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Abstrakt 

Název práce: Vnitřní konsistence vyšetřovacího setu klinických funkcí u pacientů 

s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jeho korelace se stupněm neurologického 

postižení. 

Cíle práce: Cílem této práce je ověřit vnitřní konzistenci vyšetřovacího setu klinických 

funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jeho korelaci se stupněm 

neurologického postižení, který by komplexně a objektivně ohodnotil efekt fyzioterapie 

u nemocných s RS. 

Metoda: Vyšetřovací set klinických funkcí obsahuje známé, standardizované, 

v zahraničí validizované testy, které hodnotí funkce související s centrálními poruchami 

hybnosti zaměřené na klinické projevy RS (Low-contrast letter acuity testuje kontrastní 

vidění, Motricity Index hodnotí svalovou sílu, Modified Ashworth Scale spasticitu, 

Berg Balance Scale rovnováhu, Nine Hole Peg Test vyšetřuje jemnou motoriku, 

Timed 25 – Foot Walk hodnotí rychlost chůze na vzdálenost 7,5 m, Paced Auditory 

Serial Addition Test vyšetřující kognitivní funkce, rychlost zpracování zvukové 

informace, jednoduché početní dovednosti a schopnost koncentrace po dobu trvání 

testu. Do tohoto setu řadíme i vyšetření vzpřimovacích a rovnovážných reakcí, vyšetření 

dysdiadochokinézy, ataxie a test hodnotící kolenní zámek. 

Výsledky: Vysoká vnitřní konzistence byla potvrzena u všech testů v navrhovaném setu 

(CR alfa: 0,79 – 0,99), kromě testů k posouzení KZ (CR alfa = 0,52) a L – CLA 

(CR alfa: 0,63), které dosahovaly střední konzistence. Byly prokázány statisticky 

významné korelace EDSS se škálami MI, BBS, TŘES, POSTUR, NHPT a T25FW. 

Klí čová slova: psychometrické vlastnosti testů, reliabilita, vnitřní konzistence, validita, 

EDSS, roztroušená skleróza mozkomíšní 

  



Abstract 

Title: Internal consistency of assessment set of clinical features of patients 

with multiple sclerosis and its correlation with the degree of neurological impairment. 

Objectives: The aim of this work is to verify the internal consistency of Assessment set 

of clinical features in patients with multiple sclerosis and its correlation with the degree 

of neurological disability that would comprehensively and objectively judged 

effect of physiotherapy in patients with MS. 

Method: Clinical Examination set of functions includes well-known, standard 

and validated assessments that evaluate the function associated with the central 

movement disorders focusing on the clinical manifestations of RS (Low-Contrast Letter 

Acuity Test contrasting vision, Motricity Index assesses muscle strength, spasticity 

Modified Ashworth Scale, Berg balance Scale equilibrium, Nine Hole Peg Test 

investigate fine motor skills, Timed 25 - Foot Walk assess walking speed 

over a distance of 7.5 m, Paced Auditory Serial Addition Test investigates cognitive 

function, and auditory information processing speed, simple computational skills 

and ability to concentrate after the duration of the test. Belong to this set as evaluation 

of righting, equilibrium and protective reactions, examination dysdiadochokinesia, 

ataxia, and test evaluation knee hyperextension. 

Results: High internal consistency was confirmed in all tests in the proposed set 

(CR alpha: 0.79 to 0.99), except for tests to assess KZ (CR alpha = 0.52) and L - CLA 

(CR alpha: 0.63) that the mid-range consistency. Spearman correlation with EDSS 

was significantly nonzero in scales MI, BBS, TRES, POSTUR, NHPT and T25FW. 

Keywords: psychometric properties of tests, reliability, internal consistency, validity, 

EDSS, Multiple Sclerosis 
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1  Úvod 

 Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je velice časté onemocnění, v České 

republice postihuje asi 10 000 – 13 000 lidí, převážně ve věku mezi 20 – 40 lety. 

Postihuje více ženy, známé jsou i rasové diference. Míra poškození jedince je velice 

individuální, proto je obtížné komplexně a cíleně vyšetřit klinické funkce. 

  Testy hodnotící poruchy funkcí u roztroušené sklerózy, často postrádají citlivost 

k odhalení změn v průběhu onemocnění závislého na čase, především v souvislosti 

s terapií.  

 Kamila Řasová vytvořila vyšetřovací set klinických funkcí. Tento set je sestaven 

ze známých, v zahraničí validizovaných testů k hodnocení funkcí souvisejících 

s centrálními poruchami hybnosti a to se zaměřením na klinické projevy RS. 

Low Contrast Letter Acuity testuje zrakovou ostrost a rozlišovací schopnost zraku 

(kontrastní vidění). Motorický index hodnotí funkci svalů, tedy svalovou sílu, 

modifikovaná Ashworthova škála spasticitu, Berg Balance Scale rovnováhu, Nine Hole 

Peg Test vyšetřuje jemnou motoriku, Timed 25 – Foot Walk rychlost chůze 

na vzdálenost 7,5 m a Paced Auditory Serial Addition kognitivní schopnosti, jako 

rychlost zpracování zvukové informace, jednoduché početní dovednosti a schopnost 

koncentrace po dobu několika minut. Dále bylo do setu zařazeno vyšetření 

vzpřimovacích a rovnovážných reakcí vsedě a ve stoji vycházejícího z Bobath konceptu, 

vyšetření třesu, dysdiadochokinézy, ataxie a jeden vlastní test, který hodnotí 

tzv. kolenní zámek (Řasová, 2010).  

 Testy publikované v zahraničí byly přeloženy do českého jazyka metodou 

zpětného překladu. Set vyšetřující klinické funkce byl publikován v monografii Řasová 

K., 2007, kde nalezneme podrobný popis testů, jakou funkci hodnotí a také literatura, 

podle níž byly testy upraveny. Následuje jejich hodnocení, pomůcky potřebné 

k vyšetření, rozsah možných výsledků vyšetření s vysvětlením, jaká číselná hodnota 

odpovídá normě. V pilotní studii (Řasová et al., 2012) byly prokázány dobré 

psychometrické vlastnosti tohoto setu.  

 Cílem této práce je potvrdit tyto psychometrické vlastnosti (vnitřní konsistenci 

a korelaci se stupněm neurologického postižení) na dalším vzorku probandů.   

 V této studii bylo vybráno nezávislým neurologem deset ambulantních pacientů 

s RS, kteří splňovali určitá vstupní kritéria. 
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 Praktická část diplomové práce probíhala v MS centru (centrum pro diagnostiku 

a léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní a jiných demyelinizačních chorob) 

na Neurologické klinice FNKV a 3. LF UK v Praze. 
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2  Teoretická východiska práce 

2.1  Roztroušená skleróza mozkomíšní 

 Dodnes není přesně známo, jak dlouho toto onemocnění existuje, ale již v roce 

1860 byl pod mikroskopem odhalen myelin a roztroušená skleróza (RS) popsána 

francouzským neurologem Charcotem (Havrdová, 2002; Matthews 1985). 

 Jde o autoimunní onemocnění demyelinizačního typu, etiologie choroby 

není doposud objasněna. Dochází k rozpadu myelinu a k poškození axonálních vláken. 

Během ataky dochází ke vstupu autoagresivních buněk do centrální nervové soustavy 

(CNS) a dojde k akutní zánětlivé reakci, která poškozuje myelinovou pochvu 

(demyelinizace). Porucha se vyskytuje v bílé hmotě mozku a míchy, kde se objevují 

ložiska – tzv. plaky. Klinické projevy záleží na velikosti a lokalizaci plaků v CNS, 

na formě, typu onemocnění a jeho průběhu (Vinken, Bruyn 1970; Káš, 1997). 

RS je variabilní onemocnění, míra jeho poškození je různá a individuální, liší 

se mezi pacienty navzájem. V průběhu tohoto onemocnění se mění funkční schopnosti 

pacienta. Z hlediska přístupu, lze toto onemocnění rozdělit do čtyř fází – diagnostické, 

s minimálním, středním a těžkým poškozením funkcí. Každá z těchto fází 

je pro pacienta obtížná a přináší své charakteristické problémy (Řasová, 2007). 

2.1.1  Klinický obraz 

 Toto onemocnění postihuje množství lidí převážně mladšího věku, většinou ženy 

ve věku mezi 20 – 40 lety. V diagnostické fázi se pacienti potýkají s problémem přijetí 

nemoci. Z počátku se onemocnění může jevit jako tzv. klinicky izolovaný syndrom 

(CIS), kdy jsou neurologické příznaky (poruchy senzitivní, optické, kmenový syndrom, 

ale bez nálezu na MRI) podezřelé z toho, že se u pacienta vyvine RS do několika let 

(Vaněčková, 2010). Probíhá převážně v atakách a remisích. Klinický obraz závisí 

na stádiu onemocnění a průběh onemocnění je nepředvídatelný.  

 Počáteční fáze jsou pestré, závisí totiž na lokalizaci a rozsahu plaků. Při 

poškození funkcí dochází k rozvoji neurologických příznaků, které zasahují do běžného 

života. Mezi tyto příznaky patří úbytek svalové síly, rychlá unavitelnost, poruchy chůze, 

parestezie, centrální paréza, spasticita, ataxie, urologické obtíže, mozečkový syndrom 

a poškození hlavových nervů (retrobulbární neuritis, dvojité vidění), porucha čití, břišní 

areflexie a postižení kognitivních funkcí i psychické změny.  
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 V těžké fázi mají nemocní problémy se soběstačností a jsou odkázáni na druhé 

(McDonald, Noseworthy, 2003; Řasová, 2007; Káš, 1997; Jedlička, 2005; Vinken, 

Bruyn, 1970). 

2.1.2  Symptomy RS  

• Zraková dráha – postižení je charakteristické v retrobulbárním průběhu 

až do oblasti chiasmatu a kdy vzniká náhlá porucha zraku, tzv. retrobulbární 

neuritida. Dochází k zešednutí zrakového pole s neostrým vnímáním a bolestem 

za okem při pohybu bulbu. Tato porucha zraku se většinou upraví do jednoho 

měsíce, ale také může dojít ke ztrátě zraku ve středu zorného pole (větší stupeň 

postižení). Nejtěžší formou postižení zrakového nervu u RS je intraokulární 

neuritida - otok papily a dochází k těžké poruše vizu. Zrakové postižení 

bývá začátkem onemocnění, ale může být i jediným projevem RS. 

• Kmenová symptomatika – nejčastějším projevem je centrální vestibulární 

syndrom. Jeho forma je akutní nebo pozvolna rozvíjející se. Akutní forma může 

být známkou první ataky onemocnění. Projevuje se většinou oboustranným 

horizontálním nystagmem s úchylky při chůzi ve směru nejvíce výrazného 

nystagmu a titubací ve stoji. Mezi další projevy patří diplopie a vzácně 

i jednostranná hluchota. V pokročilém stádiu to bývá bulbární symptomatika 

s dysfagií, dysartrií a obtížným dýcháním. 

• Mozečková symptomatika – zde je projevem ataxie a intenční tremor. Intenčního 

tremoru si můžeme více všimnout na horních končetinách. Pokud ataxie 

postihuje více HKK nebo stejnostranné končetiny, je spíše mozečkového 

původu, jinak může vzniknout poruchou aferentace.  

• Porucha senzitivního systému – brnění, porucha čití a aferentace jsou projevem 

poškození tohoto systému. Nejčastěji se setkáváme se snížením citlivosti 

na dolních končetinách, které může být doprovázeno paraparézou či paraplegii, 

ale taktilní čití je zachováno i při velkém motorickém deficitu. Porucha 

aferentace postihuje převážně DKK a způsobuje ataxii projevující se i při chůzi 

se zavřenýma očima. 

  



14 
 

• Postižení pyramidové dráhy – toto postižení se projevuje pyramidovými 

iritačními jevy, spasticitou a zvýšenými reflexy. Pro RS je typická lehká paréza 

jedné končetiny a pyramidové iritační jevy na obou končetinách. Spasticita 

se vyvíjí většinou v průběhu onemocnění. První jsou postiženy převážně DKK, 

v dalším vývoji i HKK a to nejdříve akrálně. 

• Svalové atrofie – ta se projevuje převážně u pacientů s déletrvajícím 

onemocněním. Prvotně bývají postiženy interoseální svaly ruky a to bez nálezu 

na EMG. A občas se objevuje i proporcionální atrofie svalstva na celé paretické 

končetině. 

• Poruchy sfinkterů – nejčastější je porucha ovládání močení (urgentní močení), 

která může vyústit až k neúplné inkontinenci. U těchto pacientů je prokázána 

snížená kapacita močového měchýře. Mezi závažnější poruchy patří retence 

moče, u které hrozí riziko uroinfekce. Poruchou u vyprazdňování stolice 

je většinou zácpa. Běžnou poruchou v sexuální oblasti u mužů je impotence 

a frigidita u žen. 

• Kognitivní funkce – asi 40 – 60 % pacientů s RS trpí poruchou těchto funkcí 

a mívají mít znamenitý dopad po sociální a pracovní stránce. Pacienti mohou 

trpět poruchou soustředění, paměti, afektivity, depresemi, pocitem beznaděje, 

psychózami nebo i bipolární afektivní poruchou. 

• Únava – patří mezi časté a nespecifické příznaky tohoto onemocnění. 

Může se vázat na ataky nebo být přechodná či dlouhodobá. Často se objevuje 

v klidu, padá náhle a také je výsledkem zvýšené námahy, kterou nemocný musí 

vyvíjet při postižení některých nervových drah (Havrdová, 1999). Příčina 

patologické únavy je multifaktoriální etiologie. Při zjišťování míry únavy 

se vychází z rodinné a osobní anamnézy, interního a neurologického vyšetření, 

laboratorních výsledků. Pomocí různých škál se provádí kvantifikace únavy 

(Vališ, 2005; McDonald, Noseworthy, 2003; Jedlička 2005). 

2.1.3  Etiologie, patogeneze a patofyziologie 

 Etiologie RS je stále nejasná, i když během několika desítek let přibylo mnoho 

nových poznatků o patogenezi této choroby.  
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 Patogeneze RS vychází z nálezu, že jsou zde přítomny všechny patogenetické 

mechanismy, které byly zjištěné u experimentální alergické encefalitidy (EAE). 

Je vyvolána vstříknutím antigenu bílé hmoty mozkové tkáně. Na tento podnět se začnou 

v regionálních mízních uzlinách množit T lymfocyty, které pronikají přes 

hematoencefalickou bariéru do CNS. Dojde k produkci prozánětlivých cytokinů 

a specifických protilátek proti antigenům myelinu, které mají přímo vliv na myelinovou 

pochvu a tím dojde k její destrukci (Herndon 2003; Havrdová 1999; Jedlička 2005). 

 Během onemocnění dochází k demyelinizaci neuritů v bílé hmotě. Omezenou 

schopnost vést nervové impulzy má holé osové vlákno bez myelinové pochvy. 

Sklerotické plaky se tvoří v místě demyelinizovaného úseku. Tyto procesy se hojí 

gliovou jizvou. Někdy dochází k remyelinizaci a tím dojde k ústupu klinických příznaků 

(Pfeiffer, 2007). 

2.1.4  Epidemiologie 

Mezi faktory ovlivňující výskyt RS patří prostředí. Častý výskyt tohoto 

onemocnění je v tzv. mírném zeměpisném pásmu. Lze pozorovat větší riziko výskytu  

RS v severnějších oblastech všech kontinentů (severní Evropa, severní část USA) 

nebo naopak v jižnějších oblastech (jižní Evropa, jižní státy USA, jižní Austrálie 

a Nový Zéland). Jsou známé i rasové diferenciace. Většinou postihuje indoevropské 

rasy, u Romů a žluté rasy je onemocnění vzácné. V Evropě se choroba nejčastěji 

vyskytuje ve středním mírném pásmu, kde připadá až 300 nemocných 

na 100 000 obyvatel (Havrdová 1999; Jedlička 2005; Vinken, Bruyn, 1970). 

