
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

 

POSTURÁLNÍ STABILITA U OSOB S KRÁTKOZRAKOSTÍ 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:             Vypracovala: 

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.          Bc. Lenka Palivcová 

 

Praha 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Čestně prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně pod odborným 

vedením doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., a použila jsem pouze citované odborné a literární 

zdroje. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného 

akademického titulu. 

 

V Praze dne………………………      ……………………………………… 

                   Lenka Palivcová 

  



 

Evidenční list 

Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

Jméno a příjmení: Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Dovoluji si touto cestou poděkovat svému vedoucímu diplomové práce 

doc. Ing. Františku Zahálkovi, Ph.D. za odborné vedení práce, cenné rady, připomínky 

a podporu při přípravě a realizaci stabilometrického měření. Mé poděkování patří též všem 

probandům za jejich ochotu a účast na testování v rámci praktické části této diplomové práce. 

 

                ………………………………….. 

                   Lenka Palivcová 

  



 

 

SOUHRN 

Název práce: Posturální stabilita u osob s krátkozrakostí 

Cíl práce: Analyzovat vztahy mezi vybranými parametry posturální stability a zhoršenou 

zrakovou ostrostí do dálky (myopií) korigovanou optimální zrakovou korekcí brýlemi 

rozptylnými či kontaktními čočkami.  

Metodika: Vyšetření stabilizačních schopností vzpřímeného stoje v různých jeho 

modifikacích. K měření byla využita stabilometrická plošina typu Footscan. Experimentu 

se zúčastnilo dvanáct myopů v rozsahu -3 až -6D zrakové ostrosti v průměrném věku 

23 ± 4 let. Testována byla skupina myopů v pozicích bipedálního stoje s otevřenýma očima 

se zrakovou korekcí, následně se zavřenýma očima, poté bez zrakové korekce.  

Jako poslední byly měřeny pozice na jedné dolní končetině se zrakovou korekcí a následně 

bez ní. Celkem bylo měřeno deset pozic vzpřímeného stoje, každá byla měřena jednou s 30 

sekundovým intervalem. 

Výsledky: Za hodnotící parametr posturální stability byla určena celková dráha bodu tlaku. 

Pozice na jedné dolní končetině kladly jednoznačně nejvyšší nároky na stabilizaci 

vzpřímeného stoje. Jediným ztížením podmínek stabilizace této polohy mělo být odstranění 

zrakové korekce, což se potvrdilo u 8 probandů z celkových 12.  

V rámci bipedálních pozic dosahovali probandi horších výsledků celkové dráhy bodu tlaku 

v pozici úzkého stoje na molitanu, který ztížil podmínky stabilizace úzkého stoje, nejlepších 

výsledků dosáhli všichni probandi v pozici úzkého stoje přímo na snímací desce. Jedním 

z důležitých faktorů při vyhodnocování se ukázaly pozice s vyloučením zrakové kontroly.  

V pozicích bipedálního stoje se dalo usuzovat pravidlo – pokud se proband se zavřenýma 

očima zlepšil, dosáhl lepšího výsledku i v pozici bez zrakové korekce oproti pozici s korekcí, 

toto pravidlo se potvrdilo v pozici vzpřímeného stoje na molitanu u 10 měřených osob. 

Klíčová slova: stabilizace, vizuální kontrola, testování stoje, oční vada 

  



 

ABSTRACT 

Title: Postural stability of near-sighted people 

Objectives: To analyse relationships between selected parameters of postural stability and 

impaired visual acuity (myopia), which is revised by optimal visual correction, by diffusing 

glasses or by contact lenses.  

Methods: Investigations of stabilizing capabilities of erected posture in its various 

modifications. An objective measuring was performed by stabilometric platform type 

Footscan. The experiment involved twelve people with myopia of -3 to -6D visual acuity of 

an average age of 23 ± 4 years. Myopat group of bipedal standing position were tested with 

open eyes with vision correction, afterwards with eyes closed, then without any vision 

correction.  

The last measured positions were performed on one lower limb with visual correction and 

then without it. Total number of measured positions were ten upright positions, each of which 

was measured with 30 second interval. 

Results: A total travelled way of centre of pressure was determined as a parameter of postural 

stability evaluating. Positions on one lower limb clearly put the highest demands for 

stabilizing upright positions. The only aggravation of conditions stabilizing this position 

should be to eliminate vision correction, which was confirmed in 8 probands from a total of 

12.  

Under a bipedal position, probands achieved worse results overal from COP path in a narrow 

position of standing on foam, which made it more difficult for stabilizing narrow standing, the 

best results achieved were by all persons in the position of a narrow set directly on the 

platform. One of the most important factors in results evaluating were the position without 

any visual control.  

In bipedal standing positions there could be a rule inferred – if the proband with closed eyes 

improved himself, he or she achieved a better result in the position without any vision 

correction, in comparison with the position with correction. This rule was confirmed by 10 

persons, who were measured in the position of standing upright on the foam. 

Keywords: stabilisation, visual control, stand tests, eye defect 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vztahem mezi posturální stabilitou a zhoršenou zrakovou 

ostrostí do dálky (myopií) korigovanou příslušnou zrakovou korekcí brýlemi rozptylnými 

či kontaktními čočkami. Do výzkumného měření byly zařazeny osoby se středně těžkou 

krátkozrakostí v rozsahu -3 až -6D zrakové ostrosti. V současnosti se jedná o velmi častou 

refrakční vadu oka. Krátkozraké oko vidí zejména velmi špatně na dálku. Čím je myopická 

vada větší, tím je horší zraková ostrost. Myopii korigujeme brýlemi s čočkami rozptylnými 

nebo kontaktními čočkami. V poslední době můžeme pozorovat výrazný nárůst dětí 

či mladistvých, kteří trpí myopickou vadou. Lékaři a odborníci na celém světě pátrají, čím to 

je způsobeno, zatím však neexistuje žádný jednoznačný závěr. Rychlost nárůstu této vady je 

poměrně prudká, někteří proto myopii označují za epidemii dnešní doby. Přesná příčina 

tohoto jevu zůstává odborníkům stále skryta, ovšem lze pozorovat určité faktory, které vznik 

a výskyt myopie doprovázejí. Pokud například rodiče trpí myopií, je výrazně vyšší 

pravděpodobnost, že i jejich děti budou myopové. Určitou roli hraje i prostředí. Lidé žijící 

ve městech trpí myopií častěji než obyvatelé venkova, respektive ve vyspělé společnosti je 

výskyt myopie vyšší. Ačkoliv se zatím nepodařilo stanovit jednoznačnou příčinu tohoto 

problému, jedno je jisté – jedná se o globální populační problém. Zrak je jedním 

z nejdůležitějších smyslů člověka, neboť více než 80% informací o okolním světě přijímáme 

právě zrakem. Zraková vada má potom nepříznivý vliv na funkci krční páteře i na posturální 

systém pro zvýšenou svalovou námahu při úsilí zaostřit obraz. Snížená kvalita zrakových 

stimulů negativně ovlivňuje proprioceptivní systém zprostředkovávající informace o poloze 

těla vzhledem ke gravitaci, tyto podněty jsou potom důležité pro adekvátní posturální řízení. 

Jejich vnímání je nepřímé a porucha se projevuje pohybovou nebo posturální nejistotou. 

Zrakové funkce jsou nedílnou součástí řídicího systému k udržení stoje. Lze tedy 

předpokládat, že vlivem náhlého odstranění zrakové korekce, která nahrazuje normální 

zrakovou ostrost, dojde k negativnímu ovlivnění vybraných parametrů posturální stability. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Vzpřímené držení těla 

Lidské vzpřímené držení těla vycházející z vývojové kineziologie je založeno na vzájemné 

kokontrakci dlouhých svalů, tj. flexorů a extenzorů trupu a končetin, abduktorů a adduktorů 

a vnějších a vnitřních rotátorů na končetinách (Véle, 2006). Stabilita dvou sousedních obratlů 

není ale dostatečně zajištěna pasivními strukturami a tahem těchto dlouhých svalů by obratle 

nebyly jištěny ve své poloze, proto může páteř svůj úkol plnit pouze tehdy, pokud svoji roli 

plní hluboký stabilizační systém trupu (dále jen HSSp). To znamená, že jsou jednotlivé 

obratle navzájem zajišťovány dorzálně krátkými meziobratlovými svaly (konkrétně 

mm. multifidi) a ventrálně se opírají o břišní dutinu tedy bránici, hluboké břišní svaly 

a pánevní dno. Mnoho autorů se shoduje, že bránice se kontrahuje ještě dříve, než dochází 

k vlastnímu pohybu končetin (Hodges, 1996). 

Pokud je vzpřímené držení těla založeno na vzájemné kokontrakci dlouhých svalů, je 

proto nezbytně nutná znalost řetězení činnosti svalů, což znamená, že jednotlivé svaly jsou 

propojeny do širších funkčních celků vazivovými nebo kostními strukturami. Není vhodné 

hodnotit pouze funkci jednoho svalu. Vycházíme z faktu, že většina běžných pohybů 

neprobíhá v základních rovinách, ale diagonálně ve více segmentech současně a zapojuje 

se tak současně několik svalů tvořících svalové skupiny se společnou funkcí (Véle, 2006). 

Rozhodující úlohu tak hraje stabilizující kokontrakce agonistů a antagonistů zajišťující 

vzpřímené držení i nejvhodnější centraci končetinových kloubů (Lewit, 1998). Důležitou roli 

hrají dlouhé řetězce probíhající často z krční oblasti až k nohám. Jak z praxe známe, 

při léčebném zákroku v klíčové oblasti reaguje celá pohybová soustava, jedná se o reflexní děj 

vznikající nad mozkovým kmenem a je v úzkém vztahu se vzpřímeným držením těla 

(Véle, 2012).  

Systém vzpřímeného držení má ale nejen složku výkonnou, tedy pohybový systém 

definovaný nejen anatomicky, ale i funkčně, ale i složku senzorickou a řídící. Senzorickou 

složku představuje propriocepce, zrak a vestibulární systém, a řídící složku tedy centrální 

nervový systém (dále jen CNS), který zahrnuje mozek a míchu. 
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Při udržování vzpřímeného držení těla a jistotě pohybu hraje důležitou roli právě zrak, 

který slouží jak k orientaci v prostoru a komunikaci s okolím, tak působí i jako virtuální 

opora. Slabozrakost či kompletní výpadek zraku omezuje prostorovou orientaci i cílený 

pohyb. Ztráta zraku (slepota) zlepšuje však vnímání ostatních zachovaných smyslů, zejména 

taktilního čití. Ve fyzioterapii se ale tohoto faktu využívá například v rámci palpačního 

vyšetření, protože vnímání jemných taktilních nebo i proprioceptivních informací ze svalů 

nebo kloubů je lépe palpovat se zavřenýma očima. U slepých se proto využívá Brailovo 

písmo, kdy se ke komunikaci využívá pouze hmat a vnímání znaků. Důležitou informací je 

ale doba, kdy ke ztrátě zraku došlo, zda již od narození, nebo až když byl již vytvořen vnitřní 

svět jedince (Véle, 2012). 

Z pohledu mechaniky na vzpřímené držení těla jde o velmi labilní rovnováhu: dolních 

končetin nad kulatým talem, pánve nad sférickými hlavicemi stehenní kosti, hrudníku 

zavěšeného na thorakolumbální části páteře a hlavy balancující pomocí kondylů v jamkách 

atlasu. Tato nestabilita se projevuje zejména v sagitální rovině.  

Samotné lidské tělo sestává z mnoha rozdílných látek:  

 tuhých 

 polotuhých 

 elastických 

 polotekutých 

 tekutých o různé hustotě a konzistenci 

Tyto jednotlivé látky jsou potom uzavřeny v koženém pouzdru. Důvodem této nestability 

je ale i fakt, že tělo má poměrně značnou výšku a opírá se o úzkou opornou bázi na zemi. 

Stabilita této přirozené pracovní polohy tak musí být neustále udržována svalovou aktivitou – 

posturální motorikou, aby nedošlo k pádu. Jinými slovy tato svalová aktivita udržuje 

vertikální polohu dlouhého a poddajného těla nesourodého složení o úzké bázi.  

Se stabilitou člověka úzce souvisí celkové těžiště těla v jednotlivých postojích a polohách. 

Je to myšlený bod, do nějž umisťujeme tíhovou sílu. V tzv. základním anatomickém postoji 

(stoj spatný, paže podél těla, dlaně vpřed) se celkové těžiště těla nachází přibližně ve výši 

druhého křížového obratle, u žen je to asi o 1 – 2% níže než u mužů z důvodu rozdílných 

rozměrů pánve. Leží tedy vysoko nad úzkou opornou bází, přibližně v polovině jeho výšky 

(v oblasti promontoria) v závislosti na délce dolních končetin. V době ontogenetického vývoje 
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do dospělosti se těžiště posouvá níže, vzhledem k tomu, že kojenci a batolata mají relativně 

větší hlavu v porovnání s trupem a končetinami. Celkové těžiště těla nemusí být uvnitř těla. 

Zjišťujeme ho na základě znalosti poloh dílčích těžišť jednotlivých segmentů a hmotnosti 

těchto segmentů. Určujeme ho potom: 

 graficky – v současné době pro nízkou přesnost a velkou pracnost nepoužívána 

 výpočtem – na základě znalosti poloh dílčích těžišť stanovíme jejich souřadnice 

na ose x, y, z 

Vzpřímené držení těla lze tak chápat jako případ „obráceného kyvadla“ s malou plochou 

základny a vysoko uloženým těžištěm, tím je mimo jiné dána nestabilita lidského těla 

ve vzpřímeném držení. Opornou bázi těla tvoří plocha chodidel. Ve vzpřímeném držení těla 

předpokládáme tuto modelovou situaci – na člověka působí tíhová síla, je v kontaktu s pevnou 

tuhou podložkou ležící v rovině kolmé na směr vektoru tíhové síly a odpor prostředí 

(vzduchu) je zanedbatelný (Karas, 1991).  

 

 

Obr. č. 1 - oporná fáze ve styku se zemí vestoje (Véle, 2012) 

 

Vzpřímené držení je aktivní poloha a znamená to samé jako postura, tedy nejen stoj 

ale například také sed nebo vzpřímené držení hlavy v lehu. Známý je ale také pojem 

napřímení, což znamená „narovnání“, resp. vyrovnání do (relativně) přímé linie, vzpřímená 

poloha představuje držení segmentu „vzhůru“ proti zevní síle. Napřímení by mělo předcházet 

vzpřímení, ale není jeho nutnou podmínkou (Véle, 2012). 
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2.1.1  Chodidlo 

Ve stabilizaci stoje hraje rovněž svoji úlohu nožní klenba. Její funkcí je uchopení 

přírodního terénu a získání stability na nerovné oporné ploše. Na noze jsou tři základní opěrné 

body: pata, hlavička metatarzu malíku a hlavička metatarzu palce tvořících tak trojnožku 

(Véle, 2012). 

 

Obr. č. 2 – opěrné body na noze ve formě trojnožky (Véle, 2012) 

 

Stabilizující úloha kokontrakce agonistů a antagonistů se uplatňuje nejen v rámci 

vzpřímeného držení těla ale i u chodidla se značně členitou klenbou sestávající z 12 kostí, 

jejichž stabilizace si vyžaduje automatickou svalovou činnost. Celá klenba potom balancuje 

dolní končetinu nad kulatým talem. Dysfunkce chodidla má tak klinicky za následek podobné 

řetězové reakce jako poruchy stabilizačního systému trupu (Vařeka, 2002b).  

Důležitost chodidla pro rovnovážný stoj je prokázána. Pokud se sledovala klidová aktivita 

v oblasti bérce, stehna a trupu při klidovém stoji u zdravých jedinců, byla největší aktivita 

zjištěna na bérci, tedy ve svalech ovládajících chodidlo a prstce, nejmenší ve vzpřimovačích 

trupu. Velmi významná je tedy interakce HSSp, ale i stabilizačního systému chodidla. 

Zároveň je ale nutné brát v úvahu, že HSSp bývá zřetězen se stabilizačním systémem chodidla 

a jedno nevylučuje druhé. Příkladem může být, že zjišťujeme-li blokádu fibuly, ale chybí 

porucha funkce chodidla, pak bývá tato blokáda se spoušťovým bodem (neboli trigger 

point, TrP) na biceps femoris následkem funkce HSSp, především při TrP na pánevním dnu 

(Gutmann, Véle, 1978).  
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Obecně můžeme tak v myoskeletální medicíně pozorovat následující vývoj: od kloubu 

ke svalům, řízeným nervovým systémem, který ovládá pohybové stereotypy. Svaly jsou 

původcem řetězových reakcí, jejichž poznání umožňuje postupovat mnohem cíleněji 

(holisticky). Z hlediska trvalého efektu terapie musíme změnit řízení skupiny svalů, která 

pracuje podle daného pohybového vzorce. Proto nestačí lokální ovlivnění jednotlivých svalů, 

ale je nutno centrálně ovlivnit celý komplexní posturální program. Po manuálním zásahu by 

měla následovat i korekce řídicího programu, aby se zamezilo recidivám. Pokud je zmíněna 

terapie, zpočátku stála v popředí manipulace kloubů, jichž se, jak se zdálo, bezprostředně 

týkala. Zpravidla se ale na postavení v kloubech nic nezměnilo, ale změnila se omezená 

pohyblivost, tj. funkce. Vyšlo tak najevo, že při vzniku funkčních poruch hraje význačnou 

úlohu svalstvo, které pohyb způsobuje. Je tak možné následkem svalové relaxace 

normalizovat kloubní pohyblivost. Tyto techniky jsou pro pacienta více fyziologické nežli 

aktivita terapeuta, neboť aktivní je sám pacient a využít je lze v rámci autoterapie 

(Véle, 2006).   
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2.2  Stabilita, posturální stabilita, postura 

V oblasti posturální stability neexistuje zcela jednotná terminologie. Je třeba uvést, 

z jakého pohledu je na tuto problematiku nahlíženo, zda z pohledu mechaniky, medicíny, 

fyzioterapie, sportovních oblastí aj. Pouze ve fyzioterapii se vyskytují pojmy jako stabilita, 

posturální stabilita, posturální stabilizace, posturální řízení, posturální kontrola a další, 

až k anglickému výrazu „postural control“, který se v anglické literatuře využívá velmi hojně. 

