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Abstrakt 

Cíl práce: Cílem práce bylo pokusit se zjistit možnosti ovlivnění klinického stavu 

pacientů trpících nekompletní míšní lézí pomocí terapeutického videa 

z pohledu první osoby přehrávaného pomocí helmy na virtuální realitu. 

Metody: Výzkumu se zúčastnilo 22 probandů (15 mužů a 7 žen) mezi 27 a 76 lety 

(průměrný věk 55±14 let) z řad klientů Rehabilitačního ústavu (RÚ) 

Kladruby. Probandi byli rozčleněni do dvou homogenních a stejněčetných 

skupin. Kontrolní skupina podstupovala standardní rehabilitační program dle 

plánu RÚ Kladruby. Výzkumné skupině kromě toho bylo denně, v celkovém 

počtu 30 aplikací, přehráváno terapeutické video pomocí helmy na virtuální 

realitu. Klinický stav před výzkumem a po něm byl hodnocen pomocí 

standardizovaného vyšetření ASIA impairment scale, kde sledovanou 

proměnnou byl součet motorických bodů pro dolní končetiny. Vstupní 

i kontrolní měření prováděl odborný, kvalitně proškolený kladrubský 

personál, vždy lékař. Z rozdílu mezi vstupními a výstupními hodnotami 

a délce pobytu v RÚ byla stanovena míra relativní změny klinického stavu 

oproti stavu předchozímu za jeden měsíc pobytu v ústavu. Pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu byly zjišťovány případné korelace 

výsledků s věkem probandů, dobou od vzniku míšní léze probandů a dobou 

strávenou v RÚ.  

Výsledky: Výsledný průměr relativní změny klinického stavu oproti stavu předchozímu 

za jeden měsíc pobytu v ústavu vyšel pro kontrolní skupinu 10,53% se 

směrodatnou odchylkou 6,59% a variačním koeficientem 0,63. Pro skupinu 

výzkumnou pak byl výsledek 28,31% se směrodatnou odchylkou 27,84% 

a variačním koeficientem 0,98, což je přibližně trojnásobně více oproti 

skupině kontrolní. Ze zjišťovaných korelací byla prokázána pouze středně 

silná až silná negativní korelace mezi relativní změnou klinického stavu za 

jeden měsíc pobytu a dobou strávenou v RÚ pro výzkumnou skupinu. 

Klíčová slova: virtuální realita, míšní léze, HMD, zrcadlové neurony 



 
 

Abstract 

The aim of the study: The aim of this work is to find out the possibilities to influence 

the clinical state of the patients suffering with incomplete spinal 

cord lesion syndrome with the help of a therapeutic video played 

through a virtual reality helmet. 

Methods: The research was conducted with 22 probands (15 males and 7 females) aged 

between 27 and 76 years (the average age of 55±14 years) from the client of 

Rehabilitation Centre Kladruby. The probands were divided into two 

homogenised groups with the same number of members. The control group 

received a standard rehabilitation programme set by the Rehabilitation 

Centre. The research group followed the same plan but in addition to this, 

they were given helmets, and a video with virtual reality was played daily on 

the total of 30 occasions. The clinical state before conducting the research 

and after was evaluated using the standard test ASIA impairment scale where 

the observed transformation was the total of motoric points for the lower 

limbs. Initial and final examination was conducted by professional and highly 

trained staff at Kladruby, always doctors. The variance between the initial 

and the final examination results and the length of stay at the centre were 

used to set the relative transformation of the clinical state in comparison with 

the previous clinical state after a month in the centre. With the help of 

Pearson correlation coefficient, the correlation between the age of probands, 

the initial diagnosis and the time spent in the rehabilitation centre. 

Results: The average result of the relative change of the clinical state during one month 

for the control group was 10,53% with deviation of 6,59% and variable 

coefficient of 0,63. The research group’s results were almost threefold 28,31% 

with deviation of 27,84% and a variable coefficient 0,98. The only confirmed 

correlation was a medium to strong negative correlation between the results 

and the period spent in the rehabilitation centre for the research group. 

