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Abstrakt: Cílem práce bylo zhodnotit úroveň motorických dovedností u dětí s vrozenou 

srdeční vadou pomocí diagnostického testu Movement Assessment Battery for Children 2. Dále 

jsme chtěli zjistit, zda existuje souvislost mezi motorickými dovednostmi a pohybovou aktivitou 

u dětí s vrozenou srdeční vadou. Pohybovou aktivitu jsme hodnotili pomocí Physical Activity 

Questionnaire for Children and Adolescents. 

 Testovali jsme 13 dětí (8 dívek a 5 chlapců) průměrného věku 12,3 let. Zjistili jsme, že 

výskyt závažných poruch motorických dovedností se ve skupině dětí se srdeční vadou neliší od 

běžné populace, jejich motorické schopnosti jsou ale podprůměrné. V MABC 2 testu jsme nenalezli 

žádnou dovednost, která by se svými výsledky výrazně odlišovala od ostatních. Vztah pohybové 

aktivity a motorických schopností jsme statisticky neprokázali. Prokázali jsme ovšem, že děti, které 

jsou osvobozeny od tělesné výchovy, nemají dostatek jiné pohybové aktivity, aby tento deficit 

kompenzovaly. 
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We also wanted to determine whether there is a linear correlation between motor skills and amount 
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do not have enough physical activity to compensate this deficit. 

Keywords: motor skills, congenital heart disease, physical activity, DCD, PAQ 

 

 

 

I agree the thesis paper to be lent within the library service. 

  



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením doc. MUDr.  

Jiřího Radvanského, CSc., uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala 

zásady vědecké etiky. Dále prohlašuji, že stejná práce nebyla použita k získání jiného  

nebo stejného akademického titulu.  

V Praze dne 20. 4. 2015     Anežka Kopecká …………………………………... 

   



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování autora 

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. MUDr. Jiřímu Radvanskému, CSc. za jeho 

velkou trpělivost, podporu, odborné vedení i jeho osobní dobré rady.  

Dále děkuji RNDr. Michalu Peštovi, Ph.D. a MUDr. Kryštofovi Slabému za vedení při 

zpracování statistických dat a výsledků bakalářské práce. Velké poděkování také patří sesterskému 

kolektivu z Oddělení tělevýchovného lékařství, který mi vyšel vstříct ve všem, co jsem pro 

testování potřebovala a prof. MUDr. Janu Janouškovi, Ph.D. a MUDr. Petru Hechtovi z Dětského 

kardiocentra FN Motol, kteří mi umožnili spolupráci s jejich pacienty.  

Největší poděkování patří mé rodině, která mě vždy a ve všem podporovala. 

  



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

SEZNAM ZKRATEK 

a.  arteria 

AB - 2  Age-band 2 (Věková skupina 2) 

AB - 3  Age-band 3 (Věková skupina 3) 

AC (1, 2) Aiming and catching (Míření a chytání 1. a 2. úkol) 

ADHD  Attention deficit hyperactivity disease  

ALCA  Anomální odstup levé koronární arterie z plicnice 

ANOVA Analysis of variance (Analýza rozptylu) 

AV  Atrioventrikulární 

BAL (1 - 3) Balance (Rovnováha 1. - 3. úkol) 

BOTMP Bruininsks-Oseretsky Test of Motor Profiency 

CNS  Centrální nervová soustava 

CO-OP Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance 

CSS  Celkové standardní skóre 

ČR  Česká republika 

DCD  Developmental coordination disorder (Vývojová koordinační porucha) 

DCD-Q Developmental Coordination Disorder Questionnaire  

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition 

DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

EKG  Elektrokardiografie 

FN  Fakultní nemocnice 

MABC 2 Motor Assessment Battery for Children, Second Edition  

MD (1 - 3) Manual dexternity (Manuální zručnost 1.- 3. úkol) 

MRI  Magnetická rezonance 

NTT  Neuromotor Task Training 

PAQ  Physical Acitivity Questionnaire 

PAQ-A Physical Acitivity Questionnaire for Adolescents 



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

PAQ-C Physical Activity Questionnaire for Children 

PERC  Percentil 

SS  Standard Score (Standardní skóre) 

TSS  Total Standard Score (Celkové standardní skóre) 

TV  Tělesná výchova 

VSV  Vrozená srdeční vada 

 



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................................ 11 

1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ ............................................................................ 12 

1.1 Developmental coordination disorder ................................................................................. 12 

1.1.1 Úvod a terminologie ..................................................................................................... 12 

1.1.2 Prevalence DCD ........................................................................................................... 12 

1.1.3 Projevy DCD ................................................................................................................ 13 

1.1.4 Diagnostika DCD ......................................................................................................... 15 

1.1.5 Komorbidity DCD ........................................................................................................ 16 

1.1.6 Etiologie DCD a neurologické koreláty ....................................................................... 17 

1.1.7 Terapie DCD ................................................................................................................ 17 

1.2 VROZENÉ SRDEČNÍ VADY ............................................................................................ 19 

1.2.1 Výskyt a etiologie ......................................................................................................... 19 

1.2.2 Dělení srdečních vad .................................................................................................... 20 

1.2.3 Patologie a patofyziologie ............................................................................................ 21 

1.2.4 Léčba vrozených srdečních vad ................................................................................... 22 

1.3 Pohybová aktivita u dětí s vrozenou srdeční vadou ............................................................ 23 

1.3.1 Doporučení k pohybové aktivitě u nás ......................................................................... 26 

1.4 Vrozené srdeční vady a vývojová dyspraxie ....................................................................... 27 

1.4.1 Prenatální faktory ......................................................................................................... 28 

1.4.2 Vliv kardiochirurgického zákroku ............................................................................... 28 

1.4.3 Poškození ve školním věku .......................................................................................... 30 

1.4.4 Rozdíly mezi chlapci a dívkami ................................................................................... 33 

2 CÍLE A HYPOTÉZY .................................................................................................................. 34 

3 METODIKA VÝZKUMU .......................................................................................................... 35 

3.1 Charakteristika souboru probandů ....................................................................................... 35 

3.2 Anamnéza ............................................................................................................................ 36 

3.3 MABC 2 (Henderson et al., 2007) ....................................................................................... 36 

3.3.1 Popis průběhu testování a jednotlivých úkolů MABC 2 .............................................. 37 

3.3.2 Vyhodnocování MABC 2 ............................................................................................. 40 

3.4 PAQ dotazník ...................................................................................................................... 41 

3.5 Analýza dat .......................................................................................................................... 42 

4 VÝSLEDKY ............................................................................................................................... 44 



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

 
 

4.1 Výsledky jednotlivých probandů v MABC 2 testu ............................................................. 44 

4.2 Celkové výsledky testu – porovnání se zdravou populací ................................................... 44 

4.2.1 Statistická významnost ................................................................................................. 47 

4.3 Jednotlivé subčásti testu a jejich porovnání ........................................................................ 48 

4.3.1 Statistická významnost ................................................................................................. 50 

4.4 Hodnocení dotazníku PAQ a jeho korelace s celkovým výsledkem MABC 2 ................... 50 

4.4.1 Statistická významnost ................................................................................................. 51 

4.5 Tělesná výchova – vztah k výsledku PAQ skore ................................................................ 53 

5  DISKUZE ................................................................................................................................... 54 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................... 62 

REFERENČNÍ SEZNAM .................................................................................................................. 63 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 72 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 73 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................ 74 

PŘÍLOHY ........................................................................................................................................... 75 

 

 

 



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

11 
 

ÚVOD 

Developmental coordination disorder (Vývojová porucha koordinace) neboli vývojová 

dyspraxie je neurovývojové onemocnění, které se projevuje motorickou pomalostí, nešikovností 

a poruchou motorického učení. Toto onemocnění, které pomalu proniká do povědomí odborné 

veřejnosti, je velmi heterogenní nejenom škálou symptomů a komorbidit, ale i mírou svého projevu 

u jednotlivce. 

Srdeční vady jsou nejčastější vrozené onemocnění v České republice. Představují velkou 

skupinu diagnos, ve které se od sebe jednotlivé vady svou patofyziologií výrazně liší. Kauzální 

léčbou srdečních vad je kardiochirurgický výkon, často prováděný v raném novorozeneckém nebo 

kojeneckém věku. Změněná hemodynamika a kardiochirurgický výkon mohou ovlivnit vývoj 

dítěte. Děti s vrozenými srdečními vadami mají dle závažnosti své vady různá režimová opatření, 

která se nejčastěji týkají pohybové aktivity. Onemocnění srdce u dítěte je pro mnohé rodiče těžko 

uchopitelné a o své dítě se bojí, tento strach může vést k nadměrné starostlivosti a ochraně dítěte. 

To může umocnit omezení pohybové aktivity. Pohybová aktivita je přitom podstatnou součástí 

života každého dítěte, i dítěte s VSV. Všechny tyto faktory ovlivňují vyvíjející se organismus dítěte 

nejenom po motorické stránce, ale i v psychosociální oblasti. 

Tato práce si klade za cíl poukázat na problematiku motorického vývoje a vývojové dyspraxie 

u dětí s vrozenými srdečními vadami a podívat se na jednotlivé aspekty z různých úhlů pohledu. 

V teoretické části shrnujeme základní skutečnosti o problematice vývojové dyspraxie a srdečních 

vad, dále se snažíme podat ucelený pohled na problematiku pohybové aktivity a motorických potíží 

u dětí s vrozenými srdečními vadami a možné ovlivňující faktory. V praktické části předkládáme 

výsledky našeho experimentu, ve kterém jsme hodnotili motorické schopnosti u dětí z Dětského 

kardiocentra FN Motol a tyto výsledky interpretujeme. 
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1 PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

1.1 Developmental coordination disorder 

1.1.1 Úvod a terminologie 

Developmental coordination disorder (DCD) nebo také vývojová dyspraxie je neurovývojové 

postižení, které postihuje motoriku a motorické učení dětí (Zwicker, Missiuna, Harris, Boyd, 2012). 

DCD je postižení, jehož hlavním rysem je vážné zhoršení ve vývoji motorické koordinace, které 

ovšem nelze vysvětlit mentálním postižením nebo jiným specifickým vrozeným nebo získaným 

neurologickým onemocněním či poruchou (Blank, Smits-Engelsman, Polatajko, Wilson, 2012). 

Terminologie se během let výrazně měnila, v roce 1968 byl použit termín „developmental 

clumsiness“ což lze přeložit jako „vývojová neobratnost“, v 70. a 80. letech se názvy různily od 

„developmental apraxia“ až po dodnes často se objevující termín „developmental dyspraxia“ čili 

vývojová dyspraxie (Vaivre-Douret, 2013). Dalšími termíny, na které lze v této souvislosti narazit, 

jsou „clumsy child syndrome“, lehká mozková dysfunkce, porucha senzorické integrace a další 

(Kolář, Smržová, Kobesová, 2011a). Termín developmental coordination disorder byl oficiálně 

doporučen pro užívání na mezinárodním setkání v Londýně již v roce 1994, termín vývojová 

dyspraxie byl uznán jako synonymum k termínu DCD (Blank et al., 2012). 

1.1.2 Prevalence DCD 

Prevalence DCD uváděná v literatuře se velmi liší, nejčastěji uváděný údaj je 5-6 % dětí 

školního věku (Kolář et al., 2011a; Blank et al., 2012; Zwicker at al., 2012; Vaivre-Douret, 2013). 

Lze ovšem najít čísla v rozmezí 1,8 %-19 %. Toto velké rozmezí má zřejmě dva hlavní důvody. 

Prvním je rozdílnost použitých kritérií, některé studie nezahrnují všechna kritéria a nerozlišují 

pečlivě věkové rozdíly, proto číslo neúměrně vzroste. Druhým je nedostatečné obeznámení 

odborníků s touto problematikou, k diagnostikování pak nedojde a číslo klesá (Zwicker et al., 

2012). Literatura se ovšem shoduje, že se DCD častěji objevuje u chlapců, a to v poměru od 2:1 – 

7:1. I když je DCD poměrně častá, stále není dostatečně rozpoznávána. Motorické obtíže těchto dětí 
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jsou často klasifikovány jako mírné a není jim věnována zdaleka taková pozornost, jaká by byla 

potřeba (Blank et al., 2012).  

1.1.3 Projevy DCD 

Projev DCD je heterogenní, některé děti mohou mít potíže pouze s jemnou motorikou, jiné 

s hrubou a jiné s obojím (Zwicker et al., 2012). Motorické potíže zahrnují opoždění v motorickém 

vývoji, nešikovnost, nedostatečnou sensomotorickou koordinaci, nedostatečnou posturální kontrolu, 

potíže s motorickým učením, plánováním a časováním pohybu a prostorovou orientací. Tyto děti 

mají problém s dosažením motorických vývojových „milníků“, problémy se zavazováním tkaniček, 

jízdou na kole, míčovými dovednostmi atd. (Kolář et al., 2011a; Vaivre-Douret, 2013). Nejedná se 

ovšem o pouhou nešikovnost dítěte, jak by dříve se objevující název „clumsy child syndrome“, 

neboli syndrom nešikovného dítěte, napovídal. DCD skutečně ovlivňuje běžný život, ale není to 

v důsledku neurologického deficitu nebo opožděného vývoje (Zwicker et al., 2012). 

Nedostatečná posturální kontrola u DCD je důsledkem nedostatečné senzorické koordinace. 

Tato nedostatečnost se neprojeví, jsou-li k dispozici informace ze všech tři základních senzorických 

systémů (zrak, vestibulární ústrojí, somatosenzorický systém). Pacienti s DCD se nejvíce spoléhají 

na somatosenzorický systém, pokud se ovšem mají spolehnout na zrak nebo vestibulární ústrojí, 

jejich posturální kontrola se výrazně zhorší (Fong, Tsang, Ng, 2012). 

Dalším projevem je nízká koordinovanost a špatné časování pohybu, což se projevuje i delším 

reakčním časem. Delší reakční čas mají pacienti s DCD jak na podnět vizuální tak sluchový. 

Zachování rytmicity pohybu je pro ně také obtížnější (Rosenblum, Regev, 2013). Nedostatečná 

posturální kontrola a nízká koordinovanost dohromady jsou kombinací, která může snadno vést 

k vyšší úrazovosti, chronickému přetěžování a vzniku degenerativních poruch u těchto pacientů. 

Typické jsou silné bolesti hlavy, často vysvětlované jako psychosomatické nebo vertebrogenní, 

časté distorze hlezna a opakované entezopatie (Kolář, Smržová, Kobesová; 2011b). 
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Bo a Lee (2013) uvádí, že motorické učení u dětí s DCD je poškozeno v důsledku jejich 

nedostatečné sensomotorické adaptace. Tedy, že efekt učení nenastává, protože není dostatečně 

silně vnímána změna okolí, na kterou by se pacient měl adaptovat, tedy něco se naučit. 