Největší rozepří je totiž statická a dynamická rovnováha. Drobným ústupkem je proto 

k tomuto pojmu výraz posturální stabilizace či stabilizace vzpřímeného držení těla, který sám 

o sobě označuje dynamický proces, neboť lidské tělo není stroj, ale velmi proměnlivý 

a adaptabilní systém. 

V širších souvislostech je slovo stabilita synonymem správného, vyrovnaného, silného, 

zdravého atd. Kvalitu funkcí lidského těla obecně je možné hodnotit prostřednictvím jeho 

stability. Z pohledu fyzioterapie vnímá pacient stabilitu jako pocit jistoty při udržování polohy 

těla. Z pohledu mechaniky jde o míru úsilí potřebného k dosažení změny polohy těla z jeho 

klidové polohy. Stabilitu je nutno diferencovat na stabilitu intersegmentální (vnitřní, osového 

orgánu) a celkovou (vnější). Stabilita osového orgánu je základnou, ze které vychází i účelově 

řízený pohyb. Tato vnitřní stabilita ale musí být sektorově proměnlivá (pružná), aby určitě 

sektory stabilizovaly svoji polohu a jiné mohly svoji polohu účelově měnit (Véle, 2012). 

Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, je součástí jakékoliv 

polohy a je základní podmínkou pohybu. Postura je zajištěna svalovou aktivitou řízenou CNS, 

k provedení optimálního pohybu je nezbytně nutné zaujmout a udržet optimální posturu 

(vzpřímené držení těla). Postura je nejen na začátku a konci cíleného pohybu, ale je také jeho 

součástí a základní podmínkou (Kolář, 2009). 

Posturu tedy vzpřímené držení těla vyšetřujeme hodnocením navyklého držení těla vestoje 

i vsedě. Vzpřímená poloha těla ve stoji je přirozená pracovní poloha, která je však 

v gravitačním poli nestabilní, a proto musí být trvale udržována svalovou aktivitou - 

posturální motorikou, aby nedošlo k pádu. Svalový systém udržující stabilitu postury 

(posturální systém) je složen ze dvou funkčně rozdílných svalových systémů. 

1) Vnitřní (hluboký) stabilizační systém je složen z krátkých a v hloubce uložených 

fixačních svalů spojujících sousední obratle. Představuje určitou svalovou souhru, 

která zaručuje stabilizaci neboli zpevnění páteře během všech pohybů. Tyto svaly 
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jsou aktivovány při jakémkoliv pohybu, tj. při statickém či dynamickém. Zapojení 

těchto svalů do stabilizace probíhá automaticky. 

 

 Mezi svaly HSSp patří (Kolář, 1998): 

 musculus transversus abdominis 

 musculi multifidi 

 diaphragma pelvis 

 diaphragma  

 

 Je důležité, aby všechny tyto svalové komponenty pracovaly společně. Jedním 

z příkladů špatné souhry svalů je oslabení svalů břišní stěny, které následně způsobuje 

zhoršenou funkci bránice. Ta se následně nemůže opřít o orgány břišní dutiny 

(Kapandji, 1982). 

2) Vnější (povrchní) stabilizační systém, který je složen ze středních a dlouhých 

záběrových svalů táhnoucích se přes celou páteř a udržujících pohybovou stabilitu 

(jistotu). Pokud se tyto svaly intenzivně silově zapojují, mohou poškodit slabší 

vnitřní systém.  

 

Tab. č. 1 – převažující vlastnosti „lokálních a globálních svalů“ v rámci stabilizačního 

systému (Suchomel, 2006) 

 

Bránice je ale specifický posturální sval jak dechové, tak posturální funkce. Pracuje 

jak s krátkými (hlubokými) svaly, tak s dlouhými svaly patřícími do zevního stabilizačního 

systému (Véle, 2012).  
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Klinické subjektivní vyšetření aspekcí a palpací se pokládá za méně vhodné pro vědecké 

zpracování, protože informace jsou získávány odhadem, nikoliv měřením. Při hodnocení 

vycházíme z tvarové a polohové symetrie pohybových segmentů. Držení těla probíhá 

v každodenních podmínkách. V klidném stoji dochází k titubacím (pohybům korigujícím 

držení těla), jež jsou u zdravého jedince v klidném stoji téměř neznatelné. Běžně se proto 

využívá k hodnocení stability Trendelenburgův test, který porovnává vliv zraku a velikosti 

oporné báze na stabilizaci (jištění) postury. Vhodnější je proto vyšetření na posturografu 

zmiňovaném v kapitole 2.5 (Véle, 2012). 

 Při vývoji postury se jedná o propojení anatomického a biomechanického principu 

s principem neurofyziologickým, které je nejzřetelnější z pohledu posturální, 

resp. morfologické ontogeneze.  

 Jedním z hlavních obecných principů motorické ontogeneze je tedy vývoj postury 

a s ním související správné zaujetí polohy v kloubech. V průběhu posturální ontogeneze 

se v první fázi motorického vývoje vyvíjí držení osového orgánu v lordoticko-kyfotickém 

zakřivení, kdy se nastavuje postavení pánve a hrudníku. To vše je umožněno díky rovnovážné 

souhře mezi extenzory páteře a flexory krku a nitrobřišním tlakem, kde se jedná o souhru 

mezi bránicí břišními svaly a svaly pánevního dna. Následně přichází vývoj cílené fyzické 

hybnosti, tj. nákročné (úchopové) a opěrné (odrazové) funkce, které se vyvíjí ve dvojím 

funkčním projevu - ipsilaterální (otáčení) a kontralaterální vzor (plazení, lezení). Nákročná 

a opěrná fáze je spojena se schopností stabilizovat páteř, pánev a hrudník, které posléze 

umožňují cílený pohyb končetin. Při poruchách posturálního vývoje vzniká vždy i porucha 

ve funkčním postavení kloubu, např. anteverze pánve, předsunutí hlavy atd. (Kolář, 2009). 

 Z hlediska zapojení svalu se postupuje kranio-kaudálním směrem, kdy jako první pohyb 

můžeme sledovat otáčení hlavy za předmětem a aktivaci horních končetin. V dalších fázích 

dochází k aktivaci svalů pánevních pletence, které přechází až po správný náklon pánve 

(Lipert, 2000). 

Chápání pojmu posturální stabilita se liší dle autorů a to jak českých, tak zahraničních. 

Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat na změny vnějších 

a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu (Vařeka, 2002a). 

Nezbytně důležitá je koordinace svalových skupin pro stabilizaci těžiště při jeho vychýlení 

vlivem vnějších a vnitřních podnětů (Vařeka, 2002a). Soubor statických a dynamických 

strategií k zajištění posturální stability se označují jako rovnováha a balance. Jedná 

o rovnovážné schopnosti, které jsou samy o sobě neměřitelné, a můžeme tedy měřit jen jejich 
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projevy. Většina autorů se ale shoduje na tom, že je posturální stabilita výsledkem interakcí 

mezi řadou fyziologických a funkčních systémů (Dietz, 1987; Dorman, 1978). 

Horak (2006) definuje posturální stabilitu jako schopnost udržení rovnováhy 

a rovnováhové schopnosti jsou ty, které zajišťují stabilitu držení těla (postury) při stoji 

i během lokomoce. Je tedy možné dále hovořit o posturální stabilitě.   

Rankin (2000) ve své studii také zmiňuje vliv stárnutí na schopnost posturální stability, 

která se s rostoucím věkem zhoršuje.  

Posturální stabilita může být zajištěna staticky rovnovážnými reakcemi (balančními 

mechanismy) bez změny opěrné báze, které jsou podstatou celé řady terapeutických technik 

jako např. PNF, Bobath, senzomotorické cvičení dle Jandy, nebo dynamicky změnou opěrné 

báze např. úkrokem či chycením se pevné opory (Blaszczyk, 1994). Pokud posturální stabilitu 

nelze udržet staticky ani ji znovu získat pomocí dynamické strategie, uplatní se program 

řízeného pádu (např. pohyby horních končetin ve směru pádu, které mají zmírnit dopad). 

Může dojít také k neřízenému pádu například u starších lidí s velkým rizikem závažných 

následků (Vařeka, 2002a). 

Všední denní činnosti (neboli activities of daily living, ADL) jako mobilita, péče 

o domácnost, hygiena, oblékání, jedení a pití aj. jsou však realizovány v dynamických 

podmínkách. Proto je posturální stabilita základním předpokladem lidské motoriky. Testování 

je proto vhodné provádět v dynamických situacích, u kterých lze najít odchylky, které jsou 

ve statických situacích často nezjistitelné. Proto Vařeka (2002a) zpochybňuje vyšetření 

v klidném stoji pro stanovení kvality posturální stability, neboť oslabení či výpadek funkce 

jedné části systému vzpřímeného držení těla se nemusí projevit hned, ale např. až při zvýšené 

zátěži. Pravdou je, že k naprosté většině pádů nedochází v klidném stoji, ale při chůzi či jiné 

lokomoci. 
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Massion (1994) popisuje ve své studii systém posturální kontroly. Uvádí, že vzpřímené 

držení těla je systémem několika segmentů, přičemž má každý svou vlastní hmotnost. Tyto 

segmenty jsou propojeny dohromady a ovládány jsou neuromuskulárním systémem. 

Organizace toho systému potom zahrnuje vzájemné interakce mezi vnějšími silami, jakou je 

gravitace, mechanickými vlastnostmi těla a nervosvalovými silami. Je třeba mít na paměti, 

že držení těla má dvě hlavní funkce. Jednou z nich je antigravitační funkce a dále slouží jako 

rámec pro vnímání a schopnost reakce s vnějším prostředím. 

Woollacott (2002) definuje posturální stabilitu jako kontrolu polohy těla v prostoru 

za účelem vyvážení a orientace. Uvádí výčet různých studií věnujících se posturální stabilitě. 

Soustředí se ale na pozornost, kterou popisuje jako schopnost zpracovávání informací. 

Při provádění dvou úkolů najednou se na jedné straně pozornost zvyšuje, na druhé snižuje.  

Zkoumá vztahy mezi pozorností, posturou a chůzí u mladých jedinců, vliv stárnutí na tyto 

vztahy a věnuje se i neurologickým diagnózám, konkrétně specifické skupině pacientů 

s Parkinsonovou chorobou. V závěru konstatuje, že tato oblast je relativně nová a rychle 

se rozvíjející. U mladých dospělých činnost jako chůze či stání zvyšuje pozornost, nároky 

na posturální řízení se liší dle složitosti prováděného úkolu a konečně u osob s Parkinsonovou 

chorobou jsou tato klinická hodnocení zahrnující provádění dvou úkolů užitečná 

při předvídání pádu a zlepšení posturální stability. 

V této práci je využíván termín stabilizace, který je ale rovněž terminologicky nejasný, 

protože stabilizujeme-li něco pohyblivého, potom se to již nepohybuje a nejde o fázický 

pohyb, ale o tonické udržování polohy těla. Budeme chápat stabilizaci jako jištění polohy těla, 

tedy činnost posturálních svalů tonického charakteru, kterou se udržuje polohová i pohybová 

jistota jak v zaujaté poloze, tak v pohybu (Véle, 2012). 

  



20 

2.3  Senzorické podněty 

Všechny smyslové podněty se mění v receptorech na elektrické potenciály, které vstupují 

jako signály po nervových drahách do retikulární formace v CNS, která je křižovatkou všech 

přicházejících senzorických podnětů. Zde jsou zpracovávány a stávají se informacemi, které 

umožňují vnímání podnětů, vznik emocí i pohybu. Podněty ze smyslů (zrak, sluch, chuť, čich, 

hmat) a nociceptorů jsou dobře vnímatelné, sémantické (významové) a dají se popsat slovy. 

Na druhé straně stojí podněty z proprioceptorů, které jsou vnímatelné jen nejasně, nejsou 

sémantické a nelze je spolehlivě popsat slovy (Véle, 2012). 

Vstupní podněty rozlišujeme: 

 exteroceptivní  

 proprioceptivní 

 interoceptivní 

 nociceptivní  

Exteroceptivní podněty jako jsou zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové 

přicházejí z vnějšího prostředí.  

V klidném stoji jsou stěžejní informace z Ruffiniho a Maissnerových tělísek, které slouží 

mimo jiné k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i polohy bodu tlaku (neboli centre of 

pressure, COP), důležité jsou i pro kontrolu tření, které je pro zajištění posturální stability 

významným faktorem (Morasso, 1999).  

 

Obr. č. 3 - kožní receptory (Bartůňková, 2010) 
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Interoceptivní signály přicházejí z vnitřních orgánů a upozorňují na změnu funkce 

vnitřních orgánů, ovlivňují ale i průběh pohybového chování. Vnitřní orgány a svaly však 

reagují vždy v souvislosti s procesy probíhajícími v mysli (tzv. psychofyziologický korelát). 

A poslední nociceptivní podněty jsou varovné signály upozorňující na nebezpečí vznikající 

při poškození tkáně. Vnímání těchto podnětů je však velmi individuální (Véle, 2012). 

 

2.3.1  Proprioceptivní podněty, zrakové postižení a posturální řízení 

Proprioceptivní podněty přicházejí ze svalových, šlachových, kloubních, vazivových 

a vestibulárních receptorů. Zprostředkovávají informace o poloze těla v gravitačním poli 

Země a o vzájemném postavení a pohybech jednotlivých tělových segmentů (Ganong, 2005).  

Tyto podněty jsou důležité pro adekvátní posturální řízení, vnímáme je nepřímo a jejich 

porucha se projevuje pohybovou nebo posturální nejistotou, zhoršením obratnosti a pohybové 

koordinace (Irrgang, 1994).  

Nedostatek zrakových stimulů negativně ovlivňuje proprioceptivní systém a vývoj 

mozečkových funkcí. Všechny pohyby našeho těla jsou vyhodnocovány zpětnovazebnými 

mechanismy zrakového nebo proprioceptivního ústrojí. Osoby slabozraké a se zbytky zraku 

se mohou na zpětnou vazbu zprostředkovanou zrakem spolehnout jen z části, u nevidomých 

tato kontrola zcela chybí. O to důležitější roli hraje u zrakově postižených propriocepce. 

U zrakově postižených dochází k neadekvátnímu proprioceptivnímu vývoji, který tvoří základ 

pro vývoj tělesného schématu. Sekundárně pak proprioceptivní vývoj zrakově postižených 

ovlivňuje v negativním smyslu svalové napětí, rovnováhu (balanci), posturální nastavení, 

lateralitu a prostorovou orientaci (Prechtl, 2001).  

Juodzbaliene (2006) ve své studii hodnotil rovnovážné reakce v závislosti na stupni 

zrakového postižení a případnou existenci kompenzačních motorických reakcí u zrakově 

postižených. Výsledkem bylo, že nedostatečná vizuální informace podporuje rozvoj 

kompenzačních motorických reakcí u slepých osob. Výsledky u plně vidoucích a slepých 

nejsou stejné. Lze předpokládat, že intenzivnější hmatové či vestibulární funkce nemohou 

zcela nahradit přítomnost normálního zraku při řízení motoriky. Z toho plyne, že v procesu 

řízení stability se uplatňuje i ztráta či jakékoliv zhoršení zraku. 
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Také Lee (1999) hovoří o menší posturální stabilitě u osob se zrakovým postižením 

ve srovnání s jedinci bez zrakové vady. Pracoval se studenty ve věku 15 – 29 let. Výsledky 

prokázaly, že zrakové funkce jsou nedílnou součástí řídicího systému k udržení stoje. 

Vizuální proprioceptivní informace jsou obecně citlivější než mechanické proprioceptivní 

informace z vestibulárního systému, hlezenního kloubu a nohy a znásobuje se v momentě, 

kdy osoba stojí v blízkosti sledovaného objektu. Ze studie tedy vyplývá, že za normální 

situace zrak zlepšuje rovnováhu a to zejména v méně známých postojích, kde je propriocepce 

z nohy a kotníku snížena. Pokud je tato proprioceptivní aference z nohy příliš ochuzena, je 

rovnováha závislá na vizuální propciocepci. 

Neadekvátní vývoj proprioceptivního systému je ovlivněn obecně menším množstvím 

příležitostí zrakově postižených provádět pohybové aktivity (Blash, 1997). Z výsledků 

výzkumu Giagazogloua (2009) vyplývá, že proprioceptivní informace nemohou zcela 

kompenzovat roli zraku při zpětnovazebném řízení motoriky.  

Podle Peterky (2002) se důležitost systémů mění v závislosti na vnějších podmínkách. 

Při stoji na rovném povrchu v dobře osvětlené místnosti se zdravý člověk spoléhá 

na propriocepci ze 70 %, na zrak v 10 % a na informace z vestibulárního ústrojí připadá asi 

20 %. Při stoji na nerovném terénu se zvyšuje význam zrakových a vestibulárních informaci 

a význam propriocepce naopak ustupuje.  

Podle Portfors-Yeomanse (1995) role zraku při vývoji posturální kontroly není zatím zcela 

jasná. Pro její zajištění jsou u zrakově postižených kladeny větší nároky na proprioceptivní 

a vestibulární systém (Blash, 1997). Deficit zrakových vjemů je u osob se zrakovým 

postižením kompenzován větší citlivostí těchto systémů (Revaioli, 2005). 

Při zajištění posturální stability má zásadní význam senzorická složka a to zrak, 

vestibulární systém a propriocepce (Hofstrom, 2002). Názory na jejich podíl se ale různí.  

V klidném stoji potvrzují experimentální práce rozhodující podíl propriocepce při udržení 

posturální stability. Vyřazení propriocepce má v této situaci nejméně stejný dopad jako 

současné vyřazení zraku i vestibulárního aparátu (Simoneau, 1995).  Vestibulární aparát 

se uplatňuje zejména při pohybu (zejm. při rotačních pohybech a rychlých změnách polohy 

hlavy). Zrak má zásadní úlohu při orientaci v prostoru a to především při anticipaci změn 

působení zevních sil a při pohybu. Zrakové informace také pomáhají kontrolovat polohu 

a postavení hlavy, uplatňují se samozřejmě i v klidném stoji (Buchanan, 1999). 

  



23 

Pokud se zraková ostrost na logaritmické stupnici snižuje, způsobuje lineárně rostoucí 

posturální nestabilitu, dvakrát tak prominentní v předozadním směru než v bočním směru. 

