazivní zobrazovací zařízení, jimiž lze měřit rozložení statických a 

dynamických tlaků na ploskách chodidel (plantární tlak).
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1 Teoretická část 

1.1 Terminologie 

Opěrná plocha (Area of Support, AS) je pouze ta část plochy, která je aktuálně 

využita k vytvoření opěrné báze (BS). K aktivní opoře a kontrole posturální stability 

nevyužíváme celou plochu kontaktu (Area of Contact, AC). AS je pouze část AC. 

Opěrná báze (Base of Support, BS) je plocha ohraničená vzdálenými hranicemi 

AS a leží v rovině kolmé na výslednici uvažovaných zevních sil. 

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

není-li zorganizován segmentový systém těla. K tomu patologicky dochází v hlubokém 

bezvědomí (Vařeka, 2002a). 

Těžiště (Centre of Mass, COM) je hypotetický „hmotný bod“, kam je 

soustředěna hmotnost celého těla. Lze jej stanovit jako vážený průměr COM 

jednotlivých segmentů.  COG (Centre of Gravity) je průmět společného těžiště těla do 

roviny BS. Ve statické poloze (stoj, sed, atd.) se COG vždy musí nacházet v BS. 

COP (Centre of Pressure) je působiště vektoru reakční síly podložky, jehož 

polohu lze vypočítat z hodnot reakční síly naměřené stabilometrickou plošinou nebo 

vypočítat jako vážený průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné plochy. 

COP je s COG shodné pouze v případě dokonale tuhého tělesa, jímž lidské tělo 

rozhodně není. Poloha COP je ovlivněna polohou těžiště i aktivitou svalstva bérců. 

Svalová aktivita je vždy řízena CNS tak, aby těžnice procházela BS a COG zůstalo 

v BS (Vařeka, 2002a). 
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Obr. 1 Vztah mezi AC, AS a BS (Převzato z: Vařeka, 2002a) 

1.2 Poškození mozku 

Mezi afekcemi centrální nervové soustavy (dále jen CNS) zaujímá první místo 

cerebrovaskulární onemocnění s četností 180,1/100 tisíc obyvatel. Na druhém místě 

jsou traumatická cerebrální poranění (Smrčka, 2001). Mezi další příčiny nezanedbatelné 

četnosti výskytu poškození mozku patří nádorová onemocnění a neuroinfekce. 

Pro tuto práci byli vybráni pacienti po poškození mozku, jež utrpěli následkem 

traumatu.  

1.2.1 Traumatické poranění mozku (TBI) 

Traumatické poranění mozku (Traumatic Brain Injury) představuje v dnešní 

době významný problém z hlediska vzestupné tendence co do množství, ale především 

pro svou medicínskou závažnost. Léčba je finančně náročná a mozková traumata 

postihují převážně jedince mladších věkových skupin produktivního věku s častým 

následkem dlouhodobé pracovní neschopnosti (Smrčka, 2001). 

Typickými příznaky TBI jsou zmatenost, ztráta vědomí, ztráta paměti a 

ložiskové neurologické příznaky (Mott et al., 2012).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mott%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23198672
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1.2.1.1 Incidence, prevalence, epidemiologie 

U traumat centrálního nervového systému představují incidenci přibližně 150 

tisíc případů na 100 tisíc obyvatel, což je 15 tisíc těžkých forem poranění ročně a 

celkem asi 36 tisíc lehčích i těžších poranění ročně (Válková et al., 2010). 

Následky traumatického poškození mozku jsou nejčastějšími příčinami invalidity. 

Přibližně 40% všech úmrtí je zapříčiněno těžkým traumatem mozku při dopravních 

nehodách. Mezi nejohroženější věkové skupiny patří muži mezi 15. a 29. rokem života, 

nejčastěji v dopravních nehodách nebo při rizikových sportech, a lidé ve věku nad 65 

let, u kterých dochází často k pádům. Muži jsou postiženi dvakrát až třikrát častěji než 

ženy (Lippertová- Grünerová, 2009, Cerebrum, 2013). 

1.2.1.2 Patofyziologie poranění mozku 

Kraniocererebrální traumata lze dělit na primární a sekundární (Lippertová- 

Grünerová, 2009). 

Primární poranění mozku jsou strukturální poranění vyvolána poškozením 

mozkové tkáně způsobené traumatem, mezi něž patří zlomeniny, komoce, kontuze, 

lacerace mozku, hematomy intracerebrální, extracerebrální a difúzní axonální poranění.  

Sekundární poranění mozku je příčinou intra- i extrakraniálních faktorů, přičemž 

dochází k pozdnímu zániku nervových buněk. Mezi intrakraniální faktory patří hlavně 

intrakraniální krvácení, edém a mozková turgescence. Z extrakraniálních jde hlavně o 

hypoxii a systémovou hypotenzi (Ambler, 2011). 

1.2.1.3 Klasifikace podle stupně traumatického poškození 

K posouzení stupně traumatického poškození se používá mezinárodně 

nejrozšířenější škála Glasgow Coma Scale (GCS). Podle hodnocení v rozsahu 3-15 

bodů, 3 body nejhorší, 15 bodů nejlepší, je určen stupeň poškození takto: 

 

 GCS 3-8 bodů: těžké trauma mozku 

 GCS 9-12 bodů: středně těžké trauma mozku 

 GCS 13-15 bodů: lehké trauma mozku 
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Těžká traumata obnáší dlouhé bezvědomí (dny, týdny až měsíce), vznikají 

kontuze, hematomy nebo difuzní axonální poranění a téměř vždy přetrvává reziduální 

nález v podobě poruch osobnosti, vztahů, myšlení, pohyblivosti a komunikace. 

Středně těžké trauma je provázeno bezvědomím trvajícím v rozmezí minut až 

hodin, při němž dochází ke kontuzi mozku nebo rozvoji hematomu. Mohou přetrvávat 

kognitivní poruchy po dobu několika měsíců, ale většinou dojde ke kompletní úpravě. 

Lehké trauma mozku se projevují krátkodobou poruchou vědomí bez trvalých 

následků s ústupem obtíží od 1 do 3 měsíců (Kolář, 2009). 

1.2.1.4 Následky poškození  

Následkem těžkého poškození dochází k omezení všech funkcí mozku, tím 

pádem ke ztrátě schopnosti ovládání všech funkcí těla i psychiky. Zvláště k poškození 

funkcí nutných k životu, v těžkých případech ve formě komatu nebo smrti. V méně 

závažných případech zůstávají životně důležité funkce intaktní, ale různou mírou 

poškozeny ostatní funkční okruhy. Rozlišujeme funkce somatické a psychické. 

Mezi somatické funkce patří zejména životně důležité vegetativní funkce jako 

regulace stupně vědomí, ovlivnění rytmu spánku a bdění, regulace frekvence srdce, 

dýchání, látkové výměny, hormonální systém a regulace teploty těla. Dále zahrnují 

motorické, senzitivní a senzorické funkce: regulace svalové síly (zvláště hemiparézy), 

programování jednoduchých a složitých pohybů, povrchové čití, vnímání teploty a 

bolesti, schopnosti vidět, slyšet, cítit, chutnat atd. (Lippertová- Grünerová 2009, Smrčka 

2001). 

Přežívající pacienti mají často neuropsychické postižení, které může být až 

invalidizující. K psychickým funkcím patří integrace osobnosti a emocionality, afektu, 

zážitků, sociálního chování, vyšší korové funkce (např. pozornost, koncentrace, paměť, 

řeč, orientace v prostoru atd.) 

K trvalým poruchám paměti dochází asi u 50 % pacientů po těžkém poranění. 

Tento paměťový deficit se projeví obvykle ve formě zhoršeného učení a udržení nových 

informací. K tendenci spontánního zlepšování paměťových funkcí dochází především 

během prvních 6 měsíců po úrazu, později je zlepšování minimální. 

Často bývá postižena schopnost udržet pozornost, což zahrnuje například 

schopnost reagovat, vyselektovat správnou informaci, rychle zpracovat informace. Po 

těžkém poranění může být trvale postižen intelekt.  
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Velni vážné je postižení řečových schopností. Při detailním rozboru bylo 

zjištěno, že až 40% pacientů má problémy s nalézáním vhodných slov a názvů. Dochází 

také k posttraumatickým poruchám chování. Například podrážděnost, nerealistické 

sebehodnocení, snížená motivace, deprese až suicidální tendence (Lippertová- 

Grünerová 2009, Smrčka 2001). 

1.2.1.5 Principy rehabilitace 

Léčba a rehabilitace těžkých kraniocerebelárních traumat vyžaduje komplexní 

rehabilitační tým, což znamená spolupráci lékařů mnoha oborů a dalších odborníků – 

fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologů, sociálních pracovníků. Součástí 

rehabilitace osob po poškození mozku by měla být i odborná podpora pro rodinu 

postiženého.  

V neurorehabilitaci patří mezi hlavní problémy poruch motoriky paréza, 

patologické synergie a spasticita. Pojmem centrální paréza označujeme neschopnost 

svalstva cílené a koordinované aktivity následkem poškození tr. corticospinalis. 

Následkem parézy dojde ke zmenšení síly a amplitudy pohybu. Patologické synergie 

jsou pohybové vzorce objevující se na místě cílené aktivity a postihují rozmezí několika 

kloubů. Ke spasticitě dochází po počáteční svalové hypotonii. Zabraňuje obnově a 

rozvinutí cílené motoriky s nebezpečím rozvoje kontraktur. V klinické praxi nalézá 

uplatnění celá řada terapeutických škol, které favorizují různé terapeutické postupy. 

Metody, které se uplatňují při tréninku senzitivity a vnímání, jsou například Affolterova 

metoda, tradiční trénink senzitivity, Perfettiho metoda (Lippertová- Grünerová 2009). 

1.3 Posturální stabilita 

Řada autorů se v definici posturální stability liší. „Stabilitou označujeme míru 

úsilí potřebného k dosažení změny polohy tělesa z jeho klidové polohy.“ (Véle et al., 

2001, s. 103). Z kineziologického pohledu Vařeka (2002a, s. 116) uvádí, že „Posturální 

stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a 

vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu.“ 

Poloha tělesa je stabilní, jestliže těžiště je ve střední zóně opěrné báze. Tento 

stav je typický pro polohu vleže. Nestabilní poloha je taková, ve které stačí malé úsilí 

k porušení rovnováhy. Těžiště je umístěno vysoko nad opěrnou bází, což je typické pro 

polohu ve stoje. 
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Závislost stability na výšce těžiště, hmotnosti tělesa a velikosti opěrné báze má 

význam pro hodnocení stability stoje a chůze. Hodnocení průmětu těžiště do podpůrné 

plochy dolních končetin nesmí být opomenuta (Véle, 1995). 

Pojem stabilita lze diferencovat na stabilitu intersegmentální, neboli stabilitu 

osového orgánu (vnitřní) a celkovou (vnější). Už Panjabi rozlišil stabilitu střední zóny 

pohybového rozsahu kolem vertikály od stability za touto zónou, a tím odlišil stabilitu 

osového orgánu od stability celkové (Véle et al., 2001). Vnitřní stabilizaci provádějí 

hluboké krátké intersegmentální svaly páteře, tvořící hluboký stabilizační systém, a 

vnější stabilizaci zajistí povrchněji uložené záběrové svaly spojující jednotlivé páteřní 

sektory a připojující končetiny přes pletence k osovému orgánu (Véle, 2006). 

Schopnost udržovat rovnováhu v podmínkách nestability patří mezi základní 

pohybové dovednosti vytvářené většinou podvědomě, ale vědomým učením ji lze 

zdokonalit (Véle, 1995). 

1.3.1 Postura a její význam 

 „Posturu chápeme jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení 

zevních sil, ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová.“ (Kolář, 2009, s. 

38). Toto označení nese složku statickou, jako je neměnící se poloha těla v prostoru, 

zároveň obsahuje složku dynamickou, tj. proces udržování polohy těla vůči měnícím se 

okolním podmínkám (Véle, 1995). 

Zaujmutí a udržení optimální postury (vzpřímeného držení) je nutné k provedení 

optimálního pohybu a je základní podmínkou pohybu (Vařeka, 2002a). 

Vzpřímené držení těla je druhově specifické, geneticky fixováno a pro každého 

jedince charakteristické. Tento charakteristický znak se mění v závislosti na vnějších a 

vnitřních podmínkách od narození po celou dobu života. Jakékoli onemocnění, ať 

vrozené či získané, i duševní rozpoložení, se zrcadlí ve stoji i pohybech (Haladová, 

Nechvátalová, 2008). Vzpřímené držení těla, které je řízeno CNS a je závislé především 

na svalové aktivitě, Véle (2006, s. 102) definuje jako „uspořádání pohybových 

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

opírající se o podložku, na které stojíme, k vrcholu hlavy byla co největší, při zachování 

mírných fyziologických zakřivení páteře“. 

