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ABSTRAKT 

 

Název:  Vliv předsunutého držení hlavy na posturální stabilizaci měřenou 

posturální somatooscilografií. 

 

Cíle:  Cílem této práce je posoudit, jaký vliv má předsunuté držení hlavy na 

schopnost celkové posturální stabilizace užitím metody posturální 

somatooscilografie.  

 

Metody: Diplomová práce byla zpracována metodou analyticko – komparativní 

studie, jednalo se o srovnání dvou patnáctičlenných skupin s dostupným 

výběrem jedinců při použití provokačního testu „3 kroky – stoj na jedné 

noze“ za standartních podmínek. Průběh měření byl zaznamenáván do 

programu Microswing 6.0 a nasbíraná data byla vyhodnocena 

programem Posturomed Commander. 

 

Výsledky: Výzkum nedosáhl jednoznačných výsledků, ale v celkovém zhodnocení 

by se dalo říci, že osoby s předsunutým držením hlavy mají odlišnou, 

mírné horší schopnost posturální stabilizace. 

 

 

Klíčová slova: posturální stabilizace, předsunuté držení, Posturomed, krční páteř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title:  Effect of forward head posture on postural stabilization measured by 

postural somatooscilography. 

 

Objectives: The aim of this thesis was to assess the influence of the forward head 

posture on the overall ability of postural stabilization using postural 

somatooscilography method. 

 

Methods: This thesis was prepared using analytical - comparative study. It 

compared two groups of fifteen subjects using the challenge test "3 steps 

- standing on one leg" in standart conditions. The measurement was 

recorded to the Microswing 6.0 and collected data was evaluated by 

Posturomed Commander. 

 

Results: The research did not achieve clear results at all, but in the overall 

assessment, we could say, that people with forward head posture have 

different, maybe slightly worse ability of postural stabilization. 

 

Keywords: postural stability, forward head posture, Posturomed, cervical spine 
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1 ÚVOD 

 

 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila problematiku předsunutého držení 

hlavy, u kterého jsem se soustředila zejména na posouzení jeho vlivu na posturální 

stabilizaci. Toto téma jsem si vybrala zejména proto, že vadné držení těla, s nímž je 

v těsné souvislosti i předsun hlavy a hyperlordotické zakřivení krční páteře, patří 

v současné době mezi velmi časté poruchy pohybového systému. Existuje řada studií, 

které ukazují, že výskyt funkčních poruch, které mohou být pozdějšími zdroji posturální 

dysfunkce, nebo naopak, a bolestí pohybového aparátu je již u většiny mládeže. Krční 

páteř je součástí osového orgánu a je jeho nejpohyblivější část. Je ale také oblastí, která 

je vystavována chronickému, dlouhodobému, repetitivnímu přetěžování. Pokládá se 

za  nejrizikovější oblast axiálního systému z pohledu možného poškození vnějšímu 

vlivy. Každá tato zátěž se projevuje na tzv. spinální, respektive segmentální stabilizaci. 

Tato práce je ale zaměřena spíše na schopnost celkové posturální stabilizace. Tzn. 

na  schopnost aktivně udržovat tělo proti působení zevních sil, zejména síly gravitační.  

 Testování pomocí statické posturografie se zdá být v tomto případě 

nedostačující, zejména pro velké kompenzační schopnosti organismu. Posturální 

somatooscilografie je vlastně dynamickou posturografií, která bere v úvahu běžné 

nároky na posturální schopnosti systému, zejména při chůzi. Využívá proto přesně 

definovaného provokačního testu „tři kroky – stoj na jedné noze“. 

Celá práce se dá rozdělit na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

se věnuji otázce stability, posturální stabilizace, popisuji princip Posturomedu a 

možnost vyšetřování posturální stabilizace pomocí metody posturální 

somatooscilografie. Dále je věnována pozornost otázce krční páteře, její funkční 

anatomii, biomechanických principech a zejména pak možnosti vzniku 

hyperlordotického zakřivení krční páteře s předsunutým držením hlavy. V praktické 

části je popsána metodika, shrnuty výsledky celého výzkumu a celkově diskutována 

otázka vlivu předsunutého držení hlavy na posturální stabilizaci. 
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2 POSTURÁLNÍ STABILIZACE 

 

2.1  Vymezení pojmu postura, stabilita, posturální stabilizace 

  

Pojem posturální stabilita souvisí s problematikou zajištění vzpřímeného držení 

těla u člověka. Člověk jako tvor bipední, pro nějž je typická lokomoce po zemském 

povrchu v kontaktu s podložkou jednou nohou (chůze a běh), oběma nohama (chůze a 

stoj) nebo bez využití opory (letová fáze běhu). Jelikož jsou ve vzpřímené poloze dvě 

třetiny naší hmotnosti umístěny ve dvou třetinách výšky nad opornou bází, jsme 

přirozeně nestabilní (Winter, 1995). Nestabilita je mimo jiné dána i tím, že jde o vzor 

tzv. „obráceného kyvadla“ s malou plochou základny a vysoko uloženým těžištěm. 

Systém vzpřímeného držení má tři hlavní složky – senzorickou, řídící a výkonnou. 

Senzorickou složku představuje především propriocepce, zrak a vestibulární aparát. 

Řídící zajišťuje CNS, tedy mozek a mícha. Výkonnou složku zajišťuje pohybový 

systém, definovaný nejen anatomicky, ale i funkčně (Vařeka, 2002). Abychom tedy 

mohli definovat posturu, jako aktivní držení a uspořádání pohybových segmentů proti 

působení zevních sil v podélné ose těla, probíhající ve vertikále tak, aby vzdálenost 

od  paty, opírající se o podložku, na které stojíme, k vrcholu hlavy, byla co největší,      

při zachování fyziologických zakřivení páteře, musíme vycházet jak z principů 

biomechanických, anatomických, tak i neurofyziologických. Propojení těchto struktur je 

nutno chápat v kontextu motorického, resp. morfologického vývoje. U posturálních 

funkcí je ještě možno diskutovat vlivy antropometrické dané konstitučním typem. Není 

však známa žádná studie, která by předpoklad vlivu somatotypu na posturu potvrdila 

(Kolář, 2009; Véle, 2006).  

 Udržování vzpřímeného držení závisí nejen na fyzikálních parametrech 

(gravitaci, hmotnosti, výšce těla, struktuře segmentů, vlastnostech oporné plochy, 

apod.), ale především na svalové aktivitě. Informace o měnících se podmínkách 

vnitřního i zevního prostředí přicházejí do CNS a ovlivňují stabilizační proces (Véle, 

2006). 

 Existuje více pohledů na vymezení pojmu postura. Někteří autoři v souvislosti 

s posturou omezují svůj pohled pouze na rovnovážné (balanční) funkce. Dle Raševa 

udržování rovnováhy bipedální osoby vertikalizovaného těla není totožné s posturální 

stabilizací a uvádí, že v klinických obrazech silně instabilních pacientů není v naprosté 

většině případů přítomna porucha rovnováhy. Také Kolář uvádí, že postura není 
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synonymem pro vzpřímený stoj na dvou nohách či sedu, nýbrž je součástí jakékoliv 

polohy a především každého pohybu. Postura je základní podmínkou pohybu a nikoliv 

naopak. Máme-li úmysl udělat nějaký pohyb, změní se klidová poloha v polohu 

pohotovostní (stand by), která přechází těsně před zamýšleným pohybem do účelově 

orientované polohy atitudy, ze které zamýšlený pohyb přechází ke svému cíli. 

Udržování nastavené výchozí polohy – postury – držení těla probíhá dynamicky přesto, 

že se jeví vnějšímu pozorovateli jako statická poloha (Véle, 2006).  Proto při zaujímání 

dané „statické“ polohy probíhá určitý pochod nebo proces, který čelí přirozené labilitě 

pohybové soustavy, jež je pro pohyb nutným předpokladem. A dle Koláře nejde tedy o 

zaujetí jednorázové stálé polohy, ale kontinuální „zaujímání“ stálé polohy. Schopnost 

zajistit takové držení těla, aby nedošlo k nechtěnému nebo nezamýšlenému pádu, 

nazýváme posturální stabilitou (Kolář, 2009). 

 Pojmem stabilita označujeme z biomechanického hlediska potřebnou míru úsilí 

k dosažení změny polohy tělesa z jeho klidové polohy. Dle Véleho se pojem stabilita 

používá při popisu chování pevných těles na podložce vzhledem k působení zevní síly. 

Uvádí, že lidské tělo nemá přesně definované tvarové vlastnosti pevného tělesa, proto se 

nedá mluvit u lidského těla o tvarové stabilitě, ale o aktivní stabilizaci polohy na pevné 

podložce, popř. o stabilizaci postury (Véle, 2006). Jako posturální stabilizaci můžeme 

tedy chápat aktivní (svalové) držení segmentů těla proti působení zevních sil, řízené 

centrálním nervovým systémem. Jde o aktivitu zpevňující segmenty (aktivní držená 

segmentů) těla, proti působení zevních sil, nejvíce síla tíhová. Posturální stabilizace je 

součástí všech pohybů, a to i když se jedná pouze o pohyb horních nebo dolních 

končetin (Kolář, 2006). Žádný cílený pohyb není možné vykonat bez úponové 

stabilizace svalu, který daný pohyb vykonává. Aktivita svalů, které stabilizují, 

automaticky vyvolá aktivitu dalších svalů, které s daným úponem souvisí. Každý pohyb 

segmentu je tak převáděn do celé postury (Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). 

 

Panjabi (1992) rozlišuje stabilizaci na dva typy.  

- Vnitřní segmentovou stabilizaci řízenou krátkými hluboko uloženými 

stabilizačními svaly, které tvoří tzv. hluboký stabilizační systém 

- Vnější sektorovou nebo celkovou stabilizaci řízenou delšími povrchněji 

uloženými svaly  
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Lze předpokládat, že stabilita osového orgánu (stabilita vnitřní) je základnou 

stability celkové (vnější). Vnitřní stabilita musí být ale sektorově proměnlivá – pružná, 

nikoliv rigidní, tak aby jiné sektory mohly svoji polohu účelově měnit (Véle, Čumpelík, 

Pavlů, 2001). Udržování stabilizované výchozí polohy realizuje osový orgán 

tzv. flexibilní segmentovou stabilizací páteře. Ta umožňuje pružnou a zároveň pevnou 

stabilizaci pohybových segmentů. Dle Junghanse je pohybový segment na páteři tvořen 

pružným spojením dvou sousedních obratlů meziobratlovou ploténkou, 

meziobratlovými klouby, vazivovými elementy a krátkými svaly spojujícími dva 

sousední obratle.  

  

2.2  Proces řízení posturální stabilizace 

 

Pro zajištění posturální stability je nutný neustálý přísun informací prostřednictvím 

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

Panjabi popsat součinnost 3 subsystémů, které považuje za rozhodující pro zajištění 

posturální stabilizace systému.  

1. Systém pasivní, zahrnující kostěný skelet, vazy, meziobratlové disky, kloubní 

pouzdra. Ty mají informační úlohu o postavení kloubu a o poloze jednotlivých 

segmentů vůči sobě. 

2. Systém aktivní zahrnuje svalový aparát, podílející na vlastní posturální 

stabilizaci motoriky 

3. Kontrolní systém zahrnuje proces řízení a regulace centrálním nervovým 

systémem 

 

Většina autorů se shoduje, že pro zajištění posturální stability mají zásadní význam 

tři složky: zraková, vestibulární a proprioceptivní (Vařeka, 2002). Proprioceptory, které 

hlásí informace o poloze a změnách polohy v muskuloskeletálním systému, o úhlové 

rychlosti a zrychlení na kloubech a v měkkých tkáních. Vestibuloreceptory mají 

podobné vlastnosti jako proprioceptory – hlásí o poloze hlavy v gravitačním poli. Proto 

je velmi důležité, aby CNS dostal kvalitní informaci o poloze hlavy vůči trupu, kterou 

zprostředkovávají proprioceptory krční oblasti. Další takovou důležitou oblastí, co se 

týče posturálně důležitých informací, je sakroiliakální skloubení a oblast nohou. 

Optická aference, která udává informace o poloze horizontu, tvaru, vzdálenostech apod. 
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Protože ale i slepci mají schopnost udržení postury, považuje se tato informace 

za vedlejší. Vliv mají také interoreceptory, uložené ve vnitřních orgánech a nociceptivní 

informace, ovlivňující posturální stabilizaci při změnách polohy a držení těla (Rašev, 

2010; Véle, 1997). Véle uvádí, že při výpadu některé senzorické složky je pohyb dále 

možný zvýšenou aktivací jiné smyslové složky.  

Brügger definoval 3 úrovně zpracování vstupní informace z jednotlivých receptorů, 

které vysílají data o okamžitém stavu polohy tělesných segmentů vůči sobě, o vlivech 

zevního i vnitřního fyzikálního i chemického prostředí, o směru gravitace apod. 

Všechny tyto informace jsou zpracovány na některých, popř. na všech třech úrovních. 

Výstupní informace se projeví v senzomotorice svalovou souhrou, která odpovídá 

hierarchickým řídícím procesům. Každý svalový stah je pak zároveň zdrojem další 

nové vstupní informace a vede k dalším regulačním zásahům do průběhu motoriky 

(Rašev, 2010). 

1. Kortikální úroveň – vnímání a interpretace různých vjemů 

2. Subkortikální – nastavení svalového tonu, řízení rovnováhy, koordinace jemné 

motoriky, volba automaticky se zapojujících posturálních programů a strategií a 

další. 

3. Míšní úroveň – aktivace alfa motoneuronů, nastavování citlivosti gamma 

motoneuronů, řízení intenzity reciproční inhibice,… 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že řízení posturální stabilizace je složitý dynamický 

proces a je nadřazeno spinální kmenové úrovni řízení. Jeho realizace probíhá v průběhu 

posturální ontogeneze jako součást zrání CNS a jeho účelová podstata spočívá 

v automatickém ovládání polohy (Kolář, 1998). Dle Véleho je činnost posturálního 

systému sice hrubě rámcově naprogramována (tzv. fixed patterns), ale přesto se 

průběžně přizpůsobuje současnému stavu zevního i vnitřního prostředí (Véle, 2006). 

Volba vhodného pohybového programu pro řešení dané situace je spojená 

s porovnáváním současného stavu s předchozí zkušeností. Z této činnosti se postupně 

vyvíjí specifické posturální programy. Tyto posturální programy ovlivňují konfiguraci 

osového orgánu, tj. držení těla. To nemusí být vlivem působení prostředí vždy výhodné, 

zejména utvářel-li se program dlouhodobým udržováním neměnné polohy. Takto 

změněné (vadné) držení se stává navyklým nevýhodným programem a může být 

následně zdrojem pohybových omezení často spojených s bolestí (Véle, 2006).  
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Vařeka (2002) dále dělí strategii posturálního zajištění na dvě skupiny a to 

na anticipatorní a reaktivní a druhé dělení je na strategii statickou, do které spadají např. 

rovnovážné reakce (balanční mechanismy) a dynamickou strategii, která přizpůsobuje 

postup řízení stability při jinak nezvládnutém působení zevních sil, čili přechází 

na program preventivního řízeného pádu. Kolář (2011) tohle druhé dělení ovšem 

nepovažuje za strategii zajištění posturální stabilizace, ale za strategii prevenci pádu a 

považuje pouze první oblast definovatelnou pro strategii stabilizace.  

Nemalý význam na držení těla a vybírání vhodného pohybového programu 

k dosažení posturální stabilizace má i lidská psychika. Tento vliv se projevuje jak 

vědomě tak i podvědomě. Stoj a držení těla je za únavy psychické či fyzické 

charakterizován zvýšeným napětím šíjových svalů, které se mohou při dlouhodobějším 

působením stresu až zkrátit, dostat hlavu do záklonu a následně do předsunutého držení. 

Je známo, že negativně ladění jedinci mají tendenci nastavovat držení těla více do flexe. 

Dá se říci, že určitá míra soustředění schopnost stabilizace zlepšuje, naopak nadměrná 

psychická tenze může být kontraproduktivní (Lajnerová, 2010; Rašev, 2010; Vařeka, 

2002). 