Pro posturální kontrolu dominuje centrální oblasti zorného pole ve srovnání s periferní oblastí. 

Nestabilita ale také klesá s rostoucí vzdáleností sledovaného objektu (Paulus, 1984). 

Yardley (1999) ve své studii měřil 36 mladých osob, u nichž se nevyskytovala žádná 

dysfunkce rovnovážného systému. Dvanáct osob bylo měřeno na statické platformě, zbylých 

dvacet čtyři osob bylo testováno na nestabilním povrchu. Subjekty byly měřeny za třech 

různých vizuálních podmínek – zavřené oči, otevřené oči sledující statický vizuální obraz 

a na závěr pohybující se obraz. Při měření stoje prováděli ještě další úkol a to - mluvení 

v představě, tiché počítání, počítání pozpátku a počítání nahlas. Všichni byli požádáni, 

aby tento úkol prováděli co nejrychleji a nejpřesněji, jak je to jen možné. Výsledky ukázaly, 

že tyto úkoly neměly vliv na jejich provedení, ale s jejich plněním rostla posturální nestabilita. 

Když subjekty mluvili potichu či v představě nemělo to takový vliv na posturální nestabilitu 

jako mluvení nahlas. Autoři uzavírají, že tato posturální nestabilita může být způsobena 

artikulací zprostředkovanou aktivitou respiračního systému zapojeného do řeči, který přímo 

ovlivňuje držení těla. Autoři ale zmiňují, že bychom měli brát v úvahu, že se jedná 

o rozvíjející se oblast výzkumu, a proto má mnoho nezodpovězených otázek. 

 

Obr. č. 4 – vliv vizuální kontroly a vedlejšího úkolu při stoji na pevném povrchu  

(Yardley, 1999) 

 Také Anand (2002) se ve své studii věnuje vlivu zhoršené zrakové ostrosti na posturální 

stabilitu. Měřil posturální stabilitu v rámci tří podmínek měřených osob: normální klidový 

stoj u zdravých osob, stoj u osob s poruchou v somatosenzorickém systému a osoby 

s poruchou vestibulárního systému.  
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 Je třeba uvést, jak nahlíží na regulaci samotné posturální stability. Je řízena 

prostřednictvím tří senzorických systémů: somatosenzorický, vestibulární a vizuální. 

Somatosenzorický systém zahrnuje receptory poskytující informace o rozložení tlaku (kožní), 

o svalovém napětí a změně délky svalu a o úhlu v kloubu. Vestibulární systém 

zprostředkovává informace o poloze hlavy a těla v prostoru. Role zrakového systému je 

ale studována již po mnoho let (Anand, 2002). 

Hodnoceným parametrem posturální stability bylo centrum tlaku (centre of pressure, 

COP) měřeným na stabilometrické plošině u mladých jedinců ve věku 23,9 ± 3,1 let. Stoj byl 

měřený v rámci tří úrovní – s optimální korekcí, bez zrakové korekce (kdy činila zhoršená 

zraková ostrost 0, -1, -2, -4 a -8 D) a se zavřenýma očima. U zdravých jedinců měla zraková 

ostrost pouze mírný účinek na posturální stabilitu, nicméně pokud se u jedince vyskytovala 

ještě porucha v somatosenzorickém či vestibulárním systému, vedla k rostoucí posturální 

nestabilitě. Potvrdil se ale předpoklad, že zhoršená zraková ostrost bude mít velký vliv 

na posturální stabilitu, pokud budou měřené osoby sledovat obraz s vysokou prostorovou 

frekvencí (Anand, 2002).  

 Prostorová frekvence obrázku zjednodušeně udává, kolik přechodů z černé do bílé se 

vejde na jeden centimetr. Čím více přechodů, tím vyšší frekvence. Lidské oko dokáže 

na vzdálenost natažené paže rozlišit až 50 černých a 50 bílých proužků na jeden centimetr. 

Umožňuje to hustota čípků, světločivných buněk umístěných na sítnici.  

 Studie tedy zdůrazňuje možný význam optimální zrakové korekce na posturální stabilitu 

zejména v situacích, kdy se vyskytuje porucha v somatosenzitivním či vestibulárním systému, 

anebo osoba sleduje obrazy o vysoké prostorové frekvenci (Anand, 2002). 
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2.4  Anatomie zrakového orgánu, fyziologie procesu vidění, myopie 

2.4.1  Anatomie zrakového orgánu 

Zrakový orgán se skládá ze dvou funkčně odlišných částí. Jednu část představuje oční 

koule se zrakovým nervem a zrakovým centrem v centrálním nervovém systému (CNS). 

Druhou část tvoří přídatné orgány, které chrání oko před poškozením, zvlhčují přední plochu 

oka, zajišťují pohyb oka a vyživují krví všechny jeho části. Celý orgán je uložen v kostěné 

schránce lebky v očnici (orbita). Oční bulbus přibližně kulovitého tvaru se skládá ze tří vrstev 

(Hornová, 2011).  

Zevní je tvořena v přední části rohovkou (cornea), která dozadu přechází v bělimu 

(sclera). Ta pomáhá udržovat tvar a chrání oko před mechanickými nárazy. V zadní části 

skléry je otvor, kterým procházejí axony gangliových buněk sítnice tvořící zrakový nerv 

(Hornová, 2011).  

Druhou vrstvu tvoří živnatka (uvea), jejímž úkolem je vyživovat bulbus. Zadní část uvey, 

tj. cévnatka, lemuje skléru od výstupu zrakového nervu až k tzv. ora serata, kde přechází 

do řasnatého tělíska (corpus ciliare). Ora serata obsahuje i ciliární sval, který mění lomivé 

schopnosti čočky a umožňuje tak zaostření na různou vzdálenost. Před řasnatým tělískem 

se uvea odchlipuje od skléry jako duhovka (iris), přepažuje oční dutinu a ohraničuje přední 

komoru vyplněnou nitrooční tekutinou proti zadní komoře. Duhovka téměř přiléhá na přední 

plochu čočky a má uprostřed kruhový otvor zornici (pupilla). Šíře zornice se mění činností 

dvou svalů – svěrače zornice (musculus sphincter) a rozvěrače zornice (musculus dilatator 

pupillae). Svěrač je inervován parasympatikem, dilatator sympatikem (Hornová, 2011, 

Květoňová - Švecová, 1998).  

Třetí vrstva je vlastní nervová část sítnice. Celý aparát vysílá do CNS složitý kód, v němž 

jsou zachyceny všechny složky obrazu.  

Nejdetailnější obraz vzniká v makulární krajině, sítnice je zde žlutozeleně zbarvena, 

a proto se tento okrsek nazývá žlutá skvrna (macula lutea). Uprostřed tohoto okrsku je 

oftalmoskopem viditelná jamka (fovea). V oblasti fovey je kumulováno množství čípků, 

které zajišťují barevné vidění. Axony sítnice vnikají do papily a vytvářejí zrakový nerv 

(nervus opticus – II. hlavový nerv). Vlákna vnikají skrz canalis nervi optici v očnici do nitra 

lebky, kde se kříží s vlákny druhého oka tak, že asi 60% přebíhá zkříženě na druhou stranu, 

zbytek směřuje dále na své straně nezkříženě. Bod křížení – chiasma je místem vzniku 
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chiasmatického syndromu, kdy některé druhy onemocnění jednoho oka přecházejí díky 

tomuto propojení do párového orgánu. Z chiasmatu pokračuje zraková dráha do Corpus 

geniculatum laterale. Zde dochází k překódování informací a dále se nervová vlákna zrakové 

dráhy rozbíhají jako tzv. optická radiace (radiatio optica) do zrakového centra mozkové kůry 

(Hornová, 2011). 

 

Obr. č. 5 - anatomie zrakového orgánu (Květoňová - Švecová, 1998) 

 

Samotné lomivé prostředí oka poskytuje obraz zevního světa, obdobně jako fotografický 

aparát. Obraz vzniká souhrou různě lomivých prostředí, z nichž nejúčinnější je rohovka 

(cornea). Za ní se nachází přední komora vyplněná nitrooční tekutinou.  Další optickou částí 

oka je čočka (lens), což je bikonvexní útvar, zavěšený na řasnatém tělísku. Za čočkou je 

dutina vyplněná rosolovitou tkání – sklivcem (Hornová, 2011). 

Souhru pohybu obou očí k zaměření pohledu na fixovaný objekt zajišťují okohybné svaly, 

které spolupracují ve všech devíti pohledových směrech. Jedná se o pohyb přímo vpřed, 

doprava, doleva, doprava nahoru, přímo nahoru, doleva nahoru, doprava dolů, přímo dolů, 

doleva dolů. Pohyb očí zajišťuje 6 svalů na každém oku, 4 přímé a 2 šikmé. Jsou to – 

musculus rectus superior/inferior, m. rectus internus/externus, m. obliquus superior/inferior. 

Okohybné svaly jsou inervovány třemi mozkovými (hlavovými) nervy – nervus trochlearis 

(IV. hlavový nerv) zásobuje horní šikmý sval, nervus abducens (VI. hlavový nerv) zásobuje 

zevní přímý sval a nervus oculomotorius (III. hlavový nerv), který zásobuje všechny ostatní 

svaly. Motorická jádra okohybných nervů jsou lokalizována v zadní části mozkového kmene 

(Hornová, 2011). 
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Přídatné orgány oka tvoří dvě víčka (palpebrae), jejichž vnitřní plochu kryje spojivka 

(conjuktiva). Přední plocha oka je chráněna víčky a také slznou tekutinou, omývající rohovku. 

K ochranným částem oka patří řasy (Hornová, 2011). 

 

2.4.2  Fyziologie procesu vidění 

Centrální vidění (visus centralis neboli centrální zraková ostrost) představuje rozlišovací 

schopnost sítnice oka rozpoznat dva body, za předpokladu, že jejich obraz při dopadu 

podráždí dva čípky, mezi nimiž zůstává jeden nepodrážděný. Zrakovou ostrost lze vyšetřovat 

do dálky i do blízka (Kolín, 2007). 

Místem nejostřejšího vidění včetně percepce barev je centrální krajina ve středu fovea 

centralis. V této oblasti je soustředěna většina čípků, tyčinky jsou rozmístěny směrem 

k periferii. Centrální vidění předpokládá, že světelné paprsky přicházejí alespoň 

ze vzdálenosti 5 až 6 m a z klinického hlediska jsou považovány za rovnoběžné (Květoňová-

Švecová, 1998).  

Vyšetření centrálního vidění se provádí nejčastěji za pomoci Snellenových optotypů. 

Optotypy, obrazce či znaky, se vyrábějí pro pozorovací vzdálenost 4,5 a 6 m (vytištěné, 

skříňové, LCD panely). Při vyšetření se potupuje tak, že vyšetřovaná osoba pozoruje optotypy 

ze vzdálenosti 6 m a čte každým okem zvlášť jednotlivé znaky od největších až po ty, 

které ještě dokáže bezchybně identifikovat.  

Zraková ostrost (vizus, V) se vyjadřuje vyděleným zlomkem V = d/D, kdy v čitateli je 

vzdálenost v metrech (d, obvykle 6 m), z níž pacient čte, ve jmenovateli číslo řádku s ještě 

rozlišitelnými symboly (D). Vzdálenost 6 m můžeme u zdravého oka považovat prakticky 

za nekonečnou – čočka není akomodována, což znamená, že nedochází k přizpůsobení 

optického systému oka vzdálenosti objektu fixace (zaostření). Zdravý jedinec by měl 

ze vzdálenosti 6 m bez problémů rozeznat optotypy určené pro čtení z 6 m. V tomto případě 

bude jeho visus 6/6 = 1. Jestliže vyšetřovaný ze vzdálenosti 6 m nerozezná znaky určené 

pro tuto vzdálenost, ale pouze písmena větší, například z 24 m, bude jeho visus 6/24. Hodnota 

zlomku je nižší než 1, tedy rozlišení je v tomto příkladu snížené (Hycl, 2008).  

Periferní vidění představuje zrakové vnímání sloužící k prostorové orientaci, k adaptaci 

na snížené osvětlení, přičemž zde nedochází k vnímání barev. Periferní vidění zajišťují 

tyčinky rozmístěné směrem k periferii oka. Adaptace na tmu se čípky neúčastní. Vzhledem 
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k důležitosti prostorového vidění je člověk se sníženým prostorovým viděním pod 3/50 

na lepším oku považován dle zákona za prakticky nevidomého (Květoňová-Švecová, 1998).  

Vyšetření periferního vidění se provádí na perimetru, kdy oko nejprve vnímá pohyb, 

postupně potom modrou, červenou a zelenou barvou. Každé oko je vyšetřeno zvlášť 

(Hycl, 2008).   

Oko, do kterého paprsky přicházejí z velké vzdálenosti (lze je tedy považovat 

za rovnoběžné) a promítají se do vrstvy smyslových buněk sítnice, se nazývá emetropickým 

(zdravé oko nebo také stav oka se správným lomivým systémem, při kterém vzniká ostrý 

obraz pozorovaných předmětů). Je-li situace v optickém prostředí jiná, oči považujeme 

za ametropické, a to hypermetropické (hyperopické), tedy dalekozraké, nebo myopické, 

tedy krátkozraké (Květoňová-Švecová, 1998).  

Obě oči fungují za fyziologických podmínek jako jeden orgán, neboť správná funkce 

binokulárního vidění (vztahujícího k oběma očím) je podmíněna vrozenou koordinací očních 

pohybů ve všech pohledových směrech (Květoňová-Švecová, 1998). 
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2.4.3  Zrakové vady 

Termínem zrakové vady označujeme nedostatky zrakové percepce různé etiologie 

i rozsahu. Spadají sem onemocnění oka s následným oslabením zrakového vnímání, stavy 

po úrazech, vrozené či získané anatomicko-fyziologické poruchy. 

Rozlišujeme čtyři skupiny poruch zraku: 

 ztráta zrakové ostrosti 

 postižení šíře zorného pole 

 okulomotorické problémy 

 obtíže se zpracováním zrakových informací 

Není neobvyklé, když má zrakově postižená osoba problémy současně v několika z těchto 

oblastí (Květoňová - Švecová, 1998). 

Osoba se ztrátou zrakové ostrosti nevidí zřetelně. Bude mít obtíže s rozlišováním detailů, 

ale nemusí mít potíže s identifikací velkých předmětů. Stupeň poškození je velmi rozdílný. 

Zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými optotypy (Hycl, 2008).  

Postižení zorného pole znamená omezení prostoru, který dítě vidí. Při pohybu v prostoru 

naráží osoba na předměty na té straně, kde je výpadek zorného pole. Okulomotorické poruchy 

nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Osoba může mít potíže při používání obou očí, 

při sledování pohybujícího se předmětu. Problémy se zpracováním zrakových podnětů 

vznikají u osob s poškozením zrakových center v kůře mozku (Květoňová - Švecová, 1998). 

Rozdělení vad dle stupně 

Slabozrakost je nejlehčí stupeň postižení zraku. Omezení zrakových funkcí je v tomto 

případě na úroveň 15-5% běžné kapacity. Slabozrakost představuje snížení zrakové ostrosti 

obou očí, a to i s optimální brýlovou korekcí od 5/15 do 3/50. Rozlišujeme slabozrakost 

lehkou, střední a těžkou. Nejtěžší slabozrakost bývá označována jako částečné vidění 

nebo zbytky zraku (praktickou slepotu vymezujeme vizem 3/50 a méně). Slepota je 

definována jako neschopnost jedince vnímat zrakem, i když je zachováno určité zrakové čití – 

světlocit. 

Možným hlediskem je popis poruch a nemocí dle jednotlivých segmentů oka ve směru 

předozadním, tj. od očního bulbu k optickým drahám až po zrakové centrum. Právě sem se 

řadí refrakční vady (myopie, hypermetropie, astigmatismus), kongenitální glaukom (postižení, 
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při němž je abnormálně zvýšen nitrooční tlak), albinismus (je vrozenou dědičnou vadou 

vyplývající z nedostatku pigmentu – melaninu v těle a očích), anoftalmus a mikroftalmus aj. 

Ve směru předozadním může být dále postižena rohovka (cornea) a bělima (skléra) 

(Květoňová - Švecová, 1998). 

 

Obr. č. 6 - refrakční vady oka a možnosti jejich korekce (Hornová, 2011) 

 

2.4.3.1  Krátkozrakost - myopie 

Krátkozrakost (myopie) je refrakční vadou oka. Refrakce je optická lomivost, 

tedy refrakční vada je vadou lomivosti optického prostředí. Řadíme ji k ametropickým 

poruchám, při nichž dochází k nesprávnému poměru mezi lomivostí optických předmětů 

a délkou oka. Ametropie je dělena na vady sférické (myopie, hypermetropie) a asférické 

(astigmatismus). Odlišná refrakce obou očí se nazývá anizometrie. Krátkozraké oko vidí 

zejména velmi špatně na dálku, protože dochází k lomu světelných paprsků před sítnicí 

v důsledku větší předozadní délky oka-bulbu. Na sítnici dopadá neostrý obraz. Zraková 

ostrost (visus) je tím horší, čím je myopická vada větší. Ostrost se hodnotí v porovnání se 

zdravým zrakem a potřebná korekce brýlí se udává v dioptriích, což je jednotka optické 

mohutnosti čočky. Zhoršená ostrost zraku bývá provázena bolestmi hlavy. Již dávno je 

známo, že krátkozraký člověk si na lepší vidění pomáhá mhouřením očí, samotný termín totiž 

pochází z řeckého slova myein – zavírat, mhouřit a ops – oko (Vláčil, 2012).  

Pojem zraková ostrost zavedl koncem 19. století F. C. Donders jako schopnost zrakového 

systému rozeznávat drobné detaily předmětů a zvláště číst co nejpodrobnější, kontrastní 

písmena. Zraková ostrost je ale ovlivněna několika faktory. Řadíme sem fyzikální faktory 

(vady optického systému), fyziologickými (adaptace, rozložení smyslových elementů) 
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a psychologickými (kontrast, pozornost). Zraková ostrost nám poskytuje rychlou informaci 

o stavu zrakového orgánu (Anton, 2006). 