Názory ve významu postury a jejího vztahu k lokomoci jsou nejednotné, avšak 

zastánci jednotlivých pohledů citují tentýž výrok „posture follows movement like a 
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shadow“, který je ovšem různě překládán. Postura je na začátku, na konci jakéhokoliv 

cíleného pohybu, ale je také jeho součástí a základní podmínkou. Výchozí bod 

nastavení postury, z něhož je plánovaný pohyb proveditelný, představuje tzv. atituda. 

Napřímení znamená „narovnání“ osového orgánu, které usnadní zaujetí postury, 

tedy vzpřímení. Není však nutnou podmínkou (viz vadné držení těla), avšak je nezbytné 

pro optimální rozsah pohybů v kořenových kloubech a pohybů páteře. Pro napřímení 

mají zásadní význam krátké autochtonní svaly páteře a hluboké flexory krku (Vařeka, 

2002a). 

Posturální systém se snaží posturu udržet, a proto brání její změně aktivací 

tonických svalů. Aktivuje se při náhlé změně okolního prostředí. Při pohybu dochází 

k inhibici posturálního systému fázickým svalovým systémem, který pohyb provádí. 

Snaží se o udržení plynulého pohybu tím, že v průběhu brání velkým výchylkám. Po 

skončení pohybu opět převažuje funkce posturální, udržovací novou polohu (Véle, 

1995). 

Jak uvádí Véle (1995), posturální funkce je realizovaná převážně axiálním 

systémem představující část pohybové soustavy soustředěné kolem páteře sloužící k 

vzpřímenému držení trupu. Axiální systém dynamicky upravuje posturu už v době 

tvorby pohybového záměru, při pouhé představě. Posturální systém zahrnuje také oblast 

pánve a dolních končetin. 

1.3.2 Zajištění posturální stability 

Nestabilní poloha těla je vnímána jako nejistota polohy, která neustále nepatrně 

kolísá trvale probíhající korekcí. Poruchy rovnováhy postihují díky stárnutí populace a 

nezdravým civilizačním návykům významnou část obyvatelstva. Následné pády jsou 

příčinou poloviny úrazů u starších lidí. Zlepšení stability držení těla přispěje ke snížení 

počtu závažných následků neřízených pádů, také k získání větší sebedůvěry a jistoty při 

běžné lokomoci (Véle, 2012, Vařeka, 2002a). 

K zajištění posturální stability je nutný neustálý přísun informací pomocí 

různých typů senzorů, výkonná řídící činnost CNS a funkční pohybový systém. Význam 

exterocepce a vliv psychiky by neměl být opomíjen (Vařeka, 2002b). 

1.3.2.1 Senzorická složka 
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Mnoho autorů sdílí názor, že pro zajištění posturální stability mají zásadní 

význam složky: zraková, vestibulární a proprioceptivní. Některé práce potvrzují 

rozhodující podíl propriocepce při udržení posturální stability v klidném stoji a při 

přímé plynulé chůzi. Propriocepce se podílí na informacích o pohoze, jejich změnách a 

pohybech jednotlivých segmentů vůči sobě. Stimuly přicházejí z proprioreceptorů 

uložených ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech a exteroreceptorů uložených 

v kůži, jejichž funkcí je kontrola povrchového tření. 

Vestibulární systém se uplatňuje především při rotačních pohybech a rychlých 

změnách polohy. 

Zrak má zásadní úlohu při orientaci v prostoru (Vařeka, 2002b, Molnárová, 

2009). 

1.3.2.2 Řídící složka 

Řídící funkci zastává CNS, tedy mozek a mícha. Regulační okruhy, které 

zabezpečují stoj, probíhají míchou, mozkovým kmenem, extrapyramidovým systémem 

a mozkovou kůrou. 

1.3.2.3 Výkonná složka 

Výkonnou složkou je pohybový systém, při čemž zásadní úlohu hrají kosterní 

svaly, které se uplatňují mezi systémem řídícím a výkonným, a díky propriocepci mají 

důležitou úlohu i v oblasti senzorické (Molnárová, 2009). 

1.3.2.4 Modality posturální stability 

Klidová posturální stabilita udržována svalovým tonem je aktivní proces 

udržující COM v opěrné bázi. I v klidu lze pozorovat minimální kyvadlový proces, 

protože žádná aktivně držená poloha není nikdy dokonale nehybná (statická).  
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           Reaktivní posturální stabilita je aktivní proces udržení či navrácení COM 

v opěrné bázi při působení zevních, destabilizujících impulzů. V anteroposteriorním 

směru lze využít „hlezenní“ a „kyčelní“ posturální strategie, strategii krokovou a 

případně pomocí horních končetin. 

Proaktivní (anticipatorní) posturální stabilita je aktivní proces posturální 

adaptace na posuny COM v důsledku pohybu jednotlivých segmentů (Shumway-Cook, 

2012, Vařeka 2002b). 

1.3.3 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Při pohledu na faktory ovlivňující stabilitu rozlišujeme fyzikální a 

neurofyziologické. 

Fyzikální faktory 

 Opěrná plocha 

Stabilita je přímo úměrná velikosti opěrné plochy a vlastnostem, jako například 

adhezivita. Opěrná plocha je tvarem lichoběžníka ohraničenými úsečkami spojující 

paty, zevní okraje nohou a bříška metatarzů. Zátěž při symetrickém stoji je podle 

Nortona rozložena takto: Každá noha je zatížena 12 díly z celkových 24 dílů. Z toho 

připadá 6 dílů na patu, na metatarzy 2. - 4. prstce po jednom dílu a na metatarz palce 2 

díly. Při nerovnostech terénu se zátěž přizpůsobuje vlastnostem opěrné plochy.  

     Při rozšíření opěrné plochy báze ve směru působení zevní síly se stabilita 

zvyšuje. Například při rozkročení či nakročení po směru pohybu nebo přídatnou oporou 

jednou či dvěma holemi. Chybí-li adheze (např. na ledové ploše) je stabilita horší (Véle, 

1995). 

 Hmotnost a poloha těžiště 

Osoby větší hmotnosti mají větší stabilitu na základě zákona o setrvačnosti, 

osoby většího vzrůstu mají těžiště umístěno výše, tudíž je jejich stabilita o něco menší 

než osob nižšího vzrůstu. Stabilita je přímo úměrná výšce těžiště, která je u osob 

přibližně ve výši promontoria.  

Průmět těžiště má spadat do středu opěrné plochy pro dosažení maximální 

stability stoje. Při pohybu průmětu těžiště k hranicím opěrné plochy stabilita klesá. To 
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je patrné např. při chůzi na kladině, kdy průmět těžiště je vyrovnáván upažením (Véle, 

1995). 

 Charakter kontaktu těla s opěrnou plochou 

Pro dobrou stabilitu je nutné dobré přilnutí nohy k terénu, aby byl zajištěn 

převod zátěže na podložku. Velké nerovnosti proto mohou vést k přetížení nohy a 

námaze kloubních pouzder a ligament. Nevhodná obuv proto zhoršuje adaptabilitu nohy 

ve styku s terénem, a tím negativně působit na stabilitu.  

 Postavení a vlastnosti hybných segmentů 

Těleso je staticky stabilní v případě, že těžnice prochází středy jednotlivých 

segmentů. Držení postavy je podmínkou posturálních funkcí. Jsou-li jednotlivé 

segmenty těla v harmonicky vyrovnané linii, zátěž je rovnoměrně rozložena a nedochází 

k mikrotraumatizaci lokálním přetížením. Čím je břemeno umístěno asymetričtěji, tím 

je větší aktivace posturální muskulatury a lokální zátěž aparátu stoupá. Zvýšená tuhost 

tkání zvyšuje stabilitu, ale současně omezuje rozsah pohybu. Snížená tuhost tkání 

snižuje stabilitu (Véle, 1995). 

 

Neurofyziologické faktory 

 Vlivy psychické a vnitřního prostředí 

Psychika má významný vliv na držení těla. Ovlivňuje i proces výběru vhodného 

programu k udržení či obnovení posturální stability. Nadměrná psychická tenze a 

depresivní ladění jsou kontraproduktivní a vedou k flekčímu držení. Strach 

z nezvládnutí situace vede k nadměrné svalové tenzi. To vše ruší potřebnou koordinaci 

(Vařeka, 2002b, Véle, 1995). 

 Nastavující excitabilita 

Zmíněné procesy souvisí s „připraveností“ nebo stavem „odpočinku“ podle 

momentálního stavu organismu a stavu vnějšího prostředí. 

 Spouštěcí pohybové programy 

Tyto programy jsou závislé na výchozí poloze, kterou organismus zaujímá podle 

předpokládaného provedení pohybu a na současných podmínkách prostředí. 

 Zpětnovazebné programy 

Zpětnovazebné procesy udržují, popřípadě mění průběžně posturu na základě 

informací proprioceptivní a exteroceptivní signalizace. Toto průběžné řízení polohy je 

v souladu s celkovým motorickým programem individua (Véle, 1995). 
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1.3.4 Posturální funkce nohy 

Noha má významnou funkci v systému posturální stability bipedálního stoje a 

chůze. Tento segment zprostředkovává kontakt s podložkou, protože má schopnost 

„uchopovat“ aktivně terénní nerovnosti, a tím zajišťovat potřebnou oporu. Tíhové síly 

těla a reakční síly podložky se aktivně podílí na korekci oscilací kvazistického stoje a je 

také zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních informací pro CNS (Vařeka, 

Vařeková, 2009, Véle, 2006). 

Tradiční statický popis tvaru a funkce nohy vychází z tripodního modelu nohy. 

Z hlediska statiky je klenba nohy útvar, který přenáší působící zatížení do tří směrů 

k hlavním opěrným plochám a prostřednictvím těchto ploch je biomechanicky 

realizována posturální funkce nohy. Kostra nohy tvoří tři hlavní oblouky ohraničující 

celou nožní klenbu (mediální, laterální a příčný oblouk). Ve vrcholu klenby je klenák, 

který má zásadní význam pro stabilitu celého těla. Je vhodné rozlišovat pojmy klenba, 

klenutí (příčné, podélné) a oblouk (linie). Tyto „oblouky“ představují pilíře, které 

ohraničují celou nožní klenbu a opírají se o zem v místě hlavičky I. a V. meatarzu a 

dorzální části calcaneu (Vařeka, Vařeková, 2009, Vařeka, 2003). 

 

 

 

Obr. 2 Klasický tripoidní model nohy (Převzato z: Vařeka, Vařeková, 2009)  
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1.3.5 Zlepšení posturální stability 

Stejně jako u zdravé populace lze motorickou dovednost, související s posturální 

stabilitou rozvíjet systematickou a pohybovou aktivitou pomocí fyzioterapie jak 

v klasické formě, tak i v podobě netradičních, zatím méně používaných metod 

(Schwabová et al., 2009). 

V klinické praxi se používají fyzioterapeutické metody, mezi které patří 

například: Senzomotorická stimulace, Brügger koncept, Vojtova reflexní lokomoce, 

cvičení podle Roswith Brunkow, Freemanova metodika, Pilatesova netoda a další. Mezi 

metody zatím méně používané lze považovat Tai-chi nebo jógu.   

1.3.6 Diagnostika posturální stability 

Podle Míkové (2006) lze diagnostikovat na základě: 

 

Obecných (muskuloskeletálních) faktorů – ROM, svalová síla, tonus, čití atd. 

Statických testů - bipedálni stoj, Rombergův test, stoj na jedné DK, tandemový stoj. 

Dynamických testů - chůze, alterovaná chůze (ve vymezené dráze, různé pohyby 

hlavou), Fukudův-Unterberger test (chůze na místě), Duncanův test funkčniho 

dosahu, Tinnettiové škala, Bergové škala. 

1.4 Zobrazovací metody 

Dále lze pro diagnostiku posturálni stability využít pomocných, moderních 

zobrazovacích metod, kterými jsou například: posturografie, vyšetření plantogramem, 

vyšetření podoskopem, siluetogramem, Moiré topografie, 3D kinematická analýza. 

Konkrétní přístroje, které lze za tímto účelem využít jsou: Stabilometr, Kistler, 

Tetrax, Posturomed, Synapsys Posturography System a další. 

Biomechanická diagnostika lidského pohybu je využívána v mnoha směrech. 

Jsou jimi měření posturální stability (stoj, sed), lokomoce (chůze, běh), biomechaniky 

nohy, rozložení tlaku v protéze, úchopu. 

Principem zvoleného přístroje k objektivizaci efektu terapie je měření a 

distribuce tlaku pod místem kontaktu části lidského těla s podložkou (Sofistikovaná 

biomechanická diagnostika lidského pohybu, 2010). 
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V České republice jsou na tomto principu používané systémy Emed (Novel), 

tlakové vložky do bot Pedar, jsou modifikací systému Emed(Novel), Footscan® 

(RSScan International), Baropodometer (Diagnostic Support s.r.l) (Sofistikovaná 

biomechanická diagnostika lidského pohybu, 2010). 