 

2.3 Stabilizační funkce svalů 

 

Na zachování stability pohybového systému se podílí svalový systém jako celek, 

tudíž se do stabilizace postury mohou zapojovat všechny svaly. Záleží vždy na výchozí 

poloze těla a na cíli motoriky. Janda (2004) definoval dvě různé svalové skupiny: určité 

svalové skupiny mají tendenci k hyperaktivitě, hypertonu až zkrácení a jiné svalové 

skupiny inklinují spíše k útlumu a oslabení. Tyto svaly nazývá „fázické“ nebo 

„tonické“. Také můžeme svalová vlákna dělit na pomalá, nebo také červená. Ta se 

uplatňují převážně při vytrvaleckých výkonech. A dalším typem jsou vlákna bílá, která 

se zapojují do akce při rychlých, či silových pohybech. Některé svaly, prostřednictvím 

odlišných částí, mohou být zastoupeny v obou skupinách. Je ale důležité si také 

uvědomit, že všechny svaly mají funkci posturální. Kvalita zajištění postury je pak dána 

tím, nakolik jsou jednotlivé svalové skupiny do posturální funkce včleněny a také záleží 

na stavu organismu. Stanford (2002) uvádí, že v případě akutní low back pain jsou 

mm.multifidi schopny převádět svá svalová vlákna typu I na typ II. Ideální posturální 

chování se blíží situaci, kdy jsou všechny klouby centrovány v klidu i v pohybu 
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(Malátová, 2006; Rašev, 2010; Suchomel, 2006). Dle Véleho není neutrální poloha 

segmentů v kloubu fixovanou polohou, ale je dynamicky udržována aktivitou svalů 

(Véle, 2006). 

V oblasti trupu se aktivují svaly uložené v několika vrstvách. Nejhlubší svaly 

zad jsou nejkratší a přesahují jeden segment. Ty slouží k udržení polohy v kloubu a 

označují se proto jako svaly stabilizační. Norris (2008) uvádí, že tyto drobné 

intersegmentální svaly mají asi sedmkrát více svalových vřetének než svaly „velké“. 

S tím souvisí významná proprioceptivní aferentace.  Těmto vnitřním svalům je 

přiřazována také anticipační úloha, tzn., že se mají aktivovat již několik desítek 

milisekund před zamýšleným pohybem a nastavit polohu obratlů do požadované 

postury. Mezi svaly s touhle vlastností se může hovořit také o m. transverzus 

abdominis, který se primárně zapojuje při pohybu horní končetiny v ramenním kloubu. 

Stejné výsledky, co se týká timingu svalů, byly dosaženy také pro bránici. Do skupiny 

intersegmentálních svalů se zařazují mm. interspinosi, intertransversarii, rotatores a také 

m. multifidus. Ten překračuje několik vrstev a je tedy na přelomu hluboké a střední 

vrstvy (Rašev, 2010; Suchomel, 2006; Véle, 2006).  

Druhá střední vrstva svalů přesahuje čtyři až šest segmentů a obsahuje hlavně m. 

longissimus, iliocostalis, semispinalis,… Třetí vrstvou jsou svaly, přesahující více než 6 

segmentů. Tyto svaly jsou často organizovány ve formě svalových smyček či řetězců. 

Popsány jsou například posteriorní a anteriorní šikmý řetězec, Vojta a Peters (1995) 

popisují tzv. první a druhý břišní řetězec. Mezi tyto svaly patří mimo jiné m. latissimus 

dorsi, m. trapezius, m. serratus ant., mm. scaleni, m. quadratus lumborum a další. Tyto 

svaly se aktivují při pohybech s většími změnami úhlu na kloubech a při větších 

destabilizačních silách (Suchomel, 2006; Rašev, 2010). Suchomel (2006) také uvádí, 

že  v mnoha případech mají tyto svaly tendenci k převaze v rámci svalového systému.  

 

2.3.1 Hluboký stabilizační systém páteře 

 

 V mnoha ohledech velmi diskutovaný pojem, v zahraniční i v naší literatuře 

popisován poněkud neurčitě. Lederman (2008) uvádí, že tento pojem přišel 

do podvědomí koncem roku 1990, kdy se objevily studie, poukazující na změnu 

aktivace svalstva trupu po poranění bederní páteře a u chronických pacientů s bolestmi 

bederní páteře. Kolář (2005) i Suchomel (2006) se shodují v názoru, že HSSP 
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představuje svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci během všech pohybů. Svaly 

HSSP jsou aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení (stoji, sedu). Doprovází každý 

pohyb horních i dolních končetin. Lajnerová (2010) vyčleňuje pro samotný termín 

HSSP pro lokální svaly páteře (krčního, hrudníku i bederního úseku) a funkční 

stabilizační jednotku bederní páteře (m. transverzus abdominis, svaly pánevního dna, 

bránici, mm. multifidi, m. serratus posterior inferior, kostovertebrální a iliovertebrální 

vlákna m. quadratus lumborum). Suchomel (2006), Lewit a Lepšíková (2008) nacházejí 

analogii z hlediska pravděpodobných funkcí v krátkých, spíše jedno – kloubových 

svalech na periferii i kořenových kloubech. Přikláním se k názoru Osborna (2007), 

který uvádí, že lokální stabilizace jako aktivita klíčové skupiny svalů (většinou 

v bederním či krčním regionu) má zajistit dobrou lokální stabilitu předtím, než oslovíme 

celý svalový aparát s cílem zlepšit stabilitu lokální.  

 

2.4 Dysfunkce posturální stabilizace 

 

 Společný jmenovatel různého posturálního chování za určitých situací můžeme 

shrnout do jednoho pojmu a to „posturální chování“. Jde o jakousi funkci, vlastnost 

organismu, která může v závislosti na vnitřních či zevních podmínkách dosahovat 

různých kvalit. Jak už bylo zmíněno, žádná změna v pohybovém systému není omezena 

pouze na lokální oblast, ve které se nachází, ale je projevena v systému jako celku a 

v tomto pojetí ji tedy i ovlivňuje. Tzn., že z funkčního hlediska jakákoliv změna v jedné 

struktuře musí být následována změnami v dalších strukturách pohybového systému 

(Suchomel, 2006). 

 Rašev (2010) uvádí totožnost posturální dysfunkce s porušením kybernetických 

stabilizačních procesů zpracování informace v neuronálních sítích v centrálním 

nervovém systému. Příčinou mohou být chronická přetěžování, stresy, opakované 

horečnaté stavy, whiplash injury a další. Také konstatuje posturální dysfunkci jako 

nejčastější příčinu bolestí dnešní doby. Ve své práci uvádí následující dělení 

posturálních poruch. 

- posturální dysfunkce z centrální příčiny. Dále možno dělit na strukturální a 

funkční. 

Obecně vzniká při změně zpracování informace v centrálním nervovém systému. 
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 Centrální strukturální porucha může vznikat při jakémkoliv zánětlivém, 

hemodynamicky významném, či expanzivním podnětu v CNS, úrazem, následným 

krvácením do částí CNS, které se podílejí na řízení stabilizačních funkcí. Tyto poruchy 

jsou většinou ireverzibilní, protože se v mnoha případech hojí jizvou, která má už jiné 

vlastnosti než původní tkáň. Funkční centrální porucha je mnohem častější, z převážné 

většiny zcela reverzibilní. Vznikají při výrazně změněném zpracování informace. 

Příčinou může být mozková kontuze, chronické únava, chronické monotónní 

přetěžování ad. 

- Periferní příčiny posturální dysfunkce.  

Vznikají při výraznější redukci aferentních signálů z proprioceptorů, vestibuloreceptorů 

a optické aference. Při strukturálních destruktivních projevech přímo zanikají, funkční 

příčiny jsou klinicky častější. Vznikají např. při imobilizaci, při monotónních 

činnostech atd. 

 

 Dysfunkce posturální stabilizace vede k poruše řízení svalové souhry, tudíž 

dochází ke špatnému timingu zapojování svalových skupin. Svaly pracují 

neekonomicky, energicky více náročně. Při dlouhodobé přetrvávající obtíži dochází 

ke svalovým dysbalancím - svalovým hypertoniím a svalovým útlumům, vzniku trigger 

pointů, tender pointů. To vše vede k bolestivým prožitkům, omezením svalové síly či 

pohybového rozsahu (Rašev, 2010). 

 

2.5 Možnosti ovlivnění stabilizace 

 

 Většina faktorů ovlivňujících posturální stabilizaci byla již uvedena. 

Terapeuticky lze ovlivnit vnějším zásahem tok aferentních signálů a tím ovlivnit i řídící 

proces v CNS. Nelze se ale zaměřovat na pouhé posilování svalů, ale je nutno působit 

především na svalovou koordinaci programově řízenou z CNS (Véle, et al., 2001). 

Rašev (1999) také považuje svalovou sílu v terapii posturálních poruch 

za nedostatečnou a uvádí, že optimalizací aferentních informací dojde k aktivaci 

ideálních posturálních reakcí. Tzn., že zvýšený tok aferencí z oblasti, která byla dříve 

zdrojem nocicepce, je předpokladem pro úpravu změněných pohybových programů 

a posturálních reakcí (Kolář, 2010).  
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Rašev (2010) definuje tři stupně posloupnosti technik při ovlivňování posturální 

stabilizace.  

- Jako první stupeň udává techniky ovlivňující aferentní informaci a redukující 

funkčně vznikající nociceptivní aferenci. Jde např. o myofasciální techniky, 

které působí detonizačně na místa, kde jsou posturální reakce nejvíce měněny 

svalovým tonem. Dále sem patří techniky manuální medicíny, PIR, AEK, … 

- Druhým stupněm posturální terapie představují techniky pracující s autogenním 

a recipročním tlumením ve svalových zřetězeních. Patří sem techniky PNF, 

cvičení s therabandem,… 

- U osob, u kterých nevedly předchozí techniky k trvalejšímu přeladění posturální 

stabilizace, použijeme techniky třetího stupně posturální terapie. Tyto přímo 

aktivují posturální reakce, neboli posturální souhry. Sem lze zařadit Vojtovu 

reflexní lokomoci, cvičení ve vývojových řadách, např. DNS dle Koláře, 

posturální terapie na ploše Posturomed dle Raševa, ad. 

 

2.6 Možnosti testování posturální stabilizace 

 

 Při testování je nutné si uvědomit, že systém vzpřímeného držení má mnoho 

kompenzačních a substitučních mechanismů. Proto se malá dysfunkce nemusí nutně 

projevit okamžitě, ale až v okamžiku, kdy jsou na systém kladeny vyšší nároky. Při 

vyšetření pomocí svalového testu může proto sval dosahovat maximálních hodnot, ale 

jeho zapojení v konkrétní posturální funkci je nedostatečné. Také prosté vyšetření 

kvality klidného stoje není vhodné. Proto je výhodné diagnostikovat během posturálně 

náročnějších úloh tak, aby se dané úlohy co nejvíce blížily denním činnostem        

(Kolář M., 2010; Kolář P.; 2009, Reinmann, 1999; Vařeka, 2002). 

 

Testy na posturální stabilizaci můžeme dělit na statické a dynamické. 

- Statické - volný bipedální stoj, Rhombergův test, tandemový Rhombergův test, 

Véleho test, stoj na jedné dolní končetině - single-leg stance (Tošnerová, 

Hvězdová, Miláček,  2004; Véle, 2006). 
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- Dynamické - vyšetření chůze a jejích modifikací, maximální volní výchylky 

ve stoji bez změny AC, člunkový běh, skok na jedné dolní končetině – single  

leg hoop test horizontal/vertical, skok sounož vertikálně (Vařeka, 2002; Véle, 

2006). 

Přestože se jedná o testy v praxi hojně využívané, k jejich nevýhodě patří subjektivita 

při posuzování a s tím související špatná objektivizace výsledků. 

 

2.6.1 Klinické testy pro vyšetření posturální stabilizace 

 

 Kolář (2006) předkládá soubor testů, zaměřujících se na vyšetřování poruch 

v lumbální oblasti, které sledujeme u většiny pacientů s vertebrogenními obtížemi. Tyto 

mají charakteristické odchylky ve stabilizační funkci svalů ve srovnání s vývojovým 

vzorem. Testy ovšem nevypovídají o celkové posturální stabilizaci těla.  

 Tento neúplný výčet testů sem uvádím spíše jako ukázku příkladu testování a 

vyhodnocování posturální stabilizace.  

 

Vyšetření dechového stereotypu 

Hodnocení stereotypu dýchání umožňuje posoudit aktivaci bránice a její spolupráci, 

resp. funkční vztah s břišními svaly. Rozdělujeme na dýchání brániční a kostální. 

Vyšetření je možné provádět v různých polohách, palpuje se dolní hrudník a některé 

auxiliární svaly. 

 

Extenční test 

Za předpokladu insuficience stabilizačního systému páteře se při extenzi, kdy leží 

vyšetřovaný vleže na břiše, zvedá hlavu nad podložku a provádí pohyb do mírné 

extenze páteře, výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo, minimálně se aktivuje dolní 

část laterální skupiny břišních svalů, nadměrně se zapojuje svalstvo ischiokrurální.  

 

Test flexe trupu 

Při posuzování chování hrudníku během flekčního pohybu, sledujeme zapojení břišních 

svalů, bránice, postavení hrudníku a hlavy, palpujeme dolní nepravá žebra 

v medioklavikulární čáře. Vyšetřovaný je v poloze lehu na zádech a provádí pomalou 
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flexi krku a postupně i trupu. Při patologii dochází především ke kraniálnímu pohybu 

klíčních kostí, vyklenutí břišní stěny, nádechovému postavení hrudníku. 

 

Test flexe v kyčli 

Může se vyšetřovat v poloze lehu na břiše a vsedě. Vždy sledujeme aktivitu zapojení 

břišních svalů a jejich chování a aktivitu svalů inzerujících na horní hrudní aperturu – 

stabilizaci hrudníku, popřípadě v sedu souhyb páteře a pánve.  

 

Test extenze v kyčli 

Posuzujeme podíl svalové aktivity na extenzi mezi gluteálními svaly, extenzory páteře, 

ischiokrurálními svaly a laterální skupinou břišních svalů. Pacient leží na břiše a HKK 

má podél těla. Projevem stabilizační nedostatečnosti je anteverze pánve, prohloubení 

bederní lordózy a kyfotizace Th/L přechodu.  

 

2.6.2 Posturografie 

 

 Posturografie je velmi často využívanou metodou kvantifikace a objektivizace 

nestabilizace při různých poruchách. Přestože nesporně umožňuje objektivní hodnocení 

stabilizace stoje, o její definici a zejména jasném určení hodnotících parametrů se stále 

vedou diskuze. Na základě sympozií o posturografii 1979 a 1981 se standardizovaly 

základní podmínky testování posturální stability z hlediska terminologického, 

konkrétních podmínek testování, výběru a hodnocení nasbíraných dat (Nováková, 

Tichý, Ťupa, 2001).  

 Posturografie se běžně dělí na statickou, při které je zkoumán klidný vzpřímený 

stoj a dynamickou, která se zabývá odpovědí organismu na změnu sil působících na 

testovaný subjekt. Jde o metodu měření reakční síly podložky silovou plošinou. Tato 

silová plošina pracuje na principu piezoelektrickém a tensometrickém. V posturografii 

se pracuje s termíny jako „Centre of Mass“ (COM), Centre of Gravity“ (COG) a 

„Centre of Preassure“(COP). COM je podle Vařeky (2002) „hmotný bod“, do kterého je 

soustředěna hmotnost celého těla ve vztažném systému. Lze jej definovat pouze jako 

těžiště a stanovit jej můžeme pomocí různých experimentálních, grafických a 

matematických metod jako průměr všech COM. COP, který Winter (1995) definuje 

jako působiště vektoru reakční síly podložky. Po matematickém přepočtu koreluje tento 
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parametr s projekcí těžiště do opěrné báze – COG (center of gravity). COP je shodné 

s COG pouze v případě dokonale tuhého tělesa. Tím lidské tělo tvořené řadou segmentů 

rozhodně není. Je proto omylem ztotožňovat COP s COM či COG (Kolář, 2010; 

Míková 2009). 

 Celé měření schopnosti posturální stabilizace je založeno na měření časového 

průběhu charakteristických veličin a na následném srovnávání výsledků s parametry 

stability, z nichž nejčastěji bývají sledovány COG, trajektorie COG, úhlová rychlost 

COG (COG sway velocity), index působící vertikální síly, rozložení zatížení dolních 

končetin a vychýlení těžiště k hranicím opěrné báze (Lajnerová, 2010).  

 Další oblastí testování v posturografii je vyšetření automatických balančních 

reakcí na vnější podněty. Takovým podnětem může být např. translační nebo rotační 

pohyb plošiny nebo simulace podnětu či změny vizuální scény pomocí virtuální reality. 

Hodnotí se latence posturálních reakcí a z průběhu některé ze složek reakční síly v čase 

velikost amplitudy a délka reakce (Míková, 2010). Rašev (2010) ale uvádí, že 

destabilizace plošiny by se neměla provádět zevními podněty, protože to není přirozené. 

