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Abstrakt 

 

Diplomová práce „Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem“ 

shrnuje v teoretické části poznatky o řízení hybnosti a posturální kontroly. Hlavní část 

je pak zaměřena na jednotlivé komponenty testování dle Vývojové kineziologie jako je 

spontánní motorika, primitivní reflexologie, posturální reaktibilita. V závěru řeší otázku 

výstupu vyšetření. Praktická část je soustředěna na ověření provázanosti jednotlivých 

složek testu na podkladě Vývojové kineziologie jako vyšetřovací metody. 

 Ve druhé zmiňované části práce byly nalezeny signifikantně významné 

souvislosti mezi reflexním úchopem ruky a reakcí Collis horizontal. Ostatní ověřované 

vztahy nebyly statisticky prokázány. Týká se to vztahu reflexního úchopu nohy a reakce 

Collis horizontal, Galant reflexu a Landau reakce, suprapubického reflexu a trakčního 

testu a na závěr extenčního zkříženého reflexu a trakčního testu. 

 

Klí čová slova: vývojová kineziologie, primitivní reflexologie, posturální reaktibilita, 

spontánní motorika, centrální koordinační porucha 
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Abstract 

 

In the theoretical part, the thesis "Primitive reflexology and its relation to the 

evolution of locomotion" summarizes the knowledge of movement management and 

postural control. The main part is focused on individual components which are tested 

according to developmental kinesiology as spontaneous motor activity, primitive 

reflexology, postural reactibility. End of the main part addresses the issue of exit 

examinations. The practical part is focused on finding connections of the components 

according to the developmental kinesiology test as a screening method. 

In the second mentioned part of the study were found significantly important 

connections between the palmar grasp reflex and the Collis horizontal reaction. Other 

relationships which we verified weren´t statistically proven. This concerns the relation 

of plantar grasp reflex and Collis horizontal reaction, Galant reflex and Landau reaction, 

suprapubic reflex and traction response and at the end the extension crossed reflex and 

traction response. 

 

 

Key words: developmental kinesiology, primitive reflexology, postural reactibility, 

spontaneous motor activity, central coordination disorder 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

AIMS  Alberta Infant Motor Scale 

CNS  Centrální nervová soustava 

CP  Cerebral palsy 

DMO  Dětská mozková obrna 

CHPR  Collis horizontal posturální reakce 

EZR  Extenční zkřížený reflex 

GR  Galant reflex 

LPR  Landau posturální reakce 

PR  Posturální reakce 

RÚN  Reflexní úchop nohy 

RÚR  Reflexní úchop ruky 

SPR  Suprapubický reflex 

TR  Trimenon 
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ÚVOD 
 

Fyziologický průběh prenatálního vývoje, porodu a následného postnatálního 

vývoje během prvního roku života je zcela zásadním obdobím každého dítěte. Až 30% 

dětí však tímto ideálním motorickým vývojem neprochází. Následně se tak v praxi 

setkáváme s diagnózami jako centrální koordinační porucha, dětská mozková obrna 

a dalšími méně či více závažnými. 

Vhodný výběr použitých vyšetřovacích testů či manévrů a jejich včasnost je 

základem kvalitní diagnostiky. Spolu s brzkým zahájením adekvátní léčby se podílí na 

úspěšnosti intervence. Díky těmto faktorům jsme do velké míry schopni ovlivnit 

projevy CKP i DMO. Diagnostika je i hlavním tématem této diplomové práce.  

Ověření souvislostí mezi dynamikou primitivních reflexů, polohových reakcí, 

posturální aktivitou v raném období a vytvoření všeobecně použitelného validního 

vyšetřovacího schématu, to jsou cíle, které jsme si stanovili pro zpracování této práce. 

K tomu je důležité znát fyziologický motorický vývoj dítěte, provedení a očekávané 

reakce primitivních reflexů a polohových testů. Právě tyto informace shrnujeme 

v teoretické části. Dále se zde zabýváme otázkou výstupu vyšetření, kde hovoříme o 

centrální koordinační poruše a dětské mozkové obrně. 

V praktické části jsme ověřovali vztah mezi primitivní reflexologií 

a lokomočním vývojem v průběhu motorické ontogeneze. Využili jsme výsledky 

testování dle postupu Vývojová kineziologie jako vyšetřovací metody s důrazem na 

výsledky v oblasti primitivní reflexologie a polohových reakcí. 

Dále jsme chtěli, aby se testovací formuláře a v nich nalezené souvislosti staly 

podkladem pro časnou diagnostiku budoucích motorických obtíží. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. CÍLENÁ MOTORIKA 

Cílenou motoriku můžeme dále rozčlenit na oblast: 

- motoriky kořenové a axiální (hrubá motorika) 

- motoriky obratné akrální (jemná motorika) (Véle, 2006). 

 

1.1. Řízení hybnosti 

 

Nejpodstatnější součástí somatických funkcí vyšších živočichů je cílená, 

úmyslná motorika. U člověka jsou tyto pohyby pilířem funkcí společenských, tzn. řeči a 

práce. Občas se tudíž o těchto pohybech hovoří jako o „volní“ činnosti. Co se týče 

složek pohybu, mluvíme o složce kinetické, dále dělené na volní a mimovolní, a složce 

statické, mimovolní. Řízení kinetické složky zabezpečuje kortex, pyramidová dráha, 

neostriatum, neocerebelum. O část statickou se stará paleostriatum, archicerebelum, 

substancia reticularis mozkového kmene a spinální mícha. 

Úmyslné pohyby representují tzv. motorický systém pohybu, který má na 

starosti mozeček, bazální ganglia a mozková kůra. 

 

Primární motorická korová oblast 

 

Nachází se na povrchu gyrus preacentralis, dotýká se přední strany sulcus 

centralis. Dochází k překrývání s Brodmanovou areou 4. Pro tuto areu je typický výskyt 

velkých pyramidových neuronů, tzv. Becových buněk. Pomocí elektrické stimulace 

došlo k objevu, že primární motorická kůra má somatotopickou organizaci (motorický 

homunkulus). Stimulací gyrus preacentralis docílíme kontralaterálních pohybů, výjimku 

tvoří pohyby polykací a pohyby svalstva mluvidel, ty jsou bilaterální. Svalové skupiny 

zajišťující jemné pohyby, jako např. ruka, prsty, jazyk, zaujímají v rámci motorického 

homunkula rozsáhlejší korové okrsky než svaly trupové či svaly na dolní končetině. 

Funkční vlastnosti jsou do velké míry určeny aferentními a eferentními spoji. Značná 

aferentní projekce vystupuje z thalamu, proto je primární motorická oblast skrz 

talamická jádra pod nezanedbatelným vlivem kontralaterálních mozečkových jader. 

V rámci optimální činnosti hraje významnou roli dopaminergní projekce ze substantia 
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nigra, noradrenergní projekce z locus coeruleus a cholinergní projekce z nc. basalis. 

Eferentní spoje vedou do velkého množství podkorových struktur. Jedny z důležitých 

spojů směřují do striata, projekce do kaudata je malá. Axony však směřují i do talamu, 

nc. subthalamicus (Luysi), nc.ruber, retikulární formace, ncc. pontis, motorických jader 

hlavových nervů, do míchy. Brodmanova area 4 tvoří přibližně 30% vláken pyramidové 

dráhy a zajišťuje jediné přímé kortikospinální spojení. Místní průtok krve narůstá 

během vykonávání pohybu. V případě, že se jedná pouze o představu pohybu či 

promýšlení pohybových sekvencí místní průtok se nenavyšuje (Trojan, Druga, Pfeiffer, 

Votava, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1 : Homunkulus (Pfeiffer, 2007). 

 

Premotorická korová oblast 

 

Leží před primární motorickou oblastí, kryje se s areou 6 sídlící na konkavitě 

hemisféry. Pohyby vyvolané z této oblasti mají oproti primární motorické kůře hrubší 

a často celistvý synergistický charakter. Z hlediska aference jsou navázány spoje 

z talamických jader (nc. ventralis lateralis, nc. ventralis anterior), přesněji z oblastí, 

které jsou řízeny kaudálními částmi mozečkových jader a bazálních ganglií (globus 

pallidus). Významné korové projekce přichází z asociačních zrakových oblastí a z arey 

7. Eferentní spoje jsou zcela odlišné než u primární motorické kůry. Málo vláken je 
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zavzato do pyramidové dráhy, ale silná vazba byla prokázána do nc. ruber, retikulární 

formace, ncc. pontis. Přisuzuje se významnost pro kontrolu pohybů ovládaných zrakem. 

Zde narůstá průtok krve v okamžiku, kdy je člověk instruován, aby vykonal pohyb 

daným směrem, do dané vzdálenosti a dále při změnách současného motorického 

programu (Trojan, Druga, Pfeiffer, Votava, 2005). 

 

Cerebellum 

 

Mozeček je podstatná integrační a koordinační struktura pro volní i mimovolní 

hybnost. Zajišťuje koordinaci pohybů, rovnováhy, svalového tonu. Má paralelní 

přiřazení k sestupným motorickým drahám, a to pyramidovým i extrapyramidovým. 

Též je svázán s motorickou, sensitivní kůrou i se vzestupnými sensitivními drahami. Má 

v podstatě funkci tzv. komparátoru, kdy porovnává současný stav každého segmentu 

s tím, co je v plánu a zajišťuje co nejpříznivější průběh pohybu. Oplývá schopností 

dopředu vypočítat předpokládanou dráhu pohybu, popřípadě realizovat opravu. Je tedy 

součástí procesu před začátkem, v průběhu pohybu, ale zároveň realizuje jeho 

zpětnovazebnou regulaci. Tato posledně zmíněná činnost je ve většině případů inhibiční 

pro zabránění přestřelení pohybu. Současně je významná z hlediska plynulosti 

a cílenosti. Neexistuje přímý eferentní spoj mezi cerebellem a spinální míchou. Vliv se 

uplatňuje skrz zkřížené retikulo-, vestibulo-, rubro-, kortikospinální dráhy. Křížení 

probíhá celkem dvakrát, a z tohoto důvodu se poruchy cerebella projevují 

homolaterálně s oblastí poškození (Ambler, 2011). 

Mozečkový kortex je zásobován vzruchy prostřednictvím nervových vláken ze 

tří zdrojů. Těmito zdroji jsou vestibulární jádra prodloužené míchy, spinocerebelární 

dráhy ze spinální míchy, kůra koncového mozku skrz jádra mostu drahami 

kortikopontocerebelárními. Během vývoje se z těchto tří oblastí vytvořily tři části 

mozečku. Nejstarší částí je archicerebellum neboli mozeček vestibulární zajišťující 

hlavně rovnovážný stav ve vzpřímeném držení. Druhou část tvoří paleocerebellum aneb 

mozeček spinální uplatňující se u svalového tonu. Poslední a zároveň nejmladší část se 

nazývá neocerebellum, tzv. cerebelární mozeček podílející se na zpětnovazebné regulaci 

pohybu a jeho programování (Linc, Doubková, 2001). 

 

 



Diplomová práce                                     Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem  

 

13 

 

 

Bazální ganglia 

 

Tvoří hlavní část extrapyramidového systému, jehož nejpodstatnější funkcí je 

řízení svalového tonu a zajištění bazálních posturálních, hybných mechanismů 

a pohybových automatismů. Je to orgán, který oproti mozečku reguluje hrubě stupeň 

svalového tonu. Mozeček zajišťuje jemnější nastavení. Bazální ganglia se skládají 

z nucleus caudatus, lentiformis, subthalamicus Luysi. V klinice se využívá dělení na 

striatum (ncl. caudatus, putamen, což je součást ncl. lentiformis) a pallidum neboli 

globus pallidus (opět součást ncl. lentiformis). V oblasti kmenové nalezneme ncl. ruber, 

substantia nigra a částečně i retikulární formaci. Bazální ganglia se tedy považují za 

funkční zdroj pomalých pohybů, který je propojen s posturální funkcí. Jejich postižení 

je patrné u parkinsonské akineze, kdy není možné vykonat pomalý plynulý pohyb. 

Vyskytuje se zde zhoršená strategie konání a celková nevůle provádět pohyb. Připisuje 

se jim i možnost volit motorické programy uložené v asociačních kortikálních 

oblastech. Během podráždění této oblasti nastávají patologické spontánní mimovolní 

pohyby projevující se jako dyskineze. Řízení je hlavně inhibiční. Mimo jiné má tento 

orgán vliv na iniciaci pohybů, jelikož se aktivuje již před začátkem pohybu. Jejich 

důležitost je též na poli sekrece neuroregulátorů, hlavně neurotrasmiterů. Uplatňuje se 

zde především systém dopaminergní a cholinergní (Véle, 2006; Ambler, 2011). 
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1.2. Zrání řídících systémů 
 

Řídící systémy nezrají všechny ve stejném časovém úseku, ale vždy v určité 

návaznosti a posloupnosti. Důležité je jednak jejich zrání, ale i vzájemná integrace 

z důvodu správného senzomotorického vývoje. Tato integrace probíhá ve čtyřech 

stupních. Na první úrovni se dotykové vjemy z každého kousku kůže prolínají pro 

několik typů použití a to např. pro pomoc dítěti sát a jíst nebo pro vytvoření pouta 

matka-dítě. Oblast vestibulární a proprioceptivní společně dítě vede k dobře 

organizovaným očním pohybům, držení těla, fyzické rovnováze, svalovému tonu, 

gravitační jistotě. Druhé úrovně je dosaženo, když jsou tři základní smysly - taktilní, 

vestibulární a proprioceptivní integrovány do tělesného schématu, když je přítomna 

koordinace obou stran těla, plánování pohybu, jistá úroveň aktivity, pozornost, emoční 

stabilita. Vizuální a sluchové vjemy významně nepřispívají k rozvoji těchto funkcí. Dítě 

vidí a slyší, ale organizace jeho nervového systému závisí více na základních pocitech. 

Na třetí úrovni smyslové integrace vstupují do procesu sluchové a zrakové vjemy. 

Sluchové a více vestibulární vjemy přicházejí spolu s tělesným schématem 

a souvisejícími funkcemi, které umožňují dítěti mluvit a rozumět jazyku. Vizuální 

vjemy jsou integrovány s třemi základními smysly, které dávají dítěti přesné detailní 

vizuální vnímání a koordinaci oko-ruka. Při dosažení třetí úrovně dítě dělá věci, které 

jsou více účelové, jako například jí lžící nebo vidličkou, kreslí nebo dává věci 

dohromady a zase zpět od sebe. Na čtvrté úrovni se spojí vše dohromady pro vytvoření 

funkcí celého mozku. Věci v této úrovni jsou koncovými produkty všech smyslových 

procesů, které probíhaly v prvních třech úrovních. Schopnost organizovat a soustředit se 

je součástí školní vzdělávací kapacity. Sebeúcta, sebekontrola a sebevědomí pochází 

z pocitu těla jako zdatné senzomotorické bytosti a z dobré neurologické integrace. Poté, 

co obě strany těla mohou pracovat společně v cílené činnosti, nastává přirozená 

specializace obou stran těla i mozku (Ayres, 2005; Roley, Mailloux, Miller-Kuhaneck, 

Glennon, 2007). 

Deficit smyslové funkce, zahrnující hmatové, kinestetické, nebo proprioceptivní 

smysly, může být příčinou špatného motorického výkonu. Smyslové informace jsou 

potřebné k určení výchozího postavení končetiny před zahájením pohybu. Tato 

informace je nezbytná pro přesné plánování pohybu. Senzorické informace spolu 

s pozorností jsou předpokladem pro opravení chyb, které vznikají v průběhu pohybu, 
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pro určení chyb ve výsledku pohybu, což vede ke zlepšení řízení a zlepšení motorického 

výkonu (Sanger, Chen, Delgado, Gaebler-Spira, Hallett, Mink, 2006). 

Žádná z těchto funkcí se nevyvíjí ve stejném věku. Dítě pracuje na každé úrovni 

smyslové integrace celé dětství. Ve 2 měsících nervový systém pracuje hodně na první 

úrovni integrace, trochu méně na úrovni druhé a ne tolik na úrovni třetí. V prvním roce 

je nejdůležitější primární a sekundární úroveň a třetí úroveň se stává stále důležitější. 