Neschopnost přizpůsobit použitou manuální ani posturální sílu daným okolnostem může souviset 

s neschopností správného časování pohybu. I když je vyvinutá síla adekvátní situaci, pacienti nejsou 

schopni udržet tuto sílu stabilně a její variabilita je větší. Porucha adaptace se dotýká statických 

i dynamických situací. Porucha selektivní hybnosti, stejně jako porucha učení selektivních pohybů, 

je dalším kamenem do mozaiky této poruchy. 

DCD se jeví jako soubor potíží bez jasně definovaných klinických znaků a symptomů, tak 

jako to můžeme najít u jiných vývojových poruch jako je autismus nebo ADHD (Zwicker et al., 

2012). 

Projevy DCD nejsou pouze motorického charakteru, děti s DCD častěji trpí nízkým 

sebevědomím, úzkostmi, depresemi, emočně-behaviorálními poruchami (Zwicker et al., 2012), na 

poruchy spánku u dětí s DCD ve své studii upozorňuje Barnett a Wiggs (2012). 

V běžném životě dětí se DCD projevuje ve všech jejich denních činnostech: při čištění zubů, 

oblékání se, zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček. Ve škole mohou mít potíže s psaním, 

malováním, kreslením, manuálními výtvarnými činnostmi, v hodinách tělesné výchovy nestačí 

dovednostem vrstevníků. Tyto potíže se odrazí i v jejich volnočasových aktivitách, budou se hůře 

zapojovat do skupin dětí, kterým mohou hru neúmyslně kazit. Tento fakt se může projevit i na 

sociálních schopnostech a psychice dítěte (Zwicker et al., 2012). 

 Je zásadní si uvědomit, že mnoho dětských pacientů z DCD nevyroste, DCD přetrvává až 

v 75% do dospělosti, ač se může manifestovat výrazně méně. Nedávné výzkumy poukázaly na 

vyšší riziko rozvoje úzkostí a depresí a negativní dopad na vzdělanost a zaměstnatelnost (Kirby, 

Sugden, Purcell, 2014). 
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1.1.4 Diagnostika DCD 

Odborné společnosti a autoři směrnic doporučují používat diagnostická kritéria DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders), která vydává Americká psychiatrická 

asociace (Blank et al., 2012). Tento manuál má od roku 2013 revidovanou pátou verzi DSM-V 

(Kirby et al., 2014). Dignostická kritéria pro DCD jsou definována v tomto manuálu a jsou uvedena 

v Tabulce 1.  

DSM-V Developmental coordination disorder - diagnostická kritéria 

A. Získávání a provedení koordinovaných motorických dovedností je podstatně 

pod očekávanou úrovní, která je daná individuálně chronologickým věkem a možností učení 

se a využití dovedností. 

Potíže se manifestují jako neohrabanost (např.: upouštění věcí nebo narážení do nich), 

pomalost a nepřesnost při předvádění dovedností (např.: chytání předmětu, používání nůžek 

nebo příboru, psaní, jízda na kole nebo sportování) 

 

B. Deficit motorických dovedností popsaný v kritériu A významně a stále 

zasahuje do aktivit všedního dne, které odpovídají chronologickému věku a ovlivňuje školní 

výsledky, profesní aktivity, volný čas i hry.  

C. Symptomy se objeví během raného vývoje. 

D. Deficit motorických dovedností nelze lépe vysvětlit mentálním postižením 

(mentálním vývojovým postižením) nebo zrakovým postižením a není možné je přisoudit 

ani neurologické poruše postihující pohyb (např. DMO, svalová dystrofie, degenerativní 

onemocnění). 

Tabulka 1 - Diagnostická kritéria DCD  (Kirby et al., 2014), volný překlad autorky této práce  
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Je-li vyšetřován pacient s podezřením na DCD, je důležité pečlivě začít již u anamnestických 

údajů, které by měly pocházet z více zdrojů, nejenom od rodičů a blízkých příbuzných, ale i od 

učitelů, trenérů, vedoucích kroužků atd. To je důležité k zhodnocení závažnosti dopadu DCD na 

běžný život, což je druhým ze čtyř diagnostických kritérií pro DCD (Kirby et al., 2014). Následovat 

by mělo klinické vyšetření, které má vyloučit zejména jiné onemocnění nebo neurologickou příčinu 

a spolu s psychologickými testy potvrdit čtvrté diagnostické kritérium (Martin, Westcott, Wrotniak, 

2013). Blank et al. (2012) doporučují neurologické vyšetření a vyšetření kognitivních 

a behaviorálních funkcí, zejména z důvodu odhalení možných komorbidit jako ADHD, autismus 

nebo jiné specifické poruchy učení.  

V praxi se využívají zejména standardizované dotazníky a standardizované baterie testů. 

Baterie testů, které jsou časově i prostorově náročné, proto se často využívá také dotazníková 

forma. Literatura nejčastěji poukazuje na DCD-Q dotazník (Developmental Coordination Disorder 

Questionaire) a MABC 2 Checklist (Blank et al., 2012). Bohužel zlatý standard pro diagnostiku 

DCD v podstatě neexistuje, ale de facto za ně považujeme testy, které se v praxi nejvíce využívají 

(Kolář et al., 2011a). Nejčastěji používaným testem, který je doporučen jako první volba, je 

Movement Assessement Battery for Children, Second Edition (MABC 2). Tento test je určen pro 

děti ve věku od 3 do 16 let a 11 měsíců. Druhým nejčastěji používaným je Bruininsks-Oseretsky 

Test of Motor Profiency (BOTMP), který je určen pro jedince ve věku 4-21 let (Blank et al., 2012). 

Pomocí těchto testů ověřujeme první kritérium - zda jsou motorické dovednosti dítěte výrazně pod 

očekávanou normou ve vztahu k jeho chronologickému věku a inteligenci (Martin et al., 2013). 

1.1.5 Komorbidity DCD  

Komorbidity u DCD jsou spíše pravidlem než výjimkou (Vaivre-Douret, 2013). S DCD se 

často vyskytují další vývojové poruchy, nejčastěji ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), 

až 50% dětí s DCD zároveň splňuje diagnostická kritéria pro ADHD. Dalšími častými 

komorbiditami jsou autismus, poruchy učení (nejčastěji dyslexie), a poruchy řeči (Blank et al., 
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2012; Zwicker et al., 2012). V mnoha studiích o DCD nebyl zvážen výskyt komorbidit, které ještě 

více rozšiřují různorodost symptomů DCD a proto se popis této poruchy v literatuře různí. Navíc 

znesnadňují snahu specifikovat jednotlivé podtypy DCD, které by umožnily specifičtější terapii 

(Vaivre-Douret, 2013). V důsledku tak častého výskytu komorbidit s DCD někteří autoři spekulují 

o společné etiologii těchto poruch (Zwicker et al., 2012). 

1.1.6 Etiologie DCD a neurologické koreláty  

Etiologie DCD je zatím málo známá, ale přisuzuje se patologii centrálního nervového 

systému (Zwicker et al., 2012). Nemnohé studie pomocí magnetické resonance ukazují spíše na 

difusní poškození mozku než na poškození jedné specifické oblasti. Rozdíl oproti zdravým dětem 

byl zaznamenán v oblasti frontálního, temporálního, parietálního laloku a mozečku. Rozdíly byly 

zaznamenány i ve funkčnosti kortikospinální dráhy (Peters, Maathuis, Hadders-Algra, 2013). CNS 

se u dětí s DCD aktivuje více než u dětí zdravých při provádění motorického úkolu, naopak během 

procesu motorického učení je aktivita jejich CNS nižší než u zdravých vrstevníků (Zwicker et al., 

2012). Odlišná aktivita během procesu motorického učení se může týkat těchto třech oblastí: 

mozečku, basálních ganglií a parietálního laloku. Bohužel tuto lokalizaci autoři uvádějí většinou na 

základě neurofyziologických znalostí a výsledků klinických testů. Studií využívajících zobrazovací 

metody je jen velmi málo a jsou provedeny na malém vzorku pacientů, nelze je tedy zobecňovat 

(Bo, Lee, 2013). 

1.1.7 Terapie DCD 

Na terapii DCD se zásadním způsobem podílí fyzioterapeut, ergoterapeut a speciální pedagog, 

ve výjimečných případech nutriční terapeut. Ergoterapie nabízí pacientům metody, které jim 

umožní lépe a efektivněji vykonávat činnosti, které jsou pro ně důležité. Ať už se jedná od aktivity 

všedního dne nebo jejich zaměstnání a koníčky. Fyzioterapie se zaměřuje na jejich pohybový projev 

jako celek a na jejich mobilitu (Blank et al. 2012).  
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Přístupy k terapii lze obecně rozdělit do dvou skupin - na přístupy orientované na deficit 

a přístupy orientované na úkol. Přístupy orientované na deficit jsou zacílené na deficit 

v senzorickém vnímání, který přímo ovlivňuje pohybový projev. Nápravou tohoto deficitu má dojít 

i k nápravě motorického projevu (Zwicker et al., 2012). Tento přístup k terapii vyžaduje dlouhou 

a intenzivní léčbu (Kolář et al., 2011a), někteří autoři jej považují za neprůkazný a bezvýsledný. 

Patří sem například senzorická integrace, kinestetický trénink, percepčně-motorický trénink a další 

(Blank et al., 2012; Zwicker et al., 2012). Přístup orientovaný na úkol je zaměřený přímo na 

jednotlivé dovednosti, úkol je rozebrán na jednotlivé části, které se nacvičují jednotlivě a následně 

se spojují do jednoho celku. Patří sem například ergoterapeutický CO-OP přístup (Cognitive 

Orientation to -Daily Occupational Performance) nebo NTT (Neuromotor Task Training) a další 

(Blank et al., 2012).  

Bohužel žádný terapeutický přístup nemá dostatek evidence v literatuře, aby se mohl stát 

zlatým standardem. Situace je tedy obdobná jako u diagnostických přístupů. K lepšímu pochopení 

jednotlivých terapeutických přístupů by mohly přispět i budoucí studie za pomoci funkční 

magnetické resonance (Kolář et al., 2011a; Zwicker et al., 2012).  

 I když se literatura v názorech na terapii a její použití různí, je třeba zdůraznit, že terapie je 

pro děti s DCD velmi důležitá. Diagnóza DCD se projevuje i v adolescenci a dospělosti, 

terapeutický zásah již v dětství budoucí obraz DCD ovlivňuje a může předcházet nebo zmírnit 

některé symptomy (Kirby et al., 2014; Zwicker et al., 2012). 
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1.2 VROZENÉ SRDEČNÍ VADY 

1.2.1 Výskyt a etiologie 

Vrozené srdeční vady (VSV) jsou nejčastější vrozenou orgánovou malformací, v České 

republice představují až 40 % ze všech diagnostikovaných vrozených vad (Šípek et al., 2010). 

V ČR je dle epidemiologické studie Dětského kardiocentra FN Motol, která zahrnuje všechny živě 

narozené děti v letech 1980-1990, prevalence VSV při narození 6,16 na 1 000 dětí. Při pokroku 

prenatální diagnostiky je nyní výskyt vrozených srdečních vad odhadován na méně než 5 na 1 000 

porodů (Škovránek, 2011). 

Novější data pocházejí z let 1994-2008, v tomto období bylo diagnostikováno celkem 29 133 

vrozených srdečních vad, autoři udávají incidenci 127,53 na 10 000 živě narozených dětí. Autoři 

ovšem zahrnují vady odhalené až do 15. roku věku dítěte, celkový počet tedy zvyšuje vyšší podíl 

hemodynamicky nevýznamných vad (Šípek et al., 2010). 

Prenatální záchyt srdečních vad stále stoupá, v r. 2010 bylo zachyceno 43 % všech vrozených 

srdečních vad a 97 % kritických vrozených srdečních vad. Včasné rozpoznání kritických srdečních 

vad umožňuje centralizaci matek rodících dítě s kritickou vadou na specializované pracoviště, kde 

je ihned po porodu zahájena péče o novorozence (Škovránek, 2011). 

Velká většina vrozených srdečních vad má multifaktoriální etiologii. Soudí se, že vznikají 

působením negativních vlivů prostředí u jedinců, kteří mají k jejich vzniku genetické předpoklady 

(Šamánek in Chaloupecký, 2006). Asi 10 % vrozených srdečních vad se vyskytuje v rámci 

chromozomálních syndromů, ty bývají ovšem často rozpoznány prenatálně (Škovránek in Ošťádal, 

2003; Šípek et al., 2010). 

Nejčastěji se vyskytující srdeční vadou je defekt komorového septa (41,6 % ze všech VSV), 

po něm defekt síňového septa (8,7 %). Z kritických vad je nejčastějčí transpozice velkých cév  
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(5,4 %), další závažnou a častou srdeční vadou je Fallotova tetralogie (3,4 %) (Chaloupecký et al., 

2006). 

1.2.2 Dělení srdečních vad 

Srdeční vady lze dělit z různých hledisek. Z hlediska klinického je zásadní dělení na dvě 

velké skupiny – vady kritické (urgentní) a nekritické. Kritické vady jsou vady neslučitelné se 

životem. Za kritickou považujeme vadu, která se projevuje srdečním selháním, závažnou cyanosou, 

nebo oběma symptomy zároveň (Škovránek, 2011). Z hlediska symptomatického je lze dělit dle 

jejich závažnosti, nebo dle přítomnosti cyanosy na cyanotické a necyanotické (Šípek et al., 2010). 

Možné dělení uvádíme v tabulce níže (Tabulka 2). 

1. Závažné srdeční vady 

Cyanotické 

Úplná transpozice velkých cév 

Fallotova tetralogie 

Syndrom hypoplastického pravého srdce 

Atrézie trikuspidální chlopně 

Atrézie plicnice s intaktním komorovým septem 

Ebsteinova anomálie 

Syndrom hypoplastického levého srdce 

Atrézie aorty 

Mitrální atrézie 

Jediná (společná) komora 

Dvojvýtoková pravá komora 

Truncus arteriosus 

Totálně anomální napojení plicních žil 

Kritická stenóza plicnice 

Různé vzácné léze jako dvojvýtoková levá komora atd. 

 

Necyanotické 

Závažný defekt AV kanálu  

Velký defekt septa síní  

Velký defekt septa komor 
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Perzistující ductus arteriosus 

Kritická, či závažná aortální stenóza 

Závažná stenóza a. pulmonalis 

Koarktace aorty (stenóza aortálního istmu) 

 

2. Středně závažné srdeční vady 

Mírná, nebo středně závažná aortální stenóza, nebo aortální insuficience 

Středně závažná stenóza a. pulmonalis 

Nekritická koarktace 

Rozsáhlý defekt axiálního septa 

Komplexní formy defektu komorového septa 

 

3. Mírné a nezávažné srdeční vady 

Malý defekt septa komor 

Perzistující ductus arteriosus (malý rozsah) 

Mírná stenóza a. pulmonalis 

Bikuspidální aortální chlopeň bez aortální stenózy / insuficience 

Malý či spontánně se uzavírající defekt septa síní 
Tabulka 2 - Dělení vrozených srdečních vad (Kaplan, Hoffman, 2002; překlad převzat z Šípek et al., 

2010) 

1.2.3 Patologie a patofyziologie 

Patologie a patofyziologie jednotlivých srdečních vad je značně variabilní, stejně tak je tomu 

i s klinickými projevy. Klinické projevy se navíc mohou významně lišit i v rámci jedné diagnosy 

(Chaloupecký et al., 2006). Vrozená vada srdce nemusí ovlivnit hemodynamiku pouze postnatálně, 

ale může mít vliv i na fetální oběh. Některé vady svým uspořádáním mění tok plně okysličené krve 

tak, že nejde do mozku a horní části těla jako za fyziologických podmínek, ale je odvedena do dolní 

části těla dítěte a mozek je zásobován krví méně okysličenou, trpí tedy částečnou hypoxií 

(Škovránek in Ošťádal, 2003). 

