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Abstrakt 

Cílem této pilotní studie je přispět k objevení metody, která by mohla vést 

k objektivizaci opěrné báze kojenců v pronační poloze na přelomu prvního a druhého 

trimenonu. Na základě rešerše literatury je v práci popsán motorický vývoj v prvních 

dvou trimenonech. Část práce se věnuje vybraným primitivním reflexům a polohovým 

reakcím. Dále se práce zabývá objektivizací opory kojence na přelomu prvního 

a druhého trimenonu. Bylo vyhodnoceno 10 kojenců (5 chlapců a 5 děvčat), 

s průměrným věkem 14,01 ± 2,2 týdne. Rozložení opory bylo hodnoceno ve třech 

situacích, a to v pronační poloze, v pronační poloze při maximální rotaci hlavy doleva 

a v pronační poloze při maximální rotaci hlavy doprava. Výsledky neprokázaly 

signifikantní rozdíl mezi zatížením horních končetin v pronační pozici, avšak byl 

prokázán signifikantní rozdíl zatížení horních končetin při rotaci hlavy vždy 

ve prospěch horní končetiny na straně rotace. Zatížení horních a dolních končetin bylo 

signifikantně odlišné ve všech zkoumaných situacích, kdy byly vždy více zatíženy horní 

končetiny. 
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Opěrná báze, vývojová kineziologie, polohové reakce, primitivní reflexy, kojenecký 

věk, tlakový senzor, Conformat 

  



 
 

Abstract 

The goal of this thesis is to contribute to discovering a method which can lead to 

objectification of support base of infants in prone position at the edge of third and fourth 

month. The motor development during first six months is described in this thesis based 

on literature search. Part of the thesis is dedicated to selected primitive reflexes and 

postural reactions. Furthermore, the work deals with objectification of support base of 

infants at the edge of third and fourth month. In the study were evaluated 10 infants (5 

males and 5 females) with average age 14,01 ± 2,2 weeks. Distribution of support was 

assessed in three situations such as prone position, prone position with maximal rotation 

of head to the left and prone position with maximal rotation of head to the right. The 

results did not show significant difference in weight bearing the left and right upper 

extremity in prone position. However there was a significant difference in weight 

bearing in the upper extremities during head rotation. The upper extremity on the side of 

rotation was more loaded. The weight applied to the upper and lower extremities was 

significantly different in every evaluated situation. Upper extremities were always 

weighted more.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ATŠR  – asymetrické tonické šíjové reflexy 

CKP  – centrální koordinační porucha 

CNS  – centrální nervová soustava 

COF  – Centre of Force 

COP  – Centre of Pressure  

DK  – dolní končetina 

DKK  – dolní končetiny 

HKK  – horní končetiny 

LDK  – levá dolní končetina 

LHK  – levá horní končetina 

PDK  – pravá dolní končetina 

PHK  – pravá dolní končetina 

PHK  – pravá horní končetina 

SD  – standard deviation – směrodatná odchylka 
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ÚVOD 

Diplomová práce se věnuje objektivizaci opěrné báze u kojenců na přelomu 

prvního a druhého trimenonu s využitím tlakového senzoru Conformat. Motorická 

ontogeneze v prvním roce života má klíčový vliv na budoucí motoriku dospělého 

jedince. Tohoto faktu využívají některé fyzioterapeutické koncepty, jejichž metodika 

vychází z motoriky dítěte v prvním roce života. Popis motorické ontogeneze lze najít 

u celé řady autorů, popis vývoje opory a opěrné báze však uvádí pouze několik z nich. 

Vždy se jedná o data získaná pozorováním, avšak objektivizace opory v literatuře chybí. 

Tato diplomová práce vznikla jako pilotní studie s cílem objektivizace opory 

a opěrné báze u kojenců s využitím tlakového senzoru Conformat. Pokud je nám známo, 

v současné době není publikována žádná práce, která by se zabývala objektivizací 

opěrné báze kojenců. Součástí pilotní studie byla i tvorba metodiky, jelikož nebylo 

možné navázat na žádnou práci s již vytvořenou metodikou.  

V teoretické části práce je stručně rozebrána motorická ontogeneze v průběhu 

prvních dvou trimenonů, dále se teoretická část zabývá primitivní reflexologií 

a polohovými reakcemi. Vyšetření spontánní motoriky, primitivních reflexů 

a polohových reakcí je součástí vyšetření fyziologického vývoje kojence. V závěru 

teoretické části je kapitola popisující přístroj Conformat, na kterém měření proběhlo, 

jeho technická specifikace a všechny publikované možnosti jeho klinického využití 

v rehabilitaci. 

Ve výzkumné části je zpracována tvorba metodiky a její výsledná podoba. Dále 

jsou zpracovány výsledky měření opory kojenců, pomocí tlakového senzoru Conformat, 

v poloze na břiše při statické poloze v průběhu dvou minut a při provedení maximální 

rotace hlavy oboustranně.  

Cílem této práce je přispět k nalezení způsobu, kterým lze objektivizovat oporu 

kojenců a zpracovat výsledky, naměřené na skupině vybraných dětí. 
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1 MOTORICKÁ ONTOGENZE V PRVNÍM 

A DRUHÉM TRIMENONU 

Motorická ontogeneze v prvním roce života dítěte je klíčová pro celý následující 

život. Vývoj pohybových dovedností však začíná již prenatálně v děloze matky. 

Dovednosti, které dítě získá intrauterinně, se později rozvíjí a nastavují se na ně další 

motorické schopnosti. V průběhu prvního roku se z jedince, který není schopen udržet 

stabilní pozici, stane jedinec, který je schopný lokomoce a orientace v prostoru.  

Jelikož se tato práce dále zabývá objektivizací opory na přelomu prvního 

a druhého trimenonu, bude zde podrobněji rozebrána motorická ontogeneze pouze 

do konce šestého měsíce. Můžeme však říci, že první dva trimenony hrají zcela 

klíčovou roli v následujícím vývoji, jelikož každý nižší motorický model je beze zbytku 

obsažen ve vyšším motorickém modelu. Jinými slovy lze tedy říci, že pokud dítě 

nebude mít vyvinutou kvalitní opěrnou funkci na horní končetině, tak ani jeho 

kvadrupedální lokomoce nebude vypadat ideálně. Každé dítě, které se vyvíjí ideálně, 

dosahuje určitých motorických milníků ve věku, který je pro ně typický. Tyto vývojové 

milníky jsou specifické pro celou populaci, z čehož vyplývá, že motorický vývoj 

je geneticky determinovaný (Hadders-Algra 2005). 

1.1 Intrauterinní období 

První pohyby plodu se odehrávají v 7,5 – 8 týdnech gestace. Jedná se o pohyby 

hlavy ve směru do úklonu. V 9 – 10 týdnech se objevují generalizované pohyby celého 

plodu. V tomto období se také objevuje aktivita bránice, která je vyjádřena škytáním. 

Izolované pohyby horní nebo dolní končetiny se objevují v 10 – 11 týdnech, zajímavostí 

je, že dítě po porodu tuto schopnost ztrácí a pohyb končetiny se přenáší do pohybu 

celého těla (Einspieler et al. 2008).  

Rozsah a možnost pohybu hlavy se zvyšuje v 11. gestačním týdnu. Plod dokáže 

provést anteflexi, retroflexi, lateroflexi a částečně i rotaci. Spolu se zvýšenou 

pohyblivostí se objevuje i kontakt dlaně s hlavou, jedná se však o čistě náhodný kontakt. 

Dechové pohyby lze pozorovat v 11. – 12. gestačním týdnu. Nejsou však konstantní, ale 

objevují se epizodicky, a to v závislosti na hladině glukózy v matčině krvi. Nejčastěji je 

lze zaznamenat, když je matka po jídle. Jedná se o jediné pohyby, které jsou závislé 

na hladině glukózy v krvi (Mulder et al. 1991). 
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V první polovině těhotenství plod velmi často mění svoji pozici v děloze. Bylo 

zaznamenáno, že změna pozice může proběhnout až 25krát za hodinu (de Vries et al. 

1985). V druhé polovině těhotenství se počet změn polohy velmi snižuje, avšak 

nevymizí zcela. Pro změnu pozice je třeba generalizovaných pohybů celého těla, rotace 

trupu a střídavých pohybů dolních končetin. Tyto pohyby vedou k převrácení plodu, 

pokud se noha správě zapře o stěnu dělohy. Ve 12. týdnu gestace se plod začíná 

protahovat a zívat. Dále pije plodovou vodu, takže je zde již přítomno rytmické sání 

a polykání. Na konci těhotenství plod vypije přibližně litr plodové vody za 24 hodin 

(Einspieler et al. 2008). 

Pohybová zkušenost před a po narození se výrazně liší vlivem prostředí, 

ve kterém se dítě nachází. Intrauterinně je dítě chráněno před spoustou zevních vlivů 

a je nadnášeno vztlakovou silou plodové vody, která působí proti gravitační síle 

a způsobuje tak odlehčení segmentů. Proto v popředí stojí pohyb a jistota držení těla zde 

není primárním cílem (Orth 2009). 

1.2 Novorozenecké období (0 – 4 týdny) 

Po narození se dítě ocitá v naprosto odlišném prostředí, než ve kterém 

se vyvíjelo. Vztlaková síla plodové vody přestává působit a novorozenec tak musí 

svádět neustálý souboj se silou, kterou dosud nepoznal. 

Držení těla v poloze na břiše nemá opěrnou bázi, dítě neumí aktivně vytvořit 

oporu, proto zde hovoříme o takzvané úložné ploše (Dvořák a Vařeka 1999). Poloha 

novorozence je asymetrická a převládá flexe na celém těle. Hlava je v reklinaci, úklonu 

a rotována na stranu, paže jsou drženy u trupu, ve vnitřní rotaci, lokty jsou flektovány 

a dlaně drženy v pěst. Dítě však musí být schopno, alespoň na krátký okamžik rozevřít 

ruku. V průběhu prvního měsíce života flekční držení postupně ustupuje. Novorozenec 

na podložku naléhá tváří, pěstmi, předloktími a horní částí hrudníku (Piper a Darrah 

1994). Z důvodu silného flekčního držení dolních končetin se objevuje pouze kontakt 

kolen s podložkou, případně prstců. Dítě upřednostňuje rotaci hlavy k jedné straně, což 

je v novorozeneckém období bráno za fyziologické. Musí však být schopno v poloze 

na zádech rotace hlavy i na opačnou stranu. Tato fyziologická predilekce ustupuje mezi 

6. – 10. týdnem a ve třetím měsíci již nesmí být přítomna (Čápová 2008; Kolář 2009a; 

Vojta a Peters 2010). 
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V poloze na zádech je rovněž asymetrické držení těla, které je závislé na rotaci 

hlavy. Horní i dolní končetiny jsou ve flexi. Dítě se pohybuje holokineticky, což 

znamená nekoordinované stereotypní pohyby horních a dolních končetin. Na horních 

končetinách se objevují stereotypní „mávavé“ pohyby a na dolních končetinách probíhá 

takzvané primitivní kopání, charakteristické tonickými pohyby směrem do extenze 

(Cíbochová 2004). Toto primitivní kopání probíhá synchronně v kyčli, kolenu i hleznu, 

což ukazuje, že se nejedná o izolovaný pohyb. Postupné rozpojení synchronní flexe 

a extenze v těchto třech segmentech začíná od konce prvního měsíce. Nejprve se stane 

nezávislý pohyb hlezna na pohybu kyčle a později pohyb kolena na pohybu kyčle 

(Sargent et al. 2015). Sargent (2015) také tvrdí, že flexe a extenze v kyčli je prováděna 

aktivně, avšak pohyb kolena a hlezna je veden pasivně přes tah měkkých struktur. 

 

Segment  Pozice  

Hlava reklinace, rotace, úklon 

Lopatka elevace 

Rameno protrakce, vnitřní rotace 

Loket flexe, pronace 

Ruka flexe prstů, palec uzavřen v pěsti, ulnární dukce 

Páteř anteflexe 

Pánev  anteverze 

Kyčel vnitřní rotace, flexe, abdukce 

Koleno  flexe 

Noha dorzální flexe, everze 

 

Tabulka 1 Kineziologický obsah držení těla novorozence 

1.3 Polovina prvního trimenonu 

Kolem 6. týdne se objevuje optická fixace, což dítěti umožní orientaci. Tato 

dovednost je také podmínkou pro úchop, který se však vyvíjí později (Rachwani et al. 

