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Abstrakt
Název:

Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální stabilitu

Cíle práce:

Hlavním cílem je provést kvantitativní výzkum dechových parametrů

a specifikovat mechanické parametry pro porovnání vlivu zvýšeného nároku posturální
stability na dech, připravit správnou metodiku výzkumu a provést samostatné měření.
První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní zpracování dané problematiky.
Ve druhé, speciální části, byl proveden výzkum, kde jsme snímali dechové parametry
ve stoji na zemi a na úseči a pozice jednotlivých bodů ve 3D prostoru.
Metody:

1. Měření dechových parametrů plic pomocí spirometrie
2. Měření definovaných bodů v 3D prostoru pomocí technologie Qualisys.

Bylo měřeno klidové a vědomě prohloubené dýchání při stoji na zemi a při stoji
na balanční podložce. Celkem byly provedeny 4 měření po 20 sekundách. Experimentu
se zúčastnilo 14 probandů ve věku 22 – 31 let, 10 žen a 4 muži. Průměrný věk probandů
byl 24,5 let, průměrná výška byla 172,5 cm, průměrná hmotnost 68,6 kg. Z výzkumu byli
vyřazeni probandi, jejichž profesionální aktivity byly závislé na dýchání. Předem byli
vyloučeni kuřáci, profesionální hráči dechových nástrojů, vrcholoví sportovci, těhotné
ženy, děti, osoby s chronickým onemocněním dýchacích cest, onemocněním CNS, osoby
s motorickým omezením, či úrazem hrudní páteře v anamnéze. Byly snímány pasivní
markery v oblasti kotníků, processus spinosus L5 a C7.
Výsledky:

Objektivně se podařilo prokázat teorii obráceného kyvadla, kdy při

vzpřímeném stoji dosahují výše položené markery delší dráhy, než segmenty uložené
níže. Zároveň však při stoji na úseči platí, že dolní končetiny díky většímu počtu bodů
volnosti mohou tlumit drobné disturbance a marker v oblasti L5 vykazoval při stoji na
úseči nejmenší dráhu. Dále se nám podařilo prokázat vliv vnitřních rušivých odchylek na
stabilizaci stoje, protože dráhy trajektorie jednotlivých markerů se při prohloubeném
dechu vždy zvýší. Dechové objemy nevykázaly výrazně větší rozdíly mezi stojem
na zemi a na úseči.
Klíčová slova: Dýchání, plicní objemy, posturální stabilita, rovnováha, balance,
obrácené kyvadlo

Abstract
Title: Breathing and its parameters in increased demands on postural stability
Aims: The main objective is to carry out a quantification research of wind parameters
and specify mechanical parameters to compare the effect of increased postural stability
claim for breath, prepare the correct research methodology and carry out independent
measurements.
The first part of the thesis is focused on the search process of the issue. In the second part
of special research was done, where we panned respiratory parameters while standing on
the ground and on unstable platform and position of markers in 3D space.
Methods:

1. Measurement of respiratory parameters using lung spirometer
2. Measurement of defined points in 3D space using Qualisys technology

We measured quiet breathing and consciously deep breathing when standing on the
ground or when standing on a balance pad. Total 4 measurements were carried out after
20 seconds. The experiment involved 14 probands aged 22-31 years, 10 women and 4
men. The average age of the probands was 24.5 years, mean height was 172.5 cm and
mean weight 68.6 kg. From our study were excluded smokers, professional players of
wind instruments, professional athletes, pregnant women, children, people with chronic
respiratory disease, CNS disorders, persons with motor limitations, or thoracic spine
injury in anamnesis. We scanned passive markers in the ankle, processus spinosus C7 and
L5.
Results: Objectively, we managed to prove the theory of inverted pendulum. Markers
which were situated higher reached longer distance than markers situated below. The
lower limbs due to a greater number of points of loose can absorb a small disturbances
therefore the L5 marker had the shortest distance during the measurements on the unstable
platform. Furthermore, we were able to prove the influence of internal disturbing
deviations to stabilization process because the distance travelled of each markers always
grown when breath was increased. Tidal volumes did not show significantly greater
differences between stands on the floor and on the unstable platform.

Key words: breathing, lung volumes, equilibrium of vertical posture, inverted
pendulum
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1 Úvod
Dýchání je jedna z nejdůležitějších funkcí lidského těla. Udržuje život poskytováním
kyslíku pro metabolismus a odstraňuje vedlejší produkty. Dýchání také ovlivňuje řízení
motoriky, posturální stabilitu a hraje důležitou roli při psychické regulaci. Dýchání může
ovlivnit homeostatické funkce systému, autonomní nervový systém, oběhový systém a
metabolismus. Změna dýchání ovlivňuje lidské životy různými příznaky, které mohou
přímo či nepřímo ohrožovat lidské zdraví. Účinnost dýchání může být negativně
ovlivněna svalovou dysfunkcí, nemocí či psychickým stresem.
Posturální stabilita je schopnost udržet tělo ve vzpřímené pozici a přitom reagovat na
změny vnitřních a vnějších sil tak, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy a tím
k nedobrovolnému pádu.
V posledních letech je problematika posturální stability zkoumána z mnoha hledisek.
Poruchy posturální stability nejsou problémem jednotlivce, ale představují celosvětově
výrazné zvýšení nákladů na zdravotní péči. U starších lidí tyto poruchy omezují
schopnost sebeobsluhy, lokomoce, zvyšují též riziko pádů s často závažnými následky.
U mladších lidí a dětí se v současné době velmi často setkáváme s četnými centrálně
koordinačními poruchami a vadným držením těla. Naše již tak nestabilní tělo s vysoko
položeným těžištěm je dále „destabilizováno“ těmito patologickými parametry,
se kterými se musí řídicí systém vyrovnat. Posturální a dechový systém mají hodně
společného a často jejich funkce velmi úzce spolupracují. Kromě posturálních patologií
se běžně ve fyzioterapeutické praxi setkáváme s různými patologiemi dýchání. Mezi
velmi častou patologii patří dýchání pouze do horní části hrudníku, při kterém jsou
i při klidovém dýchání nadměrně užívány pomocné nádechové svaly, či dýchání pouze
do břicha za současného povolení břišní stěny, kdy je stabilizační systém páteře inaktivní.
Posturální stabilita je jev, jež je v rehabilitační praxi běžně zkoumán. V průběhu
rehabilitace se běžně setkáváme například s tréninkem posturální stability v různých
vývojových pozicích či s využitím balančních ploch. Je literárně podloženo, že dechové
pohyby přímo ovlivňují držení těla.
Vycházíme-li z předpokladu že „funkce tvoří orgán“ (Véle, 2010), ovlivňuje dýchání
posturální stabilitu a posturální stabilita zase dýchání.
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Předmětem našeho zkoumání je, do jaké míry se projeví kompromis mezi ventilací a
posturální stabilitou ovlivňující dechové parametry. Projeví se to, že nejsme ve stabilní
pozici na našem dýchání a je možné ozřejmit tento jev pomocí námi zvolených
parametrů?
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zdali zvýšené nároky na posturální stabilitu
ovlivní dechové parametry a navrhnout vhodnou metodiku výzkumu, kterou bude tato
změna zachytitelná, popřípadě specifikovat mechanické parametry, které budou vhodné
pro pozorování vlivu zvýšeného nároku posturální stability na dech a pozorování
posturální strategie u jednotlivých probandů.
První část diplomové práce je zaměřena na rešeršní zpracování dané problematiky.
Ve druhé, speciální části, byl proveden výzkum, kde jsme celkem ve 4 měřeních snímali
dechové parametry ve stoji na zemi a na úseči.
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2 Teoretická část
První část diplomové práce se zabývá teoretickým zpracováním dostupné literatury, která
se zabývá dechovou a posturální problematikou.

2.1 Anatomické aspekty dýchání
2.1.1 Dýchací soustava
Dýchací soustava člověka slouží k výměně plynů mezi krví a vnějším prostředím. Děj
probíhá rytmicky a skládá se ze dvou fází – inspirační, nádechové, kdy je vzduch přiváděn
dýchacími cestami do plic a expirační, výdechové, kdy vzduch z plic uniká do zevního
prostředí (Merkunová, Orel, 2008).
Z vývojového hlediska se dýchací soustava vyvíjí současně s trávicí soustavou
a pomocí měkkého a tvrdého patra je v průběhu vývoje definitivně oddělena dutina ústní
od dutiny nosní. Dýchací soustavu dělíme na horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací a
plíce (Čihák, 2011).
2.1.2 Kosterní aparát
Kostra hrudníku je tvořena dvanácti hrudními obratli, hrudní kostí a dvanácti žebry.
Hrudní obratle jsou charakteristické trojúhelníkovitým tvarem obratlového těla
a přítomností kloubních ploch pro spojení se žebry na příčných výběžcích (Dylevský,
1995).
Žebra jsou obloukovité kosti, které se pomocí hlavičky pohyblivě připojují k hrudní
páteři. Zepředu kostní hmota žeber přechází v chrupavku, pomocí které jsou žebra posléze
připojena k prsní kosti zepředu. Prvních sedm párů žeber, pravá žebra, jsou připojena
k prsní kosti přímo. Další tři páry žeber, nepravá žebra, jsou připojeny vždy k vyššímu
pravému žebru a poslední dva páry žeber, volná žebra, zůstávají s prsní kostí nespojeny
a končí mezi svalstvem břišní stěny (Dylevský, 2011).
Hrudní kost je plochá hmatná kost umístěná na přední straně hrudního koše, ke které se
pomocí chrupavky připojují pravá žebra (Dylevský, 2011).
Tvar hrudníku, který je formován až po narození, je dán tvarem, sklonem a křivostí žeber.
Hrudník novorozence je kuželovitého tvaru a jeho průřez je téměř kruhový. Astenický
(dlouhý) tvar hrudníku je typický v dospělosti. Pro tento typ hrudníku je charakteristické
12

předozadní oploštění a relativně dobrá ventilační výkonnost. Nalézáme velký rozdíl
obvodu mezi nádechem a výdechem a malé mezižeberní prostory. Opakem astenického
hrudníku je hrudník soudkovitý, který má velmi malé ventilační možnosti. Prostory mezi
žebry jsou široké a žebra probíhají typicky horizontálním směrem (Dynamika dýchání
1999; Čihák, 2011)
Spojení na hrudníku dle Čiháka (2011)
Žebra jsou k páteři připojena pomocí dvojitého kloubu, vznikají pak níže uvedená
skloubení:
-

Costovertebrální skloubení spojuje žeberní hlavice s obratlovými těly

-

Costotransversální skloubení spojuje žeberní hrbolky s příčnými výběžky obratlů.

Spojení žeber z přední strany:
-

Sternocostální skloubení je skloubení mezi žebry a sternem

-

Interchondrální skloubení spojuje 7. až 10. žebro pomocí chrupavek.

2.1.3 Svalový aparát
Inspirační svaly
Hlavními inspiračními svaly jsou (Véle, 2006):
-

Bránice

-

Mm. intercostales externi

-

Mm. levatores costarum

Pomocnými inspiračními svaly jsou (Véle, 2006):
-

Svaly

šíjové

–

mm.

scaleni,

mm.

suprahyoidei,

mm.

infrahyoidei,

m. sternocleidomastoideus
-

Svaly hrudníku – mm. pectorales, m. serratus anterior et posterior superior,
m. lattissimus dorsi

-

Svaly zádové – m. iliocostalis, m. errector spinae, krátké hluboké zádové svalstvo

Expirační svaly
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Hlavní expirační svaly (Véle, 2006):
-

M. intercostales interni

-

M. sternocostalis

Pomocné expirační svaly (Véle, 2006; Véle, 2012):
-

Svaly břišní - m. rectus abdominis, m. obliqus abdominis internus, m. obliqus
abdominis externus , m. transversus abdominis a m. quadratus lumborum.

-

Svaly pánevního dna - m. levator ani, m. coccygeus a mm sacrococcygis ventralis
a dorsalis.

-

Svaly zádové – m. iliocostalis pars inferior, m. errector spinae, m. serratus
posterior inferior

Bránice
Je hlavní nádechový sval. Svou aktivitou, která je hlavním zdrojem síly pro nádech,
vytváří v hrudní dutině podtlak a přetlak v dutině břišní. Pracuje v přímém vztahu
s břišními svaly a se svaly pánevního dna v průběhu celého dechového cyklu. Jedná se
o plochý sval, jež je kopulovitě klenutý do hrudní dutiny a rozděluje tak tělesnou dutinu
na hrudní a břišní část. Anatomicky se skládá z několika částí, které funkčně mohou
pracovat společně či samostatně. Funkčně lze sektory bránice rozdělit do čtyř částí:
dorsální sektor, dva laterální sektory a sternální sektor (Véle, 2012).
Horní, výdechová, pozice bránice je zároveň její klidovou polohou. Dolní, nádechová,
pozice je aktivní a je vymezena délkou vazivových snopců mediastina, tlakem v dutině
břišní, jež vzniká díky kooperaci bránice s břišními svaly a svaly pánevního dna. Kromě
této skutečnosti je bránice zapojena i ve spolupráci s vnitřním stabilizačním systémem,
které představují krátké a dlouhé svaly páteře (Véle, 2012).
Dle Véleho (2012) je pohyb v dané části břišní dutiny sdružen s pohybem určité části
bránice
-

Pohyb sternální částí bránice je sdružen s pohybem epigastria.

-

Pohyb costální částí bránice je sdružen s pohybem mezogastria.

-

Pohyb dorsální částí bránice je sdružen s pohybem hypogastria.
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2.2 Fyziologické aspekty dýchání
Dýchání (respirace) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého
mezi organismem a externím prostředím. Projevem tohoto procesu navenek je dech.
Dýchání představuje rovněž kaskádu chemických reakcí v buňkách, které se označují
jako buněčné dýchání, tedy užití kyslíku k oxidaci organických molekul a k výrobě ATP
(Křivánková, Hradová, 2009; Paleček, 1999).
Křivánková a Hradová dělí proces dýchání na tři fáze. Zevní dýchání, kdy se uskutečňuje
výměna plynů mezi zevním prostředím a krví. Transport plynů, kdy je na hemoglobin
v krvi navázán kyslík nebo oxid uhličitý. Vnitřním, neboli tkáňovým dýcháním, se
definuje výměna plynů mezi buňkami a krví (Křivánková, Hradová, 2009).
Každý den provede průměrný člověk 21000 nádechů. Dýchací svaly se připojují na
hrudní stěnu a mění tak její tvar, díky čemuž dochází ke změně tlaku v intrapleurálním
prostoru. Dýchání je koordinovaná reakce několika svalových skupin – bránice,
skalenových svalů, mezižeberních a břišních (Courtney, 2009).
Dýchání, na rozdíl od příjmu potravy či vody, nelze bez závažných následků přerušit na
dobu delší než několik minut. Organismus totiž nemá nutné zásoby kyslíku. Všechen
kyslík, který je organismu k dispozici v momentě přerušení respirace, se nachází
v plicních sklípcích (25%), kyslík navázaný v krvi (60%) a kyslík rozpuštěný v tkáních a
navázaný na myoglobin (15%). Průměrné rezervní zásoby tedy představují 1100ml
kyslíku, což při klidové spotřebě 250ml kyslíku za minutu, představuje 4-7 minutovou
rezervu (Paleček, 1999).
2.2.1 Ventilační parametry
Dýchání a funkce plic jsou klinicky hodnoceny na základě parametrů plicních objemů
a kapacit. Tyto hodnoty jsou závislé na fyzikálních a mechanických vlastnostech
hrudního koše, plic a respiračního svalstva.
Hodnotíme níže uvedené parametry. Uváděné hodnoty objemů jsou průměrem konkrétní
hodnoty a u jednotlivců se jejich hodnota liší v závislosti na hmotnosti, stáří, trénovanosti,
pohlaví a celkovém zdravotním stavu (Trojan, 2003, Bartůňková 2010):
-

Statické plicní objemy

-

Statické plicní kapacity
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-

Dynamické plicní objemy

Statické plicní objemy
Dechový objem (VT) je objem jednoho vdechu a výdechu, obvyklá klidová hodnota
je 0,5 litru. Součástí dechového objemu je anatomický mrtvý prostor, což je anatomický
objem vzduchu obsažený v dýchacích cestách až po terminální bronchioly. U průměrného
dospělého muže činí tento prostor asi 150 až 200 ml a nepodílí se přímo na výměně
dýchacích plynů. Jedná se o objem vzduchu, který zůstane v dýchacích cestách
a nedostane se do plicních alveolů. Objem vzduchu v plicních alveolech, kde neprobíhá
výměna dýchacích plynů, může hodnotu anatomického mrtvého prostoru zvyšovat. Pak
hovoříme o fyziologickém (funkčním) mrtvém prostoru.
Expirační rezervní objem (ERV) je objem, který lze za volního úsilí maximálně
vydechnout přes hodnotu klidového výdechu. Obvyklá hodnota 1,1 litru.
Inspirační rezervní objem (IRV) je objem, kterého lze dosáhnout maximálním nádechem
za volního úsilí nad klidový vdech. Obvyklá hodnota je 3,1 litru.
Reziduální objem (RV) je objem, který zůstává přítomen v plicích i po maximálním
volním výdechu. Obvyklá hodnota 1,2 litru.
Statické plicní kapacity
Vitální kapacita (VC) je objem vzduchu, který lze maximálně vydechnout po
maximálním možném nádechu. Jedná se o součet hodnot VT, IRV a ERV. Obvyklá
hodnota u mužů 4,5 – 5,0 litru, u žen 3,0 – 4,0 litru.
Celková plicní kapacita (TLC) je objem vzduchu v plicích po maximálním nádechu.
Jedná se o součet vitální kapacity a reziduálního objemu.
Funkční reziduální kapacita (FRC) je objem vzduchu, který v plicích zůstává po klidném
výdechu. Součet hodnot RV a ERV. Obvyklá hodnota 2,5 litru
Dynamické plicní objemy
Pro výměnu plynů mezi organismem a vnějším okolím hrají důležitou roli kromě
statických objemů i objemy vzduchu ventilované za časovou jednotku.
Minutová ventilace plic (VE) je množství vzduchu vydechnutého z plic v průběhu
klidového dýchání za jednu minutu. VE = VT . f (f = počet dechů za minutu). Průměrná
hodnota je 8 litrů za minutu.
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Maximální minutová ventilace (MMV, Vmax) je maximální možné množství vzduchu,
jenž může být ventilováno za jednu minutu usilovného dýchání. Normální hodnota MMV
je 125 – 170 litrů za minutu.
Jednovteřinová vitální kapacita (FEV 1) je maximální objem vzduchu vydechnutý během
jedné vteřiny.
Výsledné naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do spirogramu, což je spirometrická
křivka zobrazující závislost změny objemu v čase. Na obrázku níže je vidět spirogram
s grafickým zpracováním statických plicních kapacit.

Obrázek 1 Spirogram (převzato z Funkční vyšetření kardiorespiračního systému, 2011)

2.2.2 Dýchání při zátěži
Spotřeba kyslíku je závislá na typu a intenzitě zátěže. Na celkové spotřebě kyslíku se
podílí i velikost a počet svalů, jež jsou do činnosti zapojeny. Jelikož se organismus snaží
zachovat i při pohybu fyziologické hodnoty, snaží se oxidačními pochody zajistit dostatek
energie. V případě, že tyto mechanismy nejsou schopny požadavky organismu zajistit,
nastupuje neoxidační glykolýza, jejíž výsledným produktem je kyselina mléčná. Stoupá
i dechová frekvence a s ní i dechový minutový objem. Při vyšší zátěži jsou zapojovány
pomocné nádechové svaly hrudní, krční a břišní (Paleček, 1999).
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2.2.3 Hloubka dechu
Hloubka dechu, jeho frekvence a intenzita mají velmi úzký vztah k mnoha funkcím
v lidském těle. Je-li dechové cvičení prováděno v klidu s hlubokým dýcháním, dochází
ke zvyšování dráždivosti centrální nervové soustavy (CNS) a může vést až ke vzniku
alkalózy, jež se projevuje vznikem křečí či psychickou podrážděností. Prohloubené
dýchání v leže je využíváno k diagnostice epilepsie (Véle, 2012).
Příkladem ovlivnění CNS pomocí hloubky dechu je holotropní dýchání. Pojem holotropní
dýchání, byl prezentován českým psychiatrem Grófem v 70. letech 20. století a popisuje
vyvolání jiných stavů vědomí pomocí intenzivního dýchání či zadržování dechu (Grof,
Grofová, 2011).