Různé pohyby plošiny např. v dopravních prostředcích jsou již častější, ale s počtem 

vnitřních destabilizací se stále nedají srovnat (Kolář, 2010). Naopak nestabilní plošina 

Posturomed tyto otázky respektuje. 

 

2.6.3 Posturomed a posturální somatooscilografie 

 

 Posturomed je neuro – ortopedická pomůcka k testování a ovlivnění posturální 

stabilizace. Je určena především pro terapii patologických posturálních reakcí, obzvláště 

intersegmentální instability a funkční nestability nosných kloubů. Dále se používá při 

léčbě bolestí zad, zvláště pak u chronických pacientů, v léčbě dalších funkčních bolestí 

pohybového aparátu a neméně jako koordinační trénink. Zásadně se odlišuje 

od tzv. nestabilních ploch pro senzomotorické cvičení za prvé tlumením výkmitů a 

za další tím, že umožňuje dávkovatelnou instabilitu neboli nastavitelné stupně 

instability plošiny (Rašev, 1995, 1999, 2010). 
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Posturomed byl vyvinut v roce 1993 MUDr. Raševem ve spolupráci s firmou 

Haider Microswing v Německu.  Skládá se z plošiny 80x80 cm, která je v rozích 

zavěšena na pružných závěsech. Jedna z nejdůležitějších vlastností plochy je možnost 

nastavit tlumení kmitu, tudíž umožňuje regulaci obtížnosti podle individuálních potřeb 

cvičícího. Celkem lze nastavit na 3 stupně instability. Při změně těžiště osoby stojící 

na posturomedu dojde k rozkmitání plošiny s tendencí k ustálení. Plošina osciluje 

ve všech směrech, i když svislá složka je málo patrná (Melecký, 2008; Rašev, 2010; 

Lajnerová, 2010). 

Posturální somatooscilografie (PSOG) je vlastně posturografií, při které vzniká 

záznam projekce COP na definovaně instabilní ploše Posturomed, znesnadňujících 

stabilizaci těla ve standardizovaných situacích (Rašev, 1994). PSOG se skládá 

z vyšetřovací plochy Posturomed, akcelerometru připevněného na spodní ploše 

Posturomedu, z měřícího boxu, z kterého se přenášejí data do počítače, ve kterém se 

sbírají v programu Microswing. Tato data se přenášejí do programového prostředí 

Matlab a vyhodnocují se v programu Posturomed Commander (Rašev, 2010; Melecký, 

2008). 

Rozdíl oproti klasické posturografii vidí Rašev (2010) zejména ve využití 

definovaného provokačního testu stand/step na instabilní ploše Posturomedu, který 

provokuje řízení segmentální stabilizace k činnosti na vyšší úrovni a vyšetřování 

motoriky při kráčení a zastavení (podobně jako při chůzi), aniž by byla využívána 

pomocná stabilizace setrvačností. Výrazný rozdíl oproti běžnému testování 

v posturografii je v tom, že právě tento provokační test obsahuje i anticipační složku 

pohybu, která je velmi důležitou součástí posturálních reakcí. Také uvádí rychlé 

odhalení posturální dysfunkce u jinak latentně instabilních osob, v důsledku rychlého 

vyčerpání posturálních rezerv.  Během 8-sekundového definovaného stoje na jedné 

končetině se vyhodnocují krátkodobé a dlouhodobé posturální reakce a to opakovaně, 

aby se vyloučily náhodné jevy (Rašev, 2011). 

 

2.6.4 Posturomed Commander a parametry podle Meleckého 

 

Pro zpracování dat při měření na Posturomedu byl na katedře kybernetiky 

ČVUT v roce 2008 vypracován Romanem Meleckým program Posturomed 

Commander. Program je určen specificky pro standardizovaný test „3 kroky – stoj 
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na jedné noze“. Slouží pro analýzu, vizualizaci, rozpoznávání a klasifikaci posturálních 

dat Zpracovávaná data jsou zaznamenávána z Posturomedu a Propriomedu programem 

Bioswing 6.0 pomocí akcelerometru (Kolář, 2010; Melecký, 2008). 

Za svůj nejvýznamnější přínos v této práci považuje Melecký (2008) navržení 

metody pro diagnostiku posturálních poruch. Udává, že jeho algoritmus je schopen 

nalézt velké množství parametrů analyzovaných signálů a extrahovat z těchto mnoha 

parametrů jen takové, které mají vypovídající hodnotou o charakteru vstupních dat a 

tyto příznaky následně použít k analýze úspěšnosti terapie či ke klasifikaci celkové 

schopnosti posturální stabilizace probanda. Při zkoumání jednotlivých parametrů použil 

Melecký statistickou metodu ANOVA (analysis of variance), neboli analýzu rozptylu 

jednotlivého třídění. Pomocí ANOVA je možné z extrahovaných parametrů a jejich 

rozdělení do tříd spočítat jejich střední hodnoty a rozptyly a tím stanovit jejich závislost 

nebo nezávislost. Z původních 355 hodnot parametrů bylo nejprve vybráno 16 

parametrů s předpokládanou vypovídající hodnotou, později byla tato skupina omezena 

na 7 finálních parametrů, které Melecký nazývá „příznaky“. Na základě těchto 

parametrů lze potom rozhodnout o schopnosti posturální stabilizace probanda. 

 

· Průměrný koeficient útlumu 

· Průměrný faktor kvality 

· Průměrné procento ustálení vůči počáteční amplitudě 

· Průměrný stupeň stability 

· Počet ustálení pod hranici 10% 

· Počet ustálení nad hranici 15% 

· Průměrné diference vůči obálce Dr.Raševa – bremsen offen 

 

 Aby bylo možné stabilitu náležitě ohodnotit, je třeba použít klasifikátor, který 

k jednotlivým naměřeným parametrům přiřazuje třídy. Podle charakteru signálu 

rozdělujeme probanda do jedné z následujících tříd: 

 

1) stabilní (celkový stupeň stability 1) 

2) mírně nestabilní (celkový stupeň stability 2) 

3) silně nestabilní (celkový stupeň stability 3) 

Čtvrtou třídou je 0 – neznámá hodnota. 
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Tabulka pro hranice klasifikace do jednotlivých tříd: 

 

 Hranice pro klasifikace do tříd 

Parametr 1 2 3 

Průměrný koeficient útlumu ˂1.0 a více) ˂0,6 – 1.0) (0,6 a méně) 

Průměrný koeficient utlumené 

energie 
˂10.52 a méně) (10.52 – 16.6) (16.6 a více) 

Průměrné procento ustálení ˂13 a méně) (13 – 21 ˃ (21 a více) 

Průměrný stupeň stability ˂1.55 a méně) (1.55 – 1.95 ˃ (1.95 a více) 

Počet ustálení pod hranici 10% ˂10 a více) ˂5 – 10) (5 a méně) 

Počet ustálení nad hranici 15% ˂2 a méně) (2 – 6 ˃ (6 a více) 

Průměrné diference proti 

ideální obálce 
(0 – 44 ˃ (44 – 75 ˃ (75 a více) 

Tabulka 1: Hranice klasifikace do tříd u jednotlivých parametrů (Melecký, et al., 2011). 

 

 Melecký (2008) konstatuje, že pro data měřená na zabrzděné plošině 

posturomedu nemají extrahované příznaky potřebnou vypovídající hodnotu, a proto se 

tato data pomocí Posturomed Commander for Windows nedají vyhodnotit. Lze hodnotit 

jen data naměřená na zcela odbrzděné plošině posturomedu. Melecký také uvádí, že 

na základě nalezených příznaků není možné klasifikovat data probandů podle jejich 

patologií. O diagnózách probandů tyto příznaky nemohou mít žádnou vypovídající 

hodnotu (Kolář, 2010; Lajnerová, 2010; Melecký, 2008). 

 

2.6.4.1 Parametry podle Meleckého 

 

Parametr 1 – Koeficient útlumu 

 Prvním finálním parametrem, který Melecký (2008) definoval, je koeficient 

útlumu. Vypočítá se jako logaritmus dvou po sobě následujících amplitud dělených 

průměrnou periodou. Vzhledem k velké variabilitě dat s převážně častým výskytem 

odchylek od ideálního tlumeného průběhu signálů je tento koeficient logaritmického 

poklesu útlumu pro účely nově vzniklého programu předefinován jako podíl první 

amplitudy a aritmetického průměru druhé a třetí.  
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Byly počítány koeficienty útlumu kmitů pro první lokální maxima obálky, pro 

10 signálů na ose X a pro 10 signálů na ose Y. Poté byl vypočten aritmetický průměr 

z těchto 20 hodnot a ten přestavuje konečnou hodnotu koeficientu útlumu kmitů. 

Na základě prvních třech naměřených amplitud a z koeficientu útlumu lze 

znázornit exponenciální pokles tlumeného signálu tak, jak by vypadal při předpokládané 

stabilizaci pacienta na základě prvních tří amplitud. 

 

Obecně se dá tedy říci, že čím vyšší hodnota parametru 1, tím je schopnost stabilizace 

lepší. 

 

Parametr 2 – koeficient utlumené energie Q 

 Udává poměr utlumené energie oscilátoru (člověk a Posturomed) k průměrné 

hodnotě energie utlumené během jedné periody. Hodnota Q tedy určuje, jak rychle 

plošina Posturomedu ztrácí svou energii – jak rychle se kmity zcela utlumí, tzn., že čím 

více se spotřebuje energie, tím více se utlumila soustava a tím menší je výsledná 

hodnota. 

 

 

Lze tedy říci, že čím nižších hodnot parametr nabývá, tím je schopnost stabilizace lepší 

(Melecký, et al., 2011, Rašev, 2008). 

Obrázek 1: Srovnání dobré stabilizace s vysokým koeficientem útlumu, znázorněný černou přerušovanou 

čárou (vlevo), se špatnou stabilizací s nízkým koeficientem útlumu (vpravo) (Rašev, 2008). 
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Parametr 3 – průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou 

Průměrné procento ustálení porovnané s maximální amplitudou udává hodnotu 

bodu ležícího na obálce, který se objevuje jako nejmenší hodnota amplitudy signálu. 

Hodnota tohoto bodu je vyjádřená v procentech vůči první maximální amplitudě 

(Rašev, 2008). 

 

 

Čím nižších hodnot parametr nabývá, tím lepší se předpokládá schopnost posturální 

stabilizace.  

 

Parametr 4 – průměrný stupeň stability 

 Jedná se o souhrnný parametr krátkodobé stabilizace, který ohodnocuje 

průměrnou hodnotu nejmenších amplitud signálu, ve škále od 1 – 3. Výsledná známka 

tedy nabývá hodnot 1 = ideální stabilizace, 2 = mírná instabilitu, 3 = silná instabilita.  

Za překonání hranice 10% je signál ohodnocen stupněm 1, za překonání hranice 15% je 

signál ohodnocen stupněm 2, za nedosažení hranice ani 15% je signál ohodnocen 

stupněm 3. Souhrnně se v tomto parametru 4 vyhodnocuje 20 hodnot a pak se udělá 

aritmetický průměr. Čím nižších hodnot parametr nabývá, tím lepší se předpokládá 

schopnost posturální stabilizace. 

 

Parametr 5 – Počet ustálení pod hranici 10% 

 Melecký (2008) dále uvádí, že při pozorování dat zdravých jedinců docházelo 

ke stabilizaci na plošině Posturomedu zpravidla při dosažení 10% nebo menší amplitudy 

oproti amplitudě počáteční. Čím víckrát proband tuto hranici pokoří, tím je schopnost 

stabilizace lepší. Maximální hodnota tohoto parametru je 20 (deset měření na ose X, 

deset měření na ose Y).  

 

Parametr 6 – Počet ustálení nad hranici 15% 

 Tento úzce souvisí s předchozím parametrem, jeho hodnocení je ale přesně 

opačné – totiž čím menší je počet ustálení nad hranicí 15% amplitudy vůči amplitudě 

počáteční, tím se předpokládá lepší schopnost stabilizace.  
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 Samotné hranice 10% a 15% jsou ale silně závislé na rozkmitání plošiny během 

tří kroků mezi měřeními, což ovlivňuje více faktorů než měřená schopnost stabilizace, a 

to dle Lajnerové (2010) mírná tolerance variability chůze, především její rychlosti.  

 

Parametr 7 – Průměrné diference vůči obálce Dr. Raševa – bremsen offen 

 Podle Lajnerové (2010) má tento poslední parametr největší výpovědní hodnotu 

při posuzování schopnosti posturální stabilizace. Jedná se o extrahovanou a 

průměrovanou obálku z dat referenčních probandů a z dat měření Dr. Raševa osobně, 

jejichž průběhy jsou uvažovány jako ideální. Parametr je počítán jako absolutní hodnota 

rozdílů obálky signálů a ideální obálky. 

 

 

 

Čím nižších hodnot parametr nabývá, tím lepší se předpokládá schopnost posturální 

stabilizace. 
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 3 KRČNÍ PÁTEŘ – TVAROVÉ ZMĚNY 

  

 Krční páteř je nejpohyblivější a snad i nejzranitelnější částí osového orgánu. 

Jejím úkolem je podpírání hlavy, vytváří ochranu pro spinální míchu, oběhové 

struktury, jugulární žíly a krční část sympatického kmene. Je místem vzniku tonických 

šíjových reflexů, které ovlivňují posturální svalstvo (Lewit, 1996; Novotná, 2011). 

Vlivem působení zevního i vnitřního prostředí, dochází k různým tvarovým změnám, 

které můžeme zaznamenávat ve frontální i sagitální rovině a také kombinovaně. Mezi 

nejčastější poruchu statiky a změnu držení v krční oblasti je předsunuté držení hlavy a 

krku. Pro tohle držení je charakteristický vliv převládajících svalových dysbalancí, 

pohybové omezení a celkový tvar zakřivení krční i hrudní páteře, jež bude popsáno 

v následujícím textu. 

 

3.1 Funkční anatomie krční páteře 

 

 Lewit (1996), Kapandji (2008) a další rozdělují krční páteř na dva zcela odlišné 

úseky a to na kraniocervikální spojení mezi záhlavím a C2 a na úsek od C3 po C7, tzv. 

cervikobrachiální sektor. Někteří jiní autoři používají dělení na části tři, kdy doplňují o 

střední a dolní krční páteř, přecházející v cervikotorakální přechod (Čemusová, 2008; 

Rychlíková, 2009) a Bogduk (2000) uvádí funkční dělení krční páteře na úseky čtyři. 

Podle toho můžeme říci, že krční sektory nejsou striktně anatomicky ohraničené, ale že 

se v mnoha případech překrývají. Páteřní sektory mají funkční i klinický význam a 

narušení funkčních vztahů jednotlivých sektorů se promítá do symptomatologie poruch, 

které v této oblasti mohou vznikat (Dylevský, 2009, Lewit, 1996). 

Základní funkční prvek axiálního segmentu považujeme pohybový 

segment  (viz. kapitola 2.1) a především jeho jednotlivé skladebné komponenty. Jako 

v jiných úsecích páteře je rozsah pohyblivosti v krční oblasti úměrný šířce 

meziobratlové destičky. Ta bývá největší v segmentech C4/C5 a C5/C6. Páteř je v této 

oblasti nejpohyblivější (Lewit, 1996). Meziobratlové ploténky se laterálně zužují, 

vytváří tak malou mezeru, která se nazývá unkovertebrální spojení. Jsou utvářeny tak, 

že omezují laterální flexi a usnadňují předklon a záklon. Unkovertebrální spojení jsou 

místem častých degenerativních změn, zvaných unkovertebrální neartrózy (Rychlíková, 

2009).  
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Za dominantní článek celého axiálního systému těla se považuje horní krční 

sektor, respektive kraniocervikální spojení. To tvoří přechod mezi pevnou a hmotnou 

hlavou a mezi méně hmotnou a flexibilní krční páteří. Z tohoto sektoru jsou zbývající 

axiální systémy ovlivňovány a aktivovány. Zahrnuje oblast lebeční báze se všemi spoji 

lebky a osového skeletu. Dylevský (2000) tam dále zahrnuje i čelistní klouby a také 

mechaniku žvýkání. Z mechanického hlediska je tahle oblast značně namáhána a stává 

se místem snížené odolnosti proti přetížení, tzv. locus minoris resistentiae (Lewit, 1996; 

Véle, 1997).  

První krční obratel, atlas, který je spojen s 23 svaly, se při pohybu hlavy a krční páteře 

chová tzv. paradoxně. To znamená, že se atlas chová téměř jako pasivní spojka mezi 

hlavou a krční páteří. Např. rotace atlasu je iniciována přes aktivitu 

m. sternocleidomastoideus a m. splenius capitis, které se na atlas přímo neupínají a 

rotace atlasu se tak děje pasivně jako následek pohybu hlavy. Pasivní pohyblivost je 

nejvíce patrná při flexi a extenzi krční páteře, kdy se atlas pohybuje paradoxně 

(Čemusová, 2008). Atlas vlastně nahrazuje meziobratlovou ploténku mezi hlavou a 

druhým krčním obratlem (Rychlíková, 2009).  