Popis detailů patologie a patofyziologie jednotlivých vad je pro účely této práce zbytečný, 

odkazujeme proto na specializovanou literaturu. 
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1.2.4 Léčba vrozených srdečních vad 

V České republice je naprostá většina péče o děti s vrozenými srdečními vadami směřována 

do Dětského kardiocentra FN Motol. Dětské kardiocentrum bylo založeno v květnu roku 1977  

prof. Milanem Šamánkem. Na tomto pracovišti je spojena péče kardiologická s péčí 

kardiochirurgickou, což léčbu pacientů výrazně zlepšuje a zjednodušuje její průběh. Postupně došlo 

k vybudování sítě dětských spádových kardiologů, pediatrů a neonatologů. Dnes se počet srdečních 

operací ustálil asi na 440 ročně, což pokrývá potřeby České republiky (Škovránek, 2011). 

Kauzální léčba vrozených srdečních vad je chirurgická. Dnes už část operativy není nutno 

provádět otevřenou hrudní chirurgií, ale u některých diagnos je dostačující katetrizační výkon. Ten 

již není pouze metodou diagnostickou, ale i léčebnou. Kauzálně lze farmakologicky řešit jen 

otevřenou tepennou dučej podáním antagonistů prostaglandinu (Chaloupecký et al., 2006). 

Operativa dětí s vrozenou srdeční vadou je vysoce specializovaná problematika a můžeme zde 

pouze shrnout její základní rysy. Pro přístup k srdci jsou nejčastěji využívány dva základní přístupy, 

střední sternotomie a postraní thorakotomie ve 4. mezižebří. K operativě na vlastním srdci je 

používán mimotělní oběh, který má u dětských pacientů svá specifika. Reakce na přítomnost 

syntetického materiálu v těle je mnohem bouřlivější než u pacientů dospělých a přístroj musí být 

přizpůsoben malému objemu cirkulující krve, aby nedošlo k hypovolémii v oběhu. Existuje několik 

možností operativy za využití mimotělního oběhu. U obtížných operací, kde je potřeba co nejlepší 

přístup k srdečním strukturám se využívá metoda se zástavou cirkulace v hluboké hypotermii a se 

zkrácenou dobou mimotělního oběhu. Dítě se v celkové anestezii a relaxaci ochladí na rektální 

teplotu 24-22°C, posléze až na 20-15°C, provede se vlastní intrakardiální zákrok v průběhu 20-45 

minut. Pak se obnoví mimotělní cirkulace a dítě se ohřeje na teplotu 34°C. Dalšími možnostmi je 

využití plného průtoku mimotělním během nebo využití sníženého krevního průtoku s hlubokou 

hypotermií, v tomto případě se dítě postupně ochlazuje na teplotu 25–20°C a krevní průtok je 

výrazně snížen (Hučín, 2012). 



Bakalářská práce Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou 

23 
 

1.3 Pohybová aktivita u dětí s vrozenou srdeční vadou 

Dostatečná pohybová aktivita je pro děti s VSV stejně tak důležitá jako pro děti zdravé. 

Pravidelná pohybová aktivita přináší dítěti s VSV benefity jako je přijetí zdravého životního stylu, 

prevence osteoporosy, metabolického syndromu a dalších chorob z něho vyplývajících (Strong et 

al., 2005). 

V důsledku sedavého způsobu života a nezdravé stravy narůstá procento obézních dětí a tento 

trend se nevyhnul ani dětem s VSV. U nich riziko obezity navíc může zvyšovat zákaz některých 

pohybových aktivit a nutnost vyššího kalorického příjmu v dětství. Obezita také urychluje rozvoj 

aterosklerosy, toto riziko je u pacientů s VSV umocněno anatomickými a funkčními anomáliemi. 

Zejména se jedná o pacienty s transpozicí velkých arterií, kteří podstoupili arteriální switch, 

o pacienty s levostrannou obstrukcí (koarktace aorty) nebo pacienty po transplantaci srdce (Cohen, 

2012). Výskyt obezity u dětí s VSV ovšem překvapivě nekoreluje s jejich pohybovou aktivitou. 

Rozdělíme-li pacienty dle závažnosti jejich vady, nejvíce obézních pacientů najdeme ve skupině 

nezávažných a lehkých srdečních vad, nejméně ve skupině vad středně závažných po chirurgické 

korekci (Ray, Henry, 2011). 

Pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje nejenom fyziologické funkce, ale i kvalitu života. 

U skupiny dětí ve věku 10-15 let, která podstoupila 12-ti týdenní tréninkový program, se zvýšilo 

subjektivní hodnocení motorických i kognitivních funkcí. Kontrolní skupina toto zlepšení 

nezaznamenala (Dulfer at al., 2014). Pozitivní efekt pohybové aktivity ukazují také mnohé studie 

zabývající se pohybovou terapií u dětí s VSV. Pohybová aktivita má pozitivní vliv nejen na funkci 

srdce ale i na sebevědomí a zařazení dítěte do kolektivu a jeho sociální dovednosti (Chaloupecký et 

al., 2011; Takken et al., 2012; Duppen et al., 2013). 

Přestože prospěšnost pohybu pro tuto skupinu dětí je všeobecně uznávána a její benefity 

velké, mohou být děti s VSV méně aktivní než jejich zdraví vrstevníci a to z různých důvodů: 

omezení pohybových aktivit ze strany lékaře, nadměrné protekce jejich okolí, strachu ze zhoršení 
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zdravotního stavu anebo pouze lenosti umocněné protekcí okolí (Falk et al., 2006; Takken et al., 

2012; Shearer, Rempel, Norris, Magill-Evans, 2013). Výzkum ukázal, že rodiče si nejsou jistí 

správným výběrem pohybové aktivity pro své dítě, většinou totiž neexistuje jednoznačná shoda 

mezi rodiči, lékařskými záznamy a kardiology, kteří mají nastavit odpovídající omezení pohybové 

aktivity (Longmuir, McCrindle; 2009). Cílem doporučení pro pohybovou aktivitu u dětí 

a mladistvých s VSV je zamezit ohrožení jedince nadměrnou fyzickou zátěží, která by mohla 

způsobit zhoršení srdeční funkce, závažné poruchy srdečního rytmu, synkopu, případně náhlé úmrtí, 

ale zároveň co nejdříve umožnit zapojení do běžných sportovních aktivit (Chaloupecký et al., 

2011). 

Podíváme-li se do literatury, která se snaží objektivně zmapovat a porovnat množství 

pohybové aktivity u dětí s VSV a zdravými dětmi, najdeme rozporuplné výsledky. 

Dřívější studie ukazují, že mnoho dětí s VSV má sníženou zdatnost a nemá dostatek fyzické 

aktivity, výrazně snížená zdatnost je u pacientů s VSV znepokojujícím faktem vzhledem k tomu, že 

zdatnost je důležitým faktorem v předpovědi zdravotních výsledků a přežití u pacientů s vrozenými 

srdečními vadami (Myers et al., 2002; Diller, 2005). 

S rostoucí evidencí potřeby pohybové aktivity u dětí a zmenšující se tendencí k nadměrným 

restrikcím z opatrnosti se nyní ukazuje, že děti s VSV se v submaximální zátěži od svých zdravých 

vrstevníků neliší, a dokonce že jejich výkon v submaximální zátěži není ovlivněn závažností vady. 

Závažnost vady ovlivní výkon do maxima (Müller at al., 2013). Ani množství pohybové aktivity se 

u dětí s VSV a jejich zdravých vrstevníků výrazně neliší, a to ani její intenzitou. Některé studie 

ukazují drobné rozdíly, nálezy se ale od sebe různě liší (Ardvidsson, Slinde, Hulthén, Sunnegardh, 

2009). I v recentní literatuře ovšem najdeme opačná tvrzení, Ray et al. (2011) ve své studii ukazují 

sníženou pohybovou aktivitu u dětí s VSV v porovnání se zdravými vrstevníky. 
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Shodu autoři nacházejí v tom, že většina dětí s VSV nedosahuje doporučeného množství 

pohybové aktivity pro běžnou populaci, čímž se ale neliší od běžné populace, která těchto 

doporučení většinově také nedosahuje. Za toto obecné doporučení většina studií vzala 60 minut 

pohybové aktivity denně (Strong et al., 2005; Arvidsson et al., 2009; Ray et al., 2011; Ray, Henry, 

2011). 

Způsob vnímání onemocnění a přístup dítěte, posléze dospívajícího člověka, ovlivňuje i jeho 

přístup k pohybovým aktivitám. Dospívající lidé se svým onemocněním většinou umí dobře 

pracovat, znají svoje limity a jsou sami schopni určit, jakou intenzitu pohybové aktivity zvládnou. 

Na druhou stranu umí své diagnosy i šikovně využít pro omluvy z hodin tělesné výchovy a jiných 

aktivit (Shearer et al., 2013). 

Za povšimnutí stojí fakt, že více pohybové aktivity mají ti pacienti, kteří svoji vadu 

subjektivně vnímají jako nezávažnou. Pacienti, kteří vadu vnímají jako středně závažnou nebo 

závažnou, mají pohybové aktivity méně. Množství aktivity tedy odpovídá spíše subjektivnímu 

vnímání pacienta než objektivnímu hodnocení vady. Asi 50 % pacientů vnímá závažnost svého 

onemocnění stejně, jako ho hodnotí jejich kardiolog, třetina vnímá svoji vadu jako méně závažnou 

a 15 % jako více závažnou, než jak ji hodnotí kardiolog (Falk et al., 2006). 

Sebedůvěra dítěte v oblasti pohybových aktivit přímo ovlivňuje jejich množství. Čím více si 

dítě věří, tím více má zpravidla pohybové aktivity. Sebedůvěru dítěte v oblasti pohybových aktivit 

a jeho přesvědčení, že je schopno je zvládnout, ovlivňuje jeho osobnostní ladění, psychologické 

i emoční, předchozí zkušenosti s pohybovými aktivitami a v neposlední řadě jeho rodiče a lékaři. 

Jako překážku pro tuto sebedůvěru uvádějí samy děti s VSV nedostatek koordinace, která je potřeba 

pro zapojení se do pohybových aktivit. Míra pohybové aktivity závisí také na množství jejich 

ostatních činností nebo i na počasí (Ray et al., 2011). 
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1.3.1 Doporučení k pohybové aktivitě u nás 

V České republice doporučení pro pohybovou aktivitu dětí a mladistvých s VSV upravuje 

guideline České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství 

vypracovaný Pracovní skupinou dětské kardiologie a vydaný v r. 2011 v Cor et Vasa a zároveň 

v Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Chaloupecký et al., 2011a; Chaloupecký et al., 2011b). 

Doporučení k pohybové aktivitě vycházejí vždy z podrobného kardiologického vyšetření. 

Úskalí nacházíme zejména u komplexních vrozených srdečních vad, kde je značná individuální 

variabilita významnosti vady, způsobu léčby, přítomnosti reziduálních nálezů nebo nežádoucích 

následků léčby. 

Pro rozhodování je zásadní přesná anamnéza. Zjišťujeme předchozí diagnostické a léčebné 

zákroky, fyzickou zdatnost, výskyt poruch srdečního rytmu a synkop u vyšetřovaného jedince i 

u jeho blízkého příbuzenstva. Další důležitou znalostí je životní styl dítěte a jeho rodiny z hlediska 

pohybových a sportovních aktivit. 

Vyšetření dále obsahuje standardní EKG, podrobné echokardiografické vyšetření, hodnocení 

krevního tlaku. U pacientů se závažnějším onemocněním provádíme také Holterovu monitoraci, 

EKG a zátěžové vyšetření k vyloučení závažných poruch srdečního rytmu, snížené koronární 

rezervy nebo hypertenzní reakce. 

U doporučení o pohybové aktivitě je individuální přístup a zhodnocení pacienta vzhledem 

k jeho aktuálnímu stavu nesmírně důležité, protože jak vystavování pacienta nebezpečně vysoké 

zátěži a bagatelizace nálezu, tak nadměrná ochrana a restrikce u nevýznamných onemocnění a po 

úspěšných intervenčních zákrocích jsou chybou. 

Dle podrobného vyšetření rozlišujeme čtyři funkční třídy (Tabulka 3) s rozdílnými 

doporučeními k pohybové aktivitě, školní tělesné výchově a rekreačnímu či závodnímu sportování. 
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Nejdůležitější je správné určení pacientů spadajících do skupiny I a IV, tedy těch, kteří nemají 

žádná zásadní omezení ani pro závodní sport, a naopak těch kteří jsou ohroženi náhlým úmrtím při 

zvýšené fyzické aktivitě (Chaloupecký et al., 2011a). 

Funkční třída I  Pohybová aktivita bez omezení 

 Tělesná výchova ve škole bez omezení 

 Rekreační sport bez omezení 

 Závodní sport možný 

Funkční třída II  Pohybová aktivita podle tolerance 

 Tělesná výchova ve škole s úlevami 

 Rekreační sport možný (individuální přístup) 

 Závodní sport nevhodný 

Funkční třída III  Pohybová aktivita podle tolerance 

 Tělesná výchova ve škole nevhodná 

 Rekreační sport s nízkou zátěží 

 Závodní sport zcela nevhodný 

Funkční třída IV  Pohybová aktivita bez větší námahy 

 Tělesná výchova ve škole nevhodná 

 Rekreační sport s nízkou zátěží 

 Závodní sport zakázaný 

Tabulka 3 - Funkční třídy dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním (Chaloupecký et. al ., 

2011a) 

1.4 Vrozené srdeční vady a vývojová dyspraxie 

Zájem o problematiku vývoje dětí s vrozenou srdeční vadou v posledních letech vzrůstá. 

Jednotlivé studie se zabývají psychomotorickým vývojem, neurokognitivními, behaviorálními, 

sociálními a dalšími funkcemi v závislosti na různých skutečnostech pramenících z vlastního 

onemocnění nebo léčby s ním spojené. Vzhledem k tématu této práce jsou pro nás nejzajímavější 

skutečnosti ovlivňující vývoj motorických funkcí. 

Na tom, že se u dětí s VSV vyskytují neurokognitivní deficity zahrnující i motorické obtíže, 

se autoři shodují již od konce 90. let. V posledních letech se literatura zaměřuje zejména na 

přesnější specifikaci těchto deficitů a na jejich příčiny. 