Příčina krátkozrakosti není jednoznačně vyřešena. Nejčastěji jsou uváděny vlivy jako 

dědičnost, vliv civilizace, hormonální vlivy, např. v těhotenství. V rámci civilizace máme 

na mysli nadměrné zatížení oka při práci do blízka. Jako příčina růstu oka v předozadní ose se 

považuje především oslabení kolagenních vláken skléry. Chorioidea i sítnice jsou v důsledku 

roztahování skléry pod trvalým napětím a ztenčují se. Změny jsou proto ve tvaru oka (tvar 

vejce) a ve vyklenutí v jeho zadním pólu, v místě terče zrakového nervu a v oblasti makuly 

(Moravcová, 2004).  

Podle počtu dioptrií rozlišujeme tři stupně myopie: lehká (do –3,0 D), střední (–3,0 až –

6,0 D) a vysoká (-6,0 a více D). Podle růstu rozlišujeme myopii na stacionární a progresivní 

(Vláčil, 2012). 

Stacionární je v podstatě myopie školní, která začíná v 6-7 letech věku, vrcholí v období 

puberty a přestává se zvyšovat s dokončením růstu. Dosahuje obvykle 5-6 D. Pozdní myopie 

se projevuje po 18. roku věku a zřídkakdy je vyšší než 3 D. Progresivní neboli patologická či 

maligní myopie začíná obvykle již v prvním roce života a dosahuje v průběhu růstu až -20 D, 

jednou z jejích léčebných metod je zadní skleroplastika (principem je posílení skléry pomocí 

aloplastického materiálu, který zamezuje progresivnímu růstu oka).  

Zrakovou ostrost vyšetřujeme pomocí Snellenových optotypů. První zmínky o zjišťování 

zrakové ostrosti nalézáme již na začátku 19. století. O tyto optotypy se zasloužil Herman 

Snellen. Jedná se o tabule s písmeny tvořících soustavu viditelných znaků z určité vzdálenosti. 

Přesto, že se jsou Snellenovy optotypy v klinické praxi používány dodnes, mají některé 

nedostatky. Například – různá písmena nejsou stejně čitelná, počet písmen v řádcích se liší 

(je známo, že se lépe čte písmeno, které není obklopeno jinými písmeny, než více písmen 

na řádku), horizontální vzdálenost mezi jednotlivými písmeny v řádcích není úměrná jejich 

šířce, vertikální vzdálenost mezi řádky neodpovídá velikosti písmen, posloupnost velikosti 

písmen v jednotlivých řádcích není pravidelná, tabulky nemají písmena menší než 6/5, 

přestože většina mladých lidí má zrakovou ostrost lepší než 6/4 a mírou dosažené zrakové 

ostrosti je poslední řádek, ve kterém vyšetřovaný přečte všechna písmena a v dalším pak již 

žádná. Prakticky však vyšetřovaný v dalším řádku ještě některá písmena rozezná, což lze 

označit jako např. 6/12+, 6/12- nebo 6/12 částečně (Anton, 2006). 
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Australští optometristé Ian Bailey a Jan Lovie-Kitchin navrhli vylepšené tabulky, 

ve kterých je v každém řádku pět písmen, vzdálenost mezi písmeny v každém řádku je stejná 

a rovná se šířce písmene, vzdálenost mezi řádky je stejná a rovná se výšce písmene 

ve spodním řádku, velikost písmen sleduje logaritmickou progresi a narůstá ve stejných 

krocích (Anton, 2006). 

                      

Obr. č. 7 - Snellenův optotyp      Obr. č. 8 – Baileyho-Lovieův optotyp 

(Anton, 2006)           (Anton, 2006) 

Myopii korigujeme brýlemi s čočkami rozptylnými nebo kontaktními čočkami. V zásadě 

předepisujeme nejslabší rozptylku, se kterou vidí myop do dálky 6/6 na Snellenových 

optotypech, nebo která zajistí nejlepší vidění do dálky. Překorigování by vedlo 

k astenopickým potížím, jako jsou bolesti hlavy, únava, nevolnost. (Vláčil, 2012). 

Existuje i pojem noční myopie, která vzniká tehdy, když se oko stává relativně 

krátkozrakým v podmínkách se sníženou světelnou intenzitou. Může dojít ke změně 

dioptrické síly oka a ke vzniku krátkozrakosti u jinak zcela emetropického oka. Může 

dosahovat variabilních hodnot, ale průměrné hodnoty se pohybují v rozmezí od - 0,25 D do –

 0,74 D. Obr. č. demonstrují, jak přibližně vidí v noci oko s noční myopií (Chytil, 2015). 

 

Obr. č. 9 -  vnímaný vjem při noční myopii (Chytil, 2015) 
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Také Mohapatra (2012) se ve své studii věnuje vlivu zrakové ostrosti na dvě složky 

posturální stability. Pokud dochází ke ztrátě rovnováhy, využívá centrální nervový systém 

(CNS) aktivace trupového svalstva a svalů nohou. Jako první se aktivuje systém založený 

na předpovědi účinku vychýlení (APAs), tedy dopředná složka posturálního řízení. V době, 

kdy již došlo ke stavu narušení rovnováhy je tato svalová činnost založena na kompenzaci 

(CPA) a je vyvolána senzorickými signály zpětné vazby.  

Této experimentální studie se zúčastnili tři muži a sedm žen s normálním vizem (zrakovou 

ostrostí) bez jakéhokoliv neurologického či pohybového deficitu v průměrném věku 

25,2 ± 2,5 roku. Popisovaný vztah mezi systémy APA a CPA byl založený na experimentu, 

kdy byli probandi rozrušeni pohybem kyvadla v různých podmínkách zrakové ostrosti. 

Měřená byla elektromyografická (EMG) aktivita trupového svalstva a svalů nohou, 

prostřednictvím snímací desky byly zaznamenány změny reakční síly a momenty sil. 

Probandi sledovali kyvadlo umístěné v úrovni jejich očí. Experimentální podmínky byly čtyři: 

otevřené oči bez brýlí (normální stav), otevřené oči s brýlemi +10 D či -6 D (nevhodné brýle) 

a zavřené oči (Mohapatra, 2012).  

 

Obr. č. 10 -  schéma experimentálního uspořádání (Mohapatra, 2012) 

 

 V závěru popisuje, že při vyloučení zrakové kontroly nedochází k aktivaci anticipačního 

systému, tudíž dochází k největším posunům centra tlaku (centre of pressure). Ve všech 

ostatních situacích se zrakovou kontrolou různé ostrosti došlo nejprve k aktivaci distálně 

uložených svalů směrem proximálně. Výsledky měřených subjektů s brýlemi +10 D ukázaly 
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dřívější a rychlejší aktivaci anticipujícího systému než při měření s brýlemi – 6 D či bez brýlí 

vůbec. Studie ale také upozorňuje na důležitost optimální zrakové korekce.  

Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka, neboť více než 80% informací 

o okolním světě přijímáme právě zrakem. Pomocí zraku je detailně vytvářena představa 

o tělovém schématu, pohybech těla v okolním prostředí. Jedinci se zrakovým postižením 

si utvářejí představu o okolním světě zejména na základě zrakových vjemů, které jsou však 

kvalitativně na horší úrovni. Ztráta zraku přivodí informační deficit, který je zrakově 

postižený člověk nucen kompenzovat sluchem, hmatem, čichem a neúměrně větší pohybovou 

aktivitou.  

Nepříznivý vliv má ale také na funkci krční páteře i na posturální systém pro zvýšenou 

svalovou námahu při úsilí zaostřit obraz. Tyto nepříznivé vlivy lze však vyloučit správnou 

optikou a správnou funkcí předepsaných brýlí. Podrobné vyšetření zraku provádí oční lékař 

(Véle, 2012). 

 

2.5  Stabilometrie  

Posturální stabilita zahrnuje schopnost udržet rovnováhu v gravitačním poli Země. 

Efektivní přístupy pro klinické měření posturální stability je ale stále ještě třeba rozvíjet. 

Horak (1987) ve své studii uvádí důležité neurofyziologické a klinické úvahy pro rozvoj 

objektivizace měřicích nástrojů pro posouzení posturální stability u dospělých. Hodnocení 

kvality posturální stability je obtížné například z důvodu, že člověk může zaujmout 

nekonečný počet rovnovážných pozic, jedním z nich je potom vzpřímený bipedální postoj. 

Ve své práci také hodnotí jednotlivé složky posturálního řízení, které zahrnují biomechanické 

aspekty, motorickou koordinaci a organizaci senzorické složky. 

Ke zjištění funkce rovnováhy a k určení stavu vestibulárních reflexů se využívá metoda 

zvaná posturografie. Rozlišujeme dva typy posturografie: dynamickou, kdy se vyšetření 

provádí na pohyblivé balanční ploše, která se pohybuje dle zadaného programu (dynamická 

počítačová posturografie), a statickou. V rámci statické posturografie rozlišujeme: 

 silové desky – jako je Kistler, AMT, Bertec aj. 

 tlakové desky – Footscan (viz obr. č. 11), Novel aj. 

Statická počítačová posturografie (Static Computed Posturography, SCPG, stabilometrie) 

bývá někdy považována za objektivizaci Rombergova testu. Cílem stabilometrických měření 
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je zaznamenávat pohyby těla testovaných osob ve vzpřímeném stoji (Kapteyn, 1983). Zakládá 

se na principu měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil (centre of force, COF, 

resp. centre of pressure, COP) během stoje vyšetřovaného. Měrná plošina je spojena 

s počítačem, který dle dodaného typu softwaru zaznamenává, analyzuje a zpracovává data. 

Záznam měření se zobrazí v okně v barevné škále rozložení zatížení pod oběma ploskami 

nohy spolu s trajektorií COP a graficky znázorní časový průběh polohy 

v ose x (mediolaterální) a v ose y (anterioposteriorní) a rychlost pohybu COP. Též je 

vypočítána maximální vzdálenost krajních hodnot pro každou osu (Vařeka, 2002).  

 

Obr. č. 11 - tlaková deska Footscan (Zahálka, 2015) 

 

Tato objektivizační metoda, jejíž výsledky je možno dokumentovat graficky a numericky, 

umožňuje přesnější hodnocení rovnováhy, porovnávání a archivaci výsledků. Tato metoda 

zkoumá součinnost zrakové, vestibulární a svalové soustavy, umožňuje ale také provádět 

rehabilitaci podle speciálních programů zohledňujících individuální zvláštnosti, charakter 

a stupeň rozvoje onemocnění.  

Vzpřímený stoj je, který je měřený, je totiž příkladem „kvazistatické“ polohy, ve které tělo 

jako celek nemění svou polohu v prostoru, nicméně není zcela nehybné. Neustále dochází 

k drobným pohybům, které lze sledovat pohybem již zmiňovaným COP (centre of pressure), 

což je působiště vektoru reakční síly podložky. Základní podmínkou stability v této 

kvazistatické statické poloze je, že průmět těžiště (centre of mass, COM) do podložky (COG, 

centre of gravity) se musí v každém okamžiku nacházet v opěrné bázi, nemusí se však 

nacházet v opěrné ploše (area of support, AS). Pouze některé části kontaktní (styčné) plochy 

(area of contact, AC), tzv. opěrné body (support points, SP) mohou být využity k efektivnímu 
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přenosu síly v rámci udržení posturální stability. Tyto opěrné body vytyčují opěrnou plochu 

(AS) z celkové plochy kontaktu (AC) a opěrnou bázi (base of support, BS) z celkové plochy 

podložky. Posturální stabilita ve stoji roste s velikostí plochy opěrné báze a hmotností a klesá 

s rostoucí výškou těžiště nad opěrnou bází, vzdáleností mezi COG a středem opěrné báze 

(Vařeka, 2002a). 

 

Obr. č. 11 – vztah kontaktní plochy, opěrné plochy a opěrné báze (Vařeka, 2002a) 

 

COM (Centre of Mass, těžiště) je hypotetický „hmotný bod“, do kterého je soustředěna 

hmotnost celého těla. Z pohledu biomechaniky lze stanovit těžiště pro každý segment zvlášť 

či společné těžiště, z pohledu kineziologie je ale prakticky možné mluvit o společném těžišti 

těla pouze při zaujetí postury. COM bývá zaměňováno za COG (Centre of Gravity), což je 

průmět společného těžiště těla do roviny opěrné báze (BS). Ve statické poloze (stoj, sed atd.) 

se COG musí vždy nacházet v opěrné bázi. COP (Centre of Pressure) je působiště vektoru 

reakční síly podložky. Jeho polohu lze vypočítat z hodnot reakční síly naměřených v rozích 

silové plošiny nebo lze vypočítat průměr všech tlaků snímaných senzory přímo z opěrné 

plochy (Vařeka, 2002a).  

Zkratka Termín 
Český 

ekvivalent 

Alternativní 

zkratky 

COM Center of Mass těžiště CoM, CM, MC 

COP Center of Press - CoP, CP, PC 

COG 
Center of 

Gravity 
- CoG, CG, GC 

BS Base of Support opěrná báze SB 

AS Area of Support opěrná plocha SA 

AL Area of Loading úložná plocha LA 

AC Area of Contact kontaktní plocha CA 

Tab. č. 2 – výše použité zkratky (Vařeka, 2002a) 
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Během měření je tíhová síla konstantní, CNS řídí rovnováhu pomocí změn aktivity 

především plantárních flexorů v hlezenních kloubech. Změna aktivity těchto svalů vyvolá 

změnu reakční síly podložky.  

Studie Vařeky (2001) potvrzuje, že při stoji s nohama u sebe se používá „hlezenní 

mechanismus“ v předozadním směru, kdy je rovnováha zajišťována hlavně aktivitou 

plantárních (resp. dorzálních) flexorů v hlezenních kloubech, a „kyčelní mechanismus“ 

ve směru laterálním (pravolevém). Základem mechanismu je v tomto případě přenášení 

hmotnosti z jedné dolní končetiny na druhou za významného přispění svalů kyčle. Z kliniky 

i běžného života je známé, že stranová stabilita stoje je lepší než stabilita předozadní 

(např. postavení při jízdě tramvají). Volnost pohybu dolních končetin je do stran podstatně 

více omezená než ve směru předozadním, souvisí to i s faktem, že v této rovině probíhá 

přirozená lokomoce. Omezená plocha chodidel a účinnost hlezenních svalů je zřetelně menší 

než síla svalů kyčle, které jsou zapojovány v případě působení větší zevní síly. Postura je 

v tomto případě upravována činností celého posturálního systému.  

Stabilometrické plošiny se využívají ale nejen v diagnostice, ale i v terapii. Jedním 

z takových příkladů je například Wii Fit Balance Board od firmy Nintendo. Jedná 

se o bezdrátovou podložku, která umožňuje změřit jak rozložení váhy, tak celkovou váhu 

a místo těžiště vyšetřovaného. Tato deska obsahuje čtyři snímače umístěné v rozích. 

K co nejpřesnějšímu změření COG je třeba si stoupnout na podložku na vyznačené plochy 

pro pravou a levou nohu. Z grafů a výstupních hodnot si všímáme výchylek v předo - zadním 

směru (AP) a pravo - levém směru (ML). Výsledky se vyobrazují do grafů a z těch 

se odečítají konkrétní hodnoty. Měření je možno provádět v reálném čase, ale slouží 

i pro archivaci a další analýzu. Každý pacient má svou složku, kam se ukládají všechna 

měření, je tak možné jednotlivá měření porovnávat a studovat vývoj zdravotního stavu daného 

pacienta. Dlouhodobě hodnotí vliv úspěšnosti terapie na dané onemocnění statistickým 

zhodnocením a porovnáním výsledků u různých pacientů. 

Zok (2008) se zabývá ve své studii právě statickou posturografií. Důležitým faktorem, 

kterému není přisuzována obvykle taková důležitost, jsou instrukce poskytnuté měřeným 

subjektům. Byly měřeny dvě skupiny mladých jedinců, kterým byly vydány následné 

instrukce: „Stůjte klidně.“ a „Stůjte, jak je to možné.“. Hodnotícím parametrem posturální 

stability byla celková dráha COP. Zajímavé je, že výsledky obou skupin se velmi lišily. 

Ze studie tedy plyne závěr, že pokyny podané měřeným subjektům mohou silně ovlivnit 

výsledek posturografie a měly by být tudíž standardizovány. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY  

Cílem práce je analyzovat vztahy mezi posturální stabilitou a zhoršenou zrakovou ostrostí 

do dálky (myopií) korigovanou optimální zrakovou korekcí brýlemi rozptylnými 

či kontaktními čočkami.  

V pozici bipedálního stoje určit vztahy mezi pozicemi se zrakovou korekcí brýlemi 

rozptylnými či kontaktními čočkami, bez zrakové korekce nahrazující normální zrakovou 

ostrost a pozicemi stoje s vyloučením zrakové kontroly. 

Posoudit posturální náročnost jednotlivých pozic vzpřímeného stoje u osob s myopií. 

 

3.1  Úkoly práce 

Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se problematikou posturální stability a jejím 

měřením. 

Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se myopií. 

Sestavit výzkumnou skupinu. 

Vybrat objektivizační metodu a vhodné testy pro posouzení posturální stability. 

Zpracovat data získaná v rámci experimentu. 

Ověřit stanovené hypotézy. 
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3.2  Pracovní hypotézy 

 H1: Skupina zrakově oslabených jedinců zvyklých na zrakovou korekci, bude při jejím 

náhlém odstranění vykazovat známky zhoršené stability ve stoji ve srovnání se stavem 

s otevřenýma očima se zrakovou korekcí. 

H2: V pozici bipedálního stoje budou dosahovat probandi nejlepších hodnot v pozicích 

s otevřenýma očima se zrakovou korekcí, horších hodnot budou dosahovat v pozici 

bez zrakové korekce, nejhorší výsledky budou v pozicích s vyloučením zrakové kontroly. 