Hlavním pohybem v atlantookcipitálním skloubení je anteflexe a retroflexe v rozsahu 

asi 16°. Při předklonu kloužou kondyly kosti tylní nazad a během retroflexe dopředu. Je 

zde možná i nepatrná rotace, která je prokázána jako synkineze během lateroflexe hlavy 

a malý úklon do strany, který je provázen rotací v opačném směru (Lewit, 1996). 

Významnou složkou je vazivová struktura hlavových kloubů, která jednak umožňuje 

exkurzibilitu a jednak zajišťuje pohyby.  

Skloubení mezi atlasem a axisem je kloubní spojení mezi dens axis a předním obloukem 

atlasu. V celém tomto skloubení funguje dens axis jako čep, okolo kterého se atlas 

(upevněný klouby a ligamentum transverzum) otáčí (Čihák, 2001). Hlavním pohybem 

je tedy rotace, která je v průměru 25°, ale může dosáhnout až 40°. Při větších rotacích 

hlavy se rotace přenáší do kaudálnějších segmentů od C2 až po Th3, dochází současně 

s rotací také k úklonu k téže straně (Lewit, 1996; Rychlíková, 2009). Je to nejčastější 

pohyb hlavy, který vzniká při sledování okolí. Začíná pohybem očí, který je určován 

okamžitou potřebou (asi 99% pohybu krční páteře je iniciováno potřebou natočení 

hlavy), pokračuje pohybem hlavy s postupnou aktivací segmentů proximodistálním 

směrem (Kříž, Majerová, 2010; Véle, 1997, 2006). Rotace horní krční páteře je 

limitována reologickými vlastnostmi kloubních pouzder laterálního atlantoaxiálního 

skloubení a ligamentum alare. Ligamentum alare spolu s ligamentum transverzum 
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atlantis limitují pohybový rozsah nejen do rotace, ale také do lateroflexe a extenze 

(Čemusová, 2008; Rychlíková, 2009).  

Jak už bylo výše řečeno, považuje se horní krční páteř za tzv. locus minoris 

resistentiae a to konkrétně z důvodu odstupu míšních nervů a přechod arterie vertebralis 

od baze lební k prvnímu krčnímu obratli. Jsou to místa častých útlaků při změně 

biomechanických parametrů uvnitř celého cervikálního regionu. Většina negativních 

klinických projevů je způsobena změnou průchodnosti intervertebrálního foramina, 

vlivem omezení hybnosti při degenerativních změnách nebo při zúžení páteřního kanálu 

pod 8-12 mm v příčném průřezu (Čemusová, 2008). 

 Od třetího obratle po sedmý již budu hovořit jako o dolní krční páteři. Její 

obratle už mají typický tvar a složení – obratlové tělo, obratlový oblouk, dva příčné 

výběžky s foramen transverzarií a jeden rozdvojený spinální výběžek. Od druhého 

krčního obratle se vyskytují individuální rozdíly ve tvaru a stupni rozdvojení trnového 

výběžku (Čemusová, 2008, Čihák, 2001). Trnové výběžky na krční páteři jsou poměrně 

krátké. Větší trnový výběžek má C2, protože na jeho plochách začínají mohutné krční 

svaly. Největší trnový výběžek má ale obratel C7, označovaný jako vertebra prominens. 

Ne vždy ale tohle musí být pravda, někdy můžeme hledat největší trnový výběžek i u C6 

nebo Th1. Sklon kloubních plošek může být variabilní. Udává se od 40° do 70°. Tahle 

variabilita je závislá na postavení a průběhu krční páteře (Rychlíková, 2009). 

V oblasti dolní krční páteře se nacházejí důležité struktury nervové i cévní. 

Oběhový systém na krční páteři a hlavě tvoří arteria carotis a arteria vertebralis, 

procházející skrz foramina intervertebralia. Zejména záklon se současnou rotací 

ovlivňují cirkulaci v této arterii. Při záklonu se podráždí autonomní nervová vlákna 

podél arterie a vznikne cévní spazmus omezující prokrvení mozku. Dojde k pocitu 

pohybové nejistoty až závrati, může dojít až ke ztrátě vědomí. Také n. phrenicus 

inervovaný ze segmentu C4, má přímý vliv na dýchání a funkční stav bránice. A to jak 

ve smyslu hypo, tak hypertonu bránice. Její spazmus může, mimo jiné, vést 

k segmentové poruše velmi vzdálené dolní krční páteři, a to vzhledem k úponu lumbální 

části bránice k tělu L1-2 a ke 12. žebru, až do lumbálních segmentů. Také jsou výstupy 

plexus brachialis ve fisura scalenorum, plexus cervicalis, n. vagus, lymfatický systém 

krční. Tyto všechny struktury mají vztah jak ke skeletu, tak k vazům a svalům. 

Morfologické i funkční změny na těchto strukturách omezují pohyb, vytvářejí zdroje 

nociceptivní informace a další soubor poruch, který zahrnujeme pod pojem 

cervikobrachiální syndrom (Véle, 2006; Čemusová, 2008; Janda, 2004). 
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3.2 Svaly krční oblasti  

 

 Svaly v oblasti krčního regionu můžeme dělit podle jejich délky, na svaly krátké 

a dlouhé. Dlouhé svaly zasahují do více páteřních segmentů, často se s páteří přímo 

nespojují. Také se označují jako svaly pohybující regionem, měnící hlavní tvarovou 

charakteristiku regionu. Mezi krátké svaly zařazujeme tzv. hlubokou vrstvu svalů, které 

obklopují kostěné útvary páteře a převážně mají funkci stabilizační pro páteř a pro 

polohu hlavy v prostoru (Čemusová, 2008; Véle, 2006).  

V anatomických učebnicích (Čihák, 2001; Netter, 2010) se více setkáme s dělením 

podle svalového uložení. 

- Jak již bylo zmíněno, hluboká svalová vrstva, ležící přímo na obratlech, jak 

zepředu, tak zezadu, propojuje jednotlivé obratle mezi sebou a má význam pro 

segmentální stabilizaci. V přední hluboké vrstvě převládá složka fixační, která 

omezuje lordózu. V zadní hluboké vrstvě krátkých svalů převažuje nastavování 

a udržování střední polohy obratlů. Převažuje extenze, která zvyšuje krční 

lordózu. Tyto svaly bývají souhrnně nazývány vzpřimovače trupu, musculus 

erector spinae. Dle Véleho (2006) jsou tyto, tzv. autochtonní svaly, primárně 

účastni pohybu, předchází aktivitě svalů povrchových, proto jim nelze přičítat 

pouze funkci stabilizační.  
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Následující tabulka (vypsáno z Čiháka, 2001), předkládá výčet svalů hluboké vrstvy 

krční páteře, které mají výše uvedené vlastnosti: 

 

Název svalu Začátek Úpon  

m.splenius cervicis Th3 C1-3 

m.splenius capitis Linea nuchae, C3-Th3 Occiput, proc. Mastoideus 

m.longissimus cervicis, 

capitis 
Th1-4, C3-7 C2-5, occiput 

m.iliocostalis cervicis Costa I – III (až V) C 4-5 

m.semispinalis cervicis C7-Th4, Th5 proc. trans. C2-6, C7 proc. spinosus 

m.semispinalis capitis Th1-5 Occiput 

mm.multifidi C4-7 C2-7 

mm.interspinales C3-7 C2-6 

mm.intertransverzarii C2-7 C1-6 

m.rectus capitis post. maj. C2 Occiput 

m.rectus capitis post. min. C1 Occiput 

m.obliquus capitis inferior C2 C1 

m.obliquus capitis superior C1 Occiput 

m.longus capitis C3-6 Occiput 

m.longus colli C1 add C7 C2-3 

m.rectus capitis lateralis C1 Occiput 

m.rectus capitis anterior C1 occiput 

Tabulka 2: Výčet svalů hluboké vrstvy krční páteře (Čihák, 2001). 
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- Střední a povrchová vrstva svalů jejich funkcí zahrnuje spíše změnu polohy, 

pohyb než jen držení. Jejich doménou je měnit trajektorii pohybu a globální tvar 

regionu. Tyto svaly mají větší délku i hmotnost a proto také vyvíjejí větší silový 

moment, nežli svaly krátké. 

 

Název svalu Začátek Úpon 

m.sternocleidomastoideus Clavicula, sternum Proc. Mastoideus 

m.mylohyoideus mandibula Os hyoideum 

m.digastricus mandibula Os hyoideum 

m.stylohyoideus Proc. styloideus Os hyoideus 

m.geniohyoideus mandibula Os hyoideum 

m.sternohyoideus clavicula Os hyoideum 

m.sternothyroideus sternum, costa prima Os hyoideum 

m.thyrohyoideus Cartilago thyreoidea Os hyoideum 

m.omohyoideus Os hyoideum Scapula 

m.scalenus anterior C3-6 Costa prima 

m.scalenus medius C2-7 Costa prima 

m.scalenus posterior C5-6 Costa II 

m.trapezius Occiput, 1-3 thoracic vertebrae Acromion, clavicula, spina scapulae 

m.levator scapulae 1-4 cervical vertebrae scapula 

m.serratus posterior sup. Linea nuchae, C6-7, Th1-2 Costa II, III 

m.rhomboideus min. C 6-7 scapula 

Tabulka 3: Výčet svalů střední a povrchové vrstvy krční páteře (Čihák, 2001). 
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3.3 Biomechanika  

 

3.3.1 Biomechanické aspekty biologických materiálů 

 

Obecně jsou všechny biologické materiály závislé na historii deformace a 

podléhají procesu stárnutí, jsou závislé na typu a uspořádání tkáně. Základním 

stavebním prvkem jsou vlákna elastinu a kolagenu. Poměrné zastoupení těchto dvou 

složek a jejich prostorové uspořádání spolu s výskytem amorfní mezibuněčné hmoty a 

minerálních látek určuje konečné mechanické vlastnosti. Vlastnosti biologických 

materiálů jsou dokonale přizpůsobené svojí funkci (Valenta, 1997; Souček).  

 

Následující tabulka ukazuje obecné mechanické vlastnosti biologických materiálů: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitějšími veličinami reologického modelování a utváření tvarových variací 

biomateriálů jsou elasticita, plasticita a viskozita (Souček).  

- Elasticita je jedna ze základních reologických vlastností svalové tkáně. 

Umožňuje biologickým materiálům měnit tvar tak, že po odeznění zátěžné síly 

se tvar vrací ke své původní podobě. Určité elastické vlastnosti má i tkán 

vazivová, která taktéž působí na formování dané oblasti, nicméně dokáže tyto 

vlastnosti oproti svalu měnit relativně pomalu.  

- Plasticita je vlastnost charakteristická pro svoji ireverzibilitu. Jedná se o 

deformační změny, které často vypovídající o změně orgánu. 

Panjabi (2001) popisuje viskoelastické vlastnosti svalové tkáně pomocí 

tříprvkového viskoelastického modelu. Jedná se o kombinaci Kelvinova a Maxwelova 

Obrázek 2: Obecné mechanické vlastnosti biologických materiálů (Souček). 
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tělesa. Maxwelovo těleso je modelem napodobujícím chování tekutin. Jedná se o 

sériové zapojení pružiny a tlumiče, kdy při působení zevní tahové síly může dojít 

k deformaci pružiny. Při působení této zátěžné síly i přes deformaci pružiny, může dojít 

k deformaci tlumící složky. Kelvinovo těleso je paralelní zapojení pružiny a tlumiče, 

z toho důvodu případná deformace tělesa nastává postupně, pružina se nastavuje podle 

tuhosti tlumiče. Pružina E0 udává okamžitou deformaci, která je také závislá na tuhosti 

tlumiče (Panjabi, 2001; Čemusová, 2008). 

 

 

 

  

 

 

 

Panjabi (1996) dále popisuje tři zóny jako tři možnosti zatížení tříprvkového 

modelu. Charakterizuje zónu neutrální (NZ), která je místem největší flexibility či 

laxicity, zónu elastickou (EZ), která je částí nejvyšší tkáňové resistence či tuhosti. Tyto 

dvě oblasti definují fyziologický intervertebrální pohybový rozsah (ROM). Jako třetí 

popsal zónu plastickou (PZ), která už vypovídá o plastických změnách tkáně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 3: Tříprvkový elastický model (Gargulák, 2010). 

Obrázek 4: Křivka zátěžového diagramu s vyjádřením zóny neutrální, elastické a 

ROM (Panjabi, 1996). 
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Vlastnosti a chování svalové tkáně, svalové kontrakce, také popisuje Hillova 

rovnice a Hillova křivka. Hillova rovnice vychází z energetické bilance svalové 

kontrakce, při které se kromě vlastní mechanické energie uvolňuje v důsledku 

probíhajících chemických reakcí také teplo. Výkonová bilance při zavedení konstant 

úměrnosti pak představuje vlastní Hillovu rovnici.  

 

 

Hillova křivka popisuje funkci svalu v brzdném a hnacím režimu a je z ní možné 

odvodit aktuální mechanický výkon produkovaný svalem v závislosti na vnější zátěži a 

aktivním stavu svalu. Při zvýšené míře stimulace se zvyšuje izometrická síla, maximální 

rychlost kontrakce ale zůstává stejná. S přibývající schopností konat velmi rychlou 

kontrakci klesá schopnost přenášet vyšší silové zatížení. Každý bod na křivce 

příslušející určitému stupni stimulace představuje vlastní režim kontrakce. Plocha 

obdélníku F.v odpovídá příslušnému výkonu. Maximální výkon je dosažen při zatížení 

svalu třetinovou silou, než je síla odpovídající maximální izometrické kontrakce při 

daném stupni stimulace. Účinnost svalu je asi 17% (Otáhal et al.).  

Obrázek 5: Křivka zátěžového diagramu s vyjádřením zóny 

neutrální, elastické, plastické a ROM (Slosberg, 2010). 

Obrázek 6: Hillova rovnice, Hillův model a Hillova křivka (Otáhal a kol). 
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3.3.2 Biomechanika, kinematika krční páteře 

 

Páteř je neustále vystavována velkému zatížení, vzhledem ke vzpřímené poloze 

člověka. Těla obratlů odolávají největšímu transportu axiálních tlakových sil spolu s 

intervertebrálními disky, které působí také jako tlumiče. Podíl meziobratlových kloubů 

na přenosu axiálních sil je dán postavením páteře, klesá ve flexi a stoupá v extenzi. 

Základní biomechanickou jednotkou je funkční spinální jednotka, tzv. pohybový 

segment, který byl již popsán v předchozím textu. Na pohybový segment působí vnější 

a vnitřní síly z několika směrů, způsobují rotaci nebo střih, kompresi a distrakci. Vlivem 

těchto sil vzniká pohyb v segmentu nebo při větším, dlouhodobém, jednostranném 

zatěžování také deformace páteřních struktur (Šťulík, 2010; Dylevský, 2009). 

Jak již bylo jednou zmíněno, každý pohyb v krční páteři je kombinací 

translačních a rotačních pohybů, žádný neprobíhá izolovaně. Pohyby probíhají ve třech 

rovinách, které popisujeme X, Y, Z. Pohyby v ose X jsou možné v rovině sagitální, 

jedná se o flexi a extenzi, podél ní v rovině frontální se jedná o translace. Vzhledem 

k ose Y se uskutečňují rotace k pravé a levé straně, podél osy se jedná o axiální 

komprese či distrakce. Osa Z je charakterizována pro pohyb rotační do lateroflexe 

vpravo a vlevo a translační pohyby v předozadním směru (Ambler, 2001). 

Bogduk (2000), Panjabi (2001) a další autoři popisují tzv. center of rotation 

(COR), což je zjednodušeně místo, kolem kterého se otáčí obratle. COR krční páteře je 

pro každý segment uložený na jiném místě. Například dolní krční páteř má střed otáčení 

uložen blízko k intervertebrálnímu disku daného segmentu, ale obratle horní krční 

páteře mají centrum rotace uloženo blíže středu obratle následujícího. Poloha pro COR 

je tedy dána silami střižnými, silou zátěžnou a momenty, které působí na daný 

pohybující se segment a jejich vzájemnou rovnováhou.  Translační pohyby spolu 

s momenty působících sil jsou nejvíce ovlivněny gravitací a vlivem svalů. Přesné 

vymezení centra rotace udávají a vymezující facetové klouby a disky. Některé studie 

poukazují na souvislost mezi „abnormálním uložením COR“ a „abnormální pohybovou 

kvalitou“. Amevo (1992) statisticky deklaruje přímý vztah mezi subjektivně vnímanou 

bolestivostí krční páteře a přítomností špatného pohybového vzoru, stereotypu krční 

páteře. Zároveň ale nutno podotknout, že bolest není přímo zodpovědna za umístění 

COR, ale že ke změně postavení a uložení COR dochází vlivem svalových spazmů, 

který iniciuje vznik kloubní blokády. Identifikace COR a informace o jeho umístění by 
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byly tedy vhodné pro zjištění fyziologického postavení, kinematiky krční páteře a tedy 

zároveň i případných abnormalit (Čemusová, 2008).   