2.3 Kineziologie dýchání
Dýchání udržuje nejen základní metabolické procesy, ale ovlivňuje i držení těla (posturu).
Dech je odedávna spojován s nehmotným projevem duše oživujícím lidské tělo. Duch
se z těla odděloval při posledním výdechu, protože se zástavou dechu vyhasíná i život.
Řečtí badatelé přiřazovali dechu rozumovou vlastnost průvodce, jež doprovází duši. Dech
zaujímá své specifické místo hned z několika hledisek – nezastupitelný metabolický
proces, úzké spojení s duchovním světem či rozumová činnost (Véle, 2012).
Dechové pohyby za běžné situace probíhají automaticky, avšak, je-li to potřeba, při řeči,
hře na hudební nástroj, zpěvu, či jiné další činnosti, je možno dech podřídit volní kontrole
a upravovat jeho projevy. Hlavní úlohou dechových pohybů je výměna plynů. Mezi další
důležité projevy dýchání patří komunikační složka řeči (Véle, 2012).
Dechové pohyby jsou ovlivňovány nejen vnitřním a vnějším prostředím, ale i stavem
mysli. Radost působí extenzi těla a zvyšuje dechové pohyby. Depresivní ladění
se projevuje flekčním držením těla, jež omezuje dechové pohyby. Tento vztah je možno
aplikovat obousměrně, ovlivněním dechu lze působit i na psychiku a tím i ovlivňovat
posturu. Dechové pohyby šetrně mobilizují všechny pohyblivé segmenty páteře do flexe
a extenze. Pokud jsou ještě doplněny chůzí, dochází k torzi páteře, proto je chůze vhodná
jako prevence bolestí a pohybových omezení páteře (Véle, 2012).
Rytmicky opakující se dechové pohyby mohou ovlivňovat postavení a držení těla a tím
se podílejí na posturální funkci. Kromě vlivu na posturu, mají dechové pohyby vliv i na
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dráždivost nervového systému. Při výdechu dochází ke svalovému útlumu a relaxaci. Při
nádechu je nervová soustava stimulována a postura je současně stabilizována, k tomuto
jevu dochází i za situace, kdy je výdech prováděn proti odporu (zpěv, hra na hudební
nástroj). Dýcháním můžeme ovlivnit i mysl, proto je dech nedílnou součástí
terapeutických intervencí pro navození fyziologického stavu těla či mysli (Véle, 2012).
Břišní orgány jsou při dýchání rytmicky stlačovány a uvolňovány, což podporuje
významně jejich funkci (Véle, 2012).
2.3.1 Nádech
Fáze nádechu lze dle Véleho (2012) rozdělit do třech částí:
1. Bránice je aktivně stahována dolů a tím je stlačována dutina břišní. Břicho
se mírně vyklenuje a dolní žebra se rozvíjejí do stran v momentě, kdy je pohyb
bránice zastaven zvýšeným nitrobřišním tlakem za současné aktivity
m. transversus abdominis a ostatních břišních svalů, které omezují pasivní
vyklenutí břišní dutiny, jež je typické pro ochablou břišní stěnu.
2. V plicích klesá tlak a vzduch proudí dýchacími cestami do plic. Díky izometrické
aktivitě břišní stěny a pánevního dna stoupá nitrobřišní tlak. V tomto okamžiku
jsou aktivovány mezižeberní svaly, které, za současné spolupráce s bránicí,
pomáhají rozšiřovat hrudník.
3. Páteř je díky aktivitě bránice, pánevního dna a břišní muskulatury stabilizována
a dochází k jejímu napřímení. Uplatňuje se zde výrazný stabilizační a posturální
vliv dýchacích svalů. V poslední řadě jsou aktivovány horní žebra a nádech tak
postupuje kraniálním směrem.
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Obrázek 2 Pohyby žeber (převzato z Slawiková, 2012)

Obrázek

znázorňuje

pohyby

horních

a

dolních

žeber

v

costovertebrálním

a costotransversálním skloubení. Jejich společným pohybem je rotace okolo osy
XX´(na obrázku červená přímka), jež prochází centrem O v costotransversálním kloubu
a centrem O´ v costovertebrálním kloubu (na obrázku modrá přímka) (Kapandji, 2004).
Osa XX´ pro dolní žebra je více paralelně k sagitální rovině, proto dochází při elevaci
žeber ke zvětšování hrudníku zejména v transversálním směru (na obrázku písmeno l)
(Kapandji, 2004).
Osa YY´pro horní žebraje více paralelní k frontální rovině, proto při nádechu dochází
ke zvětšování hrudníku zejména v anterioposteriorním směru (na obrázku písmeno a)
(Kapandji, 2004).
2.3.2 Výdech
Výdechová vlna postupuje opět kraniálním směrem, ale současně inklinuje k flexi
osového orgánu. Plynulost tohoto manévru lze lehce ozřejmit plynulostí vyluzovaného
tónu. Ve vzájemném vztahu zde izometricky proti odporu zádových svalů pracují břišní
svaly, zejména m. transversus abdominis, jež přitlačuje břišní stěnu k páteři, a bránice
(Véle, 2012).
Apnoická pauza mezi nádechem a výdechem může být prodloužena a následně využita
pro facilitaci svalové kontrakce, či k jejich relaxaci, pokud je zařazena po výdechu (Véle,
2012).
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Při mělkém dýchání je vyšší podíl zapojení horní části břišní svaloviny (Véle, 2012).

2.4 Biomechanické aspekty dýchání
Při klidovém nádechu je do plic nasáván vzduch a objem hrudníku je zvětšován.
Hlavními svaly zabezpečujícími nádech jsou mm. intercostales externi a bránice. Při
kontrakci bránice dochází k jejímu zploštění a posunutí kaudálním směrem. Hrudní dutina
se zvětšuje a do plic je nasáván vzduch pasivně díky podtlaku v plicích. Břišní dutina
je vyklenována dopředu a břišní orgány stlačovány proti břišní stěně (Dylevský, 1995;
Dylevský, 2000). Na obrázku níže je znázorněn pohyb hrudního koše a tvar bránice
v průběhu dechového cyklu.

Obrázek 3 Tvar bránice a hrudního koše při dechovém cyklu (převzato z Diaphragm,
2013)

Při prohloubeném nádechu se v úvodu uplatňuje stejný princip, jako u klidového dýchání.
Bránice je maximálně kontrahována a díky tomu klesají brániční klenby níže, než
při klidovém dechu. Bránice je oddálena od hrudní stěny a sinus costodiaphragmaticus
se

rozvíjejí.

Díky

tomu

se

zvětší

nitrohrudní

objem

a

do

rozevřených

costodiafragmatických úhlů jsou vtaženy okrajové části plic a plíce se tak mohou
rozvinout i v místech, která se při klidovém dýchání nerozvíjejí. Při fosírovaném inspiriu
se zapojují pomocné inspirační svaly m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales,
m. serratus anterior a mm. scaleni (Dylevský, 2000).
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Výdech je dle Dylevského (1995, 2000) pasivní děj, při kterém povolí kontrakce bránice
a vzduch je z plic vytlačován díky viskoelasticitě plic a hrudníku, jež se vracejí do svého
původního tvaru. Při usilovném výdechu nebo na konci výdechového manévru jsou
do mechanismu zapojeny i výdechové svaly, zejména břišní svalstvo a mezižeberní svaly.
U hlubokého výdechu nehraje vlastní elasticita plic zásadní roli. Véle (2012) dále uvádí
tvrzení, že výdech je při řeči, zpěvu či hře na hudební nástroje aktivní a je řízen vědomě,
stejně jako nádech.
Při nádechu se pohybuje hrudní páteř do retroflexe, žebra se zvedají, mezižeberní prostory
se zvětšují, orgány břišní stěny jsou bránicí vytlačovány a břicho se tak vyklene
do prostoru. Při výdechu je tomu naopak. Z celého popisu je tedy zřejmé, že pohyby
v hrudní páteři ovlivňují dynamiku dýchání a dýchání jako takové má nesporný vliv
na dynamiku páteře. (Dynamika dýchání, 1999; Véle, 2012)
K tomu, aby mohl v dýchacích cestách proudit vzduch, je nutné, aby vznikl tlakový rozdíl
mezi plicními aleveoly a zevním prostředím. Při nádechu dochází díky aktivitě svalů
ke zvětšení objemu hrudníku, a tím k poklesu interpleurálního tlaku z počáteční hodnoty
-2,5 mmHg až na -6mmHg. Vzduch je díky tomu nasáván do plic. Při výdechu je tlak
v plicích vyšší, než hodnota atmosférického tlaku, díky stahování elastických tkání plic
a hrudního koše. Díky tomu je vzduch vypuzován z plic (Šorfová, 2013)
2.4.1 Dechové odpory
Při samotném procesu dýchání je nutno překonat tři druhy odporů (Šorfová, 2013;
Sirbelnagl, Despopoulos, 2004; Trojan, 2003):
1. Elastický odpor plic a hrudníku, poddajnost, neboli compliance (C), určující
velikost objemové změny v plicích (Δ V) v závislosti na změně tlaku (Δ p).
C =

ΔV
Δp

[

l
kPa

]

Čím je hodnota poddajnosti vyšší, tím jsou plíce poddajnější, nižší hodnoty
determinují větší tuhost plic. Poddajnost plic u dospělého člověka odpovídá
hodnotě 2

l
kPa

. Níže uvedený obrázek ukazuje, jak lze poddajnost (compliance)

vyjádřit graficky.
Poddajnost lze také vyjádřit jako převrácenou hodnotu plicní elasticity
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C=

1
E

Elasticita respiračního systému odpovídá součtu elasticity plic (EL) a elasticity
hrudní stěny (EW)
E = EL + EW
2. Neelastický odpor tkání
3. Proudový odpor dýchacích cest je přímo úměrný rozdílu mezi atmosférickým
a intraalveolárním tlakem (tlakový gradient) a nepřímo úměrný proudu vzduchu.
Více než polovinu odporu zprostředkují horní dýchací cesty, zejména dutina
nosní. Tyto odpory jsou značně proměnlivé a mění se i v průběhu jednoho
dechového cyklu. Z celkového odporu připadá 50% na nos a ústa, 25% na farynx,
15% na tracheu a 10% na drobnější dýchací cesty.

4. a
Obrázek 4 Statická compliance (převzato z Sirberlnagl, Despopoulos, 2004)
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Obrázek 5 Dynamický tlakově objemový diagram (převzato z Sirberlnagl, Despopoulos,
2004)

2.5 Regulace dýchání
Regulace dýchání je řízená složitým zpětnovazebným systémem. Dýchání je řízeno
z dechového centra z prodloužené míchy, které má inspirační a expirační složku
(Dylevský, 2000).
Na řízení dechu se podílí nervový a chemický regulační systém.
2.5.1 Chemický regulační systém
Chemické řízení dýchání je založené na stanovení hodnoty koncentrace kyslíku (O2),
oxidu uhličitého (CO2) a vodíkových iontů (H+) v krvi.
Centrální chemoreceptory jsou uloženy billaterálně pod povrchem prodloužené míchy
a při vzestupu koncentrace H+ a CO2 v krvi stimulují přímo nervové buňky v mozkovém
kmeni (Ganong, 2005; Trojan, 2003).
Periferními chemoreceptory jsou karotická a aortální tělíska, která sledují stálou
koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a hemolymfě a udržují nervové regulační
mechanismy centrálního nervového systému. Jako první registrují aktuální potřebu
chemoreceptorů pro parciální tlak O2 a CO2. Průtok krve karotickým tělískem, které váží
2 g, je 0,04 l/min, což odpovídá 2000 ml na 100g tkáně za minutu. Průtok krve mozkem
na 100 g tkáně odpovídá 54 ml a ledvinou 420 ml. Po vyhodnocení putuje signál
k motoneuronům, které dále ovlivňují intenzitu ventilace (Šimek et al, 2004; Ganong,
2005).
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Při tělesné námaze se uplatňuje tzv. anticipační zpětná vazba. Při zvýšené námaze dochází
k aktivaci proprioceptorů ve svalech a šlachách, jež stimulují dýchání ještě předtím, než
dojde ke zvýšení parciálního tlaku CO2. Organismus je tak připraven na metabolickou
zátež a je schopen velmi pohotově eliminovat propad parciálního tlaku O2. (Šimek et al,
2004).
2.5.2 Nervový regulační systém
Dechové centrum se nachází v retikulární formaci v prodloužené míše a řídí základní
frekvenci dýchání a dechový rytmus. Kromě základní regulace může být dech a jeho
parametry ovlivněny i z vyšších etáží mozkových center, jako například hypotalamem,
limbickým systémem (ovlivnění dýchání emocemi), či mozkovou kůrou (ovlivnění
dýchání vědomě) (Bartůňková, 2010; Dylevský, 1995).
Nervus phrenicus, inervující bránici odstupuje ze segmentů C3 – C5, mezižeberní
svalstvo je inervováno z oblasti Th1 – Th7. Funkce dechového centra je řízena neurony
v oblasti prodloužené míchy a Varolova mostu a neurony pracují s informacemi
z mechanoreceptorů zkoumající napětí v plicní tkáni a dýchacích cestách. Při nádechu
jsou neurony inhibovány a dochází k expiraci, naopak při expiraci jsou neurony
stimulovány a dochází tak k nádechu (Trojan, 2003; Ganong, 2005).
Při dlouhodobém nedostatku kyslíku je stimulováno vyplavení erytropoetinu z ledvin, jež
se projeví zvýšenou produkcí erytrocytů (Bartůňková, 2010)

2.6 Postura
Slovo postura pochází z latinského slova „ponore“, což v překladu znamená „dát
či umístit“. V 16. století se přenosem přes Anglii a Francii v podobě „positus“ a „positura“
dostalo současnou podobu „postura“ (Pastucha, Filipičíková et al, 2013).
Pojem postura je ve svém kontextu velmi široký pojem. Nelze jeho souvislosti vnímat
pouze s rovnovážnou (balanční) funkcí či omezit její pojetí pouze na sed či stoj (Kolář,
2009).
Posturu je nutno chápat jako aktivní držení tělesných segmentů proti zevnímu prostředí,
nejvýznamněji proti působení gravitace. Postura není synonymem pro vzpřímený stoj, či
sed, ale je neodmyslitelnou součástí jakékoliv polohy těla (Kolář, 2009; Véle, 2012).
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Magnus v roce 1924 napsal: Postura provází pohyb jako stín (Kolář, 2009).
Do postury se promítá vlastní svalová harmonie. Podstatnou roli zde hraje však i psychika
a funkce CNS (Pastucha et al, 2013).

2.7 Řízení postury
Způsob řízení postury je zkoumán více než 150 let. Tělo se skládá z mnoha nestabilních
prvků, které na sebe nasedají, a jeho těžiště je uloženo poměrně vysoko. Vše
je balancováno na relativně malé stojné bazi. Tyto údaje vedou k myšlence, že zachování
vzpřímené pozice je řízeno CNS, která využívá informace získané v daném čase
pomocí vestibulárního, vizuálního a senzorického aparátu a po jejich zpracování zasahuje
prostřednictvím svalové aktivace do vzpřímené pozice (Schmid et al, 2004).
Systém řízení postury má tři složky (Vařeka a Vařeková, 2009):
-

Senzorická – propriocepce, exterocepce, zrak, vestibulární systém

-

Řídící – CNS (mozek a mícha)

-

Výkonná – pohybový systém, jehož funkci plní kosterní svaly, které jsou tzv.
křižovatkou mezi výkonným a senzorickým systémem, protože díky propriocepci
ze svalových vláken mají nezastupitelnou senzorickou funkci

Názory na podíl těchto 3 složek v řízení se u různých autorů liší. Někteří autoři vyzdvihují
zrakovou složku, jiní význam vestibulárního aparátu. Poslední experimentální práce
potvrzují, že rozhodující podíl na udržování posturální stability má propriocepce.
Vyřazení propriocepce má prý stejný dopad jako současné vyřazení zraku či
vestibulárního systému. Dle Vařeky (2002a), bývá také často přehlížena exterocepční
složka. Informace z Ruffiniho a Maissnerových tělísek slouží také k identifikaci míst
s různým tíhovým zatížením a jsou důležité pro kontrolu tření, které má na zajištění
posturální stability významný vliv (Vařeka, 2002a).
Pohledy na udržování rovnováhy vzpřímeného držení se liší. Jedna skupina vědců zastává
názor, že tělesná osa osciluje okolo hlezenního kloubu jako obrácené kyvadlo (Winter
1995, Richterová, 2011). Druhý pohled zastává názor, že vzpřímené držení je založeno
na řade překrývajících se segmentů, které jsou vzájemně propojeny svalovými skupinami
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a jsou pod určitou centrální a periferní kontrolou. Tyto segmenty jsou hlava, trup a dolní
končetiny (Richterová, 2011).
Stoj i chůze vyžadují komplikovanou souhru všech posturálně řídících mechanismů, jež
se podílejí na řízení rovnováhy. Pro zajištění rovnováhy je nezbytné, aby se vektor tíhové
síly promítal do oblasti opěrné baze. V minulosti byly mechanismy udržující rovnováhu
těla označovány za „postojové“ či „vzpřimovací“ reflexy (Trojan et al, 1991). Dle Véleho
(1995) je však nevhodné pro toto pojetí komplexních mechanismů užívat označení
„reflexy“. Horak (1997) uvádí, že řízení tělesné rovnováhy je cílené, plánované,
vycházející z prožitých zkušeností a přizpůsobivé. V rámci fyzioterapie poruch
rovnováhy lze využívat mnoho způsobů motorického učení – biofeedback, tělesné
cvičení, instruktáž pacienta, práce s motorickou zkušeností.
Strategii zajištění posturální stability lze dle Vařeky (2002b) rozdělit na proaktivní
(anticipatorní) typ a reaktivní typ. Reaktivní typ zahrnuje statickou a dynamickou složku.
Anticipatorní typ strategie je uplatňován v případě, že je očekáván rušivý moment –
například náraz do horní poloviny těla, přičemž v rámci této strategie dojde k přesunutí
těžiště těla ve směru, odkud očekávaný náraz přijde. Díky tomu dojde k většímu prostoru
pro následnou reakci (Vařeka, 2002b).
Statický typ strategie je představován zejména rovnovážnými (balančními) mechanismy,
pomocí nichž se řídící systém snaží udržet posturální stabilitu v rámci nezměněné
kontaktní plochy těla s podložkou. Tento typ reakce je využíván i v rámci terapeutických
technik (PNF, Bobath koncept, senzomotorická stimulace dle Jandy). Pokud statický typ
nestačí k udržení posturální stability, je řídícím systémem zvolena strategie dynamická –
například úkrok, zachycení se opory. Díky tomu dojde k přemístění kontaktní plochy, což
může být za mnoha situací výhodné. Pokud však ani dynamická strategie nevede
ke zvládnutí situace, řídící systém rezignuje na snahu udržet posturální stabilitu a zvolí
„preventivní“ řízený pád (Vařeka, 2002b).