Ve třetím roce života dítě stále pracuje na prvních třech úrovních, čtvrtá se začíná 

zapojovat. V šesti letech by měla být první úroveň kompletní, druhá téměř kompletní, 

třetí stále aktivní a čtvrtá by měla vystupovat více do popředí (Ayres, 2005). 

Od početí až do druhého roku života prochází lidský nervový systém obrovskou 

vlnou vývoje a změn. Časné změny se dějí díky procesům jako je migrace 

a diferenciace buněk, axonální růst, formování dendritů, syntéza neurotransmiterů, 

tvorba synapsí. Tyto dramatické změny, které se objevují v rozvíjejícím se mozku se 

později během života již znovu nevyskytují. Na počátku vývoje centrální nervová 

soustava (CNS) ve skutečnosti přerůstá. Proto jsou regresivní procesy, jako buněčná 

smrt či zrušení některých projekcí, které následují po tomto počátečním přemnožení, 

stejně důležitou součástí raného vývoje. Lidský nervový systém se začne tvořit, když je 

lidské embryo staré přibližně 21 až 22 dnů a velikostně menší než 4 mm. 

Kardiovaskulární systém a nervový systém jsou první systémy, které v plodu fungují. 

Vznik neurální trubice, zavedení systému komor, rozdělení nervového systému do 

hlavních oblastí, diferenciace neuronů a gliových buněk jsou charakteristickými znaky 

prenatálního vývoje. Neurální trubice se začíná tvořit ve 4 týdnech věku, základní 

uspořádání mozku je dané v období, kdy je embryo 6 týdnů staré. Motorická nervová 

vlákna tvořící míšní nervy se začínají objevovat v míše na konci čtvrtého týdne. Krátce 

nato se objevují dorzální nervové kořeny skládající se ze senzorických vláken. K tvorbě 

synapsí dochází sedmý týden. Během 3 až 5 měsíce gestačního věku probíhá buněčná 

proliferace a migrace neuronů do cílových oblastí. Jejich konečný počet má dítě při 

narození. V období mezi 8. týdnem prenatálního vývoje až 3 rokem postnatálního 

vývoje probíhá rozsáhlá myelinizace. Okolo desátého gestačního týdne nastává 

myelinizace prvních nervových struktur, což má souvislost s objevením se reflexních 

aktivit jako je například sání či fetální kopání. Nejprve myelinizují motorické 

a senzorické dráhy, až později vlákna asociační na podkladě motorických 

a senzorických vjemů. Myelinizace se odehrává kaudo-kraniálně (Bertoti, 2004). 
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Při narození je nejvíce myelinizován mozkový kmen a mícha, díky čemuž 

můžeme u novorozence vyprovokovat pohyby integrované na míšní a kmenové úrovni, 

tzv. primitivní reflexy. Co se týče laloků, časně po narození myelinizují parietální 

laloky a zadní část frontálního laloku, během prvního půl roku se přidává okcipitální 

lalok a v dalším půl roce i frontální a temporální lalok. Myelinizace kortikospinálního 

traktu je dokončena v jednom roce života, senzorické dráhy o rok později. CNS 

zdokonaluje nervové procesy, zkvalitňuje synaptické spoje a myelinizuje dráhy 

v souvislosti s rozšiřujícím se repertoárem senzorických, motorických a kognitivních 

úkonů, které dítě činí. Mezi 8 až 12 měsícem probíhá značný vývoj frontálního kortexu, 

a to v souvislosti s rozvojem vyšších korových funkcí, emočním a motorickým 

rozvojem. Vývoj primárního motorického kortexu nastává dříve než u primárního 

senzorického kortexu (Bertoti, 2004). 

Somatosenzorický systém je prvním systémem umožňujícím kontakt s okolním 

světem. Taktilní informace z celého povrchu těla, kromě temena hlavy, má dítě 

k dispozici už v sedmnáctém gestačním týdnu. Temeno hlavy je chráněno před možným 

stresujícím taktilním vjemem během porodu. 

Zrakový aparát vzniká z části diencefala migrujícího na periferii. Oči jako 

takové se utvářejí během čtvrtého gestačního týdne. Kolem 13. týdne začíná 

myelinizace na chiasma opticum, v šesti měsících intrauterinního vývoje nacházíme 

mrkací reflex. Neurony v okcipitálním kortexu jsou uspořádány v druhé polovině 

intrauterinního vývoje, aby byly při narození schopné příjmu informací. Centrální 

optické dráhy dozrávají postnatálně. Dítě nejprve vidí černobíle, ve dvou měsících 

života rozeznává dvě barvy, ve čtyřech měsících již velké množství barev, proto na 

konci třetího měsíce dítě preferuje barevné hračky. 

Novorozenec je schopen krátkodobé optické fixace. Důležitou součástí této 

schopnosti je správná kontrola hlavy. Studie nám ukazují preferenci pětiměsíčního 

dítěte sahat po hračkách spíše na podkladě senzorického než optického vstupu. Nutnost 

vizuální zpětné vazby různě kolísá, největší je první tři měsíce poté, co dítě umí sedět či 

stát. Mezi čtyřmi až šesti lety závislost na optické zpětné vazbě roste na úkor 

somatosenzorické zpětné vazby. Zrakové vnímání je konečným výsledkem předešlé 

senzorické integrace. 

Vestibulární aparát vzniká z ektodermu. Ve čtvrtém gestačním týdnu se zakládá 

primitivní ucho. Semilunární kanálky, utriculus a saculus se plně utváří v desátém týdnu 
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intrauterinního vývoje. V děloze probíhá neustálý pohyb plodu monitorovaný pomocí 

vestibulárního aparátu. Plod reaguje na tyto informace generalizovanými pohybovými 

reakcemi. Při narození nacházíme kompletní myelinizaci tohoto systému. Na přítomnost 

vestibulookulomotorického reflexu musíme počkat několik týdnů po narození. 

Kompletní vyzrání přichází mezi desátým až čtrnáctým rokem. 

Taktilní, vestibulární, proprioceptivní funkce jsou základními stavebními bloky 

emoční stability. Pokud nefungují adekvátně, dítě nemůže správně kooperovat 

s okolním prostředím. Chybně bude vytvořené i tělesné schéma. Dítě tak bude spoléhat 

hlavně na vizuální kontrolu prováděných činností (Líbalová, 2012). 
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2. POSTURÁLNÍ KONTROLA 
 

2.1. Vývoj posturální kontroly 
 

Každý pohyb musí být zajištěn dvěma komponentami. A to posturální kontrolou, 

což je složka statická a vlastním pohybem, což je složka pohybová. Posturální kontrola 

nám zajišťuje vzpřímené držení těla. Posturu udržují vnitřní síly, hlavně svalová 

aktivita. Pojem jako takový vystihuje aktivní držení tělesných segmentů proti působení 

zevních sil, hlavně proti síle tíhové. Jiná definice pro posturu hovoří o aktivním držení 

řízeným CNS podle jistého programu a uskutečňované anatomicky definovaným 

systémem se současným dodržením biomechanických principů (Vařeka, 2002). 

Rozhraním mezi motorikou posturální a cíleným pohybem se nachází tzv. 

atituda. V překladu se jedná o nastavení postury tak, aby bylo možné vykonat 

zamýšlený pohyb. Atituda provází pohyb na samém začátku, v průběhu pohybu i na 

jeho konci (Čápová, 2008). 

Posturální kontrola je základem pro pohyb a má zásadní význam pro vznik 

a zdokonalování motorických milníků. Též umožňuje jedinci udržet pozici (stabilita), 

přemístit se z a do pozice (mobilita), vybalancovat nestabilitu a zároveň ji předvídat 

a připravit se na ni. Popisujeme ji za třech podmínek: v ustáleném stavu, během 

očekávaní, v průběhu reakce. V ustáleném stavu jsou vyžadovány pohybové strategie, 

které zajišťují stabilní, klidnou polohu, ve které je těžiště udržováno v opěrné bázi. 

Posturální kontrola během očekávání vyžaduje pohybovou strategii, která obnoví 

stabilitu v reakci na plánovaný volní pohyb. V průběhu reakce potřebujeme pohybovou 

strategii, která nastolí stabilitu zpět v reakci na neočekávané vnější narušení. Posturální 

kontrola vykazuje zřetelnou kontinuální vývojovou progresi a je důležitou součástí 

získávání dovedností. Při narození je pohybový repertoár a kontrola dítěte omezená. 

V průběhu času se objeví řízení hlavy, jsou získány motorické milníky, dítě nabývá 

schopnosti sedět a stát samostatně. Vývoj posturální kontroly se děje v kefalokaudálním 

směru, tedy se začátkem od hlavy. Těsně po narození nacházíme omezenou posturální 

kontrolu hlavy, její zlepšení nenacházíme dříve jak po cca 2 měsíci věku. Postupem 

času jsou smyslové vstupy o poloze těla, s ohledem na životní prostředí, integrovány 

tak, aby mohly produkovat pohyby, které řídí polohu těla. Děti začínají sedět 

samostatně kolem 8 měsíců věku, kdy mohou dostatečně ovlivňovat spontánní houpavé 
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pohyby a podaří se jim tak zůstat ve vzpřímené poloze. Směrově odpovídající pohybové 

reakce na odchylky během sezení se vyvíjí pomalu. Dva měsíce staré děti nevykazují 

žádné směrově vhodné reakce, 3-4 měsíce staré děti koordinují reakce krku ve 40 % až 

60 % času, 5 měsíců staré děti koordinují svaly trupu 40% času, v 8 měsících věku jsou 

reakce krku a trupu seřazeny do efektivních modelů pro řízení výchylek dopředu 

a dozadu. Děti začnou nezávisle stát zhruba kolem 9-11 měsíce věku, kdy mohou řídit 

mnoho stupňů volnosti i přes malou opěrnou bázi. Stejně jako při sedu se směrově 

odpovídající pohybové reakce na odchylky, když dítě stojí, rozvíjí postupně. V reakci 

na pád vzad nevykazují dva až šest měsíců staré děti žádné směrově vhodné odpovědi, 

u sedmi až devíti měsíčních kojenců se začne objevovat odpověď na kotníku, devíti až 

jedenácti měsíční děti ukazují kompletní posturální synergický model stoje s odpovědí 

na kotníku, stehně, trupu v distoproximální sekvenci. Kroková strategie se objevuje 

kolem věku 12-15 měsíců jako adaptace na vychýlení. Kyčelní strategie s minimální 

břišní činností se začíná rozvíjet po 3-6 měsících zkušeností s chůzí. Upevněná kyčelní 

strategie s aktivní břišní činností se rozvíjí až kolem 7-10 roku života. Posturální reakce 

(PR) se liší od dospělých i díky antropometrickým rozdílům, kdy děti jsou kratší s větší 

hlavou v poměru k jejich dolním končetinám. To klade jejich těžiště výš než 

u dospělých, do výšky obratle Th12, a to způsobuje obtížnější zajištění statické 

rovnováhy. Spontánní ovládání dosahuje u dětí úrovně dospělých od 9-12 let při 

otevřených očích, od 12-15 let při zavřených očích. Ve věku 4-6 let jsou očekávané 

posturální reakce ve stoji v podstatě zralé. Posturální řízení se rozvíjí postupně 

v průběhu času, ve věku 7-10 let jsou reaktivní posturální reakce podobné jako 

u dospělých. Průběh posturální kontroly není lineární, ve 4-6 letech jsou posturální 

reakce obecně pomalejší a variabilnější než v 15 měsících až 3 letech. Tento 

diskontinuální posturální průběh může být důsledkem změn tělesných rozměrů, které se 

objevují během růstu dítěte (Cameron, Monroe, 2007). 

 

2.2. Třístupňový model motorického učení 

 

Motorické učení se vyskytuje ve třech různých stupních: kognitivní, asociativní, 

autonomní.  
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Kognitivní fáze vyžaduje získání faktických znalostí často dříve, než se pustíte 

do jakékoliv akce. Název přisuzujeme proto, že vyžaduje velké množství vědomého 

zpracování. Během této fázi se člověk snaží odpovědět na otázku, co je třeba udělat. Je 

nutná informace o cíli akce a alespoň nějaká představu o tom, jak má být cíle dosaženo. 

Člověk tak čelí úkolu, co má dělat, jako například kam umístit ruce před pokusem 

o přesun ze sedu do stoje. 

Jedinec se postupně přibližuje splnění dovednosti, během čehož vyvíjí 

opakované úsilí. Objevuje se zde velký počet chyb. Cílem je vyřazení neúspěšných 

strategií a zachování těch, které jsou úspěšné. Člověk může tušit, že je něco s pokusem 

o provedení úlohy špatně, ale nemusí vědět, co je třeba udělat pro jeho zlepšení. Toto 

období pokusu a omylu má obvykle za následek viditelně nerovnoměrný 

a nekonzistentní výkon. Pohybové vzory jsou často zmatené, když je pacient odkázán 

na smyslové a percepční podněty, aby nakonec zvolil správný motorický program. 

Pacient se zabývá převážně kognitivní činností během poslechu instrukcí, sledování 

demonstrace, přijímání zpětné vazby od terapeuta. Musí se objevit aktivní účast 

pacienta. Ten se spoléhá primárně na zrakové a taktilní podněty. Vše by mělo probíhat 

ve stabilním, uzavřeném životním prostředí, bez rozptylování, což optimalizuje učení 

v této počáteční fázi. Klinicky je tato fáze období, během kterého je velké množství 

změn a pokroku snadno pozorovatelné. 

Během asociativní neboli prostřední fáze začíná člověk rozlišovat úkon korektní 

a úkon mylný. Název nese dle počátku propojování mezi pokusy o pohyb a mezi 

zpětnou vazbou. Právě v této etapě se snižuje počet chyb, které neodmyslitelně patří 

k učení dovedností nových či znovu osvojení již dříve zvládnutých. Člověk se snaží 

odpovědět na otázku jak to udělat. Potřeba kognitivní pozornosti a koncentrace klesá, 

výkon se zvyšuje, chyby se stávají stálejší. Pohyb se formuje do koordinovaného vzoru. 

Závislosti na zraku a doteku ubývá, přesouvá se k vnitřním proprioceptivním podnětům. 

Zpřesnění motorického programu vede skrz velkou praxi. Je to nejdelší období 

v procesu učení závislé na celé řadě faktorů, včetně zdravotního stavu, úrovně motivace, 

předchozí zkušenosti. 

V průběhu závěrečné neboli autonomní fáze se postupně zvyšuje stupeň 

a rychlost učení se dovednostem, též efektivita provedení. Činnost je méně závislá na 

kognitivní kontrole. Posun nastává v provedení, které se stává více automatické. Otázka 

tohoto stadia je jak uspět. Pohyby jsou do značné míry bez chyb (Bertoti, 2004). 
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3. SPONTÁNNÍ MOTORIKA 
 

Nejcennější informace o motorickém vývoji získáme pečlivým pozorováním 

spontánních pohybů vyšetřovaného dítěte. Zaměřujeme se na držení těla a končetin, 

např. když dítě leží nebo je v objetí u své matky. Hodnotíme zralost různých pohybů, 

například jak sedí, jak se postaví, jak chodí. Neschopnost vykonávat určité pohyby 

v závislosti na jeho věku, nemotornost, asymetrie pohybu či přítomnost patologických 

pohybových příznaků jako třes, dystonie, spasticita nebo hypotonie představují základní 

informace. Přednostní použití jedné ruky před dosažením věku 12 měsíců je přímé 

vodítko hovořící pro dysfunkci druhé horní končetiny (Panteliadis, Strassburg, 2004). 