Měřící systémy sestávají z tlakové plošiny se senzory, měřící jednotky a PC/ 

notebooku se softwarem, který zpracovává značné množství dat v reálném čase. 

V plantografických plošinách jsou nejčastěji používané kapacitní a odporové 

senzory. Kapacitní senzory se skládající ze dvou ploch vodičů oddělených pružným 

dielektrikem, využívané systémem Emed a odporové senzory sestávající ze dvou 

plochých vodičů, mezi nimiž je vrstva vodivého uhlíkového prachu nebo inkoustu. Při 

zatížení dojde k propojení vrstev a v závislosti na zvyšování tlaku k poklesu odporu. 

Tyto senzory využívá systému Footscan®. (Sofistikovaná biomechanická diagnostika 

lidského pohybu, 2010)      

1.4.1 Plantografie, systém Footscan® 

Systémy Footscan® patří mezi biomechanické neinvazivní zobrazovací zařízení, 

jimiž lze měřit rozložení statických a dynamických tlaků na ploskách chodidel 

(plantární tlak). Byly vyvinuty belgickou firmou RSScan INTERNATIONAL prvotně 

pro účely pediatrů, ortopedů a ortopedické technice. Nyní jsou tyto systémy užívány v 

nejrůznějších odvětvích, jako například v neurologii, fyzioterapii, sportovní medicíně a 

na univerzitách a laboratořích analyzujících chůzi (Dostupné z: www.rsscan.com, 

2013). 

Režimy měření (kva)zistický (stoj) či dynamický (lokomoce) probíhá v čase, 

kdy se mění hodnoty sledovaných parametrů, a proto je tato metoda nazývána také 

dynamickou plantografií. Měření lze provádět s obuví nebo bez ní.  

1.4.1.1 Konstrukce a technické parametry 

Systém footscan®, jež byl použit pro účely objektivního hodnocení efektu 

terapie, se skládá ze dvou částí, hardwaru a softwaru. 

Hardwarem je snímač v provedení pevné desky, umožňující kvalitativní 

vyhodnocení. Jde o měřící plošinu velikosti 2x0,4 m. S počtem přibližně 16 384 

odporových senzorů umístěných rovnoměrně na ploše 1,95x0,32 m a frekvencí měření 
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až 500 Hz a citlivostí 0,27-127 N/cm2. Vlastní aktivní plocha je vždy o něco menší než 

plocha celková. 

Nejsvrchnější polymerová vrstva s ochranným gumovým kobercem je 

dostatečně elastická k přenosu tlaku a současně pevná k ochraně senzorů (Dostupné z: 

www.rsscan.com, 2013). 

Pro účely zpracování dat bylo použito statického programového softwaru  

Footscan® Balance 7.7 při nastavené snímkovací frekvenci 100 Hz. Pro práci s plošinou 

je vyžadován minimálně operační systém Windows XP a mikroprocesor Pentium III. 

Na tomto základě byl vyhotoven záznam (plantogram) a vypočítána poloha COP.  

1.4.1.2 Kalibrace 

Důležitým opatřením je opakovaná kalibrace přístroje doporučována vždy po 2 

týdnech. U systému Footscan® je kalibrován každý senzor jednotlivě. 

1.4.1.3 Zpracování dat 

Výsledkem zpracování dat jsou tabulky a grafy zachycující distribuci tlaku s 

jeho vzestupnou a sestupnou tendencí pod ploskami i řadu dalších odvozených 

parametrů. Naměřená data jsou ukládána do databáze s možností pozdějšího opětovného 

hodnocení a srovnání s jiným měřením, kopírování nebo exportu do jiných formátů 

(např. excel). Výsledky jsou zobrazovány ve 2D zobrazení s možností 3D kinematické 

analýzy ukazující průběh změn tlaku nad jednotlivými senzory během oporné fáze. Graf 

má podobu sítě obdélníkových políček. Vertikální poloha a barva se podle velikostí 

zatížení mění.  

 

Obr. 3 Barevné spektrum odstupňované podle intenzity tlaku na plosce nohy 

(Převzato z: www1.fs.cvut.cz, 2013) 
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U systému je standardní zobrazení „otisku“ s měnící se konturou plosky, 

velikost tlaku je vyobrazeno pomocí barevného spektra s neostrými přechody. 

U Systému Footscan® lze využít funkci automatického rozdělení „otisku“ nohy 

do 10 anatomických zón: HM (mediální část paty), HL (laterální část paty), MF 

(středonoží), M1 (I. Metatarz), M2 (II. Metatarz), M3 (III. metatarz), M4 (IV. metatarz), 

M5 (V. metatarz), T1 (palec), T2 (2. prst), T3 (3. prst), T4 (4. prst), T5 (5. prst). 

Rozdělení lze také ručně upravovat pro další zpracování. 

 

Obr. 4 Rozdělení plosky nohy na anatomické zóny (Vlastní zdroj) 

1.4.1.4 Měřené parametry 

Základní měřenou veličinou dynamické plantografie je tlak [N/cm²; kPa], jeho 

distribuce v měřené oblasti a jeho změny v čase [s; % trvání oporné fáze].  Z těchto 

údajů jsou vypočítávány další parametry např. těžiště (COP, Centre of Pressure). Na 

základě jeho změn při stoji a jeho modifikacích, je vypočítána jeho trajektorie 

v souřadném systému [X, Y]. COP je působiště vektoru reakční síly. Polohu a trajektorii 

COP lze sledovat při chůzi, ale i při (kvazi)statických činnostech. Lze také vyhodnotit 

průběh pronace a supinace v oblasti zánoží, středonoží a přednoží. A to podle změny 

rozdílů v zatížení mediální a laterální oblasti zánoží, středonoží nebo mediálních a tří 

laterálních metatarzů. Systém Footscan® umožňuje velmi rychle rozeznat nesymetrické 

zatížení nohou nebo jejich jednotlivých částí s procentuelním zastoupením. 
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1.5 Senzomotorika 

Příjem informací, jejich zpracování a integrace v CNS až po výstup se projeví 

svalovou činností. Tento proces je souhrnně nazýván senzomotorika (Trojan, Druga, et 

al., 2005). 

Veškerá pohybová aktivita je řízena z CNS. Podněty, které přicházejí z vnitřního 

a zevního prostředí do CNS z receptorů, iniciují mentální a pohybovou aktivitu. 

Aktivita svalů vyvolaná senzorickým stimulem ovlivňuje zpětně nejen funkci CNS, ale 

má vliv také na průběh mentálních pochodů. Je zde závislost pohybu na senzorické 

aferentaci (Véle, 2006).  

Člověk je od svého početí neustále vystaven vlivům prostředí, které nazýváme 

aferentace. Vnímání vnějšího světa je umožněno prostřednictvím smyslových orgánů, 

receptorů (přijímačů), které z neurofyziologického hlediska přetvářejí informace na 

nervové podněty v podobě bioelektrické energie, která je vedena po dostředivých 

nervových drahách do CNS. Receptory aferentních podnětů jsou specifické orgány, 

které podle svého anatomického a fyziologického uspořádání vedou podněty různých 

kvalit.  

Následuje analýza v gangliových buňkách. Je-li nutno reagovat, pak po 

eferentních nervových drahách jsou podněty vedeny k periferním výkonným orgánům 

(efektorům). Z hlediska léčebné rehabilitace nás zajímají především eferentní podněty 

k příčně pruhovaným svalům, tedy pohyb, který provází každou naši reakci (Trojan, et 

al., 1991). 

Proprioreceptory 

Informace pro svalovou činnost přichází z proprioceptorů uložených ve svalech, 

šlachách a kloubech a z exteroreceptorů uložených v kůži (Trojan, et al., 2005). 

Podávají CNS informace o současném stavu pohybové soustavy. Funkčně k nim lze 

řadit receptory podávající informace o směru gravitace a tlakové receptory informující o 

rozložení tlaku na kontaktních plochách s podložkou umístěnou v jiných orgánech 

(Véle, 2006). Kloubní receptory reagují na změny napětí v kloubním pouzdru, a tím 

podávají informace goniometrické (statické) i akcelerometrické (dynamické) o pohybu 

v kloubu. K řízení pohybu přispívají i receptory snímající rozložení tlaku na planta 

pedis při stoji a chůzi. Tím podávají informace o různém rozložení zátěže na plantách, 
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které vzniká při vychýlení průmětu těžiště (COP) při vznikající nestabilitě, kterou je 

nutno korigovat, aby nedošlo k pádu (Véle, 2006). 

1.5.1 Senzomotorická stimulace (SMS) – teoretický základ 

Pojem a ucelený terapeutický přístup SMS zavedl Janda a kolektiv, přičemž 

vyšel z Freemanových studií a prací Hervéoua a Mésséana. Anglický ortoped Freeman 

zavedl pojmy útlum a inkoordinace, které vysvětloval na podkladě porušené 

aference poraněného kloubu, vyšetřování porušené koordinace testem stoje na jedné 

noze. Využíval balanční cvičení na úseči, z indikací se omezil pouze na problematiku 

hlezenního kloubu. Francouzští fyzioterapeuti Hervéu a Mésséan přístup zdokonalili, 

avšak hlavními indikacemi zůstaly poruchy v oblasti nohy a kolenního kloubu. Pojem 

SMS zdůrazňuje jednotu senzorických (aferentních) a motorických (eferentních) 

struktur (Pavlů, Novosádová, 2001). 

SMS je léčebně-tělovýchovná technika, která se zabývá funkčními poruchami 

hybnosti vzniklými na podkladě inibice (útlumu).  

Problematikou inhibice a aktivace inhibovaných motoneuronů se zabývá řada 

technik, které jsou v problematice chápání hybného systému a jeho funkce založeny na 

neurofyziologickém podkladě. Vychází z poznání, že hybný systém je nutno chápat jako 

celek. V zásadě tyto techniky využívají stimulace aferentních systémů k facilitaci 

(aktivaci) motorických eferentních center a drah. Mezi tyto facilitační techniky můžeme 

zařadit i techniku senzomotorické stimulace (Haladová, 2010). 

„V metodě jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového 

stahu v rámci určitého pohybového stereotypu facilitací několika základních struktur, a 

to proprioceptorů, které se výrazně podílejí na řízení zvláště stoje a vertikálního držení 

a dále na aktivaci spino-cerebello-vestibulárních drah a center, které se významným 

způsobem podílejí na regulaci stoje a provedení přesně adjustovaného a 

koordinovaného pohybu.“ (Janda, Vávrová, 1992, s. 16). 

Z hlediska regulace rovnováhy a správného držení těla, hrají významnou roli 

receptory z oblasti chodidla, pánve a šíje. Krátké occipitální svaly obsahují nejméně 

čtyřikrát více proprioreceptorů než ostatní příčně pruhované svaly (Abrahams, 1977 in 

Janda & Vávrová, 1992, Haladová 2010). 

Receptory na plosce nohy lze facilitovat například stimulací kožních receptorů 

nebo aktivací hlavně m. quadratus plantae s vytvořením zvýrazněné klenby nohy. 
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Klinická praxe ukazuje, že izolovaná aktivace m. quadratus plantae bez současné 

aktivace plantárních flexorů prstů je účinnější. Tato změna konfigurace nazývána 

„malá“ noha vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy, změněnému 

rozložení tlaků v kloubech a změněnému napětí ve vazech a svalech, což příznivě 

ovlivňuje proprioceptivní signalizaci a vede ke zlepšení stability. Jde o zkrácení a 

zúžení chodidla v podélné a příčné ose, přičemž jsou prsty nataženy a snažíme se o 

vymodelování příčné a podélné klenby nohy (Janda, Vávrová, 1992, Haladová 2010). 

Bylo prokázáno, že již jednotýdenní trénink chůze v balančních sandálech 

urychluje schopnost svalu dosáhnout maximální kontrakci přibližně dvakrát.  

Podstatou senzomotorické stimulace je aktivace proprioceptorů  a podkorových 

mechanismů, které se podílejí na řízení motoriky. Jde o výcvik koordinace 

v nejrůznějších posturálních situacích, především pak z hlediska poruch rovnováhy a 

koordinace, ke kterým dochází na podkladě změněné proprioceptivní informace (Janda, 

Vávrová, 1992). 

Senzomotorická stimulace vychází ze dvou stupňů motorického učení. První 

stupeň je charakterizován snahou osvojit si nový pohyb a vytvořit základní funkční 

spojení, na čemž se podílí mozková kůra a to hlavně oblast parietálního a frontálního 

laloku (oblast senzorická a motorická).  Jako každý proces vyžadující kortikální 

aktivaci, je i toto řízení pohybu únavné, a proto je snaha centrálního nervového systému 

přesunout řízení pohybu na nižší úroveň, na podkorová regulační centra. Tento druhý 

stupeň motorického řízení je rychlejší, méně únavný, a zaručuje aktivaci svalů 

v potřebném stupni a časovém sledu tak, jak to vyžaduje optimální a nejméně náročné 

provedení pohybu, a tím přispívá k zlepšení svalové koordinace, urychlení svalové 

kontrakce a lepší automatizaci pohybových stereotypů, jenž plní důležitou úlohu 

v ochraně pohybového segmentu před poškozením (Janda, Vávrová, 1992, Haladová, 

2010). 