2015). Rovněž byla objevena souvislost mezi svalovým tonem a schopností opticky 
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fixovat, kdy hypotoničtí kojenci vykazují výrazně nižší optickou fixaci (Petkovic et al. 

2016). Krátkodobý optický kontakt je možné pozorovat již v novorozeneckém období, 

jedná se však o krátký okamžik, po kterém pozornost dítěte opět směřuje jinam. Při 

optickém kontaktu s hračkou však novorozenec dá ruce blíže k objektu, než když objekt 

nekontaktuje (Hadders-Algra 2013). Vyjádřením optické fixace v poloze na zádech je 

zaujetí polohy šermíře, která je podrobněji popsána v kapitole 2.2.10. 

V poloze na zádech je patrný ústup flekčního držení končetin (Anderson et al. 

2016). V období kolem 8. týdne dítě vykazuje známky větší symetrie a začíná spojovat 

ruce před tělem. Spojení rukou probíhá nejdříve pouze konečky prstů, později se ruce 

spojí úplně. Od 6. týdne se objevuje sociální úsměv, kdy se dítě cíleně usměje na osobu, 

která se ho snaží kontaktovat (Einspieler et al. 2008; Lejarraga et al. 2002). Při optické 

fixaci může dojít ke stavu, který Vojta popsal jako fyziologickou dystonii. Jedná se 

o situaci, kdy dítě chce dosáhnout kontaktu s osobou nebo předmětem, avšak ještě toho 

není schopné. Objeví se tedy globální motorická odpověď charakterizovaná abdukcí 

horních končetin a pokusem o úchop ústy. 

V poloze na břiše v tomto období také mizí flekční držení končetin a trvalá 

anteflexe pánve. Lokty dostávají do kontaktu s podložkou a dítě je může vysunout 

kraniálněji, avšak jsou stále za osou ramen. Tento posun horních končetin kraniálněji 

umožní dítěti první oporu o horní končetiny (HKK) a krátkodobé nadzvednutí hlavy 

(Vojta a Peters 2010). Zvednutí hlavy však není provedeno izolovaně, ale reaguje na něj 

pozice celého těla. 

1.4 Konec prvního trimenonu 

Na konci prvního trimenonu zaujímá dítě jak v poloze na břiše, tak v poloze 

na zádech symetrickou posturu a dále se rozvíjí opěrná funkce horních končetin. 

Opěrnou bázi tvoří v poloze na břiše mediální epikondyly humeru a symfýza (Kobesova 

a Kolar 2014). Čápová (2008) uvádí, že opora je uskutečněna na proximální části 

předloktí kojence. Při této opoře paže svírají úhel 90° s hrudní páteří, čímž se lokty 

dostávají v opoře před ramenní klouby (Vojta a Peters 2010). Na ruce je střední 

postavení a je volně rozevřena. Páteř je napřímena až k thorako-lumbálnímu přechodu 

a je rotabilní. Pánev se z ventrálního postavení dorzálně klopí, což má za následek její 

neutrální postavení. Dolní končetiny (DKK) jsou volně drženy v semiflekčním 

postavení (Vojta a Peters 2010). 
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Zajištění opory o horní končetiny a schopnost stabilizovat krční a hrudní páteř 

se projeví schopností ovládat hlavu v prostoru. Dítě zvládá v období kolem třetího 

měsíce již izolovanou rotaci hlavy v rozsahu přibližně 30° na obě strany. Díky stabilní 

pozici hlavy se zlepšuje optická orientace, která podmiňuje další vzpřimování na horní 

končetiny (Orth 2009). Einspieler (2008) uvádí, že období třetího měsíce souvisí i 

s rozvojem binokulárního vidění. 

V supinační poloze se dítě dotýká podložky celou plochou zad a opěrnou bázi 

tvoří linea nuchae, úroveň dolních úhlů lopatek a zevní kvadrant hýžďových svalů 

(Kolář 2009a). S rozvojem svalové síly trupu a dolních končetin souvisí možnost jejich 

antigravitačního držení ve flexi (Sargent et al. 2015). V této pozici jsou dolní končetiny 

drženy ve flexi 90° v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech. Na DKK je zevně-

rotační postavení v kyčelních kloubech. 

Tyto změny držení těla a přechod od asymetrie k symetrii jsou známkou zrání 

centrálního nervového systému (CNS) a zapojování dalších struktur CNS do řízení 

postury a pohybu. Funkční aktivita bazálních ganglií, cerebella, parietálního, 

temporálního a okcipitálního laloku mozku se podstatně zvyšuje (Hadders-Algra 2005). 

1.5 První polovina druhého trimenonu 

První polovina druhého trimenonu je v motorické ontogenezi charakteristická 

vývojem úchopové funkce horní končetiny a opěrné funkce dolní končetiny. Pro rozvoj 

těchto funkcí v plné kvalitě je nezbytné zvládnutí předchozí nižší symetrické opory 

o horní končetiny. 

Většina autorů se shoduje, že první cílený úchop se vyvíjí v období kolem 

4. měsíce (Fallang et al. 2000; Hadders-Algra 2013; Kobesova a Kolar 2014; Rachwani 

et al. 2015; Van Der Fits et al. 1999a, 1999b; Vojta a Peters 2010). Dítě je schopné 

uchopit nejdříve v poloze na zádech a ze strany. S postupným zvládnutím této 

dovednosti se možnost úchopu posouvá více ke středu. Jeho rozvoj je závislý na rozvoji 

stereognozie ruky, který probíhá v období mezi 3. a 4. měsícem a schopnosti 

stabilizovat hlavu a trup. První pokusy o úchop jsou typické variabilní trajektorií, 

rychlostí a amplitudou pohybu (Hadders-Algra 2013). Rovněž stabilizace hlavy a trupu 

při prvních pokusech není ještě zcela koordinovaná, což se projevuje velmi variabilním 

zapojením šíjového a trupového svalstva v průběhu úchopu. S postupem času 

se unifikuje rychlost, trajektorie, amplituda i zapojení jednotlivých svalů při úchopu 

(Van Der Fits et al. 1999b). 
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V poloze na zádech dítě zvedá dolní končetiny více nad podložku. Zatížení 

se posouvá kraniálněji směrem k oblasti thorako-lumbálního přechodu a dítě již umí 

na krátkou chvíli zvednout sakrum nad podložku a sáhnout si na kolena (Čápová 2008). 

Kojenec již zvládá uchopovat ze střední roviny. 

V polovině druhého trimenonu se rozvíjí schopnost uchopovat i v poloze 

na břiše. Aby k tomu mohlo dojít, je nezbytné, aby hlava, horní končetina a rameno 

byly drženy proti gravitaci. Rovněž těžiště se musí vychýlit ze středu laterálně. Opora 

má trojúhelníkový tvar, kde opěrné body jsou loket, spina iliaca anterior na jedné straně 

a mediální epikondyl femuru na straně druhé (Kolář 2009a). Velikost nakročení dolní 

končetiny (DK) je závislá na vzdálenosti, na kterou se dítě snaží uchopit. Poprvé se zde 

objevuje opěrná funkce dolní končetiny. 

1.6 Druhá polovina druhého trimenonu 

V průběhu druhé poloviny druhého trimenonu se vyvíjí otočení z polohy 

na zádech do polohy na břiše. Vývoj otočky je spojen se zráním CNS, zejména corpus 

callosum. Bylo dokázáno, že schopnost otočit se ze zad na břicho má přímou souvislost 

s velikostí corpus callosum a to více s jeho tloušťkou než délkou (Chang et al. 2015). 

Otočení je vázáno na úchop přes střední rovinu, při kterém opět hraje roli corpus 

callosum jako spojující prvek obou hemisfér. V literatuře je možné nalézt rozpor, zda 

pozice, ve které dítě nejčastěji spí, ovlivňuje věk, ve kterém se poprvé otočí ze zad 

na břicho. Někteří autoři tvrdí, že pozice při spánku nehraje žádnou roli (Carmeli et al. 

2009; Nelson et al. 2004). Jiní autoři tvrdí, že při preferované pronační pozici při 

spánku, se dítě začne otáčet dříve (Davis et al. 1998; Majnemer a Barr 2006). 

V poloze na zádech otočka začíná aktivitou na hlavě dítěte. Prvním pohybem 

je pohyb očí ke straně, na kterou se dítě bude otáčet. Následuje pohyb hlavy a abdukce 

budoucí opěrné končetiny. Dojde k sešikmení pánve a vytvoření konvexního držení 

bederní páteře na straně opěrné končetiny. Fázická DK se až do polohy na boku 

pohybuje ve flexi, v poloze na břiše se pohybuje zpět do natažení. Opěrná DK 

je v poloze na boku, před dosažením polohy na břiše natažena. Pro rotaci trupu 

je nezbytné zapojení šikmé břišní muskulatury, která je zde poprvé využita cíleně (Orth 

2009). Jelikož se jedná o dynamický děj, mění se zde opěrné body průběžně. Na horní 

končetině opora postupně přechází ze spiny scapulae přes laterální plochu paže na 

mediální epikondyl humeru a na dolní končetině opora přechází z crista iliaca přes 

trochanter major, zevní stranu stehna na mediální plochu epikondylu femuru (Vojta a 
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Peters 2010). Otočka ze zad na břicho je dokončena v šestém měsíci (Čápová 2008; 

Chang et al. 2015; Kobesova a Kolar 2014; Lejarraga et al. 2002; Vojta a Peters 2010). 

V poloze na břiše se dítě ze symetrické opory o lokty dostává do vyšší pozice, 

která je někdy označovaná jako „druhé patro“. Jedná se o pozici na extendovaných 

horních končetinách, kde opora je o kořen ruky a na dolních končetinách se opora 

posouvá kaudálně na horní část stehen. V této pozici dítě ještě neumí uchopit, ani 

se vzpřímit výše, takže často přepadává zpět na břicho a zvedá při tom horní i dolní 

končetiny. Tento vzorec se označuje jako vzorec plavání (Orth 2009).  

V šesti měsících se dítě v poloze na břiše opírá o rozvinuté dlaně a v poloze 

na zádech se rozvíjí koordinace ruka-noha a noha-noha. Nohy se v tomto období 

dotýkají ploskami. Dítě si začíná uchopovat nohy a v sedmém měsíci tato dovednost 

vyvrcholí koordinací ruka-noha-ústa (Kolář 2009a; Orth 2009).  

1.7 Shrnutí 

Jak již bylo zmíněno, motorická ontogeneze je geneticky determinovaná 

(Hadders-Algra 2005). Motorický vývoj je automatický, rozvíjí se kranio–kaudálně, 

z flekčního držení do neutrálního až extenčního držení a z holokinetických pohybů 

do diferencovaných izolovaných pohybů. 

Po získání schopnosti opory se opěrné místo na horních končetinách postupně 

posouvá distálně, až na rozevřenou dlaň. Na dolních končetinách je posun opory 

analogický. Opěrný bod na symfýze se postupně posunuje na proximální část stehen 

a později na mediální epikondyl femuru. 

Doba dosažení jednotlivých motorických milníků však závisí na celé řadě 

faktorů a to jak vnitřních tak vnějších. Super (1976) zjistil, že děti v Keni dosahují 

motorických milníků dříve, než kojenci v Americe. Dalším faktorem je motivace dítěte. 

U mentálně retardovaných dětí, jejichž motivace k poznávání zevního prostředí je nižší, 

se objevuje opoždění motorického vývoje. Velikost opoždění je závislá na tíži mentální 

retardace (Campos et al. 2012). 

 Důležitou roli při fyziologickém motorickém vývoji hraje symetrie 

v pohybovém orgánu. Při poruchách symetrie, jako je například torticollis, dochází 

k negativnímu ovlivnění motorické ontogeneze (Schertz et al. 2008).  

Lze tedy říci, že pro fyziologický vývoj motoriky musí být splněna celá řada 

okolností a narušení, byť jen jedné z nich, může ovlivnit motorickou ontogenezi. 
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2 DIAGNOSTIKA ABNORMÁLNÍHO VÝVOJE U KOJENCŮ 

2.1 Polohové reakce 

Součástí komplexního motorického vyšetření je sledování spontánní motoriky 

dítěte, provedení polohových reakcí a zhodnocení primitivních reflexů. Po tomto 

vyšetření lze případnou poruchu kvantifikovat na základě počtu abnormálních 

polohových testů a odhadnout její průběh při zahájení terapie (Tabulka 2). 