2.8 Posturální funkce
Držení těla, neboli postura, je pro každého jedince individuálním a originálním projevem.
Vzpřímené držení těla je základní pracovní a komunikační polohou těla a její držení nám
může napovědět mnohé o zdraví jedince. Lidské tělo se skládá z mnoha rozdílných látek,
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které jsou všechny pohromadě uzavřeny v koženém pouzdře. Vzpřímená pozice stoje
je sice přirozenou pracovní polohou, avšak jedná se o pozici nestabilní. Důvodem
je relativně úzká baze a značná výška. Proto musí být stabilita vertikální polohy
udržována svalovou aktivitou, aby nedošlo k pádu (Véle, 2012).
Postura je komplexní pojem a v průběhu let byly prezentovány různé typy ideálů postury
– příkladem je Tyršův model správného držení těla s hyperextenzí hrudní páteře, jež je
již dávno překonán. Postura je výrazným etiopatogenetickým faktorem pro vznik různých
poškození pohybového aparátu, jelikož determinuje zatížení kloubu, tahové a třecí síly
vznikající v pohybovém aparátu. Ideální postura je ta, při které nastavení páteře, pánve a
hrudníku dovoluje optimálně zatížit končetinu při fázickém pohybu. Protože sval
nepracuje nikdy izolovaně, výraznou roli zde hrají koordinační vztahy mezi jednotlivými
svalovými skupinami a adekvátní zapojení svalových skupin v průběhu pohybu
(Šafářová, Kolář, 2011).
Stabilizace je jistota, kterou pociťujeme v rámci dané polohy. V případě, že jistotu
nemáme, ztrácíme stabilitu a dochází k pádu. Vzpřímené držení nepatrně kolísá díky
trvale působící korekci na posturu. Těžiště těla leží ve stoji v oblasti promontoria, což
je relativně vysoko nad opornou bazí. Svalový systém udržující stabilitu postury,
posturální systém, se dle Véleho (2012) skládá ze dvou funkčně rozdílných systémů:
Vnitřní (hluboký) stabilizační systém se skládá z hluboko uložených fixačních svalů
páteře (autochtonní muskulatura), z drobných rotátorů v oblasti pletenců. K tomuto
systému je funkčně přiřazována i bránice se svalstvem pánevního dna a s m. transversus
abdominis.
Vnější (povrchní) stabilizační systém se skládá ze středních a dlouhých záběrových svalů,
které udržují pohybovou stabilitu nejen jednotlivých segmentů, ale i těla, jako celku.
K vnějšímu systému řadíme kromě bránice i svaly pletenců, končetin a dechovou
muskulaturu.
Posturální funkce je integrující funkce, a proto by neměla být rozdělována morfologicky
dle svalových skupin (Véle, 2012).
Bránice je specifický posturální sval se širokým záběrem v rámci dechové i posturální
funkce. Proto jej nemůžeme zcela jednoznačně připojit pouze k hlubokému
stabilizačnímu systému (Véle, 2012).
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V pracích Koláře (2009) a jeho kolektivu (2009) se setkáváme i s pojmem posturální
stabilizace, která definuje aktivní držení těla proti působení zevních sil. Vyjadřuje se zde
vlastní svalová práce zajišťována koaktivací antagonistických svalových skupin nutná
k udržení rovnovážného stavu či pozice vůči působení zevních sil, zejména gravitační
síly.
Stejná adaptace jako u držení těla je pozorovatelná i u dechového mechanismu (Čumpelík
et al, 2006).
2.8.1 Posturální funkce svalů zapojených do dechových pohybů
Otázkou posturální funkce dechových svalů, zejména bránice, se zabývalo mnoho
vědeckých studií, včetně Čumpelíka, Koláře a dalších. Je literárně a empiricky podloženo,
že dechové pohyby přímo ovlivňují držení těla. Lze tedy vadné držení těla ovlivnit
vhodně cílenou dechovou intervencí? Publikace posledních let ukazují, že mechanismy
ovlivňující posturální funkci jsou komplexnější a víceúrovňové. Proto je nutné rozkrýt
co nejširší spektrum těchto mechanismů a snažit se o porozumění vztahů mezi nimi, díky
kterým bude možné působit s vyšší účinností v rámci terapie (Čumpelík et al, 2006).
Bránice
Dříve byl pohyb bránice přirovnáván k pohybu pístu ve válci, avšak tento fakt nebral
v potaz skutečnost, že její okraje jsou pevně srostlé s tělní dutinou. Díky tomuto faktu
je bránice schopna ovlivnit poddajné stěny tělní dutiny a tím ovlivňovat posturu.
Posturální funkce bránice byla prokázaná již Skládalem na rentgenových snímcích. Nové
studie zkoumající aktivitu bránice pomocí magnetické rezonance (Čumpelík, 2006;
Kolář, 2009), zřetelně prokazují nejen její dechovou, ale i posturální funkci. Změnu
aktivity bránice je možno sledovat i v leže na zádech při dorsální flexi v hlezenním kloubu
nebo anteflexi hlavy. Na posturální funkci bránice upozornil dříve i Vojta ve vztahu
k reflexnímu otáčení (Véle, 2012).
Zpevněním bránice při velké zátěži dojde ke zpevnění žeberního oblouku a mezižeberní
svaly zajišťují ventilaci při menším nároku na kyslík, toto tvrzení bylo dokázáno
při aplikaci Valsalvova manévru, jehož procvičováním lze dosáhnout značné pevnosti
břišní stěny, která je poté méně zranitelná. Valsalvova manévru je hojně využíváno
v mnohých bojových či kontaktních sportech (Véle, 2012).
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Ze studie, zkoumající pohyby bránice magnetickou rezonancí, kterou provedl Čumpelík
(2006) vyplývá, že bránice může zapojovat své přední či zadní snopce individuálně
v závislosti na posturální funkci. Na spirometrických parametrech se však tato funkce
tolik neprojeví, avšak mechaniku dýchání je nutné sladit spirogramem držení a řízení těla
(Čumpelík et al, 2006).
Kolář (2009) zkoumal pohyby bránice na magnetické rezonanci současně s EMG
aktivitou svalů a spirometrií. Výsledky ukazují, že obsah vytvořený pohyby bránice při
současném působení dolních končetin proti odporu signifikantně koreluje s funkčními
parametry plic. Výsledky také ukazují, že kontrakce bránice nemá za všech okolností
homogenní charakter, ale jednotlivé části mohou být aktivovány odděleně (Véle, 2012).
Mezi jednotlivými jedinci je však značný rozdíl v rozsahu nerespiračních pohybů bránice.
Klinická zkušenost Koláře (2009) podporuje skutečnost, že se aktivita bránice během
stabilizační funkce značně liší. Zejména u jedinců s vertebrogenními potížemi je tato
aktivita nižší (Kolář, 2009).

Obrázek 6 dechová a posturální funkce bránice (převzato z Véle , 2012)
M. transversus abdominis
Přitahuje břišní stěnu směrem k páteři, čímž vytlačuje bránici směrem vzhůru a je aktivní
po celou dobu pohybu trupu do flexe či do extenze, a to s konstantní aktivitou. Studie
zkoumající timing zapojení jednotlivých svalů prokázaly, že při zatížení trupu předchází
30

aktivita m. transversus abdominis aktivitu ostatních břišních a zádových svalů. Díky
schopnosti zvýšit napětí v thorakodorsální fascii přispívá významně ke stabilizaci páteře
a podílí se i na zvýšení nitrobřišního tlaku. Podle Čumpelíka je zvýšení nitrobřišního tlaku
spojeno s jeho excentrickou kontrakcí, která brání vyklenutí břišní stěny (Čumpelík,
2006; Véle, 2012).
Břišní svaly
Mnoho studií potvrdilo, že aktivita břišních svalů stabilizuje bederní páteř. Studie
zkoumající timing zapojení jednotlivých svalů prokázaly, že při zatížení trupu předchází
aktivita m. transversus abdominis aktivitu ostatních břišních a zádových svalů.
Hrudní a zádové svaly
Svoji posturální a zároveň dechovou funkci mají i interkostální svaly. Japonští autoři
prokázali jejich význam zejména při modulaci proudu vzduchu a jeho modulaci pro
vytvoření mezer mezi slabikami, které jsou důležité pro srozumitelnost japonštiny (Véle,
2012)
Hrudní a zádové svaly jsou využívány jako pomocné nádechové a výdechové svaly.
Svaly pánevního dna
Svalstvo pánevního dna se podílí na posturálním i dechovém programu. Toto propojení
je dáno zvýšením intraabdominálního tlaku ve vztahu k aktivaci bránice. Při fyziologické
funkci reagují svaly pánevního dna obdobně, jako břišní svaly (Véle, 2006).
Svaly pánevního dna tvoří membránu uzavírající pánevní otvor, také nazývaná diafragma
pelvis, je tvořena následujícími svaly (Véle, 2012): m. levator ani, m. coccygeus a mm.
sacrococcygis ventralis a dorsalis.

2.9 Posturální stabilita
Pojem „posturální stabilita“ je často spojován s problematikou zajištění vzpřímeného
držení u člověka. Vývoj v posledních letech v definici a vnímání tohoto pojmu, vede
k tomu, že chápání tohoto pojmu lze rozšířit na udržení jakékoli zvolené polohy. V této
kapitole je dokumentována snaha jednotlivých autorů o vymezení daného pojmu
a nalezení či definování jeho biomechanických aspektů.
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Posturální stabilita představuje vyváženou a koordinovanou pozici těla jako celku či jako
vysoce specializovaný proces udržení rovnováhy, polohy těla a jeho částí ve stále
měnícím se prostředí (Pastucha et al, 2013).
Stabilita tělesných segmentů je ovlivňována neurologickými a biomechanickými faktory.
Biomechanickým faktorem je velikost opěrné plochy, výška těžiště, průmět těžiště
do opěrné plochy, hmotnost, sklon opěrné plochy k horizontále a další (Kolář, 2009).
Posturální stabilita je kontinuální zaujímání stálé rovnovážné polohy, proto hovoříme
o dynamickém jevu, kdy je rovnovážný stav neustále obnovován (Pastucha et al, 2013).
Základní podmínkou stability je, že průmět těžiště musí vždy směřovat do opěrné plochy.
Opěrné plocha je místo přímého kontaktu těla s podložkou, oporná baze je plocha
ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy. Stabilita je přímo úměrná velikosti
opěrné baze, hmotnosti a nepřímo úměrná výšce těžiště, vzdáleností průmětu těžiště od
oporné baze a sklonem opěrné plochy k horizontále. V průběhu lokomoce nastává trochu
jiná situace – vektor tíhové síly nemusí směřovat přímo do baze opory, ale je nutné, aby
tam směřovaly výslednice zevních sil (Kolář, 2009).
Pokud není při statické zátěži směřován průmět těžiště do baze opory, musí ligamenta
a svaly vyvinout značné množství síly, aby udrželi pozici rovnovážnou. Proto vede
nerovnovážný stoj k vyšší aktivitě vybraných svalových skupin, posléze se objevuje
bolest, což může vést i ke vzniku deformit (Kolář, 2009). Pokud se průmět těžiště
přibližuje více k okrajům opěrné baze, je jedinec nucen využít současně více balančních
mechanismů, nebo kombinovat další strategie (Pastucha et al, 2013).
Povaha stabilizačního procesu je stále předmětem diskuze. Některé skupiny, reprezentují
je například Winter (1995), Patla, Prince, Ishac, Gielo -Perczak , Rietdyk a Ishac
v článcích uveřejněných Journal of Neurophysiology, zastávají tvrzení, že rovnováha
je udržována nastavením svalového tonu. Jiné skupiny, jež reprezentují například
Morasso, Sanguieti a Schieppati uveřejněné v článcích Neural Network nebo Journal of
Neurophysiology, přicházejí s názorem, že pouhá stabilizace kotníku nemůže
zastabilizovat tělo ve vzpřímené pozici. Důvodem, proč je daný kloub stabilizován,
je příčinou řízení CNS, která aktivně zasahuje do řízení svalového tonu a počítá s výškou
těžiště a bazí opory (Schmid et al, 2004).
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Konkrétně se počet vnitřních odchylek způsobených cirkulací krve, srdeční akcí a
dýcháním, nedá vyčíslit a vyloučit, protože odpovídají povaze lidského těla. Vzhledem k
inerciálním vlastnostem tělesné rovnováhy může průměrná tepová frekvence odůvodnit
přibližně 5% odchylek (Schmid et al, 2004).
Proces pohybu má velmi široké pojetí a lze se na něj dívat z několika hledisek. Z hlediska
biomechaniky je lidské tělo mnohočetný útvar s proměnlivě členěným povrchem.
Disponuje trojrozměrným uspořádáním a vzájemně pohyblivými články. Pro vyšetření
průběhu pohybu a míry posturální stability s dalšími znaky lidského těla je nutné
analyzovat působení sil na tělo jako celek i na jeho jednotlivé články. Předpokládáme, že
stabilita páteře, stabilita vnitřní, ze které vychází účelově řízený pohyb, je základním
prvkem celkové stability, stability vnější. Dle Véleho a Čumpelíka je medicínský pojem
stability odlišný od fyzikálního (Pastucha et al, 2013). Pro zajištění posturální rovnováhy
je nezbytný přísun informací z proprioceptorů, exteroceptorů, zraku a vestibulárního
aparátu (Pastucha et al, 2013).
Dle Hodgesovy skupiny však trajektorie jednotlivých markerů při prohloubeném dechu
nemusí vždy signifikantně narůstat díky většímu počtu bodů volnosti pohybového aparátu
a kompenzačnímu mechanismu stabilizace, jež se vzájemně překrývá (Hodges et al,
2002)

2.10 Posturální stabilizace
Posturální stabilizace je aktivní držení tělesných segmentů proti působení zevních sil, jež
je řízeno CNS. Tato svalová aktivita zpevňuje segmenty, zejména proti působení
gravitační síly. Při statické práci svalů je prokázána relativní tuhost skloubení, což
umožňuje v rámci dané polohy vzdorovat gravitaci. Posturální stabilizace však nepůsobí
pouze proti gravitační síle, ale je nedílnou součástí všech pohybů (Kolář, 2009).
Při každém pohybu těla vznikne kontrakční svalová síla, která je nutná pro překonání
odporu. Ta je pak převedena na momenty sil v pákovém segmentovém systému lidského
těla a vyvolá reakční svalovou sílu, která je přenášená do celého pohybového systému.
Tuto reakční funkci, jejíž účelem je zpevnění jednotlivě pohyblivých segmentů,
nazýváme posturální reaktibilitou. Cílem je získat co možná nejstabilnější punctum
fixum, a tím propojit několik anatomických segmentů do jednoho celku. Potřebná tuhost
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spojení vzniká díky koordinované aktivitě agonistů, antagonistů a dalších svalových
skupin. Žádný cílený pohyb není možné provést, aniž by byla provedená úponová
stabilizace daného svalu (Kolář, 2009; Véle, 2012).
Stabilizace je zajištění jistoty při dané poloze těla. Termín stabilizace je dle Véleho (2012)
z terminologického hlediska nejednoznačný. Protože dochází-li ke stabilizaci
pohyblivého, pohyblivé se přestává pohybovat a poté se jedná pouze o tonické udržování
polohy, což v rámci udržování postury neplatí (Véle, 2012).
Posturální stabilizace je řízena z CNS a jedná se o aktivní držení tělesných segmentů proti
gravitaci a je přítomna při každém pohybu. Bylo opakovaně prokázáno, že aktivace
bránice, břišních a zádových svalů předchází jakoukoli pohybovou aktivitu dolní či horní
končetiny. Kromě bránice se na posturální stabilizaci aktivně podílejí mm multifidi, m.
transversus abdominis a svaly pánevního dna (Šafářová, Kolář, 2011).
Zatímco cílený pohyb vědomě kontrolujeme, stabilizační funkce je prováděná
automaticky, bez našeho vědomí (Šafářová, Kolář, 2011).
2.10.1 Ontogenetické hledisko posturální stabilizace
Při fyziologickém vývoji mozku uzrává na konci 4. měsíce stabilizační souhra svalů, která
je odpovědná za budoucí postavení celé páteře a formuje její lordoticko-kyfotickou
křivku. Tento centrální program je zajištěn společnou aktivitou agonistických
i antagonistických skupin a je možné jej reflexně vybavit. Reflexní vybavitelnost svalové
aktivity odpovídá stejné kvalitě a koordinaci, jakou spatřujeme ve čtvrtém měsíci života
(Kolář, Lewit, 2005).
V průběhu ontogeneze páteř postupně dozrává a vyvíjí se i její držení. U novorozence
nalézáme nezralou kyfotickou páteř, která je v průběhu vývoje formována do budoucí
lordoticko-kyfotické křivky. Svalová aktivita formuje nejen páteř, ale podílí se i na
nastavení dalších anatomických struktur – sklonu pánve, torzi femuru, tvaru hrudníku
apod. Anatomický vývoj je závislý na programech CNS a probíhá v regionálních a
lokálních biomechanických parametrech. Tato závislost se projeví při poruše CNS,
například u centrální koordinační poruchy, kdy vlivem nerovnováhy svalové aktivity
vzniká nejen porucha posturální funkce, ale i anatomická porucha s biomechanickými
důsledky pro kloub (Šafářová, Kolář, 2011).
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2.11 Stabilizační systém páteře
Hluboký stabilizační systém páteře zajišťuje spolupráci svalů, jež jsou odpovědné
za zpevnění (stabilizaci) páteře během všech pohybů. Páteř je složena z jednotlivě
pohyblivých segmentů, jež jsou spojovány svaly. Pokud by působily pouze dlouhé svaly,
došlo by k vyklonění a vyviklání jednotlivých segmentů, což bylo již prokázáno několika
studiemi. Proto v rámci stabilizace hraje nezastupitelnou roli spolupráce mezi hlubokými
a povrchovými svalovými skupinami (Kolář, Lewit, 2005).
Dle řady studií a zkušeností, jež prezentuje Šafářová a Kolář, se předpokládá, že osový
orgán, pánev a hrudník jsou pomocí stabilizační funkce svalů propojeny a tvoří tak pevný
bod pro funkci svalů s vlivem na končetiny. Tento systém musí kromě optimálního
pohybu zajistit i optimální mechaniku dýchání. Jak uvádí Cresswell s kolektivem (1994),
tyto funkce mohou být krátkodobě i v rozporu (Šafářová, Kolář, 2011).
Pro vlastní vývoj páteře a její fyziologické zatížení má zásadní roli souhra mezi ventrální
a dorsální muskulaturou. Pro bederní páteř má zásadní vliv souhra mezi extenzory dolní
hrudní a bederní páteře s flexory ventrální strany trupu, jež jsou tvořeny funkční souhrou
mezi bránicí, břišním svalstvem a svaly pánevního dna. Tato skupina svalů je zodpovědná
za tzv. přední stabilizaci prostřednictvím nitrobřišního tlaku. Tato svalová souhra
je aktivována při jakémkoli statickém zatížení a doprovází každý cílený pohyb horních či
dolních končetin. Tato vyvážená svalová souhra je určena motorickým programem
mozku a uzrává v průběhu posturálního vývoje. Pomocí formování lordoticko-kyfotické
křivky se podílí na vývoji globálních biomechanických vztahů nejen na úrovni spinopelvi-femorální (Šafářová, Kolář, 2011).
2.11.1 Stabilizační funkce bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna
Svaly břišní stěny jsou často popisovány analyticky a izolovaně zejména z didaktického
důvodu, ale v rámci komplexního přístupu je nutné vnímat jejich posturální a stabilizační
funkci a uvědomit si, že je vzájemně nelze oddělit. Stejně tak nelze od sebe oddělit
požadavky na výměnu dýchacích plynů, pohyb těla, či jeho částí, fonaci a hrudní pumpu
podporující žilní návrat (Šafářová, Kolář, 2011).
Stabilizační funkce bránice a břišních svalů jsou pozorovatelné na níže přiloženém
obrázku. Na zvýšení nitrobřišního tlaku se největší měrou podílí právě bránice. Vzhledem
k tomu, že je bránice uložena velmi hluboko a neumožňuje přímou kontrolu, bývá v roli
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stabilizace často zaměňována za funkci břišních svalů. Tonická funkce bránice při zátěži
byla několikrát experimentálně prokázána. Aktivita bránice je podmínkou pro vznik
jakéhokoliv pohybu a její intenzita rozhoduje o tom, zdali bude dechová a posturální
aktivita mezi sebou v rozporu (Šafářová, Kolář, 2011).

Obrázek 7 Fyziologická svalová souhra mezi břišními svaly, pánevním dne, bránicí a
autochtonní muskulaturou (převzato z Kolář, 2009)

Oba děje mohou probíhat do určité míry paralelně. V případě náročnější činnosti dochází
k synchronizaci dechu s pohybovou aktivitou a při extrémní zátěži dochází dokonce
i k zadržení dechu i za cenu krátkého výpadku dechových funkcí ve prospěch postury.
Respirační svaly plní v daném okamžiku posturální funkci. Při stabilizaci páteře probíhá
dýchání ve zvýšeném tonickém napětí a díky tomu dochází k oploštění konvexity
(Šafářová, Kolář, 2011; Véle, 2012).
Nitrobřišní tlak, který stabilizuje páteř, je nutno udržet i během dýchání. Z fyziologického
hlediska může probíhat stabilizace synchronizovaná s dechem v případě, je-li bránice
v její oploštěné konvexní kontuře. Z biomechanického hlediska je nutné, aby byla
předozadní osa bránice nastavena horizontálně. Při patologiích je možné pozorovat její
vysoký stav a sešikmení projevující se celkovým kraniokaudálním pohybem hrudníku
společně s nadměrnou aktivitou auxiliárních dechových svalů. Nedochází tak
k laterálnímu rozšíření hrudního koše ani mezižeberních prostor (Šafářová, Kolář, 2011).
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2.11.2 Stabilizační funkce břišních svalů a pánevního dna
Použití dýchacích svalů ovlivňuje, jak jsou tyto svaly zapojovány do funkcí
nesouvisejících s dýcháním a do posturální stability. Bránice, m. transversus abdominis,
svaly pánevního dna, jsou důležité pro posturální podporu i pro dýchání, a je-li jejich
funkce změněna, dochází k funkčním poruchám v organismu. Tyto svaly jsou důležité
i v dalších funkcích, jako například polykání, mluvení, spinální stabilizace, pohyby trupu
a končetin. Tato potřeba pro integraci zdánlivě nesouvisející funkce klade značné nároky
na mechanismus řídícího systému. V situacích jako například nemoc, tělesné cvičení,
stres, dýchací svaly plní svou funkci, ale posturální složka je snížena (Courtney, 2009).
V průběhu stabilizačního procesu jsou břišní svaly a svaly pánevního dna zapojovány
v recipročním vztahu k bránici, čímž podporují a vytvářejí nitrobřišní tlak. Správné
zapojení svalů v průběhu stabilizace hraje klíčovou roli. Břišní svaly nesmí být při
stabilizaci aktivovány dříve, než bránice. Pokud se aktivují dříve, zamezí bránici
dostatečné oploštění, nevtvoří se dostatečný nitrobřišní tlak potřebný pro přední
stabilizaci páteře. Výsledkem bude nadměrná aktivita paravertebrálních svalů (Šafářová,
Kolář, 2011).
Souhra musí panovat nejen mezi zapojením bránice s ostatními svaly, ale i mezi
jednotlivými břišními svaly. Tendenci ke zvýšené aktivitě má horní část m. rectus
abdominis a m. obliqus abdominis externus. Tendenci k inaktivitě má m. transversus
abdominis, m. obliqua abdominis internus a spodní část m. rectus abdominis (Šafářová,
Kolář, 2011).
Bránice a břišní svaly jsou vzájemně morfologicky propojeny. Bylo zjištěno, že snopce
bránice plynule přecházejí do snopců m. transversus abdominis, což je důkazem o jejich
zapojení nejen do dechových, ale i posturálních jevů (Šafářová, Kolář, 2011). Dvořík
a Holibka (2006) tuto skutečnost prokázali při podrobném zkoumání 3 kadaverů. Přechod
bránice do snopců m. transversus abdominis je plynulý a její přechod není možné
makroskopicky ani mikroskopicky rozlišit.
Jedna ze studií Hodgesova týmu (1997) zkoumala kontrakce konkrétních břišních svalů
v posturálním úkonu a ovlivnění dechových manévrů. Reakční doba břišních svalů
ve vztahu k posturální úloze byla zkoumána pomocí EMG. Aktivita břišních svalů
a deltového svalu byla zaznamenávána se zpožděním v souvislosti s flexí v ramenním
kloubu iniciovanou vizuálním pokynem náhodně během dýchacího cyklu. Nástup
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aktivity m. transversus abdominis byl během statického úsilí opožděn o 31–54 ms. Tím
dochází ke změnám na počátku předpokládané kontrakce transversus abdominis při
respiračních úkonech, ale nemohou být vysvětleny pouze aktivitou na bázi motoneuronu,
jak je vysvětlována i v dalších studiích (Hodges et al, 2001).
O deset let později podal Hodges a jeho tým první důkaz o tom, že svaly pánevního dna
se podílejí jak na respirační, tak na posturální funkci těla. Zkoumal respirační funkci
pánevního dna pomocí EMG aktivity v anální a vaginální oblasti z povrchových elektrod.
Jak je vidět na obrázku, EMG aktivita svalů pánevního dna byla zvýšena v předstihu
aktivity deltového svalu. Jako součást přednaprogramované posturální stability. Tato
činnost není závislá na směru pohybu paží. Během opakovaných pohybů, kontrakce svalů
pánevního dna byla tonická s fázickými výchylkami jako reakce na pohyb paží. (Hodges
et al, 2007).