Obsahem SMS je soustava balančních cvičení v různých posturálních polohách. 

Nejprve na pevné podložce a poté postupným zvyšováním nároků také na labilních 

plochách. Základní pomůcky, které technika využívá, jsou úseče válcové a kulové, 

balanční sandály, točna (rotana, twister), flitter, minitrampolína, balanční nafukovací 

míče, posturomed, atd. 

Indikace: 

 Nestabilní poúrazový a pooperační kotník a koleno 
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 Nedostatečně fixovaná pánev u chronických vertebrogenních 

            syndromů 

 Stavy vyžadující funkční stabilizaci páteře  

 Zlepšení rovnováhy 

 Zlepšení pohybové koordinace a obratnosti  

 Zrychlení reakce svalů  

 Vadné držení těla 

 Idiopatická skolióza 

 Mozečkové a vestibulární poruchy 

 Poruchy hlubokého čití 

 Tělesná výchova zdravých - v rámci prevence 

 Prevence pádů seniorů 

Kontraindikace v zásadě nemá, ale není vhodná: 

 Akutní bolestivé stavy poúrazové a vertebrogenní  

 Absolutní ztráta povrchového i hlubokého čití 

 U onemocnění CNS s projevy zvýšení spasticity 

 Neochota spolupráce (Janda, Vávrová, 1992, Haladová, 2010) 

1.5.2 Metodika senzomotorické stimulace  

Cviky prováděné ve vertikále usnadňují rozbití špatných pohybových stereotypů 

a dosažení rychlé a automatizované aktivace svalů potřebných pro zlepšení stability a 

chůze. 

Senzomotorickému cvičení ve verikále musí předcházet zásady, které 

normalizují funkci periferních struktur, zlepšují vnímání aference a funkci periferních 

struktur, tj. kůže, podkoží, vazy, svaly a klouby. Je věcí volby, která technika bude 

zvolena. 

Pasivní pohyby s mobilizace jsou použity pro obnovení kloubní vůle, odstranění 

blokád, uvolnění a protažení zkrácených svalů, ošetření jizev a otoků. Facilitace 

proprioceptorů plosky nohy.  
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Aktivní cvičení bez zatížení podporuje posilování oslabených svalů a specifické 

svalové souhry, které mají význam pro správné držení těla ve vertikále. Jsou jimi tzv. 

„malá“ noha, zámek kolene, stabilizace pánve, správné držení hlavy a pletenců pažních. 

Senzomotorické cvičení se řídí určitými zásadami: 

1. Postup korekce je od distálních částí proximálně 

2. Cvičení je naboso 

3. Cvičení nesmí působit bolest ani být prováděno přes únavu 

„Malá“ noha 

Nacvičování „malé“ nohy je prováděno zprvu vsedě pasivně, aktivně 

s dopomocí a následně aktivně. 

1. Pasivně při sedu na sedacích hrbolech při okraji židle, celé 

chodidlo spočívá na zemi, petella směřuje v ose. Cvičitel fixuje patu a střídavě 

protahuje a zkracuje chodidlo. Současným stiskem předního paprsku přibližuje I. 

a V. metatarz a tím zvyšuje příčnou klenbu 

2. Aktivně s dopomocí při sedu na židli, patella směřuje v ose, celé 

chodidlo je na zemi a cvičitel fixuje patu a dlaní prsty a metatarzy nohy. Pacient 

přitlačí plantární plochu k zemi a snaží se o o přiblížení přednoží k patě. Cvičitel 

tlakem brání chybné nadměrné flexi prstců. 

3. Aktivně cvičí pacient sám, ve stejné výchozí poloze a snaží se o 

zvětšení příčné a podélné klenby tak, že vědomě zužuje přední část chodidla a 

přibližuje ji k patě. 

Zvládá-li „malou“ nohu pacient sám, lze cvičení ztížit tlakem na koleno 

vlastními dlaněmi vsedě, udržením „malé“ nohy při laterálních a mediálních dukcích 

chodidla nebo použitím balančních ploch (Janda, Vávrová, 1992, Hálková, 2012). 

1.6 Balanční obuv 

Balanční obuv je považována za revoluční produkt dnešní doby. Slibuje 

především posílení a zpevnění hýžďových svalů a partií nohou nenáročnou formou. 

Fungují na principu balančních výztuží rozmístěných na různých místech. Při samotném 

stoji a chůzi působí mírnou nestabilitu, tzv. „kolébavý efekt“. Na obr. 5 lze vidět rozdíl 

mezi velikostmi exkurzí COP v obuvi Chung Shi a běžné obuvi. 
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Výchylky COP jsou větší přibližně o 60 % oproti běžné obuvi (Stefanyshyn, 

2006).  

Různí výrobci poskytují různé modely nejrůznějšího estetického vzhledu. 

Většina výrobců se nechala při výrobě inspirovat tzv. chůzi „naboso“ po přírodních 

površích. 

Pro účely této práce byla použita balanční obuv značky Chung Shi, kterou 

poskytl dodavatel zdravotní obuvi, G. P. S. Ofa s.r.o. 

 

Obr. 5 Porovnání exkurzí COP v obuvi Chung Shi a v běžné obuvi (Převzato z: 

Stefanyshyn, 2006) 

 

Obuv má speciálně tvarovanou podrážku, což je největším rozdílem ve srovnání 

s „běžnou“ obuví. Podrážka je 15° nebo 20° zaúhlená a je zhotovena z více vrstev. Při 

konstrukci podrážky byl využit speciální tlumící prvek situovaný na patě, výrobcem 

nazývaný Neo-Vent®, který eliminuje nárazy při prvním kontaktu s povrchem, při 

došlapu na patu. Navíc je použit speciální protiskluzový a tlumící materiál, výrobcem 

nazývaný Vibram® nebo Stafild®. Podle požadavků náročnosti lze zvolit podrážku buď 

15°, což vyžaduje menší úsilí, nebo 20°. 

 

 

Obr. 6 Obuv Chung Shi s tlumícím prvkem Neo-Vent® (Převzato z: 

www.chungshiusa.com, 2013) 

http://chungshiusa.com/
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Přínosy, které výrobci balanční obuvi udávají, jsou: optimální vzpřímený stoj, 

zlepšení rovnováhy, ovlivnění páteře, zlepšení žilního a lymfatického systému, zapojení 

svalů, které při chůzi v „běžné“ obuvi nejsou zapojeny, spálení více kalorií, zpevnění 

svalů nohou, břicha, pánevního dna, posílení pohybového aparátu a s tím související 

prevence poranění kloubů a vazů a odstranění bolestí zad. 

 

 

Obr. 7 Princip houpavé chůze, zaúhlení podrážky balanční obuvi (Převzato z: 

www.chungshiusa.com, 2013) 

 

Podle provedených výzkumů (Scott, Landry et al., 2010, Granacher, Roth et al., 

2011) bylo zjištěno, že nedostatečné využití svalů dolních končetin může vést 

k oslabení a funkčnímu deficitu či zranění. Nestabilní obuv zvyšuje nároky na práci 

svalů dolních končetin na rozdíl od „běžné“ obuvi, ve které je noha příliš stabilní, a 

tudíž nenutí drobné svaly nohy k aktivitě. Na základě nutnosti neustálé korekce 

stoje v nestabilní obuvi, dochází ke zlepšení stability (Ramstrand, Thuesen et al., 

2010). 

U balanční obuvi dochází ke vzpřímenějšímu držení těla, což má pravděpodobně 

za následek posun v COM blíže do opěrné báze, a proto pravděpodobně dochází 

ke snížení zátěže v bederní páteři.  Při chůzi může dojít ke změně některé z 

charakteristik chůze a při častém používání se může snížit výskyt některých problémů 

pohybového aparátu snížením opakovaného zatěžování v již poškozených kloubech 

(Naik, Vernon et al., 2004.) Podle Nigg1, Carolyn et al. (2004) může být balanční obuv 

prospěšná u pacientů s bolestmi souvisejícími s degenerativními onemocněními 

kolenního a kyčelního kloubu. Ke snížení bolesti došlo v průměru o 16,6% po třech 

týdnech nošení (Kraus, Bendig et al., 2004). I chronické bolesti krční páteře se nošením 

balanční obuvi zmírňují z důvodu nižšího zatěžování páteře (Henkel, Bak et al., 2009). 

http://chungshiusa.com/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636210001244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Granacher%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21491214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ramstrand%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20176420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thuesen%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20176420
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Nestabilní obuv má také schopnost zlepšit funkci hlezenního kloubu během 

rekonvalescence po úraze (Matthews, Morrissey, 2006). 

Dle Prof. Dr. A. Gollhofera (2007) se rychlost nástupu účinku balanční obuvi na 

zlepšení posturální stability nemůže rovnat klasickému senzomotorickýmu tréninku na 

nestabilních plochách.
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2 Praktická část 

2.1 Cíle, hypotézy, výzkumné otázky 

1. Cíl: V teoretické části práce bylo podat informace o posturální stabilitě, o 

TBI, které svým vlivem posturální stabilitu může narušit a o SMS, která přispívá 

k zlepšení posturální stability.  

2. Cíl: V praktické části projektu aplikovat a otestovat terapii založenou na 

tréninku stability prostřednictvím balanční obuvi, kterou pacient využívá v běžných 

denních činnostech a následné změny posturální stability objektivně zhodnotit na 

přístroji Footscan®. 

Hypotézy 

H1 

Hodnoty sledovaných parametrů stability (Delta X, Delta Y, TTW, TA), jsou u 

experimentální skupiny vždy vyšší, než u skupiny kontrolní. 

H2 

Hodnoty sledovaných parametrů stability v měřených podmínkách stoje o úzké 

bázi, jsou u experimentální a kontrolní skupiny horší, než stoj o široké bázi. 

H3 

Hodnoty sledovaných parametrů stability v měřených podmínkách jsou s ZO 

(zavřené oči), u experimentální a kontrolní skupiny, horší než s OO (otevřené oči). 

H4 

Hodnoty sledovaných parametrů stability se u experimentální a kontrolní 

skupiny vlivem terapeutické intervence snižují. 

Výzkumná otázka 

Došlo po terapii pomocí balanční obuvi ke změnám ve vybraných parametrech 

posturální stability, které by dokazovaly vhodný výběr terapeutické intervence pro 

zlepšení stability u postižených osob?
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2.2 Metodologie 

Pro objektivní postup k získání potřebných údajů a dosažení stanoveného cíle 

pro praktickou část projektu, byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. V rámci 

kterého bylo zpracování kazuistik dvou pacientek s poruchou rovnováhy následkem 

traumatického poranění mozku.  

Účelem projektu je pokus o vytvoření pilotní studie. Pilotní studie je předběžná 

studie v malém měřítku před hlavním výzkumem s účelem šetřit čas a finance za 

nesprávně navržený projekt. Je aplikována na malý vzorek vybrané populace. (Disman, 

2001) 

Obsahem kazuistik jsou anamnestická data získaná z pacientovy dokumentace a 

doplněná informacemi zjištěnými během rozhovoru, testy hodnotící míru stability, test 

hodnotící schopnost vykonání základních všedních činností, zpracování a porovnání 

naměřených dat před a po provedení terapeutické intervence. Pro objektivní hodnocení 

efektu terapie na statickou posturální stabilitu, byl použit přístroj Footscan® od firmy 

RScan International. 

2.2.1 Charakteristika kontrolní skupiny 

Vybraný soubor projektu tvořily dvě ženy běžné populace ve věku 21 a 23 let 

z řad studentů oboru fyzioterapie 1. LF. Společným kritériem výběru kontrolní a 

experimentální skupiny byla konfekční velikost obuvi, která nesměla překročit velikost 

41 z důvodu nedostatku obuvi těchto rozměrů. Konfekční velikost obou probandů byla 

38. Aby se proband mohl zúčastnit stabilometrického měření, nesměl vykazovat žádné 

známky posturální nestability. 

2.2.2 Charakteristika experimentální skupiny 

Vybraný soubor experimentální skupiny tvořily dvě pacientky ve věku 20 a 24 

let po traumatickém poškození mozku. Konfekční velikosti obuvi byly 38 a 36. 

Vybrány byly za pomoci vedoucí bakalářské práce paní MUDr. Marie Tiché. Výběr 

pohlaví byl náhodný. Pacientky byly účelově osloveny a požádány o spolupráci na 

tomto projektu. Hlavní kritéria výběru byla: porucha posturální stability, schopnost 

samostatného stoje a bipedální lokomoce bez pomůcek, schopnost výkonu běžných 

denních činností a ochota spolupráce.  
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2.2.3 Průběh vyšetření 

Vstupní a výstupní vyšetření probíhalo na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF 

UK a VFN v Praze, na Albertově 7, Praha 2. 