Polohové reakce se využívají ve vývojové diagnostice jako součást komplexního 

vyšetření dítěte. Jedná se o pohybovou reakci způsobenou náhlou pasivní změnou 

polohy. Provedení provokačních manévrů je přesně definováno. Polohovou reakcí 

nazýváme automatickou odpověď CNS na změnu polohy. Tato odpověď je vyjádřena 

motorickou aktivitou. Obsah reakce se mění podle vývojového stupně dítěte, lze tedy 

říci, že polohové reakce udávají informaci o stupni zralosti CNS. Jelikož se jedná 

o složité posturální mechanizmy, nelze tuto situaci označit jako reflex (Vojta 1993).  

Polohové reakce byly využívány už v průběhu 30. let 20. století. Profesor Vojta 

vybral sadu sedmi polohových reakcí, které začal využívat k diagnostice novorozenců 

a kojenců. Šest z těchto reakcí převzal a mírně upravil, jednu sám vymyslel a popsal 

(Zafeiriou 2004).   

2.1.1 Trakční zkouška 

Trakční zkouška byla prováděna ještě před sestavením sady polohových reakcí 

jako součást vývojové neurologické diagnostiky. Zkouška se provádí zvedáním dítěte 

ze supinační polohy tahem za předloktí do šikmé pozice, kdy trup se stolem svírá úhel 

45°. V této poloze se hodnotí reakce celého těla. Při vyšetření je úchopem z ulnární 

strany dlaně vyvolán reflexní úchop, který je součástí vyšetření (Zafeiriou et al. 1998). 

Reakce dítěte mezi 1. – 6. týdnem je popisována takto: Hlava visí v reklinaci 

dozadu, dítě se horními končetinami nepřitahuje a dolní končetiny jsou drženy ve flexi 

a mírné abdukci (Kofránková a Doležal 2008). 

Reakce se mění kolem 7. týdne a do konce druhého trimenonu vypadá 

následovně. Hlava již pasivně nevisí v reklinaci, ale objevuje se anteflexe hlavy, která 

ve třech měsících dosáhne do linie trupu. Současně se flektuje trup a dolní končetiny. 

Na konci tohoto období je brada přitažena ke sternu a dolní končetiny jsou flektovány 

téměř k břichu (Vojta 1993). 
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Třetí fází je 7. – 9. měsíc, kdy v 7. měsíci postupně ustupuje flexe končetin 

a hlavy. Dochází k napřímení trupu a dítě se přitahuje pomocí horních končetin. Dolní 

končetiny se lehce zvedají nad podložku v semiflexním držení (Kofránková a Doležal 

2008). 

Poslední fází je období 10. – 14. měsíce. Hlava je nyní držena po celou dobu 

v linii trupu, dítě se mírně přitahuje pomocí horních končetin a flexní pohyb na páteři 

probíhá pouze v lumbosakrálním přechodu. Dolní končetiny zůstávají extendovány 

na podložce v abdukci. Na konci této fáze je již dítě schopno se o paty opřít, čímž 

přenese těžiště kaudálněji (Vojta 1993). 

2.1.2 Landauova reakce 

Pro vyhodnocení této reakce je potřebné, aby dítě bylo v klidu a neplakalo. 

Případným rozrušením a neklidem by mohla být ovlivněna výsledná reakce. Při této 

reakci je dítě drženo dlaněmi za hrudník v horizontální pozici (Kolář a Šafářová 2009). 

V prvních 6týdnech má dítě při této pozici hlavu sklopenou pod horizontálou, 

trup je ve flexi. Horní a dolní končetiny jsou v mírné flexi a dlaně lehce sevřeny v pěst. 

Od 7 týdnů do 3. měsíce se vyvíjí symetrická extenze šíje bez úklonu až po úroveň 

ramen. Hlava nesmí být v reklinaci. Končetiny jsou stále drženy v mírné flexi a pánev 

je pod horizontálou (Kofránková a Doležal 2008). 

V období 4. – 6. měsíce extenze páteře postupuje kaudálně do lumbální oblasti, 

takže je hlava i pánev držena v horizontále. Dolní končetiny jsou drženy ve flexi 90° 

v kyčelním kloubu a 90° v kloubu kolenním. Horní končetiny jsou volně flektovány 

(Kolář a Šafářová 2009). 

Pravoúhlé držení dolních končetin ustupuje v průběhu 7. měsíce. V tomto 

období je dítě při vyšetření velmi často rozčilené a brání se. Rozčilení způsobí extenzi 

dolních končetin, takže se dostanou do horizontální polohy. Při pasivním sklopení hlavy 

pod horizontálu ustupuje extenze DKK a po uvolnění hlavy se dostává celý trup 

do horizontály. V 8. měsíci jsou horní i dolní končetiny volně extendovány, takže visí 

směrem k podložce (Vojta 1993). 

2.1.3 Axilární vis 

Dítě je z polohy vleže na břiše uchopeno za hrudník a zvednuto vertikálně. Při 

úchopu dítěte nesmí vyšetřující palci dráždit musculus trapezius, jelikož by mohlo dojít 
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k extenzi dolních končetin a tím ke zkreslení reakce. Při této reakci se hodnotí pohyb 

dolních končetin (Zafeiriou et al. 1998).  

V prvním trimenonu jsou při vertikálním zdvižení kojence dolní končetiny 

drženy v inertní flexi, stejně jako u Landauovy zkoušky ve stejném věku. Od 4. měsíce 

do konce 7. měsíce jsou dolní končetiny ve flexi přitaženy k tělu. Flexe končetin je opět 

shodná s reakcí dolních končetin při Landaouvě reakci a trakčním testu v tomto období. 

Od 8. měsíce postupně povoluje flexe dolních končetin a jsou drženy ve volné extenzi 

s dorzální flexí chodidla (Kolář a Šafářová 2009; Vojta 1993).  

2.1.4 Vojtova reakce 

Tuto polohovou reakci profesor Vojta jako jedinou objevil a popsal. Vyšetřující 

drží dítě v podpaží nakloněné nad stůl zády k sobě a provede v jednom momentu 

zvednutí a náhlé sklopení do polohy horizontální. Před provedením testu však ještě musí 

být rozevřeny ruce dítěte, aby nedocházelo k falešnému dojmu abnormálního projevu. 

Vyšetření musí být provedeno na obě strany. 

Reakce se mění jako u všech polohových reakcí s věkem dítěte. Do 10. týdne 

obě paže reagují objímacím pohybem připomínajícím Moro reflex. Svrchní dolní 

končetina je držena v trojflexi s pronací chodidla a vějířovitým držením prstců. Spodní 

dolní končetina provádí extenzi v kyčelním a kolenním kloubu s dorzální flexí 

v hlezenním kloubu. Na akru je supinace s flexí prstců (Vojta 1993). 

Fáze objevující se mezi 11. a 20. týdnem se označuje jako první přechodná fáze. 

V tomto období ustupuje podoba Moro reflexu na horních končetinách, avšak ještě jsou 

abdukovány s otevřenými dlaněmi. Na dolních končetinách mizí diferenciace 

a postupně se obě dostávají do flexe (Vojta 1993). 

Od konce 5. měsíce do 7. měsíce se všechny končetiny dostávají do volné flexe. 

Dlaně jsou drženy otevřené nebo v mírně semiflexním postavení. Akra dolních končetin 

jsou v dorzální flexi a prstce jsou ve středním postavení nebo flektovány (Vojta 1993). 

Od 7. do konce 9. měsíce se objevuje druhá přechodná fáze. Na začátku této fáze 

jsou paže v mírné flexi a s postupem času se dostávají do mírného předpažení 

až upažení. Dolní končetiny jsou znatelně přednoženy s flektovaným kyčelním 

kloubem. V kolenním kloubu je semiflexe a akra DKK s prstci jsou ve středním 

postavení (Vojta 1993). 

Posledním obdobím projevu je konec 9. měsíce až 14. měsíc. Svrchní horní 

a svrchní dolní končetina je držena v abdukci a akra DKK jsou v dorzální flexi. V pátém 
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trimenonu tuto reakci nelze vyhodnotit, jelikož dítě již samo ovládá držení těla (Vojta 

1993). 

2.1.5 Collisové horizontála  

Vyšetření dítěte začíná z polohy na zádech. Dítě je uchopeno za stejnostrannou 

paži a dolní končetinu. Vyšetřující zvedne dítě horizontálně tak, aby bylo zády 

k vyšetřujícímu, tím se předjede úchopu za oděv vyšetřujícího. Jako prevenci přepětí 

kloubního pouzdra Vojta (1993) udává jemný stisk paže, který ztonizuje svalstvo 

pletence.  

V prvních šesti týdnech je na volné paži možné pozorovat pohyb odpovídající 

Morově reflexu. V 7. a 8. týdnu dochází k abdukci horní končetiny s otevřenou rukou. 

Ve třetím měsíci je paže volně flektována. Volná dolní končetina je v průběhu prvních 

6měsíců flektována. V prvních 4 týdnech však může dojít na volné dolní končetině, 

podobně jako ve vertikální reakci podle Collisové, ke krátké flexi, po které ihned 

následuje extenze. Tento jev není hodnocen jako abnormální (Kofránková a Doležal 

2008).  

Od začátku 4. měsíce do konce 6. měsíce se na volné horní končetině vyvíjí 

opěrná funkce ruky. Na začátku 4. měsíce je dlaň ještě držena ve flekčním postavení 

s předloktím v lehké pronaci. Na konci 4. měsíce dochází k otevírání ruky z ulnární 

strany a oporu o ulnární hranu dlaně. Dlaň se otevírá až ke čtvrtému prstu na konci 

pátého měsíce. V šestém měsíci je dlaň již plně rozevřena s extenzí všech prstů (Vojta 

1993).  

Od začátku 7. do konce 10. měsíce se rozvíjí opěrná funkce volné dolní 

končetiny. Tato funkce začíná nejdříve abdukcí v kyčli na konci sedmého měsíce. 

Opora o celou plosku se objevuje na konci osmého měsíce (Vojta 1993).  

2.1.6 Peiper – Isbert reakce 

Reakce byla poprvé popsána Peiperem a Isbertem v roce 1927. Vojta tento test 

převzal a mírně upravil do následující podoby. Vyšetření probíhá v prvních 4 – 5 

měsících z polohy na zádech, později je výchozí poloha pro vyšetření na břiše. 

U mladších dětí se volí poloha na zádech, jelikož poloha na břiše způsobí protažení 

flexorů kyčle a následná reakce je ovlivněna počáteční flexí končetin. Touto zkouškou 

se zjišťuje posturální situace trupu. Náročné je zde vyhodnocení, protože více než 
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u jiných zkoušek zde hraje roli první sekunda reakce (Kofránková a Doležal 2008; 

Zafeiriou et al. 1998). 

Při vyšetření jsou mladší děti uchopeny za proximální části stehen, starší jsou 

uchopeny více distálně a je provedeno náhlé zvednutí dítěte do vertikály hlavou dolů. 

Reakcí na tento stimul je v období 1. – 6. týdne na horních končetinách Morova reakce. 

Od šesti týdnů do konce třetího měsíce se objevuje na horních končetinách abdukce 

paží. Hlava je držena v reklinaci a pánev je ve ventrální flexi. Nedochází zde k úklonu 

trupu (Vojta 1993). 

V období mezi 4. – 6. měsícem jsou paže vzpaženy ve frontální rovině v úhlu 

120°- 135°. Dlaně jsou rozevřeny. Celý trup i šíje jsou drženy v extenzi po thorako-

lumbální přechod. Na kyčlích je stále mírné flexní držení (Kofránková a Doležal 2008). 

Od 7. do 12. měsíce se objevuje vzpažení horních končetin s rozevřenými 

dlaněmi. Úhel vzpažení se ve třetím trimenonu zvyšuje až na 160°. Extenze trupu a šíje 

z předchozí fáze pokračuje a dostává se až do lumbosakrálního přechodu (Vojta 1993).  