Key Words: virtual reality, spinal cord lesion, HMD, mirror neurons 
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Seznam použitých zkratek 

 

2D  - dvoudimenzionální 

4k  - 4 kilo 

6MWT  - 6 minute walk test 

10MWT - 10 meter walk test 

AIS  - ASIA impairment scale 

ARAT  - action research arm test 

ARO - anesteziologicko-

resuscitační oddělení 

ASIA - American spinal injury 

association 

ATP  - adenosintrifosfát 

BBS  - Berg balance scale 

BCCT - bimanual circle-line 

coordination task 

BPP - bazální programy a 

podprogramy 

C  - cervikální 

CMP  - cévní mozková příhoda 

CNS - centrální nervový 

systém 

COP  - center of pressure 

CT  - computer tomography 

DKK  - dolní končetiny 

EEG  - elektroencephalografie 

EMG  - elektromyografie 

FES - funkční elektrická 

stimulace 

FIM - functional 

independence measure 

fMRI - funkční magnetická 

rezonance 

FM-UE - Fugl-Meyer-upper 

extremity 

FN  - fakultní nemocnice 

FTVS UK - Fakulta tělesné výchovy 

a sportu Univerzity 

Karlovy 

GB  - gigabyte 

H  - hypotéza 

HK  - horní končetina 

HKK  - horní končetiny 

HMD  - head mounted display 

IMF - intention controlled 

myofeedback 

IMSOP - international medical 

standards of paraplegia 

ISCSCI-92 - international standards 

for neurological and 

functional classification 

os spinal cord injury 

JIP  - jednotka intenzivní 

péče 

KN  - krajská nemocnice 

L  - lumbální 

LEMS - lower extremities motor 

score 

LORETA - low resolution brain 

electromagnetic 

tomography 

MEG  magnetoencephalografie 
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MEP - motorické evokované 

potenciály 

MRI  - magnetická rezonance 

NRS  - numerical rating scale 

PET - pozitronová emisní 

tomografie 

PNF - proprioceptivní 

neuromuskulární 

facilitace 

POV  - point of view 

QIF - quadruplegia index of 

function 

RÚ   - rehabilitační ústav 

S  - sakrální 

SCIM - spinal cord 

independence measure 

S.E.T.  - sling exercise therapy 

SF-MPQ - short-form McGill pain 

questionnaire 

sLORETA - standardized low 

resolution brain 

electromagnetic 

tomography 

SSEP - somatosenzorické 

evokované potenciály 

Th  - thorakální 

Th-L  - thorakolumbální 

ÚN   - ústřední nemocnice 

VR  - virtuální realita
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1  Úvod 

 Díky obrovskému technologickému rozmachu dnešní doby, již výpočetní 

technika pokročila tak daleko, že jsme pomocí ní schopni velmi přesvědčivým 

způsobem vygenerovat virtuální prostředí. Snad kromě chuti již dokážeme ošálit 

všechny smysly a pro lidský mozek tak nasimulovat téměř kompletní a téměř dokonalý 

a přesto ve skutečnosti neexistující svět. Ve virtuální realitě (dále jen VR) jsme již nyní 

schopni nejen si prohlížet fotografie, ale i se pohybovat a často i s nereálným prostředím 

interagovat a měnit ho. Jakým způsobem VR ovlivňuje náš organismus (kromě míry 

zábavnosti při hraní počítačových her), pro nás ovšem zůstává stále spíše otázkou. 

Pouze velmi málo studií se zabývalo těmito vlivy nereálného prostředí na člověka 

a většinou se autoři shodují na tom, že VR vliv má a to poměrně značný. Jaké všechny 

důsledky by z toho mohly plynout je ovšem stále předmětem budoucích výzkumů.  

 Poranění míchy je velmi častou sekundární součástí (asi kolem 40%) úrazů 

páteře. Incidence míšních lézí se ve vyspělých zemí udává asi kolem 20 případů na 

1 milion obyvatel na rok, což jenom pro Českou republiku znamená asi 200 případů 

ročně. Asi ze tří čtvrtin jsou míšní léze zapříčiněny skokem nebo pádem z výšky a jedná 

se především o mladé lidi v produktivním věku. Častěji se jedná o léze nekompletní, 

v klinickém obraze tedy zůstává zachována částečná neurologická funkce pod 

segmentem léze.   