H3: Pozice na jedné dolní končetině kladou nejvyšší nároky na stabilizaci vzpřímeného 

stoje, proto bude v této pozici nejvýraznější rozdíl mezi stavem se zrakovou korekcí a bez ní. 
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4  METODIKA PRÁCE  

Práce je koncipovaná jako experimentální studie s využitím stabilometrického měření 

na přístroji Footscan, která bude využita k objektivizačnímu měření. Jedná se o primární 

klinickou (diagnostickou) studii. Tento kvantitativní výzkumný projekt spadá do kategorie 

průzkumů. Jde o výzkum komparativní neboli srovnávací, kdy na základě výsledků 

porovnávám získané údaje (Greenhalgh, 2003). Hodnotícím parametrem pro posouzení 

posturální stability bude celková dráha COP získaná z tohoto zařízení a bude analyzován 

vztah mezi posturální stabilitou a zhoršenou zrakovou ostrostí do dálky (myopií) korigovanou 

příslušnou zrakovou korekcí brýlemi rozptylnými či kontaktními čočkami. Testována bude 

výzkumná skupina zrakově oslabených jedinců se střední myopií v rozsahu -3 až -6D 

v pozicích bipedálního stoje s otevřenýma očima se zrakovou korekcí, následně se zavřenýma 

očima, poté bez zrakové korekce. Jako poslední budou měřeny pozice na jedné dolní 

končetině se zrakovou korekcí a následně bez ní.  

 

4.1  Popis výzkumného souboru 

Výběr výzkumného souboru byl proveden metodou záměrného výběru vzhledem 

k úzkému zaměření skupiny, do které jsem zařadila jedince s požadovanými vlastnostmi. 

Výzkumný soubor se skládal z 12 myopů v rozsahu -3 až -6D zrakové ostrosti, přičemž se 

nikdo s žádnou zrakovou vadou nenarodil, ale zrakové oslabení vzniklo u všech zúčastněných 

postupně během povinné školní docházky tedy v době, kdy byl již vytvořen vnitřní svět 

jedince. Jednalo se o studenty fyzioterapie FTVS UK v Praze. Výběr celkově závisel 

na dobrovolnosti a zájmu testujících spolupracovat. Nepředpokládám, že by lehká myopie 

ovlivňovala u takto mladých jedinců stabilitu ve stoji, proto jsou zařazeni do výzkumné 

skupiny osoby právě se střední myopií. Průměrný věk probandů dosahoval 23 ± 4 let, 

neočekávám tedy výskyt primární poruchy stability, který by se mohl vyskytnout u starších 

jedinců. Data týkající se zdravotního stavu probandů a jejich dalších antropometrických 

charakteristik (věk, výška, váha, velikost nohy, míra zrakového postižení, typ zrakové 

korekce – brýle/kontaktní čočky) byla shromážděna pomocí úvodního dotazníku. Této 

experimentální studie se zúčastnili jedinci zdraví bez jakéhokoliv neurologického 

či pohybového deficitu.  
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Všichni zúčastnění probandi byli předem informováni o průběhu výzkumu a účastnili se 

ho dobrovolně. Při úvodním setkání podepsali informovaný souhlas s účastí ve výzkumu (viz 

příloha 2). Celý výzkumný projekt byl též chválen Etickou komisí FTVS UK (viz příloha 1). 

Informované souhlasy probandů jsou uloženy v archivu Etické komise FTVS UK.  

 

4.2  Použité metody 

K získání objektivních hodnot byl při měření využit posturografický systém pro měření 

stability - stabilometrická plošina typu Footscan. Tato metoda využívá záznamu tlaku vůči 

senzorům tlakové snímací desky Footscan. Výsledné hodnoty celkové dráhy COP budou 

uváděny v milimetrech [mm]. Snímací deska vyhodnocuje tlakové zatížení jednotlivých 

senzorů a následně počítá středy tlakového působení objektu v ploše kontaktu. Zaznamenána 

byla hodnota celkové dráhy po dobu měření (neboli total travelled way, TTW). Testovány 

byly různé modifikace ve vzpřímeném stoji. Předpokládám, že takto mladá skupina osob 

nebude v širokém stoji vykazovat žádné známky zhoršení, proto bude testována rovnou těžší 

varianta stoje a to úzký stoj.  

Aplikované testy: 

1) úzký stoj s otevřenýma očima se zrakovou korekcí (dále v textu jen jako us-oo) 

2) úzký stoj se zavřenýma očima (dále v textu jen jako us-zo) 

3) úzký stoj na molitanu s otevřenýma očima se zrakovou korekcí (dále v textu jen 

jako us-mo) 

4) úzký stoj na molitanu se zavřenýma očima (dále v textu jen jako us-mz) 

5) stoj na pravé dolní končetině se zrakovou korekcí (dále v textu jen jako fl-p) 

6) stoj na levé dolní končetině se zrakovou korekcí (dále v textu jen jako fl-l) 

7) úzký stoj s otevřenýma očima bez zrakové korekce (dále v textu jen jako us-oob) 

8) úzký stoj na molitanu s otevřenýma očima bez zrakové korekce (dále v textu jen 

jako us-mob) 

9) stoj na pravé dolní končetině bez zrakové korekce (dále v textu jen jako fl-pb) 

10) stoj na levé dolní končetině bez zrakové korekce (dále v textu jen jako fl-lb) 
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Testy 1 – 2 jsou standardizované dle Kapteyna (1983). Testy označené čísly 3 – 6 nejsou 

standardizovány, ale pozice stoje na molitanu a na jedné dolní končetině jsou běžně součástí 

užívaných klinických testů pro hodnocení rovnováhy ve stoji. Testy označené čísly 3 – 4 byly 

provedeny tak, že na snímací desku byl položen molitan a proband na něm zaujal pozici 

úzkého stoje po dobu 30 s. Zrakem přitom proband fixoval 3 m vzdálený terčík o průměru 5 

cm, který byl umístěn ve výši jeho očí. Test s číslem 5 byl proveden tak, že proband ve stoji 

provedl přibližně 30° flexi v pravém kolenním kloubu a zároveň přibližně 20° flexi v pravém 

kyčelním kloubu, čímž došlo k přenesení váhy na pravou dolní končetinu a zaujetí polohy 

stoje na pravé dolní končetině po dobu 30 s. Test s číslem 6 je provedením testu 5 ale na levé 

dolní končetině. Testy označené číslem 7 – 10 byly provedeny stejně jako testy zmíněné výše 

s tím rozdílem, že proband neměl zrakovou korekci brýlemi či kontaktními čočkami. 

K testování probandů byl využit přístroj Footscan systém RSscan International. K měření 

byla použita deska o rozměrech 0,5m x 0,4m, pokrytá 4100 snímači s citlivostí 0,1 N/cm². 

Snímkovací frekvence byla stanovená na 500 Hz.  

 

4.3  Sběr dat 

Testování proběhlo v prosinci 2015 na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK za odborné 

asistence pana doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. v laboratoři sportovní motoriky. Na začátku 

byli probandi seznámeni s průběhem testování a podepsali informovaný souhlas. Každý 

proband byl vyšetřen jednou. 

V rámci měření na Footscanu byly probandům vysvětleny jednotlivé pozice stoje. 

V pozicích vyžadujících zrakovou kontrolu probandi fixovali svýma očima terčík o velikosti 

5 cm, který byl umístěn ve výši jejich očí přibližně 3 m před nimi. Průběh měření byl stejný 

pro všechny testované subjekty. Po celou dobu měření byly dodržovány standardizované 

podmínky a to tiché a klidné prostředí s minimem rušivých faktorů, dostatečné osvětlení 

a prostor, tepelný komfort. Každá pozice stoje byla měřena jednou ale vždy bez obuvi 

a ponožek. Každá modifikace stoje byla měřena s 30 sekundovým intervalem.  
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4.4  Analýza dat  

Hodnoty získané prostřednictvím přístroje Footscan byly převedeny do grafů, ve kterých 

byly automaticky odečítány hodnoty celkové dráhy. U každého probanda je uvedena tabulka 

s hodnotami, kterých dosáhl. Nejprve jsou uvedeny hodnoty celkové dráhy COP 

v jednotlivých pozicích stoje uvedené v milimetrech [mm] a to vždy se zrakovou korekcí 

a následně bez ní, a poté hodnoty absolutních výchylek označených jako δ [mm] a to jak 

v bočním směru (neboli mediolaterálním, ML) označeným jako δ x, tak v předozadním směru 

(neboli anterioposteriorním, AP) označovaným jako δ y. Zpracování dat proběhlo 

v programech Microsoft Excel 2010 a Microsoft Word 2010. 

Tato diplomová práce je pouze pilotní studií s nízkým počtem probandů (dvanáct). Použití 

statistického testování hypotéz je u takto malého počtu probandů na hranici proveditelnosti. 

Uvedený experiment má ráz pilotního kvantitativního výzkumu. 
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5  VÝSLEDKY 

Každý proband byl měřen čtyřikrát se zrakovou korekcí a následně bez ní, po úzkém stoji 

a úzkém stoji na molitanu následoval 30 s interval, kdy proband zavřel oči. Celkem bylo 

změřeno tedy deset modifikací vzpřímeného stoje u celkem 12 myopů. 

 

5.1  Popis výsledků jednotlivých probandů 

Nyní budu popisovat jednotlivé probandy. V první řadě uvádím jejich antropometrická 

data, jaká jsou výška, váha, velikost nohy, počet dioptrií na levém/pravém oku a typ zrakové 

korekce. V další tabulce jsou poté uvedeny nejprve hodnoty celkové dráhy COP (TTW) 

v jednotlivých pozicích stoje uvedené v milimetrech [mm] a poté hodnoty absolutních 

výchylek označených jako δ [mm] a to jak v bočním směru (δ x), tak v předozadním směru 

(δ y). 

Dále hodnotím, zda se celkově v pozicích bez zrakové korekce zhoršili či zlepšili. 

Hodnoceni byli probandi ve čtyřech pozicích se zrakovou korekcí a následně bez ní. Jedná 

se o úzký stoj s otevřenýma očima se zrakovou korekcí (dále jen us-oo), úzký stoj na molitanu 

se zrakovou korekcí (dále jen us-mo), dále pozice stoje na levé dolní končetině (dále jen 

LDK) se zrakovou korekcí (dále jen fl-l) a následně na pravé dolní končetině (dále jen PDK) 

se zrakovou korekcí (dále jen fl-p). Po těchto pozicích byly hodnoceny stavy bez zrakové 

korekce. 

Dále uvádím, v jaké pozici dosáhl proband nejlepšího výsledku, a následně popisuji, 

jakých hodnot proband dosáhl v pozici bipedálního stoje. Věnuji pozornost souvislostem mezi 

stavy se zrakovou korekcí, se zavřenýma očima a bez zrakové korekce. Konkrétně se jedná 

o pozice us-oo, us-mo, úzký stoj se zavřenýma očima (dále jen us-zo), úzký stoj s otevřenýma 

očima bez zrakové korekce (dále jen us-oob), úzký stoj na molitanu se zavřenýma očima (dále 

jen us-mz) a úzký stoj na molitanu s otevřenýma očima bez zrakové korekce (dále jen us-

mob). 

Na závěr jsou posuzovány hodnoty celkové dráhy COP v pozicích na jedné dolní 

končetině, jakož na nejnáročnější pozici vzpřímeného stoje. Jedná se o pozici na LDK se 

zrakovou korekcí a následně bez ní (dále jen fl-lb) a o pozici na PDK se zrakovou korekcí 

a následně bez ní (dále jen fl-pb). 
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Proband číslo 1 

Antropometrická data 

Výška: 168 cm  Věk: 24    Váha: 64 kg    Velikost nohy: 40 

Počet dioptrií:   levé oko – 3 D     

      pravé oko – 3,5 D 

Zraková korekce: brýle 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

1 

us-oo 189 241 -52 13,2 14,3 15,2 20,6 

us-zo 223     11 
 

19,5 
 

us-mo 294 360 -66 17,4 18,3 25 39,9 

us-mz 387     18,2 
 

42,5 
 

fl-l 866 850 16 29,5 28,7 25 27,8 

fl-p 847 961 -114 30,6 33,5 52,1 29,5 

Tab. č. 3 - proband 1 

 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 1 se celkově zhoršil ve třech pozicích bez zrakové korekce (z celkových čtyř). 

Celková dráha Centre of Pressure (dále jen COP) těchto pozic činila 1451 mm, zatímco 

se zrakovou korekcí v těchto pozicích urazil 1330 mm. V těžších pozicích s vyloučením 

zrakové kontroly se zhoršil vždy (dvakrát ze dvou), a proto jsem porovnávala výsledky pozic 

se zavřenýma očima a pozice bez zrakové korekce. 

Proband 1 dosáhl svých nejlepších hodnot v pozici úzkého stoje při otevřených očích 

s korekcí (dále jen us-oo), kdy celková dráha COP, která byla určena jako hodnotící parametr, 

byla 189 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje  

V pozici úzkého stoje bez zrakové korekce (dále jen us-oob) se proband zhoršil a jeho 

celková dráha se prodloužila o 52 mm, což je poměrně výrazné zhoršení, poněvadž takové 

hodnoty nedosáhl ani v pozici úzkého stoje se zavřenýma očima (dále jen us-zo), kdy celková 

dráha činila 223 mm. Při dalším ztížení podmínek v úzkém stoji na molitanu (dále jen us-mo) 
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bylo zjevné další zvýšení nároků na řízení vzpřímeného stoje, neboť v této pozici celková 

dráha COP činila 294 mm. Ve stejném stoji bez zrakové korekce (dále jen us-mob) se celková 

dráha COP prodloužila o 66 mm. Což je oproti pozici úzkého stoje bez zrakové korekce ještě 

výraznější zhoršení. Při pozici úzkého stoje na molitanu při zavřených očích (dále jen us-mz) 

činila COP 387 mm, což je zhoršení nejen oproti stavu s otevřenýma očima, ale i oproti stavu 

bez zrakové korekce, jelikož se celková dráha COP prodloužila o 27 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině 

Při stojích na jedné dolní končetině (dále jen DK) zde nebyl výrazný stranový rozdíl. 

Nejlepšího výsledku proband 1 dosáhl ve stoji na pravé DK se zrakovou korekcí. Naopak 

nejhoršího na pravé DK bez zrakové korekce. Lepší stabilitu měl proband 1 ale na levé DK, 

kdy se celková dráha COP v pozici bez zrakové korekce zkrátila o 16 mm, zatímco na pravé 

DK se celková dráha COP bez zrakové korekce prodloužila o 114 mm.  

 

Proband číslo 2 

Antropometrická data 

Výška: 165 cm   Věk: 24    Váha: 55 kg    Velikost nohy: 37 

Počet dioptrií:   levé oko – 6 D     

      pravé oko – 6, 5D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

2 

us-oo 243 200 43 18,8 8,9 13,2 16,9 

us-zo 201     10,4   7,5   

us-mo 484 321 163 36,2 19,9 62,9 22,7 

us-mz 434     24,4   20,7   

fl-l 801 1125 -324 30,9 35,3 50,2 40,1 

fl-p 614 668 -54 27,2 29,4 35,4 41,9 

Tab. č. 4 - proband 2 
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Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 2 se v pozici us-oob a us-mob zlepšil. Celková dráha COP se zrakovou korekcí 

dosáhla hodnoty 727 mm, zatímco bez zrakové korekce činila 521 mm. Zajímavé ale je, 

že se v pozicích se zavřenýma očima oproti pozicím us-oo a us-mo zlepšil. 

Proband 2 dosáhl svých nejlepších hodnot v pozici us-oob, kdy celková dráha COP byla 

200 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje  

Jak zmiňuji výše, proband 2 dosáhl v pozicích us-zo a us-mz lepších hodnot než 

v pozicích us-oo a us-mo. V těchto pozicích s otevřenýma očima dosahovala celková dráha 

COP hodnoty 727 mm, v pozicích s vyloučením zrakové kontroly 635 mm, což je zajímavé, 

protože tyto pozice jsou posturálně náročnější. Pozice us-oob a us-zo byly srovnatelné, rozdíl 

činil zanedbatelný 1 mm. Stoje na molitanu už se mírně lišily. V pozici us-mz se celková 

dráha COP prodloužila o 113 mm oproti pozici us-mob. V pozici us-zo se celková dráha COP 

zkrátila o 42 mm oproti pozici us-oo, obdobně je na tom zlepšení v pozici us-mz, 

kdy se celková dráha COP zkrátila o 50 mm oproti pozici us-mo.  

U probanda 2 tedy můžeme říct, že zraková korekce nemá vliv na řízení vzpřímeného 

stoje, neboť v pozicích s vyloučením zrakové kontroly (us-zo a us-mz), které jsou posturálně 

náročnější, se hodnoty celkové dráhy COP zlepšily.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině 

Při stojích na jedné DK zde nebyl výrazný stranový rozdíl. Lepšího výsledku dosáhl 

proband 2 v pozici na pravé DK, kdy celková dráha COP byla 1282 mm, oproti pozici na levé 

DK, kdy celková dráha COP byla 1926 mm. Podstatné ale je, že v pozicích fl-pb a fl-lb 

zaznamenal proband 2 vyšší nároky na stabilizaci vzpřímeného stoje. Celková dráha COP se 

v pozici fl-lb prodloužila o 324 mm a v pozici fl-pb se prodloužila o 54 mm. Tyto hodnoty 

nejsou samy o sobě tak vysoké, ale lze z nich usuzovat, že odstranění zrakové korekce klade 

vyšší nároky na stabilizaci vzpřímeného stoje. 
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Proband číslo 3 

Antropometrická data 

Výška: 175 cm  Věk: 25     Váha: 58 kg    Velikost nohy: 40 

Počet dioptrií:   levé oko - 5 D     

      pravé oko - 5 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proban

d 
Pozice 

Celková dráha [mm] 
Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

3 

us-oo 178 226 -48 9,3 8,6 11,2 16,6 

us-zo 212     10,7   10,5   

us-mo 477 377 100 29,1 14,4 25,1 25,3 

us-mz 454     21,5   24,1   

fl-l 670 543 127 26,2 22,2 38,6 30,4 

fl-p 591 531 60 26,4 21,1 26 25,7 

Tab. č. 5 - proband 3 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 3 se zhoršil pouze v jedné pozici z celkových čtyř a to v pozici us-oob, 

kdy celková dráha COP byla 226 mm. Nejlepšího výsledku v rámci svých hodnot dosáhl 

při měření pozice us-oo, kdy dosáhl hodnoty celkové dráhy COP 178 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje 

V úzkém stoji dosahoval proband 3 srovnatelných hodnot. Celková dráha COP byla 

v pozici us-zo 212 mm, což je sice horší výsledek oproti us-oo, ale ještě lepší výsledek oproti 

pozici us-oob, kdy měl otevřené oči, celková dráha COP byla v této pozici 226 mm. Zajímavé 

je, že v posturálně náročnější pozici us-mz se zlepšil, celková dráha COP totiž činila o 23 mm 

méně než v pozici us-mo, kdy celková dráha COP byla 477 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině 

Proband 3 dosáhl téměř stejných hodnot na pravé i levé DK. V pozici fl-l byla celková 

dráha COP 1213 mm, na druhé straně v pozici fl-p byla celková dráha COP 1122 mm. 