Rostoucí evidence je v literatuře zejména o riziku neurologického poškození u dětí s VSV. 

Příčiny jsou multifaktoriální a zahrnují komplex fetálních, předoperačních, intraoperačních 
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a pooperačních faktorů. Neurologické dysfunkce před operací se mohou objevit z důvodu 

genetického poškození, dysgeneze mozku nebo získaného hypoxicko-ischemického poškození. 

Během operačního zákroku může taktéž vzniknout hypoxicko-ischemické poškození v důsledku 

nedostatečné perfuze mozku, změny teploty nebo kardiogenní embolie. V pooperačním období 

mohou mozek poškodit komplikace jako infekce, srdeční zástava nebo zhoršená perfuze mozku 

(Majnemer et al., 2009). 

1.4.1 Prenatální faktory 

Prenatálně je mozek ovlivněn změnou fetální hemodynamiky, recentní prenatální MRI studie 

se zabývají charakterem těchto změn. Zralost mozku a jeho celkový objem neodpovídají 

gestačnímu věku, objevují se změny v bílé hmotě a gyrifikaci. Změny nastávají nejvíce ve třetím 

trimestru těhotenství, kdy je zrání mozku energeticky nejnáročnější a je tudíž velmi citlivý na 

případnou hypoxii nebo nedostatečnou perfuzi (Limperopoulus et al., 2010; Clouchoux et al., 

2013). U novorozenců na MRI snímcích nacházíme poškození bílé hmoty, které svědčí pro toto 

prenatální poškození (Beca et al., 2013). Spojitost menšího celkového objemu mozku 

a neurobehaviorálních odchylek obecně se ovšem nepodařilo prokázat, tato spojitost byla nalezena 

pouze u cyanotických pacientů. Výsledky naznačují možnou spojitost mezi specifickou 

patofyziologií vady, která ovlivňuje okysličení a perfuzi mozku, a poškozením mozku. Je ovšem 

nutno podotknout, že skupina testovaných dětí byla poměrně malá (Owen et al., 2014). 

1.4.2 Vliv kardiochirurgického zákroku 

Dalším momentem, kdy může dojít k neurologickému poškození dítěte, je kardiochirurgický 

výkon. Literatura zejména spekuluje nad vlivem mimotělního oběhu a hluboké hypotermie se 

zástavou oběhu. MRI studie zaměřená na poškození bílé hmoty ukazuje stav před a po 

kardiochirurgickém výkonu. Po výkonu se u 42 % dětí objevilo nové poškození bílé hmoty, ovšem 

do třech měsíců věku přetrvalo pouze u 25 % z nich. Poškození se objevila jak u pacientů, kteří byli 

operování s mimotělním oběhem, tak i u pacientů operovaných bez mimotělního oběhu. Délka 
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mimotělního oběhu souvisí s mírou poškození, stejně jako závažnost operované vady. Vliv hluboké 

hypotermie se zástavou oběhu se objevil u operací na aortálním oblouku. Souvislost mezi 

poškozením bílé hmoty a vývojem dítěte ve dvou letech se neprokázala (Beca et al., 2013). 

Nezodpovězenou otázkou stále zůstává, zda riziko poškození mozku souvisí s typem výkonu. 

Za nejrizikovější pro poškození mozku se považuje hluboká hypotermie se zástavou oběhu. O vlivu 

mimotělního oběhu, ať už s plným nebo sníženým průtokem, literatura uvádí rozporuplné informace 

(Marino et al., 2012; von Rhein, Dimitropoulos, Valsangiacomo Buechel, Landolt, Latal, 2012). 

Operace v novorozeneckém nebo kojeneckém období je pro nezralý a vyvíjející se mozek 

zátěží. U dětí, které brzy po narození (do 6 měsíců věku) musí podstoupit operační zákrok, je vyšší 

riziko motorického opoždění, které můžeme zaznamenat až do věku 12-18 měsíců. Studie ukazují, 

že ve věku okolo jednoho roku jsou motorické funkce více postižené než funkce kognitivní. 

V literatuře ovšem chybí větší počet dlouhodobých studií u těchto brzy operovaných dětí (Snookes 

et al., 2010). 

Další studie sledovala vývoj do tří let věku u dětí operovaných během prvního roku života, 

hodnoceny byly kognitivní funkce, řeč a motorické funkce. Během doby od operace do tří let se 

motorické funkce stále zlepšovaly, ale i přesto zůstávaly lehce pod průměrem. První hodnocení 

proběhlo ve věku 6 měsíců a dále v pravidelných půlročních odstupech. Mezi pacienty s jednou 

a dvěma komorami nebyl v motorických funkcích rozdíl (Mussato et al., 2014). 

Studie Majnemer et al. (2009) pracovala se skupinou 56 novorozenců a 75 kojenců, 

vyšetřovali ji před operačním zákrokem, před propuštěním z nemocnice a 12-18 měsíců po operaci. 

Již v předoperačním vyšetření byly nalezeny abnormality při neurologickém vyšetření, 

u novorozenců v 56 %, u kojenců v 38 %. U kojenců byly nalezeny abnormality ve vyšetření 

motorických funkcí v 42 %. Vyšetření při propuštění z nemocnice neukázalo žádné změny od 

předoperačního stavu. Po 12 až 18 měsících od operace bylo znovu vyšetřeno 83 % pacientů, kteří 
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byli na vyšetřeni na začátku studie. U 42 % pacientů bylo motorické opoždění jak v hrubé tak 

v jemné motorice. Při vstupu do školy byli pacienti vyšetřeni opět, u 28,4 % byly nalezeny 

abnormality v neurologickém vyšetření, ale pouze 5 % mělo závažné neurologické poškození. 

Motorické opoždění bylo u 49,4 % v hrubé motorice a u 39 % v jemné motorice. Tyto výsledky 

ukazují, že neurologické abnormality se u těchto dětí vyskytují již před chirurgickým zákrokem, 

ukazují tedy na prenatální faktory, které ovlivňují vývoj těchto dětí. Motorické postižení přetrvává 

ve velkém procentu do období mezi 12 až 18 měsíci. 

1.4.3 Poškození ve školním věku 

Další práce se zabývají poškozením motorických funkcí dětí s VSV ve školním věku, velká 

německá studie ukazuje horší motorický vývoj těchto dětí oproti zdravým vrstevníkům. Tato studie 

zahrnula 194 dětí školního věku s VSV v celém spektru tíže vrozených vad od jednoduchých po 

vady komplexní a kombinované, kontrolní skupinu tvořilo 455 zdravých dětí. 

Výsledky ukázali, že 58,7 % dětí s VSV má potíže s hrubou motorikou z toho 31,9 % závažné 

potíže, proti tomu 78,1 % kontrol mělo výsledky v normě nebo nadprůměrné. 

Při porovnání dětí s žádným nebo lehkým residuálním nálezem a dětí s významným 

residuálním nálezem byly výsledky motorického testu signifikantně horší u druhé skupiny dětí. Při 

porovnání pacientů s cyanotickými VSV a acyanotickými VSV byly výsledky motorického testu 

horší u pacientů s cyanotickými VSV. Při porovnání dětí, které podstoupily otevřenou chirurgii, 

a těch, které ne (včetně těch, které podstoupily katetrizační intervence), byly horší výsledky 

u pacientů po otevřené chirurgii. Tyto tři skutečnosti se ale v některých subtestech nepotvrdily. 

92,3 % testovaných dětí se pravidelně účastnilo tělesné výchovy, 4,1 % alespoň příležitostně, 

2,6 % dětí bylo od účasti osvobozeno (Bjarnason-Wehrens et al., 2007).  

Výsledky motorického testu nemusí vždy vyjít dramaticky nízké, výsledky v studii von Rhein 

se pohybovali ve velkém rozpětí, většina se ovšem nacházela v hodnotách nižších než průměr. Tyto 
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výsledky byly pozorované u skupiny dětí s méně komplikovanými a komplexními vadami, z toho 

lze usuzovat, že motorický deficit se neváže pouze na skupinu s těžkými vadami. Také se potvrdilo, 

že poškození motorických funkcí zůstává do školního věku (von Rhein et al., 2012). 

Komplexní poškození neuromotorických funkcí ukazuje práce, ve které se měřily 

neuropsychologické funkce pacientů s VSV, kteří podstoupili kardiochirurgickou operaci na 

otevřeném hrudníku, v porovnání s jejich zdravými vrstevníky. Pacienti s VSV měli signifikantně 

horší výsledek v testování sensomotorických funkcí, a to ve všech subtestech. Ani v jednom testu se 

nelišili pacienti s cyanotickými a acyanotickými vadami. Pacienti s VSV měli potíže 

s napodobováním pozic ruky a prstů, byli pomalejší v plnění motorických úkolů a měli horší 

koordinaci ruka-oko. V této studii bylo zahrnuto celé spektrum srdečních vad včetně těch nejtěžších 

(Miatton, de Wolf, Francois, Thiery, Vingerhoets, 2007). 

Nizozemské studie skupiny okolo Rachel Van der Rijken zkoumaly vliv chirurgického 

zákroku na neurokognitivní funkce. Pro dobrou vyšetřitelnost se zaměřili na pacienty ve školním 

věku. Vyšetření proběhlo před operačním zákrokem a rok po operaci. Výsledky neukázaly 

ovlivnění neurokognitvních funkcí operačním zákrokem, změna výsledků odpovídala věku pacientů 

a byla u pacientů i kontrol stejná (van der Rijken et al., 2008). 

Při neurokognitivním testování další skupiny pacientů a jejich porovnání se zdravými 

kontrolami Van der Rijken et al. znovu prokazovali, že neurokognitivní funkce jsou ovlivněny 

faktory spojenými s vlastním onemocněním a ne s chirurgickou léčbou. Ze všech testovaných 

domén byli pacienti s VSV v porovnání se zdravými vrstevníky horší v motorickém plánování, 

plynulosti a obrazové paměti. V ostatních testovaných doménách (pozornost, rychlost zpracování, 

konstrukční myšlení, motorická rychlost, motorické plánování a plynulost, obrazová paměť) nebyl 

mezi skupinami významný rozdíl. Tento rozdíl byl stejný i mezi podskupinou dětí s VSV, které 

ještě nebyly operovány, a zdravými kontrolami (van der Rijken, 2010). 
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Stejná výzkumná skupina se ve své poslední studii zaměřuje na příčiny psychomotorických 

potíží, které odhalují jejich předchozí studie i studie jiných autorů. Použila k tomu testy zaměřené 

na proces, nikoliv na konečný výsledek testu. Výsledky ukazují, že motorické plánování ani 

motorická kontrola není u těchto dětí poškozena, naproti tomu horší výsledky vykazují v rychlosti, 

byla u nich prokázána přítomnost motorické pomalosti. Pacientům v jednotlivých testech trvalo déle 

začít a provést pohyb, a to nezávisle na složitosti úkolu. 

Autoři studie poukazují na skutečnost, že testy, které byly v předchozích studiích použity, 

hodnotí dle výsledku motorického procesu a nehodnotí proces samotný. Předchozí studie prokazují 

deficit v obrazové paměti a plánování je ovšem možné, že výsledky testů ovlivnila motorická 

pomalost více než potíže s obrazovou pamětí nebo plánováním pohybu (van der Rijken, Hulstijn, 

Hulstijn-Dirkmaat, Daniëls, Maassen, 2011). 

Motorickou pomalost uvádí i Miatton et al., 2007, ovšem s tím rozdílem, že motorická 

pomalost se stupňuje se složitostí úkolu a u méně složitých úkolů se výrazně neprojevuje. 

Tato studie skupiny okolo van der Rijken je již třetí v pořadí provedená na dětech školního 

věku, které ještě nebyly operovány. To přispívá k potvrzení skutečnosti, že neurokognitivní funkce 

jsou poškozeny ještě před chirurgickým zákrokem. Na základě této studie by mohly být postižené 

neurokognitivní funkce zjednodušeně vysvětlovány pouze motorickou pomalostí. Autoři textu od 

tohoto zjednodušení sami varují. 

Další možné vysvětlení, které autoři nabízí, je nedostatek pohybové aktivity v důsledku 

pohybových restrikcí a vyšší úzkostnosti rodičů. Tato omezení vedou k nedostatečné možnosti si 

pohyb natrénovat a vedou tak k motorické pomalosti. Navíc restrikce a opatrnost rodičů také vedou 

děti k vybudování opatrných, pomalých a přesných pohybových strategií (van der Rijken et al., 

2011). 
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Terapeutické ovlivnění motorických potíží u dětí s VSV není široce publikovanou záležitostí. 

V asi nejnovější studii z roku 2013 byl zkoumán vliv 60-ti minutového motorického tréninku, který 

probíhal jednou týdně, na skupinu 14 dětí předškolního věku. Po 12 týdnech terapie proběhlo znovu 

testování motorických funkcí. Ty se zlepšily pouze u dětí, které na začátku vykazovaly nízké skóre 

v motorickém testu. Na celou skupinu terapie vliv neměla (Müller et al., 2013). 

1.4.4 Rozdíly mezi chlapci a dívkami 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami během vývoje u dětí s VSV nebyly výrazně zkoumány, 

německá studie ve vzorku 197 dětí, u kterých testovali motorické funkce, žádné rozdíly při 

porovnání nenašla (Bjarnason-Wehrens et al., 2007). Recentní studie ukazuje, že tyto rozdíly 

existují. Autoři hodnotili skupinu 94 dětí ve věku 5 let, které byly v raném věku operovány, 

zastoupení jednotlivých vad bylo mezi dívkami i chlapci rovnoměrné. U chlapců bylo dvakrát 

častější abnormální neurologické vyšetření než u dívek, také u nich byla pravděpodobněji postižena 

jemná motorika, nižší IQ skóre a také větší nesamostatnost v běžných denních aktivitách. Studie 

byla ovšem limitovaná malým počtem probandů (Majnemer et al., 2012). K tomuto rozdílu může 

přispívat fakt, že výskyt jednotlivých vad je také u chlapců a dívek různý. Z nejzávažnějších vad se 

u chlapců častěji vyskytuje transpozice velkých arterií a syndrom hypoplastického levého srdce 

(Chaloupecký et al., 2006). 
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

Hlavním cílem praktické části této bakalářské práce bylo hodnocení motorických schopností 

u dětí s vrozenou srdeční vadou. K testování jsme využili „Movement Assessment Battery for 

Children, Second Edition (Henderson, Sugden, Barnett, 2007). Dále jsme si kladli za cíl porovnat 

výskyt motorických obtíží u dětí s VSV s hodnotami zjištěnými pro standardní populaci. 

Také nás zajímalo spojení mezi výsledky MABC 2 testu a výsledky z dotazníkového šetření 

PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for Children) a PAQ-A (Physical Activity Questionnaire 

for Adolescent) dotazníky. Cílem bylo zjistit, zda vyšší PAQ skóre a vyšší míra fyzické aktivity 

odpovídá i vyššímu skóre u vyšetření MABC 2 testem. Při podrobnějším zkoumání nás také 

zajímalo, zda se skóre jednotlivých oblastí MABC 2 testu bude výrazně lišit a jestli je vztah mezi 

docházkou do hodin tělesné výchovy a pohybovou aktivitou – PAQ skóre.  