Fyziologický rozsah pohybu mezi jednotlivými pohybovými segmenty limitují 

jednak ligamenta, která spojují celá obratlová těla i jednotlivé výběžky krčních 

segmentů, tak intervertebrální disky i kloubní pouzdra. Vazivová elasticita, která je 

dána přítomností kolagenních vláken, umožňuje na krátkou dobu akumulaci energie, 

podobně jako pružina. Ligamenta celé páteře jsou složena nejen z kolagenních, ale také 

z elastických vláken, takže jejich struktury jsou odolné vůči silám tahovým v určitém 

směru, dle jejich začátku a úponu. Vždy více než jedno ligamentum spojuje minimálně 

jeden obratel, proto jsou výsledné reakce krční páteře na vnější i vnitřní zatížení 

odrazem velikosti, směru a charakteru působících zátěžných sil. (Véle, 2006; 

Yoganandan, 2001; Čemusová, 2008). 

Krční meziobratlové ploténky se odlišují od bederních disků. Na rozdíl 

od bederních meziobratlových destiček nemají centrovaný anulus fibrosus kolem celého 

obvodu disku, ale jeho tloušťka je největší ve své anteriorní částí a zmenšuje se směrem 

laterálním a posteriorně je jeho velikost nejmenší. Za normálních fyziologických 

podmínek je hmotnost hlavy, která je přibližně asi 3x těžší než krk, rozložena mezi 

ploténkami C2 až Th1, z čehož vyplývá, že základní biomechanickou úlohou 

intervertebrálního disku krční páteře je odolávání tlakové síle (Yoganandan, 2001; 

Bogduk, 2000). 

 

3.3.2.1 Možnosti modelování krční páteře 

 

 Pomocí metody analýzy konečných prvků je možné modelovat reakce krční 

páteře na různé působení vnitřních i zevních sil. Výhodou těchto modelů je relativně 

dobrá reprodukovatelnost a možnost opakování. Na předem vytvořených ověřených 

modelech je již poměrně snadné určit podíl působení měkkých tkání, které mají zásadní 

vliv na formování krční páteře, na biomechanické chování krčního regionu. Metoda 

konečných prvků poskytuje značnou flexibilitu ve výběru mezi lineárním, non-

lineárním či viskoelastickým přístupem. Také z tohoto důvodu se užití počítačových 

modelů nyní stává často používaným a rozšířeným způsobem vědeckého bádání (Barsa, 

2011; Čemusová, 2008). 
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3.3 Krční hyperlordóza  

 

Při vyšetřování statiky páteře posuzujeme jednak tvar páteře, tak celkové držení 

těla. Držení těla je výsledkem řízení pohybu CNS, které ovlivňuje motorickými drahami 

svaly, dlouhodobě i vazy cestou neuromuhomorální a je také výsledkem činností orgánů 

jako je štítná žláza, trávení, srdce apod. Všechny složky jsou navzájem úzce spjaty 

(Rychlíková, 2009; Rašev, 2013). Co je ale správné držení těla? Riegerová (2006) 

charakterizuje správné držení postojem, při kterém jsou jednotlivé části udržované nad 

sebou v gravitačním poli s minimálním napětím posturálních svalů, Dvořáka a Vařeka 

(2000), říkají, že je to ryze individuální držení, které umožňuje vstup příslušných svalů 

do optimální synergie. Ta je podmínkou optimální centrace kloubů.  

3.3.1 Fyziologické zakřivení krční páteře vs. předsun hlavy 

 

Harrison ve své studii popisuje čtyři různé typy zakřivení páteře v sagitální 

rovině. Pro fyziologickou křivku krční páteře v sagitální rovině definuje pomyslnou linii 

spuštěnou z obratlového těla druhého krčního obratle (dens axis), která probíhá ve své 

vertikální ose zadní částí sedmého obratlového těla. Při současném vodorovném 

pohledu očí, vytváří linie páteře ventrálně zakřivený oblouk, kdy v úrovni čtvrtého a 

pátého krčního obratle prochází zmíněná vertikální linie (Harrison, 2001). Při aspekci 

z laterální strany vidíme za normální situace fyziologickou krční lordózu, hlavu 

vzpřímenou nad rameny, hladkou konturu hrudníku. Pacient se také může postavit zády 

ke zdi a v tomto případě by se měl dotýkat stěny pěti body: occiputem, lopatkami, 

hýžděmi, lýtky a patami. Vzdálenost naměřená od zdi k nejhlubšímu vrcholu krční 

Obrázek 7: Vypočtené rozložení materiálových deformací v obratli při simulaci hyperlordózy (a) a 

neutrálního postavení (b) (Barsa, 2011). 
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lordózy by neměla být větší jak 2 cm. Další jednoduchou pomůckou při statickém 

vyšetření je olovnice spuštěná od zevního zvukovodu, která by měla spojovat vertikální 

linii těl krčních obratlů, střed ramenního kloubu, přibližně střed trupu a velký 

trochanter. Dále by měla probíhat přibližně před osou kolena a mírně před zevním 

kotníkem. Vrchol hrudní kyfózy by neměl být vzdálen od nejhlubšího místa krční 

lordózy více než 5 cm.  Silva (2012) popisuje ideální postavení krční páteře v případě, 

kdy lebka není nijak nakloněná, zasunutá, otočená či v retrakci. Takový stav je 

samozřejmě žádoucí, protože minimalizuje míru svalové síly potřebné k vyrovnávání 

tendence hlavy padat dopředu. (Gross, 2005; Vařeka, 2006; Molnárová, 2009; Silva, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přes mnohé výzkumy, zabývající se problematikou postavení krční páteře, jsou 

stálé nejasnosti v posturální klasifikaci, zejména při dysfunkcích či bolesti. Předsunuté 

držení hlavy je často popisováno s tzv. chabým držením těla, eventuálně hlavy. Somers 

(2008) charakterizuje předsunuté držení jako stav, kdy je brada vysunuta dopředu a 

hlava v záklonu směřujícím k nebo před těžiště hlavy nebo popisuje jev, kdy je „povislý 

předek krku a hlavy s obličejem obráceným vzhůru“ (Somers, 2008).  

Při popisu řešené problematiky a to předsunutého držení hlavy, podle tvarové 

typologie dle Harrisona (2001) lordotický, předsunutý tvar krční páteře, nacházíme tuto 

situaci jako tzv. gibus, hrb, otok v oblasti přechodu krční a hrudní páteře a prudký 

lordotický přechod k horní krční páteři. Kritérium pro tenhle typ regionu je sledovaná 

vertikální linie, procházející před pátým obratlovým tělem (Harrison, 2001).  

Obrázek 8: Fyziologické postavení krční páteře (Kapandji, 1974). 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Vznik a klinický obraz 

 

Celkový globální tvar krčního regionu souvisí jak se strukturou kostěnou, 

ligamentózní nebo-li vazivovou, tak se strukturou svalovou. Nelze také opomenout vliv 

cévní, nervového aparátu, lymfatického oběhu a celkově vliv CNS. Z uvedeného 

vyplývá, že na formování tvaru krční oblasti má vliv jak systém vnitřní, tak zevní 

prostředí, které je s tělem v úzkém spojení. 

Svalový tonus, svalová aktivita, resp. funkce svalu formuje danou lokalitu. 

Změna svalové konfigurace, tedy tvar a vzájemné postavení jednotlivých svalů, resp. 

celých segmentů, může být dle Véleho (2006) způsobena jak svalovou kontrakturou, 

obranným spazmem, svalovou dysbalancí, tak asymetrií tělesného vývoje, důsledkem 

choroby či traumatu. Stále ale zůstává otázka, s čím danou konfiguraci porovnat, jak 

vypadá tzv. norma a kde je jistá individualita jedince. 

Svalový tonus, jak už bylo výše uvedeno, se může patologicky projevovat 

jednak snížením, tak i zvýšením. Celkově hypotonie je provázena hypermobilitou, 

projevující se zvýšeným rozsahem, a s tím související zhoršenou ochranou kloubů. 

Může se také vyskytnout lokálně v partnerské dvojici svalů. Tzv. agonista a antagonista, 

jejichž úkolem je vyrovnávat vzájemné tahové síly svalových skupin tak, aby ovládaná 

pohybová komponenta byla udržována v požadované poloze. Tzn., že je-li agonista 

trvale zatěžován, dochází v antagonistovi k hypotonii. Véle (2006) uvádí, že příčinou 

zvýšeného tonu svalů bývá nejčastěji zvýšená senzitivní aference až nociceptivního 

Obrázek 9: Předsunuté držení hlavy s lordotizací 

horní krční páteře (CG - pomyslné těžiště hlavy, 

W - směr působící gravitační síly, XY - osy 

souřadného systému) (Harison, 2001). 

Obrázek 10: Předsunuté držení hlavy (Gross, 

2005). 
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rázu, která může vzniknout jak v samotném svalu nebo v jeho úponech, tak i v okolí 

svalu či ve vzdálenějších strukturách. Tendenci ke zkrácení vznikají při dlouhodobé 

jednostranné, izometrické zátěži proto, že CNS se snaží nahradit neekonomickou 

trvalou aktivitu používaného svalu energeticky méně náročnou funkcí vazivové tkáně.  

Ke vzniku zkrácení mají tendenci převážně svaly trvale zatíženy posturální 

činností, tedy svaly fixující polohu. Patří mezi ně zejména hluboké i povrchové svaly 

šíje, které trvale udržují vzpřímené držení hlavy. Ta má přirozenou tendenci padat 

dopředu (Véle, 2006). Změna protažitelnosti krátkých extenzorů šíje a oslabení 

hlubokých flexorů šíje s následnou změnou tuhosti svalového systému erectoru spinae, 

patří mezi nejčastější příčiny bolesti v oblasti krční páteře. Vyšší lordotizaci a tedy i 

následný předsun hlavy, podléhá šíje při ochabnutí hlubokých šíjových flexorů 

s hypertonem šíjových extenzorů. Ke tvaru krčního regionu tedy vedou nadměrné nebo 

naopak nedostatečné tahové a ohybové síly vyvinuté určitými svalovými skupinami. 

Tento stav můžeme dále doplnit o tendenci k narůstajícímu napětí povrchových flexorů, 

zejména pak m. sternocleidomastoideus a mm.scaleni, dále je možné vyšetřit hypertonní 

m.levator scapulae a horní část m.trapezius. Lordotické zakřivení bývá také v těsné 

souvislosti s hyperkyfotizací hrudní oblasti, kde bývají patrné insuficientní extenzory 

páteře. Při dlouhodobém přetrvávání hyperkyfotického postavení hrudního regionu 

dochází k reologickým změnám měkkých tkání jak na dorzální straně hrudníku a krku, 

tak stejně i na straně ventrální. Takové postavení hrudní i krční páteře může vést 

ke změně dechového stereotypu s omezením činnosti interkostálních svalů a zvýšením 

aktivity pomocných auxiliárních svalů s typickým zvýšením hrudníku do inspiračního 

postavení (Čemusová, 2006).  

Na motorické funkci svalu a tedy i na globálním tvaru krčního regionu se podílí i 

vazivová tkáň, rozložená uvnitř svalu, na koncích i povrchu svalu i kloubu. Vazivová 

tkáň má určité elastické vlastnosti, které dokáže oproti svalu měnit poměrně pomalu. Je 

dokázáno, že pokud není vazivové stroma pravidelně protahováno, působí to i 

na zkracování délky svalového vaziva i fascie, čímž se také působí na tvar krční oblasti. 

(Véle, 2006). 

Pro plynulé zásobení svalu je nutná rytmická svalová kontrakce a relaxace, která 

podporuje krevní oběh a také viskózně elastické vlastnosti cévní stěny. Při chronické 

cévní insuficienci vznikají ischemické změny ve svalech a to vede i ke změně jeho 

funkce. Bez dostatečného cévního zásobení svalů kyslíkem a dalšími živinami a naopak 

odvodu zplodin ze svalů, sval postupně hypotrofuje, čímž klesá jeho výkonnost. 
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Současně může být měněn i svalový tonus, jehož problematika je probrána výše. Při 

poruše lymfatického oběhu dochází k tzv. lokálnímu městnání, které se prokázalo 

např. u aktivních trigger pointů. Tato lokální městnání mohou být hmatná jako zduřelý 

pruh citlivý na palpaci. Takto změněná cévní cirkulace může tedy celkově ovlivnit tvar 

svalu a tedy i celého krčního regionu. (Čemusová, 2008) 

Ke všem těmto příčinám, které umožňují vznik různým tvarovým variacím 

cervikální oblasti, v tomto případě řešenému předsunutému držení hlavy, patří ještě vliv 

CNS, která vytváří určité ochranné opatření pro „podporu hojení traumatu“. Tzn., že při 

vzniku nerovnováhy, dysbalance, se CNS podílí na vytvoření určitého pohybového 

omezení. Jestliže se ale neodstraní příčina a vadné postavení je udržováno po delší 

dobu, může se fixovat jako vadný pohybový program a je nadále udržován aktivitou 

CNS již bez nociceptivní aference, která vyvolává tendenci k fixaci segmentu 

tzv. antalgickým spazmem. Trvá-li tento stav příliš dlouho, může dojít k již nevratným 

strukturálním změnám (Véle, 2006). 

Podle studie Čemusové (2008), která se zabývala vlivem rozdílného působení 

svalových skupin a konkrétních svalů na tvarovou typologii krční páteře, se 

nejvýrazněji na lordotickém postavení, u kterého je v převážné většině přítomný 

předsun hlavy, podílí m.semispinalis, m.splenius capitis, zmiňuje také významný vliv 

m.levator scapulae, který vykazuje při předsunutém držení hlavy velkou stranovou 

asymetrii s jednostrannou hypertrofií a také povrchový sval přední svalové skupiny 

m.sternocleidomastodieus. Vyskytuje se zde také podíl m. longissimus, m.multifidus a  

Véle (2006) také uvádí, že m.longus colli bývá velmi často oslaben a projevuje se to 

zvětšením lordózy z převahy funkce mm.scaleni. Při jejich zduření nebo zkrácení 

dochází k útlaku brachiálního plexu a nervově cévního svazku ve fisura scalenorum 

s příslušnou symptomatologií. Nutno ale podotknout, že jakkoliv se traduje hlavní vliv 

povrchově uložených svalů na globální tvar regionu, projevují dle Čemusové (2008) 

hluboko uložené svaly tendence obdobné. Jakoby přesně kopírovaly daný tvar regionu a 

také své objemové i tvarové charakteristiky také přizpůsobují dané tvarové typologii.  
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3.3.3 Předsun hlavy a posturální stabilizace 

 

Pro zajištění základních funkcí krční páteře (odolávání velkému zatížení, 

možnost rozmanitých pohybů krku a hlavy a chránění neurálních struktur v průběhu 

předchozích dvou funkcí) je důležité, aby krční páteř byla mechanicky stabilní.   

Hovoříme-li o stabilitě páteře jako celku, znamená to v podstatě schopnost fixovat 

klidovou konfiguraci páteře danou tvarem obratlů a tvarovým zakřivením páteře a toto 

postavení udržet i při fyziologickém rozsahu pohybu (Panjabi, 1998; Dylevský, 2009).  

Hovoříme-li ale o schopnosti posturální stabilizace těla jako celku, už bylo 

zmíněno, že pro toto vzpřímené držení jsou velmi důležité informace jednak z hlavy, 

kde jsou soustředěny informační orgány pro orientaci v zevním prostředí – zrak, sluch, 

vestibulární aparát, tak z páteře, pánve a dolních končetin. Ty se dostávají do CNS 

prostřednictvím proprioceptivních receptorů, které se v cervikální oblasti, zejména pak 

v hlubokých svalech nachází ve velkém počtu. Tzv. proprioceptory podávají informace 

ze svalů, šlach a kloubů a jsou podkladem jednak pro ovlivňování stabilizace, tak i pro 

korekci pohybu. Jestliže se informace z různých receptorů vzájemně liší, stávají se 

zdrojem pohybové nejistoty až závratě. Na této pohybové nejistotě se významně 

podílejí i receptory z krční páteře (Véle, 2006). Potvrzením, že cervikální oblast a 

v tomto případě suboccipitální krajina má klíčovou úlohu na držení těla a tím i na 

distálnější segmenty, je efekt Palmerovy chiropraktické techniky „hole in one“, kdy 

manipulací na atlasu lze ovlivnit i vzdálené obtíže v bederní krajině.  