Na vzniku tohoto onemocnění se také podílí genetické faktory. Případy 

přítomnosti RS u více členů v jedné rodině byly známy již v 19. století, ale dědičnost 

není dána klasickým mendelovským zákonem dědičnosti. Nejčastěji jsou touto 

chorobou sourozenci.  Sklon k této nemoci má také populace s vysokým výskytem 

antigenu HLA D2, DR4 DQ, jež odpovídá indoevropské populaci, jak již bylo zmíněno 

v odstavci výše. V České republice (obrázek 2) je prevalence onemocnění 130 

na 100 000 obyvatel (Jedlička, 2005; Vaněčková, Seidl, 2010). 
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Obrázek 1 Výskyt RS v ČR (Jedlička, 1986) 

 

2.1.5  Diferenciální diagnóza 

 Při stanovení diagnózy roztroušené sklerózy mozkomíšní je důležité vyloučit 

jiná neurologická onemocnění. Jednou z nejčastějších diagnóz je borelióza. 

Ta se projevuje intratekální produkcí protilátek proti borrelii při podobném klinickém 

obrazu jako u RS. Produkce těchto protilátek je většinou prokázána jen jednou 

a pak se onemocnění vyvíjí jak RS. Vzácně se také uvažuje o onemocnění lupus 

erythematodes, pokud se objevují i známky systémového onemocnění (postižení 

kloubů, gastrointestinálního traktu, srdce, plic, ledvin), ne pouze onemocnění CNS. 

Zde je vyšetřena zvýšená sedimentace, zvýšené hodnoty IgG v séru a protilátky 

proti nukleárnímu faktoru v imunologickém vyšetření. Při zvýšení hladiny albuminů 

v likvoru a jednoložiskový klinický i laboratorní nález nás upozorní také na možnost 

onemocnění míšních varixů. Neuromyelitis optica je pokládána za peroutní a maligní 

formu RS. Dochází k poškození obou zrakových nervů současně a typická 

je transversální myelitida. Toto onemocnění vede k paraplegii a slepotě (Pfeiffer, 2007; 

Jedlička, 2005; Vaněčková, Seidl, 2010). 

Varianty RS 

• Balóova koncentrická skleróza – je vzácné onemocnění, nemocný umírá 

do dvou let od prvních příznaků, demyelinizace bílé hmoty na MRI připomíná 

letokruhy na stromech. 
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• Schilderova difúzní skleróza – postihuje spíše děti, obvykle se rychle zhoršuje 

a končí smrtí do dvou let.  

• Marburgův typ – maligní onemocnění, kdy se u pacienta vyskytuje horečka, 

bolesti hlavy, zmatenost, zvracení a hemiparézy. Během týdnů či měsíců 

dochází k těžkým neurologickým potížím či k smrti (Jedlička, 2005; Vaněčková, 

Seidl, 2010). 
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2.1.6  Formy a pr ůběh RS 

 Průběh RS můžeme rozdělit na benigní a maligní a také na cokoliv mezi tím. 

Za benigní se označuje RS, pokud se víc jak deset let nerozvinulo neurologické 

postižení od počátku onemocnění a maligní forma je ta, kdy se nemocný stane 

invalidním během prvních měsíců onemocnění. Jak už bylo zmíněno, RS je ovlivňována 

genetickými faktory, a proto se na světě nikdy nevyskytnou dva pacienti se stejným 

průběhem. Hypoteticky se dá říci, že každý má svou vlastní RS (Ko Ko 1999; 

Havrdová, 1999). 

• Remitentní – relabující (RR) 

 Patří mezi nejčastější formy RS. Z počátku onemocnění trpí tímto typem 70 - 

85 % pacientů a objevuje se převážně v mladším věku. Po první atace vznikají mírné 

či žádné neurologické obtíže. Zpočátku mohou být neurologické symptomy výsledkem 

zánětu a otoku díky zvýšenému množství imunitních buněk a hladiny specifických 

cytokinů v mozkomíšním moku a to předchází vzniku relapsů (Waxman, 2005). 

Toto období je charakteristické atakami, které se střídají s obdobím remise. Čím míň 

je atak v průběhu prvních dvou let, tím lepší je prognóza. V některých případech 

se může stát, že první ataka byla i tou poslední na několik desítek let v tomto stádiu. 

Tato forma RS je dobře ovlivnitelná léky (Ko Ko 1999; Havrdová, 1999, 2002; 

Vaněčková, Seidl, 2010). 

• Sekundárně – chronicko-progresivní (SP) 

 Toto stádium následuje po fázi remitentní - relabující. Zde se snižuje počet 

relapsů, nastává buď pozvolný nárůst neurologického postižení nebo rychlá počáteční 

progrese nevratného úbytku nerovových vláken a roste invalidita pacienta 

(Ko Ko, 1999). Míra invalidity nemusí být tak veliká, aby zabraňovala běžnému životu. 

Samozřejmě závisí na tom, které funkční systémy jsou poškozené, podle 

toho může být ovlivněna pracovní aktivita. Sekundární forma RS už není tak dobře 

ovlivnitelná léky, proto tato fáze onemocnění vyžaduje trpělivost a soustavnou 

rehabilitaci hybného systému a dalších funkcí k udržení co nejlepší kvality života 

(Havrdová, 1999, 2002). 
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• Primárně progresivní (PP) 

 U primárně progresivní RS dochází k pozvolnému nárůstu neurologického 

deficitu (Ko Ko 1999). Nejčastějším znakem je porucha pohyblivosti DKK a spasticita. 

Tato forma se vyskytuje u pacientů, kteří onemocněli RS v pozdějším věku (40 - 50 let). 

Příčiny vedoucí k neurologickým poruchám jsou jiné, než u ostatních typů RS, 

proto je léčba těžce ovlivnitelná (Havrdová 1999, 2002). 

• Relabující progresivní 

 Při každé atace dochází k trvalému neurologickému postižení, proto je stádium 

nejhůře léčitelné. Výskyt této formy je vzácný a hlavní cílem léčby je zamezit postupu 

nemoci (Havrdová 1999). 

2.1.7  Klasifikace nemocí 

 K celkovému posouzení vývoje nemoci, stupně atak i remisí, rychlosti, stupně 

postižení závisející na úrovni motorických aktivit a lokomoce, se používá Kurtzkeova 

stupnice, neboli Expanded Disability Status Scale (EDSS), (Opavský, 2003). 

Vyhodnocuje změny schopností nemocného vykonávat běžné životní situace, ohodnotit 

vzdálenost, kterou je schopný nemocný ujít, zda je způsobilý užívat dopravní 

prostředky, provést běžné domácí práce a samoobsluhy (Jedlička, 2005). 

 Pokud bychom chtěli citliv ěji rozlišit rozdíly v tíži postižení, využijeme stupnici, 

kterou sám autor modifikoval a to na půlstupně u vedenou v tabulce 1 (McDonald, 

Noseworthy, 2003; Opavský, 2003). 
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Tabulka 1 Kurtzkeho škála postižení hybnosti (Funkční systémy -  pyramidové funkce, mozečkové funkce, 
funkce mozkového kmene, senzitivní funkce, vegetativní nervový systém, funkce zrakové, funkce kognitivní), 
(Konečný, 2010) 

 Naopak Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) více zohledňuje 

kognitivní funkce. Hodnotí tři klinické oblasti u nemocných s RS, funkci paže/ruka, 

chůzi a kognitivní funkce (Vaněčková, Seidl, 2010). 
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2.2  Vyšetření a diagnostika RS 

2.2.1 Vyšet řovací metody 

Pokud chceme potvrdit podezření na RS, první volbou při vyšetřování je: 

• Magnetická rezonance (MRI) - řadíme ji mezi neinvazivní metody a je založená 

na magnetických vlastnostech protonů vodíkových jader (Feitová, 2002). Mezi 

její úkoly patří diagnostikovat RS, vyloučit tak jiná onemocnění, sledovat změny 

v průběhu choroby a pozorovat úspěšnost léčby. MRI zobrazuje morfologii 

i funkční parametry vyšetřované mozkové tkáně (Herzig et al., 2008). 

Toto vyšetření je nesmírně citlivé a je schopné vyobrazit ložiska zcela němé, 

ale má tu nevýhodu, že jednoznačně neodliší léze jiné etiologie (Jedlička 2005). 

• Vyšetření mozkomíšního moku – je to velmi cenné, ale pro pacienta nepříjemné 

vyšetření. Podává informace o stavu hematoencefalitické bariéry, kde zjišťuje 

množství celkové bílkoviny. Cytologické vyšetření nám odhalí počet i kvalitu 

buněk v likvoru. Vyšetření izoelektrickou fokusací rozděluje bílkovinné 

spektrum na oligoklonální proužky v γ-pásmu. Pruhy v likvoru a séru jsou 

hematogenní, ale pokud jsou přítomné jen v likvoru, ukazuje to na autochtonní 

produkci imunoglobulinů v CNS. Dva pruhy v likvoru se považují za průkazný 

nález (Vaněčková, Seidl, 2010; Jedlička 2005). 

• Elektrofyziologické vyšetření – zjišťuje sluchové, zrakové, motorické 

a somatosenzorické evokované potenciály (EP). Pomáhá poukázat na postižení 

bílé hmoty, která nejsou klinicky patrná (Vaněčková, Seidl, 2010; 

Jedlička 2005).  

• Optická koherentní tomografie (OCT) – patří mezi novější neinvazivní metody 

s vysokou citlivostí, které jsou přínosem pro kvantifikaci neuronálních 

dysfunkcí a hodnocení léčebného efektu (Červinka a kol., 2011). Využívá odraz 

paprsku infračerveného světla v oblasti sítnice ke kvantifikaci tloušťky sítnice 

a makuly. Zraková dráha totiž patří mezi nejčastěji postižené oblasti u RS, 

v přední části této dráhy jsou čistá axonální vlákna bez myelinových obalů, které 

umožňují přímé sledování neurodegenerativních procesů. Za nejvýznamnější 

faktory zhoršování choroby se považuje počet a tíže atak a vývoj mozkové 

atrofie v prvním roce (Horáková, 2011). 
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 Pro nasazení určitého druhu léčby je důležité znát kombinaci průběhu, 

klinického a laboratorního nálezu, která nám určí stupeň diagnózy RS 

(Jedlička, 2005). 

2.2.1.1  Funkční magnetická rezonance 

 Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní zobrazovací metoda, 

která má relativně vysokou rozlišovací schopnost, ale časová rozlišovací schopnost 

je již omezená. Tato metoda slouží k funkčnímu mapování cerebrální odezvy na vnější 

nebo vnitřní podněty (Chlebus, 2005). Zobrazuje oblasti mozku, které se aktivují během 

senzitivních a kognitivních stimulací nebo při pohybu. Kvantifikuje okysličení krve 

a zjišťuje oblasti, kde je větší lokální průtok krve, který poukazuje na vzestup 

neuronální aktivity v dané oblasti např. při pohybu a porovnává se s vyšetřením v klidu 

(Vaněčková, 2010). Tato metoda výrazně přispěla k porozumění významných 

neurologických chorob (Hluštík, 2008). 

 Jsou známy dva principy k funkčnímu mapování mozkové kůry, jednou 

z technik je Blood Oxygen Level – Dependent (BOLD). Závisí na stupni okysličení 

krve jako sonda hemodynamické odpovědi mozku na jeho aktivaci a využívá změny 

poměru mezi okysličenou a neokysličenou formou hemoglobinu v dané oblasti 

(Vaněčková, 2010). Při zvýšené aktivitě neuronů dochází k vyšší spotřebě energie, 

jenž je v mozku získávána z glukózy a to cestou oxidativní fosforylace. Při zvýšené 

aktivitě neuronů vzroste lokální extrakce kyslíku a po dobu 2 – 3 sekund vzroste 

dodávka kyslíku a dojde ke zvýšení perfuze v dané oblasti. Při druhé technice 

se zaznamenávají změny perfuze a objemu krve v místě neuronální aktivity 

(Chlebus, 2005).  

 FMRI je schopna ukázat na hemodynamickou korelaci neuronální aktivity, 

adaptační mechanismy mozku při ireverzibilním tkáňovém postižení a na kortikální 

reorganizace, která se objevuje po klinickém vzplanutí choroby.  Tento proces je časově 

náročný a výsledky vyšetření jsou ovlivněny mnoha faktory (Vaněčková, Seidl, 2010). 

 Využití fMRI spočívá v neinvazivní identifikaci funkčně významných částí 

kortexu a  cílem je zabránit vzniku funkčního deficitu při neurochirurgických zákrocích, 

biopsiích nebo radiační terapii. Pomocí fMRI můžeme lokalizovat primární motorický, 

senzorický, vizuální či řečový kortex. Vyšetření vyšších kognitivních funkcí jakými 

jsou např. paměť či pozornost se v klinické praxi prakticky neprovádí (Chlebus, 2005). 
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2.2.1.2  Obraz roztroušené sklerózy na magnetické rezonanci 

 I když RS i cévní mozková příhoda jsou zcela odlišné nemoci, mají společné 

aspekty při zobrazení na MRI a to, že se u obou jedná o léze CNS a dochází u nich 

k částečné úpravě klinického deficitu (obraz plastických změn na MRI u pacientů s RS 

a CMP je podobný). Srovnání těchto nálezu nám může pomoci porozumět problematice 

a lze být užitečné pro léčbu těchto chorob. Patofyziologický podklad zjištěných změn 

u RS je mnohem složitější než u CMP, kde je jediná akutně vzniklá cévní léze. Léze 

u RS mají svou vlastní složitou dynamiku (Hluštík, 2008). 

 Pro tuto chorobu jsou mnohočetná ložiska na obraze MRI typická. Plaky 

můžeme najít v bílé hmotě mozkové, šedé hmotě, kůře i v centrální šedi. Velikost 

ložisek je od 5 do 10 mm. Mezi nejčastější lokalizace patří periventrikulární, 

juxtakortikální včetně U - vláken a intramedulární oblasti, corpus callosum a u dětí 

se vyskytují často v pedunkulech pod tentorium cerebelli, pontu či IV. komoře 

(Vaněčková, 2010). V pozdějších stádiích mohou být plaky kdekoliv na intrakraniálních 

nervových strukturách. Bílá hmota bývá také často postihnuta v krčním úseku páteře. 

Zvláštní formou je tumoriformní léze, která se projevuje expanzivním chováním 

a kolaterálním edémem, jenž může později vyústit v atrofii mozku. Při léčbě kortikoidy 

se zmenšuje velikost ložisek i postkontrastní vysycování, které se využívá ke sledování 

efektu léčby (Feitová, 2002). 

 Podle nedávných studií mají pacienti s CIS a pozitivním nálezem na MRI velkou 

pravděpodobnost, že se u nich vyvine definitivní RS dle McDonaldových kritérií 

(viz níže) do dvou let (Vaněčková, Seidl, 2010).  

2.2.2  Diagnostika 

 V roce 2005 byla revidována diagnostická kritéria skupinou odborníků 

pod vedením W. I. McDonalda. Tyto kritéria (viz v tabulce 2) pomáhají stanovit 

po první prodělané atace diagnózu RS a zahájit tak včasnou a účinnou léčbu v době 

a předejít tak ireverzibilní axonální ztrátě (Meluzínová, 2008). Kombinují 

se s klinickým stavem a pomocnými vyšetřovacími metodami (Vaněčková, 

Seidl, 2010). 
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2.3  Funkční hodnocení a jeho význam 

 Funkční hodnocení definujeme jako komplexní děj, který pomůže stanovit 

možnosti a výběr potřebných terapeutických a rehabilitačních opatření, včetně opatření 

sekundární prevence. 

 Diagnóza sama o sobě představuje neadekvátní index hodnocení, 

jelikož nevypovídá o míře funkčního postižení. Na skutečný rozsah postižení ukazuje 

až funkční hodnocení a je vždy součástí diagnostického procesu. 

 K posouzení funkcí jednotlivých systémů je dnes celá řada jednoduchých 

i složitých vyšetřovacích metod. Jejich základní úlohou je posoudit aktuální stav funkce, 

rezervy dané funkce, možný vliv ostatních systémů na funkci, odhadnout další možný 

vývoj postižené funkce a rozsah postižení funkce z hlediska životních dějů a denních 

činností (Palát, 1997). 