 Většina lidí ve vyspělých zemích je hrdými majiteli inteligentních telefonů, které 

velmi často a ráda používá k natáčení a přehrávání videí. Tato videa jsou často natočena 

z pohledu první osoby a při jejich sledování tak divák přirozeně ‚usedá‘ do těla 

kameramana. Každý z nás má tedy jednoduchou možnost se při sledování takovýchto 

videí dostat do virtuální reality a prožívat ji spolu s aktéry snímku. Přičteme-li k tomu 

snadnou dostupnost (v řádech stovek korun) takzvaných head-mounted displejů (HMD), 

díky kterým se ze dvojrozměrného záznamu snadno stane trojrozměrný, může si dnes 

‚dovolit‘ virtuální realitu opravdu téměř každý. 

 Ve své práci jsem se pokusil těchto faktů využít a pokusit se pomocí 

videomateriálu z pohledu první osoby přehrávaného v HMD ovlivnit klinický stav 

pacientů s nekompletní míšní lézí. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2  Poranění páteře a míchy 

 

2.1  Patogeneze 

 Při poraněních páteře vychází jejich klasifikace také z toho faktu, do jaké míry 

jsou fragmenty nebo nestabilní segmenty sto ohrozit integritu míchy a míšních kořenů. 

Dále tato klasifikace vychází z třísloupcové teorie páteře, kdy tato je tvořena třemi 

ventro-dorsálně uspořádanými sloupci. První, přední, sloupec je tvořen ventrálními 

částmi obratlových těl a meziobratlových plotének a předním longitudinálním vazem. 

Střední sloupec se pak skládá ze zadních částí těl obratlů a meziobratlových plotének 

a zadního podélného vazu. A konečně zadní sloupec je tvořen osteoligamentózním 

komplexem (obratlovými oblouky a výběžky, meziobratlovými klouby a pedikly a na 

ně se upínajícími vazy) (Náhlovský, 2006). 

 Hovoříme-li o poranění páteře, máme tím na mysli poranění obratlů, vazů, 

meziobratlových plotének a kloubů a jejich různé kombinace. V klasifikaci se užívá 

rozlišení na stabilní a nestabilní léze. Poranění jednoho páteřního sloupce je zpravidla 

lézí stabilní, dvou a více sloupců pak častěji nestabilní. Při poranění zadního sloupce je 

nejvíce ohrožena mícha a míšní kořeny a dojde-li také ke vzniku neurologického 

deficitu, pak vždy hovoříme o této lézi jako o nestabilní. Množství a míra poranění 

páteřních sloupců a páteřních segmentů a také z toho vyplývající stabilita či nestabilita 

léze jsou hlavními rozhodovacími prvky pro stanovení léčebného postupu 

(konzervativní, nebo operační terapie) (Náhlovský, 2006). 

 

2.2  Vyšetření a terapie 

 Pro využití zobrazovacích metod vycházíme z několika hlavních ukazatelů. 

V první řadě je to působení značné zevní síly do oblasti zad (pád z výšky, autonehoda, 

náraz těžkého předmětu apod.) udávané v anamnéze a dále z klinického obrazu ve 

smyslu bolesti v oblasti páteře a případného neurologického deficitu. Pro zobrazení 
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oblasti a ozřejmění si míry poškození tkání používáme mimo rentgenologického 

a skiagrafického vyšetření také CT (computer tomography) s vyšší přesností 

a rozlišovací schopností a především zobrazení magnetickou rezonancí, která je schopna 

ukázat také na poranění měkkých tkání včetně krvácení do nich i páteřního kanálu 

(Náhlovský, 2006). 