Obrázek 8 záznamy EMG aktivity svalů pánevního dna ve vztahu k dechu při klidném a
prohloubeném dýchání. A= ženy, B= muži. Anální a vaginální aktivita stoupá při
výdechu a vyrovnává tak činnost abdominálních svalů (převzato z Hodges et al, 2007).
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2.11.3 Stabilizační funkce paravertebrálních svalů
Do stabilizačního procesu jsou zapojeny i monosegmentální hluboké flexory páteře,
zejména mm. multifidi. Hodges a Gandevia (2000) prokázali, že při insuficienci přední
stabilizace páteře dochází k nadměrnému zapojování povrchových paravertebrálních
svalů a hluboké flexory páteře atrofují.

2.12 Kinematická analýza pohybu
2.12.1 Historie
Za prvopočátek můžeme označit rok 1816, kdy J. N. Niépce vytvořil pomocí heliografie
první snímek a následně v roce 1829 spolu s L. J. M. Daguerrem začal spolupracovat na
vývoji fotografie. Asi o 40 let později začal E. Muybridge pomocí skládání fotografií
vytvářet kinogramy pro vyjádření pohybu zvířat. První 3D analýza pohybu segmentů při
chůzi vznikla již v roce 1890. V roce 1895 předvedli bratři Lumiérovi zařízení zvané
kinematograf. Tím byla zahájen proces, jehož součástí bylo v roce 1980 také představení
systému VICON (Vařeka et al, 2009).
Rozvoj záznamových médií vytvořil základní podmínky pro trvalé uchovávání záznamu
pohybu a také pro jeho biomechanickou analýzu. Docházelo k postupnému rozvoji
metody, která je založena na získání souřadnic bodů umístěných na těle sledovaného
subjektu či objektu. Nástup výpočetní techniky do tohoto odvětví výrazně zkvalitnil a
urychlil proces zpracování. Díky tomu se stala kinematická analýza nejrozšířenějším
postupem při analýze pohybu v biomechanice. To umožnilo rozšíření odvětví, ve kterých
lze tuto metodu využívat – ortopedie, fyzioterapie, protetika, vrcholový sport, ergonomie
a podobně (Vařeka et al, 2009).
2.12.2 Biomechanika a kinematická analýza pohybu
Při kinematické analýze je pohyb zkoumán bez ohledu na příčiny (síly), které jej
způsobují. Základní posloupnost fyzikálních veličin vychází z určení závislosti dráhy na
čase, ze které se dále odvozují závislosti pro rychlost a zrychlení pohybu. Při zkoumání
pohybů lidského těla, je vzhledem k charakteru pohybu jeho segmentů využívána často
také analogická triáda pro úhlové veličiny, kdy ze závislosti úhlu na čase je odvozena
úhlová rychlost a následně úhlové zrychlení. Z matematického hlediska se jedná o využití
opakovaného derivování (Vařeka et al, 2009).
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Kinematická vyšetřovací metoda je založena na principu určování souřadnic jednotlivých
bodů na sledovaném objektu (lidském těle). Výhodami využití videozáznamu při analýze
pohybu jsou možnosti zaznamenávat pohyb velkou rychlostí, bez rušivých vlivů
na sledovaný subjekt a možnost opakovaně vyhodnocovat daný pohyb se zaměřením
na jiné faktory (Vařeka et al, 2009).
2.12.3 Qualysis
Systém Qualysis využívá stejnojmennou firmou vyvinuté vysokorychlostní digitální
kamery, jež zachycují pohyb subjektu pasivními či aktivními značkami (markery). Tato
technologie je velmi přesná a je schopná poskytnout kvalitní data pro sledování pohybu
v reálném čase. Software, Qualysis Track Manager, jež je k systému dodáván, je schopen
vyhodnotit základní parametry pohybu, jakožto rychlost, zrychlení, rotaci, úhel a další,
či vykonávat velmi složité výpočty (Qualysis, 2011).
Jedná se o optoelektronické zařízení využívající odraz infračerveného záření od
reflexních značek (markerů) umístěných na těle. Systém se skládá minimálně ze šesti
infračervených kamer o snímkovací frekvenci 200 Hz. K celému systému infračervených
kamer je dodáván i software, jež umožňuje zpracovat naměřená data s vysokou přesností
a převádí jejich hodnoty do souřadného systému.
Výsledná digitální data jsou stahována přes uzavřený cyklus bez rušivého signálu
či znehodnocení dat. Snímací možnosti kamer se pohybují od 0,2 m do 70 m. Snímkovací
frekvence je nastavitelná mezi 1 – 1000 Hz (Lucáková, 2010).
Pro dosažení nejvyšší výkonnosti využívá systém vysokorychlostní senzory s nízkým
šumem, FGPA a vestavěný mikroprocesor. Pro měření může být využita jakákoliv čočka
s ohniskovou vzdáleností 6 – 50mm, díky tomu má systém velmi široké užití. Typ užité
kamery je vyobrazen na obrázku č. 9. Okolo kamerové čočky se nacházejí zabudované
skupiny diod vyzařujících infračervené záření. Infračervené záření dopadá na markery,
jež jsou nalepené na sledovaném předmětu či probandovi. Od markerů se záření odrazí
na čočku kamery, kde je vytvořena reprodukce obrazu, jenž je snímán kamerovými
senzory. Středy a velikosti markerů jsou vypočítány kamerou v reálném čase s využitím
patentovaného subpixel – interpolačního algoritmu. Výsledkem je zobrazení markerů ve
3D s velkou přesností (Lucáková, 2010).
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Obrázek 9 Kamera pro systém Qualysis (převzto z Oqus, 2005-2014)

Optické snímání pohybu má široké spektrum užití. Umožňuje zachytit a sledovat pohyb,
který by pomocí jiných metod šlo zaznamenat pouze s obtížemi. V lékařství a vědě
je tento systém využíván při pozorování člověka v průběhu pohybu, pro ověřování léčby
v rehabilitaci či je schopen efektivně nasměřovat tréninkové jednotky pro jednotlivce
(Qualysis, 2011).
V průmyslovém odvětví je systém Qualysis využíván k odhalení vibrací, nastavení
ergonomie prostředí. Využití systému má své zastoupení i při vytváření virtuálního světa,
počítačových animací či například v zábavním průmyslu (Qualysis, 2011).
Před měřením je nutno přístroj zkalibrovat. Kalibrace se provádí pomocí pevného rámu,
který má tvar písmene L. Krátká strana představuje osu x, dlouhá osu y, a strana na obě
kolmá je osa z. Tento rám je umístěn do prostoru, ve kterém se bude sledovaný pohybový
děj odehrávat, díky čemuž jsou nastaveny vnitřní a vnější parametry kamer. Samotnou
kalibraci provádíme pomocí tyče ve tvaru písmene T, která má na koncích umístěny dva
markery, jejichž vzdálenost je přesně známá. Pohybem tyče dané délky v
inkriminovaném prostoru se určí střední chyba měření a vymezí se tzv. kalibrovaný
prostor. Chyba v tomto prostoru při správném rozestaveni kamer je obvykle pod 1 mm.
Proces kalibrace byl nastaven na 15 vteřin (Slawiková, 2012; Kubový 2014)
Pravidla pro práci s 3D systémem Qualysis (Kubový, 2014, Slawiková, 2012):
1. Všechny kamery musejí snímat marker současně.
2. Všechny markery musejí být po celou dobu měření viditelné minimálně ve dvou
kamerách.
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3. Kamery musejí být po celou dobu měření i kalibrace stacionární. Nesmí dojít
k jejich posunu ani v období mezi kalibrací a samotným měřením.
4. Frekvence snímání kamer musí být přesně známá.
5. Kamery musejí být vzájemně synchronizované.
Získání, uložení a zpracování dat bylo zajištěno systémem Qualysis Track Manager
(QTM), jež zajišťuje přesné zpracování a sběr dat. Systém převádí data do 2D, 3D a 6DOF
v reálném čase s minimálním zpožděním. Po připojení kamer k systému, jsou všechny
kamery automaticky detekovány a jejich záznam je viditelný na monitoru ve 2D i ve 3D
zobrazení. Díky tomu je možné kamery umístit do požadované pozice tak, aby bylo celé
měření efektivně zaznamenáno (Slawiková, 2012, Kubový 2014).
Naměřená data je nutné před zpracováním roztřídit, identifikovat jednotlivé markery
a odstranit chyby měření a nežádoucí odlesky. Toto zpracování se provádí v programu
QTM, jež nabízí mnohé způsoby, jak naměřená data upravit. Vše však záleží na kvalitě
naměřených dat. Nejčastějším problémem bývá zastínění markeru, kdy je daný marker
snímán pouze jednou či žádnou z kamer, což vede k přerušení trajektorie. QTM
je schopen tyto úseky na základě složitých výpočtů dopočítat a doplnit předpokládanou
trajektorii (Kubový, 2014).
Po zpracování a roztřídění dat, jsou výsledné soubory exportovány do MS Office Excel,
kde jsou dále vyhodnoceny.
2.12.4 Chyby měření
Při vyhodnocování je nutno počítat s relativní chybou měření. První chybou, jež uvádí
i sám výrobce, se týká přesnosti snímání markerů. Studie uvádějí relativní chybu mezi
1,31% – 2,37°% (Slawiková, 2012).
Další chybou při měření na lidském těle bývá posun nalepeného markeru na kůži, udává
se v mm a dle Petersova kolektivu (2010) dosahuje největších hodnot v oblasti trochanter
major, až 40 mm.
Neúplnost dat může být dále způsobena také posunem kamery po procesu kalibrace,
náhodnými odlesky z okolí či špatným dopočtem chybějící či neúplné dráhy markeru.
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2.13 Spirometrická metoda
Spirometrie je funkční vyšetření plic měřící objem vzduchu v závislosti na čase. Patří
k základním vyšetřovacím metodám a popisuje plicní ventilaci, tedy výměnu vzduchu
mezi plícemi a atmosférou. Využívá se k diagnostice, sledování průběhu onemocnění,
zvažování operačního výkonu, sledování osob s rizikovými faktory a podobně. Standartní
spirometrické vyšetření je prováděno v sedě, jiná pozice musí být zaznamenána
u výsledné hodnoty. Vyšetřovaná osoba by před samotným měřením měla setrvat alespoň
15 minut v klidu bez expozice kouři, chladu a dráždivým pachům (Chlumský, 2006).
Při spirometrickém vyšetření je do úst člověka zavedena trubice, jež se připojí
ke spirometru. Nejdůležitějším prvkem spirometrického přístroje je průtokové čidlo,
které měří objem vydechovaného vzduchu. Spirometr je konstruován tak, aby měl
co nejmenší hmotnost, setrvačnost a aby jeho části kladly co nejmenší odpor
vydechovanému vzduchu.

Obrázek 10 Schéma spirometrického vyšetření, převzato z Sirberlnagl, Despopoulos,
2004

Pro měření v rámci naší studie byl využit vrtulkový spirometr sestrojený Ing. Petrem
Kubovým v rámci vědecko-výzkumné činnosti katedry anatomie a biomechaniky UK
FTVS. Informace o výdechu jsou zaznamenávány optoelektronickým čidlem, jež snímá
počet otáček vrtulky, které jsou dále převáděny na impulzy. Jedno otočení vrtulky
odpovídá dvěma impulzům. Vnitřní vrtulka je roztáčena proudem vydechovaného
vzduchu. Frekvence záznamu je 5000 Hz. Při měření byla využita stanice Dewetron, jež
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převáděla data přes spirometr do počítače. A dále byl využíván univerzální aktivizační
systém Dewesoft, který je dodáván k mericim stanicim Dewetron (Lucáková, 2010;
Kubový, 2014).

2.14 Přehled literatury
Literatura a studie týkající se daného tématu čítá velké množství studií, jež nahlížejí na
posturální funkce či na dech, aktivitu dechových svalů z mnoha různých aspektů. Avšak
pouze minimum studií se zabývá tím, jak se mění dech při posturální aktivitě. Nejčastěji
je měřena EMG aktivita vybraných dechových a posturálních svalů při vybraných
činnostech. Nejvýrazněji se touto problematikou zabývá Hodges společně s mnoha
skupinami autorů, kteří publikovali na toto téma velké množství studií.
2.14.1 Aktivita dechových svalů při posturální funkci
Respirační aktivita bránice a ostatních dechových svalů je normálně koordinována s jejich
dalšími funkcemi, jako například posturální kontrola trupu při pohybu končetin. Tato
integrace může být vysvětlena součtem dvou vstupů u dechového motoneuronu. V rámci
dané studie Hodgesova týmu z roku 2001 byla měřena EMG aktivita bránice
intramuskulárními elektrodami u 13 probandů za současné hyperkapnie a rychlých
pohybech horními končetinami. Výsledky ukázaly, že zvýšení potřeby dýchacího centra
mohou zmírnit posturální požadavky na motoneuronu (Hodges et al, 2001). Tento útlum
může ovlivnit inspirační a expirační svaly a je pravděpodobné, že vše je řízeno
a koordinováno předmotoneuronovou aktivitou. CNS koordinuje aktivitu všech
trupových svalů včetně bránice v rámci posturální a dechové funkce. Rytmické řízení
nádechových svalů je řízeno z dechových center v prodloužené míše a Varolově mostu
a musí být integrováno s jinými nedechovými funkcemi, které mohou zastavit či ovlivnit
normální dýchání. Jedná se například o polykání, kašel či explozivní síla. Kromě toho
modulace intraabdominálního tlaku se vyskytuje díky koordinaci mezi bránicí, břišními
svaly a svaly pánevního dna a taková modulace je důležitá pro kontrolu stability páteře
(Hodges et al, 2001). Výzva k udržení či zaujetí polohy může nepřímo ovlivnit ventilaci,
zatímco aktivita bránice kontroluje stabilitu trupu, promítne se její aktivita i do
ventilačních parametrů (Gandevia et al, 2002).