Minimální rozdíl byl také v hodnotách se zrakovou korekcí či bez ní, horší výsledek 

zaznamenal proband na levé DK, kdy celková dráha COP byla 670 mm, v pozici fl-lb 
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se celková dráha COP zkrátila o 127 mm. Na pravé DK byl rozdíl mezi pozicemi fl-p a fl-pb 

pouze 60 mm. Téměř vyrovnané hodnoty unipedálního stoje na pravé a levé DK svědčí 

o velmi dobré kvalitě této posturálně náročné pozice, dalo by se proto usuzovat, že zraková 

korekce nehraje v tomto případě tak důležitou roli.  

V závěru by se dalo říci, že proband 3 dosahoval ve všech pozicích vzpřímeného stoje 

velmi dobrých hodnot s minimálním rozdílem v jednotlivých modifikacích, proto nenastaly 

výrazné změny ani v pozicích bez zrakové korekce. 

 

Proband číslo 4 

Antropometrická data 

Výška: 165 cm   Věk: 25    Váha: 64 kg    Velikost nohy: 39 

Počet dioptrií:   levé oko -3,25 D     

      pravé oko -3,25 D 

Zraková korekce: brýlemi 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

4 

us-oo 249 231 18 8,5 5 2 1,3 

us-zo 228     7,8   2,5   

us-mo 513 314 199 3,1 19,6 5,8 4,3 

us-mz 392     6,5   2,9   

fl-l 699 915 -216 20,5 32 34,5 77,2 

fl-p 704 752 -48 14,1 23,9 51,4 45,2 

Tab. č. 6 - proband 4 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 4 se zhoršil bez zrakové korekce v pozicích na jedné DK. V bipedálních pozicích 

posturálně jednodušších se zlepšil.  

Nejlepšího výsledku v rámci svých hodnot dosáhl překvapivě v pozici us-zo, kdy celková 

dráha COP činila 228 mm, což je o 21 mm méně oproti pozici s otevřenýma očima. 
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Popis výsledků bipedálního stoje 

Proband 4 se překvapivě zlepšil v pozicích s vyloučením zrakové kontroly, které jsou 

posturálně náročnější. Paradoxně došlo ještě k výraznějšímu zlepšení při ztížených 

podmínkách bipedálního stoje na molitanu. V pozici us-mo činila celková dráha COP 

513 mm, zatímco v pozici us-mz se celková dráha COP zkrátila na 392 mm. Obdobná situace 

nastala v pozici us-oo, kdy celková dráha COP byla 249 mm, a v pozici us-zo se zkrátila 

na 228 mm. Proto také pozice us-oob a us-mob nemají takovou výpovědní hodnotu, jelikož 

výsledky probanda 4 jasně ukazují, že v jeho případě dojde při zavření očí ke zkvalitnění 

posturálního řízení a ke zkrácení celkové dráhy COP. 

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

Stranový rozdíl během pozic na jedné DK se zrakovou korekcí je zanedbatelný, 

ale výpovědní byly výsledky pozic bez zrakové korekce, kdy byl proband 4 jasně horší 

na levé DK. V pozici fl-lb činila celková dráha COP 915 mm, se zrakovou korekcí se jednalo 

o hodnotu 699 mm. Rozdíl 216 mm v této pozici na levé DK napovídá u tohoto probanda 

horší posturální stabilizaci oproti pravé DK, kdy rozdíl celkové dráhy COP činil 48 mm s tím, 

že o tuto číselnou hodnotu se zhoršil bez zrakové korekce. 

 

Proband číslo 5 

Antropometrická data 

Výška: 164 cm   Věk: 25    Váha: 69 kg    Velikost nohy: 37 

Počet dioptrií:   levé oko -3 D     

      pravé oko -3,25 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 
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Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

5 

us-oo 170 176 -6 13,5 6,7 10,8 9,6 

us-zo 181     6,8   11,3   

us-mo 322 312 10 32,4 14,7 2,6 1,8 

us-mz 319     20,4   2,9   

fl-l 780 882 -102 21,3 19,5 47 43,8 

fl-p 851 1046 -195 23,6 28,6 44,4 52,1 

Tab. č. 7 - proband 5 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 5 se celkově zhoršil ve třech pozicích bez zrakové korekce ze čtyř a to zejména 

v unipedálním stoji. Jediné zlepšení zaznamenal v pozici bipedálního stoje na molitanu, 

ale celková dráha COP se v této pozici us-mob zkrátila o pouhých 10 mm, opět se ale v této 

pozici odkážu na pozici se zavřenýma očima, kdy se proband 5 zlepšil.  

Celkově nejlepšího výsledku v rámci svých hodnot dosáhl v pozici us-oo, kdy celková 

dráha COP byla 170 mm. Naopak poměrně výrazné zhoršení nastalo v pozicích na jedné DK. 

Popis výsledků bipedálního stoje 

Všechny hodnoty bipedálního stoje byly srovnatelné a rozdíly mezi jednotlivými 

modifikacemi bipedálního stoje byly minimální. V pozici us-oob se celková dráha COP 

prodloužila pouze o 6 mm a v pozici us-mob se naopak celková dráha COP zkrátila o 10 mm. 

V pozici na molitanu zaznamenal ale proband 5 zlepšení při zavřených očích, v pozici us-mo 

činila celková dráha COP 322 mm, zatímco v pozici us-mz činila 319 mm. Z podobných 

dosažených hodnot pozic bipedálního stoje můžeme říci, že proband 5 minimálně reagoval 

na ztížení podmínek vyloučením zrakové kontroly či molitanem. 

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

Pozice na jedné DK zvýšily nároky na posturální řízení, které se znásobily vyloučením 

zrakové korekce. Nejlepšího výsledku dosáhl v pozici fl-l, kdy celková dráha činila 780 mm, 

bez zrakové korekce se celková dráha COP prodloužila o 102 mm. O něco horšího výsledku 

dosáhl proband 5 na pravé DK, kdy v pozici fl-p byla celková dráha COP 851 mm a v pozici 

bez zrakové korekce se prodloužila o 195 mm.  
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Z těchto výsledků plyne, že v pozicích bipedálního stoje dosahoval proband 

pěti srovnatelných výsledků. V pozicích unipedálního stoje, které jsou pro něj samy o sobě 

obtížnější, se nároky na posturální řízení ještě více ztížily odstraněním zrakové korekce. 

 

Proband číslo 6 

Antropometrická data 

Výška: 159 cm  Věk: 23     Váha: 53 kg    Velikost nohy: 37 

Počet dioptrií:   levé oko -4 D     

      pravé oko -3,25 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

6 

us-oo 220 264 -44 19,6 18,5 11,5 3,5 

us-zo 323     34,1   22,3   

us-mo 744 867 -123 205,7 335,3 162,6 96,5 

us-mz 890     335,3   162,6   

fl-l 1022 1288 -266 26,2 38,2 49,8 77,2 

fl-p 1071 916 155 37,9 29,1 59,6 73,1 

Tab. č. 8 - proband 6 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 6 se bez zrakové korekce zhoršil celkem ve třech pozicích. Jedinou pozicí, kdy 

zaznamenal zlepšení, byla pozice fl-pb. 

Nejlepšího výsledku dosáhl v pozici us-oo s celkovou dráhou COP 220 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje 

Výsledky bipedálního stoje odpovídají sestupně náročnosti jednotlivých pozic. Nejlepšího 

výsledku nabyl proband 6 v pozici us-oo, jakož posturálně nejjednodušší pozici v našem 

měření, mírné zhoršení nastalo bez zrakové korekce v pozici us-oob, kdy se celková dráha 

COP prodloužila o 44 mm, při vyloučení zrakové kontroly bylo zjevné další zvýšení nároků 

na řízení vzpřímeného stoje, neboť v pozici us-zo činila celková dráha COP 323 mm. Další 

ztížení podmínek molitanem v pozici us-mo s sebou neslo zhoršení na hodnotu 744 mm, 
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dalším ztížením bez zrakové korekce urazil proband 6 celkovou dráhu COP o 123 mm více. 

Posturálně nejnáročnější pozicí bipedálního stoje byla potom pozice us-mz, kdy celková dráha 

COP byla 890 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

V pozici na jedné DK zde nebyl výrazný stranový rozdíl. Na PDK činila celková dráha 

COP v součtu 2310 mm, na LDK potom 1987 mm. Pozice se zrakovou korekcí dosahovaly 

téměř stejné hodnoty, avšak bez ní dosáhl proband 6 na PDK lepšího výsledku s celkovou 

dráhou COP 916 mm, na LDK se poměrně výrazně zhoršil na hodnotu 1288 mm z prvotních 

1022 mm z pozice fl-l. 

 

Proband číslo 7 

Antropometrická data 

Výška: 170 cm  Věk: 27     Váha: 55 kg    Velikost nohy: 39 

Počet dioptrií:   levé oko -5 D     

      pravé oko -5 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky nebo brýle (během měření brýle) 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

7 

us-oo 284 273 11 18 21,1 19,3 28,9 

us-zo 287     19,5   19,9   

us-mo 491 654 -163 41 304,8 33,7 76,2 

us-mz 609     163,8   120,9   

fl-l 1007 880 127 34,6 36,2 49,2 55,3 

fl-p 838 984 -146 39,1 39 65,9 43,6 

Tab. č. 9 - proband 7 
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Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 7 se zhoršil bez zrakové korekce ve dvou pozicích a to v pozici us-mob a fl-pb. 

Zlepšení nastalo v pozici na LDK. V pozici us-oob se proband 7 sice zlepšil, ale se 

zanedbatelným rozdílem 11 mm oproti pozici us-oo. 

Nejlepšího výsledku dosáhl v pozici us-oo, kdy celková dráha COP činila 284 mm, 

zajímavé ale je, že téměř shodnou dráhu urazil v pozici se zavřenýma očima, kdy byla celková 

dráha COP 287 mm. 

Popis výsledků bipedálního stoje 

Z téměř shodných hodnot celkové dráhy COP v pozicích us-oo a us-zo, by se dalo 

očekávat, že ani zraková korekce nebude mít výrazný vliv na celkovou dráhu COP, což se 

potvrdilo. Až v těžší pozici na molitanu kladlo odstranění zrakové korekce vyšší nároky 

na posturální stabilizaci, hodnota celkové dráhy COP se prodloužila v pozici us-mob 

na hodnotu 654 mm z původních 491 mm v pozici us-mo. Vyloučením zrakové korekce 

proband 7 dosáhl obdobné hodnoty celkové dráhy jako v pozici se zavřenýma očima, 

kdy činila celková dráha COP 609 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině 

V pozicích na jedné DK nebyl výrazný stranový rozdíl, stabilita byla podobná jak na LDK 

tak na PDK. Celková dráha COP činila v součtu v pozicích fl-l a fl-lb 1887 mm, na PDK 

potom 1822 mm. Z těchto srovnatelných hodnot celkové dráhy lze usoudit, že zraková 

korekce neměla výrazný vliv na stabilitu v pozici na jedné DK.  

 

Proband číslo 8 

Antropometrická data 

Výška: 165 cm  Věk: 26     Váha: 74 kg    Velikost nohy: 39 

Počet dioptrií:   levé oko -4 D     

      pravé oko -3 D 

Zraková korekce: brýle 
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Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

8 

us-oo 152 141 11 7,2 14,2 15,4 9,6 

us-zo 162     6   8   

us-mo 257 228 29 16,5 11,3 27,2 16,3 

us-mz 258     15,7   28,8   

fl-l 698 807 -109 23,5 27,1 21,3 30,1 

fl-p 595 880 -285 17,6 35,9 30,9 48,4 

Tab. č. 10 - proband 8 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

V pozicích bipedálního stoje bez zrakové korekce se proband 8 sice zlepšil, ale se 

zanedbatelným rozdílem oproti pozici us-oo a us-mo. Celková dráha COP dosahovala v těchto 

pozicích celkově nízkých hodnot, což svědčí o dobré kvalitě posturální stabilizace v pozici 

bipedálního stoje. Posturálně náročnější se ale projevily u probanda 8 pozice na jedné DK, 

kdy se bez zrakové korekce zhoršil vždy a s poměrně výrazným rozdílem. 

Popis výsledků bipedálního stoje 

V pozici us-oo činila celková dráha COP 152 mm, se zavřenýma očima se prodloužila 

o pouhých 10 mm. Téměř stejná situace nastala v pozici us-mo, kdy celková dráha COP byla 

257 mm a se zavřenýma očima 258 mm. Z toho usuzuji, že proband 8 téměř nepotřeboval 

k udržení stabilní pozice vzpřímeného stoje zrakovou kontrolu, tím pádem i pozice 

bez zrakové korekce byly srovnatelné. 

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

Až v pozicích na jedné DK se projevily pozice bez zrakové korekce posturálně náročnější. 

Lepší stabilitu měl proband 8 na PDK, kdy činila celková dráha COP 595 mm, k poměrně 

výraznému zhoršení došlo ale v pozici fl-pb, kdy se celková dráha COP prodloužila o 285 

mm. Takový rozdíl nenastal ani v pozici fl-lb, kdy celková dráha COP byla 807 mm, což je 

o 109 mm delší dráha oproti pozici fl-l. 
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Proband číslo 9 

Antropometrická data 

Výška: 163 cm  Věk: 27     Váha: 62 kg    Velikost nohy: 38 

Počet dioptrií:   levé oko -3,75 D     

      pravé oko -3,75 D 

Zraková korekce: brýle nebo kontaktní čočky (během měření kontaktní čočky) 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

9 

us-oo 145 163 -18 9,5 5 14,2 25,7 

us-zo 127     5,5   7,5   

us-mo 233 261 -28 11 14,1 18,5 38,2 

us-mz 240     11,9   28,8   

fl-l 800 826 -26 25,9 19,8 41,1 38,1 

fl-p 783 910 -127 30,2 28 37,8 30,2 

Tab. č. 11 - proband 9 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Jako u již zmiňovaného probanda 8, také proband 9 dosahoval v bipedálním stoji poměrně 

nízkých hodnot celkové dráhy COP. Proband 8 se zhoršil ve všech pozicích vzpřímeného 

stoje bez zrakové korekce. Rozdíly v těchto hodnotách sice nejsou tak markantní, ale je třeba 

dodat, že k velkým výchylkám v hodnotách COP nedošlo u žádné pozice bipedálního stoje, 

jen během unipedálního stoje na PDK se celková dráha COP bez zrakové korekce prodloužila 

o 127 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje 

U toho probanda nastala stejná paradoxní situace jako u probanda číslo 2 a 4, kdy došlo 

při zavření očí ke zkvalitnění posturálního řízení a ke zkrácení celkové dráhy COP. Konkrétně 

v pozici us-oo, kdy celková dráha činila 145 mm a us-zo, kdy byla celková dráha COP 127 

mm. V pozici us-mz došlo sice ke zhoršení oproti pozici us-mo, ale se zanedbatelným 

rozdílem 7 mm. Zajímavostí během této pozice us-mob bylo, že proband 9 dosáhl bez zrakové 

korekce celkové dráhy COP 261 mm, což je ještě horší výsledek než se zavřenýma očima, 

kdy činila celková dráha COP 240 mm. 
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Popis výsledků na jedné dolní končetině  

U probanda 9 nebyl výrazný stranový rozdíl. Na LDK činila celková dráha COP v součtu 

1626 mm, na PDK byla 1693 mm. Zjevné zhoršení bez zrakové korekce nastalo ve stoji 

na PDK, kdy došlo k prodloužení celkové dráhy o 127 mm na hodnotu 910 mm v pozici fl-pb. 

 

Proband číslo 10 

Antropometrická data 

Výška: 167 cm  Věk: 25     Váha: 70 kg    Velikost nohy: 38 

Počet dioptrií:   levé oko -3 D     

      pravé oko -4 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

10 

us-oo 111 128 -17 4,6 5 5 6,8 

us-zo 123     4   3,4   

us-mo 250 246 4 17 17,7 38,8 54,4 

us-mz 211     9,9   14,7   

fl-l 476 475 1 15,5 20,2 24,5 22,5 

fl-p 455 487 -32 17,9 18,8 16,2 23,6 

Tab. č. 12 - proband 10 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 10 se zhoršil ve dvou pozicích bez zrakové korekce a to v pozici us-oob a fl-pb. 

Zhoršení bylo ale v těchto pozicích nápadnější oproti pozicím, kdy se zanedbatelnou 

hodnotou zlepšil. Z pozice us-mob to bylo zkrácení celkové dráhy COP o 4 mm oproti pozici 

us-mo a v pozici fl-lb o 1 mm oproti fl-l.  

Proband 10 dosáhl nejlepšího výsledku nejen v rámci svých hodnot, ale také v rámci celé 

výzkumné skupiny v pozici us-oo, kdy celková dráha COP byla 111 mm. Ze všech měřených 

osob dosáhl také nejlepšího výsledku při zavřených očích v pozici us-zo, kdy celková dráha 

COP byla 123 mm. Kvalitní posturální stabilizaci u probanda 10 potom potvrzuje i fakt, 

že v unipedálním stoji na PDK a LDK dosáhl nejlepšího výsledku ze všech. 
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Popis výsledků bipedálního stoje 

V pozici us-oob došlo k prodloužení celkové dráhy COP o 17 mm, což je ještě horší 

výsledek oproti pozici us-zo, kdy celková dráha COP činila 123 mm. Pozoruhodné je, 

že v pozici na molitanu došlo se zavřenýma očima k poměrně výraznému zlepšení, v pozici 

us-mo činila celková dráha COP 250 mm, zatímco v pozici us-mz to bylo 211 mm. Pozice us-

mob a us-mo byly srovnatelné. 

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

Nejlepší výsledek na PDK vůbec činil 455 mm, bez zrakové korekce došlo k prodloužení 

celkové dráhy COP o 32 mm. Na LDK byla celková dráha 476 mm. Z toho plyne, že lepší 

stabilitu měl proband 10 na pravé DK, ale hodnoty PDK i LDK jsou si velmi podobné. 