Pro volbu operační léčby je jednoznačným ukazatelem nestabilní poranění 

s vyjádřeným neurologickým deficitem. V takovýchto případech přistupujeme 

k chirurgickému zákroku s cílem akutní dekomprese páteřního kanálu a stabilizace 

páteře. Operatér při této terapii vychází ze tří základních principů, které musí být vždy 

dodrženy. A těmi rozumíme: zabránění dalšího zhoršení míry neurologického deficitu; 

vytvoření optimálních podmínek pro návrat funkce jednotlivých struktur a segmentů 

a konečně stabilizace, repozice a dekomprese kostěných struktur a fragmentů jako 

prevence následných komplikací. Pro následnou rehabilitační léčbu u pacientů 

s poraněním míchy má velký význam provedení akutní dekomprese s následkem 

udržení postavení segmentů páteře vůči sobě a zabránění kyfotizace. Pro obnovení 

porušené statiky a především stability páteře se používá stabilizačních chirurgických 

výkonů s využitím kovových (převážně titanových) implantátů, dlah, šroubů a dalšího 

materiálu. Rozlišujeme stabilizaci páteře z přední a zadní strany. Při stabilizaci se 

snažíme docílit úplného znemožnění pohybu mezi dvěma či více segmenty. Toho 

můžeme dosáhnout pouze kostním srůstem (spondylodézou) a z toho důvodu se při 

chirurgickém výkonu mezi jednotlivé obratle vkládají kostní štěpy, aby k popsané déze 

mohlo dojít (Náhlovský, 2006). 

 

2.3  Mechanismus poškození páteře a míchy 

 Jelikož jsou tyto dvě struktury velmi blízce anatomicky spjaty, dochází v 15-

40% případů poranění páteře také k poranění míchy. K samostatné lézi míchy bez 

přídatného poranění kostěných struktur páteře dochází pouze velmi zřídka a to nejčastěji 

mechanismem bodných (velmi úzkým předmětem) či střelných (častěji dochází 

k roztříštění obratle) ran. Za nejčastější příčinu míšních lézí považujeme traumatické 

poranění páteře se sekundárním následkem míšní léze. Podle četnosti výskytu lézí 

můžeme za nejvíce náchylný úsek páteře považovat páteř krční, která bývá poraněna až 
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ve 42% případů, dále páteř hrudní s incidencí až 30% a v poslední řadě páteř bederní, na 

kterou připadá asi 28% případů (Náhlovský, 2006).  

Jako jednoznačně nejčastější  příčina traumat v hrudní a bederní páteři se 

popisuje mechanismus pádu z výšky s incidencí až 70%, dále poranění při autonehodě 

(k těm dochází v asi 20% případů) a na okraji stojí úrazy sportovní, úrazy v domácnosti, 

působení přímých sil (střelná a bodná zranění, přímé údery těžkým předmětem na páteř 

zezadu a další) a v neposlední řadě se setkáváme s příčinami poškození míchy jako jsou 

vrozené vývojové vady a degenerativní onemocnění nervových i okolních struktur, 

zánětlivá onemocnění, míšní ischemie a hemoragie, primární či sekundární nádorová 

onemocnění, autoimunitní onemocnění a další. Ve vyspělých zemích se četnost udává 

zhruba 20 případů na 1 milion obyvatel (podle některých studí 13-33 případů na 

1 milion obyvatel), přičemž muži jednoznačně převažují vůči ženám v poměru 4-5:1 

(Blumer, Quin, 1995; Náhlovský, 2006; Pfeiffer, 2007). 

Jelikož je v oblasti hrudní páteře (úroveň Th1-Th10) kanál, kterým probíhá 

mícha, velmi úzký, dochází při kompresních a tříštivých zlomeninách obratlových těl, 

oblouků a výběžků často ke vzniku míšní léze vlivem posunu těchto fragmentů do 

páteřního kanálu. Za nejčastější mechanismus vzniku fraktur páteře v Th-L oblasti 

považujeme axiální a flekční tlak, při kterém vznikají tříštivé a kompresní fraktury 

obratlových těl a oblouků s distrakční tendencí v zadním sloupci páteře. O poznání 

méně častým mechanismem vzniku zlomenin je pak hyperextenční pohyb (Náhlovský, 

2006).  