44

Výsledky studie potvrdily, že aktivita bránice ve vztahu s rychlými pohyby je snížena
při zvýšeném požadavku na dech. Aktivita bránice je upravována ve vztahu k respiraci
a pohybu paží. Po šedesátivteřinové hyperkapnii dochází ke snížení intraabdominálního
tlaku i tonické a fyzické aktivity výdechových svalů, zejména m. transversus abdominis.
Toto zjištění, že sestupné řízení dechového centra z prodloužené míchy může snižovat
posturální aktivitu bránice pomocí snížení či zabránění posturálních požadavků
do motoneuronů n. phrenicus, jež inervuje bránici. U zvířat je dýchání spojeno
s cyklickou variabilní excitabilitou dechového motoneuronu jako výsledek centrálních
řídících mechanismů. Proto může posturální vstup při depolarizaci motoneuronu
n. phrenicus selhávat vzhledem ke zvýšené inhibici této fáze dýchání s hyperkapnií
(Hodges et al, 2001).
Sundberg a jeho tým (1991) zkoumali funkci jednotlivých dechových svalů při zpěvu.
Byla měřena EMG aktivita vybraných svalů a tlak uvnitř břišní dutiny. Aktivitu bránice,
interkostálních svalů a šikmých břišních svalů snímali pomocí povrchové EMG. Zároveň
zpěváci museli vykonávat přesné změny subglotálního tlaku, které souvisí se zpěvem.
Změny tlaku byly zaznamenávány snímači tlaku v žaludku a jícnu. Jejich výsledky
se shodují s výsledky dalších studií, které potvrzují, že dýchací systém efektivně
kompenzuje drastické změny mechaniky dýchací soustavy a je schopen efektivně
vyrovnat nejen změny v objemu plic, ale i změny držení těla s tím související (Sunberg
et al, 1991).
Závěry vyslovené Hodgesem a jeho spolupracovníky v roce 2001 prokázaly, že pro
udržení homeostázy musí CNS upřednostnit řízení dechu před řízením postury. Ostatní
funkce dýchacích svalů mohou být vzájemně kordinovány do té doby, než dojde
k vzestupu koncentrace oxidu uhličitého v krvi a dechové řídící centrum utlumí další
funkce dechových svalů kromě dechových. Ostatní svalové skupiny však tento jev mohou
kompenzovat, zejména m. transversus abdominis a další břišní svaly, jejichž aktivita
může být zvýšena (Hodges et al, 2001).
Předpokládá se, že stabilita páteře je řešena nějakým typem kompromisu, zejména
v situacích, kdy je poptávka po dechu vyšší – například při fyzické aktivitě či při
onemocnění dýchacího systému. Do jaké míry je páteř ohrožena zvýšením respirační
poptávky, je nutné potvrdit v dalších studiích. Avšak předpokládáme, že daný kompromis
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ve stabilizační schopnosti páteře může vést ke zvýšení zranitelnosti páteře a jejích struktur
a ke snížení posturální kontroly (Hodges et al, 2001).
Francouzská studie zkoumající odchylky těla při klidovém dýchání a apnoi ve stoji
se zavřenýma očima. Zkoumaným předpokladem bylo, že dýchání je zdrojem vnitřních
odchylek a při apnoi by mělo dojít ke snížení odchylek oproti klidnému dýchání, mělo by
tedy dojít ke zlepšení stability. Měřeno bylo celkem 8 zdravých mužů, při klidovém
dýchání a při apnoi na posturografu. Analýza při apnoi byla prováděná z prvních 20 vteřin
měření, kdy ještě není zaznamenávána aktivita bránice a dýchacích svalů. Při zádrži
dechu došlo k signifikantnímu zvýšení stability o 17 – 26% v mediolaterální ose. Závěry
studie ukazují, že dýchání, byť klidové, je v lidském stoji rušivým faktorem (Caron et al,
2004).
Vztahy mezi dýcháním a pohybovými parametry byly zkoumány u skupiny lidí s bolestí
beder a skupiny zdravých jedinců. Malé úhlové změny v bedrech a pánvi ve vztahu
k dechu byly přítomné u obou skupin. Nicméně v přirozeném dýchání ve stoji měla
skupina lidí s bolestí beder větší hodnoty odchylek těžiště a zároveň u nich byla
zaznamenána tendence k menším pohybům v pánvi. V průběhu hyperkapnie nebyly
zaznamenány žádné odlišnosti mezi skupinami. Avšak při prohloubeném dýchání
hodnoty odchylek těžiště narostly v obou skupinách. Současná data ukazují, že posturální
kompenzace pracuje proti odchylkám způsobených dýcháním a právě tato kompenzace
může být snížena u lidí s bolestí beder. Schopnost CNS ovlivňovat rušivé prvky dýchání
záleží na statických a dynamických podmínkách těžiště, tělesné postuře, bazi opory a
posturálním zřetězení mobility. Výsledky této studie potvrzují, že u lidí s bolestí v bederní
páteři je snížená schopnost této posturální kompenzace a díky tomu jsou odchylky
ve srovnání s kontrolní skupinnou větší (Grimstone, Hodges, 2003).
Hodgesův tým v roce 2002 zkoumal, které pohyby pánve a DKK mohou kompenzovat
odchylky postury, jež vznikají z pohybů břicha a hrudníku při dýchání. Byly zkoumány
pohyby pánve, krku, DKK a těžiště ve spojení s EMG s aktivitou flexorů a extenzorů
trupu a pánve. Dýchání bylo měřeno z pohybů hrudního koše (Hodges et al, 2002).
Pohyby těla a EMG svalstva byly ve vztahu s dýcháním, vztah odchylek těžiště a dýchání
byl velmi nízký. Odchylky se zvyšovaly, když se prohloubilo dýchání. Současná data
ukazují, že posturální odchylky mohou být alespoň částečně vázány na dechové pohyby.
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Protože stabilita těla ve stoji závisí na mnoha pohyblivých segmentech, není možné se
zaměřit pouze na kontrolu jednoho kloubu (Hodges et al, 2002).
Když probandi dýchali klidově, byly zaznamenány drobné odchylky v tělesných
segmentech, jež byla ve vztahu s respiračními pohyby hrudního koše ve všech třech
měřeních (4. měření byla apnoe). Vztah dechu a úhlových odchylek dominuje v závislosti
na frekvenci. Závislost dechových pohybů na odchylkách COP byly různorodé napříč
měřením. Byla prokázána vyšší závislost pohybu pánve, kolen při hyperkapnii a vyšší
závislost odchylek těžiště s dechem byla pozorována při prohloubeném dýchání (Hodges
et al, 2002).
Odchylky trupu (marker na Th7) byly při nádechu stále směrem vzad. V klidovém
dýchání byl tento posun 2,7 +-0,4 cm, při vědomě prohloubeném dýchání byl posun 7+1,2 cm.
Úhlový pohyb tělesných segmentů předcházel či následoval respirační pohyby hrudníku
po dobu menší než 15% trvání respiračního cyklu ve všech modulacích.
Nejvýznamnější modulace EMG aktivity v závislosti na dechovém cyklu byla objevena
na m. erector spinae, dále u hamstringů, nejméně výrazná byla aktivita m. tensor fasciae
latae. EMG aktivita zkoumaných svalů vždy závisela na dechové frekvenci (Hodges et
al, 2002).
Klidový stoj zahrnuje pohyby mnoha segmentů těla, aby bylo možné alespoň z části
kompenzovat rytmické odchylky COP plynoucí z respiračních pohybů břicha a hrudníku.
Posturální stabilita vzpřímeného stoje je závislá na pohyblivosti mnoha segmentů
v kinetickém řetězci, aby byly neutralizovány rytmické proturbace postury. Tyto
výsledky mají důležitý význam pro moderní pojetí posturální kontroly vzpřímeného stoje
(Hodges et al, 2002).
Současná data ukazují na existenci periodické aktivity trupového a pánevního svalstva
spojenou s úhlovými odchylkami trupu, pánve a dolních končetin, které mohou aktivně
ovlivňovat odchylky postury plynoucí z dýchání. Tyto posturální synergie mohu
ovlivňovat míru odchylek a neutralizovat je, avšak velmi záleží na mnoha individuálních
faktorech, jako například hloubka dechu. V klidovém dýchání jsou téměř všechny
perturbace kompenzovány. Jiné studie, které potvrdily schopnost kompenzovat odchylky,
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měřily odchylky při stoji, kleku a sedu, kdy byly dolní končetiny vyřazeny z funkce.
Odchylky tělesných částí byly při sedu výraznější (Hodges et al, 2002).
Aktivní kompenzace respiračních pohybů může být kompenzována několika způsoby:
1. Přímá regulace pomocí sestupných drah s pontomedullárních dechových center –
posturální aktivita může být pod kontrolou jiných oblastí, paralelních s dechovým
centrem.
2. Řízení probíhá formou zpětnovazebných vazeb z periferie pomocí reflexních
mechanismů.
Současné výsledky neodlišují tyto dvě možnosti, avšak je známo, že aktivita z dechového
centra může mít difúzní charakter. Tělo není drženo rigidně, ale kontrolou stability
proximálních segmentů zahajuje tělo neuromuskulární strategii, jež zpracovává drobné
odchylky trupu a končetin. Výsledky ukazují, že posturální kontrola multisegmentálního
kinetického řetězce je řízena v kombinaci stability s mobilitou (Hodges et al, 2002).
2.14.2 Posturální stabilita a obezita
Pastucha s kolektivem (2013) uvádějí, že obezita se podílí na snížení schopnosti
provánění cílených pohybů ve vzpřímené poloze, protože pro jejich zajištění je nutné
posturální zajištění, které je u obézních limitováno. Testování Colné a kolektivu potvrdilo
hypotézu, že obézní jedinci chodí pomaleji a tráví více času ve fázi dvojí opory a obezita
vede k neschopnosti pohybovat se rychleji. Obezita významně a negativně ovlivňuje
posturální stabilitu. Prevalence obezity v České republice vzrůstá nejen u dospělých, ale
i u dětí. Mezi nejčastější poruchy pohybového aparátu u dětí s obezitou patří porucha
postury, porucha držení těla (Pastucha et al, 2013).
Tým Pastuchy (2013) popisuje v rámci klidového stoje tzv. „hip – ankle joint strategy“,
která informuje o poměru pohybu mezi kotníkem a kyčelním kloubem. Za normální
situace je pohyb na stabilní plošině pozorován zejména v oblasti kotníku. Při stoji
na nestabilní plošině se pohyb posouvá více do kyčlí, přičemž je lidské tělo přirovnáváno
k obrácenému kyvadlu s pohyby rotujícími kolem osy kotníků.
Významným faktorem přímo ovlivňujícím posturální stabilitu je tělesná hmotnost.
Strobel s kolektivem (2011) potvrdili zlepšení posturání kontroly při váhovém úbytku.
U obézních osob nacházíme kromě nadměrné hmotnosti a určité chabosti
mezenchymatických tkání také nesprávnou mechaniku dýchání. Díky tomu dochází
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k respiračnímu konfliktu ve smyslu nedostatečné koordinace dýchání s posturou nebo
pohybem. Při insuficienci břišního svalstva dochází k přetěžování povrchové vrstvy
extenzorů hrudní a bederní páteře, přímo dochází také k znevýhodnění bránice, které
do svaloviny přímo přechází. Tyto skutečnosti vedou následně k nevhodnému zapojení
bránice do posturálních funkcí a vzniká tak porucha stabilizačního systému páteře, v níž
hrají stěžejní roli břišní svaly, svaly pánevního dna, bránice a hluboké vzpřimovače trupu
(Pastucha, 2011, Pastucha et al, 2013, Dvořík a Holibka, 2006, Kolář et al, 2009).

3 Cíle práce a hypotézy
3.1 Vymezení problému
Posturální stabilita hraje v rehabilitaci velmi důležitou roli. V průběhu rehabilitace se
běžně setkáváme se zapojením balančních pomůcek do terapie. Kromě uměle
vytvořeného nestabilního prostředí pomocí balanční pomůcky se můžeme setkat i
s pacienty trpící onemocněním CNS, jež výrazně ovlivňuje posturální stabilitu.
Předmětem zkoumání této práce je ozřejmit způsob, jakým je ovlivněno dýchání při
zvýšeném nároku na udržení stability.

3.2 Cíle
1. Specifikace mechanických parametrů pro porovnání vlivu zvýšeného nároku
posturální stability na dech.
2. Kvantifikovat vliv vyššího nároku na posturální stabilitu ve vztahu k dechovým
parametrům. Bude zkoumána průměrná, maximální i minimální hodnota objemu
plic v závislosti na čase a mechanické parametry měřené v průběhu klidového
a prohloubeného dechu.
3. Definovat stabilizační tendence stoje při intervenci vnějších (nestabilní plocha)
a vnitřních (prohloubený dech) destabilizačních faktorů individuálně u
jednotlivých probandů.
Vzhledem k charakteru této práce není možné vyslovit obecně platné závěry pro celou
populaci, ale o vytvoření metodického postupu vhodného pro další ověřování.
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3.3 Otázky a hypotézy
Otázka:
Budou dechové objemy vykazovat rozdílné hodnoty při měření ve stoji na podlaze a na
labilní ploše?
Hypotéza:
H1: Při stoji na labilní ploše bude vydechovaný objem významně menší, než při stoji na
podlaze, protože bránice a stabilizační systém páteře mohou být krátkodobě v rozporu
s mechanikou dýchání (Cresswell et al, 1994; Šafářová, Kolář 2011)
H2: Pohyby markerů v předozadním směru budou 2x vyšší při prohloubeném dechu
(Kuczynski, Wieloh, 2009).
H3: Délka trajektorie jednotlivých markerů bude významně vyšší vždy při prohloubeném
dechu (Schmid et al, 2004).
H4: Vyšší segmenty se budou pohybovat významně více, než segmenty – teorie
obráceného kyvadla (Pastucha, 2013; Winter 1995; Richterová, 2011).

4 Metodologie
Práce má charakter kvantitativního výzkumu, s použitou experimentální metodou
zkoumající vliv zvýšeného nároku posturální stability na dechové parametry. Kdy byly
porovnávány rozdíly v rámci jedné skupiny (n = 14).
Měřené parametry
-

Okamžité objemové změny v dýchání a jejich vývoj v čase

-

Dráha trajektorie, dráha trajektorie ve směru osy x u jednotlivých markerů
v prostoru (3D snímání)

Měření probíhalo za využití těchto metod
-

Spirometrie

-

Kinematická 3D analýza pohybu – systém Qualysis
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Přístrojové vybavení
-

Spirometr s obličejovou maskou

-

6 kamer systému Qualysis na stativech

-

4 pasivní markery o průměru 1 cm

-

Kalibrační sada obsahující tyč ve tvaru písmene T a rám ve tvaru písmene L

-

2 počítače – první snímá data ze spirometru do stanice Dewetron, druhý snímá
data z Qualysisu do programu QTM

-

Desinfekce – pro očištění masky

-

Metronom pro řízení nuceného dýchání o frekvenci 1 Hz

Obrázek 11 Úseč využívaná při měření

Obrázek 12 Desinfekce a detail spirometrické masky užité v den měření
Probandi
Pro účast na výzkumu bylo vybráno 14 probandů, 4 muži a 10 žen, ve věku 22 – 31 let.
Průměrný věk probandů byl 24,5 let, průměrná výška byla 172,5 cm, průměrná hmotnost
68,6 kg. Do výzkumu byli zařazeni probandi, jejichž profesionální aktivity nebyly závislé
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na dýchání. Předem byli vyloučeni kuřáci, profesionální hráči dechových nástrojů,
vrcholoví sportovci, těhotné ženy, děti, osoby s chronickým onemocněním dýchacích
cest, onemocněním CNS, osoby s motorickým omezením, či úrazem hrudní páteře
v anamnéze.
V den měření byl proband tázán na aktuální zdravotní a psychický diskomfort, pocity
únavy. Žádný z probandů nebyl ze skupiny vyřazen z důvodu fyzického či psychického
diskomfortu.
Číslování probandů je shodné v průběhu celé práce – při hodnocení dechových objemů,
při hodnocení křivek v předozadní rovině i dráhy trajektorie.

4.1 Organizace výzkumu
Měření probíhalo v laboratoři Biomechaniky a extrémní zátěže v areálu UK – FTVS.
V prostoru laboratoře bylo rozmístěno 6 kamer směřujících na střed, jež je tvořen
prosklenou deskou. Kamery byly kalibrovány tak, aby snímaly ze všech směrů kalibrační
kříž. Před započetím měření bylo provedeno zkušební měření.
Pro získání dat byly využity dva počítače, z nichž první snímal spirometrické hodnoty
programem Dewesoft a druhý zaznamenával data z kamerového systému pomocí
programu QTM.
Probandi byli požádáni, aby přišli na měření ve stejný den s časovým odstupem v délce
trvání jednoho měření. Vždy před začátkem měření byli probandi seznámeni
s výzkumem, individuálně vyptáni na zdravotní a psychický stav a byli požádáni o podpis
informovaného souhlasu.
Byly nalepeny pasivní markery (obrázek č. 16 v kapitole 4.2.4 Qualysis) do oblasti levého
maleolus lateralis, pravého maleolus lateralis, processus spinosus L5 a processus spinosus
C7. Těsně před začátkem měření byla nasazena spirometrická maska, jejíž správná pozice
byla zkontrolována. Proband byl před každým měřením instruován o standardizovaném
stoji a technice dechu (kapitola 4.1.1 Průběh měření a 4.2 Metody měření).
Poté, co proband uznal, že je v klidovém stavu a chápe provedení, bylo měření
odstartováno.
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Mezi jednotlivými měřeními, i v průběhu pauzy, byla spirometrická maska ponechána
stále na obličeji. Vzhledem k tomu, že spirometrická maska překrývala nos i ústa zároveň,
bylo probandovi ponechán volný prostor pro libovolnou kombinaci dýchání nosem i ústy
zároveň.
Měření bylo provedeno na každém probandovi 1x. V žádném z případů nebylo nutné
měření opakovat v důsledku sestoupení probanda z úseče. Probandi byli poučeni
o bezpečnosti a nutnosti informovat v případě nevolnosti či jiného diskomfortu pomocí
zvednutí paže, aby mohlo být měření zastaveno a nebyly tak ovlivněny jeho výsledky.
Měření probíhalo v místnosti o teplotě 23,4°C, vlhkosti 52% a tlaku 1012 hPa.

Obrázek 13 Správné nasazení spirometrické masky
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Obrázek 14 a 15 – Příklad měření ve stoji na podlaze a na úseči
4.1.1 Průběh měření
Úkony prováděné v průběhu měření probíhaly v následujícím pořadí:
-

klidové dýchání ve vzpřímeném stoji na podlaze po dobu 60 sekund

-

60 sekund pauza

-

vědomě prohloubené dýchání o frekvenci 1 Hz ve vzpřímeném stoji na podlaze
po dobu 20 sekund, frekvence byla udávaná metronomem, kdy jeden úder
znamenal co nejhlubší nádech a další úder co nejhlubší výdech

-

60 sekund pauza

-

klidové dýchání ve stoji na úseči po dobu 60 sekund

-

60 sekund pauza na podlaze
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-

vědomě prohloubené dýchání o frekvenci 1 Hz ve stoji na úseči po dobu 20
sekund, frekvence byla udávaná metronomem, kdy jeden úder znamenal
co nejhlubší nádech a další úder co nejhlubší výdech

4.2 Metody měření
4.2.1 Standardizace stoje
Stoj na boso, baze dolních končetin na šířku pánve, olovnice spuštěná z ušního boltce
prochází ramenním kloubem, kyčelním kloubem a dopadá před hlezenní kloub. Olovnice
spuštěná z týlu prochází intergluteální rýhou a dopadá doprostřed mezi hlezenní klouby.
Pohled probanda směřuje před sebe, horní končetiny jsou volně podél těla, pozice není
křečovitá. Ideální, fyziologické, držení dle Kendalla odpovídá stavu, kdy jsou jednotlivé
segmenty nastavené vůči sobě tak, že je posturální napětí ve svalech minimální. Hlava je
v neutrální poloze, krční páteř lehce konvexní vpřed, lopatky přiléhají na hrudník, hrudní
páteř mírně konvexní vzad, kyčelní klouby, pánev, kolena a chodidla jsou nastaveny
v neutrální poloze (Kendall et al, 1993).
4.2.2 Standardizace stoje na úseči
Stoj na úseči je z velké míry nestabilní a jeho korekce je proto velmi náročná. V rámci
našeho výzkumu byl proband instruován o zaujetí stabilního stoje na úseči, jež má být
shodný se stojem na podlaze.
4.2.3 Standardizace prohloubeného dýchání
Probandi měli v průběhu měření dvakrát dýchat vědomě prohloubeným dechem po dobu
20 sekund, jehož frekvence byla řízena metronomem o frekvenci 1 Hz. Jeden úder
znamenal co nejhlubší nádech, další úder znamenal co nejhlubší výdech. Probandi byli
předem instruováni, aby v případě diskomfortu či nevolnosti ukončili hyperventilaci
a dali znamení zvednutím paže pro ukončení měření.
4.2.4 Qualysis
Parametry použité při měření v této práci byly následující:
-

6 kamer s rozlišením 1280 x 1024

-

Snímací frekvence 200 Hz
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Pasivní markery o průměru 1 cm byly umístěny na (znázorněno na obrázku č.16):
1. Processus spinosus C7
2. Processus spinosus L5
3. Levý maleolus lateralis
4. Pravý maleolus lateralis

Obrázek 16 Rozmístění markerů (upraveno z Nurohmah, 2013)

Pro zhodnotitelnost výsledků mezi jednotlivými měřeními trvalo měření přístrojem
Qualysis vždy 20 sekund, a to i v případě, že u klidového dýchání byla snímána
spirometrie po delší dobu.
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4.2.5 Spirometrie
Spirometr byl sestrojen v laboratoři Biomechaniky a extrémní zátěže UK FTVS v rámci
výzkumu a poskytuje nativní data. Informace o proudění vzduchu jsou zaznamenávány
pomocí optoelektronického čidla, které snímá pohyb vrtulky a dále jej převádí
na impulzy. Jedno otočení vrtulky odpovídá dvěma impulzům. Vnitřní vrtulka
je roztáčena proudem vydechovaného vzduchu. Spirometr byl sestrojen tak, aby byla
setrvačnost vrtulky co nejmenší. Dle Kubového (2014) je setrvačnost vrtulky minimální
a lze ji zanedbat. Zpravidla dosahuje hodnoty 1 impulzu. Frekvence záznamu je 5000 Hz.
Při měření byla využita stanice Dewetron, jež převáděla data přes spirometr do počítače.
1 litr odpovídá 123 impulzům, 1 impulz, 0,5 otočeni vrtulky je roven
1/123 litru = 0,00813 litru (Lucáková, 2010; Slawiková, 2012; Kubový, 2014).
Optoelektronické čidlo je pomocí papírového válce propojeno s obličejovou maskou. Na
obličej je maska připevněna pomocí návleku přes hlavu s nastavitelnými popruhy
pro optimální seřízení masky tak, aby vzduch nikde neunikal a nedocházelo tak
ke zkreslení naměřených dat.
Chyba měření u tohoto typu spirometru nebyla zatím přesně stanovena, z důvodu do této
doby zatím neproběhlé kalibrační studie. Standardně předpokládáme u naměřených dat
odchylku 5% (Kubový, 2014).
Aby bylo možné zkoumat dechové objemy, bylo nutné naměřit adekvátní množství dat.
Proto měření klidového dýchání trvalo 60 sekund, což odpovídá době, za kterou je možné
naměřit alespoň 10 dechových cyklů.

5 Výsledky
Zpracování a vyhodnocení dat ze spirometru proběhlo v programu MS Excel 2013, kde
byla data porovnána a graficky zpracována. Data ze systému Qualysis byla zpracovávána
v softwaru dodávaném k zařízení Qualysis Track Manager, kde po přesném definování
měřených parametrů proběhla konverze do tabulkového zobrazení, jež byla dále
zpracována a hodnocena v programu MS Excel 2013.
Hodnotili jsme objemy vydechovaného vzduchu, dráhu bodu a jeho posun ve směru osy
x a celkovou dráhu trajektorie bodu v prostoru.
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K rozdělení výsledků pro hodnocení dráhy bodu pouze ve směru osy x a hodnocení dráhy
v celkovém prostoru došlo na základě vyslovených hypotéz, kdy je hypotéza č. 2
vyslovena právě k parametrům ve směru osy x. Platnost hypotéz č. 3 a 4 jsme ověřovali
nejen ve směru osy x, ale i ve všech rovinách – proto bude zajímavé srovnat, zdali se tyto
hypotézy potvrzují v obou případech, či jsou platné pouze v jednom z případů.