Zajímá nás nejen to, co dítě umí, nýbrž i jak určitý pohyb vykonává. Posuzujeme 

tedy kvalitu provedení pohybu. Během observace nespěcháme. Musíme dát dítěti 

dostatek času, aby mohlo demonstrovat vše, co skutečně umí. Dále je nutné si uvědomit, 

že v jednotlivých věkových obdobích se vyskytují rozdíly v tempu vývoje. V průběhu 

prvních 12 měsíců života se u fyziologického kojence toleruje odchylka + - 1 měsíc, 

avšak s podmínkou splnění určitých klíčových období. Plnění se týká jak kvantity, tak 

hlavně kvality (např. správná poloha vleže na břiše do ukončení 4. měsíce, zkřížené 

lezení v 9. měsíci, apod.). Během této doby prochází jedinec 4 stádii vývoje: I. flekční 

stádium probíhající od 1. do 6. týdne života, následuje I. extenční stádium (7. týden až 

závěr 3. měsíce, respektive 4. měsíce) charakterizované počátkem volní motoriky, poté 

II. flekční stádium končící 7. měsícem a přípravou pro lidskou lokomoci. Poslední fází 

je II. extenční stádium trvající do 12. až 14. měsíce spolu s objevem bipedální lokomoce 

(Cíbochová, 2004). 

 

3.1. Motorická ontogeneze 

V této části jsme se zaměřili na popis vývojových období, ve kterých jsme děti 

vyšetřovali. 

 

Období 3. měsíce 

 

Poloha na zádech je stabilní, provázená symetrickým rozložením končetin. 

Hlava, kterou spontánně otáčí na obě strany, je držena ve středním postavení. Dlaně má 
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po většinu času otevřené, pěst spatřujeme pouze během pláče nebo při pocitu nejistoty. 

Zároveň zaznamenáváme první výskyt koordinace oko – ruka – ústa, kdy si ruce 

nastavuje do středu zorného pole, hraje si s nimi (Cíbochová, 2004). 

Pokud se dítě nachází na bříšku, nalézáme zde typickou trojúhelníkovou opěrnou 

bázi tvořenou mediálními epikondyly humeru a symfýzou. Páteř je podélně napřímená, 

intersegmentálně rotabilní, následována napřímenou pánví. Hlava umístěná mimo 

opěrnou bázi se volně otáčí spolu s izolovaným pohybem očí. Co se týká horních 

končetin, dochází ke zvětšení flexe v ramenních kloubech až k 90o k napřímené hrudní 

páteři, ke zvětšení abdukce a zevní rotace k 30o. Úroveň loketních kloubů je ošetřena 

90o flexí, zápěstí leží ve středním postavení v úrovni ramenních kloubů, prsty 

v semiflexi. Díky opření o mediální epikondyly pozorujeme změnu v zapojení svalů a to 

změnu z proximálního směru působení na distální. Současně se zvyšuje aktivita 

ventrální muskulatury. Dolní končetiny jsou k tomu drženy volně (Vojta, Peters, 2010; 

Lisová 2013). 

Dalším projevem vývoje se stává upevnění „sociálního úsměvu“. Ten se 

u kojence objevuje již v 8. týdnu života, ale nyní je v chování dítěte pevně fixován. Je 

zajímavé, že úsměvem reaguje na každou pohybující se tvář před sebou, i cizí, ale na 

předmět jiného tvaru takto reagovat nebude, což přetrvává do 6. měsíce života. Též 

můžeme zaznamenat první hlasové projevy ve formě hlásky r zařazené vícenásobně za 

sebou. Zvuky připomínají kloktání nebo hrčení (Hellbrügge, Šoltés, Archalousová, 

Ilenčíková, 2010). 

V závěru třetího měsíce uzrává model posturálního držení, díky kterému je dítě 

schopno aktivně uchopit. S tím se nejprve setkáváme v pozici na zádech s ulnárním 

nastavením ruky. Další podmínkou tohoto úchopu je nabídnutí hračky či jiného 

předmětu ze strany. Možnost sáhnout do střední roviny, uchopovat v pozici na břiše, vše 

již s radiálním postavením ruky, se objevuje později - mezi 4. až 5. měsícem života 

(Kolář, 2001). 

 

Obr.č.2 : Dítě – 3 měsíce na zádech (Orth, 2009). 
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Období 6. měsíce 

 

Tuto fázi bychom rádi uvedli slovy, která shrnují hlavní změny v pohybovém 

projevu dítěte a to: „od jisté polohy na zádech (tři měsíce) přes úchopové funkce (čtyři 

až šest měsíců) ke spontánnímu koordinovanému otáčení ze zad do polohy na břicho 

(šest měsíců)“ (Vojta, Peters, 2010, str. 10). 

Pro lepší představu přiblížíme nejprve polohu na zádech, kde si dítě chytá palce 

u nohou, pohrává si s dolními končetinami. Pro hračku je schopno si sáhnout až přes 

střední linii, následně si s ní potřásat, předávat z jedné ruky do druhé, vkládat do úst 

a ochutnávat. Nalézáme již vzor radiálního úchopu, který souvisí s procesem otáčení ze 

zad na bříško, respektive tento proces zahajuje. Kojenec je motivován zajímavou 

hračkou, chce jí uchopit, proto se trup začne přetáčet do polohy na boku díky šikmé 

břišní muskulatuře. Zatížení se přesouvá od spina scapulae k mediálnímu kondylu 

humeru zatížené horní končetiny a od crista iliaca stejnostranné semiflektované dolní 

končetiny k laterálnímu kondylu femuru. Při dokončení otočky do pozice na břiše se 

poloha svrchní dolní končetiny mění z flexe opět do natažení. Tato dovednost by měla 

být přístupná pro obě strany. Pokud se dítě nachází na břiše, předvádí model tzv. 

„vyššího vzporu“, kdy se symetricky vzpírá o natažené horní končetiny. Dlaně by 

přitom měly být otevřené, hlava vzpřímená, zatížení na dolních končetinách nejvíce 

v oblasti dolních stehen. Ty spočívají volně s lehkou abdukcí a semiflexí. Pakliže 

nečekaně přiblížíme kojence hlavou směrem k podložce, dojde k využití střemhlavé 

reakce, kdy jsou ruce náhle nataženy, připraveny pro opření a obranu proti pádu na 

obličej (Cíbochová, 2004; Vojta, Peters, 2010). 

 

 

Obr.č.3 : Dítě – 6 měsíců na břiše (Orth,2009). 
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Období 9. měsíce 

 

V tomto stadium je objeven prostor nad horizontálou. Důležitou součástí je 

přechod od nezralého lezení s dorzální flexí nohou k lezení zralému. Ještě před 

koordinovaným lezením vidíme u dítěte vzor plazení, přičemž směřuje kupředu 

s oporou o lokty a dolními končetinami volně položenými bez známek pokusu o krok. 

Pojem koordinované lezení užíváme v případě, pokud jsou končetiny střídavě 

zatěžovány, během nákroku je noha v mírné plantární flexi v ose bérce, není stočena do 

pronace. Při pohybu vpřed již není přídatná dorziflexe. Opora se nachází na otevřených 

dlaních s nataženými prsty. Trup není ukloněn ke straně (Vojta, 2008). 

Dále se v tomto období objevuje volný sed, kdy dítě zvládá sedět bez opory se 

vzpřímenou hlavou déle než minutu. Dolní končetiny jsou lehce pokrčené, záda zčásti 

vzpřímená. Se schopností volného sedu současně spatřujeme první pokusy 

o vertikalizaci. Dítě k tomu využívá horní končetiny, pomocí nichž se vytáhne. Stání 

však zpočátku probíhá pouze krátce, jelikož dítě ještě nezvládá udržet stabilitu ve 

vzpřímeném stoji (Hellbrügge, Šoltés, Archalousová, Ilenčíková, 2010). 

 

 

 

Obr.č.4 : Dítě – 9 měsíců (Orth, 2009). 
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Období 12. – 15. měsíce 

Významným dějem 12. měsíce se stává dosažení bipedální lokomoce. Vrchol 

nastává kolem 15. měsíce, kdy hovoříme o sociální bipedální lokomoci. Dítě je tak 

schopno chůze po nerovném povrchu se synkinetickými pohyby horními končetinami 

(Vojta, Peters, 2010). 

 

 

Obr.č.5 : Dítě – 12 měsíců (Orth, 2009).                    Obr.č.6 : Dítě – 15 měsíců (Orth, 2009). 
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4. PRIMITIVNÍ REFLEXOLOGIE 
 

 Primitivní reflexy jsou do značné míry automatické, poněkud stereotypní, stálé 

a předvídatelné motorické odpovědi na specifický podnět, obvykle senzorický. Objevují 

se již v 25. týdnu těhotenství a u dětí narozených v termínu se plně manifestují po 

porodu. Spolu se zráním CNS je stále těžší a těžší je vybavit po 6 měsíci života. 

V nejširším slova smyslu může být reflex definován jako vzor komplexní motorické 

odpovědi, který není omezen na aktivaci vnějšími stimuly, které, i když relativně stálé, 

reagují na kontext či prostředí. Primitivní reflexy jsou ty pohybové odpovědi, kde 

nervový okruh vede na spinální nebo kmenové úrovni (Zafeiriou,2004; Bertoti, 2004). 

Vyskytují se v závislosti na určité vývojové fázi. Lze je vybavit při nezralosti 

vyšších center centrální nervové soustavy v době trvání posturální ontogeneze a to ještě 

pouze v časově vymezeném období. Skrz ně můžeme určovat pouze vývojový 

(posturálně motorický) věk. Při patologické odchylce je jejich výbavnost prolongovaná 

(Mareš, Joudová, Severa, 2011; Mohsin, 2010). 

 Během období novorozeneckého, kdy ještě chybí předpoklady pro řízení 

rovnovážných funkcí, můžeme vybavit právě tyto reflexy integrované na nižší úrovni 

jako např. primitivní chůzový automatismus, zkřížený extenční reflex, suprapubický 

reflex, vzpěrnou reakci horních a dolních končetin, patní reflex, fenomén oční loutky 

apod. Řízení motorických programů na úrovni kmenové má reciproční charakter, což 

znamená, že během odpovědi je určitý sval aktivován a naopak inhibován jeho 

antagonista. Po zapojení vyšších zrajících etáží centrální nervové soustavy můžeme 

vidět koaktivaci. A právě nástup této funkční kvality má za následek mizení těchto 

reflexů, které můžeme vyvolat v novorozeneckém období. Reflexy jsou nahrazeny volní 

motorickou aktivitou. U vzpěrné reakce se aktivují pouze extenzory, u chůzového 

automatismu jsou aktivovány extenzory jedné dolní končetiny a flexory druhé dolní 

končetiny atd. Kolem 4. až 6. týdne života se objevují rovnovážné mechanismy díky 

zahájení činnosti řídícího systému automatického ovládání polohy těla (Kolář, 2001a; 

Kolář, 2001b, Sohn, Ahn, Lee, 2011). 

 Spolu s polohovými testy tvoří jeden z nejčasnějších, nejjednodušších 

a nejčastěji používaných nástrojů mezi dětskými neurology k posouzení integrity 

centrálního nervového systému u novorozenců a kojenců. Například absence či snížení 

reflexního úchopu na dolní končetině je citlivým indikátorem spasticity. U kojenců 
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s atetoidní formou dětské mozkové obrny (DMO) nacházíme silně zachované reflexy, 

děti s mentální retardací vykazují tendence k prolongovanému zachování reflexů 

(Zafeiriou, 2004; Futagi, Suzuki, 2010). 

 Díky polohovým zkouškám ve Vojtově modifikaci můžeme stanovit dosažené 

stadium ve fyziologickém motorickém vývoji zdravého dítěte v rámci posturální 

ontogeneze (tzn. od narození do zhruba 12-15 měsíců) plus též to, zdali dítě vykazuje 

normální posturálně motorické projevy či abnormální. Avšak nic nám to už nehovoří 

o specifické nosologické jednotce. K tomu nám slouží právě primitivní reflexologie 

v modifikaci dle Vojty, kde jsme schopni kvalitativně rozpoznat nosologickou jednotku, 

respektive okruh DMO, hlavně formy spastické a dyskinetické (Mareš, Joudová, 

Severa, 2011). 

 Do primitivních reflexů řadíme reflex suprapubický (SR), zkřížený extenční 

(EZR), patní, Babkinův, primitivní vzpěrnou reakci, chůzový automatismus, reflex 

kořene ruky, úchopový reflex ruky (RÚR) a nohy (RÚN), vestibulární reflexy, fenomén 

oční loutky, hledací a sací reflex, asymetrické a symetrické tonické šíjové reflexy, 

Galantův reflex (GR), reflex akustikofaciální a optikofaciální, Moroův reflex (Kolář, 

2009). 

 

Suprapubický reflex 

 

 Vyvineme mírný tlak na symfýzu stydké kosti u dítěte ležícího na zádech. 

Odpovědí by měla být semiflexe či extenze, addukce a vnitřní rotace v kyčelních 

kloubech, dále extenze v kloubu kolenním, plantární flexe v hlezenních kloubech 

a vějířová extenze prstců. Nejvíce výbavný je do 6. týdne života, ustupuje kolem 

3. měsíce. 

 

Zkřížený extenční reflex 

 

 Opět volíme pozici lehu na zádech. Provedeme pasivní flexi v kyčelním 

i kolenním kloubu jedné dolní končetiny. Druhá dolní končetina reaguje semiflexí nebo 

extenzí, vnitřní rotací, addukcí v kyčelním kloubu, extenzí v kolenním kloubu, plantární 

flexí nohy a vějířovitým postavením prstců. Výbavnost je obdobná jako u reflexu 

suprapubického (Kolář, 2009).  
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Galantův reflex 

 

 Vyšetřujeme v horizontálním závěsu, kdy uchopíme dítě pod bříškem. 

Podráždíme kůži přísně paravertebrálně a to od dolního pólu lopatky směrem kaudálně 

k lumbosakrálnímu přechodu. V průběhu prvního trimenonu (TR) je fyziologickou 

odpovědí vybočení dolní části trupu konkavitou ke straně podráždění (Komárek, 

Zumrová, 2008). 

 

Palmární a plantární úchopový reflex 

 

 Tyto reflexy vyvoláme tlakem na dlaň či plosku nohy. Výsledkem je úchop 

našeho prstu. Palmární reflex bývá ve své odpovědi silnější. Kolem 3. měsíce začíná 

výrazněji nastupovat volní aktivita a proto slábne a je nekonstantně vybavitelný. 

Výbavnost na plosce přetrvává až do 9. měsíce (Menkes, Sarnath, Maria, 2005). 
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5. POSTURÁLNÍ REAKTIBILITA 
 

 Posturální ontogeneze začíná již v období novorozeneckém, proto je pro 

vývojovou diagnózu testování posturální reaktibility velmi významné. K vyšetřování 

užíváme tzv. polohové reakce, díky kterým získáváme informace o automatickém řízení 

tělesného držení již od časného stádia vývoje. V dnešní době víme, že u 70% populace 

nacházíme při narození ideální modely, u 30% populace jsou přítomny odchylky 

(Kolářová, Hánová, 2008). 

Polohové testy jsou prováděny pomocí pasivní změny polohy těla dítěte.  Jedná 

se o složité posturální mechanismy, proto hovoříme nikoli o reflexech, ale o reakcích. 

Provokační manévry sloužící k zisku reakce mají standardizovanou formu. 

Standardizovaná forma znamená, že dané provokační manévry (vyšetřovací postupy) 

i odpovědi na ně mají být vždy totožné čili pokaždé stejně opakovatelné 

a reprodukovatelné. To se týká jak kineziologické kvality, tak i kvantity. Odpověď se 

liší dle vývojového stupně dítěte. Dají se tedy považovat za objektivní milníky 

dosaženého vývoje. Používáme celkem 7 polohových reakcí a to: Vojtova reakce, 

trakční zkouška, Landau reakce, reakce podle Peipera a Isberta, horizontální závěs dle 

Collisové, vertikální vis podle Collisové, závěs v podpaží. Zde budu podrobněji hovořit 

pouze o 3 vybraných ve vztahu k daným hypotézám (Mareš, Joudová, Severa, 2011; 

Vojta, 2001). 

Nutno podotknout, že tato screeningová metoda je nejpřesnější a nejcitlivější pro 

diagnostiku abnormálního či patologického posturálně motorického vývoje 

novorozeneckého a raně kojeneckého věku. Též nám umožňuje určit vývojový 

posturálně motorický věk a provést cílenou volbu terapie s jejím maximálním efektem. 