Pro výzkumné účely jsme stanovili tyto hypotézy: 

H10: Výskyt motorických poruch je u dětí s VSV stejně častý jako v běžné populaci. 

H1A: Výskyt motorických poruch není u dětí s VSV stejně častý jako v běžné populaci. 

 

H20: Výsledky v jednotlivých subčástech MABC 2 testu se od sebe nebudou výrazně lišit. 

H2A: Výsledky v jednotlivých subčástech MABC 2 testu se od sebe budou výrazně lišit. 

 

H30: Mezi PAQ skóre a výsledkem MABC 2 neexistuje korelace. 

H3A: Mezi PAQ skóre a výsledkem MABC 2 existuje korelace. 

 

H40: Mezi docházkou do hodin tělesné výchovy a výsledkem PAQ neexistuje vztah. 

H4A: Mezi docházkou do hodin tělesné výchovy a výsledkem PAQ existuje vztah. 
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3 METODIKA VÝZKUMU 

Tato práce byla odsouhlasena Etickou komisí při FN Motol. 

3.1 Charakteristika souboru probandů 

V rámci této bakalářské práce bylo vyšetřeno 13 probandů, z toho 5 chlapců a 8 dívek. 

Probandi byli ve věku od 9 do 16 let. Průměrný věk dítěte byl 12,3±2,2 let. Všichni jsou pacienty 

Dětského kardiocentra FN Motol, 12 probandů je sledováno pro vrozenou srdeční vadu, jeden pro 

kardiomyopatii. Jednotlivé diagnosy jsou uvedeny v Tabulce 4 níže, opakovaně se objevily pouze 

dvě vrozené vady – transpozice velkých arterií a koarktace aorty. 

Číslo probanda Diagnóza 

1 Koarktace aorty 

2 Stenosa aortální chlopně 

3 Transpozice velkých arterií 

4 Koarktace aorty 

5 Insuficience chlopní 

6 AV kanál 

7 Defekt komorového septa 

8 Pulmonální stenosa 

9 Anomální odstup levé koronární arterie z plicnice (ALCA) 

10 Dvojvýtoková pravá komora 

11 Kardiomyopatie 

12 Transpozice velkých arterií 

13 Transpozice velkých arterií, koarktace aorty 
Tabulka 4 - Srdeční vady v naší skupině probandů 

Do souboru byli zařazeni pouze probandi, u nichž je VSV primární diagnosou a není součástí 

nebo důsledkem jiného onemocnění nebo syndromu a byli narozeni po 38. gestačním týdnu, tedy 

nejedná se o nedonošené děti. Vyřazeny byly také děti s ADHD nebo poruchou autistického 

spektra. 
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3.2 Anamnéza 

Všem probandům byla na začátku testování odebrána stručná anamnéza do příslušného 

formuláře (Příloha 1,2), která se skládala z těchto údajů: 

1. Identifikace: (křestní jméno, číslo probanda) 

2. Pohlaví: 

3. Datum narození: 

4. Srdeční vada (diagnosa): 

5. Operace (rok): 

6. TV ano / ne 

7. Lateralita:  

3.3 MABC 2 (Henderson et al., 2007) 

Pro testování motorických schopností jsme použili MABC 2 test, který se zaměřuje na 

identifikaci a popis poruch motorických funkcí u dětí. Jedná se o standardizovaný test, který od 

dítěte vyžaduje předvedení motorických úkolů přesně specifikovaným způsobem. Test poskytuje 

objektivní kvantitativní data o motorických schopnostech. 

Testy jsou uvedeny pro 3 věkové kategorie: 3-6 let, 7-10 let, 11-16 let.  

Pro každou věkovou skupinu je uvedeno 8 úkolů, které jsou rozděleny do 3 skupin: 

 Manual dexterity (MD) – Manuální zručnost 

 Aiming and catching (AC) – Míření a chytání 

 Balance (BAL) – Rovnováha 

Provedení těchto úkolů zabere 20-40 min v závislosti na věku dítěte, zručnosti dítěte i testující 

osoby.  
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MABC 2 obsahuje i tzv. Check-list. Jedná se o dotazník vyplněný dospělým, kterého dítě 

důvěrně zná (rodič, učitel i terapeut). Má dvě části, část zaměřenou na motorické schopnosti dítěte 

a část zaměřenou na vlastnosti jako nepozornost, dezorganizace a další, které ovlivňují schopnost 

učení nebo předvedení motorických dovedností. Henderson et al. (2007) uvádí, že checklist je 

vhodný pouze pro děti na prvním stupni základní školy, tedy pro děti mezi 5-12 rokem. Pro naši 

cílovou skupinu je tedy nevhodný, protože ho nelze použít pro celý rozsah naší věkové skupiny.  

3.3.1 Popis průběhu testování a jednotlivých úkolů MABC 2 

Testování probíhalo v učebně Oddělení tělovýchovného lékařství. Před začátkem testování 

byli rodiče dětí informováni o průběhu testování a obdrželi k podepsání formulář s informovaným 

souhlasem. Byla odebrána stručná anamnéza a vyplněna úvodní strana záznamových archů testu. 

Pořadí úkolů je určeno manuálem a nemělo by být měněno: 

Kategorie AB 2 (7-10 let) 

MD 1 Vkládání kolíčků 

Dítě jednou rukou drží box s kolíčky, druhou rukou kolíčky vkládá do připravené desky 

s otvory. Kolíček nesmí upadnout mimo dosah dítěte. Měříme čas a testujeme obě ruce, pro každou 

dva pokusy, začínáme dominantní končetinou. 

MD 2 Provlékaní tkaničky 

Dítě jednou rukou drží ve vzduchu destičku s otvory na okraji, druhou rukou provléká nit. Nit 

nesmí být obtočena okolo kraje, ale má jít plynule z otvoru do otvoru. Destičku dítě nesmí opřít ani 

o stůl ani o sebe. Měříme čas, testujeme dvakrát. 
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MD 3 Kreslení 

Dítě maluje souvislou čáru do předem vyznačené dráhy, hodnotíme počet chyb, jako je: 

přetažení hranice dráhy, přerušení souvislé čáry nebo změna směru tahu. Testujeme pouze 

preferovanou ruku. 

AC 1 Chytání oběma rukama 

Dítě hází balónek na zeď ze vzdálenosti dvou metrů a chytá jej oběma rukama. Chycení 

balónku musí být čistě do rukou, není povoleno chytání proti tělu. Děti ve věku 7 a 8 let mohou 

nechat míček jednou spadnout na zem, než ho chytí, děti ve věku 9 a 10 let ho musí chytit bez 

dopadu na zem. Počítáme počet úspěšných pokusů. 

AC 2 Házení sáčku s fazolemi na terč 

Dítě stojí na podložce, ve vzdálenosti 1,8m od něj je druhá podložka s červeným terčem. Dítě 

má za úkol trefit sáčkem červený terč. Dítě nesmí přešlápnout, počítáme počet úspěšných pokusů. 

BAL 1 Rovnováha na desce 

Na neklouzavé podložce je položena balanční deska, dítě si jednou nohou stoupne na desku 

a druhou drží ve vzduchu. Má vydržet ve stoji po dobu 30 sekund, zároveň se nesmí dotknout 

podložky a noha ve vzduchu se nesmí dotýkat nohy stojné. 

BAL 2 Chůze pata-špička dopředu 

Dítě jde po vyznačené linii tandemovou chůzí, nesmí se dotknout podlahy mimo vyznačenou 

linii, z linie vykročit, nebo nechat mezeru mezi jednotlivými kroky. 

BAL 3 Skákání na podložkách 

Dítě skáče po jedné noze na podložky poskládané do řady, nesmí přešlápnout a nesmí se 

zastavit mezi jednotlivými skoky. Na poslední podložce musí zastavit a zůstat stát na jedné noze 

alespoň několik sekund. 
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Kategorie AB 3 (11-16 let) 

MD 1 Otáčení kolíčků 

Dítě jednou rukou drží desku s kolíčky a druhou ruku položí vedle desky. Na znamení dítě 

bere kolíček jeden po druhém, otáčí je a dává je zpět do desky opačným koncem nahoru. Čas 

začínáme měřit při zvednutí ruky z podložky. Končíme při umístění posledního kolíčku do desky. 

Začínáme dominantní rukou, testujeme obě ruce. 

MD 2 Trojúhelník s maticemi a šrouby 

Dítě položí obě ruce na kraje podložky, na které jsou umístěny tři plastové pruhy, šrouby 

a matice. Nad podložkou je umístěn vzorový trojúhelník. Na znamení začne dítě vytvářet stejný 

trojúhelník. Čas stopujeme ve chvíli, kdy dítě zašroubuje poslední šroubek na úroveň matice. 

MD 3 Kreslení 

Stejný jako pro skupinu AB 2, liší se pouze předtištěnou dráhou, která je užší. 

AC 1  Chytání jednou rukou 

Dítě hází tenisový míč na zeď ze vzdálenosti 2 m od zdi a chytá ho jednou rukou. Nesmí 

spadnout na podlahu. Testujeme obě ruce. 

AC 2 Házení na cíl na zdi 

Dítě hází míč na zeď ze vzdálenosti 2,5 m a snaží se trefit červený terč. Míč nemusí být po 

dopadu chycen. Je jedno, kterou rukou hází. 

BAL 1 Rovnováha na dvou deskách 

Dítě stojí a balancuje na spojených balančních deskách. Špička zadní nohy se dotýká paty 

přední nohy. Od chvíle, kdy se dítě postaví na desky, měříme 30 s. Během stoje se nesmí dotknout 

země ani základů desky. Hodnotíme dosažený čas. 
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BAL 2  Chůze pata-špička pozadu 

Začínáme patou vedoucí nohy na začátku linie, dítě jde pozadu po linii dlouhé 4,5 m chůzí 

pata-špička. Dítě musí ujít alespoň 15 kroků, nebo přejít linii. Smí se dívat za sebe, ale nesmí nohu 

položit mimo vyznačenou linii, nechat mezeru mezi jednotlivými kroky, posouvat nohy po čáře, 

nebo se dotknout volnou nohou podlahy. 

BAL 3  Skákání cik-cak 

Dítě začíná stojící na jedné noze na žluté podložce, udělá 5 kontinuálních skoků cik-cak, 

zastaví na cílové podlořce. Poslední skok nepočítáme. Neudrží-li rovnováhu po posledním skoku, 

nebo udělá skok z podložky. Dítě si vybere nohu, kterou začne. Testujeme obě nohy. 

3.3.2 Vyhodnocování MABC 2 

Výsledky jednotlivých úkolů zaznamenáváme do formuláře dle instrukcí manuálu - buď 

zaznamenáváme čas, počet úspěšných pokusů, nebo skoků/kroků, a u kreslení počet chyb. Pro 

hodnocení bereme lepší ze dvou pokusů. Testujeme-li obě strany těla (např. pravou i levou ruku), 

z obou hodnot vytvoříme průměr.  

Manuál poskytuje normativní data, která odpovídají věku dítěte. V nejnižší kategorii jsou 

odstupňována po půl roce pro tří- a čtyřleté děti, dále po roce. Dle věku dítěte vyhledáme potřebnou 

tabulku. Pro výsledek testovaného dítěte v ní najdeme přepočet na standardní skóre. Sečteme 

standardní skóre jednotlivých sekcí a získáme tak skóre pro manuální zručnost, míření a chytání 

a rovnováhu. Po sečtení všech standardních skóre jednotlivých úkolů získáme totální skóre. Získaná 

čísla vyhledáme v tabulce pro standarní skóre a percentil dítěte ve třech subčástech testu a pro 

celkové standardní skóre a celkový percentil dítěte (viz Příloha č. 5). 

MABC 2 test pracuje s tzv. semaforovým systémem, který dítě dle výsledného percentilu 

a celkového standardního skóre umisťuje do tří zón. Zelená zóna je pro děti bez motorických obtíží, 
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oranžová pro děti s rizikem, které by měly být monitorovány, a červená pro děti s motorickými 

obtížemi. Zelená zóna je od 15. percentilu výše a od totálního skóre 67 a výše, oranžová zóna je od 

6. do 15. percentilu a od 57 do 67 bodů skóre, červená zóna je na nebo pod 5. percentilem a pod 

hranicí 67 bodů (Henderson et al., 2007). 

3.4 PAQ dotazník 

Pro monitoring fyzické aktivity u našich probandů jsme zvolili dotazníkové šetření. Použili 

jsme dotazníky PAQ-C (Physical Activity Questionnaire for Children) a PAQ-A (Physical Activity 

Questionnaire for Adolescents). Oba dotazníky monitorují fyzickou aktivitu za posledních 7 dní. 

V našem průzkumu jsme zadání upravili na fyzickou aktivitu v běžném týdnu školního roku. 

Tuto úpravu jsme provedli, abychom eliminovali zkreslení výsledků šetření jakoukoliv 

výjimečnou situací, která by změnila pohybový režim probanda v minulých sedmi dnech. 

PAQ-C byl navržen Kowalskim a jeho kolegy v Saskatchewanu, pro děti ve věku 8 – 14 let 

(základní škola) a skládá se z 9 otázek, které jsou navrženy tak, aby rozlišily mírnou až velkou 

fyzickou aktivitu. První otázka uvádí 22 běžných volnočasových a sportovních fyzických aktivit, 

ostatní otázky jsou rozvržené do jednotlivých denních časů nebo do dní v týdnu. Hodnocení každé 

otázky je na škále 1-5, 1 pro nízkou fyzickou aktivitu, 5 pro velkou fyzickou aktivitu. Celkové 

skóre se počítá jako průměr ze všech hodnocení. 

PAQ-A je navržen stejnou výzkumnou Saskatchewanskou skupinou pro teenagery ve věku od 

14–18 let (střední škola). Je téměř shodný s PAQ-C, pouze otázka na aktivitu během školních 

přestávce byla z tohoto dotazníku vypuštěna. Má stejný systém hodnocení jako PAQ-C. Oba 

dotazníky jsou navržené pro období školního roku (Janz, Lutuchy, Wenthe, Levy, 2008). 

V této práci jsme v obou dotaznících provedli dvě změny. Vypustili jsme otázku o fyzické 

aktivitě v obědové pauze, která je vzhledem k režimovým a bezpečnostním opatřením na většině 

českých škol nulová. Ze stejného důvodu jsme vypustili otázku o školní přestávce, jelikož na 
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českých školách se možnost pohybové aktivity během školních přestávek liší. V naší studii jsou 

tedy oba dotazníky identické. 

Dotazník vyplňují sami probandi bez asistence rodičů (Janz et al., 2008). 