5.1 Výsledky dechových objemů
Naměřená data byla převedena do programu MS Excel, kde byly vypočteny a
analyzovány průměrné, střední, minimální a maximální objemy vydechovaného vzduchu
v čase, jež byly zpracovány graficky a podrobeny další analýze.
Měření klidového dýchání trvalo 60 vteřin, měření prohloubeného dýchání 20 vteřin.
Z důvodu, aby bylo možné zkoumat větší množství dechových objemů při klidovém
dýchání. Průměrně bylo naměřeno při klidovém dýchání 12 dechových cyklů a při
prohloubeném dýchání 10 cyklů.
Předmětem zkoumání je potvrzení pravdivosti hypotézy č. 1: Při stoji na labilní ploše
bude vydechovaný objem významně menší, než při stoji na podlaze, protože bránice a
stabilizační systém páteře mohou být krátkodobě v rozporu s mechanikou dýchání
(Cresswell et al, 1994; Šafářová, Kolář 2011)
Pro posuzování pravdivosti hypotézy a lepší zhodnocení jsme si stanovili dílčí parametry
H1, jež jsou uvedeny níže v kapitolách 5.1.1 Klidové dýchání a 5.1.2 Prohloubené
dýchání
Na níže uvedených grafech (obrázek č. 17 a 18 a příloha č. 9) jsou znázorněny střední,
minimální a maximální hodnoty v rámci jednotlivých měření.
Porovnávali jsme průměrné a střední hodnoty objemů vydechnutého vzduchu u všech 4
měření, jejich minimální a maximální hodnotu vydechnutého objemu a rozdíl mezi nimi
v průběhu jednoho měření – variační rozpětí. Variační rozpětí chápeme jako veličinu, jež
nám ukazuje na variabilitu dechových objemů v průběhu měření.
Pro statistické zhodnocení významnosti jsme použili párový t-test.
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5.1.1 Klidové dýchání
Porovnávali jsme průměrné a střední hodnoty plicních objemů klidového dýchání při stoji
na zemi (01) a při stoji na úseči (03). Graf (obrázek č. 17) ukazuje srovnání střední,
minimální a maximální hodnoty objemu klidového dýchání při stoji na podlaze (01 –
modře, trojúhelník) a při stoji na úseči (03 – červeně, kolečko), druhý graf hodnotící
průměrné hodnoty objemu ve shodných měřeních naleznete v příloze č. 9.
H1(M):

01M ˃ 03M

Střední hodnota objemů při stoji na zemi bude větší, než střední hodnota objemů při stoji
na úseči.
6x

01M ˃ 03M

1x

01M = 03M

7x

01M ˂ 03M

H1(P): 01P ˃ 03P
Průměrná hodnota objemů při stoji na zemi bude větší, než průměrná hodnota objemů při
stoji na úseči.
7x

01P ˃ 03P

7x

01P ˂ 03P

H1(min):

01min ˂ 03min

Minimální objem zaznamenaný v průběhu měření ve stoji na zemi (01min) bude nižší
hodnoty, než minimální objem zaznamenaný v průběhu měření ve stoji na úseči (03min)
7x

01min ˂ 03min

7x

01min ˃ 03min

H1(max):

01max ˃ 03max

Maximální objem zaznamenaný v průběhu měření ve stoji na zemi (01max) bude vyšší
hodnoty, než maximální objem zaznamenaný v průběhu měření ve stoji na úseči (03max).
3x

01max ˃ 03max

11x

01max ˂ 03max

H1(R): 01 R ˃ 03 R

(R = max-min)
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Variační rozpětí - rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou bude u měření na zemi
vyšších hodnot, než rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou ve stoji na úseči.
4x

01 R ˃ 03 R

10x

01 R ˂ 03 R

Objem dechu
01_M / 03_M/ min, max
250

objem

200

01_M
03_M

150

01_MIN

100

01_MAX
50

03_MIN

0

03_MAX
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

osoba

Obrázek 17 Graf středních, minimálních a maximálních hodnot objemu při klidovém
dýchání

5.1.2 Prohloubené dýchání
Porovnávali jsme průměrné a střední hodnoty plicních objemů prohloubeného dýchání
při stoji na zemi (02) a při stoji na úseči (04). Graf (obrázek č. 18) ukazuje srovnání
střední, minimální a maximální hodnoty objemu klidového dýchání při stoji na podlaze
(02 – šedivě, trojúhelník) a při stoji na úseči (04 – zeleně, kolečko), druhý graf hodnotící
průměrné hodnoty objemu ve shodných měřeních naleznete v příloze č. 9.
H1(M):

02M ˃ 04M

Střední hodnota objemů při stoji na zemi bude větší, než střední hodnota objemů při stoji
na úseči.
6x

02M ˃ 04M
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8x

02M ˂ 04M

H1(P): 02P ˃ 04P
Průměrná hodnota objemů při stoji na zemi bude větší, než průměrná hodnota objemů při
stoji na úseči.
5x

02P ˃ 04P

1x

02P = 04P

8x

02P ˂ 04P

H1(min):

02min ˂ 04min

Minimální objem zaznamenaný v průběhu měření s prohloubeně řízeným dechem ve stoji
na zemi (02min) bude nižší hodnoty, než minimální objem zaznamenaný v průběhu
měření ve stoji na úseči (04min)
12x

02min ˂ 04min

2x

02min ˃ 04min

H1(max):

02max ˂ 04max

Maximální objem zaznamenaný v průběhu měření vědomě prohloubeného dechu ve stoji
na zemi (02max) bude vyšší hodnoty, než maximální objem zaznamenaný v průběhu
měření ve stoji na úseči (04max).
6x

02max ˃ 04max

1x

02max = 04max

7x

02max ˂ 04max

H1(R): 02R ˃ 04R

(R = max - min)

Variační rozpětí - rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou bude u měření na zemi u
vědomě prohloubeného dechu vyšších hodnot, než rozdíl mezi maximální a minimální
hodnotou ve stoji na úseči.
8x

02 R ˃ 04 R

1x

02 R = 04 R

5x

02 R ˂ 04 R
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Objem dechu
02_M / 04_M/ min, max
1400

objem

1200
1000

02_M

800

04_M

600

02_MIN

400

02_MAX

200

04_MIN

0

04_MAX
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

osoba

Obrázek 18 Graf středních, minimálních a maximálních hodnot objemu při
prohloubeném dýchání

5.1.3 Statistické zhodnocení
Pro statistické zhodnocení významnosti jsme použili párový t-test v MS Excel 2013,
výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Při hodnocení párovým t-testem jsme chtěli určit
hladinu statistické významnosti mezi jednotlivými měřeními. Porovnávány byly
průměrné hodnoty (P) klidového dýchání při stoji na zemi (1) a při stoji na úseči (3),
prohloubeného dýchání při stoji na zemi (2) a při stoji na úseči (4). Na hladině
významnosti α = 0.17.

Tabulka 1 Párový t-test, výsledky statistického zhodnocení vybraných parametrů

P1, P3
P2, P4

T test
0,300879331
0,164646313
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5.1.4 Shrnutí
Z výše uvedených parametrů H1, není možné s určitostí potvrdit Hypotézu č. 1. Vybrané
parametry H1 se u jednotlivých probandů potvrzují a u jiných se vyvracejí. Přičemž nelze
z námi vybraného vzorku probandů vytvořit skupiny, jež by na definované parametry
reagovaly shodným způsobem.
Klidové dýchání je dle Hodgese (2002) sice zdrojem perturbací postury, ale tělo
je schopno tyto odchylky kompenzovat. Při klidném dýchání ve stoje na zemi a na úseči
odpovídají zkoumané parametry vyslovené hypotéze přibližně polovinou. Při
porovnávání parametrů klidového dýchání ve vybraných pozicích je u 11 probandů vyšší
maximální objem vydechnutého vzduchu při stoji na úseči a i rozdíl mezi maximální a
minimální hodnotou je tedy vyšší a to u 10 probandů.
To, že u většiny probandů dosahuje maximální vydechnutý objem a rozdíl mezi maximem
a minimem vyšších hodnot při stoji na úseči, můžeme vysvětlit i kombinací větší
variability dechových objemů při stoji na úseči, tak i vyššími nároky na svalovou práci a
tím nutností vyššího ventilovaného objemu.
Důvodem, že se stabilizační mechanismy při klidném dýchání neprojevily na
výdechových objemech, může být to, že stoj na úseči je oproti stoji na podlaze daleko
více náročný na stabilitu. Při zvýšeném nároku na udržení stability se zapojí více
svalových skupin, které se snaží s instabilitou bojovat a vybalancovat tak nestabilní
pozici. Více svalů konajících svalovou práci potřebuje kyslík a další živiny, proto je nutné
zvýšit respiraci, aby mohl být tento úkol splněn (Pierson et al, 1976).
Při prohloubeném dýchání dochází ke zvýšení perturbací a zvyšují i kompenzační
mechanismy pro udržení stability (Hodges et al, 2002). Při prohloubeném dýchání ve stoji
na zemi a na úseči odpovídají zkoumané parametry vyslovené hypotéze přibližně
polovinou. Při prohloubeném dechu jsou některé námi vyslovené parametry H1 pravdivé
pro více než polovinu probandů a mohou tak potvrzovat Hypotézu č. 1. Zejména velmi
citlivě reagovaly parametry minimálního vydechnutého objemu při daném měření, které
u 12 osob dosahovaly nižších hodnot při stoji na zemi, než při stoji na úseči a i rozdíly
mezi maximální a minimální hodnotou objemu vydechnutého vzduchu. Vzhledem
ke stabilizačním mechanismům bychom předpokládali, že při stoji na úseči se zvýší
aktivita inspiračního svalstva, díky čemuž bude minimální objem na úseči dosahovat
vyšších hodnot, než při stoji na podlaze.
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Důvodem rozdílných závěrů mezi klidovým a prohloubeným dýcháním může být to, že
prohloubený dech je jedním z významných vnitřních rušivých faktorů a proto se musí
stabilizační mechanismy vyrovnávat kromě vnějšího faktoru (úseč) i s vnitřním faktorem
rušení (prohloubený dech).
Pro statistické zhodnocení vlivu úseče na dýchání jsme zvolili párový t-test na hladině
významnosti α = 0,17. Při jeho zhodnocení vyplývá, že se hodnoty mezi prohloubeným
dýcháním na zemi a na úseči liší. S přesností 17% lze tedy říci, že při prohloubeném
dýchání na zemi a na úseči je statisticky významný rozdíl.

5.2 Trajektorie v předozadní rovině
5.2.1 Slovní popis jednotlivých grafů a jejich vztahů
Pozice bodů v předozadním (AP) směru (rovině x) jsme se rozhodli zkoumat na základě
literární rešerše, která udává, že odchylky způsobené dýcháním jsou manifestovány
zejména v předozadním směru (Kuczynski, Wieloh, 2009). Vzpřímený stoj je sám o sobě
labilní pozicí, ale je jednou z nejvýhodnějších poloh pro zkoumání dechových veličin
V níže uvedených grafech (obrázek č. 22) jsou hodnoty bodů v času a prostoru tak, jak
byly zachyceny 3D monitorovacím systémem Qualysis. V programu Qualysis Track
Manager jsme definovali měřené veličiny, převedli dané hodnoty do programu MS Excel,
kde bylo s daty dále pracováno. Protože nás zajímá pohyb bodu v prostoru předozadní
roviny v čase, definovali jsme, že budeme pracovat pouze s hodnotami zanesenými na
ose x.
Sledované body korespondují s anatomickými strukturami, jež jsou dobře palpovatelné –
pravý zevní kotník, malleolus lateralis dexter (P_X), levý zevní kotník, malleolus lateralis
sinister (L_X), processus spinosus obratle L5 (L5_X) a processus spinosus obratle C7
(C7_X).
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Obrázek 19 Schéma pohybu markerů ve směru osy x (upraveno z Nurohmah, 2013)

5.2.2 Grafické zpracování
Čas v sekundách je znázorněn na ose x, vzdálenost v předozadním směru v milimetrech
je znázorněn na ose y. Lze tedy hodnotit pozici jednotlivých bodů z hlediska
předozadního uspořádání a jejich vzájemné reakce.
Je-li některý z bodů v grafu nejvýše, znamená, že byl více vepředu, než ostatní body.
Z anatomického hlediska by měly být body kotníků ventrálně, než obratle L5 a C7, které
by měly být ve stejné linii. I přes korekci stoje před měřením se individuálním odchylkám
nedalo zabránit. Vzhledem k velmi přesnému měření se zde ukazuje, že pouze minimum
probandů stálo s kotníky ve stejné linii – ve stoji na zemi činí tento rozdíl průměrně 1-2
centimetry.
Dalším faktorem, jež je možné zkoumat, je vztah vzájemných pohybů. Aby platila teorie
obráceného kyvadla, budou křivky pohybu L5 ve fázi s pohyby C7 a současně by měly
být křivky C7 o něco výraznější, než křivky L5. Literatura uvádí, že tělo je složeno
z mnoha nestabilních prvků, které jsou však řízeny na základě zpětné a dopředné vazby.
Končetiny jsou schopné díky většímu počtu bodů volnosti zajistit „tlumení“ nejen nárazů,
ale také nestabilních momentů vytvářených například úsečí. Proto by pohyby L5 a C7
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měly být menší, tlumenější, než pohyby v kotníkách a zároveň tělo představuje model
obráceného kyvadla. Otázkou zkoumání je tedy, do jaké míry se tyto teorie navzájem
prolínají.
V případě, že by neplatila teorie obráceného kyvadla, nebudou pohyby C7 a L5 ve fázi,
ale půjdou přesně proti sobě – což se projeví opětovným křížením či vzájemným
přibližováním křivek k sobě v závislosti s dechovým cyklem.
Vzhledem k tomu, že nebyly měřeny pohyby úseče, nemohou být hodnoty pohybů L5 a
C7 od ní odečteny. V naší práci jsme vycházeli z předpokladu, že kotníky kopírují pohyby
úseče a veškeré vyslovené závěry z hlediska markerů C7 a L5 jsou hodnoceny ve vztahu
ke kotníkovým křivkám.
5.2.3 Hypotézy vztahující se k měření
Hypotéza č. 2: Pohyby markerů v předozadním směru budou 2x vyšší při prohloubeném
dechu (Kuczynski, Wieloh, 2009).
H2:

C7:

02 ≥ 2x 01

Dráha trajektorie markeru C7 bude 2x delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).

H2:

12x

02 ≥ 2x 01

2x

02 ˂ 2x 01

L5:

02 ≥ 2x 01

Dráha trajektorie markeru L5 bude 2x delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).

H2:

10x

02 ≥ 2x 01

4x

02 ˂ 2x 01

C7:

04 ≥ 2x 03

Dráha trajektorie markeru C7 bude 2x delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji
na úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).
2x

04 ≥ 2x 03

12x

04 ˂ 2x 03
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H2:

L5:

04 ≥ 2x 03

Dráha trajektorie markeru L5 bude 2x delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji
na úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).
3x

04 ≥ 2x 03

11x

04 ˂ 2x 03

V tabulce 2 naleznete srovnání dráhy markeru L5 a C7 ve směru osy x při prohloubeném
dýchání. Hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.

Tabulka 2 Délka dráhy ve směru osy x - srovnání 2x delší dráhy markeru L5 a C7 při
prohloubeném dýchání, červeně jsou znázorněny hodnoty, jež požadavek nesplňují,
hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.
01_L5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

02_L5

95,1
63,09
87,43
43,04
43,95
59,73
61,97
34,98
65,9
34,91
146,35
96,78
78,75
71,61

168,16
292,13
50,87
137,57
106,38
105,85
149,41
154,38
78,44
121,74
156,4
117,48
304,68
251,95

03_L5
135,89
188,33
167,57
161,94
200,6
192,03
164,74
198,71
145,62
139,49
346,45
250,45
334,09
249,09

04_L5
302,29
209,35
157,34
230,49
159,15
202,93
303,06
237,6
186,06
182,92
403,67
224,21
254,56
402,25

01_C7

02_C7

109,24
68,12
123,67
54,61
58,15
91,98
87,02
51,17
81,23
51,78
152,62
120,33
94,63
86,04

301,41
267,67
108,32
163,54
187,34
271,9
272,55
275,31
137,68
229,36
149,93
14,34
381,91
233,76

03_C7
129,23
239,13
161,13
190,63
231,29
260,46
137,78
330
158,9
226,83
365,5
288,25
493,28
427,09

04_C7
318,38
330,49
213,75
275,47
371,4
484,23
425,04
459,13
219,75
315,1
429,8
316,19
448,17
652,22

Hypotéza č. 3: Délka trajektorie jednotlivých markerů bude vyšší vždy při prohloubeném
dechu (Schmid et al, 2004).
H3:

C7:

01 ˂ 02

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).
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H3:

12x

01 ˂ 02

2x

01 ˃ 02

L5:

01 ˂ 02

Dráha trajektorie markeru L5 bude delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).

H3:

14x

01 ˂ 02

C7

03 ˂ 04

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji na
úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).

H3:

13x

03 ˂ 04

1x

03 ˃ 04

L5

03 ˂ 04

Dráha trajektorie markeru L5 bude delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji na
úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).
13x

03 ˂ 04

1x

03 ˃ 04

V tabulce 3 naleznete srovnání dráhy markeru L5 a C7 ve směru osy x při prohloubeném
dýchání. Hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.

Tabulka 3 Délka dráhy ve směru osy x - srovnání delší dráhy markeru L5 a C7
při prohloubeném dýchání, červeně jsou znázorněny hodnoty, jež požadavek nesplňují,
hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.
01_C7
1
2
3
4
5
6
7

109,24
68,12
123,67
54,61
58,15
91,98
87,02

02_C7
301,41
267,67
108,32
163,54
187,34
271,9
272,55

03_C7
129,23
239,13
161,13
190,63
231,29
260,46
137,78

04_C7
318,38
330,49
213,75
275,47
371,4
484,23
425,04
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01_L5
95,1
63,09
87,43
43,04
43,95
59,73
61,97

02_L5
168,16
292,13
50,87
137,57
106,38
105,85
149,41

03_L5
135,89
188,33
167,57
161,94
200,6
192,03
164,74

04_L5
302,29
209,35
157,34
230,49
159,15
202,93
303,06

8
9
10
11
12
13
14

51,17
81,23
51,78
152,62
120,33
94,63
86,04

275,31
137,68
229,36
149,93
14,34
381,91
233,76

330
158,9
226,83
365,5
288,25
493,28
427,09

459,13
219,75
315,1
429,8
316,19
448,17
652,22

34,98
65,9
34,91
146,35
96,78
78,75
71,61

154,38
78,44
121,74
156,4
117,48
304,68
251,95

198,71
145,62
139,49
346,45
250,45
334,09
249,09

237,6
186,06
182,92
403,67
224,21
254,56
402,25

Hypotéza č. 4: Vyšší segmenty se budou pohybovat významně více, než segmenty –
teorie obráceného kyvadla (Pastucha, 2013; Winter 1995; Richterová, 2011).
Trajektorie: L5 ˂ C7

H4:

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší, než dráha markeru L5 při každém měření
47x

L5 ˂ C7

7x

L5 ˃ C7

V tabulce 4 naleznete srovnání dráhy markeru L5 a C7 ve směru osy x při jednotlivých
měřeních. Hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.