2.1.7 Collisové vertikála 

Vyšetření této polohové reakce probíhá z polohy vleže na zádech, hlava musí být 

při začátku reakce ve středním postavení. Dítě je uchopeno za proximální část stehna 

a stiskem dlaně vyšetřujícího je svalstvo pánevního pletence tonizováno. Po úchopu 

následuje zvrácení dítěte do vertikály hlavou dolů. Při provedení této zkoušky 

je důležité šetrné a plynulé provedení provokačního manévru (Zafeiriou et al. 1998).  

Reakce horních končetin odpovídá stejným fázím jako při reakci dle Peiper-

Isberta. Na dolních končetinách můžeme pozorovat od 1. týdne do konce 6. měsíce, 

že je volná končetina držena v trojflexi. Výjimkou jsou první 2 – 3 týdny, kdy na volné 

končetině může dojít ke krátké extenzi, po které následuje flexní fáze (Vojta 1993).  

Od 7. měsíce se na volné dolní končetině vytrácí flexe v kolenním kloubu 

a zůstává pouze flexe v kloubu kyčelním.  Je nezbytné vyšetřit tuto reakci oboustranně 

(Vojta 1993).  

2.1.8 Rozdělení do skupin centrální koordinační poruchy 

Odchylky v posturální reaktivitě u jednotlivých polohových reakcí můžeme 

vyjádřit počtem narušených dílčích vzorů při testech. Za ideální případ je brána situace, 

kdy není narušen ani jeden dílčí motorický vzor. Pokud je při polohové reakci patrné 

narušení definovaného fyziologického vzoru, hodnotíme ji jako neideální. Čím více 
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je jednotlivý dílčí hybný vzor narušen, tím větší pravděpodobnost je, že se objeví 

patologická reakce ve více polohových reakcích. 

Při provedení polohových zkoušek je do CNS přenášeno velké množství 

aference. Výsledkem této aference je přesně definovaná motorická odpověď. Pokud 

je dílčí pohybový vzor „zablokován“, nemůže být provedena definovaná motorická 

odpověď, která je výsledkem aktivity CNS. Hovoříme tedy o „centrální koordinační 

poruše“ (CKP). 

Jednotlivá stádia CKP se rozlišují podle počtu abnormálních polohových reakcí 

a dynamiky primitivních reflexů (Tabulka 2). 

 

CKP 
1. stupeň  

(velmi lehká) 
2. stupeň (lehká) 

3. stupeň 

(středně těžká) 

4. stupeň  

(těžká) 

Polohové 

reakce  

1 – 3 abnormální, 

jsou přítomny 

parciální ideální 

modely 

4 – 5 abnormální, 

jsou přítomny 

parciální ideální 

modely 

6 – 7 abnormální, 

jsou přítomny 

parciální ideální 

modely 

7 abnormálních, 

nejsou přítomny 

žádné parciální 

dílčí modely 

Dynamika 

reflexologie 
Neporušena Porušena v 25 % Porušena v 60 % 

Porušena 

ve 100 % 

Možnost 

spontánní 

úpravy 

93,9 % 71,3 % cca 50 % 

Možnost 

spontánní úpravy 

méně jak 20 % 

(12,5) 

Ohrožen další 

vývoj bez 

terapie 

Vojtovou 

metodou 

6,7 % 28,7 % 60 % 80 % 

Možnost 

úpravy při 

terapii 

Vojtovou 

metodou 

100 % 98 % 95,2 % 45,7 % 

Indikace k 

terapii 

Ne, jen ke 

kontrole 

Ne, jen ke 

kontrole 
Ano, ihned Ano, ihned 

Tabulka 2 Rozdělení CKP sestavila Kováčiková (2016). Data převzata 

z (Vojta 1993) 
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2.2 Primitivní reflexy 

Primitivní reflexologie spolu s polohovými reakcemi je jedním z nejvíce 

využívaných prostředků mezi dětskými neurology pro zjištění integrity centrálního 

nervového systému novorozenců a kojenců (Zafeiriou 2004). Primitivní reflexologie 

je hojně využívána pro svoji senzitivitu a jednoduchost vyšetření. Hodnocení 

primitivních reflexů je zahrnuto i v některých škálách hodnotících psychomotorický 

vývoj jedince. Zafeiriou (2004) udává, že primitivní reflexy jsou mozkovým kmenem 

zprostředkovaný komplex automatických pohybových vzorů, které se objevují od 25. 

gestačního týdne. S postupným zráním centrální nervové soustavy je postupně těžší 

jejich vybavení. Při objevení se volní hybnosti jsou primitivní reflexy kortikálně 

inhibovány (Lewis 2014). Někteří autoři uvádějí, že primitivní reflexy mají jak 

ochrannou funkci, tak jsou i přípravou pro pozdější volní hybnost (Saraga et al. 2007).  

2.2.1 Význam vyšetření primitivních reflexů ve fyzioterapii 

Výhodou vyšetření primitivní reflexologie je rychlost, jednoduchost a výpovědní 

hodnota. Vyšetření je naprosto neinvazivní, takže pro dítě nepředstavuje žádnou, nebo 

jen minimální zátěž. Vyšetřením primitivní reflexologie lze už v raných fázích života 

dítěte rozpoznat druh motorického ohrožení. Nemůžeme však říci, že všechny primitivní 

reflexy budou u dítěte ohroženého spastickou formou DMO sníženě nebo zvýšeně 

výbavné. Některé reflexy budou mít zvýšenou výbavnost a některé budou naopak 

výbavné sníženě (Kolář 2015). 

Primitivní reflexologie je spjata s posturální aktivitou a posturální reaktibilitou. 

Všechny tyto tři složky jsou komplexním obrazem funkce CNS zajišťující posturu 

(Kolář 2009b). Proto při patologické situaci můžeme u dítěte nalézt reflexy, které už by 

výbavné mít nemělo, nebo naopak chybí reflexy odpovídající věku dítěte. Existuje zde 

dokonce přímá úměra mezi stupněm tíže postižení a odlišností od fyziologického profilu 

primitivní reflexologie (Kolář 2009b). 

Jako patologický stav může být brán pozdní nástup výbavnosti reflexu, jeho 

nepřítomnost, přehnaná reakce, přetrvávání reakce v době, kdy už by měl být vyhaslý, 

nebo přítomnost vždy patologického reflexu. Za patologický stav je považována 

i asymetrická výbavnost reflexu. Stav kdy se reflex objevuje později, než u většiny dětí 

ještě nemusí svědčit pro jasnou patologii. Vývoj může být pouze pomalejší nebo mírně 

opožděn (Trojan 2005).  
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Vyšetření primitivních reflexů se využívá i v některých škálách hodnotících 

psychomotorický vývoj dítěte. Mezi tyto škály patří například Dubowitz scale, Denver 

Developmental Screening Test nebo Bayley scale (Zafeiriou 2004). 

Primitivních reflexů byl popsán velký počet, avšak podrobný popis všech 

známých primitivních reflexů je nad rámec této práce. Proto v následujícím textu budou 

popsány pouze reflexy, které byly využity pro vyšetření kojenců po měření opěrné báze. 

Vybrány tedy byly reflexy, které jsou nějakým způsobem charakteristické pro přelom 

prvního a druhého trimenonu. 

2.2.2 Moroův reflex 

Poprvé byl tento reflex popsán Ernstem Morem v roce 1918. Objeven byl 

u nedonošených dětí, které se narodily v 25 gestačním týdnu. Moroův reflex není 

přítomen pouze u lidí, avšak můžeme ho najít i u primátů, například u makaků (Karino 

et al. 2015). Bylo popsáno, že u dětí reflex dosahuje maxima výbavnosti ve 30. 

gestačním týdnu. Dále bylo zjištěno, že úchopový reflex horních končetin (viz kapitola 

2.2.3) inhibuje výbavnost Morova reflexu (Futagi et al. 2012). 

V literatuře se můžeme setkat s několika způsoby vyvolání tohoto reflexu. 

Původně Moro tento reflex vybavoval úderem dlaní na podložku vedle hlavy dítěte 

(Futagi et al. 2012; Menkes et al. 2011). Později se rozvíjely další způsoby vyvolání 

reakce dítěte, jako například aplikace tepla nebo chladu na hrudník či břicho dítěte 

(Parmelee 1964). Dalším ze způsobů, je náhlá extenze hlavy, způsobená jemným 

spuštěním hlavy směrem k podložce (Kolář 2009b; Zafeiriou 2004). Tato technika 

se popisuje jako „head drop“. Můžeme se také setkat s technikou „baby drop“, kdy 

je dítě drženo v supinační poloze nad podložkou a je prudce spuštěno asi o 10 cm dolů. 

Velmi často využívaným způsobem vyvolání reflexu je trhnutí za podložku, na které 

dítě leží. Výhodou tohoto způsobu je, že vyšetřující se dítěte nedotýká a nebrání 

mu v pohybu svým úchopem. Reakci lze tedy velmi dobře odečíst. 

Pohybová odpověď má dvě části. První částí je reakce horních končetin, kde 

probíhá abdukce paží, extenze předloktí. Předloktí jsou supinována a prsty jsou 

extendovány s výjimkou semiflektovaných ukazováčků a palců. Dochází rovněž 

k drobné extenzi páteře a retrakci hlavy. Rychle po této fázi následuje addukce 

paží a flexe předloktí. Na dolních končetinách s krátkou latencí probíhá flexe. Může 

se objevit drobný tremor nebo rytmické pohyby končetin (Futagi et al. 2012). 
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Odpověď u Morova reflexu může pomoci odhalit případné patologie 

v psychomotorickém vývoji kojenců. U kojenců s budoucím rozvojem spasticity 

má Moroův reflex oslabenou odpověď horních končetin a na dolních končetinách chybí 

flekční odpověď (Kolář 2015). Podle většiny autorů Moroův reflex mizí ve 3. měsíci. 

V literatuře se však můžeme setkat i s informací, že reflex mizí ve 4 – 6měsících 

(Zafeiriou 2004; Marcdante a Nelson 2011; Volpe 2008; Illingworth 2013), což ostatní 

autoři již považují za známku patologie (Kolář 2009b; Menkes et al. 2011; Vojta 1993; 

Cíbochová 2004; Kučerovská et al. 2013). 

2.2.3 Úchopový reflex horních končetin 

Úchopový reflex horních končetin byl opakovaně pozorován na ultrazvukovém 

vyšetření u plodu již v 16. gestačním týdnu, kdy plod uchopoval pupeční šňůru. Jedná 

se o reflexní úchop horních končetin vybavitelný taktilní stimulací dlaně z ulnární 

strany. Odpovědí je vyvolání flexe prstů horní končetiny, která způsobí úchop. Tento 

reflex může být v prvních dvou dnech po narození snížený, avšak absence tohoto 

reflexu obvykle značí periferní parézu, zejména pokud je odpověď stranově asymetrická 

(Futagi et al. 2012).  

Možnost vyvolání reflexu se u autorů liší, Mestre a Lang (2010) uvádějí, že je 

vybavitelný již od 11. gestačního týdne. Jak již bylo zmíněno výše, reflexní úchop byl 

pozorován ultrazvukem v 16. týdnu gestace. V průběhu vývoje se síla reflexu mění. 

V průběhu prvního a druhého měsíce reflexní úchop zesiluje a to takovým způsobem, 

že je dítě schopno udržet svou vlastní váhu po zavěšení na tyč. Novorozenci se jednu 

hodinu po narození na tyči udrží průměrně 10s, maximum nastává mezi druhým a třetím 

týdnem, kdy vydrží více než 1,5 minuty (Futagi a Suzuki 2010). V porovnání s primáty, 

však jde o velmi slabý úchop, protože novorozený primát se udrží za jednu ruku 

v rozmezí 7-33 minut (Richter 1931). Mezi druhým a třetím měsícem odpověď slábne 

(Menkes et al. 2011). 

Futagi et al. (2012) uvádějí, že vymizení úchopového reflexu horních končetin 

odpovídá době, kdy kojenec začne využívat volní hybnost na HKK. Kolář (2009b) 

uvádí, že vymizení tohoto reflexu je v souvislosti s dokončením posturálního zajištění, 

umožňujícího nástup opěrné a úchopové funkce ruky. Vymizení reflexu většina autorů 

uvádí mezi 3. až 6. měsícem (Komárek a Zumrová 2008; Zafeiriou 2004). Dle Koláře 

(2009b), je reflex výbavný z ulnární strany do 3. měsíce a z radiální strany do 6. měsíce. 
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Neadekvátní reakce ve smyslu velmi zvýšené odpovědi, nebo delšího 

přetrvávání reflexu, je typická pro děti, u kterých je spastické ohrožení. Naopak velmi 

slabá reakce je charakteristická pro atetotidní formu DMO (Futagi et al. 2012).  