3.5 Analýza dat 

 K zpracování dat jsme použili volně dostupné verze programu Statistica a programu R. Pro 

porovnání výskytu motorických potíží v naší skupině s prevalencí v celé populaci jsme použili 

přesný binomický test v jeho jednostranné i oboustranné variantě. Pro zjištění souvislosti mezi PAQ 

skóre a výsledkem MABC 2 testu jsme použili jednoduchou lineární regresi. Tyto testy jsme 

zpracovávali v programu R. 

Pro porovnání celkových výsledků naší skupiny s populačním průměrem jsme použili 

jednovýběrový t-test, pro zjištění rozdílu mezi výsledky jednotlivých subčástí testu Friedmanovu 

ANOVU a Kendallův koeficient shody. Při druhém testování souvislosti mezi PAQ skóre 

a percentilovým výsledkem MABC 2 testu jsme probandy rozdělili na dvě skupiny, které jsme 

porovnávali t-testem. Stejný test jsme využili ke srovnání probandů, kteří navštěvují hodiny tělesné 

výchovy, a těch, kteří jsou z TV osvobozeni. K těmto testům jsme použili program Statistica. 

K výpočtu popisných statistik a vytvoření krabicových grafů jsme využili program Statistica, 

k vytvoření sloupcových grafů program Microsoft Excel 2007. 

Hranice statistické významnosti byla stanovena na p < 0,05. Při srovnávání celkových 

výsledků naší skupiny s populací jsme použili data (Obrázek 1), která uvádí Henderson et al. 

(2007). K porovnání naší skupiny s populací jsme využili standardní skóre i percentily. K testování 

ostatních hypotéz jsme využívali pouze percentilový výsledek MABC 2 testu.  
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Obrázek 1 - Křivka normálního rozložení výsledků MABC 2  (Henderson at al., 2007) 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky jednotlivých probandů v MABC 2 testu 

V tabulce výsledků (Tabulka 5) je uveden věk a pohlaví probanda, výsledky pro jednotlivé 

subčásti MABC 2 testu a výsledky celkové. Pro každou subčást jsou v tabulce uvedeny výsledky 

z jednotlivých úkolů (MD 1, MD 2, MD 3, AC 1, AC 2, BAL 1, BAL 2, BAL 3), celkové skóre, 

standardní skóre a percentilový výsledek jednotlivých subčástí (MD celk, AC celk, Bal celk, SS 

MD, SS AC, SS BAL, Perc MD, Perc AC, Per BAL). Celkové výsledky jsou v tabulce podbarveny 

červeně, tabulka ukazuje celkové skóre (součet všech skóre z jednotlivých úkolů), celkové 

standardní skóre a výsledek v percentilech (TTS, CSS, PERC). 

P
ro

b
a

n
d

 

P
o

h
la

v
í 

V
ěk

 

M
D

 1
 

M
D

 2
 

M
D

 3
 

M
D

 ce
lk

 

S
S

 M
D

 

P
er

c M
D

 

A
C

 1
 

A
C

 2
 

A
C

 ce
lk

 

S
S

 A
C

 

P
er

c A
C

 

B
A

L
 1

 

B
A

L
 2

 

B
A

L
 3

 

B
A

L
 ce

lk
 

S
S

 B
A

L
 

P
er

 B
A

L
 

T
T

S
 

C
S

S
 

P
E

R
C

 

1 F 12 8 4 13 15 8 37 4 7 11 5 5 13 10 11 34 11 63 70 8 25 

2 M 12 8 10 8 26 9 37 12 13 25 14 91 7 9 6 22 6 9 73 9 37 

3 F 12 11 7 7 25 8 25 11 9 20 10 50 13 12 2 27 8 25 72 8 25 

4 M 11 7 7 13 27 9 37 4 5 9 3 1 5 9 2 16 5 5 52 5 5 

5 M 16 8 4 12 24 8 25 9 9 18 9 37 7 12 7 26 9 25 68 8 25 

6 F 15 8 7 7 22 7 16 5 8 13 6 9 13 3 11 27 8 25 62 6 9 

7 M 13 7 8 13 28 9 37 13 11 24 13 84 12 11 11 34 11 63 86 12 75 

8 F 10 9 7 6 22 7 16 12 7 19 10 50 11 11 12 34 11 63 75 9 37 

9 F 9 6 8 11 25 8 25 7 8 15 8 25 13 11 12 36 14 91 76 9 37 

10 F 9 12 10 1 23 23 16 9 8 17 9 37 11 4 4 19 6 9 59 6 9 

11 M 13 2 9 9 20 6 9 14 9 23 12 75 13 11 11 35 12 75 78 10 50 

12 F 13 10 11 9 30 10 50 14 7 21 11 63 13 12 11 36 14 91 87 12 75 

13 F 15 12 12 7 31 11 63 5 5 10 4 2 13 3 2 18 6 9 59 6 9 

Tabulka 5 - Celkové výsledky MABC 2 testu  

4.2 Celkové výsledky testu – porovnání se zdravou populací 

Graf 1 zobrazuje výsledné hodnoty MABC 2 testu. Graf 1 zobrazuje výsledek celkového 

skóre testu (TTS) pro každého z probandů, v grafu jsou vyznačené linie pro oddělení jednotlivých 

„semaforových zón“, jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 6). 
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Graf 1 - Celkový výsledek v TTS 

Graf 2 zobrazuje celkový výsledek v percentilech pro každého z probandů, v grafu jsou 

vyznačené linie pro oddělení jednotlivých „semaforových zón“, jejich hodnoty jsou uvedeny 

v Tabulce 6 níže. 

 

Graf 2 - Celkový výsledek percentily  

Z obou grafů (Graf 1,2) vidíme, že pod hranicí 5. percentilu a 56 bodů se nachází pouze 

proband č. 4, pod hranicí 15. percentilu a 67 bodů další 3 probandi – č.6, č.10, č.13. Zbylých 9 

testovaných probandů je v normě v zeleném pásmu. Vidíme ovšem, že pouze proband č.7 a č.12 
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přesáhli 50. percentil, proband č.11 dosáhl přesně 50. percentilu a zbylých 6 vyšetřených je pod 40. 

percentilem.  

Shrnutí výsledků celé skupiny probandů znázorňují následující krabicové grafy. První graf 

(Graf 3) zobrazuje TTS – celkové skóre testu, které získáme součtem skóre ze všech osmi úkolů. 

Druhý krabicový graf (Graf 4) zobrazuje celkový percentilový výsledek. V obou grafech (Graf 3,4) 

jsou vyznačeny medián skupiny, kvantily a minimum a maximum naměřených hodnot. V Tabulce 6 

vpravo jsou uvedené hraniční hodnoty pro jednotlivá barevná pásma „semaforového“ systému, 

v Tabulce 7 níže jsou uvedené číselné hodnoty znázorněné v krabicových grafech a průměr. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 – Krabicový graf, celkové skóre MABC 2 testu 

Graf 4 – Krabicový graf, výsledek MABC 2 testu v percentilech 
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Zelená >15 >67 

Oranžová 5-15 56-67 

Červená ≤5 ≥56 

Tabulka 6 - Semaforový systém 
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 Průměr Medián Minimum Maximum 
Dolní 

kvartil 

Horní 

kvartil 

Celkové 

skóre TTS 
70,53846 72,00000 52,00000 87,00000 62,00000 76,00000 

Percentily 32,15385 25,00000 5,00000 75,00000 9,00000 37,00000 
Tabulka 7 - Popisná stastistika, celkový výsledek MABC 2 

Z grafů (Graf 3,4) a Tabulky 7 vidíme, že celkově se celá skupina umístila pod průměrem. 

Vidět je to zejména na percentilech (Graf 2,4). Pokud by skupina odpovídala populačnímu průměru, 

měl by se průměrný percentil pohybovat okolo 50, to zde nevidíme. 

Z této charakteristiky je možné vidět, že ač z celé skupiny je pouze jeden proband v červeném 

pásmu a většina v pásmu zeleném, celkové výsledky spadají spíše do horšího průměru nebo 

podprůměru. 

4.2.1 Statistická významnost 

První hypotézou, kterou jsme chtěli ověřit, bylo, zda je výskyt motorických obtíží u dětí 

s VSV stejně častý jako v běžné populaci. Námi naměřené hodnoty jsme srovnávali s nejčastěji 

udávanou prevalencí pro děti školního věku, tj. 6%. 

K srovnání jsme použili exaktní binominální test, testování proběhlo v programu R. Pro 

oboustranný i jednostranný test je hodnota p = 0,5526. 

Obě hodnoty p jsou nad hranicí statistické významnosti p = 0,05. Zamítáme tedy alternativní 

hypotézu a přijímáme nulovou.  

H10: Výskyt motorických poruch je u dětí s VSV stejně častý jako v běžné populaci. 

H1A: Výskyt motorických poruch není u dětí s VSV stejně častý jako v běžné populaci. 

Při porovnání naší skupiny s běžnou dětskou populací jsme využili celkové standardní skóre 

testu (CSS), které jsme porovnávali s jeho průměrnou hodnotou v populaci, kterou udává 

Henderson et al. (2007) (Obrázek 1 v kapitole 3.4). 
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K porovnání jsme použili jednovýběrový t-test, pro použitou referenční hodnotu 10 jako 

hodnotu populačního průměru celkového standardního skóre je p = 0,017369. Hodnota p > 0,05, lze 

tedy říct, že motorické schopnosti dětí s vrozenou srdeční vadou jsou v provnání se zdravou 

populací podprůměrné. 

4.3 Jednotlivé subčásti testu a jejich porovnání 

Stejně jako pro celý test, tak i pro jeho jednotlivé subčásti se dá zobrazit standardní skóre 

a percentily. Následující Graf 5 ukazuje standardní skóre pro jednotlivé subčásti jednotlivých 

probandů, Graf 6 pod ním zobrazuje odpovídající percentilový výsledek. V Grafu 6 jsou vyznačeny 

„semaforové“ zóny. 

 
Graf 5 – Standardní skóre jednotlivých subčástí testu 
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Graf 6 - Percentilový výsledek jednotlivých subčástí testu 

Graf 7 celkově shrnuje percentilové výsledky jednotlivých subčástí testu. Tabulka 8 pod ním 

uvádí hodnoty zobrazené v grafu a jejich průměr. 

Graf 7 – Krabicový graf, percentilový výsledek jednotlivých subčástí testu 
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 Průměr Medián Minimum Maximum 
Dolní 

kvartil 

Horní 

kvartil 

Perc MD 30,23077 25,00000 9,00000 63,00000 16,00000 37,00000 

Perc AC 40,69231 37,00000 1,00000 91,00000 9,00000 63,00000 

Perc BAL 42,53846 25,00000 5,00000 91,00000 9,00000 63,00000 
Tabulka 8 - Popisná statistika k jednotlivým subčástem testu 

Ze souhrnného Grafu 7 vidíme, že medián všech třech dovedností je pod 40. percentilem. 

Nejvíce kompaktní výsledky vidíme u manuální zručnosti, naopak největší rozpětí výsledků vidíme 

u míření a házení.  

4.3.1 Statistická významnost 

Jako druhou hypotézu jsme ověřovali, zda se od sebe jednotlivé subčásti MABC 2 testu liší. 

K statistickému vyhodnocení jsme využili Friedmanovu ANOVU a Kendallův koeficient shody,  

p = 0,30498. Hodnota p není menší než 0,05, statisticky jsme tedy neprokázali, že by se výsledky 

některé subčásti výrazně odlišovaly od ostatních. Proto zamítáme alternativní hypotézu a přijímáme 

nulovou. 

   H20: Výsledky v jednotlivých subčástech MABC 2 testu se od sebe nebudou výrazně lišit. 

  H2A: Výsledky v jednotlivých subčástech MABC 2 testu se od sebe budou výrazně lišit. 

4.4 Hodnocení dotazníku PAQ a jeho korelace s celkovým výsledkem MABC 2 

Graf 8 ukazuje výsledek v PAQ dotazníků, proband č.4 dotazník nevyplnil, proto zde není 

uvedena hodnota. Škála dotazníku PAQ je pětibodová, jedna je velmi malá pohybová aktivita, 5 je 

velmi vysoká pohybová aktivita. Tabulka 9 pod grafem uvádí výsledky popisné statistiky. 
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Graf 8 - Výsledek PAQ dotazníku 

 

 Průměr Medián Minimum Maximum 
Dolní 

kvartil 

Horní 

kvartil 

PAQ 2,66667 3,00000 2,00000 4,00000 2,00000 3,00000 
Tabulka 9 - Popisná statistika PAQ dotazníku 

Z Grafu 8 vidíme, že většina dětí hodnotí svoji aktivitu jako podprůměrnou nebo průměrnou, 

5 probandů má hodnotu 2, 6 probandů hodnotu 3 a 1 proband hodnotu 4. 

4.4.1 Statistická významnost 

Jako třetí hypotézu jsme ověřovali, zda existuje souvislost mezi výsledným skóre MABC 2 

testu a PAQ skóre. Výsledky PAQ dotazníku a výsledného skóre MABC 2 testu je uvedeno 

v Tabulce 10. 

Závislost celkového výsledku v percentilech na výsledcích dotazníku PAQ jsme testovali 

jednoduchou lineární regresí, p = 0,2794. Druhou analýzu jsme provedli rozdělením probandů do 

dvou skupin – s PAQ skóre 2 a s PAQ skóre 3. Tyto skupiny jsme otestovali t-testem, výsledkem je 

p = 0,137. Obě hodnoty p jsou větší než 0,05, výsledky tedy ukazují, že PAQ skóre a percentilové 

skóre MABC 2 testu spolu nekorelují, proto zamítáme alternativní hypotézu a přijímáme nulovou. 

H30: Mezi PAQ skóre a výsledkem MABC 2 neexistuje korelace. 

H3A: Mezi PAQ skóre a výsledkem MABC 2 existuje korelace. 
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 Graf 9 - Krabicový graf, výsledný percentil vs. PAQ skóre – T-test 

Graf 9 zobrazuje analýzu pomocí dvou skupin – probandů s PAQ skóre 2 a probandů s PAQ 

skóre 3. Z grafu vidíme, že průměrné motorické skóre pacientů s PAQ skóre 2 je nižší než pacientů 

s PAQ skóre 3. 

  

Proband TTS PERC PAQ 

1 70 25 4 

2 73 37 2 

3 72 25 3 

4 52 5  

5 68 25 2 

6 62 9 2 

7 86 75 3 

8 75 37 2 

9 76 37 3 

10 59 9 3 

11 78 50 3 

12 87 75 3 

13 59 9 2 

Tabulka 10 - Výsledky PAQ dotazníku 

 a MABC 2 testu pro jednotlivé 

probandy 
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4.5 Tělesná výchova – vztah k výsledku PAQ skore 

Anamnesticky jsme zjišťovali, zda probandi navštěvují hodiny tělesné výchovy, 31% je 

z tělesné výchovy osvobozeno, 69 % se tělesné výchovy účastní. Zajímavou skutečností je, že 

všichni probandi, kteří v anamnéze uvedli, že jsou osvobozeni, mají PAQ scóre 2. Otázka na 

tělesnou výchovu je ovšem v PAQ dotazníku obsažena, skóre je tedy touto skutečností přímo 

ovlivněno. Je to ovšem pouze jedna z mnoha otázek, které se do výsledného skóre průměrují. 