Dále rozdělujeme poranění míchy na primární a sekundární. Za primární 

mechanismus léze považujeme přímý tlak na míchu kostěnou strukturou či kostěným 

fragmentem při zlomeninách páteře. K laceraci a tím k anatomickému přerušení míchy 

dochází vlivem tlaku ostrého kostěného fragmentu na míchu při tříštivých zlomeninách 

obratlových těl nebo oblouků, při luxacích a posunech jednotlivých obratlů vůči sobě 

o více, než-li je šíře páteřního kanálu, při střelných a bodných zraněních a podobně. Za 

sekundární míšní lézi pak považujeme přirozené autodestrukční změny následující po 

samotném primárním poškození okolních struktur (Náhlovský, 2006). 
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2.4  Míšní šok 

Pod pojmem míšní šok se rozumí patologické přerušení vedení všech aferentních 

i eferentních nervových impulsů míchou kaudálně od poškozeného (poraněného) 

segmentu. Míšní šok vzniká většinou následkem kombinace několika spouštěcích 

mechanismů. V první řadě dojde-li k otoku okolních tkání a tím k ischemii a také 

k vyplavení zánětlivých mediátorů, které fyziologicky blokují přenos vzruchů 

nervovými vlákny. Sekundární míšní léze, která vzniká na základě těchto pochodů se 

projeví jako snížení krevní i mízní cirkulace a míšní edém, který může zasahovat i do 

několika kaudálnějších segmentů a tím narušovat jejich funkci. Na buněčné úrovni 

dochází ke ztrátě logistické funkce, snížení přísunu živin a tím k vymizení produkce 

ATP a nervová buňka následně umírá (Kříž, 2006; Náhlovský, 2006; Wendsche, 2005).  

 

Míšní šok je dle Kříže (2006) a Wendcheho (2009) charakterizován:  

 Chabou či pseudochabou plegií distálně od míšní léze  

 Globální anestezií (ztráta všech druhů citlivosti)  

 Nepřítomností reflexů (areflexie)  

 Poruchou vegetativních funkcí pod úrovní poškození  

 Poruchou termoregulace  

 Střevní atonií (neschopnost udržet stolici)  

 Poruchou vylučovací funkce ledvin  

 Areflexií močového měchýře (permanentní inkontinence)  

 Poruchou autoregulace cévního řečiště  

 Poruchou funkce tělních žláz 

 Posunem elektrolytické rovnováhy  

 Zvýšením hladiny cukru v krvi (hyperglykémie) 
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Nejčastěji udávaná doba trvání míšního šoku je kolem šesti týdnů, ale pohybuje 

se v rozmezí od několika dnů do několika měsíců. Při jeho odeznívání dochází postupně 

k opětovnému návratu svalového tonu (ovšem převažuje tonus flexorů nad extenzory 

a z toho vyplývá typické semiflekční držení končetin). Postupně se objevují 

šlachookosticové i kožní reflexy při stále přetrvávající hyporeflexii, objevují se iritační 

pyramidové jevy a míšní automatismy a pomalu nastupuje spasticita svalů pod místem 

léze. Výše uváděné poruchy hybnosti a citlivosti přetrvávají i nadále pod úrovní léze, na 

postižených končetinách se cévy kontrahují, kůže je suchá a chladná a u pacientů je 

přítomna ortostatická hypotenze (náhlé snížení tlaku při posazení, postavení, či pohyb 

HKK ve vyšších polohách) (Kříž, 2006; Malý, 1999; Wendsche, 2005). 

Při zvýšeném tlaku v močovém měchýři nebo při podobném dráždění v dutině 

břišní může docházet k reakci ve smyslu autonomní dysreflexie, což jest závažný život 

ohrožující stav s náhlým a výrazným zvýšením krevního tlaku, bolestí hlavy, možnou 

ztrátou vědomí, zarudnutím, pocením a dalšími příznaky. K těmto komplikacím může 

docházet u pacientů s míšní lézí nad šestým hrudním obratlem (Kříž, 2006; Wendsche, 

2005). 