Abnormitu motorického vývoje můžeme kvantitativně odstupňovat. Dle Vojty 

hovoříme o centrální koordinační poruše dělené na 4 stupně: nejlehčí, lehkou, středně 

těžkou, nejtěžší. Indikací k terapii reflexní lokomocí jsou děti s CKP III a IV aneb děti 

se středně těžkým a nejtěžším stupněm. V procentuelním zastoupením to čítá zhruba 5% 

narozených a takto vyšetřených dětí. Do této specifické skupiny jsou zahrnuty všechny 

děti s budoucí DMO. Zde ještě nevíme, jaká bude konečná incidence, jelikož se jedná 

o novorozenecký a raně kojenecký věk (asi do 2 až 3 měsíců) a ještě nemáme spolehlivé 

údaje. Jestli je těchto 5% v brzkém věku v terapii reflexní lokomoce dle Vojty až do 

dosažení vertikalizace, klesne finální počet z obvyklých 2%o na 0,7%o. Podstatná je 
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provázanost s primitivní reflexologií, s pomocí které můžeme pak blíže určit konkrétní 

okruh DMO (Marešová, Joudová a Severa, 2011). 

 

Landau posturální reakce 

 

Vyšetřující osoba si dítě položí na dlaň v místě přechodu mezi hrudníkem 

a břichem. Důležité je přísné dodržení horizontální polohy. V novorozeneckém období 

hlava i končetiny přepadají vlivem gravitace. Na konci 1.trimenonu se hlava začne 

tonicky zvedat. Napětí krčního svalstva se postupně šíří i do oblasti hrudních a dále 

bederních svalů. V období 2.trimenonu popsaná reakce pozvolna ustupuje. U dítěte 

nastoupí „volní hybnost“ díky vnucené pozici a gravitaci (Trojan, Druga, Pfeiffer 

a Votava, 2005). 

 

Coliis horizontal posturální reakce (CHPR) 

 Zvedneme dítě nad podložku za paži a stejnostrannou dolní končetinu do 

horizontální polohy. Při hodnocení se zaměřujeme především na odpověď volných 

končetin. Během prvních 6 týdnů zde nacházíme Moroův reflex. Následuje upažení 

s otevřenou rukou, kdy ve 3. měsíci je volná horní končetina flektována s mírnou 

pronací předloktí. U dolní končetiny převládá po celou dobu semiflekční držení. 

V průběhu druhé fáze od 4. měsíce do konce 6. měsíce pozorujeme otevření ruky, 

opření o ulnární hranu dlaně až po otevření celé dlaně provázené extenzí všech prstů. 

Pronace nastává ve stadiu, kdy je dítě schopno opory o lokty. Naproti tomu opření paže 

nastává v době, kdy vyhasíná úchopový reflex a vidíme již úchop radiální. Dolní 

končetina zaujímá flexi ve všech kloubech. Ve třetí fázi od počátku 7. měsíce do konce 

10. měsíce se rozvíjí vzpěrná funkce dolní končetiny. První projevy jsou patrné skrz 

abdukci v kyčelním kloubu, v závěru 8. měsíce zde nacházíme opření o celou plosku 

(Kraus, 2005). 

 

Trak ční test 

 Tato reakce nám bude sloužit jako podrobnější příklad popisu posturální 

reaktibility. Výchozí polohou je leh na zádech s hlavou ve středním postavení. Dítě 

uchopíme za distální část předloktí pomocí našeho stisku mezi 3. a 4. prstem. Zároveň 
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do dlaně přiložíme palec z ulnární strany. Tahem ho zvedáme do šikmé polohy zhruba 

45 stupňů. Lze tak dobře pozorovat odezvu celého těla i končetin, hlavně dolních. 

Dáváme pozor, abychom nevytvářeli tlak na hřbet ruky, což by mělo za následek 

utlumení reflexního úchopu, který do této reakce patří. První až šestý týden hlava visí 

směrem vzad, dolní končetiny se nachází ve flexi a mírné abdukci. V druhé fázi, která 

trvá do konce 2. trimenonu, nacházíme anteflexi hlavy doprovázenou flexí trupu 

a dolních končetin, proto hovoříme o flekční synergii. Po dosažení 3. měsíce, ve fázi 2a, 

je hlava v linii trupu, dolní končetiny dítě lehce přitahuje k břichu. Posléze jde brada 

více k trupu, stehna jsou dotažena téměř k břichu. To nám signalizuje přechod do fáze 

2b. Následující fáze probíhá od sedmého do devátého měsíce, kdy pomalu ustupuje 

flekční synergie. Tento ústup se týká trupu, šíje i dolních končetin jakožto odpověď na 

posun těžiště kaudálně a znak zapojení do systému udržování rovnováhy. Dítě se opírá 

o hýždě, rukama se přitahuje více než v druhé fázi, včetně hlavy, jež je v porovnání 

s předchozím obdobím o dvě třetiny výš. Během čtvrté fáze trvající do 14. měsíce se při 

přitažení hlava nachází v linii trupu. Dolní končetiny jsou v extenzi a abdukci. Flexe se 

děje pouze v lumbosakrálním přechodu. V průběhu 12. až 14. měsíce nastává opření 

o paty, díky kaudálnímu posunu těžiště (Vojta, 2008). 

 

 

Obr. č. 7 : Trakční pokus u kojence ve věku 3 měsíců, 6 měsíců, 7 až 9 měsíců, 9 až 14 měsíců 

(Vojta, 1993). 
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6. VÝSTUP VYŠETŘENÍ POSTURÁLNÍHO VÝVOJE DLE VOJTY 
 

Co je nám vlastně výsledkem celého procesu vyšetření? Díky němu dokážeme 

určit, zdali se jedná o zdravého, fyziologického kojence či jsme zachytili abnormalitu a 

řadíme dítě pod jednotku zvanou centrální koordinační porucha nebo později 

shledáváme vývoj až do obrazu dětské mozkové obrny. Následující kapitoly stručně 

popisují, s čím se tedy můžeme v rámci diagnostiky setkat.  

Zde se diagnostická část Vojtovi práce začíná prolínat s části terapeutickou. 

Nastupuje metoda reflexní lokomoce sloužící k redukci nežádoucích motorických 

projevů. Uplatňují se zde 2 základní reflexní modely, model reflexního plazení 

a reflexního otáčení. Podrobnější popis metody by přesahoval rámec této práce, proto 

jen stručně pár slov. Reflexní lokomoci lze vybavit po celý život jedince. Největší 

odezva je však v průběhu období novorozeneckého až do prvního roku života z důvodu 

nejmarkantnějšího vyzrávání CNS. Za pomoci přesného provedení dokáže ovlivnit 

tvorbu základních předpokladů kvalitní motoriky jedince. Do terapeutické jednotky se 

řadí vždy oba modely, jelikož obsah provokovaného motorického projevu se liší. Pro 

nadcházející motoriku jsou pochopitelně potřebné oba projevy. Výhoda terapie spočívá 

v tom, že nevyžaduje vědomou spolupráci dítěte. Proto se dá použít již v časném 

novorozeneckém a kojeneckém věku (Zounková, 2005; Zounková, Smolíková, 2012). 

 

6.1. Centrální koordinační porucha 
 

Na proces vývoje a zrání centrální nervové soustavy máme pouze malý vliv. Na 

zrání můžeme nahlížet z několika pohledů, a to z pohledu anatomického (neurogeneze, 

neuronální migrace, synaptogeneze, myelinizace), neurofyziologického (vedení 

vzruchu, excitace, inhibice), metabolického (biosyntéza transmiterů). Vše probíhá za 

našeho minimálního zásahu. Více nás zajímá pohled funkčního zrání CNS, které souvisí 

s dynamikou motorického vývoje a které je utvářeno dostatečným množstvím aference, 

spontánními hybnými projevy, ale též stimuly na úrovni sociální a psychické, což je 

např. motivace nebo emoce. V kterékoliv zmíněné složce může nastat negativní 

intervence do hybného vývoje na podkladu nemoci, psychické nebo motorické 

deprivace, nepřiměřenou zátěží. Je zde tedy značný vliv prostředí na rozdíl od 

anatomického uspořádání, které je v blízkém spojení s genetickým potenciálem. 
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Příkladem nám může být myelinizace jednotlivých cerebelárních drah, kde shledáváme 

významné interindividuální rozdíly v dynamice motorického vývoje. Dokončení 

myelinizace nemusí nastat u všech drah, což má za následek poruchu „jemnějších“ 

korekčních mechanismů. Tento stav se může objevit kdykoliv v průběhu rozvoje CNS. 

Pomocí plasticity centrálního nervového systému lze projev v běžném denním životě 

zdárně kompenzovat a vidíme ho až během náročnější posturální situace či specifických 

požadavků (Nováková, Hojková, Satrapová, 2011). 

K hodnocení tak Vojta v polovině 60. let zavedl klinickou jednotku, nazval ji 

centrální koordinační poruchu a rozdělil na čtyři podskupiny. 

- Velmi lehká CKP (centrální koordinační porucha): abnormální jsou 1-3 polohové 

reakce, zbylé jsou provedeny v ideálním vzoru, tyto abnormální odpovědi mohou 

obsahovat též ideální parciální modely 

- Lehká CKP: abnormální jsou 4-5 polohových reakcí, to znamená, že dvě, maximálně 

tři, jsou ideální, primitivní reflexologie je porušena až ve čtvrtině případů 

- Středně těžká CKP: abnormální jsou všechny nebo téměř všechny polohové reakce 

čili 6-7 polohových zkoušek, avšak alespoň u některých jsou parciální modely normální, 

primitivní reflexologie je porušena ve více jak 60% případů 

- Těžká CKP: abnormálních je všech 7 polohových reakcí, obvykle není ani žádný 

parciální model normální, významný rozdíl oproti středně těžké CKP je v porušená 

dynamiky primitivní reflexologii, která je zde narušena ve 100% případů 

Dvě prostřední podskupiny (lehká a středně těžká CKP) představují jádro diagnostiky 

symptomatických rizikových dětí. Neideální projev nalezneme u 30% kojenců (Vojta, 

1993). 

Co je to tedy centrální koordinační porucha? “Představuje souhrn rizik pro vznik 

abnormalit v kvalitě motorického vývoje dítěte. Je patrná již v průběhu prvního roku 

života dítěte (Nováková, Hojková, Satrapová, 2011, 194).“ Rozsah dysfunkce je 

variabilní. Pokud není funkční postižení zavčas odhaleno, s přibývajícím věkem 

přichází habituace neadekvátního hybného stereotypu, a ten se stává dominantním 

v rámci jakéhokoli pohybu. Z dlouhodobého hlediska má tato odchylka vliv na 

postavení skeletu a jeho anatomické dispozice (Nováková, Hojková, Satrapová, 2011). 
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Kroměo polohových reakcí využíváme i hodnocení primitivních reflexů. Díky 

nim určíme, kam by patologie případně mohla směřovat.  To vše spolu s popisem 

spontánního chování dítěte v pozici na zádech, na břiše, jeho úchopových funkcí, vztahu 

k okolí apod. patří ke strandartnímu vyšetření dle Vojty. Smyslem je prevence 

patologického vývoje během rozhodování o terapeutické indikaci (Vojta, 1993). 

V překladu to tedy znamená, že tento screening zaměřený na neuromotorický 

vývoj je zákládním nástrojem pro časný záchyt dětí s centrálním postižením. Pokud 

vidíme abnormální modely při spontánním motorickém chování a při polohových 

reakcích, jsou tyto děti zařazeny do klinické jednotky pod názvem centrální koordinační 

porucha. To však nevypovídá nic o tom, zda-li se u daného jedince rozvine DMO. Jen 

velmi malé procento dětí s CKP je zasaženo přímo touto diagnózou. Co se týče jedinců 

narozených před termínem, dětská mozková obrna se vyskytuje u 8-10% z nich. Co se 

týče 3. a 4. stupně CKP, zde probíhají opakovaná neurologická vyšetření, využívají se 

pomocné metody (cílený metabolický screening, neurofyziologická vyšetření, 

sonografie, CT, MR, genetická a další vyšetření) (Kolář, 2009). 

Vojta (1993) často zdůrazňoval důležitost časového faktoru. Horní hranici pro 

započetí terapie stanovil na 8. měsíc. V tomto věku se polovina zdravých dětí snaží 

dostat vzhůru a ovládnout trojrozměrný prostor. Dítě mentálně zdravé, ale motoricky 

ohrožené se také snaží o vytažení vzhůru, ale pouze na základě primitivní vzpěrné 

reakce, kterou má jako jedinou k dispozici. O této reakci hovoříme jako o negativním 

milníku, přetrvávajícím během vývoje. Je tady tak riziko stagnace stavu. Na podkladě 

této empírie došel Vojta k závěru, že zahájení terapie má být před zvratem 

k patologickému vývoji. Čím déle dítě setrvává v rámci patologických vzorů, tím 

obtížnější je návrat k normálu. Též se mu podařilo statisticky prokázat závislost včasné 

terapie na délce jejího trvání. Příkladem může být počátek terapie v 9. týdnu, pak bude 

ukončena v 9 měsících nebo začátek v 5-6 měsících, kdy může být skončena ve 14. až 

15. měsících apod. Konečnou fází motorického vývoje člověka je vertikalizace (Vojta, 

1993). 
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6.2. Dětská mozková obrna 
 

Dětská mozková obrna neboli cerebral palsy (CP) je skupina trvalých a nikoli 

neměnných poruch pohybu a posturální kontroly způsobených neprogresivním 

defektem či lézí vyvíjejícího se mozku. Etiologie může být známa, což však není 

podmínkou, stejně tak jako informace o základní patologii mozku. Diagnóza sama 

o sobě neurčuje konkrétní prognózu. Účelů diagnostiky, zejména časné, je mnoho. 

Různé cíle mohou vyžadovat různé přístupy k identifikaci a různé úrovně načasování, 

citlivosti a specifičnosti. Kupříkladu diagnostika za účelem stanovení způsobilosti pro 

efektivní časné zásahy musí být provedena brzy, měla by být citlivá, ale nemusí být až 

tak specifická, protože záměrem je, aby se zabránilo chybám z vyloučení. Zatímco 

diagnostika se záměrem dlouhodobé prognózy a sekundární nebo terciární prevence by 

měla být citlivá a specifická, ale nemusí být časná. Ve skutečnosti se specifičnost 

diagnózy zvyšuje s tím, jak dítě stárne a jak se postižení přirozeně vyvíjí. Porozumění 

profilu dítěte se zdravotním postižením napříč různými oblastmi je nekončící proces 

nezbytný pro příslušnou léčbu a budoucí plánování. Včasná diagnóza nebo detekce CP 

je koncepčně jednoduchý proces, avšak složitější je jeho uskutečnění (Palmer, 2004). 

Nejprve se za rizikové faktory vzniku DMO pokládaly komplikace během 

porodu. Po nějaké době se spektrum rozšířilo. I přesto porozumění příspěvku 

jednotlivých rizik zůstává dosud nekompletní. Pokud samotný faktor nedosáhne 

rozhodujícího vlivu, nemůže vyvolat poškození mozku. Oproti tomu při kombinaci 

dvou či více faktorů mohou v interakci převážit obranné mechanismy a způsobit tak 

ireverzibilní mozkovou lézi (Kraus, 2005). 

Ve většině případů mohou být zjištěny právě pouze rizikové faktory, nikoliv 

však specifické příčiny. Tyto rizikové faktory se mohou objevit v prenatálním, 

perinatálním či postnatálním období. 

 

Prenatální rizikové faktory 

Mezi prenatální rizikové faktory patří komplikace během těhotenství, které 

způsobují poškození vyvíjejícího se mozku, vrozené malformace mozku, 

chromozomální aberace, vrozené infekce CNS, familiární predispozice k DMO, 

periventrikulární leukomalacie u dětí narozených v méně než 34 týdnů těhotenství. Dále 
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sem spadá TORCHS (toxoplazmóza, zarděnky, cytomegalovirus, herpes simplex, 

syfilis), což je skupina mikroorganismů, které mohou způsobit poškození centrálního 

nervového systému lidského plodu. Dále může např. nedostatek jódu v těhotenství 

způsobit řadu komplikací, jako je úmrtí plodu nebo kretenismus, spastickou diparézu, 

hluchotu. Existují i jasné důkazy o zneužívání alkoholu během těhotenství ve smyslu 

zvýšení možnosti embryopatie. V této souvislosti se hovoří i o zvýšené incidenci 

u mnohočetných těhotenství a to 3 až 4 krát. V neposlední řadě přispívá k výskytu 

postižení hypoxie mozku plodu. 