Kuo et al. (2009) pozorovali ve své studii rozdíl v postavení páteře v sagitální 

rovině u skupiny mladých zdravých jedinců a porovnávali to s osobami taktéž 

zdravými, ale starší věkové kategorie. K měření použili devět reflexních značek, které 

byly umístěny na přesně anatomicky definovaná místa. Účastníci tak byli měřeni jak 

v pozici stoje, tak v sedu. Statisticky bylo signifikantní, že starší probandi měli větší 

výskyt hyperlordotického zakřivení krční páteře v obou pozicích. Ve stoji byla 

prokázána korelace mezi předsunutým držením hlavy, zvýšenou extenzí v horní krční 

páteři, flexí v hrudní části páteře a vyrovnanou bederní lordózou u obou věkových 

skupin.  

Existuje spousta studií, které se zabývají chronickými bolestmi krční páteře 

v souvislosti s udržováním vzpřímeného stoje a schopností posturální stabilizace 

(Morningstar, 2003; Edmonston, et al. 2007; Michaelson et al., 2003). Pacienti 

s chronickou bolestí ukazují ve většině případů horší schopnosti zvládat posturálně 
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náročnější balanční úkoly. Nejčastější metodou testování stability je v těchto studiích 

statická posturografie, popřípadě měření v polohách jako uvolněný sed, stoj, či  

Rombergovy postoje. V žádné z těchto studií se ovšem neuvádí tvarová typologie krční 

páteře, či etiologie vzniku bolesti, která, jak uvádí Michaelson (2003), se schopností 

posturální stabilizace přímo souvisí. Také konstatují, že rozdílnosti v posturálním 

výkonu jsou závislé na „velikosti“ poruchy a tedy na informacích z proprioceptorů 

z krční páteře.  

Silva a Johnson (2012) testovali vliv předsunutého držení hlavy u mladých 

jedinců také za použití statické posturografie. Výzkum prováděli na 25 zdravých, 

mladých probandech, u kterých proběhlo měření s jejich přirozenou polohou krční 

páteře a dále při simulaci předsunutého držení hlavy. V jejich studii nebyly statisticky 

prokázané změny posturální stabilizace při simulaci předsunutého držení. Tento 

výsledek odůvodňují tím, že mladí jedinci jsou schopni se přizpůsobit nárokům 

krátkodobého předsunutého držení.  

Na rozdíl od Silvy a Johnsona, kteří testovali stoj se simulací předsunu, Kang 

et al. (2012) ve své studii zjistili, že u mladých jedinců se změní schopnost posturálního 

stabilizace v případě, když sedí více jak 6 hodin u počítače denně. Uvádějí, že 

dlouhodobé sezení predisponuje hlavu k předsunutému držení, kdy se zvýrazňuje křivka 

dolní krční a horní hrudní páteře z důvodu udržení rovnováhy, protože hlava má 

tendenci padat dopředu. 
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4 CÍLE PRÁCE, VĚDECKÁ OTÁZKA 

 

4.1 Cíl práce 

 

 Cílem této práce je posoudit, je-li schopnost posturální stabilizace menší nebo 

jiná u osob s předsunutým držením hlavy a bez něj. Také má za cíl stručně teoreticky 

zpracovat řešenou otázku předsunutého držení hlavy, tvarových změn krční páteře 

a posturální stabilizace. V druhé části práce zobrazuje výsledky celého výzkumu a 

následně se diskutuje na dané téma. 

 

4.2 Úkoly práce 

 

1. Provést literární rešerši 

2. Stanovit metodický postup 

3. Provést měření a odebrat data 

4. Analyzovat data 

5. Vyhodnotit a následně interpretovat neměřená data 

 

4.3 Hypotézy 

 

H1. Posturální stabilizace u osob s předsunutým držením hlavy je menší nebo jiná než u 

osob s fyziologickým postavením krční páteře. 

 

H2. S velikostí předsunutého držení hlavy se mění míra schopnosti posturální 

stabilizace. 
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5 METODIKA PRÁCE 

 

5.1 Metodologický princip 

 

Diplomová práce byla zpracována formou analyticko – komparativní studie, kdy se 

jednalo o klinické testování v rámci dvou skupin s dostupným výběrem jedinců. 

V teoretické části je zpracována problematika a poznatky o posturální stabilizaci, 

možnosti vyšetření, popisován princip Posturomedu a posturální somatooscilografie, 

také je řešena otázka krční páteře a její tvarové variace ve smyslu předsunutého držení. 

Rešeršní zpracování problematiky je postaveno na využití jak tištěných, tak 

elektronických monografií, učebnic, odborných periodik a diplomových prací. K získání 

aktuálních informací byla využita v ČR dostupná periodika a články získané v online 

databázích v PubMed, Medline, Science Direct prostřednictvím online informační brány 

Univerzity Karlovy v Praze.  

V druhé, výzkumné části práce, jsou zpracována a analyzována data po provedeném 

měření na Posturomedu při provokačním testu „tři kroky – stoj na jedné noze“. 

. 

5.2 Výzkumný soubor 

 

 Celého výzkumu se zúčastnily dvě skupiny probandů (n=30) ve věkové kategorii 

20 – 35 let, bez ohledu na pohlaví, dále bylo u každé osoby zjištěna výška, váha.  

První, patnáctičlenná skupina, čítala osoby s klinicky zjištěným předsunutým držením 

hlavy, průměrný věk činil 27,8 let, průměrná výška 175 cm, váha 72,6 kg a BMI 23,6.  

Druhá skupina byla kontrolní, byly do ní zařazeny osoby bez předsunutého držení 

hlavy, s fyziologickým postavením krční páteře, které bylo popsáno v kapitole 2.4, 

s dobrou duševní i fyzickou kondicí. Jejich průměrný věk činil 30 let, výška 172 cm, 

váha 73,3 kg a BMI 24,8.  

Účast v testování byla dobrovolná, všichni probandi před samotným testováním 

podepsali informovaný souhlas.  

Žádný z probandů neměl v průběhu testování žádné: 

- aktuální onemocnění 

- jakékoliv poranění páteře, v anamnéze se nevyskytoval úraz typu whiplash,  

- neurologické onemocnění 
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- interní onemocnění  

- poruchu rovnováhy – subjektivní nebo při potížích s vestibulárním aparátem 

- bolesti či poruchu pohybového aparátu v poslední době 

 

 

5.3 Měřící techniky a metody sběru dat 

 

Všem účastníkům byla odebrána anamnéza, aby se vyloučilo jakékoliv jiné 

onemocnění, které by mohlo ovlivnit průběh testování.  

Kritéria pro zařazení do skupiny osob s předsunem hlavy: 

- Aspekcí zjevné předsunuté držení hlavy, hyperlordóza krční páteře, štěrbiny 

oční a horní úpon ušního boltce mimo vodorovnou linii 

- Vyšetření pomocí olovnice - spuštěná z meatus acusticus, dopadající před střed 

ramenního a kyčelního kloubu 

Po splnění těchto kritérií byli probandi ještě vyšetření při stoji zády ke zdi, zjišťovala se 

zkouška dle Forestiera a zároveň byla měřena pomocí pravoúhlého pravítka vzdálenost 

nejhlubšího místa krční lordózy ode zdi. Naměřené údaje byly potom použity pro 

seřazení probandů podle velikosti lordózy krční páteře. 

Následně proběhl provokační test „3 kroky – stoj na jedné noze“ na 

Posturomedu za standardních podmínek. Měření zaznamenával 

mikroelektromechanický akcelerometr, jehož snímače byly umístěny zespodu 

Posturomedu přímo na střední ploše tak, aby výchylky v anterioposteriorním rovině 

znázorňovala osa Y a v mediolaterální osa X. Záznam měření zaznamenával program 

Microswing 6.0 v modu „Stand-Schritt-Stand Messung“ firmy Haider Bioswing, ve 

kterém se sbírají data do programu Microswing 6.0. Tato data se poté přenášejí do 

programového prostředí Matlab a vyhodnocují v programu Posturomed Commander 

(Melecký, 2008). 

 Studie nebyla finančně náročná, veškeré zařízení jsem měla bezplatně zapůjčeno 

jak z vlastnictví MUDr. Eugena Raševa, tak přímo od firmy Haider Bioswing. Také 

probandi se studie zúčastnili dobrovolně, bez nároků na finanční odměnu. Výzkum byl 

proveden v období leden až březen 2013. 
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5.4 Provedení experimentu 

 

 Testování posturální stabilizace bylo provedeno v prostorách rehabilitační 

ambulance, v klidné, přiměřeně zateplené a osvětlené místnosti. Každý z probandů 

absolvoval testování samostatně, po předchozí instruktáži, kdy byl test názorně 

předveden. Na každou nohu byl test proveden 10x.  

 

Provokační test „3 kroky – stoj na jedné noze“ 

 Jedná se o standardizovaný diagnostický test na plošině Posturomedu. Probandi 

se snaží ustálit rozkmitanou plošinu po provedení 3 kroků na plošině. Posturální test se 

tedy skládá ze dvou částí a to provedení 3 kroků na místě a zastavení na jedné dolní 

končetině po dobu 8 sekund, po jehož provedení vyšetřovaný provede další tři kroky a 

zastaví se tentokrát na kontralaterální končetině. Tento postup se provede celkem 

desetkrát, takže se celkem vyšetřuje pět stojů na levé a pět stojů na pravé dolní 

končetině. Kráčení i pozice na jedné noze má rovněž svůj standardizovaný popis. 

Švihová noha se pohybuje vždy dopředu a nezvedá se nikdy pod hýždí, bérec je 

po celou dobu pohybu nohy dopředu nastaven vertikálně. Koleno se nesmí dotknout 

pomyslné mediální sagitální roviny, celá dolní končetina je zvedána ve středním 

postavení mezi vnitřní a zevní rotací. Noha se vzdálí do výše maximálně 10 až 15 cm 

od plochy Posturomedu (Melecký, 2008; Rašev, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Při pozici ve stoji na jedné dolní končetině jsou nohy od sebe vzdáleny 

na poloviční vzdálenost chodidla, stojná dolní končetině je plně extendovaná, elevovaná 

končetina 10-15 cm nad plošinou, je dodrženo osové postavení všech kloubů této dolní 

končetiny. Horizontální osy ve výšce boků a ramen by po celou dobu tlumení kmitání 

plošiny probandem měli být rovnoběžné, hlava je držena zpříma a proband hledí 

v úrovni očí před sebe (Lajnerová, 2010). 

Obrázek 11: Správný pohyb dolní končetiny při vykročení, s klidnou pánví a postupným 

plynulým zvedáním špičky nohy (Rašev, 2010). 
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Při začátku samotného testování se testovaná osoba postavila na levou nohu, 

vyčkala zaznění tří přípravných tónů, poté provedla tři kroky podle výše popsaného 

standardu. Nutno podotknout, že rytmus kráčení je taktéž velice důležitý, proto 

zaznívají po 8 sekundovém stoji tři přípravné signály, nejprve při velké, poté při malé 

frekvenci, která určuje přibližně rytmus klidné chůze. Při každém kroku, změně dolní 

končetiny, jsem stiskala tlačítko, které bylo připojeno na měřící zařízení, pro zahájení 

záznamů akcelerometrem.  

Plošina Posturomedu byla po celou dobu měření odbrzděna a také proto je 

testování poměrně náročné, takže hrozí zvýšené riziko pádů. Při malém zakolísání bylo 

dovoleno se dotknout na krátkou dobu připevněného zábradlí, v případě ale delší ztráty 

rovnováhy jsem stiskla červené tlačítko pro označení neplatného kráčení, které bylo 

ke konci zopakováno. Při pádu či delším nežádoucím kontaktu s podložkou 

Posturomedu, bylo měření přerušeno a následné zopakováno.  

  

5.5 Analýza dat 

  

Data pořízená při standardizovaném testu na plošině Posturomed byla 

zaznamenávána v programu Microswing 6.0 v módu Stand – Schritt – Messung a 

analyzována v programu Posturomed Commander for Windows. Jedná se o 2D 

akcelerometrická data, konkrétně 10 měření v ose X a deset měření v ose Y. Celkem 

tedy 20 signálů v souboru, ze kterých Melecký (2008) ve své práci vygeneroval 7 

parametrů, které byly již popsány v kapitole 2.6.4.1. Tato získaná data byla zanesena 

do tabulkového procesoru Microsoft Excel, kde byla částečně také statisticky 

zpracovávána, spolu s programem Statistica 10 v trialové verzi. Pro grafické zpracování 

bylo použito sloupcových grafů a histogramů s křivkou normálového rozložení. Pro 

tento účel byl použit test pro normálnost rozložení hodnot Kolmogorov-Smirnov. Pro 

další vyhodnocování byl použit dvouvýběrový t-test a jelikož tento test předpokládá 

shodnost rozptylů, byl pro tento předpoklad použit ještě F-test. Pro vyhodnocení 

hypotézy H2 byla použita regresní analýza s hodnotami Pearsonova korelačního 

koeficientu, koeficientem determinace a také t-test. 
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6 VÝSLEDKY 

 

Data naměřená v programu Microswing 6.0 byla převedena do programu Posturomed 

Commander, kde jsem tato data analyzovala a následně statisticky zpracovala.  

Následující tabulka předkládá výčet hodnot získaných z analýzy naměřených signálů 

v programu Posturomed Commander.  

Tabulka zobrazuje veškerá nasbíraná data z Posturomed Commander pro všech sedm 

parametrů plus jeden parametr klasifikační (jejich přesný popis je v kapitole 2.6.4.1), 

rozdělená barevně na dvě části. První část zahrnuje probandy z kontrolní skupiny 

CG01-CG15, ve druhé části jsou data probandů zařazených do skupiny s předsunutým 

držením hlavy PH01-PH15. Probandi jsou v částech seřazeni podle velikosti osmého 

posledního parametru, tedy parametru klasifikace, od nejmenšího po největší.  

Pod každou skupinou jsou uvedeny průměrné hodnoty pro jednotlivé parametry a také 

medián také pro každý parametr zvlášť. Tyto hodnoty budou následně porovnávány 

ve sloupcových grafech mezi skupinami pro každý jednotlivý parametr. Tence červeně 

v tabulce jsou označeny pravděpodobné chyby v měření nebo v analýze měření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

probandi 
Avg. 
Koef. 

Útlumu 

avg. 
Koef.kvality 

avg % 
ustálení 

vůči 
počáteční 
ampitudě 

avg.  St. 
Stav 

ustálení 
pod 
10% 

ustálení 
nad 
15% 

avg dif 
vůči 

Rašev 
obálce 

br.offen 

klasifikace 

CG03  0,85 10,34 13,2 1,55 12 7 53,28 1,6 

CG06 1,28 14,61 10,33 1,6 9 6 76,55 1,7 

CG05  1,18 10,13 14,24 2,05 4 10 97,5 1,7 

CG04  0,77 8,19 20,95 2,2 6 12 128,14 1,8 

CG01  0,7 8,68 26,67 2,1 7 10 143,42 1,9 

CG08 1,23 17,54 19,64 2,1 8 12 150,21 1,9 

CG09 1,25 14,41 22,26 2,5 4 10 101,49 2,1 

CG10  0,43 5,7 31,13 2,15 7 11 1191,8 2,1 

CG02  0,59 8,22 25,72 2,5 3 9 129,11 2,3 

CG07  0,87 11,93 29,97 2,35 2 11 114,45 2,4 

CG11 1,53 8,12 15,6 1,7 8 9 61,55 2,4 

CG12 1,47 13,45 11,8 1,45 7 7 78,81 2,6 

CG13 0,87 7,58 18,26 1,47 5 9 147,36 2,6 

CG14 1,24 15,14 14,54 1,9 4 11 84,14 2,7 

CG15 0,78 9,03 18,44 2,1 4 5 75,54 2,7 

průměr  1,00267 10,87133 19,516667 1,98133 6 9,267 175,556 2,1666667 

medián 0,87 10,13 18,44 2,1 6 10 101,49 2,1 

PH01  1,18 22,81 20,37 1,85 10 3 143,04 1,8 

PH05   0,73 18,11 19,45 1,65 13 1 128,03 2,1 

PH03  1,35 18,41 19,55 2,2 6 5 63,93 2,1 

PH04  0,75 -2,72 29 2,4 4 10 322,98 2,3 

PH07  0,83 22,58 24,58 2,1 8 9 150,72 2,6 

PH06  0,91 13,69 29,89 2,25 7 10 328,2 2,6 

PH10  0,81 26,12 22,48 2,22 8 14 113,64 2,7 

PH08  0,62 21,41 27,11 2,35 4 10 165,64 2,7 

PH09  0,5 24,7 19,76 2,3 7 13 101,89 2,7 

PH02  0,63 28,11 30,14 2,35 4 9 90,58 2,7 

PH11 0,75 15,45 23,12 2,01 8 3 196,2 2,7 

PH12 1,01 17,81 20,12 2,65 8 4 208,12 2,8 

PH13 0,89 18,54 19,75 2,23 5 8 190,7 2,8 

PH14 0,96 23,45 27,42 2,25 6 3 219,4 2,9 

PH15 1,47 19,14 12,84 1,87 9 1 62,15 2,9 

průměr 0,89267 19,174 23,038667 2,17867 7,1333 6,867 168,48 2,56 

medián 0,83 19,14 22,48 2,23 7 8 150,72 2,7 
Tabulka 4: Souhrn dat z programu Posturomed Commander (CG – kontrolní skupina, PH – skupina 

s předsunem hlavy, AVG – průměr). 
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Následující tabulka zobrazuje statistické zpracování jednotlivých parametrů a to 

hodnoty AVG a mediánu.  