Tabulka 4 Dráha trajektorie ve směru osy x, červeně zvýrazněné pole C7 dosahují
menší dráhu, než L5. Hodnoty v tabulce udávají délku dráhy ve směru osy x v mm.
Proband
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

01_L5
95,1
63,09
87,43
43,04
43,95
59,73
61,97
34,98
65,9
34,91
146,35
96,78
78,75
71,61

01_C7
109,24
68,12
123,67
54,61
58,15
91,98
87,02
51,17
81,23
51,78
152,62
120,33
94,63
86,04

02_L5
168,16
292,13
50,87
137,57
106,38
105,85
149,41
154,38
78,44
121,74
156,4
117,48
304,68
251,95

02_C7
301,41
267,67
108,32
163,54
187,34
271,9
272,55
275,31
137,68
229,36
149,93
14,34
381,91
233,76
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03_L5
135,89
188,33
167,57
161,94
200,6
192,03
164,74
198,71
145,62
139,49
346,45
250,45
334,09
249,09

03_C7
129,23
239,13
161,13
190,63
231,29
260,46
137,78
330
158,9
226,83
365,5
288,25
493,28
427,09

04_L5
302,29
209,35
157,34
230,49
159,15
202,93
303,06
237,6
186,06
182,92
403,67
224,21
254,56
402,25

04_C7
318,38
330,49
213,75
275,47
371,4
484,23
425,04
459,13
219,75
315,1
429,8
316,19
448,17
652,22

5.2.4 Popis jednotlivých grafů u jednotlivých probandů
Měření se zúčastnilo celkem 14 osob, z toho 4 muži a 10 žen. Níže uvádím popis grafů
i jednotlivých probandů. Modře vyznačené závěry značí jistou odchylku probanda
v daném parametru, jež byl v grafu sledován. Ukázku grafů probanda č. 1 je možno vidět
na obrázku č. 20, ostatní grafy jsou přiloženy na DVD. Žlutou barvou je zaznamenávána
křivka markeru C7 a šedou barvou zaznamenávaná křivka markeru L5. Modře a červeně
jsou zachyceny křivky kotníků.
Sledovanými parametry jsou:
-

Vzájemná pozice C7 a L5

-

Zda jsou křivky markeru L5 ve fázi s křivkami C7 – potvrzení teorie obráceného
kyvadla

-

Zda jsou amplitudy křivky C7 výraznější, než amplitudy křivky L5 – potvrzení
teorie obráceného kyvadla

-

Zvýšení amplitud L5 a C7 při prohloubeném dýchání při stoji na zemi (měření č.
2) i při stoji na úseči (měření č. 4)

-

Porovnání průběhu kotníkové křivky a křivky L5 a C7 – tlumení nestabilních
momentů vytvářených pohyby úseče
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Obrázek 20 Grafy bodů ve směru osy x. C7 (žlutá), L5 (šedá), P kotník (modrá), L
kotník (červená)
1. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních
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Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji na
zemi i při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

2. MUŽ


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



u 4. měření je vidět nehybnost L5, ale C7 se rytmicky pohybovala ve fázi
s pohybem kotníků



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

3. ŽENA


Měřen pouze pravý kotník



Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

4. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji
na zemi i při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

5. ŽENA


Proband má více ve předu C7, než L5



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Jednotlivé křivky se téměř nepřibližují



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních
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Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

6. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

7. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji
na zemi i při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

8. MUŽ


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi u 1. a 3. měření, u 2. a 4. měření jdou
křivky L5 a C7 proti sobě (C7 ve fázi s kotníky u měření č. 4)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji
na zemi i při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

9. ŽENA


Proband má více ve předu C7, než L5



pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu všech 4 měření, pouze u 4.
měření jde C7 místy proti L5 (C7 ve fázi s kotníky)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků
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10. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7



Pohyby všech bodů jsou ve fázi pouze u 3. a 4. měření, u 1. a 2. měření
jde C7 proti L5 (kotníky v rovině)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

11. ŽENA


Proband má více ve předu C7, než L5



pohyby všech bodů jsou ve fázi v průběhu 1. - 3. měření, u 4. měření jdou
proti sobě



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu nedochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 ani při
stoji na zemi ani při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníků

12. MUŽ


Proband má více ve předu L5, než C7



pohyby všech bodů jsou ve fázi u 2. a 3. měření, u 1. a 4. jsou místa, kdy
jde C7 proti L5 (C7 ve fázi s kotníky)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji
na zemi i při stoji na úseči



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníky

13. MUŽ


Proband má více ve předu L5, než C7



pohyby všech bodů jsou ve fázi u 1. a 3. měření, u 2. a 4. jde C7 proti L5
(C7 ve fázi s kotníky)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníky

14. ŽENA


Proband má více ve předu L5, než C7
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pohyby všech bodů jsou ve fázi u 1. a 3. měření, u 2. a 4. jsou místa, kdy
jde C7 proti L5 (C7 ve fázi s kotníky)



Křivky amplitud jsou pro C7 výraznější, než pro L5 ve všech 4 měřeních



Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 pouze při
stoji na zemi



Při stoji na úseči je průběh křivky C7 a L5 hladší, než křivka kotníky

5.2.5 Korelace křivek
Pohyby bodů C7 a L5 v předozadní rovině byly podrobeny korelační analýze, v MS Excel
2013 jako ukazatel toho, zdali jsou křivky C7 a L5 ve fázi. Vyšší hodnoty korelace jsou
v tabulce vyznačeny zeleně (příloha č. 8).
Vyšší korelace mezi C7 a L5 dosáhli ve všech 4 měřeních tito probandi: 1, 3, 8, 9, 12.
Nižší korelace mezi C7 a L5 dosáhli ve všech 4 měřeních tito probandi: 10, proband č.
13 byl podprůměrný v 1., 2, a 3. měření.
5.2.6 Shrnutí
Hypotéza č. 2, že dráhy markerů ve směru osy x budou 2x vyšší při prohloubeném dechu,
bude v našem případě platná pouze při stoji na zemi. V tabulce 2 je možno vidět, že
je nárůst dráhy ve směru osy x při prohloubeném dechu i při stoji na úseči, avšak rozdíl
mezi hodnotami není dvojnásobný, jak je tomu při stoji na zemi.
Hypotézy č. 3 a 4 byly zkoumány z více hledisek. Celkově se jejich platnost potvrzuje.
Dráha jednotlivých markerů se zvyšuje při prohloubeném dechu a potvrzuje se i platnost
teorie obráceného kyvadla.
Zajímavé je však zhodnocení grafického záznamu u jednotlivých probandů.
U 11 probandů je postavení markeru v oblasti L5 více vepředu, než marker v oblasti C7.
Z anatomických nákresů se názory na vzájemnou pozici těchto bodů různí, avšak platí
tvrzení, že vzdálenost mezi těmito body by měla být minimální, v našem měření
se průměrná vzdálenost mezi C7 a L5 pohybuje okolo 1,5 cm.
Pro potvrzení teorie obráceného kyvadla, měly by být v průběhu měření křivky markerů
L5 a C7 ve fázi. Z celkového počtu 56 měření nebylo zcela ve fázi 12 měření, nejčastěji
se tyto výjimky projevily u prohloubeného dýchání (10 měření a z toho bylo 6 na úseči).
V případě, že šly tyto dvě křivky proti sobě, platí však vždy tvrzení, že C7 kopíruje
v případě pohybu na úseči pohyby kotníků (tedy i pohyby úseče). Pánev tak vykonává
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protichůdný, vyrovnávací pohyb. Dalším parametrem pro potvrzení této teorie je, že se
výše uložené segmenty budou pohybovat více – v našem případě budou křivky C7
vykazovat vyšší amplitudy, než křivky L5. Tento jev je pozorovatelný u každého měření
u všech probandů. Dráha trajektorie ve směru osy x je u C7 ve většině měření větší, než
u L5 (tabulka 4). Při prohloubeném dechu dochází ke zvýšení amplitud C7 a L5 při stoji
na zemi i při stoji na úseči.
Ve vyšších segmentech dochází k tlumení vnějších perturbací. Křivky kotníků ve směru
osy x jsou trhané a celkově dosahují ostřejších amplitud, než je tomu u segmentů vyšších
– křivky segmentů L5 a C7 mají hladší průběh u všech měření na úseči. To potvrzuje
Hodgesovo tvrzení, že končetiny jsou schopné díky většímu počtu bodů volnosti zajistit
„tlumení“ nejen nárazů, ale také nestabilních momentů vytvářených například úsečí.
Proto by pohyby L5 a C7 měly být menší, tlumenější, než pohyby v kotníkách (Hodges
et al, 2002).
Podrobení křivek korelační analýze ukázalo, že vyšší korelace mezi C7 a L5 dosáhli ve
všech 4 měřeních tito probandi: 1, 3, 8, 9, 12. Nižší korelace mezi C7 a L5 dosáhli ve
všech 4 měřeních tito probandi: 10, korelace u probanda č. 13 byly nižších hodnot v 1.,
2, a 3. měření.

5.3 Celková trajektorie bodů v prostoru
5.3.1 Slovní popis jednotlivých grafů a jejich vztahů
Celkovou trajektorii markerů v prostoru jsme se rozhodli zkoumat s ohledem na
vyslovené hypotézy č. 3 a 4. Dle kterých, by se délka trajektorie jednotlivých
markerů měla při prohloubeném dechu vždy zvyšovat (Schmid et al, 2004). Zároveň by
nám měl tento parametr ukázat i potvrzení či vyvrácení teorie obráceného kyvadla, kdy
vyšší segmenty urazí v průběhu měření větší dráhu, než segmenty nižší a při stoji na
podlaze pohyb osciluje v oblasti kotníků a při zhoršení zevních podmínek se vyrovnávací
pohyby posouvají z kotníků až do kyčlí (Pastucha, 2013; Winter 1995; Richterová, 2011).
V grafech v příloze č. 5 a 6 je možno sledovat srovnání dráhy jednotlivých markerů (pravý
kotník, processus spinosus obratle L5, processus spinosus obratle C7) u všech měření a u
všech osob. Hodnoty bodů v prostoru byly zaznamenávány 3D monitorovacím systémem
Qualysis, v programu QTM byly definována zkoumaná veličina – celková trajektorie
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(distance traveled) a výsledné hodnoty byly převedeny do programu MS Excel, kde byla
data dále zpracovávána.

Obrázek 21 Celková trajektorie bodu (upraveno z Nurohmah, 2013)

5.3.2 Hypotézy vztahující se k měření
Hypotéza č. 3: Délka trajektorie jednotlivých markerů bude vyšší vždy při prohloubeném
dechu (Schmid et al, 2004).
H3:

C7:

01 ˂ 02

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).

H3:

14x

01 ˂ 02

L5:

01 ˂ 02

Dráha trajektorie markeru L5 bude delší při 2. měření (prohloubené dýchání při stoji
na zemi), než při 1. měření (klidové dýchání při stoji na zemi).
14x

01 ˂ 02
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H3:

C7

03 ˂ 04

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji na
úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).

H3:

14x

03 ˂ 04

L5

03 ˂ 04

Dráha trajektorie markeru L5 bude delší při 4. měření (prohloubené dýchání při stoji na
úseči), než při 3. měření (klidové dýchání při stoji na úseči).
11x

03 ˂ 04

3x

03 ˃ 04

Hypotéza č. 4: Teorie obráceného kyvadla říká, že vyšší segmenty se pohybují více, než
segmenty nižší a při stoji na podlaze pohyb osciluje v oblasti kotníků a při zhoršení
zevních podmínek se vyrovnávací pohyby posouvají z kotníků až do kyčlí (Pastucha,
2013; Winter 1995; Richterová, 2011).
H4:

Trajektorie: L5 ˂ C7

Dráha trajektorie markeru C7 bude delší, než dráha markeru L5 při každém měření
42x

L5 ˂ C7

2x

L5 ˃ C7

5.3.3 Grafické zpracování
Na zhodnocení celkové trajektorie je možno nahlížet dvěma způsoby.
1. Porovnávali jsme dráhu pro jeden marker u všech osob ve všech 4 měřeních
(obrázek č. 21). Grafy jsou ke zhlédnutí v příloze č. 5.
2. Porovnávali jsme dráhu všech markerů u všech osob v každém měření zvlášť
(obrázek č. 22). Grafy jsou ke zhlédnutí v příloze č. 6.
Porovnání jednoho markeru ve všech 4 měřeních
Na ose x jsou znázorněny jednotlivé hodnoty markerů u jednotlivých probandů. Každý
graf (obrázek č. 21 a příloha č. 5) znázorňuje celkovou trajektorii jednotlivých markerů
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(pravý kotník, processus spinosus obratle L5, processus spinosus obratle C7) u všech
měření a u všech osob.
Měření č. 1 je v grafu zaneseno vždy šedou barvou, měření č. 2 zelenou barvou, měření
č. 3 žlutou a 4. měření barvou fialovou.
Na ose y je číselná stupnice odpovídající celkové trajektorii uražené za dobu měření
udávaná v mm.
Sledovaným faktorem je, zdali roste celková dráha trajektorie dosažená při měření u výše
uložených markerů napříč měřeními.

Trajektorie C7
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Obrázek 22 Graf celkové trajektorie markeru C7 ve 4 měřeních: měření č. 1 (šedá),
měření č. 2 (zelená), měření č. 3 (žlutá), měření č. 4 (fialová)

Porovnání všech markerů pro každé měření zvlášť
Na ose x jsou znázorněny jednotlivé hodnoty markerů u jednotlivých probandů. Každý
graf (obrázek č. 22 a příloha č. 6) znázorňuje celkovou trajektorii jednotlivých markerů
(levý kotník, pravý kotník, processus spinosus obratle L5, processus spinosus obratle C7)
u všech měření a u všech osob.
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Pravý kotník je znázorněn zeleně, processus spinosus obratle L5 červeně a processus
spinosus obratle C7 modře.
Na ose y je číselná stupnice odpovídající celkové trajektorii uražené za dobu měření
udávaná v mm.
Sledovaným faktorem je, jaký je poměř celkové dráhy trajektorie u jednotlivých markerů
při měření a zdali se uplatňuje teorie obráceného kyvadla, kdy segmenty výše uložené
urazí delší dráhu, než segmenty uložené níže.
Tělo představuje model obráceného kyvadla, což znamená, že výše uložené segmenty
urazí větší dráhu, než segmenty uložené níže avšak díky většímu počtu bodů volnosti na
dolních končetinách je možné tlumit nárazy z dolních končetin. Otázkou zkoumání je
tedy, do jaké míry se tyto teorie navzájem prolínají.
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Obrázek 23 Graf celkové trajektorie markerů u měření č. 4, P kotník (zeleně), L5
(červeně), C7 (modře)

5.3.4 Shrnutí
Dráha celkové trajektorie se při prohloubeném dechu vždy zvyšuje – toto tvrzení je tedy
pravdivě pro markery L5 a C7. Tvrzení o zvýšení dráhy celkové trajektorie pro kotníky
nelze v rámci naší studie prokázat, neboť jsme kotníky při stoji na zemi brali jako statický
parametr, i když se to z dosažených výsledků ne zcela vždy potvrzuje. Již v oblasti
kotníků dochází totiž k drobným výchylkám. Podíváme-li se však na rozdíl ve dráze
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kotníků mezi 3. a 4. měřením, dochází ke zvýšení celkové dráhy trajektorie i v oblasti
kotníků. Tento úkaz lze vysvětlit zvýšením vnitřních rušivých faktorů, které se promítnou
na zvýšení celkové dráhy kotníků, které kopírují pohyby nestabilní úseče. Díky tomu
je třeba mít na paměti, než vyslovíme závěry k jednotlivým grafickým zpracováním, že
právě prudký vzestup celkové dráhy u kotníků při 3. a 4. měření má právě na svědomí
stoj na úseči.
Teorie obráceného kyvadla je pravdivá při stoji na zemi, kdy celková dráha trajektorie
C7 převyšuje hodnoty L5 při klidovém i prohloubeném dýchání. Při stoji na úseči, kdy
kotníky kopírují pohyby nestabilní úseče, obrácené kyvadlo platí pouze v případě,
umístím-li střed otáčení výše, než do oblasti kotníků. Stejně, jako jsme tento fakt
pozorovali u trajektorie ve směru osy x, lze i zde vypozorovat, že celková dráha markeru
L5 dosahuje při stoji na úseči nižších hodnot, než dráha markeru C7 a kotníků, které mají
zpravidla dráhu nejdelší. Nejstabilnější při stoji na úseči je tedy část v bederní oblasti,
vycházíme-li z námi umístěných markerů.
Hypotézy č. 3 a č. 4 se nám potvrzují i při srovnávání výsledků v celkovém prostoru,
docházíme tedy ke shodným závěrům, jako při hodnocení výsledků pouze v rámci posunu
v rovině x. Při hodnocení dráhy v celkovém prostoru se nesplnění parametrů pro potvrzení
hypotéz objevuje pouze ojediněle.
Pro zajímavost je v příloze č. 7 uvedeno pořadí probandů dle velikosti celkové dráhy
trajektorie od nejmenších do nejvyšších hodnot.
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6 Diskuze
Současná literatura nejčastěji zkoumá, jak dech ovlivňuje posturální stabilitu, odchylky
těžiště a další parametry, avšak pouze minimum studií se zabývá problematikou tak, jak
jsme ji zkoumali my – jak posturální stabilita ovlivňuje dech.
Budeme-li chtít sledovat studie zabývající se plicními objemy ve vztahu k posturální
stabilitě, jednoznačné závěry z literatury nevyplývají, protože se jedná o velmi širokou
oblast bádání a každá z vědeckých skupin se zaměřuje na trochu jinou kombinaci
jednotlivých parametrů. Z hlediska spirometrie autoři udávají, že se stoupajícími nároky
na udržení polohy těla se zvyšuje ventilace. Dle Piersona k tomu dochází díky vyšší
svalové práci, která je potřeba, aby bylo tělo udrženo v požadované poloze proti gravitaci,
a vyšší svalová práce potřebuje více kyslíku (Pierson et al, 1976). Na druhou stranu,
Cresswell, Šafářová a Kolář udávají, že při zvýšeném nároku na stabilizaci těla může
působit bránice a stabilizační systém páteře krátkodobě v rozporu s mechanikou dýchání
(Cresswell et al, 1994; Šafářová, Kolář 2011). Véle a Strnad pak udávají, že dýchání
je ovlivněno pohybem a dle potřeby pohybu je nadále modulováno (Véle, Strnad, 2014).
Klidové dýchání je dle Hodgese (2002) sice zdrojem perturbací postury, ale tělo
je schopno tyto odchylky kompenzovat a ke zvýšení perturbací dochází při prohloubení
dechu, kdy se zvyšují i kompenzační mechanismy.
Kombinovali jsme měření, při kterém proband dýchal klidově a měl minimum zevních
odchylek (stoj na zemi), ke kterým byly s prohloubeným dechem přidány pouze vnitřní
rušivé faktory, a měření na úseči, kdy byl proband vystavěn vnějším rušivým faktorům,
opět při klidovém a prohloubeném dýchání. Předpokládali jsme, že pro řídicí systémy
bude důležité udržet stabilní vzpřímenou pozici, a proto se při stoji na úseči projeví
stabilizace trupu zmenšením objemu vydechovaného vzduchu – hypotéza č. 1. V rámci
potvrzení či vyvrácení hypotézy č. 1 jsme si stanovili několik dalších hledisek, které měly
pomoci při jejím hodnocení: zkoumali jsme průměrné a střední hodnoty dechového
objemu, minimální a maximální hodnotu objemu zaznamenanou v průběhu měření
a variační rozptyl. Podrobnější zhodnocení a zpracování je uvedeno v kapitole 5.1.3
Shrnutí. Hypotézu č. 1 z námi provedeného měření nemůžeme jednoznačně potvrdit.
Z námi sledovaných parametrů H1 se potvrzuje, že při stoji na úseči (měření č. 3 a 4) je
větší rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou objemu, než při měření na zemi, a to
jak při klidovém, tak i při prohloubeném dýchání. Dále se nám potvrdil parametr
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zkoumající minimální vydechnutý objem, že při prohloubeném dýchání bude minimální
hodnota dosaženého objemu nižší u měření na zemi. Můžeme tak říci, že je zde
uplatňováno tvrzení, že trup je nejstabilnější při nádechovém postavení (Véle, 2012).
Pro statistické zhodnocení vlivu stoje na úseči na dýchání jsme zvolili párový t-test, který
prokázal statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α = 0,17. Při jeho
zhodnocení vyplývá, že se hodnoty mezi prohloubeným dýcháním na zemi a na úseči liší
více, než hodnoty klidového dýchání. S přesností 17% lze tedy říci, že při prohloubeném
dýchání na zemi a na úseči je statisticky významný rozdíl. Pro větší senzitivitu testu by
bylo nutné provést měření na větším vzorku populace a stanovit další parametry, jež by
určovaly homogenitu skupiny, či zvolit náročnější varianty měření pro udržení
rovnováhy.
Dále jsme se zabývali otázkou, jakým způsobem se tělo vyrovnává s destabilizačními
faktory v průběhu jednotlivých měření. Další hypotézy jsou vztažené k těmto projevům.
Zkoumali jsme pohyby markerů v prostoru a čase v předozadní rovině a i celkovou dráhu
trajektorie jednotlivého bodu uraženou za dobu měření.
Hypotéza č. 2: Pohyby markerů v předozadním směru budou 2x vyšší při prohloubeném
dechu (Kuczynski, Wieloh, 2009). Tato hypotéza se jednoznačně potvrzuje pouze při stoji
na zemi, při stoji na úseči dochází u většiny probandů při prohloubeném dýchání
k zvětšení výchylek, avšak ne dvojnásobně, a u některých probandů není toto zvýšení
hodnotitelné. Protože dech byl řízen vědomě dle udávaného tempa metronomu (frekvence
1 Hz) a výchylky markerů se u většiny probandů synchronizovaly, můžeme předpokládat,
že na základě dechu se upravily pohyby v kotníkách tak, aby pomohly vyrovnávat
zvýšené, vnitřně rušivé faktory a tento výrazně destabilizační proces neskončil pádem.
Hypotéza č. 3: Délka trajektorie jednotlivých markerů bude vyšší vždy při prohloubeném
dechu (Schmid et al, 2004). Tato hypotéza se jednoznačně potvrzuje u všech probandů ve
všech měřeních – ať již hodnotíme dráhu markerů pouze ve směru osy x, či v celém
prostoru. Toto tvrzení může být vztaženo pouze na markery L5 a C7, protože markery
kotníků jsme při stoji na zemi brali jako statický parametr, i když se to z dosažených
výsledků ne zcela vždy potvrzuje.
Již v oblasti kotníků dochází totiž k drobným výchylkám, dle Hodgese však k minimálním
(Hodges et al, 2002). Toto tvrzení zastává i Pastucha (2013). Podíváme-li se však na
rozdíl ve dráze kotníků mezi 3. a 4. měřením, dochází ke zvýšení celkové dráhy
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trajektorie, takže se při stoji na úseči projeví i vliv prohloubení dechu na celkovou dráhu
kotníků. Tento úkaz lze vysvětlit zvýšením vnitřních rušivých faktorů, které se promítnou
na zvýšení celkové dráhy kotníků, jež kopírují pohyby nestabilní úseče.
Pouze u probanda č. 12 přesahují hodnoty 3. měření hodnoty měření 4., avšak podívámeli se na grafy podrobněji (Příloha č. 5), zjistíme, že hodnoty 3. měření jsou vyšší u všech
markerů a protože se jednalo o první měření na úseči, mohly být vyšší hodnoty způsobené
jinou strategií stabilizace mezi 3. a 4. měřením, i přestože si proband stoj na úseči před
započetím měření vyzkoušel.
Hypotéza č. 4: Teorie obráceného kyvadla říká, že vyšší segmenty se pohybují více, než
segmenty nižší a při stoji na podlaze pohyb osciluje v oblasti kotníků (Pastucha, 2013;
Winter 1995; Richterová, 2011). Pastucha ještě dodává, že při zhoršení zevních podmínek
se vyrovnávací pohyby posouvají z kotníků až do kyčlí (Pastucha, 2013).
Dráha celkové trajektorie se při prohloubeném dechu vždy zvyšuje – toto tvrzení je tedy
pravdivé v rámci naší práce pro markery L5 a C7 a to při hodnocení dráhy jak ve směru
osy x, tak i při hodnocení dráhy v celém prostoru.
Tvrzení o zvýšení dráhy celkové trajektorie pro kotníky nelze v rámci naší studie
prokázat, neboť jsme kotníky při stoji na zemi brali jako statický parametr, což se z námi
dosažených výsledků ne zcela vždy potvrzuje. Již v oblasti kotníků dochází totiž
k drobným výchylkám (Hodges et al, 2002; Pastucha, 2013).
Při stoji na úseči pak lze pozorovat stabilizaci v oblasti pánve a bederní páteře – marker
L5 a opětovný vzestup celkové dráhy pro vyšší segmenty – marker C7 (Příloha č. 6).
Tento závěr se shoduje se závěrem studie Kantora a kolektivu, kteří zkoumali klidové
dýchání, prohloubené dýchání a zádrž dechu ve vztahu k pohybu jednotlivých tělesných
částí při stoji a sedu (Kantor et al, 2001).
Výzkum Kantorova týmu také dospěl k závěru, že pohyby pánve jsou ve fázi s těmi
hrudníku,

tudíž

nemohou kompenzovat

dechové odchylky. Proto je velmi

pravděpodobné, že kompenzace bude probíhat na úrovni mezi hrudníkem a pánví, tedy
v oblasti bederní páteře. A udává, že oblast bederní páteře je klíčovým místem pro
vyrovnávání odchylek (Kantor, 2001). Tento závěr z našeho hlediska potvrdit nemůžeme,
protože jsme nesnímali dostatečný počet markerů, abychom toto tvrzení potvrdit či