2.2.4 Úchopový reflex dolních končetin 

Jedná se o reflexní úchop dolních končetin, který je nejčastěji vyvolán lehkým 

tlakem pod metatarsofalangeální klouby (Kolář 2009b). Dalším způsobem vyvolání 

reakce je tlak palcem na plosku těsně za prstci, po které by mělo dojít k flexi a addukci 

všech prstců (Futagi a Suzuki 2010). 

Úchopový reflex DKK je přítomen od 25 gestačního týdne, jedná 

se o rudimentální znak po primátech. Centrum tohoto reflexu je v míše v úrovni 

segmentů L5-S2, avšak reflex je kontrolován z vyšších struktur centrálního nervového 

systému (Futagi a Suzuki 2010). Proto při poškození frontálního laloku může dojít 

k snížení inhibice reflexu, což vede k znovuobjevení reflexu i u dospělých lidí. 

Ve studii, která zkoumala celkem 834 dětí (332 donošených a 502 předčasně 

narozených), které byly v následné follow-up studii potvrzeny jako děti bez 

neurologického nálezu, bylo zjištěno, že při výpočtu korigovaného věku není rozdíl 

ve výbavnosti úchopového reflexu DKK mezi donošenými a předčasně narozenými 

dětmi v prvním roce života (Futagi et al. 1999). Allen a Capute (1986) vyšetřili 47 

předčasně narozených dětí s porodní hmotností nižší než 1300g a dospěli k závěru, 

že síla odpovědi úchopového reflexu DKK je při výpočtu korigovaného věku stejná jako 

u donošených dětí. 

Snížená nebo vymizelá odpověď úchopového reflexu DKK je rizikovým 

ukazatelem pro spastické ohrožení, naopak extrémně silná odpověď je rizikem pro 

atetoidní formu DMO. U kojenců s mentální retardací je tento reflex zvýšeně výbavný 

a přetrvává delší dobu (Futagi a Suzuki 2010; Kolář 2015). 

Vymizení reflexu se spojuje s vznikem opěrné funkce nohy, kdy úchopová 

funkce vyhasíná (Orth 2009). Někteří autoři uvádějí, že reflex vymizí, nebo se sníží v 6. 

měsíci (Futagi et al. 2012; Vojta 1993). Jiní, že reflex mizí v 9. – 12. měsíci (Illingworth 

2013; Kolář 2009b; Menkes et al. 2011). 

2.2.5 Galantův reflex 

Jako Galantův reflex se označuje reakce na podráždění paravertebrální oblasti, 

která vyvolá konkávní vybočení páteře na stranu podráždění (Trojan et al. 1991). Vojta 
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(1993) popisuje vyvolání reflexu jako podráždění paravertebrálního svalstva podél 

trnových výběžků od dolního úhlu lopatky kaudálním směrem k lumbosakrálnímu 

přechodu. Poloha dítěte při vyvolání reflexu je horizontální ventrální závěs. Zafeiriou 

(2004) popisuje podráždění od ramene kaudálním směrem. 

Důležité je u Galantova reflexu sledovat stranovou symetrii. Galantův reflex 

mizí s rozvojem stereognozie na celých zádech, což je na konci prvního a na začátku 

druhého trimenonu (Kolář 2009b). Výbavný tedy přestává být ve čtvrtém měsíci 

(Kučerovská et al. 2013; Orth 2009; Vojta 1993). 

Nepřítomnost Galantova reflexu v období, kdy by měl být vybavitelný, svědčí 

pro spastické ohrožení. Naopak přetrvávající intenzivní odpověď je typická pro 

dyskinetickou formu DMO (Kolář 2015; Vojta 1993). 

2.2.6 Chůzový automatismus 

Vybavení reflexu probíhá při držení dítěte v podpaží ve vertikální pozici 

a střídavém naklánění na strany a mírně vpřed s kontaktem plosky na hladkou chladnou 

podložku (Kolář 2009b). Odpovědí je střídavá flexe a extenze DKK, nazývaná stepáž. 

Výbavnost reflexu je dle většiny autorů do 4 týdnů, avšak úplná inhibice nastává 

až ve 3. měsíci (Cíbochová 2004; Kolář 2009b; Kučerovská et al. 2013; Menkes et al. 

2011). Pokud je reflex nevýbavný, může to být způsobeno nadměrnou intenzitou 

vzpěrné reakce DKK nebo její absencí (Vojta 1993). 

2.2.7 Vzpěrná reakce dolních končetin 

Vybavení vzpěrné reakce dolních končetin probíhá v obdobné poloze jako při 

vyšetření chůzového automatismu. Jedná se tedy o vertikální držení v podpaží, avšak 

je zde nezbytné, aby se obě plosky dotkly podložky současně. Podrážděním 

exteroceptorů plosek dochází k extenzi dolních končetin, která připomíná pokus 

o samostatný stoj. K vyhasnutí reflexu by mělo dojít mezi 4. – 6. týdnem (Kolář 2001). 

2.2.8 Optikofaciální reflex 

Vyšetřením optikofaciálního reflexu lze vyloučit slepotu dítěte. Vyšetřující 

z dálky rychle přiblíží dlaň před obličej dítěte. Stimul však nesmí být nadměrný, aby 

nedošlo k vyvolání Moro reflexu. Odpovědí je ochranné sevření víček v podobě 

mrknutí. Tento reflex začíná být výbavný po třetím měsíci a je výbavný do konce 

života. Po pátém měsíci již reflex musí být přítomen u všech kojenců (Kolář 2009b). 



 

29 

2.2.9 Reflex akustikofaciální 

Obdobně jako u optikofaciálního reflexu lze vyloučit slepotu dítěte, tak 

u akustikofaciálního reflexu můžeme vyloučit hluchotu. Reflex se vyvolává tlesknutím 

vedle ucha kojence z obou stran. Stimul však nesmí být nadměrný, aby nedošlo 

k vyvolání Moro reflexu. Odpovědí na tento stimul je mrknutí, případně u silného 

stimulu záškub celého těla. Tento reflex se objevuje od 10. dne života a přetrvává 

až do konce života (Cíbochová 2004; Kolář 2009b). 

2.2.10 Asymetrické tonické šíjové reflexy (ATŠR) 

Vybavení asymetrických tonických šíjových reflexů probíhá v supinační poloze 

dítěte. Je provedena pasivní rotace hlavy na stranu. Vyšetření musí vždy probíhat 

v poloze na zádech, aby nebylo ovlivněno vzpěrnými reakcemi (Marešová et al. 2011). 

Odpovědí na pasivní rotaci hlavy je extenze končetin na obličejové straně, 

s vnitřní rotací HK, addukcí a protrakcí v rameni. Předloktí je v pronaci a ruka ve flexi 

a ulnární dukci, palec sevřen v dlani. Obličejová DK je v addukci a vnitřní rotaci 

v kyčelním kloubu s plantární flexí nohy. Záhlavní HK je držena v addukci a vnitřní 

rotaci v rameni, flexi v lokti s pronací předloktí, flexi zápěstí a prstů s palcem sevřeným 

v dlani. Na záhlavní DK pozorujeme flexi v kyčelním kloubu a koleni (Kolář 2001). 

Rozpor nastává v otázce, zda jsou ATŠR fyziologickou odpovědí či ne. Kolář 

(2001) udává, že přítomnost této reakce je patologická už u novorozence. Avšak 

v šestém týdnu je možné pozorovat podobnou pozici jako při ATŠR, která je však 

vyvolána optickou fixací a je specifická zevní rotací v kořenových kloubech, supinací 

předloktí a palcem nesevřeným v dlani. Tuto pozici označuje jako pozici šermíře. 

Pozice šermíře se objevuje mezi 4. – 6. týdnem (Kolář 2009b; Orth 2009). V zahraniční 

literatuře se můžeme setkat s tvrzením, že ATŠR jsou fyziologickou odpovědí a jsou 

výbavné od 35. týdne gestace a mizí v období 6. – 7. měsíce (Marcdante a Nelson 2011; 

Menkes et al. 2011; Shevell 2009). 

Volemanová (2013) udává, že ATŠR se uplatňují při druhé době porodní, kdy 

si dítě musí kroutivým pohybem v rytmu porodních stahů najít cestu. Právě tato aktivní 

spoluúčast při porodu závisí na ATŠR a porod současně posiluje aktivitu ATŠR. 

2.2.11 Fenomén očí loutky 

Tento reflex je vyvolán pomalým pasivním otáčením hlavy dítěte na strany. 

Vyšetřující může sledovat pohyb očních bulbů proti rotačnímu pohybu hlavy. Někteří 
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autoři uvádějí, že tento reflex mizí spolu s optickou fixací, tedy v období kolem 4. – 6. 

týdne (Kolář 2009b). Pedroso a Rotta (2003) však tvrdí, že na základě jejich studie, kde 

bylo vyšetřeno 106 dětí, se může tento reflex vyskytovat u zdravých dětí společně 

s optickou fixací. 

2.2.12 Zkřížený extenční reflex 

Při vyšetření tohoto reflexu dítě leží v poloze na zádech. Vyšetřující provede 

pasivní flexi v kolenním a kyčelním kloubu jedné dolní končetiny a v maximální flexi 

přidá mírný tlak směrem do kloubu. Odpovědí na toto podráždění je semiflexe 

až extenze společně s addukcí a vnitřní rotací v kyčelním kloubu, extenze v kolenním 

kloubu. Na akru je možné pozorovat plantární flexi spojenou s vějířovitým postavením 

prstců. Tento reflex je výbavný v období od narození do 6. týdne (Kolář 2009b). Při 

vyšetření může být obtížné rozlišit reflexní odpověď od volní motoriky dítěte. 

2.2.13 Suprapubický reflex  

Stejně jako u předchozího reflexu je při vyšetření dítě v poloze na zádech. 

Reflex se vyvolá mírným zatlačením na symfýzu. Odpovědí je semiflexe nebo extenze 

společně s addukcí a vnitřní rotací v kyčelních kloubech. Extenze kolenních kloubů. 

Akra jsou držena v ekvinovarózním postavení společně s vějířovitou extenzí prstců. 

Reflex vyhasíná po šestém týdnu věku dítěte (Kolář 2009b). 
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3 CONFORMAT 

Conformat je tlakový senzor vyráběný společností TekScan
1
. Společnost 

TekScan se zabývá výrobou nejrůznějších přístrojů pro měření tlaku, které se využívají 

ve zdravotnictví, průmyslu i dalších odvětvích. Conformat poskytuje přesná a reliabilní 

data o rozložení tlaku na senzoru (Pipkin 2008).  Rozložení tlaku na jednotlivá čidla 

se přenáší do počítače v reálném čase. Z přenesených dat umí software vyhodnotit 

rozložení tlaku v jednotlivých bodech, případně v libovolném počtu vybraných sektorů. 

Jelikož se data přenášejí v raw formě, je možné převod do celé řady tlakových jednotek, 

případně do procentuálního vyjádření. Z jednotlivých bodů umí software vypočítat 

i pozici Center of Force (COF). Výhodou tohoto snímače je, že je flexibilní a velmi 

tenký. Jeho tloušťka je pouhých 1,37 mm. 

Senzor využívá patentovaný systém odporových čidel, označovaných jako 

semiconducitve ink. Princip jejich funkce lze zjednodušit takto. Každé čidlo se chová 

jako snímající rezistor v elektrickém okruhu. Když není čidlo zatíženo, odpor je velmi 

velký. Při zatížení čidla odpor rezistoru klesá. Tato změna odporu je měřena 

a převáděna na výsledné jednotky tlaku (TekScan 2016). 

 

3.1  Technická specifikace 

Jedná se o senzor o celkové velikosti 539x618 mm. Účinná plocha, která 

je pokryta čidly je 471x471 mm. Průměrná tloušťka tlakové desky je 1,37 mm. Snímač 

se skládá z rastrově uspořádaných čidel. Celkový počet čidel na jednom senzoru 

je 1024. Z velikosti účinné plochy a počtu čidel, lze vypočítat, že hustota čidel 

je 0,5 čidla/cm
2
. Maximální snímkovací frekvence je až 100 Hz. 