Perinatální rizikové faktory 

 Pod pojmem perinatální je myšleno chronologické období od 28. týdne 

gestačního věku do 7 dnů života. Prematurita je nejdůležitějším perinatálním rizikovým 

faktorem a to především u dětí s velmi nízkou porodní hmotností, kde je nejčastějším 

typem CP spastická diparéza. Anoxie se stále považuje za nejvýznamnější příčinu 

v novorozeneckém období v důsledku nedostatku kyslíku zásobujícího mozek. Ostatní 

příčiny jsou např. nitrolební krvácení, trauma, edém mozku, neonatální šok či 

perinatální infekce (Panteliadis, Strassburg, 2004). 

Základní formy DMO: 

1. Spastická 

2. Dyskineticko-dystonická (dříve extrapyramidová) 

3. Mozečková 

Běžně vidíme i formy smíšené, kdy nastává kombinace příznaků některé ze základních 

forem. 

 

1. Spastická forma 

Zabírá přibližně 60% všech DMO. Dle lokality postižení rozlišujeme spastickou 

diparézu, hemiparézu, kvadruparézu. Typickým důvodem spastické diparézy je 

periventrikulární leukomalacie u nedonošených dětí. Obrazem je extenční spasticita 

dolních končetin. Na dolních končetinách jsou vybavitelné vyšší šlachosvalové reflexy 

s rozšířenou zónou, pozitivní pyramidové jevy jak zánikové, tak především iritační 

extenční, v závažnějších případech i flekční. Mírnější projevy se často objevují i na 

horních končetinách. U dětí s touto formou DMO nebývá zasažena inteligence. Naproti 
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tomu spastická hemiparéza je spojena s ložiskovými hemisferálními inzulty 

rezultujícími často v porencefalické lézi. V tomto případě je zasažena více horní 

končetina a to v charakteristickém flekčním spastickém držení s převahou pronačního 

postavení ruky, palcem v dlani. V rámci dolní končetiny není extenční spasticita tak 

značná jako u diparéz. Ale v oblasti  šlachosvalových reflexů a pyramidových jevů 

nastává stejná situace. Tyto děti mají též zpravidla dobrou inteligenci, avšak až u 30% 

hrozí riziko rozvoje epilepsie. Jako další varianta se vyskytuje spastická kvadruparéza 

a to rovnou ve dvou typech. V jednom případě se diparetická forma rozšiřuje 

o spasticitu a parézy i na horní končetiny, v případě druhém se jedná o oboustrannou 

kortikální malácii s výrazným postižením horní končetiny, méně pak s postižením 

končetiny dolní. Prognóza je v tomto případě nejméně příznivá. 

 
2. Dyskineticko-dystonická forma 

 Dyskineticko-dystonickou formou trpí zhruba 20% dětí s DMO. Důvodem může 

být hypoxie striata nebo v dřívějších dobách novorozenecká hyperbilirubinémie. Během 

prvních měsíců života je nejnápadnější spíše tonusová porucha spojená s problémy při 

krmení a polykání, často dochází k opistotonickému zaklánění hlavy. Až v pozdějším 

věku přichází typický obraz atetózy, někdy i s těžkou dystonií trupu. Výrazné zhoršení 

nastává při emočním rozrušení. Rehabilitace i medikace se často nesetkává s úspěchem. 

Z inteligenční stránky jsou na tom děti dobře, avšak přes problémy s vyjadřováním 

často svou inteligenci neuplatní. 

 

3. Mozečková 

 Jako samostatná jednotka je mozečková forma poměrně vzácná, zahrnuje 

přibližně 5% všech DMO. V rámci klinického obrazu pozorujeme centrální hypotonii, 

zpoždění lokomočního vývoje. Pokud testujeme primitivní lokomoci (lezení po 

kolenou), nacházíme divergenci kolen a elevaci bérců. Až relativně později se přidají 

poruchy taxe a hypermetrie. Na tomto příkladu spatřujeme tzv. vyzrávání patologie, kdy 

se jednotlivé příznaky odhalují postupně v závilosti na zralosti mozkových struktur 

a jejich zapojování během rozvoje specifických činností a dovedností. U lehčích forem 

nebývá inteligence porušena. Musíme ale diferenciálně diagnosticky odlišit cebtrální 

hypotonii u těžších difúzních postižení mozku. Tam se současně vysyktuje výrazná 

mentální retardace (Komárek, Zumrová, 2008). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7. CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY  

 

Cílem této diplomové práce je potvrzení vztahu mezi posturálně lokomočními 

funkcemi, primitivní reflexologií a posturální reaktibilitou. Tento cíl jsme zkoumali 

v rámci fyziologické skupiny dětí. Testovali jsme dle Vojtova screeningu posturálního 

vývoje, kde jsme hodnotili převážně provázanost primitivních reflexů a polohových 

reakcí. 

 

1. Jak spolu souvisí změny v reflexních úchopech se změnami v posturální reakci dle 

Collis horizontal? 

H10: Vyhasínání reflexního úchopu ruky nesouvisí s vývojem Collis horizontal 

posturální reakce. 

H1A: Vyhasínání reflexního úchopu ruky souvisí s vývojem Collis horizontal posturální 

reakce. 

H20: Vyhasínání reflexního úchopu nohy nesouvisí s vývojem Collis horizontal 

posturální reakce. 

H2A: Vyhasínání reflexního úchopu nohy souvisí s vývojem Collis horizontal posturální 

reakce. 

 

2. Jak spolu souvisí změny Galant reflexu se změnami Landau posturální reakce? 

H30: Vyhasínání Galant reflexu nesouvisí s vývojem Landau posturální reakce. 

H3A: Vyhasínání Galant reflexu souvisí s vývojem Landau posturální reakce.  

 

3. Jak spolu souvisí změny suprapubického a extenčního zkříženého reflexu se změnami 

trakčního testu?  

H40: Vyhasínání suprapubického reflexu nesouvisí s vývojem trakčního testu. 

H4A: Vyhasínání suprapubického reflexu souvisí s vývojem trakčního testu. 

H50: Vyhasínání extenčního zkříženého reflexu nesouvisí s vývojem trakčního testu. 

H5A: Vyhasínání extenčního zkříženého reflexu souvisí s vývojem trakčního testu. 
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8. METODIKA 
 

8.1. Strategie výzkumu 
 

Pro dosažení našeho výzkumného záměru jsme zvolili longitudinální empirický 

výzkum s kvantitativně-kvalitativním metodologickým postupem. Podkladem pro 

zpracování a doplnění dat do této práce nám sloužila studie: „Posturální funkce v raném 

věku dítěte jako indikátor poruch neuromuskulárního vývoje, morfologických 

a funkčních změn pohybového aparátu v dospělosti“ trvající od roku 2001 do roku 

2003. Odborníci, kteří se podíleli na řešení výzkumné studie, vyslovili souhlas 

s použitím získaných dat v diplomové práci. 

Pro testování jsme využili: 

- Vývojová kineziologie jako vyšetřovací metoda – vychází z Vojtova screeningu 

posturálního vývoje (Vojta, 1993).  

 

8.2. Charakteristika souboru 
 

Pro testování jsme vybrali 8 dětí narozených v roce 2012 až 2013. Jednalo se 

o děti s fyziologickou prenatální, perinatální i postnatální anamnézou. Všechny děti 

byly narozeny v termínu předpokládaného porodu, tedy ve 38. – 40. gestačním týdnu. 

Dále jsme soubor doplnili daty vyšetřených fyziologických novorozenců a kojenců 

z projektu Kliniky rehabilitace FN Motol „Posturální funkce v raném věku dítěte jako 

indikátor poruch neuromuskulárního vývoje, morfologických a funkčních změn 

pohybového aparátu v dospělosti“ z období let 2001-2003. Z této studie jsme použili 

soubor 341 dětí v 1. týdnu, 128 dětí v 5. týdnu, 114 dětí ve 3. měsíci. 

 

 8.3. Podmínky a průběh vyšetření 
 

Vyšetřování probíhalo v období od února 2013 do dubna 2014, vždy v domácím 

prostředí, abychom vyloučili vliv stresu z neznámého okolí a dosáhli tak co 

nejpřirozenějšího projevu. Rodiče byli dopředu seznámeni s průběhem vyšetření 
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a vyslovili souhlas k jeho uskutečnění. Čas nebyl striktně dán, vždy byl stanoven 

individuálně po dohodě s rodiči dle režimu dítěte. Snahou bylo vyšetřovat 

v dopoledních hodinách, pokaždé ve stejnou dobu. Kojenci byli vždy v bdělém stavu. 

Každé dítě absolvovalo celkem 5 vyšetření, pokaždé na konci trimenonu, tj. od konce 

1. trimenonu po konec 5. trimenonu. Celý proces byl neinvazivní, vyžadoval pouze čas 

a ochotu rodičů ke spolupráci. Celé testování prováděla autorka samostatně, bez 

přítomnosti dalšího terapeuta, aby se vyloučily subjektivní odchylky v měření 

a následném hodnocení. Vyšetření prováděná v rámci studie v letech 2001- 2003 byla 

realizována několika terapeuty a lékaři. 

8.4. Použitá metoda 

8.4.1 Vývojová kineziologie 

Předlohou pro testování nám byl screening posturálního vývoje podle Vojty. 

Děti jsme vyšetřovali vždy na konci každého trimenonu, celkem pětkrát, tj. od konce 

1. trimenonu do konce 5.trimenonu.  Vyšetřovací formuláře viz příloha. 

  

Hodnocení posturální aktivity 

V průběhu posuzování posturální aktivity jsme se soustředili převážně na následující 

posturální odchylky, které jsou typické pro dané věkové období. 

- ve třetím měsíci: predilekce hlavy, reklinace, asymetrie trupu, nepřítomnost svalové 

koaktivace a opory, anteflexe pánve 

- v šestém měsíci: absence zapojení fázického systému, opory, úchop nejde přes 

podélnou čáru těla, chybí jeho laterální dosah 

- v devátém měsíci: nepřítomnost šikmého sedu a diferenciace končetin, nepřítomnost 

pinzetového úchopu, elevace a vnitřní rotace opěrného ramene, nepřítomnost přímého 

sedu, polohy na čtyřech, homologní vzor lokomoce 

- ve dvanáctém měsíci: absence stoje, chůze ve frontální rovině na obě strany, valgosita 

pat během chůze 

- v patnáctém měsíci: absence chůze ve frontální rovině na obě strany, chůze 

v transverzální rovině, samostatné chůze, neschopnost změnit směr a během chůze 
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zastavit, absence pohybového vzoru „medvěd“, hlubokého dřepu, nepřítomnost 

klešťového úchopu, valgosita pat během chůze 

Následující tabulky popisují hodnocení těchto vybraných složek posturální aktivity. 

Projevy, které se shodují s očekávanou kvalitou pro daný vývojový věk, tedy projevy 

kladné, jsou pojmenovány jako pozitivní. Naopak projevy, které se neshodují 

s očekávanou kvalitou, tedy projevy záporné, jsou jmenovány jako negativní. 

 

Tabulka č. 1 : Hodnocení spontánní motoriky ve 3. měsíci 

3. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Predilekce hlavy žádná  naznačená, výrazná 

Reklinace hlavy žádná  naznačená, výrazná 

Poloha na zádech   

Svalová koaktivace  přítomna nekonstantní, nepřítomna 

Symetrie osového orgánu docílí symetrie nedocílí symetrie, nepokusí se 

Držení pánve vyvážené anteflexe, naznačená 

retroflexe, retroflexe 

Opora trapéz, lopatky, hrudní 

páteř, kříž 

žádná, týl 

Poloha na břiše   

Svalová koaktivace přítomna nekonstantní, nepřítomna 

Symetrie osového orgánu docílí symetrie nedocílí symetrie, nepokusí se 

Opora předloktí, loket, dolní 

břicho 

žádná, zápěstí, xyphoideus, 

horní břicho, umbilicus, 

koleno 

 

Tabulka č. 2 : Hodnocení spontánní motoriky v 6. měsíci 

6. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Poloha na zádech   

Zapojení fázického systému – 

DKK nad podložkou 

více než 5 sekund přechodně, ne 

Opora lopatky, hrudní páteř, 

trapéz, kříž 

bez opory, týl,  

Úchop laterální dosah bez laterálního dosahu 
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 přes podélnou čáru těla nejde přes podélnou čáru těla 

Poloha na břiše   

Opora zápěstí, předloktí, loket, 

dolní břicho, koleno 

bez opory, umbilicus, horní 

břicho, xyphoideus 

Úchop laterální dosah bez laterálního dosahu 

 přes podélnou čáru těla nejde přes podélnou čáru těla 

 

Tabulka č. 3 : Hodnocení spontánní motoriky v 9. měsíci 

9. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Typ úchopu v poloze na zádech typ pinzetový žádný, typ dlaňový 

Typ úchopu v poloze na břiše typ pinzetový žádný, typ dlaňový 

Šikmý sed   

Koaktivace osového orgánu ano ne, nekonstantní 

Aktivní symetrie osového orgánu ano ne 

Diferenciace HKK ano ne 

Diferenciace DKK ano ne 

Opora HK – elevace opěrného 

ramene 

ne ano 

Opora HK – rotace ramene zevní vnitřní 

Přímý sed   

Svalová koaktivace přítomna nekonstantní, nepřítomna 

Symetrie osového orgánu ano ne 

Poloha na čtyřech   

Svalová koaktivace přítomna nekonstantní, nepřítomna 

Aktivní symetrie osového orgánu ano ne 

Lokomoce zkřížený vzor homologní vzor, žádná 

 

Tabulka č. 4 : Hodnocení spontánní motoriky ve 12. měsíci 

12. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Stoj   

Svalová koaktivace stojí jistě,  nepřítomna, nekonstantní 

Aktivní symetrie osového orgánu ano ne 

Chůze   

Svalová koaktivace koaktivace, stojí jistě nepřítomna 
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Aktivní symetrie osového orgánu ano ne 

Chůze – ve frontální rovině ano, pravá, levá žádná 

Valgosita pat není pravá, levá 

 

Tabulka č. 5 : Hodnocení spontánní motoriky v 15. měsíci 

15. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Chůze   

Svalová koaktivace koaktivace, stojí jistě nepřítomna 

Aktivní symetrie osového orgánu ano ne 

Vstává přes nakročení pravou, levou DK ne 

Chůze samostatná ne, s asistencí 

Chůze – ve frontální rovině ano, doprava, doleva žádná 

Chůze – v transverzální rovině ano, doprava, doleva žádná 

Medvěd ano ne 

Hluboký dřep ano ne 

Vztyk z hlubokého dřepu bez opory ne, s oporou 

Zastaví se ano ne 

Změní směr chůze ano ne 

Flexe v rameni >140 <90, 90-120, 120-140 

Typ úchopu typ klešťový žádný, pinzetový, typ 

dlaňový,  

Valgosita pat není pravá, levá 

 

 

Hodnocení primitivní reflexologie 

Z oblasti primitivní reflexologie jsme se zaměřili na tyto reflexy: reflexní úchop 

na dolní a horní končetině, Galantův reflex, suprapubický reflex, extenční zkřížený 

reflex. Výběr probíhal na základě Vojtova diagnostického systému a vlastní empirie, 

kdy jsme očekávali největší provázanost s ostatními složkami hodnocení. 