McDonaldova diagnostická kritéria pro RS 

Klinické 

ataky 

Neurotopické 

léze 

Pomocné vyšetřovací metody 

2 a více 

atak 

2 a více lézí žádné (klinicky jistá dg. RS)  

2 a více 

atak 

1 léze MR diseminace v prostoru nebo pozitivní CSF + 

min. 2 MR léze kompatibilní s RS 

1 ataka 2 a více lézí MR diseminace v čase  

1 ataka  1 léze MR diseminace v prostoru nebo pozitivní CSF + 

min. 2 MR léze kompatibilní s RS  

nebo  MR diseminace v čase 

0  1 léze Pozitivní CSF  

MR diseminace v prostoru nebo pozitivní VEP + 4-8 

lézí/ < 4 mozkových a 1 míšní léze  

MR diseminace v čase nebo trvalá progrese 1rok  

Tabulka 2 McDonaldova diagnostická kritéria pro RS (Kaňovský, 2007) 

 



25 
 

 Funkční hodnocení je důležité při rozhodování v terapeutických a rehabilitačních 

postupech a pomáhá stanovit funkční cíle, které se stávají základem pro vývoj celé 

rehabilitační péče (Gulánová, 1993, 2003). 

 Význam těchto funkčních hodnocení roste i v praxi postavené na důkazech 

(Evidence Based Practise) kde se opírají o ověřené důkazy, objektivně hodnotí celý 

léčebně – preventivní proces jak ve fázi diagnostické, tak terapeutické (Palát, 1997). 

2.3.1  Neurologické klasifika ční škály 

• Expanded Disability Status Scale (Kurtzkeho škála postižení hybnosti, EDSS) –

 nejpoužívanější škála, která hodnotí postižení CNS u pacientů s RS navržená 

dr. J. F. Kurtzke. Posuzuje celkový stupeň postižení, který je závislý na úrovni 

motorických aktivit a lokomoce. Škála je postavena na standardních 

neurologických vyšetřeních sedmi funkčních systémů (FS: zrakový, kmenový, 

pyramidový, mozečkový, senzitivní, mentální a sfinkterové funkce) a hodnotí 

změny schopnosti nemocného zvládat běžné životní situace, chůzi na určitou 

vzdálenost a aktuální mobilitu či soběstačnost. Postižení, které není zapříčiněno 

RS, se do výsledného skóre nepočítá, ale zaznamená se (Opavský, 2003; 

Dufek, 2011; Jedlička, 2005). Pokud bychom chtěli citliv ěji rozlišit rozdíly v tíži 

postižení, využijeme stupnici, kterou sám autor modifikoval a to na půlstupně 

(Opavský, 2003). 

• Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) – tato škála více zohledňuje 

kognitivní funkce a klasifikuje tři klinické oblasti – funkci paže/ruka (jemnou 

motoriku HKK), rychlost chůze na 7,6m  a kognitivní funkce (paměť 

a koncentrace). Provedení testu trvá okolo 20 – 30 minut (Vaney et al., 2004; 

Vaněčková, Seidl, 2010). 

• The Guy´s Neurological Disability Scale – dotazník navržený k zjištění 

závažnosti postižení. Obsahuje 12 částí, které se týkají nejčastějších porucha 

u RS, jako je porucha poznávání, nálad, řeči, polykání, funkce HKK, mobility, 

močového měchýře, střev, sexuální funkce, únava a bolest. Každá část 

je klasifikována na škále od 0 do 7, od normy po úmrtí z důvodu RS 

(Sharrack, Hughes, 1999). 
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• Short and Graphic Ability Score - touto škálou hodnotíme časové výkony 

u chůze testem 10 m – timed walk (TMTW) a jemnou motoriku HKK Nine Hole 

Peg testem, který má zkratku NHPT (Vaney et al., 2004). 

• Scripps Neurological Rating Scale (SNRS) – tato škála byla speciálně navržena 

pro použití u pacientů s RS. Posuzuje jednotlivé složky standardního 

neurologického vyšetření, přidělené body ke každé složce se sčítají 

do celkového skóre SNRS (Comston et al, 2005; James at al., 1999). 

• International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) – škála kvantitativně 

hodnotící posturu a postoj, ataxii končetin, dysartrii a okohybné poruchy 

(Trouillas et al., 1997). 

• Quantitative Examination of Neurological Function (QENF) – je to set 

kvantitativních neurologických testů, který se skládá ze tří částí: zraková ostrost 

a funkce HKK a DKK (Tourtellotte et al., 1965). 

• Disease Steps – hodnotí pacienta dle anamnézy a neurologického vyšetření 

stejně jako průběh RS. Testy klasifikují funkční změny, které se dotýkají kvality 

života pacienta. Škála se pohybuje od 0 do 6, kdy 0 jsou normální funkce 

a 6 znamená, že pacienti nezapadají do kategorií, ale mají výrazné kognitivní 

či zrakové dysfunkce (Hohol et al., 1995). 

2.3.2  Vyšet ření spasticity 

 Je definována jako komplexní porucha svalového tonu, zapříčiněna zvýšením 

tonických napínacích reflexů, které závisí na rychlosti protažení svalu, příčinou 

je abnormální zpracování proprioceptivních informací (Kaňovský, 2004). Tonus může 

být zvýšen trvale, tzv. tonická spasticita nebo přechodně, projevující se jako bolestivé 

křeče, neboli fyzická spasticita. Zvýšený tonus omezuje hybnost a denní aktivitu 

(Vachová et al., 2008). 

Vyšetřovací techniky: 

• Ashworth Scale (Ashworthova škála) – využívá se k opakovanému hodnocení 

spasticity při neurologických vyšetření a při RHB (Opavský, 2003). 

• Spasm Frequency Scores (Skóre frekvence spasmů) – používá se, když chceme 

zjistit četnost svalových spasmů. Škála je v rozmezí od 0 do 4, 0 – 

bez svalových spasmů, 4 – spasmy vyskytující se více jak desetkrát za hodinu. 

(Opavský, 2003). 
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• Muscle spas mand clonus – posuzuje četnost a provokační faktory svalových 

spasmů a klonů, hodnotí se v rozmezí 0 – 3, 0 – nejsou přítomny, 3 –

 provokované pasivními pohyby (Opavský, 2003). 

• Tardieu Scale – vyšetření se provádí vleže na zádech s hlavou v podélné ose, 

měření probíhá ve třech rychlostech, v kterých se hodnotí svalový tonus 

(Mackey et al., 2004). 

• The Multiple Sclerosis Spasticity Scale (MSSS – 88) – tato škála hodnotí dopad, 

jaký má spasticita na každodenní život pacientů s RS. Dotazník obsahuje 

88 otázek, které se týkají subjektivního vnímání pacientů (Hobart et al., 2006). 

• Surface Electromyography (Povrchová elektomyografie, EMG) – může posoudit 

typ a závažnost spasticity u pacientů s RS (Sherwood, 2000). 

2.3.3  Vyšet ření svalové síly  

 Úkolem hybného systému je zajišťovat pohyb a oporu těla. K tomuto systému 

patří složka aktivní, tedy kosterní svaly, které jsou zdrojem síly zajišťující udržení 

polohy a umožňující začátek a kontrolu pohybu. Sval odpovídá na podněty z CNS 

ve zlomku rychlosti, vnitřní orgány reagují mnohem pomaleji, a proto je velká část 

určena k ovládání motoriky. Receptory umístěné v hybném systému pomáhají vnímat 

polohocit a pohybocit (Trojan, 1996). 

Vyšetřovací techniky 

• Muscle Function Testing (Funkční svalový test dle Jandy) – analytická 

vyšetřovací metoda, která nás informuje o síle jednotlivých svalů či skupin, 

testující rozsah a lokalizaci lézí motorických periferních nervů a analyzuje 

hybné stereotypy. Hodnotící stupně jsou od 0 do 5, 0 – sval nejeví známky 

stahu, 5 – normální funkce svalu (Janda, 1996). 

• Dynamometr – hodnotí závažnost klinické situace posouzením funkčního stavu 

svalové tkáně. Klasifikují sílu, vytrvalost, odolnost či sílu stisku (hand grip). 

Jednou z nevýhod je, že test může být ovlivněn nespoluprací nebo neschopností 

vyšetření zvládnout (Hrnčiariková et al., 2007). 
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• Rivermead motor assesment (Rivermeadské hodnocení motoriky) – kvantitativní 

hodnocení motorický funkcí a tíže postižení. Je časově velmi náročné, 

proto se používá jen část, a to Gross Function (Celková funkce), která hodnotí 

sed, vstávání z lehu do sedu a ze sedu do stoje, schopnost přemísťovat se, chůzi 

a běh. Klasifikuje se třináct položek a to 0 nebo 1 a celkové skóre se sčítá 

(Opavský, 2003, Collin, Wade, 1990). 

• Motor Assessment Scale (Škála hodnocení motoriky, MAS) – posuzuje schopnost 

provádět motorické aktivity každodenního života. Zahrnuje osm položek, které 

jsou hodnoceny 0 až 6. Kratší verze obsahuje položky, které se jsou zaměřeny 

na schopnosti se přetočit z polohy na zádech na bok nepostižené strany, 

udržování rovnováhy vsedě, dále na funkce HKK a motorické aktivity rukou 

(Opavský, 2003). 

2.3.4  Vyšet ření zrakových a okulomotorických funkcí 

 Jedním z počátečních příznaků u RS bývá postižení zrakových funkcí. 

Symptomy závisí na rozsahu, stupni i lokalizaci demyelinizacích plaků, které mohou 

postihovat jakoukoliv část zrakového nervu (Diblík et al, 2011). Častým místem 

pro vznik plaku je krátký úsek centrální bílé hmoty - Fasciculus Opticus 

(Jedlička, 1981). 

Vyšetřovací techniky 

• Low-contrast letter acuity (L – CLA) – tímto testem se vyšetřuje zraková ostrost 

a kontrastní vidění (Baier et al., 2005). 

• Vision Impairment Questionnaire – dotazník, obsahující tři kategorie po deseti 

otázkách, které se zaměřují na poruchy způsobující omezení běžných denních 

činností (čtení, sledování TV), dále mobilitou, domácností, osobní péči, sociální 

interakce, volný čas a na emocionální reakci na ztrátu zraku 

(Lamoureux et al., 2006). 

• Binocular contrast letter acuity testing (Sloan Charts) – každá z tabulek 

odpovídá jiné kontrastní úrovni, písmena jsou napsána různými odstíny šedé 

na bílém pozadí. Umožňuje zachytit ztrátu kontrastu u malých velikostí písmen 

(Balcer et al., 2003). 
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2.3.5  Vyšet ření rovnováhy, udržení a zm ěny pozice t ěla 

 Rovnováhu můžeme chápat jako soubor statických a dynamických procesů 

zajišťujících posturální stabilitu, která zabraňuje pádům. Svalová aktivita a polohy 

kloubů se přizpůsobují funkčním požadavkům k udržení těla nad opěrnou bází. 

Rovnováhu dělíme na statickou a dynamickou. Působí na ni biomechanické a řídící 

faktory (Řasová, 2007). 

Vyšetřovací techniky 

• Berg balance scale (BBS) – kvantitativní hodnocení rovnováhy a riziko pádů 

staticky nebo při provádění různých funkčních pohybů v co nejlepším čase. Je 

sestaveno ze čtrnácti položek, které hodnotí schopnost změny polohy, přesuny, 

stoje v různých variantách atd. (Blum, Korner – Bitensky, 2008). 

• Dynamic Gait Index (DGI) – navržen pro měření funkční rovnováhy, posturální 

stability a za účelem prevence pádů (rychlost chůze, otáčení se nebo otočení 

hlavy při chůzi, chůze do schodů atd.), hodnotí se čtyřbodovým systémem 

a to od  0 do 3, čím nižší skóre, tím horší výkon (Whitney et al., 2000). 

• Trunk Impairment Scale (TIS) – hodnocení statické a dynamické rovnováhy 

a koordinace trupu vsedě. Hodnotí se schopnost udržet pozici vsedě s nohama 

opřenýma o zem při křížení nohy přes nohu a to pasivně či aktivně, u pacientů 

s RS je to silnější noha přes slabší (Verheyden et al, 2005). 

2.3.6  Vyšet ření funkce kon četin 

Třes 

 Třes (latinsky tremor) je definován jako mimovolní rytmická oscilace části těla, 

která je podmíněná střídavou aktivací agonistů a antagonistů. Dělíme jej na třes klidový 

a akční. Akční tremor se dále rozčleňuje na posturální a kinetický (Bain et al., 1993). 

U posturálního třesu se rozlišuje, jestli je polohově nezávislý či polohově specifický 

(Opavský, 2003). Ke kinetickému tremoru řadíme třes intenční, který je formulován 

jako zvýšená amplituda třesu v závěru vedeného cíleného pohybu kontrolovaného 

zrakem (Řasová, 2007). Třes je u RS způsoben převážně mozečkovou dysfunkcí 

(Vachová, 2008). 

  



30 
 

Ataxie 

 Ataxie se vyznačuje nekoordinovaností pohybu, ataktickou chůzí, dyskoordinací 

očních pohybů a dysartrií (Zumrová a kol., 2007). U pacienta se vyšetřuje, zda je 

schopen dosáhnout cíle horními a dolními končetinami bez kontroly zraku. Na horních 

končetinách se jedná o vyšetření  prst - nos, kdy se má dotknout ukazováčkem špičky 

nosu se zavřenýma očima. DKK jsou vyšetřeny testem pata – koleno, pacient leží 

na zádech a patou se dotkne kolena a sjede po tibii dolů (Řasová, 2007). 

Diadochokinéza 

 Zde vyšetřujeme koordinaci pravidelných alternujících pohybů a rychlost 

vykonávání protichůdných pohybů. Mezi základní pohyby HKK patří klepání prsty -

 ukazováček o palec, otevírání a zavírání dlaně, pronace a supinace a to vše s co největší 

amplitudou. Na DKK jsou to pohyby nohou ve smyslu poklepávání špičky nohy o zem, 

s patou opřenou a opět s co nejvyšší amplitudou (Řasová, 2007). 

Vyšetřovací techniky pro HKK 

• Tremor Disability and Handicap Questionnaire – využívá se ke klinickému 

vyšetření třesu (Elble et al., 2006). 

• Fahn–Tolosa–Marin Tremor Rating Scale – určuje míru třesu šesti zkouškami, 

natažení HK, pití, přelévání, použití lžíce, zkouška prst – nos, kreslení spirály 

(Elble et al., 2006). 

• Nine Hole Peg Test (NHPT) – běžně využívaný test k posouzení obratnosti prstů 

na obou HKK, testování začíná vždy dominantní HK (Grice, 2003). 

• Finger Tapping Test – vyšetřovaní na požádání klepou na klávesnici počítacího 

stroje ukazováčkem obou HKK po dobu deseti sekund, nejprve však dominantní 

rukou (Alusi et al., 2000). 

• Box and Block Test – jednoduchý test, hodnotící hrubou manuální zručnost u lidí 

s těmito poruchami (Mathiowetz et al., 1985). 

• Activities of Daily Living Self Questionnaire (Aktivity denního života, ADL) – 

dotazník se skládá z dvaceti pěti činností, které by mohly být ovlivněny třesem. 

Jsou hodnoceny ze škály od 0 do 4, podle toho zda jde úkol provést snadno 

či obtížně. Čím vyšší skóre, tím větší postižení (Alusi et al., 2000). 
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• Wolf Motor Function Test – hodnotí výkon a kvantitativní motorickou schopnost 

HKK. Skládá se z patnácti úkolů, které jsou seřazeny dle obtížnosti 

od nejlehčího. Postup je z proximálního segmentu k distálnímu 

(Wolf et al., 2007). 

2.3.7  Vyšet ření mentálních a psychologických funkcí 

 Pacienti s RS jsou provázeny řadou kognitivních poruch, které nejčastěji 

postihují paměť, pozornost, komunikaci, plánování, orientaci v prostoru či organizaci. 

Výskyt psychických poruch také není výjimečný. Tyto poruchy mohou být reakcí 

na onemocnění, důsledkem patologických procesů či vedlejším účinkem 

farmakologické léčby. 

Vyšetřovací techniky 

• Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) – patří mezi nejpoužívanější testy 

k posouzení pozornosti, soustředění, paměti a rychlosti zpracování sluchových 

podnětů a schopnosti počítat, test obsahuje šedesát čísel (Tombaugh, 2006). 

• Symbol Digit Modalities Test (SDMT) – hodnotí neurokognitivní funkce, 

zahrnujících pozornost, rychlost vnímání, vizuální skenování, sledování 

a rychlost zpracování dat. Pacient přiřazuje určitá čísla ke specifickým 

geometrickým symbolům v limitu devadesáti sekund (Sheridan et al., 2006). 

• Brief Visuospatial Memory Test (Krátká škála kognitivních funkcí, BCRS) – 

vyšetřuje neverbální paměť, zkouška je složena ze šesti geometrických vzorů, 

které si má pacient zapamatovat za deset sekund a poté co nejpřesněji 

a ve správném pořadí zakreslit do záznamového archu (Barr et al., 2003). 