Jako běžné komplikace u pacientů s míšními lézemi se udávají riziko vzniku 

dekubitů, dechové obtíže (z důvodu dysfunkce svalů hrudníku a břicha a tím celkové 

dechové i posturální souhry trupových svalů), poruchy peristaltiky, bolesti (a to 

i v denervovaných končetinách a oblastech), heterotopické osifikace, poruchy 

metabolismu, poruchy močení, poruchy termoregulace a sexuálních funkcí, psychické 

změny (z toho důvodu se v terapii často přistupuje k relaxačním technikám) a další. 

Velmi častým k poranění míchy přidruženým onemocněním je  osteoporóza z důvodu 

imobilizace a inaktivity. Té se dá bránit včasnou a šetrnou fyzioterapií, vertikalizací, 

cvičením na přístrojích typu MotoMed či Lokomat a podobně. Jako samostatná kapitola 

komplikací stojí spasticita. Jedná se o patologické mimovolně přetrvávající zvýšení 

svalového tonu. Dochází k ní z důvodu chybějícího inhibičního vlivu vyšších struktur 

(CNS) nervového systému a pozitivně či negativně ji ovlivňují vnitřní (nitrobřišní tlak, 

náplň močového měchýře, infekční onemocnění,...) a vnější (teplota a tlak vzduchu, 

hluk,...) faktory. Spasticitu lze v pozitivním slova smyslu ovlivnit použitím facilitačních 

technik v časných fázích onemocnění (Kříž, 2006; Malý, 1999).   
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2.5  Klinický obraz míšní léze 

 Klinický obraz při poranění míchy se plně odvíjí od výše narušeného segmentu 

a od míry transverzálního rozsahu. Hovoříme tedy o takzvané vertikální (podle výše) 

a horizontální (podle rozsahu) topice. Z hlediska horizontální topiky rozlišujeme léze na 

kompletní při úplném přerušení míchy v celém jejím průřezu a inkompletní při částečně 

zachovalých motorických či senzitivních funkcích pod místem léze. Mezi inkompletní 

léze můžeme zařadit Brown-Séquardův syndrom, syringomyelitycký syndrom, syndrom 

a. spinalis anterior, syndrom zadních provazců míšních, syndrom míšního epikonu, 

syndrom míšního konu a syndrom kaudy equiny. Úplné anatomické přerušení míchy se 

vyskytuje výrazně méně často oproti lézím inkompletním. Z funkčně anatomického 

hlediska pak rozdělujeme klinické příznaky na dysfunkce motorické, senzitivní 

a autonomní funkce (Kříž, 2006; Wendsche, 2005). 

 Motorické dysfunkce se projevují při poruše motorických neuronů v úrovni 

předních rohů míšních periferní chabou parézou na trupu či končetinách. Při lézi 

descendentních motorických míšních drah dochází na periferii naopak ke zvýšení 

svalového tonu a vzniku centrální spastické parézy (Kříž,2006; Wendsche, 2005).  

 Senzitivní dysfunkce ve smyslu ipsilaterální a segmentální poruchy citlivosti 

všech kvalit se vyskytuje při lézích v oblasti vstupní zóny zadních kořenů míšních 

a v oblasti zadních rohů míšních. K poruchám hrubé kožní citlivosti, termického 

a algického čití provazcového a kontralaterálního typu dochází při lézi v oblasti 

předních a postranních ascendentních provazců obsahujících tractus spinothalamicus. 

Naproti tomu porušená propriocepce a diskriminační čití ipsilaterálně či v provazcovém 

typu značí lézi zadních provazců míšních (Kříž, 2006; Wendsche, 2005). 