 

Proband číslo 11 

Antropometrická data 

Výška: 180 cm  Věk: 27     Váha: 67 kg    Velikost nohy: 45 

Počet dioptrií:   levé oko -3 D     

      pravé oko -3,5 D 

Zraková korekce: kontaktní čočky 

Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

11 

us-oo 298 310 -12 14,9 12,7 26,7 22,5 

us-zo 367     14,2   19,4   

us-mo 537 546 -9 45,1 132,5 27,9 154,4 

us-mz 901     59,4   76,9   

fl-l 983 889 94 15,3 15,3 60,3 60,3 

fl-p 748 761 -13 32,1 31,3 53,8 38,2 

Tab. č. 13 - proband 11 
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Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 11 se zhoršil ve třech pozicích z celkových čtyř. Jedinou pozicí, kdy se zlepšil 

o poměrně výraznou hodnotu, byla fl-lb, celková dráha COP se v tomto případě zkrátila 

o 94 mm.  

Nejlepšího výsledku v rámci svých hodnot dosáhl proband 11 v pozici us-oo, kdy celková 

dráha COP byla 298 mm.  

Popis výsledků bipedálního stoje 

U probanda 11 nastaly v jednotlivých modifikacích bipedálního stoje poměrně markantní 

rozdíly. Zdánlivě bychom tohoto probanda mohli srovnat s probandem 6, kdy výsledky 

bipedálního stoje odpovídají sestupně náročnosti jednotlivých pozic. S tím rozdílem, 

že u probanda 6 nastaly ještě výraznější rozdíly v jednotlivých pozicích. Nejlepšího výsledku 

dosáhl proband 11 v pozici us-oo, jakož posturálně nejjednodušší pozici, mírné zhoršení 

nastalo v pozici us-oob, kdy se celková dráha COP prodloužila o 12 mm, při vyloučení 

zrakové kontroly činila celková dráha COP 367 mm. Další ztížení podmínek molitanem 

v pozici us-mo s sebou neslo další zhoršení na hodnotu 537 mm, bez zrakové korekce to bylo 

9 mm více, posturálně nejnáročnější byla potom pozice us-mz, kdy celková dráha COP byla 

901 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

Lepší stabilitu měl proband 11 na PDK, kdy celková dráha COP činila 748 mm, 

bez zrakové korekce v pozici fl-pb došlo k prodloužení dráhy o 13 mm, což je menší rozdíl 

oproti LDK. Celková dráha COP v pozici fl-l byla 983 mm, bez zrakové korekce došlo 

ke zkrácení dráhy o 94 mm.  

 

Proband číslo 12 

Antropometrická data 

Výška: 168 cm   Věk: 25    Váha: 63 kg    Velikost nohy: 41 

Počet dioptrií:   levé oko -3 D     

      pravé oko -4 D 

Zraková korekce: brýle 
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Tabulka výsledků celkové dráhy COP 

Proband Pozice 
Celková dráha [mm] 

Absolutní výchylka δ [mm] 

δ x δ y 

Korekce Bez Rozdíl Korekce Bez Korekce Bez 

12 

us-oo 335 289 46 12,7 22,9 34,3 16,1 

us-zo 326     12,7   30,1   

us-mo 575 554 21 48,1 64 3,3 5,5 

us-mz 606     66,2   3,8   

fl-l 734 939 -205 25,3 27,8 68,2 60,2 

fl-p 1106 1014 92 48,6 28,9 77,6 56,6 

Tab. č. 14 - proband 12 

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Proband 12 se zhoršil v jediné pozici bez zrakové korekce a to v pozici fl-lb, kdy došlo 

k prodloužení celkové dráhy COP o 205 mm. Což je výraznější rozdíl oproti pozicím, kdy se 

zlepšil.  

Zajímavé je, že nejlepšího výsledku nedosáhl proband 12 v pozici us-oo jako většina 

zúčastněných, ale v pozici us-oob, kdy celková dráha COP byla 289 mm. Lepšího výsledku 

než v pozici us-oo dosáhl paradoxně také v pozici s vyloučením zrakové kontroly. 

Popis výsledků bipedálního stoje 

Stejně jako například u probanda 2, 4 a 9 došlo u probanda 12 v pozici us-zo ke zlepšení 

výsledku. Celková dráha COP činila v této pozici 326 mm, zatímco v pozici us-oo 335 mm. 

Nejblíže má ale proband 12 k probandovi 9, kdy došlo ke zlepšení pouze v pozici us-zo, 

ale v pozici us-mz ke zhoršení. S tím rozdílem, že u probanda 9 nedocházelo k tak zjevným 

výchylkám v hodnotách COP u žádné pozice bipedálního stoje oproti probandovi 12. Pozice 

na molitanu kladly vyšší nároky na stabilizaci vzpřímeného stoje, celková dráha v pozici us-

mo byla 575 mm, bez zrakové korekce se celková dráha zkrátila o 21 mm. S vyloučením 

zrakové kontroly v pozici us-mz došlo k prodloužení celkové dráhy na hodnotu 606 mm.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině  

U probanda 12 nastal poměrně výrazný stranový rozdíl. Nejlepší výsledek měl v pozici fl-l 

s celkovou dráhou 734 mm, ke zjevnému zhoršení došlo bez zrakové korekce, kdy se celková 

dráha COP prodloužila o 205 mm. Na PDK dosáhl sice horšího výsledku, ale s menším 

rozdílem v pozici bez zrakové korekce. Z pozice fl-p s celkovou dráhou 1106 mm se zlepšil 

v pozici fl-pb na hodnotu 1014 mm. 
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5.2  Celkové shrnutí měření na Foostcanu 

V této diplomové práci bylo měřeno celkem 120 pozic vzpřímeného stoje u 12 probandů 

výzkumné skupiny myopů. Za hodnotící parametr posturální stability byla určena celková 

dráha COP. Vyhodnocovány byly celkem čtyři pozice se zrakovou korekcí a následně bez ní, 

ve dvou pozicích se jednalo o bipedální stoj, konkrétně pozici us-oo a us-mo. Po pozici 

s otevřenýma očima následovala pozice s vyloučením zrakové kontroly. Ve zbylých dvou 

pozicích se jednalo o stoj na jedné DK, konkrétně pozici fl-l a fl-p.  

Jak jsem očekávala, projevila se jako nejnáročnější pozice vzpřímeného stoje pozice 

na jedné dolní končetině. Konkrétně na PDK, kdy se v pozici fl-pb zhoršilo 9 probandů. 

V pozici fl-lb se zhoršilo 7 probandů. Horších výsledků celkové dráhy COP poté dosahovali 

probandi v pozici úzkého stoje na molitanu a nejlepších výsledků dosáhli všichni probandi 

v pozici úzkého stoje.  

Porovnání výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní 

Probandi se zhoršili v hodnotách celkové dráhy COP celkem ve 27 pozicích z celkových 

48 měřených pozic, ve kterých se hodnotil vztah mezi posturální stabilitou a zhoršenou 

zrakovou ostrostí do dálky. Jedním z důležitých faktorů se ale ukázaly pozice s vyloučením 

zrakové kontroly, které jsou samy o sobě posturálně náročnější. Pokud se proband v této 

pozici zlepšil, dalo se očekávat, že ani zhoršená zraková ostrost, tedy pozice bez zrakové 

korekce, nebude mít výrazný vliv na stabilitu ve stoji. Toto pravidlo se potvrdilo. 

Popis výsledků bipedálního stoje  

Je třeba dodat, že byla testována rovnou těžší varianta stoje a to úzký stoj, pozice širokého 

stoje byla vynechána, protože jsem neočekávala, že by středně těžká myopie hrála u takto 

mladé skupiny osob důležitou roli. V této části byly hodnoceny pozice úzkého stoje us-oo, us-

zo, us-oob a pozice úzkého stoje na molitanu us-mo, us-mz a us-mob. Celkem 11 probandů 

zaznamenalo bez zrakové korekce zhoršení z celkových 24. Z toho výsledku by plynulo, že se 

více měřených osob v pozici bez zrakové korekce zlepšilo, ale důležitým aspektem v rámci 

hodnocení se ukázaly pozice s vyloučením zrakové kontroly. Tento výsledek má tedy sám 

o sobě menší výpovědní hodnotu. 

Z výsledků celkové dráhy COP v pozicích úzkého stoje se dalo usuzovat pravidlo – pokud 

se proband se zavřenýma očima zlepšil, dosáhl lepšího výsledku i v pozici us-oob oproti 

pozici us-oo, pokud se proband s vyloučením zrakové kontroly zhoršil, tak i celková dráha 
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COP se prodloužila oproti pozici us-oo. Toto pravidlo se potvrdilo u 9 probandů z celkových 

12. 

Pozice na molitanu měly ztížit podmínky úzkého stoje, což se podařilo. Všichni měření 

probandi dosahovali horších hodnot celkové dráhy COP oproti pozicím úzkého stoje přímo 

na snímací desce. V některých případech dokonce s markantním rozdílem. Výše zmiňované 

pravidlo s vyloučením zrakové kontroly zde platilo dokonce u 10 měřených osob z celkových 

12.  

Popis výsledků na jedné dolní končetině 

Pozice na jedné dolní končetině kladly jednoznačně nejvyšší nároky na stabilizaci 

vzpřímeného stoje, neboť hodnoty celkové dráhy COP byly v těchto pozicích nejvyšší. 

Protože udržení této pozice je samo o sobě posturálně náročné, jediným ztížením mělo být 

odstranění zrakové korekce, což se potvrdilo u 8 probandů z celkových 12.  

Na pravé DK došlo k prodloužení celkové dráhy COP u 9 probandů, zatímco na levé DK 

došlo ke zhoršení u 7 probandů. 
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6  DISKUZE 

Myopie je v současné době velmi častou refrakční vadou oka a můžeme pozorovat její 

výrazný nárůst výskytu. Zajímalo mě, zda může mít tato relativně malá myopická vada vliv 

na stabilizaci vzpřímeného stoje u mladých jedinců. Předpokládala jsem, že vlivem náhlého 

odstranění zrakové korekce, který nahrazuje fyziologickou zrakovou ostrost, dojde 

k negativnímu ovlivnění vybraných parametrů posturální stability získaných měřením 

na tenzometrické plošině typu Footscan. 

Posturální stabilita jako pojem a její měření prostřednictvím statické posturografie 

Již při výběru tématu mé diplomové práce jsem narazila na nejednotnost v terminologii 

klíčového pojmu celé práce a to posturální stability, která mě provázela v průběhu celého 

zpracovávání práce. Chápání pojmu posturální stabilita se liší dle autorů a to jak českých, 

tak zahraničních. Je třeba také uvést, z jakého pohledu na problematiku „stability“ nahlížíme. 

Pohled mechaniky a fyziky se liší například od medicíny či sportu. Z pohledu fyzioterapie 

vnímá pacient stabilitu jako pocit jistoty při udržování polohy těla. Z pohledu mechaniky jde 

o míru úsilí potřebného k dosažení změny polohy těla z jeho klidové polohy. V širších 

souvislostech je slovo stabilita synonymem správného, vyrovnaného, silného, zdravého atd. 

V této práci se pracuje také se vzpřímeným držením těla tedy posturou a od té je to již krůček 

k posturálnímu systému, tedy svalovému systému udržujícího stabilitu postury. Využívám 

také termínu stabilizace, který je ale rovněž terminologicky nejasný, protože stabilizujeme-li 

něco pohyblivého, potom se to již nepohybuje a nejde o fázický pohyb, ale o tonické 

udržování polohy těla. Budeme chápat stabilizaci jako jištění polohy těla, tedy činnost 

posturálních svalů tonického charakteru, kterou se udržuje polohová i pohybová jistota jak 

v zaujaté poloze, tak v pohybu (Véle, 2012). 

Klinické subjektivní vyšetření aspekcí a palpací, které používám běžně v praxi, se pokládá 

za méně vhodné pro vědecké zpracování. K objektivizaci vyšetření proto v této práci 

posloužila stabilometrická plošina typu Footscan a měřené byly modifikace klidového stoje.  

Jak upozorňuje především Vařeka (2002a), je třeba brát zřetel na měření posturální 

stability v klidném stoji. Motorický systém, analogicky i systém vzpřímeného držení těla, má 

velké substituční a kompenzační možnosti, což znamená, že výpadek či oslabení funkce jeho 

jednotlivých částí se může projevit až při zvýšené zátěži, kdy dochází k dekompenzaci. To je 

hlavním důvodem možného zpochybnění validity vyšetření v klidném stoji pro stanovení 

kvality posturální stability. Ve velké většině dochází k narušení rovnováhy až při lokomoci. 
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Na danou problematiku existuje řada rozdílných názorů, ale všechny se shodují na tom, 

že postura je sice základní podmínkou pohybu, ale naopak pohyb má zásadní vliv na posturu, 

resp. posturální stabilitu (Vařeka, 2002a). 

Jednotlivé modifikace stoje 

V této diplomové práci bylo měřeno celkem 12 probandů výzkumné skupiny myopů, 

u každého bylo měřeno celkem 10 různých modifikací vzpřímeného stoje.  

Jak jsem očekávala, projevila se jako nejnáročnější pozice vzpřímeného stoje pozice 

na jedné dolní končetině. Ze studie Trojana (1990) vyplývá, že v případě nízké úrovně 

rovnovážných schopností při stoji na jedné DK dochází z biomechanického hlediska 

k vychýlení průmětu těžiště mimo základnu (BS), v tomto případě není možné působit pouze 

vnitřní svalovou silou jedince, je proto nutné změnit opěrnou bázi přemístěním kontaktní 

plochy tak, aby se těžiště opět ocitlo nad základnou, tedy porušením stoje na jedné DK. K této 

situaci došlo u jednoho probanda, u kterého jsme museli měřit stoj na jedné dolní končetině 

dvakrát. O tom, že je tato pozice klade nejvyšší nároky na posturální řízení, svědčí nejen 

výsledky celkové dráhy COP, ale již během měření byly u některých jedinců viditelné pouhou 

aspekcí jasně zřetelné titubace. 

Dle mého předpokladu horších výsledků celkové dráhy COP poté dosahovali probandi 

v pozici úzkého stoje na molitanu a nejlepších výsledků dosáhli všichni probandi v pozici 

úzkého stoje přímo na snímací desce.  

Během vyhodnocování výsledků pozic se zrakovou korekcí a bez ní jsem nedospěla 

k jednoznačnému závěru. Jedním z důležitých faktorů se ukázaly pozice s vyloučením 

zrakové kontroly. U některých probandů nastala paradoxní situace, kdy došlo v této pozici ke 

zlepšení. S touto možností jsem při pokládání úvodních hypotéz nepočítala, protože jak 

potvrzují mnohé studie, tyto pozice jsou samy o sobě posturálně náročnější (Wolf, 1998; 

Deravea, 2002; Simoneau, 1995; Riach, 1993; Vařeka, 2001). Potvrdilo se mi pravidlo, 

že pokud se v této pozici zlepšil, dosáhl lepšího výsledku i v pozici bez zrakové korekce 

oproti pozici s „optimální zrakovou ostrostí“ zprostředkovanou zrakovou korekcí. Zhoršená 

zraková ostrost a potažmo pozice s vyloučením zrakové korekce neměly tím pádem výrazný 

vliv na stabilitu ve stoji. 

Výsledky této studie je ale možno pojmout jako určitý vhled do problematiky 

rovnováhových schopností u osob s myopií, ale není možno je interpretovat ve formě 

obecných závěrů. 
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Proprioceptivní podněty uplatňující se v systému posturálního řízení 

Posuzovány byly modifikace vzpřímeného stoje. V systému vzpřímeného držení těla se ale 

uplatňuje několik složek - výkonná, senzorická a řídící. Senzorickou složku tvoří 

propriocepce, zrak a vestibulární systém. Zrakové podněty jsou dobře vnímatelné, sémantické 

(významové) a dají se popsat slovy. Na druhé straně stojí podněty z proprioceptorů, 

které vnímáme jen nejasně, nejsou sémantické a nelze je spolehlivě popsat slovy (Véle, 2012). 

Z více studií vyplývá zcela zásadní význam zrakové kontroly na úroveň posturální 

stability. Proprioceptivní podněty, jsou důležité pro adekvátní posturální řízení, vnímáme je 

nepřímo a jejich porucha se projevuje pohybovou nebo posturální nejistotou, zhoršením 

obratnosti a pohybové koordinace (Irrgang, 1994). Wolf (1998) prokázal lepší posturální 

stabilitu u zjišťovaných parametrů vždy v testech s otevřenýma očima. Také ze studií Deravea 

(2002) či Simoneaua (1995) jasně plyne, že se při testování stoje bez zrakové kontroly 

hodnoty parametrů rovnováhy zhorší až dvojnásobně. Při zavření očí se zvyšuje rychlost 

změn polohy COP a roste variabilita výchylek (Riach, 1993; Vařeka, 2001).  

Práce se blíže nevěnuje složce výkonné, tedy pohybovému systému, který je definovaný 

nejen anatomicky, ale i funkčně. Tím se zabýval například Mohopatra (2012) ve své studii. 

Během měření prováděl EMG vyšetření trupového svalstva a svalů nohou, na snímací desce 

byly zaznamenány změny reakční síly a momenty sil. V závěru uvádí, že dochází nejprve 

k aktivaci distálně uložených svalů směrem proximálně. Poslední složkou systému 

vzpřímeného držení těla je systém řídící tedy CNS. Do této experimentální studie byli 

ale zařazeni probandi ve věku 23 ± 5 let, neočekávám tedy výskyt primární poruchy stability, 

který by se mohl vyskytnout u starších jedinců.  

O tom, že při zajištění posturální stability má zásadní význam senzorická složka, hovoří 

mnoho studií. Názory na jejich podíl se ale různí. V klidném stoji potvrzují experimentální 

práce rozhodující podíl propriocepce při udržení posturální stability. Jak tvrdí Lee (1999), 

vizuální proprioceptivní informace jsou obecně citlivější než mechanické proprioceptivní 

informace z vestibulárního systému, hlezenního kloubu a nohy. Znásobuje se v momentě, 

kdy osoba stojí v blízkosti sledovaného objektu. Dospěl k názoru, že za normální situace zrak 

zlepšuje rovnováhu, pokud je ale nedostatečná proprioceptivní aference z nohy, je rovnováha 

závislá na vizuální propciocepci.  