Připojení přístroje k počítači probíhá pomocí sběrače VersaTek a USB portu. 

Shromážděná data zpracovává software CONFORMat Research 7.20. Tento software 

byl speciálně vyvinut pro Conformat. Software umožňuje synchronizaci videa 

a záznamu ze snímače v reálném čase, která byla využita pro vyhodnocení tlakových 

profilů jednotlivých kojenců. Výsledný tlakový profil je možné v softwaru rozdělit 

na libovolný počet částí, lze tedy odlišit jednotlivé části těla kojence (Obrázek 1). 

Program také umožňuje rozsáhlou editaci záznamu. 

                                                 
1
 Tekscan 307 West First St. South Boston, AM 20127-1309, USA. 
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 Obrázek 1: Rozdělení tlakového profilu kojence 

3.2 Možnosti využití 

Conformat byl primárně vyvinut pro snímání rozložení tlaku při sedu na židli, 

či invalidním vozíku. Díky jeho tloušťce a ohebnosti se snadno přizpůsobí povrchu, 

na kterém je položen. Je možné spojit dva senzory dohromady a zjistit rozložení tlaku 

při sedu nejen v oblasti hýždí, ale také v oblasti zad. Zjištěné tlakové profily jsou velmi 

přínosné při výrobě sedáků na míru, jelikož je zde jasně vidět, kde je tlak nejvyšší 

a tudíž kde by mohlo vznikat riziko otlačenin až dekubitů. Kozniewski a Cezeaux 

(2011) udávají, že pokud je při sedu na vozíku někde tlak vyšší než 32mmHg, tak 

dochází k ischemizaci tkáně. Díky zjištění těchto rizikových míst může být sedák 

individuálně upraven. Nemusí se však jednat pouze o sedáky vozíku, ale stejného 

principu lze využít i při výrobě postelových matrací, kdy lze zjišťovat jaké tvarování 

a materiál jsou nejvhodnější pro dlouhodobý pobyt na matraci (Iuchi et al. 2014). 

Jelikož jsou data přenášena v reálném čase a je možné je přenášet bezdrátově, 

dalším využitím je zjištění vertikálních reakčních sil působících na sedák vozíku při 

různých způsobech jízdy. Touto problematikou se zabývá v Brightonu doktorka Mandy 

se svým týmem (Mandy et al. 2014). Jak bylo zmíněno výše, tak je možné sledovat 

i polohu COF, což umožňuje analýzu dynamických dějů. Při zkoumání trajektorie COF 

při přechodu ze sedu do stoje u seniorů bylo zjištěno, že se vzrůstajícím věkem 

se zvětšuje i trajektorie COF (Kim a Yoo 2014). 

Přístroj najde svoje využití i při posuzování pracovní ergonomie při práci 

na počítači. Yoo (2015) využil Conformat ke zjištění tlaku jednotlivých prstů při 

různých rychlostech psaní textu na počítači. 

Senzor může být využit i jako doplňkový snímač například ve spojení 

s kinematickou analýzou a inerciálními měřícími jednotkami (Dusing et al. 2013; Rihar 
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et al. 2014). Rihar (2014) stanovoval rozsah pohybu horních končetin u kojenců pomocí 

kinematické analýzy a inerciálních měřících jednotek. Conformat zde byl využit 

k objektivizaci polohy trupu, avšak opora kojenců zde nebyla zkoumána. 

Při měření kojenců je optimální výstupní tlaková data synchronizovat s videem, 

aby bylo možné zjistit, v jaké pozici se dítě v daný čas nacházelo. Přístroj není 

voděodolný, což může být považováno za drobnou nevýhodu při měření kojenců, neboť 

musí být kryt ochrannou vrstvou, která zabrání přístupu moči na senzor.   
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4 CÍLE A HYPOTÉZY 

4.1 Cíle 

Cílem této práce je přispět k objevení metody, která by mohla vést 

k objektivizaci opěrné báze kojenců v pronační poloze na přelomu prvního a druhého 

trimenonu. Dalším cílem je po změření opěrné báze kojenců vyhodnocení opory 

v pronační pozici a to nejen při spontánní motorice, ale i při maximální rotaci hlavy 

na obě strany. 

4.2 Hypotézy 

 H1: Na přelomu prvního a druhého trimenonu dítě zaujímá v pronační 

poloze symetrickou oporu o lokty. 

 H2: Na přelomu prvního a druhého trimenonu je dítě v pronační poloze 

schopno provést izolovanou rotaci hlavy doprava bez změny rozložení 

zatížení na končetinách. 

 H3: Na přelomu prvního a druhého trimenonu je dítě v pronační poloze 

schopno provést izolovanou rotaci hlavy doleva bez změny rozložení 

zatížení na končetinách. 

 H4: Na přelomu prvního a druhého trimenonu se dítě v pronační poloze 

opírá více o horní končetiny než o dolní končetiny. 
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5 METODIKA 

5.1 Tvorba metodiky 

5.1.1 Výběr senzoru pro měření 

Pro úspěšné naměření dat v této diplomové práci bylo nezbytné, aby měl snímač 

dostatečnou citlivost, velikost a byl přenosný. Prvním přístrojem, který byl opakovaně 

zkoušen, byl český výrobek Plantograf V12 od prof. Jaromíra Volfa. Jedná se 

o kompaktní přenosný aparát, primárně určený pro biomechanické vyšetřování 

a diagnostiku rozložení tlaku na chodidle. Princip funkce Plantogafu V12 je založen 

na využití závislosti změny odporu vodivého elastomeru na působícím mechanickém 

tlaku. Při prvním měření bylo zjištěno, že senzitivita Plantografu V12 na tlak, který 

vyvíjí kojenec v pronační poloze, je příliš malá. Výrobce přislíbil úpravu přístroje 

pomocí přidání potenciometru, který zvýší jeho citlivost na nižší tlakový profil. 

Po úpravě přístroje proběhlo druhé pokusné měření. Citlivost se zvýšila, avšak nebyla 

dostatečná pro úspěšné naměření hodnot (Obrázek 2).  

 
 

Obrázek 2: Výstupní tlakový profil při nedostatečné citlivosti 

Po zamítnutí Plantografu V12 jako měřicího přístroje, byl poslán e-mail 8 

světovým výrobcům tlakových senzorů, kteří se specializují na jejich využití 

ve zdravotnictví (Currex, Sensor Products, RSScan, TekScan, Grogan Group, Vista 

Medical, Pressure Profile Systems a Zebris). V e-mailu byl popis, k čemu bude senzor 

využíván a dotaz jestli některý z jejich výrobků nesplňuje parametry potřebné pro tuto 

práci.  
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Společnost RSscan odpověděla, že využití jejich přístroje Footscan nejspíše 

nebude možné, z důvodu několika jeho limitujících vlastností. Snímač neumí vyčíslit 

raw data, tudíž není možný převod na jednotky tlaku, popřípadě na procentuální zatížení 

v jednotlivých bodech. Footscan automaticky rozpoznává tvar chodidla a dokresluje ho, 

tudíž by si systém nejspíše nedokázal poradit s rozložením tlaku kojence a vznikaly 

by zkreslené tlakové profily. 

Společnost Tekscan nabídla výrobky MatScan a Conformat. Při pokusném 

měření na přístroji MatScan, však byly odhaleny stejné nedostatky jako u Plantografu 

V12. Senzor Conformat vyhovoval všem požadavkům, a tak byl zvolen jako měřící 

aparát pro tuto práci. Podrobnější popis Conformatu je v kapitole 3. 

 

 

Obrázek 3: Schéma výběru senzoru 
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5.1.2 Stanovení parametrů měření 

Po získání přístroje vhodného pro měření rozložení zatížení kojenců na podložku 

bylo nezbytné stanovit parametry měření. V červnu 2015 proběhlo měření, při kterém 

bylo změřeno 15 kojenců a 2 novorozenci. V měřeném souboru byli jedinci indikovaní 

k rehabilitaci i jedinci bez jakéhokoli abnormálního nálezu. Při tomto měření byly 

postupně odstraňovány technické nedostatky a byla sestrojována výsledná metodika. 

Měření začínalo intervalem 20 sekund, který se ukázal jako nedostatečný. Při rešerši 

literatury bylo zjištěno, že interval záznamu dítěte na podložce se v doposud 

publikovaných pracích pohybuje od 30s (Dusing et al. 2005) po 5 minut záznamu 

(Dusing et al. 2009, 2013). Dle Dusinga (2013) jsou změny Centre of Pressure (COP) 

téměř vždy nižší než 5Hz, tudíž tato snímkovací frekvence je dostatečná. 

Při vyhodnocování výsledků z prvního měření, bylo zkoumáno více poloh 

a aktivit. Jednalo se o polohu supinační a pronační. Dále se v každé z těchto poloh 

zkoumaly aktivity, jako rotace hlavy, či úchop předmětu ze strany. Při vyhodnocování 

supinační polohy se objevil problém s tlakovým profilem trupu. Někteří kojenci měli 

tlakový profil spojen do jedné velké části, jiní měli tlakový profil rozdělen do dvou 

částí, mezi kterými byl prostor, kde na senzor nepůsobili. Tato „němá“ plocha 

se vyskytovala v oblasti lumbální části páteře. Jelikož kojenci mají v době měření 

rozdílnou hmotnost, její rozložení není posuzováno v absolutních hmotnostních 

jednotkách, ale v hmotnostních procentech každého kojence. Do výsledné metodiky 

byla zařazena pronační poloha a rotace hlavy v této poloze. 

5.2 Výsledná metodika 

5.2.1 Výběr kojenců 

Vstupní kritéria pro zařazení do studie byla velmi specifická. Kojenec musel být 

donošený, tedy narozený po 36t.+6d, nesměl mít žádný abnormální neurologický, ani 

ortopedický nález a v době měření musel mít věk 3 měsíce ± 4 týdny. V době měření 

také nesměl být v akutní fázi jakékoli nemoci.  

Pro zajištění dostatečného počtu zdravých kojenců bylo nejprve osloveno e-

mailem 48 pediatrů v nejbližších dvou okrscích. 41 z této skupiny bylo kontaktováno 

ještě telefonicky, se zbývajícími 7 pediatry se nepodařilo telefonicky spojit. Jelikož 

počet kojenců přihlášených na měření rostl pomalu, bylo osloveno e-mailem dalších 114 

pediatrů. Celkem tedy bylo kontaktováno 162 pediatrů. 
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E-mail rozeslaný pediatrům (Příloha 1) obsahoval informace o měření a prosbu, 

zda by kontaktovali rodiče dětí, které spadaly do požadované věkové skupiny a neměly 

žádný neurologický nález. Dále e-mail obsahoval dopis pro rodiče (Příloha 2), kde bylo 

podrobně vysvětleno, co měření obnáší a jaké jsou benefity pro rodiče vyplývající 

ze zapojení se do výzkumu.  

Nakonec bylo změřeno 29 kojenců (13 chlapců a 16 děvčat) v průběhu jednoho 

týdne. Rodiče těchto 29kojenců byli osloveni celkem 14různými pediatry. 

Ze změřených kojenců bylo vyloučeno 11 kojenců z důvodu abnormální primitivní 

reflexologie, nebo polohových reakcí. Z 18zbylých kojenců však pouze 10 předvedlo 

rotaci hlavy na obě strany a dvouminutovou výdrž v poloze na břiše. 

 

 

 

Obrázek 4: Výsledný soubor kojenců 
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Obrázek 5: Schéma výběru kojenců 

 

5.2.2 Záznam opory 

Záznam opory probíhal na senzoru Conformat od společnosti Tekscan
2
. 

Conformat byl položen na dřevěné desce, která byla na Vojtově stole. Dřevěná deska 

zde byla z důvodu zajištění tvrdého podkladu pod snímačem. Přes přístroj byla natažena 

tenká igelitová fólie, která izolovala čidla před případným únikem moči kojence. Pro 

                                                 
2
 Tekscan 307 West First St. South Boston, AM 20127-1309, USA. 
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zvýšení komfortu kojence na igelitové fólii ležela tenká bavlněná plena, připevněná 

lepicí páskou k dřevěné desce, tak aby s ní kojenec nemohl pohybovat. Snímkovací 

frekvence snímače byla zvolena na 10Hz a záznam trval 2 minuty. Z jedné měřící 

periody tedy vzniklo 1200 snímků.  