Parametr 

AVG medián 

CG PH CG PH 

Avg koeficient útlumu 
1 0,892 0,87 0,83 

Avg koeficient kvality 10,87 19,714 10,13 19,14 

avg % ustálení vůči 
poč.ampl 

19,52 23,039 18,44 22,48 

avg stab.stav 1,99 2,179 2,1 2,235 

ustálení pod 10% 6 7,133 6 7 

ustálení nad 15% 9,27 6,87 10 8 

avg dif vůči Rašev obálce 
br.offen 

175,56 168,48 101,49 150,72 

celkový klasifikátor 2,1 2,56 2,1 2,7 
Tabulka 5: Statistické zpracování průměrných hodnot a mediánů jednotlivých parametrů 

 

Pro lepší přehlednost zde ještě jednou uvádím tabulku hodnot pro jednotlivá kritéria a 

zařazení do příslušného stupně stability. 

 Hranice pro klasifikace do tříd 

Parametr 1 2 3 

Průměrný koeficient útlumu ˂1.0 a více) ˂0,6 – 1.0) (0,6 a méně) 

Průměrný koeficient utlumené 

energie 
˂10.52 a méně) (10.52 – 16.6) (16.6 a více) 

Průměrné procento ustálení ˂13 a méně) (13 – 21 ˃ (21 a více) 

Průměrný stupeň stability ˂1.55 a méně) (1.55 – 1.95 ˃ (1.95 a více) 

Počet ustálení pod hranici 10% ˂10 a více) ˂5 – 10) (5 a méně) 

Počet ustálení nad hranici 15% ˂2 a méně) (2 – 6 ˃ (6 a více) 

Průměrné diference proti 

ideální obálce 
(0 – 44 ˃ (44 – 75 ˃ (75 a více) 

Tabulka 6: Hranice pro klasifikace do tříd (Melecký, 2011). 
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6.1 Parametr 1 – Průměrný koeficient útlumu 

 

Pro tento parametr je charakteristické, že čím vyšších hodnot dosahuje, tím lepší se 

předpokládá schopnost posturální stabilizace.  

Pro větší přehlednost zde uvádím tabulku jednotlivých naměřených hodnot pro každou 

skupinu a tento parametr. 

Průměrný koeficient útlumu 

CG 0,85 1,28 1,18 0,77 0,7 1,23 1,25 0,43 0,59 0,87 1,53 1,47 0,87 1,24 0,78 

PH 1,18 0,73 1,35 0,75 0,83 0,91 0,81 0,62 0,5 0,63 0,75 1,01 0,89 0,96 1,47 

Tabulka 7: Hodnoty parametru 1 u CG a PH (CG - kontrolní skupina, PH - předsun hlavy). 

 

Následující dva grafy znázorňují histogram včetně výsledků testů normality, který byl 

vypočítán pomocí Kolmogorov – Smirnov testu (K-S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 1: Rozložení četnosti parametru 1 s křivkou normálového rozložení (CG-kontrolní skupina, K-S – 

Kolmogov-Smirnov test). 

Histogram: CG

K-S d=,18943, p> .20; Lilliefors p<,15
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Histogram 2: Rozložení četnosti parametru 1 u skupiny PH 

Z uvedeného lze popsat, že u skupiny CG je hodnota testového kritéria K-S testu rovna 

0,1894 a p je vyšší než 0,2, u skupiny PH je testové kritérium rovno 0,1411 a p rovněž 

vyšší než 0,2, u obou proměnných je možno konstatovat, že se hodnoty neodlišují 

od normálového rozložení. 

Z následné statistické analýzy se nelišily ani rozptyly (F = 1,4975; p = 0,459) a nelišily 

se ani průměry (t = 0,999; p = 0,326). V těchto obou případech je p - hodnota vyšší než 

stanovená hladina významnosti α = 0,05. Tudíž lze konstatovat, že mezi průměry 

koeficientů útlumu skupin CG a PH nebyl statisticky významný rozdíl. 

 

 

                      

 

 

Z grafu není zřejmý žádný výrazný rozdíl mezi průměrnými hodnotami a ani mezi 

hodnotami mediánu. Tudíž předpokládám, že tento parametr nebude charakteristickým 

pro osoby s předsunutým držením hlavy. 

Histogram: PH

K-S d=,14105, p> .20; Lilliefors p> .20

 Očekávané normální
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Graf 1: Statistické zpracování parametru "průměrný koeficient útlumu" 



57 
 

6.2 Parametr 2 – Průměrný koeficient utlumené energie Q 

 

Při vyhodnocování tohoto parametru platí, že čím nižší hodnota je dosažena, tím se 

předpokládá lepší schopnost posturální stabilizace.  

průměrný koeficient utlumené energie Q 

CG 10,3 14,6 10,1 8,2 8,7 17,5 14,4 5,7 8,2 11,9 8,12 13,5 7,58 15,1 9,03 

PH 22,8 18,1 18,4 -2,7 22,6 13,7 26,1 21,4 24,7 28,1 15,5 17,8 18,5 23,45 19,14 

Tabulka 8: Hodnoty koeficientu utlumené energie Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 3,4: Rozložení četnosti parametru 2 u CG (nahoře) a PH (dole) s křivkou normálového rozložení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: CG

K-S d=,17061, p> .20; Lilliefors p> .20
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Histogram: PH

K-S d=,22529, p> .20; Lilliefors p<,05
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10,87 10,13 
19,714 19,14 

0

20

40

AVG MED

Průměrný koeficient kvality 
Srovnání AVG a mediánu 

CG PH

U tohoto parametru je hodnota testového kritéria u kontrolní skupiny rovna 0,1706 a    

p-hodnota větší než 0,2, u skupiny PH je výsledná hodnota testu rovna 0,2253 a p-

hodnota také vyšší než 0,2, tudíž můžeme soudit, že hodnoty u probandů PH skupiny a 

druhého parametru jsou mimo normálové rozložení.  

V grafu je patrná jedna extrémní hodnota u probanda ze skupiny PH. Ta byla způsobena 

pravděpodobně asi chybou měření, popřípadě chybnou analýzou dat programem 

Posturomed Commander, kdy jak popsal Kolář (2010), program neidentifikoval několik 

velmi nízkých lokálních minim a maxim, což vedlo ke změně výpočtu pro dobu 

amplitudy. 

 

 

 

 

 

 

 

U tohoto parametru jsou patrné výrazné rozdíly v průměrných hodnotách mezi 

skupinami CG a PH a to výrazně nižší hodnoty pro kontrolní skupinu. 

Pro hypotézu, že „průměrný koeficient utlumené energie Q nabývá nižších hodnot u 

kontrolní skupiny než u skupiny s předsunutým držením hlavy“, je hodnota t-testu         

p= 0,0004, což nám svědčí pro zamítnutí nulové hypotézy a můžeme tedy přijmout 

hypotézu alternativní při hladině signifikance α = 0,05.  

 

 

 

 

Graf 2: Statistické zpracování parametru "průměrný koeficient kvality" 
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6.3 Parametr 3 – Průměrné procento ustálení vůči maximální amplitudě 

 

Při vyhodnocování tohoto signálu platí, že čím je dosažena nižší hodnota, tím se 

předpokládá lepší schopnost posturální stabilizace.  

průměrné procento ustálení vůči počáteční amplitudě 

CG 13,2 1,33 14,2 20,9 26,7 19,6 22,3 31,1 25,7 29,9 15,6 11,8 18,3 14,5 18,4 

PH 20,4 19,5 19,6 29 24,6 29,9 22,5 27,1 19,8 31,1 23,1 20,1 19,8 27,4 12,9 

Tabulka 9: Hodnoty parametru 3 u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 5,6: Rozložení četnosti hodnot parametru 3 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH 

(dole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: CG

K-S d=,12552, p> .20; Lilliefors p> .20
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Histogram: PH

K-S d=,17324, p> .20; Lilliefors p> .20
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19,52 18,44 23,039 22,48 

AVG MED

Průměrné % ustálení vůči 
počáteční amplitudě 

Srovnání AVG a mediánu 

CG PH

Podle výpočtu Kolmogorov-Smirnova testu je hodnota pro skupinu CG rovna 0,1255 a 

u skupiny PH je 0,1732. V obou případech můžeme konstatovat normální rozložení 

hodnot u parametru průměrné % ustálení vůči maximální amplitudě. 

Po vyhodnocení t-testu o dvou proměnných je F poměr rozptylů 1,7708 a p=0,2967, 

hodnota testovaných průměrů je t= -1,6684 a hodnota p=0,106. V obou případech je 

hodnota p vyšší než zvolená hladina signifikance α=0,05 a proto lze konstatovat, že 

mezi průměry průměrného procenta ustálení vůči maximální amplitudě není statisticky 

významný rozdíl. 

Při srovnání průměrných hodnot a mediánů pro obě skupiny je ale patrné, že skupina 

CG dosahuje nižších hodnot v průměru a po srovnání mediánů je také na tom lépe 

oproti skupině PH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Statistické zpracování parametru průměrné procento ustálení vůči počáteční amplitudě 
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6.4 Parametr 4 – Průměrný stupeň stability 

 

Pro rychlejší představu, čím nižších hodnot parametr nabývá, tím lepší se předpokládá 

schopnost posturální stabilizace.  

průměrný stupeň stability 

CG 1,55 1,6 2,05 2,2 2,1 2,1 2,5 2,15 2,5 2,35 1,7 1,45 1,47 1,9 2,1 

PH 1,85 1,65 2,2 2,4 2,1 2,25 2,22 2,35 2,3 2,35 2,01 2,65 2,23 2,25 1,87 

Tabulka 10: Hodnoty parametru 4 u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram8,9: Rozložení četnosti hodnot parametru 4 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH 

(dole). 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: PH

K-S d=,20063, p> .20; Lilliefors p<,15
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Histogram: CG

K-S d=,17682, p> .20; Lilliefors p> .20
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1,98 2,1 2,2 2,235 

AVG MED

Průměrný stupeň stability 
Srovnání AVG a mediánu 

CG PH

 

Podle rozložení v grafech četnosti je zřejmé, že většina hodnot u skupiny PH se 

pohybuje ve vyšších hodnotách, oproti hodnotám skupiny CG. Také můžeme vidět, že 

nejvyšší hodnota je dosažena u probanda skupiny PH a nejnižší hodnoty se vyskytly u 

několika probandů z CG. Při srovnání průměrných hodnot není ale rozdíl těchto hodnot 

nijak výrazný. 

Dle histogramů je hodnota Kolmogorov-Smirnovova testu pro proměnnou CG rovna 

0,1768, pro skupiny PH 0,20063. Obě p-hodnoty jsou vyšší jak 2, tudíž můžeme 

konstatovat, že rozložení hodnot skupiny PH je úplně mírně mimo normální rozložení 

hodnot. 

Pro hypotézu, že „průměrný stupeň stability je nižší u skupiny kontrolní než u skupiny 

s předsunutým držením hlavy“ je p = 0,089. S hladinou signifikance 0,05 lze tedy 

konstatovat, že mezi průměrnými hodnotami parametru průměrný stupeň stability není 

žádný statisticky významný rozdíl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Statistické zpracování parametru "průměrný stupeň stability" 
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6.5 Parametr 5 – Průměrný počet ustálení pod hranici 10% 

 

Pro tento parametr je charakteristická vyšší hodnota pro předpoklad lepší posturální 

stabilizace.  

průměrný počet ustálení pod 10% 

CG 12 9 4 6 7 8 4 7 3 2 8 7 5 4 4 

PH 10 13 6 4 8 7 8 4 7 4 8 8 5 6 9 

Tabulka 11: Hodnoty parametru 5 u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 10,11: Rozložení četnosti parametru 5 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH (dole). 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: CG

K-S d=,17515, p> .20; Lilliefors p> .20
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6 6 7,1 7 

AVG MED

Ustálení pod 10% 
Srovnání AVG a mediánu 

CG PH

 

 

U proměnné CG, tedy u skupiny kontrolní je výsledek testu normality roven 0,1751 a u 

PH se rovná 0,16309. p je pro obě hodnoty vyšší jak 2, takže můžeme v tomto případě 

konstatovat, že se hodnoty tohoto parametru nenacházejí mimo normálové rozložení.  

 

 

 

 

 

 

Podle statistického zpracování průměrných hodnot a mediánů je patrné, že v tomto 

případě dosahují lepších hodnot probandi skupiny PH, tedy s předsunutým držením 

hlavy.  

Pro hypotézu „Průměrný počet ustálení pod hranici 10%“ je hodnota p = 0,236, při 

hladině významnosti α = 0,05. Tento rozdíl nemůžeme považovat za statisticky 

významný, takže nulová hypotéza nemůže být zamítnuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Statistické zpracování hodnot parametru 5 u CG a PH 
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6.6 Parametr 6 – Průměrný počet ustálení nad hranici 15% 

 

Pro tento parametr je charakteristické, že čím nižších hodnot nabývá, tím se 

předpokládá lepší schopnost posturální stabilizace.  

průměrný počet ustálení nad 15% 

CG 7 6 10 12 10 12 10 11 9 11 9 7 9 11 5 

PH 3 1 5 10 9 10 14 10 13 9 3 4 8 3 1 

Tabulka 12: Hodnoty parametru 6 u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 12,13: Rozložení četnosti parametru 6 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH (dole). 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: CG

K-S d=,18406, p> .20; Lilliefors p<,20
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Podle výpočtů testu normality je u proměnné CG hodnota Kolmogorov-Smirnovova 

testu rovna 0,184 a pro skupinu PH 0,1585. Obě p-hodnoty jsou vyšší než 0,2, tudíž 

můžeme konstatovat, že ani v jednom případě se rozložení hodnot neodlišuje od 

normálového rozložení. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Podle statistického zpracování průměrných hodnot i hodnot mediánu nám vychází 

tenhle parametr lépe a to v tomto případě pro skupinu PH při obou hodnotách. 

Pro hypotézu „průměrný počet ustálení nad hranicí 15% je nižší u osob z kontrolní 

skupiny, než u osob s předsunutým držením hlavy“, je p = 0,061. Při úrovni signifikace 

α = 0,05 nemůže být přijata alternativní hypotéza.  
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Graf 6: Statistické zpracování hodnot parametru 6 
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6.7 Parametr 7 – Průměrná diference oproti normální obálce 

 

Nižší hodnoty tohoto parametru ukazují na lepší schopnost posturální stabilizace.  

průměrná diference oproti normální obálce 

CG 53,3 76,6 97,5 128,1 143,4 150,2 101,5 1192 129 114,5 61,6 78,9 147,4 84,1 75,5 

PH 143 128 63,9 323 150,7 328,2 113,6 165,6 101,9 90,6 196,2 208,1 190,7 219,4 62,1 

Tabulka 13: Hodnoty parametru 7 u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 14,15: Rozložení četnosti parametru 7 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH (dole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram: CG

K-S d=,46903, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Podle rozložení hodnot v prvním histogramu a to u skupiny CG je na první pohled 

patrná výrazná strmá křivka. Po vypočítání hladiny normality je tato hodnota rovna 

0,469 a p je nižší jak 1. Tímto můžeme konstatovat odlišné uložení hodnot 

od normálního rozložení. U proměnné skupiny PH je hodnota testu normálnosti 0,1216 

a p je vyšší jak 2, tudíž u této skupiny je normální rozložení hodnot tohoto parametru. 