84

vyvrátit. Z našeho hlediska se nám bederní oblast ve srovnání s kotníky a krční páteří zdá
nejméně vychylovaným bodem.
U sledování pozic bodů ve směru roviny x stojí ještě za připomenutí, že majoritně jsou
pohyby mezi L5 a C7 ve fázi – tudíž se potvrzuje teorie obráceného kyvadla, ale
u vybraných jedinců dochází ke stavům, kdy jde pohyb L5 proti pohybu C7 a je
uplatňována specifická vyrovnávací strategie, kterou zmiňuje i Kantor ve své studii.
Udává, že respirační pohyby jsou kompenzovány opačným nastavením zbylých částí těla.
Přičemž kompenzace odchylek je efektivnější ve stoji více, než v sedu (Kantor et al,
2001).
V případě, že jdou body C7 a L5 proti sobě, platí, že pohyb C7 jde ve fázi s kotníky –
tudíž v L5 a pánvi jsou vykonávané kompenzační pohyby. Tyto parametry se nejčastěji
objevují při řízeně prohloubeném dechu, tedy u měření č. 2 a 4 pouze u některých
probandů.
Otáhal (2001) upozorňuje na zajímavou chybu vzniklou překladem z anglického jazyka,
kdy se v anglické literatuře používá termín „Equilibrium (balance) of vertical posture“,
jež je nadále nesprávně zkracován či interpretován na pouhé „Stability of posture“, díky
čemuž se začíná i v češtině hovořit o „stabilitě“ stoje. Na základě hypotézy obráceného
kyvadla nemůže platit, že je stoj stabilní, protože, co je stabilní, je ustálené. Pro
komplexní pochopení problematiky je nutné si uvědomit, že stoj není ustálený neměnný
jev, jedná se o dynamický proces neustálého balancování, udržování rovnováhy. Když
člověk přestane vyrovnávat labilní stoj, padá na zem do polohy, jež je stabilní (Otáhal,
2001).
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7 Závěr
Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodiku měření, specifikovat mechanické
parametry pro porovnání vlivu zvýšeného nároku posturální stability na dech a ověřit jej
pomocí měření a na tomto základě vyslovit odpovídající závěry k dané problematice.
Hlavním cílem bylo kvantifikovat vliv vyššího nároku na posturální stabilitu ve vztahu
k dechovým parametrům, kdy jsme se zaměřili na porovnávání respiračních parametrů
klidového a vědomě prohloubeného dechu ve dvou pozicích – stoj na zemi a stoj na úseči.
Zjistili jsme, že mezi stojem na zemi a na úseči se ze sledovaných parametrů nedá
jednoznačně potvrdit či vyvrátit námi vyslovená hypotéza zmenšení dechových objemů
na labilní ploše. U většiny probandů se potvrdil parametr zkoumající minimální
vydechnutý objem. Při prohloubeném dýchání je minimální hodnota dosaženého objemu
nižší u měření na zemi, než při stoji na úseči protože předpokládáme, že nádechové
postavení stabilizuje trup. Námi zkoumané parametry se nemusejí potvrzovat díky vyšší
energetické náročností měření při balancování pozice na úseči, kdy se nám u většiny
probandů projevuje větší variační rozptyl objemu, než při měření na zemi, a to jak při
klidovém, tak i při prohloubeném dýchání.
Dalším záměrem bylo definovat stabilizační tendence stoje při intervenci vnějších
(nestabilní plocha) a vnitřních (prohloubený dech) destabilizačních faktorů individuálně
u jednotlivých probandů.
Objektivně se podařilo prokázat teorii obráceného kyvadla, kdy při vzpřímeném stoji
dosahují výše položené markery delší dráhy, než segmenty uložené níže. Zároveň však
při stoji na úseči platí, že dolní končetiny mohou díky většímu počtu bodů volnosti tlumit
drobné disturbance, a proto marker v oblasti L5 vykazoval při stoji na úseči nejmenší
dráhu. Dále se nám podařilo prokázat vliv vnitřních rušivých odchylek na stabilizaci stoje,
protože dráhy trajektorie jednotlivých markerů se při prohloubeném dechu vždy zvýšily.
Dráha trajektorie ve směru osy x byla dvakrát delší při prohloubeném dechu pouze
na zemi. Na úseči sice k prodloužení dráhy s prohloubením dechu došlo, avšak ne
na alespoň dvojnásobnou vzdálenost. Námi dosažené závěry mohou být vztaženy pouze
k markerům L5 a C7, protože markery kotníků jsme při stoji na zemi brali jako statický
parametr, a při stoji na úseči zase jako parametr kopírující pohyby úseče.

86

Pro další pokračování v této studii bych doporučila zahrnout do výzkumu více probandů
a použít více markerů na těle, ze kterých bude možné počítat změny obsahu plochy
hrudníku, jak byla prezentovaná v práci Lucákové (2010), či jiné parametry v rámci
jednotlivých vztahů. Dále by bylo vhodné zařadit měření celkové vitální kapacity plic
a pro lepší zhodnocení zopakovat daný experiment vícekrát u jednoho probanda, aby
se předešlo chybám v měření a eliminaci extrémních hodnot.
Potvrzení či nepotvrzení hypotéz
H1: Při stoji na labilní ploše bude vydechovaný objem významně menší, než při stoji
na podlaze, protože bránice a stabilizační systém páteře mohou být krátkodobě v rozporu
s mechanikou dýchání (Cresswell et al, 1994; Šafářová, Kolář 2011)
-

Tato hypotéza se nám potvrzuje pro parametry minimálních hodnot objemů
a variačního rozpětí při prohloubeném dýchání.

-

Hypotéza se nám nepotvrzuje pro parametry maximálních hodnot objemů
a variačního rozpětí při klidovém dýchání.

H2: Pohyby markerů v předozadním směru budou 2x vyšší při prohloubeném dechu
(Kuczynski, Wieloh, 2009).
-

Tato hypotéza pro marker C7 a L5 se potvrzuje pouze při stoji na zemi. Při stoji
na úseči dochází ke zvýšení dráhy, avšak ne dvojnásobně.

H3: Délka trajektorie jednotlivých markerů bude významně vyšší vždy při prohloubeném
dechu (Schmid et al, 2004).
-

Tato hypotéza se nám potvrzuje pro markery C7, L5 i oba kotníky.

H4: Vyšší segmenty se budou pohybovat významně více, než segmenty – teorie
obráceného kyvadla (Pastucha, 2013; Winter 1995; Richterová, 2011).
-

Tato hypotéza se nám potvrdila při porovnání ve směru osy x i při srovnání
trajektorie v celkovém prostoru.
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Příloha č. 1: Souhlas etické komise (originál)

Příloha č. 2: Návrh informovaného souhlasu

Informovaný souhlas
V souladu se Zákonem o péči a zdraví lidu (§ 27b zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvou o
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Vás žádám o souhlas k účasti na měření
v rámci diplomové práce. Dále Vás žádám o souhlas k uveřejnění výsledků v rámci
diplomové práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou zveřejněna.
Autor: Bc. Michaela Středová, studentka 2. NMgr. Fyzioterapie, FTVS UK
Název diplomové práce: Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální
stabilitu
Popis projektu: Cílem práce je zjistit rozdíly ve vitální kapacitě při zvýšeném nároku na
posturální stabilitu ve vztahu k tělesným odchylkám.
Vitální kapacita bude měřena laboratorním spirometrem pomocí masky přes nos a ústa.
Kinematická analýza bude zaznamenávána ze tří markerů na těle – jedním v oblasti
kotníku a dalšími dvěma v oblasti páteře. Markery budou na určená místa přilepeny
pomocí lepicí pásky. Měření bude probíhat během stoje na podlaze a na labilní ploše.
Bude měřen klidový a prohloubený dech. Prohloubený dech bude řízený metronomem o
frekvenci 1Hz.
Pro výzkum jsou zvoleny celkem 4 typy měření.
1.
2.
3.
4.

Stoj na podlaze, klidové dýchání
Stoj na podlaze, hyperventilace o frekvenci 1Hz
Stoj na labilní ploše, klidové dýchání
Stoj na labilní ploše, hyperventilace o frekvenci 1Hz

Záznam a zobrazení dat probíhá pomocí systému Qualysis Track Manager. Výzkumný
soubor bude tvořen 20 zdravými jedinci ve věku 20 – 30 let. Předpokládaná délka měření
je jedna hodina. Během měření nebudou použity žádné invazivní metodiky, probandům
nehrozí nebezpečí a měření je bezbolestné.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a dostatečně informován/a o významu a průběhu
mé účasti na měření. Všechny mnou kladené otázky byly zodpovězeny srozumitelně.
Prohlašuji, že jsem výše uvedenému poučení plně porozuměl/a a souhlasím s provedením
měření a anonymním uveřejněním výsledků v rámci diplomové práce.
Datum, jméno a podpis probanda
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
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Příloha č. 4: Seznam použitých zkratek
2D

dvojrozměrný

3D

trojrozměrný, prostorový

C

comlpiance (poddajnost)

C3

3. krční obratel

C5

5. krční obratel

C7

7. krční obratel

CNS

centrální nervová soustava

CO2

oxid uhličitý

E

elasticita

EL

elasticita

EMG elektromyografie
ERV expirační rezervní objem
Ew

elasticita

FEV1 jednovteřinová vitální kapacita
FRC

funkční reziduální kapacita

H+

vodíkový kationt

IRV

inspirační rezervní objem

L

levá strana, levý

L5

5. bederní obratel

m.

musculus (sval)

mm.

musculi (svaly)

MMV maximální minutová ventilace plic
O2

kyslík

P

pravá strana, pravý

QTM Qualysis track manager

RV

reziduální objem

Th1

1. hrudní obratel

Th7

7. hrudní obratel

TLC

celková plicní kapacita

VC

vitální kapacit aplic

VE

minutová ventilac eplic

Vt

dechový objem

Δp

rozdíl tlaků

ΔV

rozdíl objemů

Příloha č. 5: Graf celkové trajektorie – jednotlivé markery samostatně

Celková dráha [mm]

Trajektorie P kotník
1500
P_01

1000

P_02

500

P_03

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P_04

Proband

Trajektorie L kotník
Celková dráha [mm]

3000
2500
2000

L_01

1500

L_02

1000

P_03

500

P_04

0
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Proband

Celková dráha [mm]

Trajektorie L5
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

L5_01
L5_02
L5_03
L5_04
1

2

3

4

5

6

7

8

Proband

9

10

11

12

13

14

Trajektorie C7
1200

Celková dráha [mm]

1000
800
C7_01

600

C7_02
C7_03

400

C7_04
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Proband

9

10

11

12

13

14

Příloha č. 6: Graf celkové trajektorie v rámci jednotlivých měření

Celková dráha [mm]

Trajektorie měření č.1
200
150
P_01

100

L5_01
50

C7_01

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Proband

Celková dráha [mm]

Trajektorie měření č.2
600
500
400

P_02

300

L5_02

200

C7_02

100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Proband

Trajektorie měření č.3
Celková dráha [mm]

1600
1400
1200
1000
800

P_03

600

L5_03

400

C7_03

200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Proband

9

10 11 12 13 14

Trajektorie měření č.4
Celková dráha [mm]

2500
2000
1500
P_04
1000

L5_04
C7_04

500
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Proband

9

10

11

12

13

14

Příloha č. 7: Pořadí probandů u celkové dráhy trajektorie
Pořadí probandů je vzestupné od nejmenších do nejvyšších hodnot vždy pro daný marker
v rámci měření.

L5_01

C7_01

8
10
4
5
7
6
3
13
9
14
12
2
1
11

L5_02

8
4
10
5
7
9
6
14
3
1
13
12
2
11

C7_02

9
12
3
4
5
6
10
7
1
11
8
13
14
2

L5_03

9
3
4
11
5
12
10
6
1
8
7
14
13
2

C7_03

1
3
7
10
9
2
5
8
4
6
14
11
12
13

L5_04

3
7
1
9
4
6
2
5
10
8
11
12
14
13

C7_04

3
5
9
8
10
1
6
4
2
13
7
12
14
11

3
9
4
5
1
12
8
2
7
10
6
11
13
14

Příloha č. 8: Korelace křivek C7 a L5
Zeleně jsou vyznačeny vyšší hodnoty korelačního koeficientu.
Proband/korelační
koeficient
01_L5+C7 02_L5+C7 03_L5+C7 04_L5+C7
1

0,978353

0,878691

0,869778

0,966216

2

0,989389

0,985268

0,87582

0,796591

3

0,961894

0,948994

0,937491

0,875237

4

0,857616

0,825397

0,668299

0,912629

5

0,953678

0,641036

0,888179

0,773231

6

0,90351

0,761461

0,931348

0,731519

7

0,939753

0,527172

0,832118

0,925544

8

0,916048

0,917862

0,909781

0,827975

9

0,953433

0,954577

0,888793

0,910318

10

0,20263

0,566926

0,732656

0,67383

11

0,96424

0,884367

0,902351

0,545844

12

0,94299

0,876153

0,872331

0,93864

13

0,925354

0,035422

0,684193

0,811788

14

0,870735

0,36771

0,65044

0,874611

Příloha č. 9: Grafy dechových objemů – průměrné hodnoty
Klidné dýchání (01 a 03) a prohloubené dýchání (02 a 04), stoj na zemi (01 a 02), stoj na
úseči (03 a 04).

SPIRO OBJEM
01_P / 03_P
objem [otáčky vrtulky]

250
200
01_P
150

03_P
01_MIN

100

01_MAX
03_MIN

50

03_MAX
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

osoba

SPIRO OBJEM
02_P / 04_P
1400

objem [otáčky vrtulky]

1200
1000

02_P

800

04_P

600

02_MIN
02_MAX

400

04_MIN

200

04_MAX

0
1

2

3

4

5

6

7

8

osoba

9

10

11

12

13

14

Příloha č. 10: Průměrné a střední hodnoty objemu u jednotlivých měření
Průměrné (P) a střední (M) hodnoty u jednotlivých měření, vyšší hodnoty zvýrazněny
modře, žlutě shodné hodnoty.
Proband/objem
[otáčky
vrtulky]

01_P

03_P

01_M

03_M

02_P

04_P

02_M

04_M

1

89,87

85,08

91,00

47,00

570,88

498,33

427,00

416,00

2

114,00

95,45

119,00

93,00

566,56

521,18

506,00

479,00

3

79,60

90,57

80,00

88,00

176,77

165,92

181,00

164,00

4

75,00

94,57

82,00

94,00

265,20

265,18

259,00

256,50

5

94,75

90,14

88,00

88,00

221,58

230,50

201,50

228,00

6

107,35

94,61

108,00

89,00

256,36

265,80

244,00

236,00

7

100,50

123,75

100,00

120,00

392,22

369,50

366,00

337,50

8

100,25

92,67

101,00

91,00

231,64

321,38

227,00

247,50

9

88,30

102,52

87,00

104,00

181,17

383,67

193,00

230,00

10

129,85

112,58

126,00

112,00

270,73

481,67

273,00

282,00

11

95,77

88,82

88,00

84,50

245,86

232,00

172,00

230,00

12

117,21

152,88

117,00

138,00

344,00

378,56

279,00

330,00

13

116,00

158,38

113,00

142,00

349,57

296,64

303,00

305,00

14

155,10

159,42

152,00

157,50

465,25

675,60

337,50

462,00

Příloha č. 11: Celková dráha trajektorie jednotlivých markerů
Pravý kotník (P), levý kotník (L), processus spinosus L5 (L5), Processus spinosus C7
(C7). Dráha je udávaná v mm, 01-04 je typ měření.
Proband/dráha
[mm]

P_01

L_01

L5_01

C7_01

P_02

L_02

L5_02

C7_02

1

19,69

101,81

133,16

140

24,42

97,82

224,8

364,84

2

9,22

23,55

132,37

155,76

116,34

67,23

600,87

610,82

3

5,37

96,31

139,67

9,96

154,03

197,91

4

3,09

520,7

57,02

80,87

9,66

44,67

169,51

210,38

5

95,76

393,1

67,04

85,67

76,87

318,86

170,11

257,7

6

18,9

8,39

89,54

128,1

62,28

26,37

177,6

348,75

7

4,47

11,9

79,95

116,44

9,13

843,48

208,5

380,52

8

66,27

77

47,54

64,58

86,93

83,98

288,22

366,3

9

31,91

1087,01

103,69

125,4

116,54

1052,45

132,2

191,36

10

8,36

1437,68

51,62

84,25

5,23

1519,71

183,73

280,33

11

14,78

38,41

199,66

224,98

151,64

95,63

232,24

247,33

12

18,69

90,52

108,79

142,31

18,48

103,39

139,1

266,75

13

5,37

816,76

97,06

142,13

11,1

766,55

359,06

501,76

14

4,85

1158,01

105,07

129,82

31

1246,55

370,64

416,37

Proband/dráha
[mm]

P_03

L_03

L5_03

C7_03

P_04

L_04

L5_04

C7_04

1

488,63

512,71

285,41

389,93

664,45

722,78

518,22

693,87

2

717,58

734,71

402,67

561,6

786,38

842,32

552,94

769,5

3

458,52

303,81

357,97

613,75

341,64

410,35

4

620,78

771,61

484,06

536,55

829,84

926,1

552,63

635,77

5

592,45

680,91

422,08

593,81

547,28

598,22

384,73

692,22

6

782,7

779,12

531,94

557,65

900,16

809,76

549,72

861,31

7

188,42

1294,27

341,69

380,72

1175,54

1116,85

652,85

801,56

8

912,52

637,06

446,37

654,58

861,54

740,33

501,94

740,21

9

1611,96

1473,09

379,48

434,47

1435,3

2333,55

449,54

545,45

10

943,43

2283,27

370,5

654,28

1402,34

3047,64

516,14

831,54

11

1330,13

1052,16

653,92

670,18

1508,97

1501,7

971,43

1083,39

12

1253,13

2040,57

772,8

700,43

1075,73

1026,94

735,37

702,29

13

739,51

1856,03

793,19

1106,53

933,45

1791,06

593

1141,66

14

422,58

2230,38

554,15

809,46

2475,13

2190,88

777,52

1165,5

Příloha č. 12: DVD
DVD obsahuje pozice markerů v rovině XZ a jejich grafické zpracování. Přiložen
je soubor MS Excel ve formátu xls a xlsx.
Soubor je rozdělen do listů nesoucí číselné označení. Každý list obsahuje grafy
jednotlivých probandů ve všech měřeních a posuny bodů v rovině x. První číslo značí
pořadí probanda a odpovídá popisu grafů uvedených v kapitole 5.2.4 Popis jednotlivých
grafů u jednotlivých probandů. Druhé číslo odpovídá typu měření: 01 - stoj na zemi,
klidové dýchání, 02 - stoj na zemi, prohloubené dýchání, 03 – stoj na úseči, klidové
dýchání, 04 - stoj na úseči, prohloubené dýchání.