Posuzovala se intenzita motorické odpovědi na pravé i levé straně. K tomuto účelu jsme 

využili škálu od 0 do 3. Dle této stupnice jsme provedli hodnocení síly jednotlivých 

reflexů (viz Výsledky). 
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- 0 : žádná odpověď na podráždění 

- 1: nekonstantní (nepřesvědčivá) odpověď na podráždění 

- 2: konstantní (přesvědčivá) odpověď na podráždění 

- 3: zvýšená vybavitelnost motorické odpovědi 

 

Provedení 

Reflexní úchop na dolní a horní končetině 

- noha či ruka se nachází ve středním postavení, mírně zatlačíme na bříška pod 

metakarpofalangeálními či metatarzofalangeálními klouby, nesmí nastat dotyk na 

dorzální straně ruky nebo nohy, odpovědí nám je úchop 

 

Galantův reflex  

- pro vybavení držíme dítě plochou dlaně pod bříškem, podnět vedeme přísně 

paravertebrálně od dolního úhlu lopatky kaudálně, hranicí je lumbosakrální přechod, 

odpovědí nám je vybočení trupu ke straně podráždění 

 

Suprapubický reflex 

- vyvoláme mírným tlakem na symfýzu os pubis, odpovědí nám je tonická extenze 

dolních končetin s addukcí, vnitřní rotací, ekvinózním držením nohy, vějířovitou 

extenzí prstců 

 

Extenční zkřížený reflex 

- provedeme pasivní flexi jedné dolní končetiny v kloubu kyčelním i kolenním, 

odpovědí nám je extenze druhé dolní končetiny eventuelně s vnitřní rotací, extenzí 

nohy, vějířovitým postavením prstců 

 

Hodnocení jednotlivých primitivních reflexů shrnuje následující tabulka. Odpovědi 

hodnocené kladně, tzn. odpovědi optimální, jsou zaznačeny jako pozitivní. Naproti 

tomu odpovědi hodnocené záporně, tj. odpovědi neoptimální, jsou zaznačeny jako 

negativní. 
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Tabulka č. 6 : Hodnocení primitivní reflexologie 

3. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď, nekonstantní konstantní, zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

žádná odpověď 

Galantův reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

6. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Reflexní úchop ruky žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy konstantní, nekonstantní 

odpověď 

zvýšená, žádná odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

9. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy  nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená, žádná 

odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

12. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy  žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 
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Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

15. MĚSÍC POZITIVNÍ PROJEVY NEGATIVNÍ PROJEVY 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

 

Hodnocení posturální reaktibility 

Pro hodnocení posturální reaktibility jsme vybrali následující polohové zkoušky: 

trakční test, Landau posturální reakce, Collis horizontal posturální reakce. 

 

Provedení 

Trakční test  

- dítě se nachází v poloze na zádech, tahem za distální předloktí ho zvedneme do šikmé 

polohy zhruba 45 stupňů, je nám tak přístupno hodnotit odpověď celého těla, všech 

končetin a to hlavně dolních, důležité je netlačit na hřbet ruky 

 

Landau reakce  

- pomocí dlaně zdvihneme dítě do závěsu a to v přísně horizontální poloze 
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Collis horizontal  

- začínáme v poloze na zádech, kdy dítě zdviháme za paži a stejnostrannou dolní 

končetinu do horizontální polohy a to zády k nám, abychom se vyhnuli kontaktu 

volných končetin s naším tělem 

 

Hodnocení polohových reakcí popisují následující tabulky a obrázky. Pokud dítě 

splňuje daná kritéria pro období, ve kterém se zrovna nachází, je reakce shledána jako 

normální. Pokud nalezneme odchylky od této ideální odpovědi, připisujeme reakci 

označení abnormální. Hodnotíme fázi reakce, ve které se dítě nachází. 

 

 

Tabulka č.7 : Trakční test 

TRAKČNÍ TEST 

3. měsíc 

2a. fáze – objevuje se anteflexe hlavy současně s flexí trupu a dolních  

                 končetin = flekční synergie, přitažení hlavy dosáhlo linie trupu,  

                 krk je v jedné přímce s trupem, dolní končetiny jsou mírně  

                 přitaženy k břichu 

6. měsíc 
2b. fáze – přetrvává vše z 2a. fáze, pouze brada je přitažena až k trupu,  

                 stehna jsou ve flexi až těsně k břichu 

9. měsíc 

3. – 4. fáze – ustoupila flekční synergie šíje, trupu i dolních končetin, 

                      jakožto reakce na přesun těžiště kaudálně, dolní končetiny 

                      jsou abdukovány a extendovány, hlava jde o dvě třetiny výše           

12. měsíc 

4. fáze – dítě se přitahuje, hlava zůstává v linii trupu, flexe probíhá jen v  

                lumbosakrálním přechodu, dolní končetiny jsou abdukovány a  

                extendovány 

15. měsíc 
4. fáze – vše jako ve 12. měsíci, navíc se dítě může již opřít o paty a  

                přesunout těžiště více kaudálně (Vojta, 1993). 
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Obr. č. 8 : Vývoj trakčního testu (Vojta, 1988). 

 

 

Tabulka č. 8 : Landau posturální reakce 

LANDAU REAKCE 

3. měsíc 

2. fáze – vyvíjí se symetrická extenze šíje dosahující až do úrovně ramen, dítě  

               začíná zvedat hlavu, trup je v lehké flexi, je přítomno volné držení  

               horních končetin, dolní končetiny jsou v inertní flexi 

6. měsíc 

3. fáze – k symetrické extenzi šíje a zdvižení hlavy se přidává extenze  

               trupu až do lumbální oblasti, dolní končetiny jsou pravoúhle  

               flektovány, paže volně flektovány v loktech 

9. měsíc 

4. fáze – dolní končetiny jsou již volně extendovány, paže jsou v mírné flexi,  

               dítě se obvykle brání vyšetření, napíná trup i dolní končetiny do jedné 

                linie, během pasivní flexe hlavy ustoupí hypertenze v kyčelních  

                kloubech, zůstává volná extenze v kolenních kloubech 

12. měsíc 4. fáze – viz. výše 

15. měsíc 4. fáze – viz. výše (Vojta, 1993). 

 

 

 

 
Obr. č. 9 : Vývoj Landau posturální reakce (Vojta, 1988). 
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Tabulka č. 9 :Collis horizontal posturální reakce 

COLLIS HORIZONTAL 

3. měsíc 

1. – 2. fáze – paže je volně flektována s lehkou pronací předloktí související  

                      s rozvojem vzpěrné funkce na volné horní končetině, volná dolní  

                      končetina je též ve flexi 

6. měsíc 
2. fáze – došlo k otevření celé dlaně s extenzí všech prstů, volná dolní  

               končetina je stále ve flexi 

9. měsíc 

3. fáze – nastal vývoj vzpěrné funkce i u dolní končetiny, která začala  

               abdukcí v kyčelním kloubu, teď se již volná dolní končetina opře o  

               celou plosku 

12. měsíc 
3. fáze – volná horní končetina se opírá o celou dlaň, volná dolní končetina se  

               opírá o celou plosku 

15. měsíc 
3. fáze – volná horní končetina se opírá o celou dlaň, volná dolní končetina se  

               opírá o celou plosku (Vojta, 1993). 

 
 
 
 

 

 
Obr. č. 10 : Vývoj Collis horizontal posturální reakce (Vojta, 1988). 
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Propojení všech tří složek vyšetření 
 

Následuje shrnutí, které nám názorně ukazuje, jak by v každém trimenonu mělo 

dítě ideálně vypadat ve sledu: spontánní motorika – polohové reakce – primitivní 

reflexy. 

 
3. MĚSÍC 
 
Spontánní motorika 
 

 

 
 

Obr. č. 11 a 12 : Spontánní motorika ve 3. měsíci (Kolář, 2009). 
 
 
Polohové reakce 
 

 
 

Obr. č. 13 : Trakční test ve 3. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 

Obr. č. 14 : Landau reakce ve 3. měsíci (Vojta, 1993). 
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Obr. č. 15 : Reakce Collis horizontal ve 3. měsíci (Vojta, 1993). 
 
 
Primitivní reflexy  
 
Tabulka č. 10 : Primitivní reflexy ve 3. měsíci 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď, nekonstantní konstantní, zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy konstantní, nekonstantní, 

zvýšená odpověď 

žádná odpověď 

Galantův reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Suprapubický reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

 
 
6. MĚSÍC 
 
Spontánní motorika 
 

 
 

Obr. č. 16 : Spontánní motorika v 6. měsíci (Kolář, 2009). 
 
Polohové reakce 

 
 

Obr. č. 17 : Trakční test v 6. měsíci (Vojta, 1993). 
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Obr. č. 18 : Landau reakce v 6. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 

Obr. č. 19 : Reakce Collis horizontal v 6. měsíci (Vojta, 1993). 
 
 
Primitivní reflexy 
  
Tabulka č. 11 : Primitivní reflexy v 6. měsíci 

Reflexní úchop ruky žádná, nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená odpověď 

Reflexní úchop nohy konstantní, nekonstantní 

odpověď 

zvýšená, žádná odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď (Vojta, 1993). 
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9. MĚSÍC 
 
Spontánní motorika 
 

 
 
Obr. č. 20 : Spontánní motorika v 9. měsíci (Kolář, 2009). 
 
Polohové reakce 
 

 
 
Obr. č. 21 : Trakční test v 9. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 

Obr. č. 22 : Landau reakce v 9. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 

Obr. č. 23 : Reakce Collis horizontal v 9. měsíci (Vojta, 1993). 
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Primitivní reflexy 
 
Tabulka č. 12 : Primitivní reflexy v 9. měsíci 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Reflexní úchop nohy  nekonstantní odpověď konstantní, zvýšená, žádná 

odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď (Vojta, 1993). 

 
 
12. MĚSÍC 
 
Spontánní motorika 
 

 
 
Obr. č. 24 : Spontánní motorika ve 12. měsíci (Kolář, 2009). 
 
 
Polohové reakce 

 
 

Obr. č. 25 : Trakční test ve 12. měsíci (Vojta, 1993). 
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Obr. č. 26 : Landau reakce ve 12. měsíci (Vojta, 1993). 
 
 

 
 

Obr. č. 27 : Reakce Collis horizontal ve 12. měsíci (Vojta, 1993). 
 
 
Primitivní reflexy 
 
Tabulka č. 13 : Primitivní reflexy ve 12. měsíci 

Reflexní úchop ruky žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Reflexní úchop nohy  žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď (Vojta, 1993). 
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15. MĚSÍC 
 
Spontánní motorika 
 

 
 

Obr. č. 28 : Spontánní motorika v 15. měsíci (Kolář, 2009). 
 
 
Polohové reakce 

 
 
Obr. č. 29 : Trakční test v 15. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 
Obr. č. 30 : Landau reakce v 15. měsíci (Vojta, 1993). 
 

 
 
Obr. č. 31 : Reakce Collis horizontal ve 12. měsíci (Vojta, 1993). 



Diplomová práce                                     Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem  

 

57 

 

Primitivní reflexy 
 
Tabulka č. 14 : Primitivní reflexy v 15. měsíci 

Reflexní úchop ruky 

 

žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Reflexní úchop nohy žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Galantův reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Suprapubický reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď 

Extenční zkřížený reflex žádná odpověď konstantní, nekonstantní, zvýšená 

odpověď (Vojta, 1993). 
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9 VÝSLEDKY 

9.1. Vývojová kineziologie jako vyšetřovací metoda 

 

 Graf č. 1 – č. 3 nám znázorňuje průměrné skóre jednotlivých primitivních 

reflexů v daných obdobích. Výše zmíněné skóre představuje průměrné hodnoty bodů 

udělených za pozitivní či negativní projevy v jednotlivých částech testu (viz Metodika). 

 

 

Graf č.1 : Četnost rozložení průměrné síly reflexních úchopů v jednotlivých časových obdobích 

 

 

Graf č.2 : Četnost rozložení průměrné síly Galantova reflexu v jednotlivých časových obdobích 
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Graf č.3 : Četnost rozložení průměrné síly suprapubického a extenčního zkříženého reflexu 

v jednotlivých časových obdobích 

 

Před samotným rozborem dat musíme ozřejmit, že první tři sloupce patří vždy 

k datům získaným v rámci studie v letech 2001-2003. Jedná o vyšetření v průběhu 

prvního týdne, v pátém týdnu a ve třetím měsíci života. Následující data náleží již 

k současnému výzkumu, a časově je řadíme na konec každého z pěti trimenonů. 

Předchozí grafy nám tak ukazují, že k nejvíce změnám došlo v období do konce 

1. trimenonu. Vezměme si jednotlivé reflexy a jejich postupné vyhasínání. Absence 

extenčního zkříženého reflexu (EZR) byla zaznamenána v průběhu 3. měsíce (graf č.3).  

Jinak tomu bylo u suprapubického reflexu (SPR), jehož vyhasnutí můžeme časově 

zaznamenat na konci 1.trimenonu až počátku 2. trimenonu (graf č.3). Mezi dalšími 

zmíněnými reflexy byl Galantův reflex, jehož úplné vymizení se uskutečnilo v průběhu 

2. trimenonu, kdy jsme v závěru tohoto trimenonu neučinili pozitivní nález u žádného 

dítěte (graf č.2). Odlišná situace se objevuje u reflexních úchopů. Poslední pozitivní 

projevy reflexního úchopu ruky (RÚR) jsme zachytili na konci 3. trimenonu, o trimenon 

později byl již zcela vyhaslý. Obdobný stav se objevil i u reflexního úchopu nohy 

(RÚN), avšak pozitivní odezva na konci 3. trimenonu byla v porovnání s RÚR silnější 

(graf č.1). Pokud si vezmeme srovnání starších a současných dat ze 3. měsíce, vidíme 

korelaci pouze u obou reflexních úchopů. Souhrnně to pro nás znamená, že vybrané 

reflexy nejsou s určitostí přítomny na konci 4. trimenonu a dále. Z toho můžeme 
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následně usuzovat, s výjimkou reflexních úchopů, že největší dynamiku námi 

vybraných reflexů zažívají do konce 1. trimenonu. Z tohoto důvodu jsme si pro bližší 

zkoumání vybrali právě reflexní úchopy, které vykazují nejdelší trvání.  

 

 

Graf č.4 : Dynamika vyhasínání reflexních úchopů 

 

 Graf č. 3 zobrazuje situaci, kdy hodnotíme dynamiku vyhasínání reflexních 

úchopů. Zde nám  nejde již jen o přítomnost či nepřítomnost daného jevu a jeho sílu, ale 

o rozdíl sousedních naměřených hodnot u jednotlivých dětí. Největší dynamikou 

prochází RÚR mezi 1. a 2. trimenonem, u RÚN shledáváme nejvýraznější výsledky po 

delší časové období, a to od konce 2. trimenonu až do konce 4. trimenonu. 

 Tím jsme si ozřejmili výsledky na poli primitivních reflexů, obdobné 

vyhodnocení jsme provedli u polohových reakcí, abychom měli stejné výchozí pozice 

pro statistické zpracování jednotlivých hypotéz. 
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Graf č. 5 : Četnost rozložení průměrné síly Landau a Collis horizontal posturální reakce 

v jednotlivých časových obdobích 

 

 

Graf č. 6 : Četnost rozložení průměrné síly trakčního testu v jednotlivých časových obdobích 

 

Graf č. 5 a graf č. 6 nám nejprve shrnují informace o situaci jednotlivých 

polohových reakcí v příslušných časových stádiích. Hodnotili jsme vždy fázi posturální 

reakce, ve které se dítě aktuálně nacházelo. Díky tomu vidíme, že změny u Landau 

posturální reakce se odehrávají ve stejném sledu jako je tomu u posturální reakce Collis 

horizontal. Skóre těchto dvou testů se lineárně navyšuje až do konce 3. trimenonu, kde 

dosáhlo svého maxima. Od této doby se skóre nemění a zůstává stejné až do konce 

5. trimenonu (graf č. 5). Jinak tomu je však u naší třetí hodnocené reakce, trakčního 
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testu. Průměrná síla vykazuje v prvních dvou časových obdobích identickou hodnotu, 

změna nastává až na konci 3. trimenonu. Hned při dalším vyšetření, na konci 

4. trimenonu, jsme zaznamenali maximální sílu testu, a ta se již neměnila ani na konci 

posledního vyšetřovaného období. Pokud bychom se tak zajímali pouze o to, kdy 

polohové reakce docílí svého maxima, u Landau a Collis horizontal PR jej spatříme na 

konci 3. trimenonu a dále, u trakčního testu musíme čekat ještě o jeden trimenon navíc. 