• Delis – Kaplan Executive Function System Sorting Test (D-KEFSST) – tento test 

posuzuje výkonné funkce jako flexibilitu myšlení, útlum, způsob řešení 

problémů, plánování, kontrolu popudu, představivost, abstraktní myšlení, 

kreativitu ve verbálních projevech (Homack et al., 2005).   

• Controlled Oral Word Association Test (COWAT) – vyšetření se zaměřuje 

na slovní plynulost, hodnotí spontánní produkci slov v omezeném čase 

(Ross et al., 2007). 
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• Judgement of Line Orientation Test (JLO) – posuzuje zpracování prostorového 

vidění bez důrazu na motorické schopnosti (Woodard et al., 1998). 

• California Verbal Learning Test (CVLT) – klasifikuje řadu aspektů dlouhodobé 

paměti a výkonných funkcí (Baldo et al., 2002). 

• Mini Mental State Examination (Krátká škála mentálních funkcí, MMSE) – 

deseti minutový test, zahrnující posouzení orientace, pozornosti, počítání, 

opakování, pojmenování, porozumění, čtení, psaní a kreslení (Copeland et al., 

2002). 

2.3.8  Vyšet ření chůze 

 Poruchy chůze a pády mají často i neurologickou příčinu, kdy dochází k poruše 

motorických systémů nebo takových systémů, bez kterých se motorická funkce 

neobejde. Mezi tyto systémy řadíme mozečkové struktury a dráhy 

nebo somatosenzorické dráhy, nemoci postihující pozornost a kognitivní funkce. 

Porucha chůze omezuje pacienta v jeho sebeobsluze či v sociálním kontaktu 

a komplikuje život (Kaňovský a kol., 2003).  

Vyšetřovací techniky pro DKK 

• Timed 25 – foot Walk (T25FW) – hodnotí rychlost chůze na vzdálenost 

7,5 metrů (Goodman et al., 2009). 

• 6 Minute walk test (6MWT) – test měří vzdálenost, kterou pacient ujde za šest 

minut bez jakékoliv pomoci (Enright, 2003). 

• Ambulation Index – desetibodová stupnice, která hodnotí, zda je pacient 

bez příznaků nebo je upoután na vozík a neschopen se na něj přemístit. Čím 

vyšší hodnota, tím horší funkce (Kail, 1998).  

• Timed Gait Test – posuzuje motorickou dysfunkci DKK a poruchy chůze 

(Robertson et al., 2006). 
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2.3.9  Vyšet ření únavy 

 Únava patří mezi nejčastější projevy onemocnění, které nemocné velmi zatěžuje. 

Příčina je stále nejasná. Jeden z faktorů je primární poškození CNS. Vliv mají i 

sekundární faktory jako bolest, poruchy afektivity, spánku a nežádoucí účinky 

používaných léků. Na míře únavy se také podílí fyzická kondice u nemocných 

s hybnými poruchami. Ovlivňuje běžné denní aktivity pacientů, motorickou funkci, 

náladu, kvalitu života (Vališ a kol., 2005). 

Vyšetřovací techniky 

• Vizuální analogová stupnice (VAS) – jednodimenzionální klasifikace používaná 

k posouzení míry únavy u pacientů hodnotící svůj stav na stobodové stupnici, 

kdy 1 znamená nepřítomnost únavy a 100 nejvyšší možnou únavu 

(Vališ a kol., 2005). 

• Fatigue Severity Scale (FSS) – stupnice pro tíži únavy, která se skládá z devíti 

testovacích otázek (Vališ a kol., 2005). 

• Fatique Impact Scale (FIS) – tato škála je tvořena čtyřiceti otázkami, 

které zjišťují vliv únavy na sociální, kognitivní a fyzickou aktivitu 

(Vališ a kol., 2005). 

2.3.10  Vyšet ření kvality života 

 Léčba RS je dlouhodobá, většinou řadu let a klade na pacienty obrovské nároky. 

Průběh nemoci se individuálně mění v jednotlivých fázích. Tato choroba má velký 

dopad na všechny oblasti života, proto je důležité zhodnotit jejich zvládnutí vykonávat 

základní aktivity denního života, mobilitu, soběstačnost, komunikaci, sociální 

a pracovní integraci, psychické i sociální přizpůsobení se okolním podmínkám 

(Hoskovcová a kol., 2008). Kvalita života vzhledem ke zdraví se dělí do kategorií, které 

určují funkční schopnost a tělesný stav, psychický stav, životní spokojenost a pocit 

pohody, sociální vztahy, zaměstnání a ekonomickou situaci (Libigerová, 

Mu� llerová, 2001). 

 Toto onemocnění ovlivňuje jak nemocného, tak i jeho rodinu či partnera, 

kdy může dojít k narušení vzájemných vztahů, pokud nejsou založeny na vzájemné 

úctě, toleranci a ochotě. S touto diagnózou se musí vyrovnat nejen nemocný sám, 

ale i ostatní členové rodiny (Liberdová, 1997). 
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Vyšetřovací techniky 

• Multiple Sclerosis Quality of Life  – multidimenzionální dotazník hodnotící 

psychické a mentální zdraví a sociální kvalitu života. Zaměřuje se na to, do jaké 

míry ovlivňují symptomy onemocnění kvalitu každodenního života (Vickrey et 

al, 1995). 

• Schedule fot the Evaluation of Individual Quality of life (SEIQoL) – subjektivní 

dotazník posuzující zdravotně sociální situaci a posuzuje spokojenost pacientů 

s RS s kvalitou jejich života (Křivohlavý, 2001). 

• London Handicap Scale – dotazník užívaný k zjištění omezení participace 

u pacientů s chronickým progresivním onemocněním. Tato škála hodnotí 

mobilitu, fyzickou nezávislost, zaměstnání, sociální integraci, orientaci 

a ekonomickou soběstačnost v šesti kategoriích, které se dělí ještě do šesti 

úrovní dle omezení (bez omezení, minimální, mírné, střední, závažné, velmi 

závažné omezení). Nakonec se posuzuje celkové skóre ze všech kategorií, 

k němuž se přičítá koeficient 0,456. Maximum skóre po sečtení s koeficientem 

je 1 (bez omezení v běžných denních činnostech) a minimum 

je 0 (velmi závažné omezení), (Harwood et al. 1994). 

• Short-Form 36 (SF 36) – hodnotí kvalitu života a zdravotní stav formou 

dotazníku, který obsahuje třicet šest otázek hodnotících osm okruhů, kam patří 

omezení fyzických aktivit v důsledku zdravotních problémů, sociálních aktivit 

pro fyzické a emocionální problémy a redukce denních činností v důsledku 

zdravotních problémů, tělesné bolesti, mentálního zdraví, kognitivních poruch, 

vitality, míry únavy (0% maximální závislost či omezení, 100% plné zdraví), 

(Vaňásková, 2005). 

• Functional Indepencence Measure (FIM) – používá se k stanovení fyzické 

a kognitivní disability a funkční nezávislosti. Hodnotí osmnáct každodenních 

činností v šesti okruzích: osobní péče, kontinence, přesuny, lokomoce, 

komunikace a sociální aspekty. Klasifikace používá sedmi stupňovou škálu, 

kdy 1 znamená plnou pomoc a 7 plnou soběstačnost. Celkový rozsah skóre 

je 18 – 126 bodů, pohybové dovednosti mají rozsah od 13 do 91 a psychické 

dovednosti 5 – 35 (Vaňásková, 2005).  
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• Barthel index – test aktivit, který hodnotí deset činností běžného denního života, 

kam řadíme příjem potravy, koupání, osobní hygiena, oblékání, kontinence 

močového měchýře a konečníku, užívání WC, přesuny, lokomoce a chůze 

po schodech. Každá z funkcí je hodnocena v rozsahu od 0 do 10, kdy 0 znamená 

plnou pomoc a 10 nezávislost (Loewen, Anderson, 1988). 

2.4  Léčba RS  

Léčba RS by měla být komplexní a vyžaduje spolupráci mezi lékaři a příslušnými 

specialisty (urology, psychiatry, psychology, gynekology, neurology, logopedy, 

ergoterapeuty, fyzioterapeuty), jelikož včasná, komplexní a specifická terapie může 

výrazně zlepšit klinické příznaky a kvalitu života u pacientů s RS. Cílem je zachování 

či zlepšení poškozených funkcí, zachování soběstačnosti při běžných denních 

činnostech a pracovních aktivitách (McDonald, Noseworthy, 2003, Řasová, 2007). 

K zlepšení kvality života pacientů s RS a tělesně postižených slouží komplexní 

služby, které poskytují mnohé instituce a organizace a ty jsou podporovány státními 

orgány. Mezi tyto služby patří poradenství, právní pomoc a ochrana, rehabilitace, 

protetické a rehabilitační pomůcky, výchova a vzdělávání, pracovní uplatňování, 

sociální služby, ústavní zabezpečení, služby zajišťující rekreaci, tělovýchovu a sport 

či důchodové zabezpečení, různé slevy, výhody a sociální dávky (Jesenský, 1995). 

2.4.1 Farmakologická terapie 

 V patogenezi se uplatňují mechanizmy autoimunitního zánětu 

a neurodegenerace. V prvních pěti letech nemoci se odehrává jejich maximum, 

proto je imunomodulační léčba zavedená co nejdříve a může pomoci zpomalit vývoj 

choroby a invalidity (Havrdová, 2004). Přístup k léčbě RS se v posledních letech 

zásadně změnil. Terapie musí být trvalá a souběžně jsou léčeny akutní ataky 

(Meluzínová, 2010). 

2.4.1.1 Léčba ataky 

 Léčba ataky se započíná co nejdříve a to intravenózním podáním 

metylprednisolonu, který se většinou podává ambulantně. S tímto lékem by měly být 

poskytnuty blokátory H2 receptorů nebo protonové pumpy, aby zabránily poškození 

žaludeční sliznice (Meluzínová, 2010). Kortikoidy mají zřetelné protizánětlivé, 

imunosupresivní, antialergické, antiproliferativní účinek a zkracují dobu vzplanutí 

(Havrdová, 2002). 
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 V České republice jsou k dispozici preparáty z řady interferonů – beta, 

které se u pacientů podávají při vysokém riziku rozvoje nemoci již po prvním klinickém 

příznaku (Meluzínová, 2010). 

2.4.1.2  Dlouhodobá léčba 

Zde se léčba zaměřuje na omezení zánětlivé aktivity, počtu a intenzity relapsů 

a ke zpomalení progrese choroby. U pacientů s diagnostikovanou RR formou RS 

a EDSS nižší jak 4,5 podáváme interferony β (IFN-β) a glatirameracetát (GA). 

V posledních letech byla tato léčba rozšířená i pro pacienty s CIS. Tyto léky první volby 

snižují počet relapsů o 30 % a jsou často kombinovány s perorální imunosupresí. Lékem 

druhé volby je pulzní kombinovaná imunosuprese s cytostatiky (mitoxanton 

s metylprednisolonem). Dříve podávaným cytostatikem byl cyklofosfamid. 

 Přirozený cytosin IFN-β je produkován fibroblasty, má antiproliferativní efekt 

na lymfocyty, snižuje vliv tumor nekrotizujícího faktoru a blokuje interferon γ. Byla mu 

prokázána schopnost oddálit druhou ataku a zpomalit vývoj nálezu na MRI. 

Mezi typické nežádoucí účinky po vpichu patří rozvoj chřipkových příznaků, lokální 

reakce v místě vpichu, deprese, lymfopenie, trombocytopenie, hepatitidy či tyreoiditidy 

MRI (Havrdová, 2004). 

 Glatirameracetát má odlišný mechanismus účinku. Stimuluje Th2 subpopulace 

lymfocytů a ty produkují protizánětlivé cytosiny a růstový faktor Brain Derived 

Neurotrophic Factor (BDNF), který pomáhá chránit axony (Meluzínová, 2010). Při jeho 

užívání dochází ke snižování vývoje zánětlivých lézí (černé díry) na MRI (Havrdová, 

2004). 

2.4.2  Rehabilita ční péče u pacient ů s RS 

 Cílem rehabilitační péče je pomáhat lidem se zotavit, zachovat nejlepší fyzické, 

psychické, sociální a intelektové funkce a dosáhnout co nevyšší samostatnosti. 

Je to dlouhodobý proces využívající multidisciplinární strategie ke zvýšení funkční 

nezávislosti, působí preventivně a zlepšuje kvalitu života (Řasová, 2007). 

Medikamentózní léčba utlumuje zánět poškozující nervové dráhy, ale jen pravidelná 

a komplexní rehabilitace (RHB) napomůže zlepšit či obnovit porušené funkce 

(Havrdová, 1999). 
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 Z jedné studie (Řasová, 2010) vyplývá, že je důležité se věnovat nemocným 

s RS po fyzioterapeutické stránce. Součástí léčby by měla být jak fyzioterapie 

na neurofyziologickém podkladě, tak aerobní trénink. 

 Fyzioterapeut je orientovaný především na hybnost a s ní související klinické 

projevy (Řasová, 2007). RHB je u každého pacienta individuální, musí vždy vycházet 

z aktuálního stádia a průběhu nemoci, zohledňovat charakter a míru postižení, jeho 

kondici a hlavně musí pacienta motivovat ke spolupráci (McDonald 2003). Jiné cíle 

budou v období remise než při atace. Po první atace většinou vznikají mírné 

neurologické obtíže, a proto se doporučuje vynechat celkovou fyzickou zátěž a spíše 

se zaměřit na rehabilitaci postižené pohybové funkce. RHB na neurofyziologickém 

podkladě využívající plasticity mozku podporuje adaptační změny v CNS (Havrdová, 

1999).  

 V období remise je důležité pravidelné cvičení se správnou zátěží, intenzitou, 

trváním, frekvenci a způsobem zatížení. Doporučuje se aerobní zátěž, kam lze zařadit 

cyklické sporty - jízda na rotopedu, veslařském trenažéru, rychlejší chůze či nordic 

walking, plavání, turistika nebo jízda na běžkách. Tato zátěž optimálně ovlivňuje 

tělesný stav. Cvičit by se mělo pravidelně, 2 – 3× týdně po dobu 20 – 30 minut nebo 

2× 10 – 15 minut při TFmax 65–75 %. Vhodné jsou i silová cvičení (2 – 3x/ týden 

v jedné až dvou sériích po 8 - 15 opakování u všech velkých svalových skupin s 50 -

 80 % maximální svalovou sílou). Pravidelný, intenzivní a komplexní program přispívá 

ke zlepšení kardiovaskulární zdatnosti, únavnosti, celkové kondice organizmu, snížení 

deprese a zlepšení kvality života u pacientů s RS (Zálišová, 2000; 

Hoskovcová a kol., 2008). 

 Spasticita lze ovlivnit polohováním, pasivním cvičením, relaxačními technikami, 

RHB na neurofyziologickém podkladě, excentrickou kontrakcí, krátkodobými stimuly, 

využitím biofeedbacku atd. (Vachová a kol., 2008). 
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 Lázeňská léčebně rehabilitační péče je u nás stále hrazena pojišťovnami ve dvou 

základních formách – komplexní nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. 

Tyto pobyty jsou zaměřené na intenzivní RHB. Délka pobytu u pacientů s RS 

nebo jiným demyelinizacím onemocnění mimo ataku je stanovena na 21 dnů, tuto dobu 

může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu pacienta prodloužit 

až na 35 dní. Kontraindikací pro přijetí do lázeňského režimu je výrazná ataxie, 

pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do jednoho roku. Doporučená místa 

pro lázeňské pobyty jsou Bílina, Dubí, Vráž a Klimkovice (Valouchová, Liška, 2012). 

 Na základně prognózy se zvolí terapie, počet terapeutických jednotek čas 

potřebný k dosažení určených cílů (Řasová, 2007).  

 Aktuální možnosti fyzioterapeutické léčby vycházejí z nejnovějších 

neurofyziologických poznatků a zakládají se na možnosti ovlivňování psycho-neuro-

endokrinno-imunních reakcí a nastartování plastických a adaptivních procesů v CNS. 

Jedním z předpokladů je, že fyzioterapie může zpomalit progresi RS, zlepšit 

a stabilizovat poruchy klinických funkcí (Řasová, 2010). 