Bylo zajištěno klidné prostředí místnosti s minimem akustických vjemů, které by 

testované osoby jakkoli při měření rušily a mohlo by díky tomu dojít ke zkreslení 

výsledků měřených hodnot. Celková doba vyšetření nepřesáhla 30 minut. 

Vyšetření kontrolní skupiny 

Bylo provedeno vstupní měření na Footscanu®.   Probandi byli seznámeni 

s účelem a správným průběhem měření i celého projektu. Svým podpisem 

informovaného souhlasu (viz Příloha 1) souhlasili s anonymním zpracováním získaných 

dat ve prospěch bakalářské práce. 

Vyšetření experimentální skupiny 

Při prvním setkání bylo provedeno vstupní měření na Footscanu® spolu s testy 

Time Up and Go test a Berg Balance Scale. BBS hodnotí klidovou a proaktivní 

posturální stabilitu a TUG hodnotí proaktivní posturální stabilitu, kterou lze objektivně 

hodnotit na  rychlosti chůze. Důraz byl kladen na dodržení zhodnocení vybraných 

sledovaných modalit posturální stability, jimiž jsou klidová a proaktivní posturální 

stabilita, a proto byly zvoleny zmíněné testy. Reaktivní posturální stabilitu by bylo 

možné objektivně hodnotit například na Synapsys Posturograph Systemu. Za tímto 

účelem byly zvoleny zmíněné testy. Pro zhodnocení schopností k výkonu základních 

všedních činností (ADL) byl použit Barthelův test. Pacienti byli seznámeni s účelem a 

správným průběhem měření i celého projektu. Svým podpisem informovaného souhlasu 

souhlasili s anonymním zpracováním získaných dat ve prospěch bakalářské práce. 

2.2.3.1 Měření přístrojem Footscan® 

Pro evaluaci posturální stability bylo použito metody měření tlaku pomocí 

senzorů tlakové desky Footscan®. Měření přístrojem Footscan® není zatíženo 

subjektivním pohledem posuzovatele, proto se jedná o dostatečně objektivní metodu. 

Jako objektivizační testy byly použity standardizované stoje o široké a úzké bázi. Pro 

stoj o široké bázi (SI), byla vyšetřovaná osoba požádána, aby zaujala postoj vymezený 

šířkou jejich boků. Druhým typem stoje byl stoj o úzké bázi (SII, SIII), kdy bylo 

postavení chodidel blízko sebe, ale s vyloučením kontaktu kotníků a kolen. Mezi 
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tlakovou desku a plosky nohou byl vložen papír velikosti A3 pro obkreslení poloh 

chodidel při stojích z důvodu zajištění individuální shody postojů pro kontrolní měření. 

Oba typy stoje byly měřeny při otevřených a zavřených očích po dobu 10 s.  

Měřená osoba byla instruována ke stoji na stabilometrické plošině bez obuvi, k 

vyjmutí těžších předmětů z kapes, aby nedošlo k chybně vypočtenému COP a dalších 

odvíjejících se parametrů a k přímému pohledu před sebe na označené místo přibližně 

ve výši 1,7 m, které bylo po dobu všech měření na konstantním místě. Snaha o pohled 

přímo před sebe je dodržen i při zavřených očích. Zásadním pokynem bylo udržení 

stabilního postoje ve vzpřímené poloze s horními končetinami volně podél těla po celou 

dobu měření. 

     Po spuštění PC, vlastního Footscanu® a programu Footscan Balance 7.7 

Second Generation, dojde k výzvě k odstranění veškerých předmětů na měřící plošině. 

Následně po zadání nezbytně nutných osobních údajů pacienta (křestní jméno, příjmení, 

datum narození, konfekční velikost obuvi a váha) lze do systému zařadit nového 

pacienta. Po uložení údajů se otevře hlavní okno aplikace, a lze zahájit měření.  

Pořadí vyšetření různých podmínek bylo: 

1. SI - Stoj o široké bázi, otevřené oči 

2. SIZ - Stoj o široké bázi, zavřené oči 

3. SII - Stoj o úzké bázi, otevřené oči 

4. SIII - Stoj o úzké bázi, zavřené oči 

Veškerá data jsou archivována v databázi pacientů. Při dalším měření stačí 

pouze ze jmenného seznamu vybrat daného pacienta.  

Jako hodnotící parametry byly použity: výchylka COP v medio-laterálním směru 

(Delta X), výchylka COP v antero-posteriorním směru (Delta Y), celková dráha COP za 

dobu měření (TTW – Total Traveled Way) a vypočtená TA (Total Area of 

Statokinesigram). 
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Obr. 8 Stability screen, stoj o úzké bázi (Vlastní zdroj) 

2.2.3.2 Použití testů 

Použití testů posturální stability je jedním z možných nástrojů posouzení 

funkčního stavu neuromuskulárního systému člověka. Uplatnění nalézá především u 

pacientů s neurologickými projevy posturální nerovnováhy. 

Berg Balance Scale (BBS), jeden z nejčastěji užívaných testů, z něhož byly 

jednotlivé úkoly posuzovány jako dva soubory. Soubor úkolů zaměřený na hodnocení 

posturální stability klidové a posturální stability proaktivní. BBS je sestaven ze 14 

dílčích úkolů, o které testovaná osoba usiluje. Originální znění viz Příloha 2. 

Pro zhodnocení případné změny v rychlosti chůze po skončení terapie byl zvolen 

Time Up and Go (TUG) test. Nezbytnými pomůckami ke správnému provedení testu 

jsou židle, metr, barevná páska a stopky. Testovaná osoba sedí na židli co nejblíže 

opěradlu, ruce spočívají na opěrkách. Židle je stabilní a zajištěna proti nechtěnému 

pohybu. Použití opěrek při vstávání je povoleno. Testovaná osoba na povel vstane, jde 

obvyklým tempem 3 m k místu, které je viditelně označeno barevnou páskou, otočí se o 
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360°, jde zpět k židli a opět se posadí. Celý proces byl změřen a zaznamenám. Časové 

hodnoty byly měřeny se zaokrouhlením na desetiny sekundy. 

Za účelem hodnocení míry soběstačnosti jedince a jeho funkční zdatnosti lze 

využít řadu mezinárodně uznávaných testů, jako jsou například Barthel Index (BI), 

Functional Independence Measure (FIM), International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) a další. (Vaňásková, 2005) Z důvodu časové nenáročnosti 

byl zvolen Barthel Index (viz Příloha 3). 

V případě nepřízně povětrnostních zevních vlivů ročního období (náledí, zima 

atd.) bude dodržena terapeutická intervence v domácím prostředí během provádění 

běžných denních činností. 

2.2.3.3 Průběh terapie 

Byla provedena instruktáž terapie, kterou pacientka prováděla samostatně doma. 

Instruktáž zahrnovala: 

 Před vlastní terapií - uvolnění měkkých tkání nohy tzv. masážním „ježkem“. 

Masáž je prováděna krouživými pohyby po celé ploše chodidla nohy, různými směry a 

intenzitou, která je pacientkou tolerována. Mobilizaci drobných kloubů nohy a 

provádění tzv. „malé“ nohy. Vše na obou nohách, dle zásad provádění vycházející 

z teorie senzomotorické stimulace, popsané v teoretické části. Důvodem zmíněných 

úkonů je normalizace a zlepšení funkce periferních struktur a facilitace (aktivace) 

proprioceptorů plosky, které se podílí na řízení stoje a vertikálního držení těla.  

Podstata vlastní terapie spočívá ve zvýšení polohy těžiště a zúžení oporné plochy 

tvarem podrážky obuvi. Tohoto stavu je dosaženo nošením balanční obuvi. 

Zajištěny byly dva páry obuvi ve velikostech 39 a 37,5. Dle zásad 

doporučovaných dodavatelem, bylo nutné zajistit obuv o 1-1,5 číslo větší než je 

konfekční velikost. Doba terapeutické intervence 14 dnů, 30 minut denně, byla 

rozložena do tří desetiminutových intervalů. Terapie byla rozčleněna do více časových 

úseků, aby nedošlo k vyčerpání sil pacientek, protože obě pacientky byly limitovány 

brzkým nástupem únavy po fyzické zátěži. V případě kontrolní skupiny šlo o dobu 

nošení minimálně 30 minut denně a vkuse. Zvolený typ balanční obuvi byl sportovní 

obuv, tzv. „tenisky“. Nežádoucím elementem v terapii je chůze v obuvi při únavě a 
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bolesti. Při únavě by mohlo dojít k nežádoucímu vyřazení z činnosti svalů, které chceme 

aktivovat, a do činnosti se poté zapojí pomocné svaly, které mohou být přetíženy. 

Za rizika a omezení použití balanční obuvi lze považovat chůzi po hladkém 

povrchu, kde největší nebezpečí hrozí v poranění v oblasti hlezenního kloubu nebo pád 

s následky. Pro eliminaci těchto rizik, byla pacientka poučena, aby se vyhýbala kluzkým 

a příliš hladkým plochám. Instruktáž spolu s nácvikem potřebných náležitostí 

nepřesáhla 30 minut. 

2.3 Výsledky 

2.3.1 Sledované parametry stoje 

Pro vstupní a výstupní vyšetření byly použity nejčastěji sledované parametry: 

 

 COF na ose x – výchylka centra síly (Center of Force), která zobrazuje 

posun těžiště v latero-laterálním směru, vyjádřena v mm. 

 COF na ose y- výchylka centra síly (Center of Force), která zobrazuje 

posun těžiště v antero-posteriorním směru, vyjádřena v mm. 

 TTW (Total Traveled Way) - ukazatel celkové dráhy těžiště za dobu 10s, 

vyjádřen v mm. 

 TA (Total Area of Statokinesigram) – celková plocha statokinezigramu 

vyjádřena v mm². 

 

Reakce těla při stoji se projeví tzv. titubacemi, které se promítnou do kontaktní 

plochy. Za časový úsek 10 s je získána množina bodů, poloh COF, z nichž lze 

matematickým výpočtem dojít k získání plochy, TA. Tato plocha nám podává informaci 

o tom, jak daleko se pohybuje dráha těžiště od středu plochy, kterou tato dráha 

vytvořila. 
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Obr. 9 Statokinezigram z něhož vychází výpočet TA (Převzato z: Kunrát, Hlavačka, 

1989) 

Dílčí výpočty s postupem stanovení TA jsou uvedeny v Příloze 4. 

2.3.2 Zpracování získaných dat 

Nejprve, bylo nutno zjistit, které parametry je vhodné sledovat. Cílem tedy bylo 

najít takové parametry, které se u obou skupin nejvíce liší. K tomu bylo použito prosté 

porovnání získaných dat. V rámci prostého porovnávání dat byly zohledněny i různé 

podmínky měření (typ stoje a stav očí). Vzhledem k charakteru sledovaných parametrů 

stoje lze předpokládat vzájemnou závislost některých parametrů. Hodnoty získané od 

jedinců kontrolní skupiny byly porovnány s hodnotami experimentální skupiny. 

Pro jednotlivé sledované parametry stoje, naměřené přístrojem Footscan®, byly 

vytvořeny tabulky pomocí programu Microsoft Office Excel 2007, z nichž byla získaná 

data snáze porovnatelná. 

Byly zjišťovány rozdíly mezi jednotlivými podmínkami vyšetření – tzn., 

odlišnosti hodnot a) při vyšetření s otevřenýma očima a zavřenýma očima, b) při stoji o 

široké a úzké bázi, c) před a po terapeutické intervenci. Také byla sledována vzájemná 

závislost jednotlivých parametrů.
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Zpracování dat experimentální skupiny 

Protože se ve své práci zaměřuji striktně na objektivní hodnocení posturální 

stability, nebyly zpracovány kazuistiky formou klasického KR. Data byla zpracována 

formou kazuistik se zaměřením převážně na objektivní hodnocení stavu po terapeutické 

intervenci. (Vysvětlivky zkratek a parametrů viz Seznam zkratek.) 

2.3.2.1 Kazuistika pacienta č. 1 

Vstupní vyšetření 

Datum vyšetření: 31. 1. 2013 

Jméno pacienta: A. S. 