Lze však říci, že na konci 4. a 5. trimenonu vidíme nejvyšší fáze již u všech námi 

testovaných reakcí. V dalších grafech jsme se opět zaměřili na dynamiku, s kterou se 

zmíněné reakce měnily ve své síle. 

 

 

 

Graf č. 7 : Dynamika nástupu Landau a Collis horizontál posturální reakce 

 

 Graf č. 7 jasně ukazuje průběh dynamiky Landau posturální reakce a Collis 

horizontal posturální reakce. Již z hodnocení síly v jednotlivých věkových obdobích, 

jsme mohli dopředu usuzovat na stejný průběh u obou reakcí a dokonce i na stejný 

rozdíl sousedních hodnot. Grafická podoba nám tuto domněnku potvrdila. V době mezi 

prvním a druhým a druhým a třetím trimenonem tak zaznamenáváme totožný a zároveň 

i největší dynamický proces. 

 Tímto vyhodnocením prošel i trakční test. Získané výsledky můžeme odečíst 

z grafu č. 8. Zde nenacházíme tak symetrickou situaci, jako tomu bylo v předchozím 
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případě. Signifikantní změny nacházíme mezi druhým a třetím a třetím a čtvrtým 

trimenonem. Z toho výraznější dynamický proces probíhá mezi 2. TR a 3. TR. 

 

 

Graf č. 8 : Dynamika nástupu trakční reakce 

 

 

 

Graf č. 9 : Vztah reflexního úchopu ruky a reakce Collis horizontal 

 

 Graf č.9 nás informuje o vztahu reflexního úchopu ruky a reakce Collis horizontal. Data 

pro oba vyšetřované jevy se střetávají v prvním až třetím trimenonu, tudíž dle grafického 

znázornění bychom mohli usuzovat na jejich provázanost. Avšak nevíme, zdali jejich dynamika 
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bude dostatečná pro kladné přijetí tohoto výroku. Tvrzení jsme si ověřili pomocí Fisherova 

testu, ve kterém jsme porovnávali vzájemnou dynamiku těchto jevů. Spočítaná 

pravděpodobnost je 0,0006 (čili p = 0,0006). 

 

H10: Pro určení pravděpodobnosti pozorovaného výsledku za předpokladu nulové 

hypotézy H30 byl použit Fisherův test pro čtyřpolní tabulku 2x2. Spočítaná 

pravděpodobnost je 0,0006, což je nižší než zvolená 5% hladina významnosti. Na 

základě tohoto výsledku lze tedy nulovou hypotézu zamítnout a uzavřít, že na 

sledovaném souboru byla potvrzena souvislost mezi vyhasínáním úchopového reflexu 

ruky a nástupem Collis horizontal posturální reakce. 

 

 

 

Graf č. 10 : Vztah reflexního úchopu nohy a reakce Collis horizontal 

 

 Graf č.10 nás informuje o vztahu reflexního úchopu nohy a reakce Collis horizontal. 

Data pro oba vyšetřované jevy se střetávají v prvním až třetím trimenonu, tudíž dle grafického 

znázornění bychom mohli usuzovat na jejich provázanost. Avšak nevíme, zdali jejich dynamika 

bude dostatečná pro kladné přijetí tohoto výroku. Tvrzení jsme si ověřili pomocí Fisherova 

testu, ve kterém jsme porovnávali vzájemnou dynamiku těchto jevů. Spočítaná 

pravděpodobnost je 0,28 (čili p = 0,28). 
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H20: Pro určení pravděpodobnosti pozorovaného výsledku za předpokladu nulové 

hypotézy H30 byl použit Fisherův test pro čtyřpolní tabulku 2x2. Spočítaná 

pravděpodobnost je 0,28, což je vyšší než zvolená 5% hladina významnosti. Na základě 

tohoto výsledku nelze nulovou hypotézu zamítnout. Na sledovaném souboru tedy 

nebyla potvrzena souvislost mezi vyhasínáním úchopového reflexu nohy a nástupem 

Collis horizontal posturální reakce. 

 

 

Graf č. 11 : Vztah Galant reflexu a Landau reakce 

 

 Graf č.11 nás informuje o vztahu, v tomto případě spíše o nesouvislosti, GR a LPR. 

Data pro oba vyšetřované jevy se střetávají pouze v 1. TR, tudíž dle grafického znázornění 

usuzujeme, že zde není signifikatní vztah. Toto tvrzení jsme si ověřili pomocí Fisherova testu, 

ve kterém jsme porovnávali vzájemnou dynamiku těchto jevů. Spočítaná pravděpodobnost je 

0,1 (čili p = 0,1). 

 

H30: Pro určení pravděpodobnosti pozorovaného výsledku za předpokladu nulové 

hypotézy H30 byl použit Fisherův test pro čtyřpolní tabulku 2x2. Spočítaná 

pravděpodobnost je 0,1, což je vyšší než zvolená 5% hladina významnosti. Na základě 

tohoto výsledku nelze nulovou hypotézu zamítnout. Na sledovaném souboru tedy 

nebyla potvrzena souvislost mezi vyhasínáním Galant reflexu a nástupem Landau 

posturální reakce. 
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Vztahy mezi ostatními vyšetřovanými položkami, tj. vztah mezi suprapubickým 

reflexem a trakčním testem a mezi extenčním zkříženým reflexem a trakčním testem, nelze 

hodnotit, a to na základě nedostatku dat pro podrobnější vyhodnocení (graf č.3). Ozřejmili jsme 

si, že EZR jsme nevybavili již při prvním vyšetření, SR jsme vybavili pouze u zanedbatelného 

procenta dětí. I díky starším datům ze studie vidíme, že největší dynamikou tyto reflexy 

prochází právě do období konce 1. TR, kdy jsou téměř vyhaslé. Z těchto údajů tedy nelze další 

výpočty provést. 

 

H40 : Pro nedostatek dat popsaný výše nemohla hypotéza projít Fisherovým testem. Už 

z tohoto důvodu nelze nulovou hypotézu zamítnout. Na sledovaném souboru tedy 

nebyla potvrzena souvislost mezi vyhasínáním suprapubického reflexu a nástupem 

trakčního testu. 

H50 : Pro nedostatek dat popsaný výše nemohla hypotéza projít Fisherovým testem. Už 

z toho důvodu nelze nulovou hypotézu zamítnout. Na sledovaném souboru tedy nebyla 

potvrzena souvislost mezi vyhasínáním suprapubického reflexu a nástupem trakčního 

testu. 

Pro dokreslení celé situace dále uvádíme tabulku obsahující vybrané položky posturální 

aktivity (viz Metodika). V prvním sloupci je vždy uveden název hodnocené položky 

v daném věkovém období, ve sloupci druhém její charakter a v posledním sloupci počet 

dětí, u kterých byla hodnocena pozitivně. Pokud bylo více možných charakterů v rámci 

pozitivních i negativních projevů, zařadili jsme kojence pouze do počtu s negativních 

projevem pro přehlednější určení případné patologie. Souvislosti primitivní reflexologi 

a polohových reakci se nám z hlediska hypotéz, až na jednu výjimku, nepodařilo ověřit. 

Avšak dle tohoto souhrnu jsme si potvrdili, že motorický vývoj proběhl u všech dětí bez 

známek patologie. Pohybové modely se neustále vyvíjely, zdokonalovaly, postupovaly 

k modelům vyšším. Tak se dělo jak na poli hrubé, tak i jemné motoriky. Poslední 

vyšetřované časové období je charakterizováno dosažením vrcholu motorické 

ontogeneze, dosažením sociální bipedální lokomoce. 
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Tabulka č. 15 : Hodnocení posturální aktivity 

3. MĚSÍC   

Hodnocená položka Charakter Počet 

Predilekce hlavy žádná  8 

 naznačená, výrazná 0 

Reklinace hlavy žádná  7 

 naznačená, výrazná 1 

Poloha na zádech   

Svalová koaktivace  přítomna 8 

 nekonstantní, nepřítomna 0 

Symetrie osového orgánu docílí symetrie 8 

 nedocílí symetrie, nepokusí se 0 

Držení pánve vyvážené 8 

 anteflexe, naznačená retroflexe, retroflexe 0 

Opora trapéz, lopatky, hrudní páteř, kříž 5 

 žádná, týl 3 

Poloha na břiše   

Svalová koaktivace přítomna 8 

 nekonstantní, nepřítomna 0 

Symetrie osového orgánu docílí symetrie 8 

 nedocílí symetrie, nepokusí se 0 

Opora předloktí, loket, dolní břicho 5 

 žádná, zápěstí, xyphoideus, horní břicho, 

umbilicus, koleno 

3 

6. MĚSÍC   

Hodnocená položka Charakter Počet 

Poloha na zádech   

Zapojení fázického systému : 

DKK nad podložkou 

více než 5 sekund 8 

 přechodně, ne 0 

Opora lopatky, hrudní páteř, trapéz, kříž 5 

 bez opory, týl 3 

Úchop laterální dosah 8 

 bez laterálního dosahu 0 
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 přes podélnou čáru těla 8 

 nejde přes podélnou čáru těla 0 

Poloha na břiše   

Opora zápěstí, předloktí, loket, dolní břicho, koleno 7 

 bez opory, umbilicus, horní břicho, xyphoideus 1 

Úchop laterální dosah 8 

 bez laterálního dosahu 0 

 přes podélnou čáru těla 8 

 nejde přes podélnou čáru těla 0 

9. MĚSÍC   

Hodnocená položka Charakter Počet 

Typ úchopu v poloze na 

zádech 

typ pinzetový 8 

 žádný, typ dlaňový 0 

Typ úchopu v poloze na břiše typ pinzetový 8 

 žádný, typ dlaňový 0 

Šikmý sed   

Koaktivace ano 8 

 ne, nekonstantní 0 

Aktivní symetrie osového 

orgánu 

ano 8 

 ne 0 

Diferenciace HKK ano 8 

 ne 0 

Diferenciace DKK ano 8 

 ne 0 

Opora HK – elevace opěrného 

ramene 

ne 8 

 ano 0 

Opora HK – rotace ramene zevní 8 

 vnitřní 0 

Přímý sed   

Svalová koaktivace přítomna 8 

 nekonstantní, nepřítomna 0 
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Symetrie osového orgánu ano 8 

 ne 0 

Poloha na čtyřech   

Svalová koaktivace přítomna 8 

 nekonstantní, nepřítomna 0 

Aktivní symetrie osového 

orgánu 

ano 8 

 ne 0 

Lokomoce zkřížený vzor 8 

 homologní vzor, žádná 0 

12. MĚSÍC   

Hodnocená položka Charakter Počet 

Stoj   

Svalová koaktivace stojí jistě,  8 

 nepřítomna, nekonstantní 0 

Aktivní symetrie osového 

orgánu 

ano 8 

 ne 0 

Chůze   

Svalová koaktivace koaktivace, stojí jistě 8 

 nepřítomna 0 

Aktivní symetrie osového 

orgánu 

ano 8 

 ne 0 

Chůze – ve frontální rovině ano, napravo, nalevo 8 

 žádná 0 

Valgosita pat není 8 

 pravá, levá 0 

15. MĚSÍC   

Hodnocená položka Charakter Počet 

Chůze   

Svalová koaktivace koaktivace, stojí jistě 8 

 nepřítomna 0 

Aktivní symetrie osového ano 8 
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orgánu 

 ne 0 

Vstává přes nakročení pravou, levou DK 8 

 ne 0 

Chůze samostatná 8 

 ne, s asistencí 0 

Chůze – ve frontální rovině ano, napravo, nalevo 8 

 žádná 0 

Chůze – v transverzální rovině ano, napravo, nalevo 8 

 žádná 0 

Medvěd ano 8 

 ne 0 

Hluboký dřep ano 8 

 ne 0 

Vztyk z hlubokého dřepu bez opory 8 

 ne, s oporou 0 

Zastaví se  ano 8 

 ne 0 

Změní směr chůze ano 8 

 ne 0 

Flexe v rameni >140 8 

 <90, 90-120, 120-140 0 

Typ úchopu typ klešťový 8 

 žádný, pinzetový, typ dlaňový 0 

Valgosita pat není 8 

 pravá, levá 0 
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10 DISKUZE 
 

Přístupy k časnému hodnocení motorického vývoje jsou značně variabilní. 

Nalézáme odlišnosti jednak v porovnání mezi různými zeměmi, ale i v rámci České 

republiky. Třeba strategie vymykající se svým tzv. vyčkávacím postupem. Je 

uplatňována např. ve Velké Británii, kde je známa pod pojmem „diagnosis under 

increased suspition“. Uplatňuje se zde myšlenka zahájení terapie až v době, kdy máme 

před sebou již nezpochybnitelnou diagnózu DMO (Ingram, 1969). Obecně se u nás 

v současnosti, respektive v posledních 40-50 letech, chápe výraz „včasná diagnostika“ 

jako ta diagnostika, která je užívána u dětí raného věku. V západní Evropě či Americe 

tomu je však jinak, zde se toto období pohybuje kolem jednoho až dvou let dítěte. 

V mnoha zemích se tento věk ještě navyšuje až na období kolem dvou až čtyř let 

(Marešová, Joudová, Severa, 2011). Osobně se s těmito přístupy nemohu ztotožnit, 

jelikož považuji za nejzásadnější pro vývoj dítěte období prvního roku života. Právě zde 

můžeme s největším úspěchem ovlivnit případné motorické odchylky. Rozdíly vidíme 

nejen v základních strategiích, ale i ve výběru konkrétního testování. Jednou z variant 

je standardizovaný test Alberta Infant Motor Scale (AIMS) představený v roce 1992. 

Byl navržen pro hodnocení motorického vývoje dítěte od narození do osmnácti měsíců. 

Hlavní důraz je kladen na to, co je dítě schopno provést a zaznamenává odchylky od 

fyziologických vzorů motorického zrání. Každá z položek je doplněna nákresem, 

fotografií, grafem, který znázorňuje věk, ve kterém 50% a 90% kojenců dosáhne dané 

položky (Piper, 1994). Nevýhodu testování dle AIMS spatřujeme v tom, že nelze 

hodnotit pokrok dětí s abnormálními motorickými vzory zapříčiněnými dětskou 

mozkovou obrnou či spinou bifidou. Problémem je i nemožnost hodnocení starších dětí, 

které vykazují hybné projevy odpovídající kojeneckému věku (Cameron, 2007). Další 

možnost testování skýtá test Peabody Developmental Motor Scale – 2. Poprvé se objevil 

v roce 1983, v roce 2000 vyšlo jeho druhé vydání. Zabývá se otázkou motorických 

dovedností dítěte ve vztahu k jeho vrstevníkům, které hodnotí z  kvantitativního 

i kvalitativního pohledu. Též porovnává „gross motor quotient“ a „fine motor quotient“ 

pro určení případné motorické odchylky. U tohoto testování oceňujeme možnost 

sledování pokroků, které dítě činí a též fakt, že je zde obsažena jak část diagnostická, 

tak část terapeutická (Cameron, 2007). Vhodným testem pro posouzení lehké a střední 

motorické odchylky je Gross Motor Function Measure (Kolář, 2009). V roce 1993 se 
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stal vůbec prvním validovaným testem zkoumajícím dovednosti hrubé motoriky u dětí 

s DMO. Výše zmíněné měření se vyskytuje ve dvou variantách jako GMFM-88 

a GMFM-66. U GMFM-66 došlo k redukci položek pro lepší posouzení náročnosti 

provedení jednotlivých položek, což pomáhá stanovit realističtější cíle terapie. S jejich 

pomocí lze testovat dětí již od narození do věku pěti let. Základem je zhodnocení hrubě 

motorických dovedností před terapií a porovnání změn v těchto dovednostech po 

terapii. Zahrnuty jsou jak položky dynamické, tak statické se zohledněním kvality 

i kvantity (Russell, Rosenbaum, Avery, Lane, 2002). Dle Koláře (2009) se však kvalita 

nebere příliš v úvahu, jde především o splnění úkolu. Přínosem je však možnost 

srovnávat skóre dětí navzájem mezi sebou či možnost sledovat výsledky jednoho dítěte 

po delší období. Příkladem testu, který není tolik založen na pozorování dítěte, jako na 

rozhovoru s rodiči, popřípadě s ošetřujícím personálem, je Pediatric Evaluation of 

Disability Index. Užívá se ve věkovém rozmezí od šesti měsíců do sedmi a půl let. 