2.4.2.1   Terapeutické přístupy na neurofyziologickém podkladu  

 V rehabilitaci neurologicky nemocných pacientů je známa celá řada metod, které 

jsou využívány tak, aby se dosáhlo určených cílů. U těchto metod je důležitá znalost 

a porozumění teoretických východisek pro terapii, praktická aplikace a hlavně vztah 

terapeuta s pacientem. RHB na neurologickém podkladě pracuje s principy učení, 

pohybového chování člověka a řízení motoriky (Řasová, 2007). 

• Vojtova metoda  

 Tato metoda, využívající vzory reflexního plazení a otáčení v RHB se užívá 

již od roku 1950 a od té doby se nepřetržitě rozvíjela (Vojta, Peters, 1995). Metoda byla 

vypracována českým neurologem Dr. Václavem Vojtou a řadí se mezi diagnostické 

a terapeutické systémy. Cílem je znovuobnovení vrozených fyziologických pohybových 

vzorů, které jsou blokovány postižením mozku. Reflexní terapie se pomocí reflexních 

vzorů snaží aktivovat motorické funkce (Pavlů, 2003). Základním principem je, 

že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické vzory 

holograficky (Kováčíková, 2000).  
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• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) 

 Tato metoda usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu pomocí 

proprioceptivních orgánů (Holubářová, Pavlů; 2007). Cíleně ovlivňuje aktivity 

motorických neuronů předních rohů míšních pomocí aferentních impulzů ze svalových, 

šlachových a kloubních proprioceptorů. Míšní motorické neurony jsou ovlivňovány 

eferentními impulsy z mozkových center, které reagují na aferentní impulsy, 

které přistupují ze zrakových, sluchových a taktilních exteroreceptorů.  Pomocí různých 

hmatů a aktivních či pasivních pohybů dosahujeme potřebné stimulace proprioceptorů 

(Pavlů, 2003). Byla vypracována Dr. Hermannem Kabatem ve spolupráci s Margaretou 

Knottovou, Dorothy E. Vossovou a Ljubou Briskerovou  (Pfeiffer, 1976).  

• Bobath koncept 

Zakladateli tohoto koceptu byli manželé Berta a Karel Bobathovi. Indikovali 

tento koncept na motorické poruchy v důsledku dětské mozkové obrny a hemiplegie 

u dospělých (Pavlů, 2003). Tento koncept využívá ke snížení svalového tonu cvičení, 

kdy dochází inhibici tonických vývojově nižších reflexů pomocí proprioceptivní 

aferentace inhibičními polohami (Pfeiffer, 1976). Tyto polohy nazýváme jako 

antispastické polohy (Pavlů, 2003). Využívali facilitaci vyšších posturálních a 

rovnovážných reflexů a pohybových vzorů, když je svalové napětí sníženo. Hlavním 

úkolem léčby je zlepšit tonus a koordinaci, potlačit abnormální pohybové vzorce. 

(Bobat, 1997). 

 Výše uvedené koncepty patří mezi nejznámější a u nás běžně užívané. Je známo 

ještě mnoho dalších konceptů či metod, které se zaměřují na tuto problematiku. Zde 

můžeme zařadit Bru�gger koncept, terapie dle Brunkow, metoda dle Frenkela, 

Brunnstrӧm, Perfettiho, Rood, Affolter či Motor learning program dle Carr a Shepherd. 
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3  Vlastnosti používaných testů 

 Test je více či méně standardizovanou zkouškou. Obsah testu, zkušební postup, 

rekvizity i způsob skórování jsou přesně určeny a mohou být provedeny na jiném 

pracovišti, v jiném čase a jiným examinátorem.  

 Při výběru testu se hodnotí klinická užitečnost a psychometrické vlastnosti. 

Mezi velmi důležité vlastnosti testu patří reliabilita, validita, senzitivita 

a proporcionalita (Chráska, 2003). 

3.1  Popisné statistiky 

3.1.1  Míry centrální tendence 

 K zachycení různých aspektů dat se počítají různé číselné charakteristiky, 

tzv. popisné statistiky. Zabývají se hlavně charakteristikou centrální tendence, 

rozptýlenosti, šikmosti či špičatosti rozdělení dat. 

 Míry centrální tendence určují typickou hodnotu dat, tzv. střední hodnoty. 

Mezi ty nejznámější se řadí aritmetický průměr, medián a modus. 

• Aritmetický průměr – znamená součet všech naměřených údajů vydělený jejich 

počtem. Je označován symbolem �̅ nebo M. Vypočteme ho tedy: 

�̅ = 	
∑ �	


	��


,	

kde znak Ʃ je součet hodnot �� pro všechny hodnoty indexu i. 

• Medián (�� nebo ��) – hodnota, která dělí řadu podle velikosti seřazených 

výsledků na dvě, počtem stejné poloviny. 

• Modus – hodnota, která se vyskytuje v datech nejčastěji. Označuje se jako 

�� nebo ��. Pokud jde o případ spojitých dat, odečítá se pomocí sestrojeného 

histogramu, spočítá se jako průměr z krajních hodnot intervalu, který obsahuje 

nejvíce dat (Hendl, 2009). 
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3.1.2  Míry rozptýlenosti 

 Náhodně proměnlivé údaje nestačí popsat jen střední hodnotou. 

Jejich omezenost vězí v tom, že udávají pouze hodnoty, kolem kterých se data centrují, 

tedy jsou nejčastější. Je známo mnoho měr rozptýlenosti a záleží na okolnostech, 

kterou využijeme.  

 Rozptyl a směrodatná odchylka spolu úzce souvisí. Proti variačnímu rozpětí 

R využívají při výpočtu všechny hodnoty a obě mají vztah k aritmetickému průměru 

dat. 

• Rozptyl – průměrná kvadratická odchylka měření od aritmetického průměru, 

kdy při průměrování této odchylky ji dělíme (n – 1): 

�� =
∑(�	��̅)

�

��
 . 

 Používá se při výpočtu různých testovacích statistik a vypočítá se pomocí 

čtverců odchylek dat od průměru. 

• Směrodatná odchylka - se definuje jako odmocnina z rozptylu a vrací míru 

rozptýlenosti do rozměru původních dat: 

� = �∑(�	��̅)�
��  , 

kdy s je rozptyl, n počet proměnných, � �aritmetický průměr a xi i-tá hodnota 

(Hendl, 2009). 

3.2  Validita 

 Při výběru testu si musíme položit otázku, do jaké míry skutečně měříme to, 

co si myslíme, že měří (z výsledků by se měly odvodit správná rozhodnutí). Odkazuje 

na smysluplnost, přiměřenost a užitečnost a posuzuje provedená rozhodnutí, ne měřící 

instrument jako takový. Metoda měření může dosáhnout velké reliability, ale přesto 

malé validity. Rozdělujeme ji na obsahovou, kriteriální a konstruktovou validitu 

(Hendl, 2009): 

• Obsahová validita – zjišťuje, do jaké míry testování opravdu reprezentuje dané 

vlastnosti či kvality. 
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• Kriteriální validita – posuzuje shodu výsledků daného parametru s nějakou 

kriteriální proměnnou nebo s jiným testováním, které je již ověřené. 

• Konstruktová validita – zaměřuje se na teoretické aspekty měřené proměnné. 

Může dosáhnout charakteru konvergentního, kdy vztah k proměnným 

očekáváme dle teorie nebo diskriminačního, kde naopak nemá vztah 

k proměnným, který neočekáváme. 

 Validita se dá měřit pomocí korelačního koeficientu, který bude blíže představen 

v následující kapitole. Jinak se dá obecněji hodnotit také pomocí regresní analýzy 

a dalšími metodami. 

3.2.1  Korela ční koeficient 

 Měří sílu lineární závislosti dvou metrických proměnných. Nabývá hodnot  

[-1; 1]. Pokud je korelace kladná, hodnoty obou proměnných současně stoupají 

nebo obě současně klesají. Při záporné korelaci hodnota u jedné proměnné stoupá 

a u druhé klesá. Vztah je bezrozměrný. Pokud jsou veličiny nezávislé, je korelace 

nulová. Čím více se hodnota korelačního koeficientu blíží hodnotě 1 či -1, tím těsnější 

je vztah mezi jevy, které porovnáváme (Hrach, Mihola, 2006).  

• Pearsonův korelační koeficient – vztah dvou náhodných spojitých 

proměnných X a Y. Počítá se z n párových hodnot. {(��,��)}, které byly 

změřeny na n jednotkách vybraných z populace. Korelační koeficient r má 

hodnotu z intervalu [-1; 1]. Pokud má hodnotu – 1 nebo 1, pak přesně 

vypočítáme y- souřadnici bodu pomocí lineárního vztahu z jeho 

x souřadnice. Tuto korelaci vypočteme pomocí tzv. kovariance syx 

a směrodatných odchylek sx a sy obou proměnných: 

��  = ∑ (�ᵢ� �̅) ( ᵢ� ")
	��
��  

#� =  $%&
$&$& , 

kdy tento vzorec napomáhá pochopit to, že r má kladnou hodnotu, pokud 

asociace proměnných je pozitivní. Pearsonův korelační koeficient sděluje 

jen sílu lineárního vztahu a bývá ovlivněn odlehlými hodnotami (Hendl, 2009). 
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• Spearmanův korelační koeficient – měří sílu vztahu X a Y, pokud 

se nepředpokládá linearita očekávaného vztahu nebo normální rozdělení 

proměnných X a Y. Jeho teoretická hodnota je značena '$. Závislost proměnných 

může nabývat vzestupného nebo sestupného charakteru. Pokud #$ = 1, 

resp. #$ = - 1, párové hodnoty (�� , ��) leží na vzestupné, resp. klesající funkci. 

Vzorec pro výpočet tohoto koeficientu: 

#$ = 1 −
*∑+	

�

(���)
, 

kde ,� jsou rozdíly -� a -  hodnot �� a  �� vzhledem k hodnotám seřazených 

dat dle velikosti. Před výpočtem je důležité oběma řadám čísel �� a  �� přiřadit 

pořadí. Pokud jsou hodnoty blízké nule, můžeme usuzovat, že mezi proměnnými 

není závislost. Spearmanův korelační koeficient je odolný vůči odlehlým 

hodnotám.(Hendl, 2009). Umožňuje stanovit, jak dalece jsou si dvě vytvořená 

pořadí podobná. Tím určí, jak těsná je souvislost mezi jevy (viz tabulka 4), 

na základě nichž byla pořadí vytvořena (Chráska, 2003). 

Koeficient korelace Interpretace 

|#|  = 1 Naprostá závislost 

1 >|#| > 0,90 Velmi vysoká korelace 

0,90 > |#| > 0,70 Vysoká korelace 

0,70 >|#| > 0,40 Střední (značná) korelace 

0,40 >|#| > 0,20 Nízká korelace 

0,20 > |#| > 0 Velmi slabá korelace 

r = 0 Naprostá nezávislost 

Tabulka 3 Přibližná interpretace vypočítaného koeficientu korelace (Chráska, 2003) 

3.3  Reliabilita 

 Reliabilita neboli spolehlivost se používá k vyjádření přesnosti měření. 

Lze ji definovat jako míru shody, kterou můžeme dosáhnout při nezávislém 

opakovaném měření na stejné skupině jedinců při stejných podmínkách (konzistence 

opakovaných výsledků).  
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 Podle klasické testové teorie se naměřená hodnota skládá ze skutečné hodnoty 

měřeného skóru a chyby měření. Podíl měření by měl být kromě spolehlivosti i přesný 

a minimálně zatížen chybami. Pokud roste podíl chyby, snižuje se tak spolehlivost 

měření. 

 Stupeň reliability měření se vyjadřuje koeficientem reliability a může nabývat 

hodnot [0; 1]. Čím je hodnota vyšší, tím menší vliv na výsledek má náhoda. Aby test 

byl uznávaný a vhodný pro klinické nebo výzkumné účely, musí být hodnota r jeho 

reliability větší nebo rovna 0,70 (Chráska, 2003). 

 Koeficient reliability se určuje mnoha způsoby. Mezi nejčastěji používané 

způsoby patří (Dušek a kol., 2011; Chráska, 2003): 

a)  Metoda opakovaného měření v čase - měření se provádí opakovaně za stejných 

podmínek a využívá se v situacích, kdy se může klinický test opakovat na témže jedinci. 

Koeficient reliability se určuje jako koeficient korelace pro obě provedená měření. 

V praxi není častý pro obtížné stanovení dvakrát po sobě stejných podmínek.  

b)  Metoda paralelních měření – provádí se opakovaně, za použití různých 

ekvivalentních měrných nástrojů. Koeficient reliability se stanoví rovněž jako korelační 

koeficient pro obě měření. Tato metoda postihuje rovněž aspekt spolehlivosti měření. 

c)  Hodnocení shody více pozorovatelů – pomocí klinického testu hodnotíme 

paralelně stejnou věc více hodnotiteli. Čím větší je shoda mezi hodnotiteli, tím je větší 

i spolehlivost daného testu. Pro statistické vyhodnocení se používá Cohenův koeficient 

kappa a také koeficienty vnitrotřídní korelace (ICC) 

d)  Oddělené hodnocení dílčích výstupů testů – test obsahující více položek 

se rozdělí na dvě poloviny, následně se vyhodnotí každá část samostatně a výsledky 

obou polovin stanoví koeficient reliability. Odhad nazýváme Split – Half reliabilita 

a vypočítáme ji tak, že se korelace mezi dílčími skóry upraví na počet pozorování, aby 

reliabilita odpovídala celému testu, ne jen testu polovičnímu. 

e) Reliabilita jako vnitřní konzistence testu – hodnocení reliability pomocí rozdělení 

na poloviny naráží na problém, které rozdělení na poloviny zvolit. Dalším přístupem je 

proto zkoumání korelací mezi jednotlivými položkami, což je základem myšlenky 

Cronbachova alfa. Reliabilitu tento odhad měří v případě, že můžeme předpokládat 

silnou vazbu mezi položkami. V opačném případě je odhad reliability podhodnocen 

a Cronbachovo alfa vypovídá o vnitřní konzistenci testu. 
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 Tato mezipoložková spolehlivost neboli konzistence výstupů jednotlivých 

komponent vícerozměrných klinických skóre je podstatným ukazatelem kvality 

(Hendl, 2009). 

• Cronbachovo alfa je definováno vztahem: 

α = 0
0�� 11 − ∑ $	� 

$2�
3, 

 kde k je počet otázek, ��� je výběrový rozptyl i-té otázky a �4� je výběrový 

rozptyl celkového skóre dosáhnutého součtem dílčích otázek (Dušek a kol., 

2011).  

 Princip výpočtu je dán statistickým vztahem, že rozptyl součtu 

nezávislých náhodných veličin je roven součtu rozptylů těchto veličin. Hodnota 

koeficientu narůstá, pokud roste korelace jednotlivých položek testu, a teoreticky 

může nabývat hodnot od 0 do 1.  

 Testy s hodnotou Cronbachova alfa větší než 0,5 ukazují na to, že mají 

reálný smysl, ale hranicí pro přijatelnou vnitřní konzistenci testu je hodnota alfa 

nad 0,6 a hodnoty nad 0,7 a vyšší znamenají uspokojivou míru konzistence testu. 

Hodnoty blízké 1 poukazují na to, že chybová složka rozptylu měření je nízká 

a tedy jednotlivé položky testu vnitřně konzistentní (shrnuto v tabulce 4). 

Cronbachovo alfa (CR alfa) bývá dosažitelné při zpracování výsledků ve 

statistickém softwaru. 

 Při znázorňování těchto hodnot musíme být opatrní, je důležité sledovat 

jak kontext, tak design hodnocení. Počet položek ve složeném klinickém skóre 

je nutno brát jako potenciální faktor zkreslení výsledného hodnocení 

(Dušek a kol., 2011). 
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Koeficient korelace Interpretace 

α = 1 Zcela přesný výsledek 

α > 0,90 Velmi vysoká míra konzistence 

α > 0,80 Vysoká míra konzistence 

α > 0,70 Uspokojivá míra konzistence 

α > 0,60 Přijatelná míra konzistence 

α > 0,50 Nepřijatelná míra konzistence 

α = 0 Zcela náhodný výsledek 

Tabulka 4 Přibližná interpretace Cronbachova alfa (Dušek a kol., 2011) 
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4  Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy 

4.1  Výzkumné otázky 

• Jsou jednotlivé položky vybraných testů vnitřně konzistentní a ukazují 

na dobrou míru konzistence s EDSS? 