Na měřící aparaturu byla nasměrována kamera, která snímala kojence 

(Obrázek 6). Výsledné video bylo synchronizováno v reálném čase s výstupem 

z tlakového senzoru, přímo v programu od výrobce CONFORMat Research 7.20, který 

tuto funkci podporuje. 

 

 
 

Obrázek 6: Měřící aparatura 

Před samotným měřením rodiče vyplnili anamnestický dotazník (Příloha 3) 

a informovaný souhlas se zpracováním dat a pořízením videozáznamu v rámci 

diplomové práce (Příloha 4). Po příchodu rodiče s dítětem bylo dítě položeno 

na přebalovací pult a rodič ho svlékl. Dítě mělo čas na adaptaci na nové prostředí a poté 

bylo přemístěno na senzor, kde začalo měření. Kojenec byl na snímač umístěn 

v pronační pozici. Z důvodu hraniční velikosti snímače bylo dítě umístěno diagonálně, 

tak aby byl zachycen tlakový profil všech končetin. V průběhu měření bylo dítě 

stimulováno hračkou, tak aby ideálně po dvě minuty udrželo hlavu ve středové linii. 

Jako hračka byla zvolena látková figurka s velkým kontrastním obličejem, z důvodu 

zaujetí kojence. V průběhu měření mohli rodiče na dítě mluvit a dítě je mohlo vidět. 

Nesměli se však dítěte dotýkat, aby nebyl zkreslen tlakový profil opory. 
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Po dvouminutovém záznamu, kdy bylo stimulováno dítě tak, aby udrželo hlavu 

ve středové linii, bylo hračkou pohybováno, aby dítě při optické fixaci provádělo 

maximální rotaci hlavy na obě strany. Z videa pořízeného kamerou byl vybrán snímek 

v maximální rotaci hlavy a zjištěn tlakový profil při dané pozici. Po pořízení záznamu 

v pronační poloze a při maximálních rotacích hlavy bylo dítě vyšetřeno. 

5.2.3 Vyšetření kojenců 

Pro vyloučení neurologického deficitu kojenců byly vybrány primitivní reflexy 

a polohové reakce. Vyšetření probíhalo až po měření, tak aby dítě při měření nebylo 

rozrušeno. Z primitivních reflexů byly vybrány tyto reflexy: Moroův reflex, Galantův 

reflex, úchopový reflex dolních končetin, úchopový reflex horních končetin, chůzový 

automatismus, vzpěrná reakce, optikofaciální reflex, akustikofaciální reflex, symetrické 

tonické šíjové reflexy, asymetrické tonické šíjové reflexy, fenomén očí loutky, zkouška 

zastínění, zkřížený extenční reflex a suprapubický reflex. Výsledky vyšetření reflexů 

byly zapisovány do tabulky a hodnoceny jako výbavné, slabě výbavné, nevýbavné 

a u některých reflexů byla ještě hodnocena stranová symetrie výbavnosti (Příloha 5). 

Po vyšetření primitivních reflexů byly vyšetřeny ještě polohové reakce 

a to v tomto pořadí: trakční zkouška, Landauova zkouška, axilární vis, Vojtova zkouška, 

Collisové horizontála, Peiper-Isbert a Collisové vertikála. Vyšetření polohových reakcí 

bylo natočeno na videokameru, aby bylo možné reakce zpětně vyhodnotit. Vyhodnocení 

polohových reakcí bylo zaznamenáno do záznamového archu (Příloha 6) 

a vyhodnoceno zkušeným výukovým terapeutem Vojtovy reflexní lokomoce. 

5.3 Statistické zpracování dat 

Statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Microsoft Office Excel 

2010 a v programu Dell Statistica v13. Pro popisnou statistiku byly z jednotlivých 

naměřených parametrů vypočítány, průměry, mediány a směrodatné odchylky (SD), a to 

pro každou končetinu a trup. Pro výpočet statistické významnosti jednotlivých 

parametrů byla použita více faktorová ANOVA a Fisher LSD post hoc testování. 

Hladina významnosti pro zamítnutí hypotéz byla stanovena na p < 0,05. 
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Výsledný soubor kojenců 

Předvedení všech tří požadovaných poloh (dvouminutová výdrž v poloze 

na břiše, rotace hlavy doprava, rotace hlavy doleva) ukázalo celkem 10 kojenců 

(5 chlapců a 5 děvčat). Jejich průměrný věk byl 14,01 ± 2,2 týdne, narodili se v 39,11 ± 

1,35 gestačním týdnu, porodní hmotnost byla 3394 ± 431g, porodní délka 49,3 ± 2cm. 

Porod probíhal u 6 z nich spontánně hlavičkou a u 4 císařským řezem. 8 jedinců bylo 

pouze kojeno, 1 kojen s příkrmem (dítě z dvojčat) a jedno dítě nebylo kojeno. Při 

screeningu dysplazií kyčlí bylo 9kojencům sděleno, že jsou zcela v pořádku a u jednoho 

bylo preventivně indikováno široké balení. 

 

 Průměr Směrodatná odchylka Medián 

Věk v době měření [týdnů] 14,01 2,2 13,5 

Porodní hmotnost [g] 3394 431 3465 

Porodní délka [cm] 49,3 2 49,5 

Gestační týden porodu [týdnů] 39,11 1,35 38,64 

 

Tabulka 3: Deskriptivní statistika testované skupiny 
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6.2 Vyhodnocení výsledků 

Interakce situace a zatížení horních a dolních končetin 

 

Graf 1: Interakce situace a zatížení HKK a DKK 

Popisky ke Grafu 1 

Leh na břiše:  HKK: průměr 20,78; SD 8,55; medián 22,65 

 DKK: průměr 9,49;  SD 3,84; medián 9,95 

Rotace hlavy doleva: HKK: průměr 17,65; SD 7,82; medián 15,9 

 DKK: průměr 9,42; SD 5; medián 9,5 

Rotace hlavy doprava: HKK: průměr 17,08; SD 6,98; medián 17,35 

 DKK: průměr 9,1; SD 8,35; medián 4,72 

Statistické zpracování 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl v zatížení horních a dolních končetin 

ve všech zkoumaných situacích. 
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Interakce situace a zatížení levostranných a pravostranných končetin 

 

Graf 2: Interakce situace a zatížení levostranných a pravostranných končetin 

Popisky ke Grafu 2 

Leh na břiše: LKK: průměr 6,86; SD 4,67; medián 5,9 

 PKK: průměr 8,27; SD 5,36; medián 6,45 

Rotace hlavy doleva:  LKK: průměr 7,5; SD 6,33; medián 6,85 

 PKK: průměr 6,04; SD 4,86; medián 4,3 

Rotace hlavy doprava: LKK: průměr 4,95; SD 4,73; medián 3,75 

 PKK: průměr 8,14; SD 5,43; medián 7,75 

Statistické zpracování: 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pravostrannými končetinami 

v poloze na břiše a při rotaci hlavy doleva (p = 0,031) 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi pravostrannými končetinami při 

rotaci hlavy doleva a doprava (p = 0,041). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi levostrannými končetinami při 

rotaci hlavy doleva a doprava (p = 0,016). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi levostrannými a pravostrannými 

končetinami při rotaci hlavy doprava (p = 0,004). 
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Interakce situace a zatížení horních končetin 

 

 

Graf 3: Interakce situace a zatížení horních končetin 

Popisky ke Grafu 3 

Leh na břiše: LHK: průměr 9,38; SD 5,36; medián 8,1 

 PHK: průměr 11,4; SD 5,69; medián 11,35 

Rotace hlavy doleva:  LHK: průměr 10,65; SD 7,5; medián 8,9 

 PHK: průměr 7; SD 4,95; medián 5,39 

Rotace hlavy doprava: LHK: průměr 6,96; SD 5,45; medián 5,2 

 PHK: průměr 10,12; SD 5,92; medián 8,7 

Statistické zpracování: 

 Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi horními končetinami v poloze 

na břiše (p = 0,151). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi horními končetinami při rotaci 

hlavy doleva (p = 0,0145). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi horními končetinami při rotaci 

hlavy doprava (p = 0,031). 
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 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi zatížením pravé horní končetiny 

v poloze na břiše a při rotaci hlavy doleva (p = 0,004). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi zatížením pravé horní končetiny 

při rotaci hlavy doprava a doleva (p = 0,033). 

 Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi zatížením levé horní končetiny 

při rotaci hlavy doprava a doleva (p = 0,013). 

 

Vyhodnocení hypotéz 

H1: Hypotéza platí 

Na přelomu prvního a druhého trimenonu u kojenců v pronační poloze nebyl 

zjištěn signifikantní rozdíl mezi zatížením horních končetin. 

H2: Hypotéza neplatí 

Na přelomu prvního a druhého trimenonu u kojenců při rotaci hlavy v pronační 

poloze byl zjištěn signifikantní rozdíl ve změně zatížení horních končetin. 

H3: Hypotéza neplatí 

Na přelomu prvního a druhého trimenonu u kojenců při rotaci hlavy v pronační 

poloze byl zjištěn signifikantní rozdíl ve změně zatížení horních končetin. 

H4: Hypotéza platí 

Na přelomu prvního a druhého trimenonu byl u kojenců zjištěn signifikantní 

rozdíl v zatížení horních a dolních končetin ve všech zkoumaných polohách. 
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7 DISKUZE 

Diskuze k teoretické části 

Motorická ontogeneze je v dnešní době velmi často zmiňovaným pojmem, 

na kterém jsou postaveny některé fyzioterapeutické koncepty. Popisem motorické 

ontogeneze se zabývá celá řada autorů (Einspieler et al. 2008; Hadders-Algra 2005; 

Kolář 2009a; Vojta 1993; Čápová 2008). V zahraniční literatuře můžeme nalézt mírně 

odlišný pohled na popis vývoje motoriky dítěte, než jaký je u nás. V zahraniční se velmi 

často využívá diagnostiky pomocí General Movements, které byly popsány Prechtlem. 

Jedná se o hodnocení spontánní motoriky, pomocí pozorování pohybů dítěte, které jsou 

specifické pro dané období (Ploegstra et al. 2014). Informace o poloze, kterou dítě 

dosahuje v daném věku, však téměř chybí. Tyto informace lze nalézt nejčastěji 

ve škálách hodnotících psychomotorický vývoj dítěte jako je například Alberta Infant 

Motor Scale (Piper a Darrah 1994). V těchto škálách je popsána pozice dítěte, ale 

informace o opěrné bázi a bodech opory chybí. Pokud je nám známo, tak jedinou prací, 

věnující se objektivizaci opory kojence je práce Dvořáka a Vařeky (1999). V této práci 

však byl využit podoskop, na kterém je možné zjistit pouze místa kontaktu 

s podoskopem, nikoli rozložení tlaku v jednotlivých bodech opory. Dvořák v práci 

uvádí, že ideálním zařízením by byl senzor schopný zaznamenat i tlakové rozložení 

pomocí miniaturních tlakových snímačů, který se však v této době na trhu nevyskytoval. 

Jelikož technologický pokrok je velmi rychlý, v současnosti již existuje senzor 

s dostatečnou citlivostí i velikostí, na kterém bylo možné měřit oporu kojenců. 

V odborné literatuře lze nalézt řadu publikovaných prací, zabývajících 

se úchopem kojenců. K analýze úchopu se využívá kinematická analýza, případně 

inerciální magnetické jednotky s akcelerometry (Van Der Fits et al. 1999b; Fallang et al. 

2000; Dusing et al. 2005; Fallang et al. 2000). Senzor snímající tlakový profil je zde 

pouze dodatečným senzorem, který umožňuje snadnější rozpoznání pozice kojence. 

Rozložením tlaku opory při úchopu se však žádná ze studií nevěnuje. 

Popis samotného tříměsíčního modelu se u jednotlivých autorů mírně liší. 

Někteří autoři udávají, že se opora realizuje na mediálních epikondylech humeru 

a symfýze (Vojta a Peters 2010; Kobesova a Kolar 2014), jiní že je opora uskutečněna 

o proximální část předloktí a podbřišek (Čápová 2008), případně o lokty a symfýzu 

(Orth 2009). Autoři se však shodují, že dítě ve třech měsících je schopné provést 
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izolovaný pohyb hlavou v rozsahu 30° na každou stranu (Vojta a Peters 2010; Kolář 

2009a; Čápová 2008; Orth 2009; Lejarraga et al. 2002).  