Porovnali jsme skupinu, která dochází do tělesné výchovy a skupinu, která je osvobozena 

v jejich výsledku PAQ dotazníku. 

Proband 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TV Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano 

PAQ 4 2 3 X 2 2 3 2 3 3 3 3 2 

 

Porovnání jsme provedli t-testem, p = 0,004451, hodnota p je menší než 0,05, dosáhla tedy 

statistické významnosti, přijímáme tedy alternativní hypotézu a zamítáme nulovou. 

H40: Mezi docházkou do hodin tělesné výchovy a výsledkem PAQ neexistuje vztah. 

H4A: Mezi docházkou do hodin tělesné výchovy a výsledkem PAQ existuje vztah. 

 

  

Tabulka 11 - Účast v TV vs. PAQ 
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5  DISKUZE 

DCD je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje každodenní fungování dětských 

pacientů. Postihuje motorické učení a plánování, projevuje se poruchou koordinace, nedostatečnou 

sensomotorickou koordinací atd. Tyto projevy nemají původ v jiném neurologickém onemocnění, 

deficitu nebo opožděném vývoji (Zwicker et al., 2012; Vaivre-Douret, 2013). 

Srdeční vady jsou nejčastější vrozené vady v ČR. Za posledních 40 let se situace dětí se 

srdečními vadami v České republice výrazně změnila, před 40 lety většina dětí s vrozenou srdeční 

vadou umírala, dnes se drtivá většina dožije dospělosti a vede plnohodnotný život (Škovránek, 

2011). 

Problematika úrovně motorických funkcí u dětí s vrozenou srdeční vadou není velmi 

diskutované téma a na první pohled se toto téma může zdát zvláštní. Literatura se tímto tématem 

ovšem zabývá již od 90. let. Autoři opakovaně poukazují na poškození motorických funkcí. Od 

prostého tvrzení, že tyto funkce jsou poškozeny, se dnešní výzkum posunul ke zkoumání 

charakteru, doby trvání, příčin a rizikových faktorů tohoto poškození. Výsledky studií se ovšem 

v mnoha aspektech neshodují, problémem těchto výzkumů je zřejmě několik faktorů.  

Za prvé, srdeční vady jsou velmi heterogenní skupina onemocnění a je velmi obtížné získat 

dostatek probandů se zastoupením různě závažných vad. Některé studie jsou proto prováděné buď 

za vyloučení některých skupin vad, nebo pouze na jednom typu vady. Za druhé, studie testují různě 

staré děti, vývoj v této problematice hraje velkou roli, a proto je potřeba srovnávat studie prováděné 

na stejně starých dětech. Za třetí, pro testování motorických funkcí existuje mnoho nástrojů, které 

mají různou metodiku a spolehlivost, někdy i různá kritéria. Tyto tři faktory brání vztažení výsledků 

na celou populaci dětí s VSV. 

V naší práci jsme se snažili pomocí MABC 2 testu a PAQ dotazníku zjistit, zda výskyt 

vývojové dyspraxie je u dětí s vrozenou srdeční vadou stejný jako u dětí v běžné populaci a zda 
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úroveň motorických schopností souvisí s mírou pohybové aktivity u těchto dětí. Dále jsme 

porovnali jednotlivé dovednosti testované v MABC 2 testu a míru pohybové aktivity v souvislosti 

s docházkou do hodin tělesné výchovy. Testovali jsme skupinu 13 dětí školního věku s různými 

srdečními vadami. 

MABC 2 je test používaný k hodnocení motorických schopností, jeho výsledky ovšem 

neslouží k diagnostice DCD. Pro stanovení diagnosy musí dítě splňovat diagnostická kritéria   

DSM-V (Henderson et al, 2007; Kirby et al., 2014). Tento test jsme vybrali pro jeho dostupnost na 

Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a pro jeho časté využívání k hodnocení 

motorických funkcí. Jeho nevýhodou je časová náročnost, určitá subjektivita a potřebná zkušenost 

testující osoby, ale v literatuře je tento test dobře hodnocen a uvádí se, že výsledek není příliš 

ovlivněn testující osobou (Smits-Engelsman, Fiers, Henderson, Leslie Henderson, 2008). 

PAQ dotazník jsme vybrali pro jeho jednoduchost, časovou nenáročnost a srozumitelnost. 

Vzhledem k tomu, že se testování provádělo v rámci pravidelné kontroly v Dětském kardiocentru 

před zátěžovým testem, nemohli jsme si dovolit testování trvající déle než 40 minut. Nevýhodou 

dotazníku je jenom pětibodová škála, která svádí pacienty k volbě středních hodnot a určité 

unifikaci výsledků, díky které nejsou odhaleny jemnější detaily v rozdílném množství pohybové 

aktivity. 

Jako první hypotézu jsme ověřovali, zda je u dětí s VSV výskyt motorických poruch jiný 

nebo stejný jako v běžné populaci. Po provedení statistické analýzy jsme zamítli alternativní 

hypotézu a přijali nulovou - výskyt motorických poruch se v naší skupině se významně nelišil 

od výskytu v běžné populaci. 

V naší skupině měl pouze jeden ze 13 probandů výsledek pod 5. percentil, který ukazuje na 

přítomnost motorické poruchy. Další tři měli výsledek pod 15. percentil, který ukazuje na riziko 

motorické poruchy. 
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Předpokládáme-li, že naše skupina je vzorkem normální populace, měla by se průměrná 

hodnota percentilu pohybovat okolo čísla 50. V Tabulce 7 vidíme, že průměr naší skupiny je 32,2. 

Při porovnání naší skupiny s populačním průměrem jednovýběrovým t-testem se prokázalo, 

že výsledky naší skupiny jsou v porovnání se zdravou populací podprůměrné.  

Za druhé jsme ověřovali, zda se výsledky v jednotlivých dovednostních subčástech MABC 2 

testu budou nebo nebudou od sebe lišit. Po provedení statistické analýzy jsme zamítli alternativní 

hypotézu a přijali hypotézu nulovou - výsledky v jednotlivých dovednostech se významně neliší. 

Ani po vyhodnocení grafického zobrazení nevidíme větší rozdíl, nápadněji se odlišuje pouze první 

subčást – manuální zručnost. V ní se výsledky nejméně lišily mezi jednotlivými probandy. 

I z pozorování během testování lze toto potvrdit. Tato odlišnost je ale jen drobným detailem. 

Z výsledků lze tedy usuzovat, že motorické poškození je globálního charakteru a nevyznačuje 

se převahou některé dovednosti. Literatura neudává příliš konstantní výsledky o tomto tématu, 

von Rhein et al., (2012) uvádí rovnováhu jako významně nejslabší dovednost u dětí s VSV.  

Miatton et al., (2007) zase uvádí poškození jemné motoriky. Ostatní studie dovednosti 

neporovnávají anebo konstatují poškození jemné i hrubé motoriky (Majnemer et al., 2009). 

Poškození motorických funkcí u dětí ve školním věku popisuje několik studií, ve většině 

z nich vykazují děti s VSV testech horší výsledky než vrstevníci (Miatton et al., 2007; Bjarnason-

Wehrans et al., 2007; van der Rijken et al., 2008; van der Rijken et al., 2010; van der Rijken et al., 

2011; von Rhein et al., 2012). Uváděná míra poškození je v literatuře různá, od alarmujících čísel 

okolo 60% dětí s poškozenou motorikou (Bjarnason-Wehrans et al., 2007) až po „jen“ podprůměrné 

nálezy (von Rhein et al., 2012). Za povšimnutí stojí postižení sensomotorických funkcí 

a napodobování, které svědčí o komplexnosti motorického poškození a nahrávalo by i vyššímu 

výskytu dyspraxie u těchto dětí (Miatton et al., 2007). Naše výsledky souhlasí s nálezem von Rhein 

et al., (2012), ti neuvádí významné poškození motorických funkcí, ale spíše podprůměrný 

motorický projev. 
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Tři velké studie provedla skupina okolo Rachel van der Rijken, jejich výsledky opakovaně 

ukazují poškození motorických funkcí v souvislosti s diagnosou VSV, ale také ukazují nezávislost 

úrovně motorických funkcí na kardiochirurgickém zákroku prováděném u dětí školního věku (van 

der Rijken et al., 2008; van der Rijken et al., 2010). Zdálo by se tedy, že tyto výsledky jsou 

v rozporu s nejnovějšími MRI studiemi, které prokázaly poškození bílé hmoty nejenom změněnou 

fetální hemodynamikou prenatálně, ale i v důsledku kardiochirurgického zákroku u dětí 

v kojeneckém věku (Limperopulous et al., 2010; Beca et al., 2013; Clouchoux et al., 2013; Owen et 

al., 2014) i se studiemi ukazujícími opožděný vývoj novorozence 12–18 měsíců od operace 

(Snookes et al., 2010; Mussato et al., 2012). 

Je potřeba si ovšem uvědomit, že ve skupině Van der Rijken et al. nemohly být děti, které 

mají kritickou vadu vyžadující okamžitou intervenci. CNS je zralejší a motorické funkce z velké 

části již vyvinuté, navíc již došlo k určité adaptaci dítěte na jeho situaci a případný vliv nestabilní 

hemodynamiky se již projevil. Vezmeme-li toto v úvahu, lze tyto výsledky interpretovat tak, že 

chirurgický zákrok ve starším věku nemá vliv na motorické funkce, na rozdíl od intervence 

v kojeneckém věku. 

Tato skupina se použitím neuropsychologických testů pokusila rozkrýt mechanismus 

motorických potíží u dětí s VSV, zatímco jiné studie se spokojili pouze s konstatováním a popisem 

poškození motorických funkcí. Výsledkem této studie je konstatování, že děti s VSV jsou 

v provádění motorických úkolů pomalejší než jejich vrstevníci (van der Rijken et al., 2011). 

Motorickou pomalost uvádí i jiná výzkumná skupina nezávisle na studii van der Rijken (Miatton et 

al., 2007). 

Van der Rijken et al. navrhují, že příčinou motorické pomalosti může být i ochrana dítěte ze 

strany rodičů, díky které si dítě samo vytvoří pomalé a opatrné motorické strategie (van der Rijken 

et al., 2011). 
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Dítě, které nemá možnost zapojit se do pohybové aktivity v kolektivu a nemá tudíž možnost si 

své motorické funkce trénovat a automatizovat, bude koordinačně pomalejší než jeho vrstevník, 

který možnost tréninku má. Vše se může uzavřít do začarovaného kruhu ve chvíli, kdy dítě nemá 

dostatek sebedůvěry pro účastnění se pohybových aktivit z důvodu nedostateční koordinace. 

Tomuto nasvědčuje fakt, že sami pacienti uvádějí nedostatek koordinace jako překážku pro účast 

v pohybových aktivitách (Ray, Henry, 2011). 

Možná cesta z tohoto začarovaného kruhu i cesta jak nejjednodušeji ovlivnit motorické potíže 

u dětí s VSV je pohybová aktivita. Svědčí pro to i studie Müller et al., 2013, která ukazuje zlepšení 

motorických funkcí po hodině pohybové terapie týdně. Dostatek pestré pohybové aktivity zaměřené 

více na požitek z pohybu než na výkon zlepší koordinační schopnosti dětí, zapojí je do kolektivu 

a navíc se pohybová aktivita stane součástí jejich života. Začlenění pohybové aktivity do života 

dítěte s VSV je benefitem pro jeho budoucí zdravotní stav nejenom jako prevence metabolického 

syndromu, ale i jako prevence dekondice a poruch pohybového aparátu.  

Spolupráce odborníků mezi sebou a s rodiči je v tomto ohledu klíčová. Rodiče by měli slyšet 

rizika i benefity pohybové aktivity a mít možnost konzultovat svoji konkrétní situaci s lékařem. 

Ještě klíčovější je z dlouhodobého hlediska zapojení dítěte, aby bylo samo schopno rozpoznat 

bezpečnou mez a řídilo se svými individuálními limity. 

S výše uvedeným souvisí naše třetí hypotéza, že pacienti s vyšším PAQ skóre mají lepší 

výsledek v MABC 2 testu. Po statistické analýze jsme opět zamítli alternativní hypotézu a přijali 

nulovou. Není významná spojitost mezi PAQ skóre a MABC 2 testem. 

Touto analýzou jsme chtěli ověřit souvislost míry pohybové aktivity a úrovně motorických 

funkcí. Ta se statisticky neprokázala. Podíváme-li se na grafické zobrazení t-testu, lze pozorovat 

mírný rozdíl. Pacienti s PAQ skóre 2 mají nižší MABC 2 skóre než s PAQ skóre 3 a v rozpětí jedné 

směrodatné odchylky se grafy nepřekrývají. Z grafického zobrazení lze tedy usuzovat, že určitá 
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závislost mezi pohybovou aktivitou a motorickými schopnostmi může existovat. Je ovšem otázkou 

zda nedostatek pohybové aktivity ovlivňuje motorické funkce nebo porušené motorické funkce 

zabraňují dětem s VSV účastnit se v pohybových aktivitách. Tento vztah pohybové aktivity a 

motorických funkcí by potřeboval hlubší zkoumání za použití lepších nástrojů, zejména pro 

hodnocení pohybové aktivity. 

Čtvrtá analýza, kterou jsme provedli, se zabývá vztahem účasti v hodinách tělesné výchovy 

a pohybovou aktivitou. Ze 13 probandů 4 uvedli, že jsou osvobozeni od hodin tělesné výchovy. 

Statistická analýza ukázala signifikantní závislost účasti v tělesné výchově na PAQ skóre. 

Je ovšem nutné uvést, že otázka na účast v tělesné výchově je přímo součástí dotazníku, tedy 

skóre je odpovědí „jsem osvobozen/a“ přímo ovlivněno. Ukazuje to na fakt, že dítě, které nedochází 

do hodin tělesné výchovy, ve svém zbylém čase nemá dostatek jiné pohybové aktivity, aby tento 

deficit dohnalo. 

Důvodem k osvobození z tělesné výchovy může být pokyn lékaře a tak nízká funkční kapacita 

dítěte, že je pro něj účast v hodinách tělesné výchovy nadměrnou zátěží. Na druhé straně to může 

být také oprávněný strach rodičů, že dítě v zápalu hry zapomene na své limity a přetíží se. 

V druhém případě by ovšem mělo dojít k dostatečné kompenzaci jinou pohybovou aktivitou, kde je 

toto nebezpečí menší. 