4.2  Cíl práce 

• Posoudit vnitřní konzistenci testů vybraných do vyšetřovacího setu klinických 

funkcí. 

• Posoudit korelaci mezi vybranými testy ve vyšetřovacím setu klinických funkcí 

a celkovým indexem klinických funkcí se škálou EDSS. 

4.3  Hypotézy 

H1: Je statisticky významná vnitřní konzistence jednotlivých testů vybraných 

do vyšetřovacího setu klinických funkcí. 

H2:  Je statisticky významná korelace mezi jednotlivými testy vybranými 

do vyšetřovacího setu klinických funkcí s EDSS. 
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5  Metody a postup řešení 

5.1  Design studie 

 Z MS centra Neurologické kliniky 3. LF a FNKV v Praze bylo vytipováno třicet 

pacientů, kteří splňovali kritéria určené pro tuto studii (viz níže). S účastí do studie 

souhlasilo pouze deset probandů s RS a ti byli vyšetřeni nezávislým fyzioterapeutem 

pomocí vyšetřovacího setu klinických funkcí. Dále byla shromažďována 

sociodemografické data (věk, pohlaví, výška, váha) a údaje týkající se onemocnění 

a léčby (délka onemocnění, EDSS, typ RS). Jednoznačná klinická diagnóza, samostatná 

chůze (bez nebo s kompenzačními pomůckami) a stoj s otevřenýma očima po dobu min. 

třicet sekund byli jednoznačnými vstupními kritérii pro tento výzkum. 

 Pacienti s poruchami kognitivních funkcí, závislí při pohybu na druhé osobě a ti, 

kteří nebyli schopni ujít dvě stě metrů, se nemohli výzkumu zúčastnit. Dále nesměli být 

léčeni glukosteroidy během posledního měsíce předcházejícího tuto studii. Dalším 

vylučovacím kritériem byla závažná ortopedická nebo kardiovaskulární dysfunkce. 

5.2  Popis výzkumného souboru 

 Vyšetřovaní museli podepsat informovaný souhlas (příloha 2) před zahájením 

výzkumu a být seznámeni se svými právy. Výzkum byl schválen radou etické komise 

FTVS v Praze (příloha 1). 

 Při výběru probandů se nebral ohled na věk, pohlaví ani délku onemocnění. 

Výzkumu se zúčastnilo deset pacientů s RS, šest žen a čtyři muži. Věkový průměr byl 

47,7 let. Nejmladší pacientka v tomto výzkumu měla 34 let a nejstarší 70 let. Průměrná 

délka onemocnění byla 14,1 let. Charakteristika probandů je shrnuta v tabulce 5 a 6. 
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Pohlaví n % 

Muž 4 40 

Žena 6 60 

Typ RS   

Progresivní 3 30 

Relaps-remitentní 7 70 

EDSS n % 

0,0 – 2,0 1 10 

2,5 – 4,0 5 50 

4,5 – 6,5 4 40 

Tabulka 5 Charakteristika probandů (Vysvětlivky: n – počet, RS – roztroušená skleróza, EDSS – Expanded 
Disability Status Scale) 

 

 M SD Rozmezí 

Věk 47,70 11,51 31 - 70 

Délka nemoci 14,10 5,07 10 - 24 

EDSS 3,95 1,42 1,50 – 6,50 

Tabulka 6 Charakteristika probandů (M – aritmetický pr ůměr, SD – směrodatná odchylka, EDSS – Expanced 
Disability Status Scale) 
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5.3  Metody statického zpracování 

 Naměřená data byla zaznamenána během vyšetřování do záznamového archu 

(příloha 3) a poté zaznamenány do připravené tabulky v Microsoft Excel 2007. Data 

získaná z dotazníků byla zpracována ve volně šiřitelném statistickém prostředí R. 

Nejprve byly vypočtené popisné charakteristiky pro jednotlivé sledované parametry 

vyšetření (aritmetický průměr, směrodatná odchylka, standardní chyba, minimální a 

maximální hodnota parametru). Vnitřní konzistence vícerozměrných klinických testů 

byla měřena Cronbachovým alfa. K vyhodnocení závislosti klinických vyšetření a 

stupně neurologického postižení podle EDSS byl použit Spearmanův korelační 

koeficient hodnotící kriteriální validitu. Zmíněné odhady jsou doplněny intervalem 

spolehlivosti, který s 95% pravděpodobností pokrývá skutečnou hodnotu měřené 

charakteristiky (Cronbachova alfa, resp. Spearmanovy korelace). Při počítání intervalu 

spolehlivosti byla použita FDR korekce (False Discovery Rate) na mnohonásobná 

porovnání. Míra vnitřní konzistence dle Cronbachova alfa je uvedena v tabulce 3 a míra 

korelace dle Spearmanova korelačního koeficientu v tabulce 4. U těchto koeficientů lze 

za statisticky významně nenulové hodnoty označit ty, u nichž interval spolehlivosti 

nepokrývá nulu. 

5.4  Set klinických funkcí 

 Klinický set je připravený z dobře známých, standardních a validizovaných testů 

publikovaných v zahraničí, které byly přeloženy do českého jazyka metodou zpětného 

překladu a jednoho testu vytvořeného specielně pro nemocné s RS. Set slouží 

k hodnocení funkcí souvisejících s centrálními poruchami hybnosti se zaměřením 

na klinické projevy RS. Tyto testy byly vybrány na základě týmových zkušeností 

a literatury. Byly publikovány v knize (Řasová, 2007) a v pilotní studii 

(Řasová et al., 2012) byly prokázány jejich dobré psychometrické vlastnosti. 

 Jedno vyšetření trvalo přibližně šedesát minut. Testy byly vždy ve stejném 

pořadí a to od nejnižší polohy vleže, vsedě, ve stoje a poté se vyšetřovala chůze. 

K vyšetření byl třeba podrobný protokol s hodnocením. Každému pacientovi bylo vždy 

nabídnuto pití a občerstvení.   
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5.5  Testy zahrnuté ve vyšetřovacím setu 

 Ve vyšetřovacím setu jsou zařazeny testy hodnotící dysfunkce, 

které se nejčastěji vyskytují u pacientů s RS. Testy byly vybrány na základě konzultací 

s předními českými i zahraničními odborníky. 

• Vyšetření zraku (Low-Contrast Letter Acuity, L-CLA) – hodnotí zrakové funkce, 

jako ostrost zraku a rozlišovací schopnosti. Jedná se o soubor kontrastních 

tabulek (příloha 5) ve vzdálenosti dvou metrů. Začíná se 100% tabulkou, poté 2, 

5% a 1, 25%. Úkolem je přečíst písmena po řádcích od největších k nejmenším. 

Hodnotí se počet správně přečtených písmen, celkem jich je v testu 60. 

V každém řádku jich je pět (viz tabulka 7). V záznamovém archu se kroužkují 

správně přečtená písmena a zapisuje se počet správně přečtených písmen. 

Výsledek z každé kontrastní tabulky se hodnotí zvlášť. 

100% tabulka 

(2 metry) 

2,5% tabulka 

(2 metry) 

1,25% tabulka 

(2 metry) 

H Z C O R D S R K N K V Z D S 

O K D H N C K Z O H N C V K D 

Z O N K C O N R K D C Z S H N 

R H S V D K Z V D C O N V S R 

D S O R Z V S H Z O K D N R O 

C V Z O S H D K C R Z K C S V 

O S D V Z C S R H N D V O H C 

N O Z C D S V Z D K O H V C K 

R D N S K N C V O S H Z C K O 

O K S V Z R H S D V N C K H D 

K S N H O S N R O H Z H C S R 

H O V S N O D H K R S Z R D N 

Tabulka 7 Záznamový arch pro vyšetření zraku L-CLA 
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• Kvalitativní vyšetření svalové síly (Motor Index, MI) – tento test hodnotí 

hybnost, vyšetřuje se úmyslný pohyb, neboli svalová kontrakce vsedě na židli, 

v nutném případě i vleže. Je testováno šest pohybů: špetkový úchop, flexe lokte, 

abdukce ramene, dorzální flexe hlezna, extenze kolene a flexe kyčelního kloubu. 

K hodnocení se využívá tabulka, kde jsou číselné hodnoty určující kvalitu 

vyšetřované funkce. Při vyšetření špetkového úchopu potřebujeme kostku 

o délce strany 2,5 cm. Každý ze šesti hodnocených funkcí hodnotíme v rozsahu 

0 do 33. Pokud chceme zhodnotit svalovou sílu na horní končetině, musíme 

sečíst testy tří svalových skupin a přičíst jedničku, toto skóre charakterizuje sílu 

HK v rozsahu od 0 do 100. A to stejné platí i u dolní končetiny. Čím je skóre 

vyšší, tím je výsledek u svalové síly lepší. 

 Pro špetkový úchop  Pro flexi a abdukci 

0 Bez pohybu 0 Bez pohybu 

11 Snaha o uchopení, bez 
pohybu prstů 

9 Patrná kontrakce svalu 

19 Uchopí kostku, neudrží 
proti gravitaci 

14 Pohyb, ne v plném rozsahu 
nebo vůči gravitaci 

22 Uchopí kostku, neudrží ji 
proti slabému tahu 

19 Plný rozsah pohybu vůči 
gravitaci, ne vůči slabému 
odporu 

26 Udrží kostku proti tahu, ale 
slaběji než normálně 

25 Pohyb proti odporu, ale 
slabšímu než je norma 

33 Běžné špetkové sevření 33 Běžná síla 

Tabulka 8 Hodnocení svalové síly 
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• Vyšetření spasticity (Modified Ashworth Scale, MAS) – spasticita se klasifikuje 

dle modifikované Ashworthovy škály. Výchozí poloha je vleže na zádech 

s extendovanými horními i dolními končetinami na lehátku. Svalový tonus 

je vyšetřován pomalým pasivním pohybem (maximálně třikrát, aby nedošlo 

ke změně tonu) vleže na zádech. Tímto pohybem vyšetříme pět svalových 

skupin na horních končetinách: flexory prstů, zápěstí, supinátory a pronátory 

předloktí a flexory lokte. A čtyři skupiny na dolních končetinách: plantární 

flexory hlezna, flexory a extenzory kolene a adduktory kyčle. Pokud se během 

testování přivodil spasmus, je nutno vyšetřování přerušit na pět minut. Rozsah 

výsledku je pro jednu stranu těla od 0 do 36 (čím vyšší je skóre, tím horší 

výsledek, tedy větší spasticita). 

0 Svalový tonus nezvýšen 

1 Mírné zvýšení svalového tonu zachytitelné na konci rozsahu pohybu 
vyšetřované části končetiny 

1+ Mírné zvýšení svalového tonu patrné po asi polovině času rozsahu 
pohybu 

vyšetřované části končetiny (při analýze kódujeme jako 1,5) 

2 Výraznější zvýšení svalového tonu patrné po celou dobu rozsahu 
pohybu 

vyšetřované části končetiny 

3 Zřetelné zvýšení svalového tonu, pasivní pohyb obtížný 

4 Postižená část je v trvalém abnormálním postavení (flexi, extenzi, 
apod.) 

Tabulka 9 Hodnocení spasticity 
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• Vyšetření rovnováhy (Berg Balance Scale, BBS) – rovnováha se hodnotí dle 

upraveného Bergova testu (Berg Balance Scale). Testuje se rovnováha 

a koordinace vsedě, ve stoje, při přechodech ze sedu do stoje a zpět a také ve 

stoji. Testuje se čtrnáct situací na stupnici od 0 do 4.  Celkový rozsah vyšetření 

je od 0 do 56 (čím je skoré vyšší, tím je porucha rovnováhy menší). 

Mezi ně patří vstávání ze sedu do stoje, samostatný sed a stoj, posazování 

ze stoje, přesuny, stoj se zavřenýma očima, stoj o úzké bázi, napřažení dopředu, 

zvedání předmětu z podlahy ze stoje, otočení se ve stoji dozadu přes levé a pravé 

rameno, otočení se o 360˚, střídání umísťování nohy na schod či stoličku, stoj 

bez opory s jednou nohou vpřed, stoj na jedné noze. Každý úkol 

má své ohodnocení, uvádíme jen orientační hodnocení úkolů: 

0 Proband úkol nezvládne ani při asistenci  

1 Proband potřebuje minimální pomoc k vykonání úkolu 

2 Proband zvládne úkol s pomocí 

3 Proband úkol splní sám, ale pouze pod dohledem 

4 Proband zvládne splnit úkol bez jakékoli pomoci a v časovém limitu 
dle daných pokynů. 

Tabulka 10 Hodnocení rovnováhy 

• Vyšetření třesu – toto vyšetření se klasifikuje dle upravené Fahnovy – Tolosovy 

klinické škály. Vyšetřuje se třes horních a dolních končetin, ortostatický klidový 

třes, při zaujetí antigravitační posturální polohy a intenční třes při pohybu. 

Vyšetřuje se dvanáct situací na stupnici od 0 do 4. U klidového, posturálního 

a intenčního třesu se hodnotí čtyři položky, maximální rozsah u každého třesu 

je od 0 do 16. Tedy celkové skóre u vyšetření třesu je od 0 do 48 

(čím vyšší skóre, tím horší výsledek). 

0 Žádný třes 

1 Nepatrný, stěží postřehnutelný 

2 Mírný, amplituda do 2 cm, může být intermitentní 

3 Zřetelný třes, větší amplitudy 

4 Výrazný, těžký třes, značná amplituda 

Tabulka 11 Hodnocení třesu 
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• Vyšetření dysdiadochokinézy (DD) – hodnotící test upraven dle Fahna a jsou zde 

vyšetřovány pohyby na horních končetinách a jeden pohyb na dolních 

končetinách: klepání prsty, pohyby rukou, pohyby nohou. Hodnocení je na škále 

od 0 do 4. Celkový možný rozsah je tedy od 0 do16 (čím větší skóre, tím horší 

výsledek testu) 

0 Normální pohyb 

1 Mírné zpomalení nebo snížení amplitudy 

2 Pohyb středně těžce narušen, příležitostné zárazy pohybu 

3  Pohyb těžce narušen, časté váhání, zárazy v pohybu 

4 Neschopnost provést pohyb 

Tabulka 12 Hodnocení dysdiadochokinézy 

• Vyšetření ataxie – klasifikace testu upravena dle Alusiho. Testuje se schopnost 

dosažení cíle horními a dolními končetinami bez kontroly zraku. Hodnotí 

se schopnost taxe v průběhu dvou pohybů a to na horních končetinách tzv. test 

prst – nos. Na dolních končetinách je to test pata -  tibie. Škála hodnotící taxy 

(tabulka 13) je od 0 do 4, celkový rozsah od 0 do 8 (čím nižší skóre, tím lepší 

výsledek). 

0 Žádná ataxie 

1 Mírná ataxie, zachována schopnost dosažení cíle 

2 Střední ataxie, cíl dosažen po několika pokusech 

3 Závažná ataxie, cíle dosaženo po mnoha pokusech 

4 Neschopnost provést zadaný úkol 

Tabulka 13 Hodnocení ataxie 
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• Vyšetření vzpřimovacích a rovnovážných reakcí (POSTUR) – hodnocení 

vzpřimovacích a rovnovážných reakcí upraveným testem dle Felicia a Davies. 

Rovnovážné reakce se vyšetřují vsedě při vychýlení směrem laterolaterálním, 

ve stoji anteroposteriorním, posteroanteriorním a laterolaterálním, při nákroku  

se vychyluje ve směru anteroposteriorním a posteroanteriorním, při úkroku 

směrem laterolaterálním. Při tomto testu se hodnotí reakce těla na podněty 

vyšetřujícího. Každá z deseti vyšetřovaných reakcí se hodnotí na škále 

od 0 do 3, celkové skóre se tedy pohybuje v rozmezí od 0 do 30 (čím vyšší 

skóre, tím lepší výsledek vyšetření). 

0 Zaznamenána pouze reakce hlavy 

1 Začátek reakcí 

2 Reakce přítomny, ale nejsou adekvátní 

3 Normální reakce, všechny reakce jsou přítomny 

Tabulka 14 Hodnocení vzpřimovacích a rovnovážných reakcí 

• Vyšetření kolenního zámku (KZ) – klasifikace kolenního zámku je hodnocena 

testem dle Řasové, vyšetřuje přítomnost kolenního zámku (hyperextenzi, 

rekurvaci, zalomení kolenního kloubu) ve stoji a při chůzi po rovině, 

zda je vyšetřovaný schopen samostatného spontánního ovlivnění postavení 

kolenního kloubu. Rozsah hodnocení je od 0 do 6, tedy čím vyšší je skóre, tím 

horší výsledek. 