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1991 

Výška: 162 cm 

Váha: 61 kg 

BMI: 23,2 

Velikost obuvi: 38 

Diagnosa: KC poranění s difuzní axonální lézí a SAK, reziduální kvadruhyperreflexií, 

lehká ataxií bilaterálně 

Indikace k vyšetření a terapii: st. po KC poranění s difuzní axonální lézí a SAK, lehká 

ataxie bilat., porucha koordinace při komplexních pohybových stereotypech, porucha 

rovnováhy 

Subj.: pac. bez bolesti, při únavě výrazně horší stabilita a artikulace 

Obj.: TUG 9,2 s, BBS 51/56 

Cíl klienta: zlepšení stability a grafomotoriky 

Anamnestické údaje 

RA: rodiče zdraví 

OA: běžné dětské nemoci 

NO: září 2011 autonehoda, následkem smyku náraz o strom v temporookcipitální 

oblasti, následkem KC poranění s DAP a SAK, délka bezvědomí cca 7 dní, 

přítomnost diplopie s postupnou úpravou – nyní bez obtíží, kongnitivní funkce – 

amnézie na dobu cca 2 měsíce po nehodě, pacientka udává výrazné zhoršení 
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pozornosti, paměti, řeč je rozvážná, při únavě až nesrozumitelná, zhoršená 

koordinace při komplexních pohybových stereotypech, porucha stability 

s neschopností běhu, porucha grafomotoriky – rychlý nástup únavy, při psaní bolest 

PHK 

AA: 0 

FA: na podporu učení a paměti Geratam 

GA: menses pravidelně, potraty 0, porody 0, antikoncepci neguje 

Abusus: nekouří, nepije 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

PA: studentka 3. ročníku obchodní akademie 

SA: bydlí s rodiči v 5. patře panelového domu, využívá výtah 

Zájmy: filmy, četba, zvířata 

Mobilita: přichází a odchází sama, bez kompenzačních pomůcek, chůze po schodech je 

pomalejší, s rozvahou, pro jistotu se přidržuje zábradlí, do schodů je plynulejší, chůze 

po rovině i v terénu jistá 

Sed: stabilní, bez opory 

Stoj: bez opory, Romberg 1 bez obtíží i po dobu 1 minut, Romberg 2 s titubacemi, ale 

zvládne i po dobu 1 minuty, Romberg 3 zvládne s titubacemi, Tandem zvládne, stoj na 

1 noze – PDK - zvládne stát 10 sec., LDK – nezvládne déle než 5 sec. 

Chůze: schopná, bez pomůcek, mírně nejistá, bez doprovodu, přidržuje se při nerovném 

či kluzkém povrchu, výrazné zatížení PDK, délka kroku symetrická, nášlap na patu, 

odval přes palec, po špičkách, po patách zvládne 

Pády: naposledy upadla cca před měsícem v důsledku únavy, bez následků 

Soběstačnost: zvládá samostatně v delším čase nebo v modifikacích pro riziko pádu 

(obouvání obuvi nebo kalhot pro riziko pádu vždy vsedě) 

Pomůcky: brýle na dálku, které při vyšetření neměla 

Předchozí fyzioterapie: pravidelně docházela na KRL-izolovaný výcvik přenosu 

těžiště a nácvik běhu na tredmil, již na KRL nedochází
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Stabilometrické vyšetření 

Tab. 1 Hodnoty vstupního vyšetření pacienta č. 1 

  COF X COF Y 

 

TTW 

(mm) 

TA 

(mm²) 

P 
min  

(mm) 

max 

(mm) 
Delta X  

(mm) 

min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta Y 

(mm)     

SI 215 218 3 105 109 4 177 62,2 

SIZ 210 215 5 96 100 5 149 85,4 

SII 265 287 22 112 125 13 143 293,9 

SIII 276 300 24 117 123 6 131 139,9 

P… měřené podmínky 

Pacientka neudrží dlouhodobě pozornost, chvilkami si pohrává s telefonem, což 

je podle mého názoru způsobeno následkem poranění. Nemá žádné dotazy, vše 

„odkýve“ s cílem co nejdříve z laboratoře odejít. Po vyšetření jsem nenabyla dojmu 

přílišné motivovanosti pacientky.  

Výstupní vyšetření 

Datum vyšetření: 18. 2. 2013 

Subj.: pac. bez bolesti, přichází v dobré náladě, pacientce se v obuvi chodilo „docela 

dobře“, zpočátku pociťovala vratkou chůzi, ale rychle se adaptovala. 

Obj.: TUG 7 s 

Anamnestické údaje 

Mobilita: Jsem si vědoma krátké doby terapeutické intervence, proto není 

překvapením, že k zásadním změnám ve stabilitě pacientky nedošlo. 

Ostatní údaje jsou beze změny.
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 Stabilometrické vyšetření 

Tab. 2 Hodnoty výstupního vyšetření pacienta č. 1 

  COF X COF Y 

 

TTW 
(mm) 

TA 
(mm²) 

P 
min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta X 

(mm) 

min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta Y 

(mm)     

SI 183 189 6 99 104 5 133 70,2 

SIZ 188 192 4 97 101 3 114 28,4 

SII 246 261 15 110 118 9 143 180,6 

SIII 257 268 11 113 119 6 112 84,3 

 

Pacientka udává, že nosila balanční obuv v době 3. 2. – 17. 2. 2013. Podle 

průběžných poznámek, které pacientka přináší, udává subjektivní pocity při nošení 

balanční obuvi: 1. a 2. den pociťovala lehkou bolest v oblasti chodidel, chůze jí 

připadala vratká a již od 2. dne se začínala cítit stabilnější a jistější. 3. den si začala 

uvědomovat pocit vzpřímenější chůze, což byla subjektivně největší změna, a od 7. dne 

ji chůze připadala zcela normální. Na závěr pacientka dodává, že si nemyslí, že by 

balanční obuv měla jakýkoli vliv na zlepšování jejího stavu. 

2.3.2.2 Kazuistika pacienta č. 2 

Vstupní vyšetření 

Datum vyšetření: 7. 3. 2013 

Jméno pacienta: K. A.  

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1988 

Výška: 158 cm 

Váha: 48 kg 

BMI: 19,2 

Velikost obuvi: 36 

Diagnosa: st.p. KCT – DAP  a fraktuře klíční kosti (petechiálním krvácení difuzní, 

levého thalamu, periventrikulárně vlevo, corpus callosum  a frontálně bilaterálně) 

Indikace k vyšetření a terapii: st.p. DAP levého thalamu, periventrikuárně vlevo, 

corpus callosum a F bilat., lehká levostranná centrální hemiparesa; 
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Subj.: pac. bez bolesti, při únavě pociťuje chvění končetin 

Obj.: TUG 7,2 s, BBS 55/56 

Cíl pacienta: návrat do školy, zlepšení stability 

Anamnestické údaje 

RA: rodiče zdraví, 1 sestra 

OA: asfyxie při protrahovaném porodu, psychomotorický vývoj následně zcela v 

normě, zpočátku hůře přibírala od 12 l. sdružená migréna, záchvaty velmi zřídka cca 

1x ročně 

NO: 26. 10. 2012 pád koně na pacientku, následkem hypoxie, DAP, petechiální 

krvácení difusně, levý thalamus, periventrikulárně vlevo, v corpus callosum a F 

bilat., diplopie - postupně se zlepšuje, levostranná inkompletní lese n. III, kognitivní 

funkce – krátkodobá paměť zpočátku velmi postižena (postupně dochází ke 

zlepšení), osoby poznává bez problémů, zhoršená koordinace 

AA: 0 

FA: 800 mg 3-2-0, ApoQuentiapil 50 mg, Magnesium 2x1, Geratam 

GA: menses s mírnými nepravidelnostmi, nyní poprvé od úrazu, v minulosti brala 

2008 -2011 antikoncepci 

Abusus: nekouří, kávu pila do úrazu 

Úrazy: 2008 subluxace akromioklavikulárního kloubu vlevo  

Operace: stomatologický zákrok - retinované špičáky 

PA: studentka, 4. ročník medicíny 1. LF UK Praha, nyní brigády 

SA: bezdětná, svobodná, bydli s rodiči v činžovním domě v 5. a 6. patře, spolu se psem 

(větší plemeno), želvou a rybičkami, o které se stará, do 5. patra jezdí výtahem, do 6. 

patra cca 20 schodů, které zvládá s předržením o zábradlí 

Zájmy: koně, (hra na kytaru před 5 lety), zvířata, puzzle, karty, filmy   

Mobilita: přichází a odchází sama, bez kompenzačních pomůcek, chůze ze schodů je 

pomalejší, pro jistotu se přidržuje zábradlí, chůze po rovině je jistá, v terénu lehce 

s obavami 

Sed: stabilní, bez opory 

Stoj: bez opory, Romberg I bez obtíží i po dobu 1 minuty, Romberg II s titubacemi, ale 

zvládne i po dobu 1 minuty, Romberg III s titubacemi více na levou stranu, Tandem 

zvládne, stoj na 1 noze – PDK i LDK – zvládne déle než 10 sec. 
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Chůze: schopná, bez pomůcek, mírně nejistá, bez doprovodu, při chůzi ze schodů se 

přidržuje, výrazné zatížení PDK, délka kroku symerická, nášlap na patu, 

odval přes palec, chůzi po špičkách, po patách zvládne 

Pády: pacientka již nepadá, nevzpomíná si, kdy naposledy upadla 

Soběstačnost: zvládá samostatně v delším čase nebo v modifikacích pro riziko pádu 

(obouvání bot vsedě), Barthel Index – 100 bodů 

Pomůcky: brýle na dálku 

Předchozí fyzioterapie: pacientka docházela pravidelně 1x týdně na KRL, fyzioterapie 

ukončena 1,5 měsíce před zahájením účasti na BP 

Stabilometrické vyšetření 

Tab. 3 Hodnoty vstupního vyšetření pacienta č. 2 

  COF X COF Y 

 

TTW 
(mm) 

TA 
(mm²) 

P 
min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta X 

(mm) 

min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta Y 

(mm)     

SI 195 200 5 104 109 6 138 70 

SIZ 195 202 7 101 116 15 182 152,6 

SII 174 181 7 110 115 4 123 66,3 

SIII 175 181 8 113 121 8 141 76,3 

 

Výstupní vyšetření 

Datum vyšetření: 25. 3. 2013 

Subj.: pac. bez bolesti, přichází pozitivně naladěna, ale značně unavená, protože 

strávila celé dopoledne ve škole, poprvé od nehody, pacientce se v obuvi chodilo dobře 

Obj.: TUG 6,9 s 

Anamnestické údaje 

Mobilita: Jsem si vědoma krátké doby terapeutické intervence, proto není 

překvapením, že k zásadním změnám ve stabilitě pacientky nedošlo.
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 Stabilometrické vyšetření 

Tab. 4 Hodnoty výstupního vyšetření pacienta č. 2 

  COF X COF Y 

 

TTW 
(mm) 

TA 
(mm²) 

P 
min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta X 

(mm) 

min 

(mm) 

max 

(mm) 
Delta Y 

(mm)     

SI 180 186 6 126 135 9 191 120,6 

SIZ 171 177 7 105 111 6 117 69,5 

SII 151 157 6 113 117 4 129 75,2 

SIII 147 162 15 105 114 9 137 161 

 

Pacientka nosila balanční obuv v době 10. 3. – 24. 3. 2013. Podle průběžných 

poznámek, ve kterých zaznamenávala subjektivní pocity, je patrné, že nošení obuvi jí 

nedělalo žádné potíže, přechod do balanční obuvi byl lehce nezvyklý, ale ne 

nepříjemný. 12. den se pacientka již nesoustředí na „houpavou“ chůzi a uvědomuje si 

napřímení trupu při chůzi. Pacientka odchází s dotazem, zda by si mohla balanční obuv 

ponechat.



50 

 

 

2.3.3 Porovnání dat stabilometrického měření 

Tab. 5 Hodnoty výchylek na ose x pacientů a probandů před a po terapii 

P 

Delta X (mm) 

Proband č. 1 Proband č. 2 Pacient č. 1 Pacient č. 2 
Před Po Před Po Před Po Před Po 

SI 4 5 5 3 3 6 5 6 

SIZ 3 5 5 6 5 4 7 7 

SII 4 4 5 5 22 15 7 6 

SIII 10 6 20 8 24 11 8 15 
 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

Graf. 1 Srovnání Delta X všech účastníků, před a po terapii, ve všech měřených 

podmínkách 

 

Porovnáním hodnot parametru Delta X vyšetřovaných jedinců kontrolní skupiny 

(probandů), bylo zjištěno, že k výraznějším změnám po terapeutické intervenci došlo u 

SII a SIII, při čemž nejvýrazněji u SIII, kdy došlo ke snížení odchylek o 40% u 

probanda č. 1 a o 60% u probanda č. 2. 
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V případě pacienta č. 1, výraznější změny pozorujeme rovněž u SII a SIII, kdy 

došlo ke snížení odchylek u SII o 31,8% a u SIII o 54,2%. 

Mezi hodnotami získanými při vyšetření s otevřenýma očima (OO) vs. zavřené 

oči (ZO) jsou rozdíly u obou skupin. Při stoji o široké bázi (ŠB) obou skupin a obou 

vyšetření, lze hovořit o nejednoznačném výsledku. Hodnoty naměřené při stoji o úzké 

bázi (UB) se zavřenýma očima v porovnání s otevřenýma očima u obou vyšetřovaných 

skupin, před terapeutickou intervencí, jsou vyšší u všech měřených osob. Tytéž 

hodnoty, po terapeutické intervenci, jsou nižší u tří ze čtyř osob, oba probandi a pacient 

č. 2.  