V naší práci jsme se nezabývali poškozením motorických funkcí v kojeneckém a batolecím 

věku, ale z literárních zdrojů vidíme, že k poškození může dojít jak prenatálně v důsledku změny 

v hemodynamice, tak během kardiochirurgického zákroku (Limperopulous et al., 2010; Mussato et 

al., 2012; Beca et al., 2013; Clouchoux et al., 2013; Owen et al., 2014). Samotný kardiochirurgický 

výkon a s ním spojené procesy jsou rizikem pro nezralou CNS. I z hlediska motorických funkcí je 

tento zásah významný. Operované dítě se musí vyrovnat nejenom s velkým zásahem do organismu, 

pobytem na jednotce intenzivní péče, ale často také s jizvou uprostřed hrudníku, nebo jeho laterální 
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straně. Než se jizva zhojí, dítě bude preferovat polohu na zádech. Do polohy na břiše, která je pro 

vývoj zejména vzpřimovacích funkcí důležitá, dospěje později. I toto může mít na jeho opožděný 

motorický vývoj vliv. 

Motorické opoždění pozorované u takto brzy operovaných dětí trvá většinou do 12. až 18. 

měsíce věku dítěte. Motorické funkce se časem neustále zlepšují, stále jsou ale podprůměrné 

(Snooze et al., 2010; Mussato et al., 2014). 

Z uvedených skutečností vyplývá nutnost péče o správný motorický vývoj operovaného 

kojence, pozitivní zprávou je, že poškození funkcí mizí. Nezmizí však samo, ve studiích, které 

sledovaly děti po několik let, byly zahrnuty i ty děti, které podstoupily fyzioterapii. I přes to se 

motorické funkce stále jevily jako podprůměrné. Zůstává tedy otázkou, jak dobře jsou po vývojové 

motorické stránce tyto děti sledovány a zda je jim správně a v dostatečné míře indikována terapie. 

V kontextu literární rešerše lze říci, že motorické potíže se u dětí se srdeční vadou vyskytují 

od raného dětství po školní věk. Jejich závažnost i frekvence se dle literárních zdrojů liší. I naše 

výsledky svědčí pro podprůměrné výsledky této skupiny dětí. Zdroj tohoto poškození můžeme 

hledat na mnoha místech, v podstatě žádný z nich ale není v našich silách odstranit. Fetální 

hemodynamiku změnit nelze, operační zákrok je jediná kauzální léčba vady a zajišťuje dlouhodobé 

přežití těchto pacientů. Ovlivnit lze pouze operační techniku, ale její modernizace probíhá i bez 

ohledu na poškození motorických funkcí, kvalitnější technika zvyšuje šanci na přežití a dlouhodobě 

dobré výsledky pacienta. 

Jediné, co dokážeme ovlivnit, je včasné zachycení vývojového opoždění u dítěte v raném 

věku a množství pohybové aktivity ve věku předškolním a školním. 

Naše práce je limitována malým počtem probandů, hlavní hypotézy naší práce jsme 

statisticky nepotvrdili. Výsledky ukazují, že významné poškození motorických funkcí dětí 

školního věku není v této populaci častější než v populaci běžné. Motorické funkce se ale 
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ukázaly jako podprůměrné, toto tvrzení potvrdila i statistická analýza. Úroveň jednotlivých 

motorických dovedností se mezi sebou neliší. Souvislost pohybové aktivity a motorických 

funkcí jsme neprokázali, ale z grafu lze určitý náznak souvislosti zaznamenat. Tato 

problematika by potřebovala hlubší zkoumání a zvolení lepšího monitorovacího nástroje, než 

je jednoduchý PAQ dotazník. Prokázala-li by se tato souvislost, ještě více by stoupla důležitost 

správného doporučení k pohybové aktivitě. 

Druhé zjištění, které bylo statisticky potvrzeno, je, že děti, které nenavštěvují tělesnou 

výchovu, nemají ve zbylém čase tolik pohybové aktivity, aby tento deficit dohnaly. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci shrnujeme základní teoretické poznatky o vývojové dyspraxii 

a vrozených srdečních vadách. Dále jsme se věnovali problematice pohybové aktivity u dětí 

s vrozenou srdeční vadou, její důležitosti, množstvím a faktory, které ji mohou ovlivnit. Také 

poukazujeme na riziko výskytu motorického deficitu u těchto pacientů, které je v literatuře již 

dlouho popisováno. Jednotlivé faktory, které toto riziko ovlivňují, se v literatuře diskutují a jsou 

předmětem zkoumání. 

V praktické části jsme hodnotili motorické schopnosti dětí s VSV pomocí MABC 2 testu 

a sledovali míru jejich pohybové aktivity PAQ dotazníkem. Celkem bylo vyšetřeno 13 probandů. 

Naším hlavním cílem bylo zjistit, zda výskyt motorických poruch potažmo dyspraxie je u dětí 

s VSV stejný jako u běžné populace. Toto tvrzení se nám nepodařilo prokázat, z našich výsledků je 

ovšem možné usoudit, že ač se děti s VSV nepohybují v „červených“ číslech, úroveň jejich 

motorických schopností je podprůměrná. Tento výsledek je v souladu s výsledky, které uvádí 

světová literatura. 

Dále jsme se zabývali souvislostí mezi výsledkem MABC 2 testu a PAQ dotazníku, tato 

souvislost také nebyla prokázána. Rozdílnost ve výsledku jednotlivých komponent MABC 2 testu 

jsme taktéž neprokázali, u této hypotézy nelze nic usuzovat ani z grafického znázornění. 

Naše poslední hypotéza se týkala tělesné výchovy u dětí s VSV. Všechny děti, které jsou 

z tělesné výchovy osvobozeny, měly PAQ skóre 2. Mezi skupinami s PAQ skóre 2 a 3 jsme nalezli 

signifikantní rozdíl. Je ovšem nutné poznamenat, že v PAQ dotazníku je otázka na účast v tělesné 

výchově explicitně obsažena a skóre je jí tak přímo ovlivněno. 

Výsledky naší práce jsou limitovány malým počtem probandů, jejich poměrně výraznou 

heterogenitou i počáteční nezkušeností hodnotitelky s MABC 2 testem. Dle našich infromací, je to 

první práce u nás zabývající se motorikou dětí s vrozenou srdeční vadou. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Záznamový arch pro věkovou skupinu 11-16 let 

MABC 2 kategorie 11-16 let       Datum: 

Identifikace: (křestní jméno, číslo probanda) 

Pohlaví: 

Datum narození: 

Srdeční vada (diagnosa): 

Operace (rok): 

TV ano / ne 

Lateralita:  

 

Podpis dítěte (pro ověření laterality) 

 

MD 1 – otáčení kolíčků  

 

Pravá HK Čas 

 

 

Levá HK Čas 

MD 2 - Trojúhelník s maticemi a šrouby 

 

 Čas 

MD 3 – Kreslení dráhy 

 

 Počet chyb 

AC 1 – Chytání jednou rukou 

 

Pravá HK Počet úspěšných 

 

 

Levá HK Počet úspěšných 

AC 2 – Házení na terč na zdi 

 

 Počet úspěšných 

BAL 1 – Rovnováha na dvou deskách 

 

 Čas 

BAL 2 – Chůze vzad s dotykem „pata-

špička“ 

 Počet kroků 

BAL 3 – Cik-Cak poskoky po podložkách 

 

Pravá DK Počet poskoků 

 

 

Levá DK Počet poskoků 
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Příloha 2: Záznamový arch pro věkovou skupinu 7-10 let 

MABC 2 kategorie 7-10 let       Datum: 

Identifikace: (křestní jméno, číslo probanda) 

Pohlaví: 

Datum narození: 

Srdeční vada (diagnosa): 

Operace (rok): 

TV ano / ne 

Lateralita:  

 

Podpis dítěte (pro ověření laterality) 

 

MD 1 - Umisťování kolíčků  

 

Pravá HK Čas 

 

 

Levá HK Čas 

MD 2 - Navlékání šňůrky 

 

 Čas 

MD 3 – Kreslení dráhy 

 

 Počet chyb 

AC 1 – Chytání oběma rukama 

 

 Počet úspěšných 

AC 2 – Házení na terč na zemi 

 

 Počet úspěšných 

BAL 1 – Rovnováha na desce 

 

Pravá DK Čas 

 Levá DK Čas 

 

BAL 2 – Chůze po čáře s dotykem „pata-

špička“ 

 Počet kroků 

BAL 3 – Poskoky po podložkách 

 

Pravá DK Počet poskoků 

 

 

Levá DK Počet poskoků 
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Příloha 3: Physical Activity Questionnaire for Children and Adolescents, naše úprava 

Dotazník pro monitoring pohybové aktivity  

Jméno:        Věk: 

Pohlaví:       Třída: 

V tomto dotazníku se snažíme zjistit úroveň Tvé pohybové aktivity během „normálního“ školního 

týdne a víkendu, tj. 7 dní. Pohybová aktivita v tomto dotazníku znamená činnost (sport, tanec, 

skákání, běhání, šplhání a všechny ostatní …), u které jsi se zpotil(a), cítil(a) jsi unavené nohy, 

zadýchal(a) jsi se apod. 

Důležité!!! 

1. Není správná nebo špatná odpověď, není to test. 

2. Prosím odpověz všechny otázky jak upřímně a přesně dokážeš, je to velmi důležité. 

 

1. Pohybová aktivita ve Tvém volném čase. Děláš některou z těchto aktivit během běžného 

školního týdne a víkendu, tj. 7 dní? Pokud ano, jak často? (Zakroužkuj jenom jednu možnost 

v řadě) 

Vůbec  1-2  3-4  5-6 7 a víckrát 

Skákání   *  *  *  *  * 

Veslování/ kanoe  *  *  *  *  * 

In-line brusle   *  *  *  *  * 

Chůze (jako cvičení)   *  *  *  *  * 

Jízda na kole   *  *  *  *  * 

Jogging nebo běhání  *  *  *  *  * 

Aerobic   *  *  *  *  * 

Plavání   *  *  *  *  * 

Baseball, softball  *  *  *  *  * 

Tanec    *  *  *  *  * 

Fotbal    *  *  *  *  * 

Badminton   *  *  *  *  * 

Skateboarding   *  *  *  *  * 

Florbal    *  *  *  *  * 

Volejbal   *  *  *  *  * 

Basketbal   *  *  *  *  * 

Bruslení na ledě  *  *  *  *  * 

Běžkování   *  *  *  *  * 

Lední hokej   *  *  *  *  * 

Jiné: 

_______________________ *  *  *  *  * 
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2. Během běžného školního týdne, během výuky tělesné výchovy (TV), jak často jsi velmi 

aktivní?  

(snažíš se hrát, dáš do toho všechno, běháš, házíš atd.) (Zaškrtni jednu možnost) 

 

Jsem osvobozen z TV…………………………………… * 

Zřídka…………………………………………………………. * 

Někdy…………………………………………………………. * 

Docela často……………………………………………….. * 

Vždy…………………………………………………………….. * 

 

3. Během školního týdne, kolik dní přímo po škole děláš nějaký sport, tancuješ nebo hraješ 

hry, kde jsi hodně aktivní? (Zaškrtni jednu možnost) 

 

Žádný den………………………* 

1x za týden………………………* 

2–3x za týden……………….* 

4x za týden…………………….* 

5x za týden……………………..* 

 

4. Během školního týdne, kolik dní večer děláš nějaký sport, tancuješ nebo hraješ hry, kde jsi 

hodně aktivní? (Zaškrtni jednu možnost) 

 

Žádný den…………………………….* 

1x za týden……………………………..* 

2–3x za týden……………………...* 

4x–5x za týden…………………….* 

6x–7x za týden…………………….* 

 

5. Během víkendu, kolikrát děláš sport, tancuješ nebo hraješ hry, kde jsi hodně aktivní? 

(Zaškrtni jednu možnost) 

 

Vůbec …………………………..* 

1 krát…………………………….* 

2 – 3x ……………………………* 

4x–5x………………………..…* 

6x a víc krát…………………* 
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6. Která z následujících vět tě nejlépe popisuje během „normálních“ 7 dní. Přečti si všech 5 

vět, než se rozhodneš pro JEDNU, která tě popisuje. 

 

A. Všechen nebo skoro všechen můj volný čas trávím věcmi, které zahrnují málo pohybové 

aktivity. 

 

B. Někdy ( 1-2 krát v týdnu) trávím volný čas pohybem (hraju hry, běhám, plavu, jezdím 

na kole, aerobik, tancování, turistika…) 

 

C. Často (3-4 krát v týdnu) trávím volný čas pohybem (hraju hry, běhám, plavu, jezdím na 

kole, aerobik, tancování, turistika…) 

 

D. Docela často (5-6 krát v týdnu) trávím volný čas pohybem (hraju hry, běhám, plavu, 

jezdím na kole, aerobik, tancování, turistika…) 

 

E. Velmi často (7 a víckrát v týdnu) trávím volný čas pohybem (hraju hry, běhám, plavu, 

jezdím na kole, aerobik, tancování, turistika…) 

 

7. Zaškrtni, jak často se pohybuješ jednotlivé dny v týdnu. (sport, hry, běhání, kolo, 

turistika…) 

 

Vůbec  Trochu  Středně  Často  Velmi často 

Pondělí *  *  *  *  * 

Úterý  *  *  *  *  * 

Středa  *  *  *  *  * 

Čtvrtek *  *  *  *  * 

Pátek  *  *  *  *  * 

Sobota  *  *  *  *  * 

Neděle  *  *  *  *  * 
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Příloha 4: Obrázky úkolů MABC 2 testu pro druhou a třetí věkovou kategorii 

Zdroj: Henderson et al., 2007 

   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - MD 1 vkládání 

kolíčků 
Obrázek 3 - MD 2 

Provlékání tkaničky  

Obrázek 4 - Kreslení 

Obrázek 5 - AC1 chytání 

oběma rukama (7 a 8 let) 
Obrázek 6 - AC1 chytání 

oběma rukama (9 a 10 let) 

Obrázek 7 - AC 2 

Házení sáčku s fazolema 

na terč 

Obrázek 10 - BAL 3 

Skákání na podložkách  

Obrázek 8 - BAL 1 

Rovnováha na desce  

Obrázek 9 - BAL 2 

Chůze pata-špička 

dopředu 
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Obrázek 11 - MD 2 Trojúhelník se šroby a maticemi  

Obrázek 12 - MD1 Otáčení kolíčků Obrázek 13 - MD3 Kreslení 

 

Obrázek 14 - AC 1 Chytání jednou rukou Obrázek 15 - AC 2 Házení na cíl na zdi 

 

Obrázek 16 - BAL 1 Rovnováha na dvou deskách  Obrázek 17 - BAL 2 Chůze pata špička pozadu   

Obrázek 18 - BAL 3 Skákání Cik-cak 
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Příloha 5: Tabulky pro vyhodnocování celkových výsledků MABC 2 testu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19 – Tabulka pro vyhodnocení standardního skóre jednotlivých úkolů pro patnáctileté 

(Henderson et al., 2007) 

Obrázek 20 – Tabulka pro vyhodnocení standardního skóre a percentilu tří subčástí MABC 2 testu 

(Henderson et al., 2007) 

Obrázek 21 – Tabulka pro vyhodnocení 

standardního skóre a percentilu celého MABC 2 

testu (Henderson et al., 2007) 
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Příloha 6: Souhlas Etické komise FN Motol 

 