Jak již bylo zmíněno, popisu opory a opěrné báze v kojeneckém věku se věnuje 

pouze několik autorů. Výsledky jejich popisu vyplývají z klinického pozorování, avšak 

objektivizaci aspekce v literatuře nenalezneme. 

Diskuze k praktické části 

Cílem této práce bylo přispět k objevení metody, která by mohla vést 

k objektivizaci opěrné báze kojenců. Měření na tlakovém senzoru Conformat se ukázalo 

jako vhodná metoda. Přístroj je dostatečně citlivý, aby zachytil rozložení tlakového 

profilu kojenců. Velkou výhodou je možnost synchronizace videa s výstupem 

ze snímače, díky které je možné pozorovat aktuální polohu kojence. Přístroj je také 

velmi kompaktní a jeho transport je snadný. Při využívání Conformatu, jako výsledného 

přístroje se však objevily i určité limity. Prvním limitem byla velikost přístroje. Pro 

úspěšné změření dat bylo nezbytné umístit kojence diagonálně, aby horní a dolní 

končetiny nepřesahovaly přes okraje snímače. Tento problém je možné vyřešit 

přístrojem Conformat Duo, který má při stejné šířce dvojnásobnou délku. Rozměry 

senzoru by tak byly již naprosto dostačující a to i pro měření dětí v druhém trimenonu. 

V softwaru dodávaném k přístroji by byly vhodné také úpravy. Například i při využití 

širokoúhlé kamery, software automaticky ořízl obraz do poměru 4:3. Pokud by bylo 

snímání videa ponecháno širokoúhlé, bylo by možné využít pohledu z další perspektivy 

pomocí zrcadla umístěného vedle kojence. Možností jak získat další perspektivu 

pohledu, by bylo využití druhé kamery a klapky, která by startovala záznam. Pomocí 

klapky by poté bylo možné synchronizovat video z obou kamer v externím programu, 

jelikož dodávaný software poskytuje synchronizaci pouze s jednou kamerou. 

Pro zajištění dostatečného počtu kojenců bylo nezbytné oslovit velký počet 

pediatrů, kteří předali informaci o výzkumu rodičům, kteří se později přihlásili. Stálo 

by za úvahu, jestli by nebylo výhodnější spolupracovat přímo s porodnicí, kde by byly 

rozdány informační dopisy o probíhající studii. Matky by v případě zájmu pouze 

označily, že je projekt zajímá a vyplnily by kontaktní formulář. Vyplněné kontaktní 

formuláře by se shromažďovaly u koordinátora výzkumu, který by za dva měsíce 

od narození dítěte kontaktoval opět matku a připomněl jí možnost zařazení do výzkumu. 

Tento postup by měl řadu benefitů, jelikož by se informace dostala k vyššímu počtu 

matek, byla by i větší pravděpodobnost vyššího počtu změřených kojenců. Pokud 

by měření probíhalo průběžně, tak by i věkový rozdíl mezi kojenci při měření opěrné 
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báze byl minimální. Případně by bylo možné zkombinovat postup s informačním 

dopisem v porodnici se spoluprací s pediatry, což by pravděpodobně mělo nejvyšší 

úspěšnost při zajišťování dostatečného počtu kojenců pro měření. 

Při samotném měření opory kojence hrálo velkou roli aktuální psychické 

naladění kojence. Proto bylo dbáno, aby dítě v průběhu měření neplakalo. Při provádění 

rotací rozhodovalo, i to jak dítě zaujala předváděná hračka. Neznamená tedy, 

že z 18dětí, které byly zařazeny k vyhodnocení, tři děti nebyly schopné rotace doleva 

a čtyři děti nebyly schopné rotace doprava. Mohlo se jednat pouze o psychické 

nastavení daného kojence, který rotaci nepředvedl, i když tímto pohybovým vzorem 

disponuje. Pokud by měření probíhalo delší dobu, s největší pravděpodobností by bylo 

možné nasbírat data z rotací na obě strany pro všechny kojence, kteří byli vybráni, jako 

výsledná skupina. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že dítě na přelomu prvního a druhého 

trimenonu v poloze na břiše zaujímá symetrickou oporu o horní končetiny. Nebyl 

prokázán signifikantní rozdíl v zatížení HKK, avšak jejich zatížení není přesně na gram 

stejné. Leh na břiše je dynamickým dějem, takže kojenec svoji pozici neustále drobně 

koriguje. Z tohoto důvodu by bylo přínosné vyhodnocení pouze jednoho snímku, při 

tříměsíčním modelu symetrické opory o lokty. Zajištění, aby se jednalo o definovanou 

tříměsíční pozici, by mohlo proběhnout z videozáznamu pořizovaného při měření. 

Ideálně by měl záznam být pořízen ze dvou kamer tak, aby bylo možné zajistit pohled 

na celé tělo, bez zakrytí jednotlivých segmentů jinou částí těla, jak se to může stát při 

vyhodnocování videa pouze z jedné kamery. Rozdíl mezi zatížením horních a dolních 

končetin je zcela signifikantní a to ve prospěch zatížení horních končetin. Dále 

se tlakový profil dolních končetin při porovnání pozice vleže na břiše a při rotacích 

hlavy na strany signifikantně neliší. To by mohlo potvrzovat hypotézu, že opora 

se uskutečňuje na horních končetinách, v oblasti symfýzy a dolní končetiny ještě 

opěrnou funkci nezaujímají.  

Z rešerše literatury vyplývá, že ve třetím měsíci je dítě schopno izolované rotace 

hlavy přibližně 30° na každou stranu (Vojta a Peters 2010; Kolář 2009a; Čápová 2008; 

Orth 2009; Lejarraga et al. 2002). Při maximální rotaci hlavy doleva se však zcela 

signifikantně liší zatížení pravé a levé horní končetiny (LHK) ve prospěch LHK. 

Zároveň se liší zatížení obou horních končetin od obou dolních končetin. Při posouzení 

stejnostranných končetin (LHK a LDK proti PHK a PDK) při rotaci doleva není 

statisticky významný rozdíl mezi levostrannými a pravostrannými končetinami. 
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Při rotaci hlavy doprava se opět zcela signifikantně liší rozložení zatížení mezi 

horními končetinami ve prospěch pravé horní končetiny. Zatížení horních končetin 

se signifikantně liší od zatížení dolních končetin. Při posouzení stejnostranných 

končetin při rotaci doprava je signifikantní rozdíl mezi levostrannými a pravostrannými 

končetinami. Pravostranné končetiny jsou zatíženy signifikantně více. 

Obecně lze tedy říci, že z naměřených výsledků vyplývá, že kojenec na přelomu 

prvního a druhého trimenonu při maximální rotaci hlavy na stranu zvýší zatížení 

stejnostranné horní končetiny. Otázkou zůstává, zda se zatížení horních končetin mění 

již od začátku rotace, nebo až později, což by potvrzovalo tezi autorů, že do 30° dítě 

zvládá izolovanou rotaci hlavy. K objektivizaci změn zatížení v průběhu rotace by bylo 

možné využít kinematickou analýzu, která by snímala přesný rozsah rotace. Maximální 

rotace hlavy má vliv na změnu rozložení tlakového profilu horních končetin 

ve prospěch končetiny na straně rotace. V pozdějším vývoji musí dojít ke změně 

rozložení zatížení, jelikož při rotaci hlavy dítě potřebuje uvolnit stejnostrannou horní 

končetinu k úchopu. Zde se však již objevuje diferencovaný vzor a opěrná funkce dolní 

končetiny, která zřejmě umožní přenos tlaku na HK opačné strany, než kam směřuje 

pohled tak, aby mohlo dojít k úchopu. 

Pro potvrzení výsledků této pilotní studie je třeba změřit oporu u rozsáhlejší 

skupiny kojenců. Pokud by se podařilo změřit dostatečný počet dětí, bylo by možné 

standardizovat oporu v tomto období. Po stanovení standardu připadá v úvahu využití 

tlakové plošiny jako diagnostického zařízení, na kterém by se daly odhalovat případné 

odchylky od ideálního motorického vývoje. Dalším využitím by mohlo být posouzení 

efektu terapie, případně porovnání výsledků více druhů terapií mezi sebou a tím zjištění 

optimální terapie pro danou diagnózu. 

Námětem pro další práci je opakované měření téhož kojence s přestávkami 

v průběhu několika minut a vyhodnocení rozdílnosti jednotlivých měření. Tímto 

pokusem je možné zjistit uniformitu opory u kojenců. Pokud by se prokázalo, 

že se naměřená data nemění, hovořilo by to o vysoké reliabilitě této metody. 

Při vyhodnocení tlakového profilu nemusí být zkoumána pouze změna zatížení 

končetin, ale je zde možnost zjišťovat i oblasti na jednotlivých končetinách, kde 

se tlakový profil mění. Výzvou je zhodnocení tlakového profilu na trupu kojence. Při 

statické pozici lze rozložení hmotnosti na trupu odečíst. Problém však nastává při 

využití pouze tlakového senzoru a videozáznamu u dynamického děje, jelikož je zde 

velmi obtížná orientace v tlakovém profilu, který se při pohybu neustále mění. 
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Měření pomocí tlakového senzoru je možné kombinovat i s dalšími metodami, 

jako je kinematická analýza a inerciální magnetické jednotky (Rihar et al. 2014). 

Kombinací uvedených tří metod lze získat ještě podrobnější výsledky spojené s polohou 

těla. Otázkou však zůstává, na kolik bude ovlivněna spontánní motorika kojence 

připevněnými senzory, kterých je při využití této kombinace metod velké množství. 

Pokud by se prokázalo, že motorika dítěte s využitím této metodiky nebude ovlivněna, 

mohlo by měření touto aparaturou přispět k ještě hlubšímu porozumění motorického 

vývoje v prvním roce života. 

Myslíme si, že měření opěrné báze pomocí tlakového senzoru má značný 

potenciál. Je však nezbytné změřit velký počet kojenců, tak aby bylo možné získat 

validní výsledky o opoře kojenců. V budoucnu by se měření tlakového profilu kojenců 

mohlo stát součástí diagnostiky poruch motorického vývoje. 
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ZÁVĚR 

Cílem této pilotní studie bylo přispět k objevení metody, která by mohla vést 

k objektivizaci opěrné báze kojenců v pronační poloze na přelomu prvního a druhého 

trimenonu. Popis opory kojenců v literatuře je založen na klinickém pozorování autorů, 

avšak objektivizaci opory v literatuře nenalezneme. 

V teoretické části práce byl stručně popsán fyziologický motorický vývoj 

kojence v průběhu prvních dvou trimenonů. Dále byla v teoretické části rozebrána 

diagnostika abnormálního vývoje pomocí primitivní reflexologie a polohových reakcí. 

Část práce je věnována popisu přístroje Conformat, jeho technické specifikaci 

a možnostem využití tohoto senzoru. 

Praktická část byla zaměřena na objektivizaci opěrné báze kojenců v poloze 

na břiše a při maximální rotaci hlavy na obě strany v této pozici. Výsledky v poloze 

na břiše neukázaly signifikantní rozdíl v zatížení pravé a levé horní končetiny, z čehož 

vyplývá, že rozložení opory na horních končetinách je symetrické. Při vyhodnocení 

rotací hlavy na stranu byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi horními končetinami. Více 

byla vždy zatížena horní končetina na straně rotace a naopak horní končetina 

na protilehlé straně byla odlehčena. 

Senzor Conformat se ukázal jako vhodný přístroj pro měření opěrné báze 

kojenců, zejména díky jeho citlivosti a možnosti synchronizace záznamu tlakového 

profilu s videem. Jeho největším limitem byla hraniční velikost. Problém s velikostí 

snímače by bylo možné vyřešit použitím senzoru Conformat Duo, který má při stejné 

šířce dvojnásobnou délku. 

Pro potvrzení výsledků této pilotní studie a přesnější objektivizaci opěrné báze 

kojenců na přelomu prvního a druhého trimenonu je zapotřebí, aby proběhl rozsáhlejší 

výzkum s vyšším počtem kojenců. Domníváme se, že další zkoumání opory kojenců má 

význam jak pro diagnostiku, tak pro hodnocení terapie dětí v kojeneckém věku. 
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