Smyslem toho hodnocení je rozhodnutí o přítomnosti či nepřítomnosti funkčního 

deficitu a odhalení případného opoždění vývoje. To lze stanovit na základě výsledků 

o tom, co dítě dokázalo vykonat (Cameron, 2007). Otázka kvality provedení zde není 

bohužel dostatečně ošetřena, což vidíme jako negativum tohoto testu. 

Pokud se zaměříme na celosvětové pokrytí, je v současné době zřejmě 

nejuznávanější diagnostický postup dle Prechtla. Tento postup spočívá pouze 

v pozorování spontánní motorické aktivity bez dalšího vyšetřování neonatálních reflexů, 

svalového tonu či polohových reakcí kojence. Zabývá se hodnocením tzv. general 

movements, fidgety movements a z nich pramenících poruch. Podle Prechtla lze 

předpovídat neurologické postižení již od 6. do 20. týdne postnatálního věku. I přes 

rozšířené povědomí o existenci tohoto přístupu, není v klinické praxi využíván tak 

často, jak by mohl být (Mutlu, Livanelioglu, Korkmaz, 2010). V rámci České republiky 

fungují především dva přístupy, screening psychomotorického vývoje dle Vlacha a dle 

Vojty. Vlachův postup vyšetření byl původně sestaven pro potřeby pediatrů v rutinní 

praxi, kdy se stal součástí preventivních prohlídek. Posléze se dostal i do povědomí 

dětských neurologů, kteří i přes jeho časovou nenáročnou žádali zkrácení. Vyšetřovací 

protokol připomíná svými prvky Vojtovo vyšetření, jelikož se touto otázkou zabývali 

prakticky současně, avšak zdaleka neobsahuje všechny položky, se kterými pracoval 

Vojta. V praxi tak dochází k preferenci postupu dle Vlacha, který je méně náročný na 
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provedení, nevyžaduje takový zácvik pro objektivní vybavení i hodnocení testů 

(Zezuláková, Hadač, 2005).  

I to jsme při výběru hodnotící metody brali v potaz. Na základě již známých dat 

o screeningu posturálního vývoje dle Vojty byl vytvořen vyšetřovací formulář, dle 

kterého jsme prováděli sběr dat. Ten by se mohl svou ucelenou formou uplatnit 

v klinické praxi, kdy by jednak usnadnil práci neurologům, pediatrům a zároveň 

fyzioterapeutům. Současně by mohl pozvednout povědomí o tomto postupu, ujednotit 

systém hodnocení, který by byl čitelný pro všechny odborníky, kteří by přišli s daným 

jedincem do styku. Během dlouhodobého sledování by se dalo využít porovnání mezi 

jednotlivými záznamy a hodnotit tak nastalé změny stavu, ať už v pozitivním, tak 

v negativním smyslu. Výhody konceptu spatřujeme především v jeho komplexnosti. 

Obsahuje široké spektrum testovaných položek, na základě kterých lze posléze 

rozhodnout o míře správného vývoje dítěte. Dalším pozitivem se stává vysoká citlivost 

k jakýmkoliv odchylkám, což umožňuje včasnou diagnostiku motorického vývoje 

eventuelně diagnózu DMO. Citlivost je zajištěna pomocí primitivních reflexů 

a polohových reakcí, které nás zajímají vedle spontánní motoriky. Jelikož jejich 

výbavnost není závislá např. na motivaci dítěte, ale je to děj mimovolní, na toto 

„podráždění“ odpoví každé dítě a to adekvátně svým schopnostem. Z hlediska časové 

náročnosti jsme v průběhu celého období testování mohli pozorovat zkracování se 

časového intervalu potřebného pro provedení vyšetření jednoho kojence. Potvrdili jsme 

si tak, že je pro realizaci námi vybrané metody důležitá praxe, osvojení si manévrů, což 

následně pozitivně působí na snížení doby testování. Jedním z negativních argumentů 

proti tomuto postupu je právě časová náročnost, kterou však můžeme částečně 

eliminovat zmíněným nácvikem. Stěžejní je samozřejmě i znalost očekávaných reakcí 

a toho, co bychom v daném věkovém období měli vidět. Nezanedbatelným prvkem, dle 

našeho mínění, se stal i faktor prostředí. Příprava před jeho započetím spočívala mimo 

jiné i v hospitacích na dětské klinice ve FN Motol, kde probíhala vyšetření kojenců dle 

Vojtova přístupu. Jak bylo již zmíněno výše, vlastní výzkum probíhal v domácím 

prostředí, které bylo danému jedinci nejbližší. V porovnání těchto dvou zkušeností se 

nám ve druhém zmíněném případě podařilo téměř eliminovat vliv stresu např. 

z neznámého okolí, cizích hraček či samotné podložky, která se nejevila jako jemu 

vlastní. Vzniknul proto prostor pro co nejpřirozenější projev a zkrátil se tak čas, za který 

dítě mělo možnost předvést všechny své dovednosti. 
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Výzkum probíhal na skupině 8 dětí s fyziologickou prenatální, perinatální, 

postnatální anamnézou. Ze studie byla použita data z vyšetření u 341dětí během prvního 

týdne, u 128 dětí v pátém týdnu a u 114 dětí ve třetím měsíci. Předlohou nám byl již 

zmíněný diagnostický systém dle Vojty. Netestovali jsme všechny jeho položky, ale 

pouze vybrané parametry posturální aktivity typické pro každý trimenon a jen některé 

reflexy v kombinaci s polohovými reakcemi. Z reflexů jsme zvolili zástupce reflexních 

úchopů, kdy jsme předpokládali jejich souvislost s vývojem opěrné funkce nohy a ruky. 

Dále to byl Galant reflex a jeho vazba na proces vzpřimování, reflex suprapubický 

a extenční zkřížený se vztahem k aktivaci trupu a dolních končetin. Setkání probíhala 

vždy na konci každého trimenonu, celkem pětkrát. 

 Během hodnocení jsme se nejprve zabývali výskytem a sílou jednotlivých 

primitivních reflexů. V grafech jsou uvedeny jednak data ze současného výzkumu, ale 

i data ze studie z roku 2001-2003. Studie nám přináší výsledky pro období v prvního 

týdnu, v pátém týdnu a ve třetím měsíci. Právě poslední zmiňovaný časový úsek 

můžeme porovnávat s našimi výsledky pro 1. TR, kde nalezneme odchylky u tří 

vyšetřovaných reflexů. Jedná se o Galant reflex, suprapubický a extenční zkřížený 

reflex. Jedním z důvodů může být subjektivní zátěž, kdy v rámci studie bylo vyšetření 

provedeno střídavě několika terapeuty, naproti tomu v současném výzkumu testování 

prováděla pouze autorka. Roli zde může hrát i časový faktor. Starší data byla získána 

v průběhu 3. měsíce života, zatímco my jsme hodnotili děti na konci tohoto měsíce. 

Nicméně asi nejzajímavější situace nastala u reflexních úchopů ruky a nohy, kdy jsme 

nacházeli jejich přítomnost až do konce 3. trimenonu. Všechny ostatní reflexy jsme 

nezaznamenali déle než do konce 1. trimenonu. Z tohoto důvodu jsme se pak podrobněji 

věnovali právě RÚR a RÚN. Zkoumali jsme dynamiku, s jakou prochází celým 

procesem vyhasínání. V období mezi 2. a 3. trimenon a 3. a 4. trimenon je dynamika 

RÚN oproti RÚR výraznější. Tento výsledek přikládáme faktu pozdějšího vyhasínání 

RÚN a spojitosti se začátkem vertikalizace, který nastává témeř o dva trimenony 

později než volní úchop ruky. Obdobné hodnocení jsme využili pro oblast polohových 

reakcí. Nejprve jsme se zabývali jejich průměrnou sílou. Výsledky nám ukazují totožné 

skóre u hodnocení Landau posturální reakce a posturální reakce Collis horizontal ve 

všech sledovaných obdobích. Do konce 3. trimenonu pozorujeme nárůst o stejnou 

hodnotu, posléze skóre zůstává konstantní. Jinak tomu je však v případě trakčního testu. 

Zde se průměrná síla nemění až do konce 3. trimenonu, o něco se navyšuje na konci 
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4. trimenonu, dále zůstává konstantní. Na tomto faktu neshledáváme nic znepokojivého, 

první dva zmíněné jevy jsou si ve svém průběhu a trvání podobnější než s reakcí 

zbývající. Během zkoumání dynamiky těchto procesů jsme došli k výsledkům, které se 

daly predikovat již z výše popsané situace. Potvrdili jsme si, že změny sousedních 

hodnot u jednotlivých dětí nastávaly u LPR a CHPR nejvíce, a zároveň stejně u obou 

reakcí, mezi 1. a 2. TR a 2. a 3. TR. Tyto změny proběhly u trakčního testu o trimenon 

déle, čili nejmarkantnější byly v období mezi 2. a 3. TR, o něco méně závažné mezi 

3. a 4. TR. Po celkovém zhodnocení těchto jevů, jsme pro další výpočty museli vyřadit 

hned dvě hypotézy. Jednalo se o hypotézu H40 a H50 a to z důvodu absence dat, která by 

zajistila možnost dalšího rozboru. Tento nedostatek nastal v oblasti suprapubického 

a extenčního zkříženého reflexu, kdy jsme tyto jevy až na výjimky nepozorovali již při 

prvním vyšetření. Díky doplňujícím datům ze studie si však můžeme udělat obrázek 

o tom, proč tomu tak je. Prakticky celý dynamický proces zakončený vyhasnutím těchto 

reflexů se odehrává v období od narození právě do konce 1. TR. Proto jsme nebyli 

schopni jednotlivé vzájemné vztahy porovnat. Dle našeho názoru by toto téma mohlo 

být námětem k podrobnějšímu zpracování tohoto, kdy by se vyšetření prováděla např. 

v kratším časovém úseku, ale častěji. Poté by bylo možné detailněji zachytit pozitivitu 

či negativitu jednotlivých projevů. Ostatní hypotézy následně prošly důkladnějším 

zkoumáním. K tomu jsme využili jednak grafické znázornění, které nám napovědělo, 

jakým směrem by se mohly výsledky ubírat. Domněnky jsme si poté ověřili pomocí 

Fisherova testu, jehož pomocí jsme spočítali pravděpodobnost pozorovaného výsledku 

za předpokladu nulové hypotézy. Na základě této hodnoty jsme každou z hypotéz buď 

přijali či zamítli (viz Výsledky). Souhrnně lze říci, že nulovou hypotézu jsme zamítli 

pouze v prvním případě, kdy jsme signifikantně prokázali vztah mezi reflexním 

úchopem ruky a posturální reakcí Collis horizontal. Ostatní nulové hypotézy jsme 

z výše zmíněných důvodů zamítnout nemohli, tudíž jsme signifikantně vzájemný vztah 

mezi dalšími položkami nepotvrdili. Výsledky nás utvrdili v tom, že tři měsíce jsou ve 

vývoji kojence dlouhá doba. Za tento čas dojde k zásadním změnám, což nám ještě více 

ukazuje naléhavost rané diagnostiky do prvních 3. měsíců života.  

Data nám nepřinesla odpověď, zdali máme změnit formu vyšetřovacího 

formuláře nebo ne, tak abychom postihli co nejcitlivěji eventuelní poruchu hybnosti 

a získali informaci o efektu terapie a prognóze budoucích funkčních pohybových 

dovedností dítěte. Zatím se nám zdá dostačující detailnost položek uvedených na 
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podkladě diagnostického systému dle Vojty. Navrhovali bychom jen drobné úpravy, 

a to v 1. trimenonu, kdy bychom doplnili výčet charakteru opěrné báze, např. opora 

o symfýzu, opora o distální či proximální část předloktí. Na konci 2. trimenonu bychom 

nehodnotili přímo pozici na boku, která u kojence toho věku ještě není jistá, ale spíše 

jestli touto polohou projde, neprojde. Co se týče 5. trimenonu, váhali bychom se 

zařazením polohy na břiše. Zdravý jedinec už má k dispozici v tomto období daleko 

vyšší a pro něj zajímavější pozice. Polohu na břiše tak málokdy použije pro funkční hru, 

poznávání okolí. Ale otázkou je, jak by situace vypadala u jedince s opožděným 

psychomotorickým vývojem. 

Potvrdili jsme si, že diagnostický systém dle Vojty je velmi kvalitní a potřebný 

zvláště pro ranou diagnostiku dítěte. Zde by se měl uplatňovat v co nejvyšší míře. Další 

časové úseky nám v podstatě jen ověřily správnost směru, kterým se vývoj ubíral. 

Nutno podotknout, že jsme testovali fyziologickou skupinu dětí. Samozřejmě u jedinců 

s pohybovou odchylkou jsou důležitá i pozdější vyšetření a jejich vzájemné porovnání. 

Vše nám tak naznačuje, že by bylo na místě toto neurovývojové vyšetření zvalidizovat, 

standardizovat, o což bychom se rádi do budoucna pokusili. První kroky k tomu vedly 

již v rozsáhlých studiích z 80. let, o které se zasloužili autoři Tomi (1985) a Costi 

(1983). Ti došli na ohromném vzorku dětí ke stejným závěrům jako samotný Vojta. I to 

nám ukazuje, jak je tato diagnostika kvalitní a vhodná pro vyšetření i následné 

zhodnocení efektu terapie. Brzké zahájení intervence vede k dřívější možnosti ukončení 

terapie. Díky ucelení celého systému by se jeho osvojení mohlo snadněji prosadit 

v praxích pediatrů, neurologů. 
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ZÁVĚR 

 

Časná diagnostika nám pomáhá ověřit správný psychomotorický vývoj. 

Teoretická část shrnuje poznatky o této oblasti, kdy hovoří o jednotlivých 

komponentách, výstupu vyšetření, ale i o řízení cílené motoriky a posturální kontroly. 

Diplomová práce měla za cíl ověřit vzájemný vztah mezi posturální aktivitou, 

posturální reaktibilitou a primitivní reflexologií. Pro hodnocení jednotlivých parametrů 

jsme vycházeli z diagnostického Vojtova systému. Dle tohoto systému a naší empirie 

jsme pro testování vybrali jen některé položky posturální aktivity, některé reflexy 

v konkrétní kombinaci s polohovými reakcemi. Zvolili jsme tříměsíční intervaly mezi 

jednotlivými setkáními. Testu byla podrobena fyziologická skupina 8 dětí, tedy dětí 

narozených v termínu, u kterých jsme v  prenatální, perinatální, postnatální anamnéze 

neshledali známky patologie. Data ze studie pracují s počtem 341 dětí v prvním týdnu, 

128 dětí v pátem týdnu a 114 dětí ve třetím měsíci života. 

Výzkum potvrdil signifikantní vztah mezi dynamikou reflexního úchopu ruky 

a reakcí Collis horizontal. V rámci ostatních hypotéz jsme stejný závěr nepotvrdili, 

nejednalo se o signifikatní souvislost. I přesto se jedná o vývoj normální, což jsme si 

ověřili pomocí posturální aktivity. Pohybové modely jak v hrubé tak v jemné motorice 

se neustále zdokonalovaly, postupovaly k modelům vyšším, kdy každé dítě dosáhlo 

samostatného stoje a sociální bipedální lokomoce. 

Potvrdili jsme si, že diagnostický systém dle Vojty je velmi kvalitní a potřebný 

zvláště pro ranou diagnostiku dítěte. Vše nám tak naznačuje, že by bylo na místě toto 

neurovývojové vyšetření zvalidizovat, standardizovat, o což bychom se rádi do 

budoucna pokusili. Jeho osvojení by tak snadněji mohlo prosadit i v řadách pediatrů, 

neurologů. 
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Příloha č. 2 : Vyšetřovací formulář pro 2. trimenon 
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Příloha č. 3 : Vyšetřovací formulář pro 3. trimenon 
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Příloha č. 4 : Vyšetřovací formulář pro 4. a 5. trimenon 
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Příloha č. 5 : Vyšetřovací formulář pro posturální reaktivitu 
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