0 Není přítomen ani při rychlé chůzi 

1 Přítomen při rychlé chůzi, je vůli ovladatelný 

2 Přítomen při rychlé chůzi, vůli neovladatelný 

3 Přítomen při pomalé chůzi, je vůli ovladatelný 

4 Přítomen při pomalé chůzi, vůli neovladatelný 

5 Přítomen v klidu ve stoji, vůli ovladatelný 

6 Přítomen v klidu ve stoji, není vůli ovladatelný 

Tabulka 15 Hodnocení kolenního zámku 
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• Vyšetření jemné motoriky (Nine Hole Peg Test, NHPT) – jemná motorika HKK 

hodnotí se dle kolíčkového testu (příloha 6) upraveného dle Morisse. Může 

se zde projevit i schopnost pohybu v zápěstí nebo celého předloktí. Klasifikuje 

se doba, během které vyšetřovaný úkol splní. Jde o vyšetření převážně 

kvantitativní. Úkolem je přemístit co nejrychleji kolíčky ze zásobníku do desky 

s devíti otvory, které odpovídají velikosti kolíčků. Poté, co otvory zaplní, musí 

postupně jeden kolíček po druhém, vyndat a přendat zpět do zásobníku. Kolíčku 

je jedenáct a otvorů pouze devět. Testuje se každá HK zvlášť a to dvakrát 

po sobě bez přestávky, začíná se vždy dominantní končetinou. Celkem 

jsou čtyři měření a hodnotí se průměrný čas pro každou končetinu (čím vyšší 

je čas, tím horší je výsledek testu). 

• Vyšetření chůze (Timed 25 – Foot Walk, T25FW) – chůze se testuje 

na vzdálenost 7, 5 metrů, test upraven dle Morrise. Hodnotí se funkce dolních 

končetin a to dle rychlosti chůze na tuto vzdálenost. Vyšetřovaný má jít 

co nejrychleji a nejbezpečněji, ale nesmí běžet. Lze použít i kompenzačních 

pomůcek, které pacient běžně používá. Vyšetřovaný musí mít pohodlnou 

a bezpečnou obuv, kterou má mít i při opakovaných vyšetřeních. Test se provádí 

dvakrát ihned po sobě. Vyšetření je ukončeno, pokud pacient nezvládne 

do tří minut dokončit test jedním směrem, není schopen pokračovat v testu 

v chůzi zpět do pěti minut nebo nedokončí test jedním směrem při dvou 

pokusech. K vyšetření je potřeba metr a stopky. Hodnotí se průměrný naměřený 

čas při obou měřeních (čím je to delší doba, tím horší funkce). 
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• Vyšetření kognitivních funkcí (Paced Auditory Serial Addition Test, PASAT) – 

Při tomto vyšetření se používá sluchový sčítací test upravený dle Morrise. Test 

hodnotí kognitivní schopnosti, hlavně rychlost zpracování zvukové informace, 

jednoduché početní dovednosti (sčítání čísel do 16) a schopnost koncentrace po 

dobu přibližně tří minut, co trvá test. Vyšetřovaný poslouchá zvukový záznam, 

kde jsou čtena čísla od 1 do 10 v třísekundových intervalech. Úkolem je sčítat 

vždy dvě naposled vyslovené čísla a výsledek vyslovit nahlas. Vyšetřující 

zkontroluje správnost výsledku dle vytištěné předlohy (příloha 7). 

Ještě před hlavní zkouškou jsou k dispozici tři zkušební testy, v nich se sčítá 

pouze jedenáct čísel, během kterých by měl vyšetřovaný test pochopit. 

Při testování si nesmějí pomáhat sčítáním čísel nahlas, na prstech ani psaním 

čísel prstem na stůl. Vyšetření je přerušeno, pokud vyšetřovaný nesečte 

ani jedno z prvních pěti čísel správně, poté se test znovu vysvětlí, vyzkouší 

a ukončeno, pokud neodpoví alespoň dvakrát správně. Mezi pomůcky k tomuto 

vyšetření patří CD s audionahrávkou, která obsahuje dvě varianty testů (A, B), 

které se při opakovaném vyšetření střídají (jednou test A, podruhé B), CD – 

přehrávač, záznamový arch, ve kterém jsou zapisována jak čtená čísla, 

tak správně zodpovězena. V záznamovém archu je 61 čísel, hodnotí se tedy 

60 odpovědí. Do archu zapisujeme i špatné odpovědi, pokud nedojde k sečtení 

vůbec, kolonka se proškrtne. Hodnotí se pouze správné odpovědi. Celkové skóre 

se tedy pohybuje v rozsahu od 0 do 60 (čím vyšší skóre, tím lepší výsledek 

testu), (Řasová, 2007).  
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6.  Výsledky 

6.1  Základní údaje o testovaných osobách s RS 

 Studie se zúčastnilo 10 probandů, jejichž základní údaje jsou uvedeny v tabulce 

níže. 

 n Min Max Medián M SD 

Věk 10 31,00 70,00 49,50 47,70 11,51 

Délka nemoci 10 10,00 24,00 1,00 14,10 5,07 

EDSS 10 1,50 6,50 4,00 3,95 1,42 

Tabulka 16 Základní údaje o věku pacientů s RS (Vysvětlivky: n – počet pacientů, Min – minimální hodnota 
parametru, Max – maximální hodnota parametru, Medián – střední hodnota, M – aritmetický průměr, SD – 
směrodatná odchylka, EDSS – Kurtzkeho stupnice postižení) 

6.2  Výsledky analýz 

6.2.1  Popisné charakteristiky vyšet řovacího setu  

 V tabulce 17 jsou zobrazeny popisné charakteristiky jednotlivých testů 

zahrnutých ve vyšetřovacím setu klinických funkcí. Souhrn výsledků měření u 

jednotlivých testů je uveden v příloze 4. 

 n M SD Medián Min Max 

L- CLA 10 18,47 9,44 17,33 1,6 37,33 

MI 10 351,50 40,19 352,50 286,00 396,00 

MAS 10 3,90 4,68 1,50 0,00 13,00 

BBS 10 48,70 12,55 53,00 14,00 56,00 

TŘES 10 4,70 3,53 4,00 0,00 12,00 

DD 10 2,80 1,62 6,50 0,00 10,00 

ATAXIE 10 1,20 1,93 0,00 0,00 6,00 

POSTUR 10 24,15 5,06 31,50 14,00 35,00 

KZ 10 10,70 0,82 10,50 10,00 12,00 

NHPT 10 26,23 5,24 27,38 18,25 34,25 

T25FW 10 9,55 10,94 5,50 4,50 40,50 

PASAT 10 26,10 23,56 18,50 4,00 60,00 

Tabulka 17 Popisné charakteristiky (Vysvětlivky: n – počet pacientů, M – aritmetický pr ůměr, Min – 
minimální hodnota parametru, Max – maximální hodnota parametru, L – CLA - Low - Contrast Letter 
Acuity, MI – motorický index, MAS - modifikovaná Ashworthova škála, BBS – Bergův balanční test, DD – 
dysdiadochokinéza, POSTUR - vzpřimovací a rovnovážné reakce, KZ – kolenní zámek, NHPT – kolíkový test, 
T25FW – Timed 25 Foot Walk, PASAT – Paced Auditory Serial Addition Test) 
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 Podrobný popis měr centrální tendence rozptýlenosti je uveden v teoretické části 

této práce (viz strana 37 – 42). 

6.2.2  Vnit řní konzistence test ů 

 H1: Je statisticky významná vnitřní konzistence jednotlivých testů vybraných 

do vyšetřovacího setu klinických funkcí. 

 Platnost hypotézy H1 jsme prokázali u většiny tesů. Cronbachovo alfa 

je statisticky signifikantně nenulové (v tabulce označené *) v případech, kdy interval 

nepřekrývá nulu, tedy u všech škál, kromě KZ a L – CLA. Všechny testy 

(až na vyjmenované dva, které dosahovaly střední konzistence) mají uspokojivou až 

velmi vysokou míru konzistence (CR alfa: 0,79 – 0,99). 

 n Položky CR alfa LCL95 UCL95 

L - CLA 10 3 0,63 -0,09 0,89 

MI 10 12 0,88* 0,74 0,97 

MAS 10 18 0,89* 0,77 0,97 

BBS 10 20 0,98* 0,96 0,99 

TŘES 10 12 0,83* 0,62 0,95 

DD 10 8 0,79* 0,51 0,94 

ATAXIE 10 4 0,88* 0,67 0,97 

POSTUR 10 12 0,92* 0,83 0,98 

KZ 10 2 0,52 -0,91 0,88 

NHPT 10 4 0,92* 0,79 0,98 

T25FW 10 2 0,99* 0,99 0,99 

PASAT (Verze 
A) 

5 60 0,93* 0,80 0,99 

PASAT (Verze B) 
6 60 0,95* 0,87 0,99 

Tabulka 18 Výsledky vnitřní konzistence - Cronbachovo alfa (Vysvětlivky: n – počet pacientů, CR alfa – 
Cronbachova alfa, LCL95 – dolní limit z 95 % intervalu spolehlivosti, UCL95 – horní limit z 95 % intervalu 
spolehlivosti, L - CLA – Low - Contrast Letter Acuity, MI – motorický index, MAS - modifikovaná 
Ashworthova škála, BBS – Bergův balanční test, DD – dysdiadochokinéza, POSTUR - vzpřimovací a 
rovnovážné reakce, KZ – kolenní zámek, NHPT – kolíkový test, T25FW – Timed 25 Foot Walk, PASAT – 
Paced Auditory Serial Addition Test)  
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6.2.3  Validita test ů 
 H2: Je statisticky významná korelace mezi jednotlivými testy vybranými 

do vyšetřovacího setu klinických funkcí s EDSS. 

 Platnost hypotézy H2 jsme prokázali pouze u některých testů. Statisticky 

signifikantně nenulové korelace s EDSS (označená v tabulce *) nastala u MI, BBS, 

POSTUR (záporná korelace) a u TŘES, NHPT, T25FW (kladná korelace). V ostatních 

případech interval spolehlivosti překrývá nulu (L- CLA, MAS, DD, ATAXIE, KZ 

a PASAT), korelace je tedy statisticky nevýznamná. 

 Korelace s EDSS LCL UCL 

L - CLA -0,23 -0,75 0,47 

MI -0,82* -0,96 -0,39 

MAS -0,34 -0,79 0,36 

BBS -0,74* -0,93 -0,21 

TŘES 0,68 0,09 0,92 

DD 0,41 -0,30 0,82 

ATAXIE 0,23 -0,47 0,75 

POSTUR -0,74* -0,93 -0,19 

KZ 0,32 -0,39 0,78 

NHPT 0,73* 0,19 0,93 

T25FW 0,69* 0,12 0,92 

PASAT -0,22 -0,74 0,48 

Tabulka 19 Korelace s EDDS (Vysvětlivky: EDSS – Kurtzkeho stupnice postižení, LCL – dolní limit intervalu 
spolehlivosti, UCL – horní limit intervalu spolehlivosti, L – CLA - Low - Contrast Letter Acuity, MI – 
motorický index, MAS - modifikovaná Ashworthova škála, BBS – Bergův balanční test, DD – 
dysdiadochokinéza, POSTUR - vzpřimovací a rovnovážné reakce, KZ – kolenní zámek, NHPT – kolíkový test, 
T25FW – Timed 25 Foot Walk, PASAT – Paced Auditory Serial Addition Test) 
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7  Diskuse  

 V teoretické části jsou shrnuty poznatky o RS a jejím klinickém obrazu, 

symptomech, etiologii, epidemiologii, o formách a průběhu tohoto onemocnění. 

Dále klasifikací nemoci, vyšetřením a diagnostikou, vyšetřovacími technikami a léčbou 

této choroby. Praktická část se zabývá popisem testování. V roce 2012 byl publikovaný 

článek (Řasová et al., 2012), kde se autorky zabývaly hodnocením psychometrických 

vlastností jednotlivých položek ve vyšetřovacím setu (test – retest reliabilita, vnitřní 

konzistence a korelace se stupněm neurologického postižení dle EDSS). Cílem 

mé diskuze bude porovnat tyto výsledky s vyhodnocenými daty v mé diplomové práci 

a zhodnotit, zda došlo k podobným závěrům. 

 Funkční hodnocení je komplexní proces, pomáhající stanovit možnosti a hranice 

potřebných terapeutických a rehabilitačních opatření, včetně opatření sekundární 

prevence. Pouze syndromologická a nosologická diagnóza je z funkčního hlediska 

neadekvátní, jelikož nevypovídá o skutečném funkčním deficitu a jeho změnách 

(Palát, 1997). 

Roztroušená skleróza je velmi variabilní onemocnění projevující se celou škálou 

symptomů, které jsou vyjádřeny různou intenzitou. Kamila Řasová vytvořila 

vyšetřovací set, ve kterém jsou zahrnuté známé, standardní a validní testy a jeden 

vlastní test založený na zkušenostech autora a literatuře. Jedná se o rozšířené testy, 

které jsou určené k zjištění klinických dysfunkcí souvisejících s centrálními poruchami 

hybnosti projevující se u RS. Tento set by měl odhalovat změny v průběhu onemocnění 

závislého na čase a hodnotit efekt terapií. 

 V nedávné diplomové práci (Marková, 2012) byla zkoumána formou dotazníku, 

znalost a použití hodnoticích škál u pacientů s RS, kde byla výsledkem malá znalost 

těchto standardizovaných vyšetřovacích systémů. 

 I když se testy užívají samostatně, osvědčilo se uplatnit tento set jako celek. 

Podává komplexní informace o poruchách klinických funkcí a je časově nenáročný 

(Řasová, 2010). Je použitelný v klinické praxi, nevyžaduje speciální vybavení, 

je bezpečný, snadno proveditelný a s minimálními náklady. 
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 Tento vyšetřovací set trval přibližně šedesát minut. Může se zdát časově 

náročný, vzhledem k brzké únavě těchto pacientů, ale za to je snadno aplikovatelný 

a nedochází k přílišnému zatěžování pacienta. Nemocnému také poskytne kvalitní 

informace o jeho zdravotním stavu.  

 Naší studie se zúčastnilo, jak už bylo zmíněno výše, pouze deset probandů. 

Při takto malém vzorku se musí vzít na vědomí, že sledované parametry by musely 

být velmi výrazné, aby se potvrdily jako statisticky významné. Kvalita dat 

pro statistickou analýzu mohla být ovlivněna špatnou spolupráci s vyšetřovaným, 

chybným provedením motorických úloh, psychickým rozpoložením pacienta, aktuálním 

zdravotním stavem nebo chybou při samotném vyhodnocování dat ovlivňující přesnost 

statistické analýzy.  

 K zjištění vnitřní konzistence klinických testů bylo použito Cronbachovo alfa. 

K určení závislosti klinických vyšetření a stupně neurologického postižení dle EDSS 

byl použit Spearmanův korelační koeficient.  

 Na výzkumu se podílelo pouze deset probandů. Hodně pacientů s RS 

se omluvilo z časových důvodů nebo neměli zájem se studie zúčastnit a někteří 

z nich nesplňovali námi určená kritéria. 

 Na začátku byl proband informován o dané studii, jaké vyšetření ho čeká 

a co mu přináší. Dále museli podepsat informovaný souhlas (příloha 1). Vyšetřovat 

se začínalo vždy od nejnižší polohy vleže, přes sed až do stoje. Pacient měl nárok na 

občerstvení. Obě vyšetření trvala přibližně šedesát minut, vždy podle aktuálního 

zdravotního i psychického stavu pacienta. Délka vyšetření záležela i na ochotě 

a spolupráci pacienta. Ze tří neurologů s námi spolupracoval pouze jeden, jež také 

ovlivnilo počet probandů. Bylo pro nás celkem obtížné sehnat větší počet probandů 

s touto chorobou.  

 Mezi další faktory, jež mohly mít vliv na výsledky, řadím i hodinu vyšetření, 

zda byl po jídle nebo před, přišel unaven z práce nebo byl již v důchodu. Také nervozita 

z vyšetření mohla ovlivnit výsledky. Důležitým faktorem je samozřejmě věk pacienta, 

kondiční stav, počasí, rehabilitace a mnoho dalších věcí. 
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 Řasová et al. (2012) prokázala u většiny testů dobrou test – retest reliabilitu 

a vnitřní konzistenci u všech (ICC = 0,61 – 0,96; CR alfa = 0,72 – 0,99) kromě 

testu hodnotícího ataxii (ICC = 0,25, CR alfa = 0,37). 