Rozdíly mezi hodnotami Delta X naměřenými při ŠB vs. UB, jsou u obou skupin 

překvapivě nevýrazné. 

Z naměřených odchylek lze vyčíst větší rozptyl naměřených hodnot u 

experimentální skupiny.
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Tab. 6 Hodnoty výchylek na ose y pacientů a probandů před a po terapii 

P 

Delta Y (mm) 

Proband č. 1 Proband č. 2 Pacient č. 1 Pacient č. 2 
Před Po Před Po Před Po Před Po 

SI 6 5 4 4 4 5 6 9 

SIZ 9 10 4 5 5 3 15 6 

SII 4 3 7 3 13 9 4 4 

SIII 17 6 11 7 6 6 8 9 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

Graf. 2 Srovnání Delta Y všech účastníků, před a po terapii, ve všech měřených 

podmínkách 

 

Porovnáním získaných hodnot Delta Y vyšetřovaných skupin bylo zjištěno, že u 

kontrolní skupiny jsou nejvýraznější změny hodnot po terapeutické intervenci při SII a 

SIII obdobně jako u předešlého parametru. Došlo k jednoznačnému zlepšení o 25% u 

SII a 64,7% u SIII u probanda č. 1. U probanda č. 2 o 57% u SII a o 36,4% u SIII. 
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Tato skutečnost u experimentální skupiny není obdobná. U pacienta č. 1 došlo 

ke zlepšení o 30,8% u SII a k žádné změně u SIII. U pacienta č. 2 nedošlo k žádné 

změně u SII a naopak ke zhoršení o 12,5% u SIII. 

Mezi hodnotami získanými při OO vs. ZO jsou rozdíly následující: Před terapií 

jsou výsledky kontrolní skupiny při ZO stejné (proband č. 2, SI) nebo horší než při OO. 

Tato skutečnost není u experimentální skupiny obdobná. Po terapii jsou hodnoty, ZO vs. 

OO, horší u kontrolní skupiny, u experimentální jen v případě stoje o UB. 

Hodnoty při stoji ŠB vs. UB jsou před terapií obecně lepší, kromě pacienta č. 2 u 

kterého je tomu naopak. Po terapii jsou hodnoty ŠB obecně horší než u UB. 

Při celkovém pohledu odchylek lze paradoxně říci, že menší rozptyl naměřených 

hodnot je u experimentální skupiny. 

Delta X/ Delta Y 

Z hodnot rozmezí minimálních a maximálních hodnot lze vyčíst celkově větší 

rozptyl naměřených hodnot ve směru anterio-posteriorním před intervencí i po ní.
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Tab. 7 Hodnoty celkové dráhy těžiště pacientů a probandů před a po terapii 

P 

 TTW  (mm) 

Proband č. 1 Proband č. 2 Pacient č. 1 Pacient č. 2 
Před Po Před Po Před Po Před Po 

SI 146 177 109 183 177 133 138 191 

SIZ 129 111 142 159 149 114 182 117 

SII 133 96 135 129 143 143 123 129 

SIII 132 115 180 133 131 112 141 137 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Graf. 3 Srovnání TTW  všech účastníků, před a po terapii, ve všech měřených 

podmínkách 

 

Lze vidět, že hodnoty TTW v jednotlivých podmínkách stoje u experimentální a 

kontrolní skupiny se nijak výrazně neodlišují. Je nutné si však povšimnout patrného 

snižování celkové dráhy těžiště před a po intervenci. U kontrolní skupiny došlo ke 

snížení hodnoty TTW v SII (o 27,8% a 4,4%) a SIII (o 12,9% a 26,1%) plus navíc u 
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probanda č. 1 v SIZ o 14%. U experimentální skupiny u SII v prvním případě ke změně 

nedošlo a ve druhém došlo naopak ke zhoršení o 4,9%. U SIII došlo ke zlepšení o 

14,5% a 2,8%. Plus u pacienta č. 1 došlo ke zlepšení u SI o 24,9%, v SIZ o 23,5% a u 

pacienta č. 2 došlo ke zhoršení u SI o 38,4% a u SIZ zlepšení o 35,7%.
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Tab. 8 Hodnoty celkové plochy dráhy těžiště pacientů a probandů před a po 

terapii 

P 
 TA (mm

2
) 

Proband č. 1 Proband č. 2 Pacient č. 1 Pacient č. 2 
Před Po Před Po Před Po Před Po 

SI 89,2 73 43,4 69,7 62,1 70,2 70 120,6 

SIZ 78,4 75,6 53,6 70 85,4 28,4 152,6 69,5 

SII 47,3 38,3 75,8 42,5 293,9 180,6 66,3 75,2 

SIII 184,3 54,8 257,4 88,6 139,9 84,3 76,3 161 

 

 

 
 

    

 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Graf. 4 Srovnání TA všech účastníků, před a po terapii, ve všech měřených podmínkách 

 

Probandi kontrolní skupiny dosáhli nejvyšší hodnoty TA při SIII před intervencí. 

U pacienta č. 1 nejvyšší hodnota byla při SIII a u pacienta č. 2 při SIZ.



57 

 

U probanda č. 2 a pacienta č. 1 jsou hodnoty vyšší u SII. Kromě pacienta č. 1, 

jsou hodnoty ZO vs. OO (ve všech podmínkách) vždy vyšší. Po terapeutické intervenci 

došlo k zlepšení SII a SIII u kontrolní skupiny probandů a pacienta č. 1. Konkrétně 

došlo k snížení při SII o 19%, 43,9%, a 38,6%. A v případě SIII došlo ke snížení o 

70,3%, 65,6% a 39,8%. U pacienta č. 2 došlo naopak v SII a SIII ke zhoršení o 13,4% a 

111%. 

Zanesením hodnot COF x a COF y do soustavy souřadnic xy byly vytvořeny 

názorné grafy, tzv. statokinezigramy (Příloha 5-8). Podle nichž lze celkově zhodnotit 

změny exkurzí před a po terapii, vzniklých během pohybu těžiště.  

Proband č. 1: Zmenšení exkurzí lze vidět v situaci SII a SIII. V SI a SIZ nelze 

jednoznačně konstatovat, jde-li o zlepšení či zhoršení (Příloha 5). 

Proband č. 2: Stejně jako v předchozím případě. Zmenšení exkurzí lze vidět 

v situaci SII a SIII. Ve SI a SIZ nelze jednoznačně konstatovat jde-li o zlepšení či 

zhoršení (Příloha 6). 

Pacient č. 1: Zvětšení exkurzí lze vidět v situaci SI. Patrné zlepšení nastalo při SI 

Z, SII a SIIZ (Příloha 7). 

Pacient č. 2: Zvětšení exkurzí lze vidět v situaci SI a SIII. Zlepšení nastalo při 

SIZ a SII. Celkové zhodnocení je nejednoznačné a zcela nevypovídá ani o zlepšení ani o 

zhoršení (Příloha 8). 

Bylo též provedeno vyšetření chůze v systému Footscan® Gait pro zjištění vlivu 

terapeutické obuvi na chůzi, avšak nebyly zaznamenány žádné významné změny po 

terapeutické intervinci.
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 Diskuse 

Cílem této kapitoly je zhodnocení výsledků, metodologie práce a diskuse 

stanovených hypotéz a výzkumných otázek a porovnání s tvrzeními jiných autorů. 

Pacienti po prodělání traumatického poškození mozku mají často přetrvávající 

deficit, který negativně ovlivňuje jejich funkční schopnosti. Jedním z nich je rovnováha, 

posturální stabilita při bipedální lokomoci i statických činnostech. To, jak je posturální 

stabilita důležitá, si uvědomíme většinou až při konfrontaci s jejími poruchami a 

následným hledáním možností zlepšení. 

Tato práce se zabývá objektivním hodnocením efektu balanční obuvi na 

posturální stabilitu. 

Do projektu byly zahrnuty dvě skupiny o dvou účastnících. Experimentální 

skupina tvořena dvěma ženami po traumatickém poškození mozku s poruchami 

posturální stability a kontrolní skupina tvořena dvěma studentkami fyzioterapie 1. LF, 

bez známek poruch posturální stability. Obě skupiny spadaly do stejné věkové kategorie 

20 až 24 let. Ženy z experimentální skupiny udávaly subjektivní potíže při oblékání 

kalhot, ponožek a neschopnost běhu. 

Sledovány byly parametry posturální stability obou skupin před a po 

terapeutické intervenci. Data během stabilometrického vyšetření byla zaznamenána a 

následně porovnána. Byl sledován efekt balanční obuvi značky Chung Shi zapůjčené 

pro účely bakalářské práce firmou G. P. S. Ofa s.r.o. Efekt balanční obuvi byl 

objektivně hodnocen na parametrech posturální stability – výchylka zobrazující latero-

laterální nestabilitu na ose x (Delta X), výchylka zobrazující antero-posteriotní 

nestabilitu na ose y (Delta Y), ukazatel celkové dráhy (TTW) vychylovaného těžiště a 

celková plocha statokinezigramu (TA). 

Prostřednictvím anamnézy byly získány hodnoty váhy, výšky a velikosti obuvi, 

jež byly nutné pro správné vyhodnocení stabilometrické plošiny Footscan®. Měření 

přístrojem Footscan® bylo zvoleno, protože je dostatečně objektivní metodou z důvodů, 

které se shodují s tvrzením Fundy (2008), který tvrdí, že statická posturografie není 

zatížena subjektivním pohledem posuzovatele a výsledky je možno dokumentovat 

graficky a numericky. Pro větší míru objektivizace by bylo vhodné doplnit měření na 

Footscanu® ještě další metodou, protože podle Dismana (2002) jsou na poznatky 

získané jedinou technikou řada názorů zpochybňující jejich pravdivost a obecnou 

platnost. 
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Vstupní a výstupní měření probíhalo vždy v laboratoři Kliniky rehabilitačního 

lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, na Albertově 7, Praha 2. Správně by mělo měření 

probíhat vždy ve stejnou denní dobu. Jednotný čas při měření nebyl z důvodu časového 

omezení účastníků dodržen. Dohodnuté termíny měření byly přizpůsobeny denní době, 

která byla vzhledem k náplni denního programu a volna pro účastníky nejschůdnější. 

Měření probíhala většinou mezi 14. až 15. hodinou, u dvou účastníků byla zvolena doba 

okolo 9. až 10. hodiny. 

Jednotlivé testy byly provedeny u všech probandů ve stejném pořadí, bylo 

dodrženo klidné prostředí. Snahou bylo eliminovat zevní akustické vlivy, které by 

účastníky měření mohly rušit a zvyšovaly by možnost zkreslení výsledků naměřených 

hodnot, jak upozorňuje Jančová (2008). 

U všech účastníků byla po zvládnutí vstupního posturografického měření 

provedena instruktáž terapie, kterou účastníci prováděli doma po dobu 14 dní.  

Vhodnější a více vypovídající by byla delší doba nošení balanční obuvi, ale z důvodu 

zimního období a zkoušení nezvyklého produktu, na který by mohli účastníci negativně 

reagovat, byla zvolena doba 14 dní. Terapeutická intervence u experimentální skupiny 

byla rozčleněna do 3 desetiminutových časových úseků, aby nedošlo k vyčerpání sil 

pacientek, protože obě pacientky byly limitovány brzkým nástupem únavy po fyzické 

zátěži. V případě kontrolní skupiny šlo o dobu nošení minimálně 30 minut denně. Před 

vlastní terapií byla provedena normalizace, zlepšení funkce periferních struktur a 

facilitace proprioceptorů plosky, dle zásad provádění senzomotorické stimulace. 

Z počátku bylo záměrem stanovit z hodnot získaných od jedinců kontrolní 

skupiny, před a po terapeutické intervenci normu a hodnoty pacientů s ní porovnat. Tuto 

normu nebylo možné stanovit jednak pro malý počet osob a také pro různorodost 

naměřených výsledků u kontrolní skupiny.  Z toho důvodu byly většinou porovnávany 

změny parametrů posturální terapie u každého účastníka zvlášť. Hodnoceno bylo 

prostým porovnáváním získaná data a na základě toho zjištěno, k jakým procentuálním 

změnám po terapii došlo.  

Předpokladem bylo, že hodnoty sledovaných parametrů (Delta X, Delta Y, 

TTW, TA), budou u experimentální skupiny horší, tedy vyšší než u kontrolní skupiny.  

Tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit. Z naměřených hodnot lze konstatovat, že 

v mnoha sledovaných parametrech experimentální skupina předčí výsledky kontrolní 

skupiny. Tato skutečnost mohla být ovlivněna několika faktory. Jednak již zmíněný 
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nedostatečný počet účastníků obou skupin, příliš dobrý stav posturální stability 

účastníků experimentální skupiny, jež lze srovnat s úrovní kontrolní skupiny. Únavou, 

chvilkovou ztrátou koncentrace nebo momentálním psychickým stavem daného 

účastníka kontrolní skupiny. Osobně se nejvíce přikláním k dobrému stavu posturální 

stability účastníků experimentální skupiny. 