V původní metodologii testování jsem považovala za důležité vyšetření senzorických 

funkcí nohy. Jak tvrdí Morasso (1999) v klidném stoji jsou stěžejní informace z Ruffiniho 
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a Maissnerových tělísek (tedy exteroceptivních a konkrétně kožních receptorů), které slouží 

mimo jiné k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i polohy COP, důležité jsou 

i pro kontrolu tření, které je pro zajištění posturální stability významným faktorem. 

U pacientů s hyposenzitivitou je totiž balanční funkce nohy nedostatečná a přenáší se 

na proximálnější pohybové segmenty. Chtěla do práce proto zahrnout měření taktilního čití – 

konkrétně diskriminačního čití - dvoubodovým esteziometrem v oblasti planty a to vždy 

v podélné ose dermatomu. Chtěla jsem také měřit schopnost vnímat rytmickou vibrační 

stimulaci (palestezii) graduovanou ladičkou 128 Hz na malleolus lateralis.  Při zkušebním 

testování prvních probandů bylo ale od toho vyšetření upuštěno. Všichni probandi dosahovali 

kromě minimálních změn stejných hodnot. V rámci palestezie to bylo 7/8 či 8/8 (což je 

ideální a fyziologická hodnota palestezie). U diskriminačního čití jsem vzdálenost ramen 

zvětšovala až do okamžiku, kdy jedinec poprvé uváděl vjem dvou bodů. U prvních probandů 

vzdálenost dosahovala hodnot méně než 7 mm, což označuje normální vnímání. Současně se 

opět odkáži na mladý věk měřených probandů. Stejně jako neočekávám výskyt primární 

poruchy stability, neočekávám ani poruchy propriocepce či vestibulárního aparátu. I přesto 

byl eventuální výskyt těchto poruch vyloučen shromážděním dat týkajících se zdravotního 

stavu probandů pomocí úvodního dotazníku. Všichni jedinci byli zdraví bez jakéhokoliv 

neurologického či pohybového deficitu.  

Peterka (2002) uvádí, že při stoji na rovném povrchu v dobře osvětlené místnosti se 

zdravý člověk spoléhá na propriocepci ze 70 %, na zrak v 10 % a na informace 

z vestibulárního ústrojí připadá asi 20 %. Při stoji na nerovném terénu se zvyšuje význam 

zrakových a vestibulárních informaci a význam propriocepce naopak ustupuje. Proto byla 

měřena pozice vzpřímeného stoje na rovném povrchu představujícím tenzometrická plošina 

a na nerovném povrchu představujícím stoj na molitanu. Samostatnou kapitolu tvořila potom 

pozice na jedné dolní končetině, neboť se již nejedná o bipedální postoj, ale postoj unipedální.  

Zhoršená zraková ostrost 

Zraková ostrost je ale pouze jedním z několika faktorů zrakové kontroly ovlivňujících 

parametry posturální stability. Svoji roli hraje také pohyb sledovaného cíle, pohyb 

pozorovatele či vzdálenost od pozorovaného objektu (Jahn, 2002). Informace ze zrakového 

systému pomáhají významně kontrolovat polohu a postavení hlavy.  

Také považuji za důležité, jaký způsobem došlo ke zhoršení zrakové ostrosti. Výzkumnou 

skupinu tvořili v této práci osoby s primárně zhoršenou ostrostí, kdy normální vizus je 

zprostředkován optimální zrakovou korekcí brýlemi rozptylnými či kontaktními čočkami. 
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Mohapatra (2012) měřil osoby s normální zrakovou ostrostí a využíval brýle s nevhodnou 

korekcí (+10 D či -6 D). Měřené osoby přitom sledovali kyvadlo pohybující se předozadně, 

pozorovaný předmět se tedy nacházel jednou v dálce a poté v blízkosti. Zkoumal 

ale posturální stabilitu z hlediska složky anticipační tedy dopředné, a kompenzační. 

Právě Mohopatra (2012) v závěru vysvětluje, že při vyloučení zrakové kontroly nedochází 

k aktivaci anticipačního systému, tudíž dochází k největším posunům centra tlaku (centre of 

pressure). 

Důležité je, co měřené osoby sledovali, z jaké vzdálenosti a za jakých podmínek. V naší 

práci fixoval proband zrakem 3 m vzdálený terčík o průměru 5 cm, který byl umístěn ve výši 

jeho očí. Tato vzdálenost je ale součástí standardizovaných podmínek v rámci statické 

posturografie. Pozoroval se tedy statický objekt a ne objekt v pohybu. Měření každé pozice 

trvalo 30 s a bylo změřeno pouze jednou. Po celou dobu měření byly dodržovány 

standardizované podmínky a to tiché a klidné prostředí s minimem rušivých faktorů, 

dostatečné osvětlení a prostor, tepelný komfort.  

Anand (2002) ve své studii potvrdil předpoklad, že zhoršená zraková ostrost bude mít 

velký vliv na posturální stabilitu, pokud budou měřené osoby sledovat obraz s vysokou 

prostorovou frekvencí. Yardley (1999) měřil osoby za různých podmínek – zavřené oči, 

otevřené oči sledující statický vizuální obraz a na závěr pohybující se obraz, přičemž probandi 

prováděli ještě další úkol a to - mluvení v představě, tiché počítání, počítání pozpátku 

a počítání nahlas. Zmíněná zhoršující se stabilita může být způsobena artikulací 

zprostředkovanou aktivitou respiračního systému zapojeného do řeči, který přímo ovlivňuje 

držení těla.  

Probandi v našem experimentu, tak byli de facto měřeni za pro ně ideálních podmínek. 

Klidný stoj, dostatečné světelné podmínky, sledující statický obraz v poměrné blízké 

vzdálenosti, nemuseli nic číst či sledovat, během měření nemluvili a byli v tichosti, nic je 

nerušilo – nebyly tedy kladeny žádné nároky na jejich pozornost.  

Cílem této experimentální práce nebylo vyhodnocovat vztah mezi posturální stabilitou 

a antropometrickými parametry respondentů, přestože z řady studií vyplývá, že stabilita stoje 

je lepší u jedinců s nižší tělesnou výškou a vyšší hmotností (Véle, 1997). Také podle výzkumu 

Chiariho (2002) vykazuje většina stabilometrických parametrů vysokou závislost 

na antropometrických faktorech a tato závislost je signifikantně vyšší v testování bez zrakové 

kontroly. Nicméně bylo k těmto antropometrickým parametrům také přihlíženo.  
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Měřený soubor  

Výzkumný soubor čítal 12 jedinců (11 žen a 1 muž), přibližně stejného věku. Z hlediska 

statistiky je tento vzorek testovaných probandů nevýznamný, a proto je nutné tuto 

diplomovou práci považovat pouze jako pilotní studii a z dosažených výsledků nelze 

vyvozovat obecné závěry. Studii nebylo možno provést na rozsáhlejším výzkumném vzorku 

z časových a personálních možností autorky studie. 

Osoby se zrakovým postižením jsou velmi nehomogenní skupina, jednotlivci se od sebe 

liší rozsahem a typem zrakového postižení, obdobím vzniku zrakové vady, různou mírou 

progrese onemocnění apod. Dalšími faktory ovlivňujícími homogenitu skupiny jsou ale také 

věk, pohlaví, somatotyp, ale i pohybová zdatnost a trénovanost jedince. Tyto proměnné jsem 

se snažila minimalizovat vhodným a cíleným výběrem probandů. Získání výzkumného vzorku 

čítajících větší počet myopů, který by se shodoval v maximu z výše uvedených znaků, nebylo 

za vymezený časový úsek možné získat. 

V rámci rozsáhlejší a nákladnější studie bych doporučila otestovat skupinu čítající větší 

počet probandů, ale hlavně skupinu kontrolní, tedy skupinu probandů zdravých bez jakékoliv 

zrakové vady. Ale i v rámci kontrolní skupiny bych doporučila otestovat skupinu s větším 

počtem probandů. Nemělo by význam zahrnout do našeho výzkumu jednoho kontrolního 

probanda, protože se opět odkáži na Kapteyna (1983), který upozorňuje na vysoké 

směrodatné odchylky stabilometrických parametrů u zdravých jedinců vylučujících přesné 

definování norem. Bylo by vhodné zkoumat primárně vliv zhoršené zrakové ostrosti 

posuzované srovnáním s kontrolní skupinou zdravých jedinců. Dle výsledků studie by se až 

v další fázi přešlo k posuzování vlivu zrakové korekce.  

Na konci vyšetření by bylo vhodné požádat probandy o vyplnění krátkého závěrečného 

dotazníku, kde by mohli vyjádřit své subjektivní pocity. Žádný takový dotazník jsem 

připravený neměla, ale mnoho vyšetřovaných zmiňovalo subjektivně pocit zhoršené stability 

při pozicích bez zrakové korekce. S brýlemi či kontaktními čočkami si připadali „jistější“. 

Poskytnuli by mi tím zajímavou zpětnou vazbu. 

Tato práce je koncipovaná jako experimentální studie s využitím stabilometrického měření 

na přístroji Footscan. Jedná se pouze o pilotní studii s nízkým počtem probandů (dvanáct). 

Měřená vzpřímená poloha trupu vestoje je základní pracovní a komunikační polohou těla. 

Pokládám proto naopak za vhodné, měřit v pilotní studii základní polohu těla. Bylo by 
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otázkou v detailnějším rozpracování tématu, jak by zhoršená zraková ostrost ovlivňovala 

provedení základních obratných pohybů, konkrétně chůzi (lokomoci), při níž hraje velkou roli 

právě posturální svalová aktivita udržující vzpřímenou polohu těla. Před analýzou chůze 

bychom ale stejně museli zjistit, zda a jak je proband schopen se posadit, z posazení přejít 

do stoje a zda se ve vzpřímeném stoji udrží bez opory.  Vyšetření stabilizace vzpřímeného 

stoje je tedy v této práci na místě.  

Posuzováno bylo navíc několik modifikací vzpřímeného stoje a každý s odlišnou 

posturální náročností. Analyzována byla závislost posturální stability na zhoršené zrakové 

ostrosti do dálky (myopii) korigované příslušnou zrakovou korekcí brýlemi rozptylnými 

či kontaktními čočkami. Tato zraková vada vznikla u probandů během povinné školní 

docházky. Vznikla tedy v mladším školním věku jakožto zlomovém období v řízení 

a mechanismech na udržení posturální stability (Vařeka, 2002b).  

Nesmíme opominout tento fakt, že byla měřená pozice vzpřímeného stoje, poněvadž 

měření posturální stability je obtížné například z důvodu, že člověk může zaujmout 

nekonečný počet rovnovážných pozic a pouze jedním z nich je vzpřímený bipedální postoj. 

Tento vzpřímený stoj je totiž příkladem „kvazistatické“ polohy, ve které tělo jako celek 

nemění svou polohu v prostoru, nicméně není zcela nehybné. Neustále dochází k drobným 

pohybům, které lze sledovat pohybem již zmiňovaným COP (centre of pressure), což je 

působiště vektoru reakční síly podložky.  

Výsledky měření posturální stability v úzkém stoji s otevřenýma se zrakovou korekcí, 

v úzkém stoji se zavřenýma očima, v úzkém stoji s otevřenýma bez zrakové korekce, v úzkém 

stoji na molitanu s otevřenýma očima se zrakovou korekcí, v úzkém stoji na molitanu se 

zavřenýma očima, v úzkém stoji na molitanu s otevřenýma očima bez zrakové korekce 

a ve stoji na jedné dolní končetině se zrakovou korekcí a následně bez ní vykázaly velkou 

interindividuální variabilitu. Na velkou variabilitu měření upozorňuje Kapteyn (1983), 

který uvádí, že velké interindividuální rozdíly a vysoké směrodatné odchylky 

stabilometrických parametrů u zdravých jedinců vylučují přesné definování norem.  

Je třeba také brát v úvahu, že každá opakovaná poloha i pohyb nejsou zcela totožné 

vzhledem k nepředvídatelným změnám vnitřního prostředí, protože probíhají v jiném 

časovém období, kdy se mohlo změnit vnitřní prostředí, které má na průběh pohybu přímý 

vliv. Všechny modifikace vzpřímeného stoje byly měřeny za sebou, bez pauzy či opakování 

jednotlivých pozic. Jak říká Heisenberg měření na živých organismech rozhodujících 

individuálně o zaujetí polohy a o průběhu pohybu zanáší do měření neostrost nebo neurčitost 
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(podle u nás vžité terminologie) (Véle, 2012). Tento fakt ale považuji za zanedbatelný, 

protože se shoduji s autory a předpokládám malý vliv na udržení zaujaté polohy či na průběh 

pohybu. Z metodologického hlediska by bylo vhodné provést při vyšetření opakované 

testování na stabilometrické plošině k vyloučení nahodilých výkonů a k minimalizaci 

možných rušivých vlivů (fyzická či psychická únava, aktuální emoční stav, obava z prvního 

testování aj.). Ovlivnila by se tím relevantnost dat a vznik možného zkreslení na základě 

aktuálního psychického a fyzického stavu jedince.  

Faktor, kterému jsem nevěnovala přílišnou pozornost, byly instrukce podané měřeným 

probandům během posturografického měření na plošině Footscan. Až po rozpracování celé 

teoretické části a získání nových poznatků k možnostem měření posturální stability jsem 

zjistila, že právě tyto pokyny podané měřeným subjektům mohou silně ovlivnit výsledek 

posturografie a měly by být tedy standardizovány (Zok, 2008). Bylo by tedy vhodné ujednotit 

tyto instrukce tak, aby byly všem probandům zajištěny stejné podmínky měření. 

 

Posouzení dosažení cíle a platnosti pracovních hypotéz 

Proběhlá studie si kladla za cíl analyzovat vztahy mezi posturální stabilitou a zhoršenou 

zrakovou ostrostí do dálky (myopií) korigovanou příslušnou zrakovou korekcí brýlemi 

rozptylnými či kontaktními čočkami. Ač se všechny stanovené hypotézy nepotvrdily, cíl se 

podařilo splnit. Celá problematika posturální stability a zrakového postižení je velmi obsáhlá, 

nejednotná, komplikovaná a neustále a rychle se vyvíjející. I přes sporné body metodologie 

této diplomové práce se podařilo na základě objektivních dat získaných ze stabilometrického 

měření na Footscanu nalézt souvislost mezi zrakovou kontrolou a hodnocenými parametry 

posturální stability. Mnohé studie naráží jak v oblasti posturální stability, tak v oblastech 

věnujících se osobám se zrakovým postižením na rozporuplné výsledky.  

Hypotéza 1 nebyla prokázána. Skupina zrakově oslabených jedinců zvyklých na zrakovou 

korekci nevykazovala při jejím náhlém odstranění jasné známky zhoršené stability ve stoji. 

Hypotéza 2 nebyla prokázána. V pozici bipedálního stoje nedosahovali probandi 

nejlepších výsledků v pozicích s otevřenýma očima se zrakovou korekcí, horších hodnot 

v pozici bez zrakové korekce a nejhorších v pozici s vyloučením zrakové kontroly. 

Hypotéza 3 byla prokázána. Pozice na jedné dolní končetině kladou nejvyšší nároky 

na stabilizaci vzpřímeného stoje, proto byl v této pozici nejvýraznější rozdíl mezi stavem se 

zrakovou korekcí a bez ní. 
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7  ZÁVĚR 

Práce měla za cíl analyzovat souvislosti mezi vybranými parametry posturální stability 

a zhoršenou zrakovou ostrostí do dálky (myopií) u výzkumné skupiny mladých myopů. Ač se 

všechny stanovené pracovní hypotézy nepotvrdily, práce splnila svůj cíl. Poskytuje další 

náhled do problematiky rovnováhových schopností osob s myopií. Přes rozporuplnost obou 

klíčových pojmů mé diplomové práce a to posturální stability a potřebou zrakové kontroly 

při stabilizaci postury tedy vzpřímeného držení těla, se mi podařilo obsáhnout v rámci rozsahu 

diplomové práce nejdůležitější fakta této problematiky, utřídit jednotlivé poznatky v rámci 

teoretické části, zorganizovat stabilometrické měření u cíleně vybrané výzkumné skupiny 

myopů, která se shodovala v maximu znaků potřebných pro naše měření. V samotném závěru 

práce se mi podařilo vyhodnotit výsledky a posoudit jednotlivé části této práce. Všechny 

úkoly práce byly tak splněny. Během vyhodnocování výsledků pozic se zrakovou korekcí 

a bez ní jsem nedospěla k jednoznačnému závěru. Každá měřená modifikace vzpřímeného 

stoje kladla různé nároky na stabilizaci této polohy. V rámci vyhodnocování výsledků bylo 

potřebné rozlišit bipedální stoj a unipedální stoj. Během bipedálních pozic totiž probandi 

zavírali oči a výsledky těchto pozic se projevily jako důležitý faktor při vyhodnocování. 

Platilo pravidlo - pokud se proband se zavřenýma očima zlepšil, dosáhl lepšího výsledku 

i v pozici bez zrakové korekce oproti pozici s otevřenýma očima s optimální zrakovou 

korekcí. Je třeba dodat, že byla testována rovnou těžší varianta stoje a to úzký stoj, 

neočekávala jsem, že by v širokém stoji měli probandi problém se stabilizací této polohy. 

Během udržování vertikální polohy na jedné dolní končetině jakož posturálně nejnáročnější 

pozici bylo jediným ztížením podmínek odstranění zrakové korekce, probandi nezavírali oči. 

Nicméně odstranění této optimální zrakové korekce nahrazující normální zrakovou ostrost 

stačilo k tomu, aby se mi potvrdil můj předpoklad, že probandi v této pozici vykazovali 

známky zhoršené stability. Ve své práci jsem se zaměřila na udržování rovnováhy 

ve statických pozicích, ale jistě by bylo vhodné zařadit v rámci vyšetření i dynamické činnosti 

jako například chůzi, kdy zrak slouží i k orientaci v prostoru a velkou roli hraje právě 

posturální svalová aktivita udržující vzpřímenou polohu těla. Zdánlivě podobnou situací, by 

bylo měření statické pozice, kdy by ale probandi pozorovali pohybující se objekt. Za úvahu 

by stála i případná realizace daného měření u osob plně vidoucích, kterým by se zraková 

ostrost měnila různými podmínkami měření – například nevhodná zraková korekce. 

Naznačeným směrem se mohou ubírat další výzkumné studie. 
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