 Mezi testy hodnotící vizuální funkce patří L - CLA zaměřující se na zrakovou 

ostrost a citlivost na kontrast. Velmi dobře odhaluje poruchu kvality binokulárního 

vidění u pacientů s RS a zachycuje specifické aspekty neurologických dysfunkcí, 

které neobjeví EDSS nebo MSFC (Balcer et al, 2000). Studie (Řasová et al., 2012) 

prokázala dobrou test – retest reliabilitu (ICC: 0,82), oproti naší práci (CR alfa: 0,63) 

vysokou vnitřní konzistenci (CR alfa: 0,90) a podobně jako v našem výzkumu (r = 0,23) 

slabou Spearmanovu korelaci s EDSS (r = 0,17).  

 Existuje mnoho testů, které hodnotí motorický deficit a svalovou sílu 

(viz kapitola 2.3.3). Autoři vybrali MI do vyšetřovacího setu, protože je to test rychlý 

a na provedení jednoduchý. Hodnotí svalovou sílu horních a dolních končetin a ne jen 

jednotlivých svalů, proto je vhodnější použít u centrálních paréz. V pilotní studii 

dle Collina (1990) byla zjištěna dobrá inter – rater reliabilita i validita. V článku 

Řasová et al. (2012) se hodnotila test – retest reliabilita jako přiměřená (ICC = 0,56), 

vnitřní konzistence vysoká (CR alfa = 0,87), stejně jako v naší studii (CR alfa: 0,88) 

a Spearmanův koeficient nízký (r = 0,30) oproti výsledku z naší práce, kde byla 

korelace vysoká (r = 0,82). 

 Svalový tonus se dá vyšetřit mnoha způsoby, jak biomechanickými 

tak elektrofyziologickými metodami (izokinetický dynamometr, elektromyografie). 

Tyto metody jsou náročné na speciální vybavení a nepoužitelné v běžné klinické praxi. 

Proto byla do setu vybrána nejčastěji užívaná MAS k hodnocení svalového tonu. 

Některé studie (Bohannon et al, 1987) uvádějí, že hodnotící škála má slabou reliabilitu 

a jiné opak (Ansari et al., 2009). V článku (Řasová et al., 2012) je uvedena slabá 

test retest reliabilita (ICC: 0,49), uspokojivá vnitřní konzistence (CR alfa = 0,78), 

na rozdíl od naší studie, kde byla vysoká (CR alfa: 0,89), ale Spearmanův koeficient 

(r = 0,10) vyšel velmi slabý oproti naší korelaci (r =0,34).  
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 Rovnováha je hodnocena mnoha přístroji k tomu určených a klinickými škálami. 

Pro tuto schopnost byla vybrána běžně používaná BBS, která je dobře aplikovatelná 

v klinické praxi. Dříve se používala jen k posouzení postižením rovnovážných reakcí 

u starších lidí. Studie dle Cattanea et al. (2006) ukazuje na dobrou inter - rater reliabilitu 

(ICC = 0,96) a test – retest reliabilita (ICC = 0,96). Článek Řasové et al. (2012) potvrdil 

dobrou test – retest reliabilitu (ICC: 0,78), velmi dobrou vnitřní konzistenci 

(CR alfa = 0,94), která se téměř shoduje s naším výsledkem (CR alfa: 0,98) a střední 

Spearmanovu korelaci (r = 0,56), kdežto v naší práci dosáhla vysoké korelace (r = 0,74). 

 Mezi objektivní metody hodnotící třes patří akcelerometr. K subjektivnímu 

vyšetření používáme různé škály. Do vyšetřovacího setu byla vybrána Fahnova klinická 

škála hodnotící třes na horních a dolních končetinách (Bain, 1993). Výsledky ve studii 

(Řasová et al., 2012) dosahovaly přiměřené test – retest reliability (ICC: 0,61), 

uspokojivé vnitřní konzistence (CR alfa: 0,74) na rozdíl od naší studie, kde byla vysoká 

(CR alfa: 0,83) a velmi slabé Spearmanovy korelace (r = 0,06), zatímco v naší práci 

značné korelace (r = 0,68).  

 Dle článku Alusi et al. (2000) dosahují psychometrické vlastnosti u vyšetření 

DD (intra – rater reliabilita, kappa: 0,47 – 0,59; inter – rater reliabilita: 0,33 – 0,58). 

Výsledky ze studie (Řasová et al., 2012) ukazovaly na slabou test – retest reliabilitu 

(ICC: 0,40), velmi vysokou vnitřní konzistenci (CR alfa: 0,92), která byla v naší práci 

uspokojivá (CR alfa: 0,79), ale na velice slabou Spearmanovu korelaci s EDSS 

(r = 0,07), kdežto naše studie prokázala korelaci střední (r = 0,41). 

 Dle stejného článku výše (Alusi et al., 2000) dosahují psychometrické vlastnosti 

u vyšetření ataxie (intra – rater reliabilita, kappa: 0,35 – 0,45; inter – rater 

reliabilita: 0,40 – 0,59) průměrných hodnot. Data vyhodnocené v článku 

(Řasová et al., 2012) ukazovaly na slabou test – retest reliabilitu (ICC: 0,47), vysokou 

vnitřní konzistenci (CR alfa: 0,82) jako v naší práci (CR alfa: 0,88) a velmi slabou 

Spearmanovu korelaci (r = 0,23) shodující se s naším koeficientem (r = 0,23). 
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 Při vyšetření vzpřimovacích a rovnovážných reakcí se vychází z Bobath 

konceptu, jenž hodnotí rovnováhu, posturální a ochranné reakce. Toto vyšetření je velmi 

citlivé na změny v průběhu léčby. Výsledky ze studie (Řasová et al., 2012) dosahovaly 

význačných psychometrických vlastností. Hodnota test – retest reliability byla velmi 

vysoká (ICC = 0,96), vnitřní konzistence měla rovněž velice vysokou konzistenci 

(CR alfa = 0,92), která se rovnala i našemu výsledku (CR alfa: 0,92), Spearmanův 

koeficient dosahoval střední korelace (r = 0,45) a lišil se od naší studie, kde dosahoval 

vysoké hodnoty (r = 0,74). 

 Kolenní zámek u pacientů s RS je důsledkem tohoto onemocnění. Dochází 

k nekontrolovatelnému uzamčení kolenního kloubu z důvodu svalové slabosti, poruchy 

svalového tonu a propriocepce. Extenze kolenního kloubu může být vyšetřovány 

několika druhy goniometrů či různými technikami k tomu určených. Některé z technik 

jsou špatně dostupné a pro klinickou praxi nepraktické. Pro tyto důvody byl vytvořen 

test vlastní (Řasová, 2007), který je rychlý, snadný a přímo zaměřený na funkci 

kolenního kloubu. Výsledky dosažené ve studii (Řasová et al., 2012) ukazovaly 

výbornou test – retest reliabilitu (ICC: 0,98), vysokou vnitřní konzistenci 

(CR alfa: 0,85) a velmi slabou Spearmanovu korelaci (r = 0,19), podobou jako v naší 

práci (r = 0,32). U tohoto testu se velmi lišila v naší studii hodnota vnitřní konzistence, 

kde ukazovala na nepřijatelnou míru konzistence (CR alfa: 0,52). 

 K hodnocení jemné motoriky byl ze všech testů (viz kapitola 2.3.6) vybrán 

devíti kolíkový test (NHPT). Patří mezi běžně používané testy a je zařazen i do MSFC, 

což byl důvod, proč jej zařadit do vyšetřovacího setu. V článku (Pomeroy et al., 2006) 

jsem se dočetla, že hodnoty inter – rater reliability (ICC: 0,84 – 0,96) a intra – rater 

reliability (ICC: 0,91 – 0,99) dosahovaly vysokých výsledků. Ve studii 

(Řasová et al., 2012) byla test – retest reliabilita hodnocena jako velmi vysoká 

(ICC: 0,88), vnitřní konzistence (CR alfa: 0,93) také dosahovala velmi vysoké hodnoty 

jako v naší práci (CR alfa: 0,92) a Spearmanův koeficient střední korelace (r = 0,41), 

kdežto naše výsledky ukazovaly na vysokou korelaci s EDSS (r = 0,73). 
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 Existuje mnoho testů k vyšetření chůze (viz kapitola 2.3.8). Některé 

jsou zaměřeny na rychlost, vzdálenost či na kvalitě provedení. Do setu byl vybrán test 

T25FW, který je také součástí MSFC a je nejčastěji používán k hodnocení chůze 

u pacientů s RS.  U testu byla zjištěna vysoká inter – rater reliabilita i intra - rater 

reliabilita (Cohen et al., 2000). V článku (Řasová et al., 2012) byly potvrzeny dobré 

psychometrické vlastnosti, které hodnotily test – retest reliabilitu (ICC: 0,95) a vnitřní 

konzistenci (CR alfa = 0,96) jako velmi vysokou, čemuž také odpovídal i náš výsledek 

(CR alfa = 0,99), Spearmanův koeficient zde dosahoval nízké korelace (r = 0,21) 

a náš střední (r = 0,69). 

 Kognitivní funkce v tomto setu hodnotíme testem PASAT, který je rovněž 

zařazen do MSCF. V jedné ze studií (Solari et al, 2010) byla prokázána velmi vysoká 

inter – rater reliabilita (ICC: 0,90 – 0,97), intra – rater reliabilita (ICC: 0,94 – 0,98) 

a v druhé (Thompson, 2000) i velmi vysoká vnitřní konzistence (split – half 

reliabilita: 0,96). Výsledky ze studie (Řasová et al, 2012) také ukazovaly na značně 

vysokou test – retest reliabilitu (ICC: 0,92), vnitřní konzistenci (CR alfa: 0,99), 

ale na nízkou Spearmanovu korelaci (r = 0,26) jako v našich výsledcích (r = 0,22). 

Při hodnocení vnitřní konzistence v naší studii byl PASAT rozdělen na test A a B. 

U obou testů také vyšla nadmíru vysoká míra konzistence (CR alfa A: 0,93; B: 0,95). 
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8  Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo potvrdit dobré psychometrické vlastnosti (vnitřní 

konzistenci testů a korelaci se stupněm neurologického postižení) vyšetřovacího setu 

klinických funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Set byl navržen tak, 

aby zahrnoval standardní vyšetřovací techniky a jeden vlastní test, zaměřené na 

objektivní a systematické vyhodnocování klinických příznaků u pacientů s RS 

ovlivnitelné pomocí fyzioterapie. 

 V naší práci jsme potvrdili z velké části uspokojivou až velmi vysokou vnitřní 

konzistenci (Cronbachovo alfa: 0,79 - 0,99). Jen u testů Low - Contrast Letter Acuity a 

Kolenní zámek byla dosažena vnitřní konzistence mezi položkami ve středním pásmu, 

jejíž nenulovost nebyla signifikantní. Byly prokázány statisticky významné korelace 

Expanded Disability Status Scale se škálami Motricity Index, Berg Balance Scale, 

TŘES, Vzpřimovacích a rovnovážných reakcí, Nine Hole Peg Test a Timed – 25 Foot 

Walk, kde byla dosažena střední a vysoká korelace. U ostatních testů bylo docíleno 

pouze nízké korelace. Hodnoty korelace nebyly signifikantně nenulové. 

 Dle zkušeností získaných při vyšetřování a výsledných hodnot, můžeme 

usuzovat, že tento vyšetřovací set klinických funkcí má praktické využití v klinické 

praxi a je přijatelný jak pro pacienty s RS, tak pro vyšetřující. 
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Příloha 2 

Informovaný souhlas 

 V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/ 1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/ 2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření. 

Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší dokumentace odrubou získávající způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání a s uveřejněním výsledků vyšetření v rámci diplomové práce 

na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. Nebudou použity žádné invazivní 

techniky. 

 V rámci studie budou pomocí baterie testů pro roztroušenou sklerózu vyšetřeny klinické 

funkce, tj. zrak, svalová síla, svalový tonus, rovnováha, mozečkové funkce, vzpřimovací 

a rovnovážné reakce, kolenní zámek, chůze, jemná motorika a kognitivní funkce. Vyšetření 

provedou dvě na sobě nezávislé fyzioterapeutky. 

 Cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda jsou testy dostatečně stabilní, validní a reliabilní, 

tj. zda je použití těchto testů ve fyzioterapii k vyšetřování jedinců s roztroušenou sklerózou 

užitečné. U těchto testů bude zjišťována interrater reliabilita. 

 Byl(a) jsem odborným pracovníkem poučen(a) o plánované studii a vyšetření. 

Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, 

který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného 

informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.  

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením studie.   

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků 

terapie v rámci studie.  

Datum Jméno účastníka Podpis 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Osoba, která provedla poučení: Bc. Andrea Jurčáková  

Podpis osoby, která provedla poučení: 

  



 

Příloha 5  

Vyšetření zrakových funkcí – Low-Contrast Letter Acuity (L-CLA), (Balcer, 2003). 

 

  



 

Příloha 6 

Vyšetření jemné motoriky – Nine Hole Peg Test, NHPT (Tomisová, Opavský, 2009). 

 



 

Příloha 7 

Vyšetření kognitivních funkcí – Paced Auditory Serial Addition Test, PASAT (Řasová, 

2007). 
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Příloha 8 

Seznam zkratek 

RS   Roztroušená skleróza 

MS   Multiple sklerosis 

FNKV  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

LF   Lékařská fakulta 

CNS   Centrální nervová soustava 

CIS   Klinicky izolovaný syndrom 

HKK   Horní končetiny 

DKK  Dolní končetiny 

EMG   Elektromyografie 

EAE   Experimentální alergická encefalitida 

HLA   D2 Antigen leukocytu  

DR4   DQ Antigen 

MRI   Magnetická rezonance 

fMRI   Funkční magnetická rezonance 

BOLD  Blood Oxygen Level – Dependent 

CMP   Cévní mozková příhoda 

OCT  Optická koherentní tomografie 

EP  Evokované potenciály 

EDSS  Expanded Disability Status Scale – Kurtzkeho škála postižení hybnosti 

FS  Funkční systémy 

MFSC  Multiple Sclerosis Functional Composite 

TMTW  Test 10 m Time Walk 

SNRS  Scripps Neurological Rating Scale 

ICARS International Cooperative Ataxia Rating Scale 



 

QUENF Quantitative Examination of Neurological Function 

RHB  Rehabilitace 

MSSS – 88 The Multiple Sclerosis Spasticity 

MAS  Motor Assessment Scale 

L – CLA  Low Contrast Letter Acuity 

MI  Motricity Index 

MAS  Modifikovaná Ashworthova škála 

BBS  Berg Balance Scale 

KZ  Kolenní zámek 

DD  Dysdiadochokinéza 

POSTUR Vyšetření vzpřimovacích a rovnovážných reakcí 

NHPT  Nine Hole Peg Test 

T25FW Timed 25 – Foot Walk 

PASAT Paced Auditory Serial Addition Test 

CR alfa Cronbachova alfa 

DGI  Dynamic Gait Index 

TIS  Trunk Impairment Scale  

ADL  Activities of Daily Living Self Questionnaire (Aktivity denního života) 

SMDT  Symbol Digit Modalities Test 

COWAT Controlled Oral Word Association Test 

BCRS   Brief Visuospatial Memory Test (Krátká škála kognitivních funkcí,  

D-KEFSST Delis – Kaplan Executive Function System Sorting Test 

JLO  Judgement of Line Orientation Test  

CVLT  California Verbal Learning Test  

MMSE Mini Mental State Examination (Krátká škála mentálních funkcí) 

6MWT  6 Minut Walk test 



 

VAS  Visuální analogová stupnice 

FSS   Fatique Severity Scale 

FIS   Fatique Impact Scale 

SEIQoL Schedule fot the Evaluation of Individual Quality of life 

SF 36  Short-Form 36  

 (FIM)  Functional Indepencence Measure 

INF   β Interferon Beta 

GA   Glatirameracetát 

BDNF  Brain Derived Neurotrophic Factor 

TFmax  Tepová frekvence 

PNF  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

DMO  Dětská mozková obrna 

 

 

 

 

 

 

 