Aby se předešlo takovému zkreslení, bylo by vhodné dané měření provést na 

větším počtu účastníků obou skupin a také provést četnější počet měření, z nichž by byl 

stanoven aritmetický průměr a teprve ten by byl porovnáván. 

Dalším předpokladem bylo, že hodnoty sledovaných parametrů v měřených 

podmínkách stoje o úzké bázi vs. stoj o široké bázi u obou skupin budou horší, tedy 

vyšší z důvodu vyšší náročnosti stoje o úzké bázi na posturální stabilitu. Nelze toto 

tvrzení potvrdit, ale lze pozorovat výraznější změny u stoje o úzké bázi se zavřenýma 

očima. Není překvapením, že v nejnáročnější z testovaných podmínek, jsou změny 

nejvýraznější, protože již v teoretické části jsou uvedeny podmínky ovlivňující 

posturální stabilitu jimiž jsou – velikost opěrné báze a senzorická kontrola. Tato 

skutečnost potvrzuje tvrzení Murillo (2012), který tvrdí, že při vyšších nárocích na 

posturální stabilitu je nutná větší práce řídicího systému se přizpůsobit nestabilitě a to se 

promítá do vyšších výchylek. Obecně lze říci, že náznaky horších výsledků opravdu 

vidíme u stoje o úzké bázi, ale rozhodně nelze hovořit o pravidlu. 

Obdobně tomu je i v porovnání zavřené oči vs. otevřené oči. Opět můžeme 

pozorovat v drobných náznacích změny u SIII, ale opět jen nevýrazně. Nelze tento 

předpoklad pokládat za normu. Tyto skutečnosti lze shrnout jako nejednoznačné a 

nedostatečně vypovídající.  

Dalším předpokladem byly snižující se hodnoty parametrů posturální stability po 

terapeutické intervenci u obou skupin. Hlavním záměrem bylo porovnání parametrů 

vstupního a výstupního vyšetření a na základě jejich porovnání zhodnotit efekt terapie.  

Pro celkové posouzení změny stavu jsem se zaměřila na TTW (Total Traveled 

Way). U probanda č. 1 lze konstatovat zlepšení jednotlivých podmínek měření (SI, SIZ, 

SII, SIII) o -21,2%, 14%, 27,8% a 12,9%. Celkové zlepšení 7,6%. U probanda č. 2 ve 

stejných podmínkách o – 67,9%, -12%, 4,4% a 26,1%. Celkové zhoršení -6,7%. 

Průměrné zlepšení TTW kontrolní skupiny je 0,3%. Co se TA (Total Area of 

Statokinezigram) týče, u probanda č. 1 lze vidět celkové zlepšení  39,5% a u probanda 

č. 2  37,5%. Průměrné zlepšení je 38,2%. 
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U pacienta č. 1 lze konstatovat zlepšení jednotlivých podmínek měření o 24,9%, 

23,5%, 0% a 14,5%. Tudíž i celkové zlepšení, které je 16,3%. U pacienta č. 2 hovoříme 

spíše o zanedbatelném efektu. Zlepšení jednotlivých podmínek činí 

-38,4%, 35,7%, -4,9% a 2,8%. Tudíž celkové zlepšení je pouze 1,7%. Průměrné 

zlepšení experimentální skupiny je 9%. Co se TA týče, u pacienta č. 1 lze vidět celkové 

zlepšení o 37,5% a u pacienta č. 2 o -16,7%. Průměrně tedy 16,6%. Negativní výsledek 

-16,7% u pacienta č. 2, je potvrzením již zmiňované únavy, způsobené po dopolední 

výuce ve škole, poprvé od nehody. 

Zpracováním a hodnocením naměřených dat bylo zjiětěno, že ne vždy došlo ke 

zlepšení, co se jednotlivých podmínek měření týče, ale naopak i ke zhoršení. Avšak 

z celkového pohledu došlo u TTW i TA průměrně ke zlepšení u obou skupin. 

Konstatovala lze, že objektivně došlo ke zlepšení a vliv balanční obuvi na zlepšování 

posturální stability je pozitivní, což by podle Martínez-Amat, et al. (2012) mohlo vést 

také ke zlepšení chůze. 

Pro zhodnocení případné změny v rychlosti chůze po skončení terapie, byl 

zvolen TUG test. U pacienta č. 1 došlo ke zlepšení o 2,2 s. U pacienta č. 2 o 0,3 s, cože 

je zanedbatelné zlepšení. Opět by bylo vhodné provést test opakovaně, aby byly 

eliminovány chyby měření. Z naměřených hodnot stanovit průměr a teprve ten hodnotit. 

Celkově horší výsledky u pacienta č. 2 lze přisuzovat únavě, kterou pacientka 

uvedla při kontrolním měření. Únava byla způsobena dopolední výukou, která byla 

první od nehody. 

Z výpovědí subjektivních pocitů lze zdůraznit pocit vzpřímeného držení těla při 

chůzi, uvědomění si odvíjení planty při chůzi a občasnou únavu nohou. Pocit 

vzpřímeného držení těla není náhodné. Zvýšením těžiště a zúžením opětné plochy 

dochází ke stimulaci prostřednictvím rovnovážných reakcí CNS ke zvýšené aktivaci 

svalů trupu, pánve, dolních končetin, a tím dochází k aktivní podpoře vzpřímeného 

postoje (Valjent, 2008). 

Únava může být zapříčiněna působící změnou na stereotyp chůze či větších 

nároků práce výkonného systému.  

„Došlo po terapii pomocí balanční obuvi ke změnám ve vybraných parametrech 

posturální stability, které by dokazovaly vhodný výběr terapeutické intervence pro 

zlepšení stability u postižených?“ Na základě objektivně změřených hodnot by se dalo 

přiklonit ke kladné odpovědi, ale opět z důvodu, že práce byla provedena na malém 
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počtu pacientů, nelze výsledky považovat za definitivní. Také zůstává diskutabilní, zda 

je pacient schopen tyto změny pocítit subjektivně v běžném životě.  

K výraznějšímu zlepšení dochází ve ztížených situacích. 

Jako největší problém lze považovat v krátké době působení balanční obuvi. 

Studie Prof. Dr. A. Gollhofer (2007) tvrdí, že ve srovnání s klasickým 

senzomotorickým tréninkem balanční obuv nemůže konkurovat, protože 

senzomotorický trénink jako takový, vyžaduje mnohem rychlejší adaptivní pohyb než 

balanční obuv.  

Nehledě na to, že vykonávaný pohyb v balanční obuvi je tentýž a stále se 

opakující. Chůze v balanční obuvi může přispět ke zlepšení posturální stability, ale 

v dlouhodobém časovém horizontu. Co konkrétněji „dlouhodobý časový horizont“ 

znamená, by mohlo být námětem pro hlubší výzkum. 

Chůzi v balanční obuvi lze na základě získaných poznatků považovat jako 

nástroj vycházející z teorie o senzomotorické stimulaci. Stálo by za zvážení, tvrzení, do 

jaké míry se efekt balanční obuvi na zlepšení posturální stability zvýrazní, byly by 

dodrženy veškeré zásady o provádění proprioceptivního tréninku senzomotorickou 

stimulací. Konkrétně myšleno dodržením korekčního držení těla. Je také na zvážení, zda 

je chůze v balanční obuvi v kombinaci s korekčním držením těla proveditelné. 

Ve fyzioterapii neustále přibývá nových metod, kterými lze dosáhnout zlepšení 

posturální stability. Mnohé jsou výsledkem syntéz již známých metod, jiné jsou novými 

metodami. Za rozšířené metody dnešní doby, lze považovat aplikaci balančního – 

proprioceptivního tréninku. 

Soudobé trendy ve zdravotnictví vyžadují předložit prokazatelný, vyčíslitelný 

efekt zvoleného léčebného postupu. V této studii jde o snahu zlepšit reziduální deficit 

posturální stability u pacientů po traumatickém poškození mozku. 

Rozhodování o léčebném postupu má vycházet ze statisticky ověřených dat. 

Hovoříme o přístupu založeném na tzv. evidence based medicine (Vaňásková, 2004). 
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Závěr 

Posturální stabilita slouží k zajištění vzpřímeného držení těla a schopnosti 

reagovat na změny zevních a vnitřních sil za účelem předejít pádu (Vařeka I., 2002a). S 

poruchou posturální stability se lze setkat u různých diagnóz. 

Cílem této diplomové práce, bylo objektivně zhodnotit efekt terapie na zlepšení 

posturální stability. Snaha o zlepšení posturálni stability byla zaměřena na pacienty 

s reziduálním deficitem rovnováhy, na pacienty po TBI. Terapie probíhala pomocí 

balanční obuvi značky Chung Shi, která byla poskytnuta pro účely bakalářské práce 

dovozcem G. P. S. Ofa s.r.o. Výsledky terapie byly objektivně hodnoceny na základě 

vstupního a výstupního měření stabilometrickým vyšetřením na přístroji Footscan®.  

Na základě výsledků měření přístrojem Footscan® lze usoudit, že zvolená 

terapie měla pozitivní vliv na zlepšení stability pacientů. Důkazem je procentuální 

zlepšení TTW 16,3 % u pacienta č. 1 a 1,7 % u pacienta č. 2 po terapeutické intervenci. 

Průměrné zlepšení je 9 %. Co se týče TA (plocha podávající informaci o tom, jak 

daleko se pohybovala dráha těžiště od středu plochy, kterou tato dráha vytvořila) 

potvrzuje předchozí tvrzení. Pacient č. 1 se zlepšil o 37,5 % a pacient č. 2 o – 16,7 %. 

Průměrné zlepšení je 16,5 %. Ze subjektivních výpovědí nebyl efekt terapie potvrzen. 

U obou pacientů byl zaznamenán pocit vzpřímené chůze. 

Nicméně práce byla provedena na malém počtu pacientů, a tudíž nelze 

považovat výsledky jako definitivní. Získané výsledy a poznatky by mohly přispět 

k budoucímu výzkumu s obdobnou problematikou. Pro případné budoucí hodnocení 

efektu tréninku posturální stability, by mělo posouzení tréninku z dlouhodobého 

hlediska větší výpovědní hodnotu, než prosté porovnávání hodnot vstupního a 

výstupního měření. 

Chůzi v balanční obuvi lze na základě výsledků a získaných poznatků považovat 

jako nástroj vycházející z teorie o senzomotorické stimulaci. Stálo by za zvážení, 

tvrzení, do jaké míry se efekt balanční obuvi na zlepšení posturální stability zvýrazní, 

byly by dodrženy veškeré zásady o provádění proprioceptivního tréninku 

senzomotorickou stimulací. Konkrétně myšleno dodržením korekčního držení těla.  

Za nevýhodu balanční obuvi by mohl být považován efekt vzniklý po 

dlouhodobé intervenci. Výsledky nemusí být zřetelné v krátkém časovém horizontu, což 

vyžaduje především trpělivost a vytrvalost. 
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 CNS Centralní nervový systém 
 COF Centre of Force  

  COG Centre of Gravity 
  COM Centre of Mass, těžiště 

 COP Centre of Pressure 
  DAP Difůzní axonální poranění 

 DK Dolní končetina 
  FA Farmakologická anamnéza 

 FIM Functional Independence Measure 

GCS Glasgow Coma Scale 
 HM Medial hindfoot 

  HL Lateral hindfoot 
  ICF International Classification of 

 
Functioning 

   KC Kraniocerebrální 
  KCT Kraniocerebrální trauma 

 
 

KR 
Kineziologický 

rozbor   
 LDK Levá dolní končetina 

 
  

M1-M4 Metatarz 1-4 
 

  MF Medial forefoot 
 

  NO Nynější onemocnění 
 

  OA Osobní anamnéza 
 

  OO Otevření oči 
 

  PA Pracovní anamnéza 
 

  
PDK 

Praná dolní 

končetina   
 

PHK 
Pravá horní 

končetina   
 RA Rodinná anamnéza 

   ROM Range of Motion (rozsah pohybu) 
 

SI Stoj o široké bázi, otevřené oči 
  SIZ Stoj o široké bázi, zavřené oči 
  SII Stoj o úzké bázi, otevřené oči 
  SIII Stoj o úzké bázi, zavžené oči 
  SA Sociální anamnéza 

   SAK Subarachnoidální krvácení 
  ŠB Široká báze 

   SMS Senzomotorická stimulace 
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   TA Total Area of Statoginezigram 
  TBI Traumatic Brain Injury, traumatické 

 

 

poškození mozku 
   TTW Total Traveled Way 
   TUG Time Up ang Go  
   UB Úzká báze 
   VFN Všeobecná fakultní nemocnice 

  ZO Zavření oči 
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