V případě vyloučení vyskytující se jedné extrémní hodnoty vypočítanou hodnotou 

mediánu, dostali bychom výsledek Kolmogorov-Smirnova testu K-S 0,123 s p hodnotou 

vyšší jak 0,2. Tudíž by se hodnoty nacházely v normálovém rozložení.  

 

 

 

 

 

 

Ze sloupcového grafu vidíme, že při srovnání průměrných hodnot u obou skupin 

probandů, dosahují lepších výsledků osoby s předsunutým držením hlavy, než osoby 

z kontrolní skupiny. Ale po výpočtu a srovnání mediánů, vychází tento parametr lépe a 

to s výraznějším rozdílem také pro probandy z CG.  

Hypotézu, že „průměrná diference oproti normální obálce dosahuje nižších hodnot u  

skupiny s předsunem hlavy než u probandů skupiny kontrolní“, můžeme tedy při 

spočítání p = 0,89 a při hladině významnosti α = 0,05, zamítnout.  

Při pohledu na histogram rozložení četnosti parametru 7 u obou skupin je patrné, že 

větší výskyt nižších hodnot se nachází u skupiny CG a vyšších hodnot nabývají 

probandi ze skupiny PH. Vyskytuje se zde také jedna hodnota extrémní a to u probanda 

skupiny CG. Kdybychom tuhle extrémní hodnotu vyloučili a dosadili místo ní hodnotu 

mediánu dané skupiny, vyšlo by, že T = 0,0095 a tudíž bychom mohli při hladině 

pravděpodobnosti zamítnout nulovou hypotézu a přijmout hypotézu alternativní. 
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Graf 7: Statistické zpracování hodnot parametru 7 
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6.8 Celkový klasifikátor 

 

Dosadila jsem ještě do celkového srovnání tzv. celkový stupeň stability, který je 

rozdělen do tří tříd – stabilní, mírně stabilní a silně nestabilní. Hodnoty tohoto 

parametru jsou výsledkem průměrů 7 dílčích parametrů. Tzn., že čím nižší hodnota 

parametru, tím je lepší celková schopnost posturální stabilizace.  

celkový klasifikátor 

CG 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 

PH 1,8 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 

Tabulka 14: Hodnoty celkové klasifikace u CG a PH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 16,17: Rozložení četnosti parametru 8 s křivkou normálového rozložení u CG (nahoře) a PH (dole). 
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2,31 2,4 2,56 2,7 

AVG MED

Celkový klasifikátor 

CG PH

Podle celkového rozložení v histogramu je hodnota testu normálnosti u CG 0,1537 při 

hodnotě p vyšší jak 2. U proměnná skupiny PH dosahovala hodnota testovacího kritéria 

K-S 0,2817 a p-hodnota je nižší než 0,2, tudíž můžeme konstatovat na odlišnost 

od normálového rozložení hodnot parametru celkového klasifikátoru u skupiny 

s předsunem hlavy. 

 

 

 

 

 

 

Ze sloupcového grafu je patrný rozdíl hodnot, tentokrát lépe pro skupinu CG. Hypotéza 

„celkový stupeň stability bude horší u osob s předsunem hlavy než u osob kontrolní 

skupiny“ má p = 0,099. Tato hypotéza tedy nemůže být přijata, při hladině signifikance 

α = 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Statistické zpracování hodnot celkového klasifikátoru 
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6.8.1 Korelační pole závislosti předsunu hlavy na hodnotě celkového 

klasifikátoru 

 

Níže uvedené tabulka uvádí data představující velikost předsunutého držení hlavy, 

respektive hloubku krční lordózy. Hodnoty byly pořízeny podle postupu v kap. 5.3.  

  
PH
1 

PH
2 

PH
3 

PH
4 

PH
5 

PH
6 

PH
7 

PH
8 

PH
9 

PH 
10 

PH 
11 

PH 
12 

PH 
13 

PH 
14 

PH 
15 

velikost krční 
lordózy 6 7 6 8 7 8 6 8 7 7 8 7 7 8 7 

celkový 
klasifikátor 1,8 2,7 2,1 2,3 2,1 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 

Tabulka 15: Hodnoty velikosti předsunutého držení a parametru celkové klasifikace pro probandy skupiny 

PH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Bodový graf závislosti předsunu hlavy na parametru celkové klasifikace, proloženo lineární regresí. 

 

Korelační pole pro závislost velikosti předsunutého držení hlavy na parametru výsledné 

klasifikace bylo proloženo lineární regresní funkcí, výsledná rovnice pro y (tedy pro 

držení hlavy) je ve tvaru y (cm) = 4,46 + 1,042.x . 
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Pro zjištění závislosti těchto dvou hodnot, byla nejprve ohodnocena kvalita modelu. 

Hodnota koeficientu determinance (udává, z kolika procent je závisle proměnná, 

v tomto případě velikost předsunu hlavy, vyjádřena regresním modelem) je 0,219, takže 

lze konstatovat, že změny ve velikosti držení hlavy a hloubce krční lordózy jsou z 22% 

způsobeny změnami v celkovém klasifikátoru. Hodnota Pearsonova korelačního 

koeficientu je pro tento vztah 0,46. Tento určuje „sílu“ lineárního vztahu. Čím více se 

hodnota blíží 1, tím je vazba mezi vztahy silnější (Hendl, 2009). Dále byl testován 

regresní koeficient (0,66) t-testem, při hodnotě testového kritéria t = 1,88, p = 0,08. 

Tímto lze konstatovat, že nulová hypotéza o nezávislosti předsunutého držení hlavy a 

schopností posturální stabilizace, nelze zamítnout, korelační koeficient není statisticky 

významný.  
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7 DISKUZE 

 

Cílem této práce bylo poukázat, jestli je schopnost posturální stabilizace odlišná 

u osob s předsunutým držením hlavy ve srovnání s osobami v kontrolní skupině a 

na kolik velikost předsunutého držení ovlivní míru schopnosti stabilizace. Podle 

výsledků této práce nemohu jednoznačně určit, jestli je výsledná schopnost stabilizace 

horší, či lepší v porovnání s kontrolní skupinou. Mohu ale říci, že v několika 

parametrech se výrazně odlišovala a byla statisticky prokazatelná. 

Tyto rozdíly se projevily zejména u parametru 3 – „průměrný stupeň kvality“, 

kdy byly naměřené hodnoty podstatně odlišné a to pro skupinu s předsunem hlavy. 

Výrazného rozdílu dosahovaly také hodnoty parametru sedmého, tj. „průměrná 

diference oproti normální obálce“, ale až při srovnání hodnot mediánu. Průměrné 

hodnoty byly při srovnání lepší pro skupinu osob s předsunem hlavy, avšak tento 

výsledek může být zkreslen výskytem jedné extrémní hodnoty.  

Současně je ale třeba podotknout, že takové diference se neprokázaly u všech 

jednotlivých parametrů. Dokonce u dvou ze sedmi parametrů „počet ustálení 

pod hranici 10%“ a „počet ustálení nad hranici 15%“, vycházely hodnoty lépe pro 

osoby s předsunem hlavy. Proto souhlasím s tvrzením Michaelsona et al. (2003), který 

poukazuje na veliké kompenzační schopnosti člověka a také na to, že míra schopnosti 

posturální stabilizace je závislá na „míře postižení“ (funkční x strukturální změny) a 

etiologii vzniku tvarové změny. I když byly osoby ve skupině PH průměrného věku 30 

let, z důvodu eliminace strukturálních změn na páteři degenerativního, či jiného 

charakteru, přesto jsem neměla k dispozici RTG snímek žádného z probandů, abych 

mohla tuto skutečnost vyloučit. Proto by se možná dalo pro příští studie využít srovnání 

schopnosti posturální stabilizace předsunutého držení hlavy na základě strukturálních a 

funkčních změn. A v případě funkční etiologie srovnat změnu po cílené posturální 

terapii. Také z tohoto důvodu nelze moc srovnávat výzkum Kanga et al. (2009), kteří 

potvrdili horší schopnost posturální stabilizace u osob dlouhodobě sedících. O tomhle 

bych mohla pouze spekulovat z důvodu všeobecně známého změněného životního stylu, 

který je charakteristický delším setrváváním v pozici sedu. Také nemohu přímo 

souhlasit, či nesouhlasit se Silvou a Johnsonem (2012), kteří neprokázali žádné 

signifikantní rozdíly při stoji u zdravých osob a při simulaci předsunu hlavy. Je jisté, že 

informace z proprioceptorů, četně uložených v oblasti krční páteře, hrají důležitou roli 
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v posturální kontrole (Véle, 2006). Proto si vysvětluji tuto odlišnost tím, že při simulaci 

předsunutého držení hlavy nejsou přítomny charakteristické svalové dysbalance, které 

jsou popsány v kapitole 3.3.2 a tudíž nedochází k takovému omezení proprioceptivní 

aference a jedná se tedy o zcela jinou posturální kompenzaci a synergickou stabilizaci 

v distálněji uložených svalech. 

Také se nepodařila prokázat přímá souvislost mezi naměřenými daty velikosti 

předsunutého držení hlavy a velikostí parametru celkové klasifikace pomocí regresní 

analýzy. Takto jsem hodnotila pouze parametr poslední a to z toho důvodu, že je 

charakterizován jako průměrná hodnota všech sedmi definovaných parametrů a měl by 

v jednom čísle shrnout celkovou schopnost posturální stabilizace. Tento výsledek 

přisuzuji již zmíněné nehomogenitě testovaného souboru v souvislosti s etiologií vzniku 

tvarové změny krční páteře. Také ale musím připustit celkové velmi orientační hodnoty 

naměřených dat velikosti krční lordózy. Tato byla jistě ovlivněna lidským faktorem 

v souvislosti s technikou přiložení pravoúhlého pravítka a také s odečítáním vzdálenosti 

nejhlubšího místa lordózy. I proto byly tyto hodnoty zaokrouhlovány na celá čísla. 

Z tohoto důvodu bych pro případné další studie doporučila užít přesnější objektivizační 

metodu předsunutého držení, celkového tvaru krční páteře a velikosti předsunu hlavy. 

Tímto odkazuji na výzkum např. Kociové, K. a Mikuľákové, W., z katedry fyzioterapie 

v Prešově, které k tomuto účelu užily počítačově podporované zařízení „spinal mouse“. 

Píglová (2012) se věnuje ve své práci výčtu programů pro vyhodnocení 3D modelů, 

které využívá pro objektivizaci ve své práci např. Cuccia (2009), či Grip (2008). Další 

možností by mohlo být již zmíněné modelování krční páteře metodou konečných prvků 

(Motoyoshi et al. 2002, Barsa et al., 2011, Yoganandan et al., 1996). 

Vhodné je srovnat tuto práci s prací M. Koláře (2011) a M. Lajnerové (2010), 

kteří se oba věnovali testování pomocí posturální somatooscilografie za použití 

Posturomedu a také zejména srovnávání jednotlivých parametrů. Lajnerová testovala 

posturální stabilizaci hypermobilních osob, Kolář zase osoby s poraněním předního 

zkříženého vazu. Jako jediný parametr, se kterým se s oběma autory shoduji, je 

parametr sedmý, tj. „průměrný rozdíl proti ideální obálce“. Lajnerová považuje tento 

parametr jako v podstatě jediný parametr s vypovídající hodnotou. Mě se u tohoto 

parametru nepodařilo potvrdit zvolenou hypotézu, ale po statistickém srovnání hodnot 

mediánu také vyšly hodnoty lepší ve prospěch osob s fyziologickým držením páteře.  
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Dále bych chtěla poukázat na jednotlivé poznatky v rámci samotného testování. 

Jako první bych zde zmínila samotný test „3 kroky – stoj na jedné noze“. Jelikož jsou 

tady kroky i stoj přesně definované, myslím, že pro testované to nebyl příliš jednoduchý 

úkol, i po předchozím zainstruování. Proto bych souhlasila s doporučením Lajnerové 

(2010), udělat na plochu Posturomedu obrysy chodidel nebo nějaké stopy. Zjednoduší 

se tím samotné testování zejména pro testované osoby. Dále by bylo vhodné 

do příslušenství zakomponovat nějakou gumu, či provázek, který by se natáhl na šířku 

zábradlí do výšky 10-15 cm nad povrch Posturomedu tak, aby se testovaným usnadnilo 

přemýšlení nad tím, do jaké výšky a jakým způsobem dělat jednotlivé kroky a kam 

pokládat nohy. I při samotném průběhu testování, kdy bylo třeba manuálně označovat 

začátek průběhu měření stoje zeleným tlačítkem a červeným resetovat špatný průběh 

testování, mohly být naměřené hodnoty ovlivněny lidským faktorem. Souhlasila bych 

tedy s doporučením Raševa (2010), který zmiňuje v budoucnu možné ruční startování 

kroků automatizovat, např. pomocí dotykového senzoru.  

Také bych se pozastavila nad velikostí škály celkového hodnocení stabilizace. 

Podle hodnocení žádný z mých probandů nedosáhl dle celkového klasifikátoru stupně 1, 

což znamená stabilní. Většina probandů, i z kontrolní skupiny, se pohybovala 

v kategorii mírně nestabilní. Takže mám za to, že celková škála je málo podrobná a 

zařazování do skupin je velice přísné. Proto bych doporučila rozšířit celkové hodnocení 

do více stupňů, zejména pak škálu pro dobrou stabilizaci navýšit alespoň o jeden další 

stupeň.  

Musím uznat, že výsledky práce jsou omezeny malým počtem probandů a 

ačkoliv byli všichni podrobeni vstupnímu vyšetření a zařazeni do výzkumu podle 

uvedených kritérií, nelze tyto výsledky zobecňovat.  

Jinak vidím testování posturální stabilizace na Posturomedu za velice účelné a 

jednoduché pro běžná klinická zařízení. Zejména pak Vor – nach analýzu, která 

srovnává vyšetření před a po terapii. Proto bych viděla za zajímavé, jak už jsem uvedla 

výše, testování osob s předsunutým držením hlavy před a po terapii. Například 

po instruktáži pro správné držení těla, popřípadě po nějaké konkrétní posturální terapii 

(viz. kapitola 2.5).  
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8 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo posoudit, jaký vliv má předsunuté držení hlavy 

na posturální stabilizaci. V rámci celého výzkumu se lze domnívat, že schopnost 

posturální stabilizace je trochu jiná a v některých případech i horší, než u osob 

s fyziologickým postavením krční páteře, bez žádné tvarové změny. V této souvislosti 

musím ale uznat, že práce je limitována jistými omezeními. Jsou to zejména 

objektivizace předsunutého držení hlavy, počet probandů a také obtížnost relevantního 

hodnocení schopnosti posturální stabilizace člověka. Ta je totiž ve velké míře ovlivněna 

mnoha faktory. Jsou to nejen proprioceptory uložené v hlubokých svalech krční páteře, 

ale také celkové psychické rozpoložení testovaného jedince, které ovlivňuje jak samotné 

držení těla a tedy i držení krční páteře, potažmo hlavy, ale také celkovou posturální 

stabilizaci.  

Dalším přínosem této práce považuji použití samotného testování posturální 

somatooscilografií na Posturomedu. Jako takový není tento způsob testování doposud 

moc využíván v klinických zařízeních, což považuji za velkou škodu. Je to nejen pro 

jeho jednoduché používání, respektování obecných zásad přirozeného pohybu člověka, 

ale zejména v rychlé objektivizaci dosažených výsledků posturální stability. V textu 

byly také uvedeny nějaké návrhy na doplnění technického vybavení, či úpravy pro 

zjednodušení práce jak pro vyšetřované, tak pro samotné testující. Jako velké plus pro 

využívání tohoto vyšetřovacího postupu bych viděla také analýzu Vor-nach, kterou 

program nabízí.  

V rámci zpracovávání celé práce jsem tedy nabyla domněnky, že i když jsou 

popisovány závislosti držení hlavy na posturální stabilizaci a jaké mnohé důsledky by 

tohle změněné držení mohlo mít, člověk má veliké kompenzační schopnosti se 

vypořádat s různými vnitřními i vnějšími vlivy, které na něj působí. Proto výsledky této 

práce nepředkládají jednoznačné závěry a nelze je, ani s úvahami zde uvedenými, 

zobecňovat pro všechny osoby s předsunutým držením hlavy. Tato práce také předložila 

několik směrů, či postupů, jak v rámci dalšího výzkumu postupovat. Pro další výzkumy 

by bylo vhodné pracovat s více homogenní skupinou lidí v rámci etiologie vzniku 

tvarových změn. 
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