 Autonomní dysfunkce se nejčastěji projevují, respektive klinicky nejvýraznější 

jsou mezi poruchami mikce a defekace také poruchy sexuálních funkcí, dále zornicové 

poruchy a poruchy regulace vazomotoriky. Tyto uvedené příznaky jsou způsobeny 

jednak porušenou funkcí centrálních drah, které ovlivňují pregangliové autonomní 

neurony, a dále také lézí pregangliových sympatických neuronů (v segmentech C8 – 

Th3) a pregangliových parasympatických neuronů (v segmentech S2 – S4) (Kříž, 2006; 

Wendsche, 2005). 
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2.6  Klasifikace míšních lézí dle úrovně poškozeného segmentu 

 Podle konkrétní úrovně nervového systému se dělí motorické poruchy na 

periferní, centrální a smíšené parézy popřípadě plegie. Při poruchách smíšených dochází 

k poruše jak periferního motoneuronu, tak také tractus kortikospinalis. Podle výše míšní 

léze pak rozlišujeme pentaplegii, tetraplegii, paraplegii, hemiplegii a monoplegii 

(případně paréza ve všech předchozích typech) a to jak centrální, periferní, tak 

i smíšenou (Ambler, 2011; Malý, 1999). 

 Pentaplegie je definovaná, jako porucha funkce míšní v úrovni nad segmentem 

C4. Kvůli poruše plexus cervicalis a obou nervus phrenicus je pentaplegie považována 

za velmi závažné poranění (Ambler, 2011; Faltýnková, 2004). 

 Kvadruplegie vzniká následkem poranění (míšní léze) horní míšní (krční) 

intumescence a dochází při ní k paréze horních a plegii dolních končetin. Jelikož jsou 

při kvadruplegii postiženy také přední rohy míšní a tedy těla periferních motoneuronů, 

objevuje se zde také obraz chabé periferní parézy (hyporeflexie, hypotonie a hypotrofie 

až atrofie svalů) (Ambler, 2011; Faltýnková, 2004). 

 

Obr. 1 Klinický obraz v závislosti na výši míšní léze (Převzato z: Roth, 2009) 

 Paraplegii rozlišujeme na vysokou (spíše v oblasti hrudní páteře) a nízkou (spíše 

v oblasti přechodu z hrudní do bederní páteře), vždy se však jedná o poškození míchy 
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pod úrovní segmentu Th2 (respektive C8) a nejsou tedy vůbec postiženy horní 

končetiny, pouze dolní. Schopnost ovládat svaly trupu a tedy udržet stabilní sed záleží 

čistě na výši léze. Je-li léze lokalizována v dolní míšní (bederní) intumescenci 

(segmenty L1 – S2) projevuje se klinickým obrazem paraparézy dolních končetin 

(Ambler, 2011; Faltýnková, 2004).  

 

2.7  Mícha a možnosti její regenerace 

 V součastnosti převládá názor, že mícha jako taková má přirozeně schopnost 

jisté regenerace. Novější výzkumy vyvrátily dříve široce rozšířenou domněnku, že 

poškozená mícha již následně po úrazu nevykazuje zlepšení a tedy neregeneruje. Je 

ovšem jisté, že v době po míšní lézi nedochází k úplnému uzdravení ani plné obnově 

funkce. K výraznému ‚skoku‘ vpřed ve smyslu zlepšení funkce dochází po několika 

týdnech od úrazu, kdy postupně odeznívá míšní šok a klinický obraz se posouvá až 

o několik segmentů výše. Každé další následné zlepšení pak již závisí čistě na míře 

poškození míchy a především na intenzitě a kvalitě fyzioterapeutické péče. Standardně 

se udává, že k nejvýraznějšímu posunu dochází do uplynutí 6 až 8 měsíců od vzniku 

míšní léze. I po dvou letech však nejsou známky dalších pokroků výjimkou. Obecně 

platným pravidlem však zůstává, že s narůstajícím časem bez jakéhokoli zlepšení 

v oblasti motoriky či senzitivity klesá pravděpodobnost dalšího podstatného zlepšování 

stavu pacienta (Faltýnková, 2004). 

 Ze studií pánů Batisty (2014), Brauna (2014) a Makiho (2013) vychází, že 

i vyzrálý centrální nervový systém (ve smyslu diferenciovaných buněk) je schopen 

určitého stupně regenerace. Přestože výsledky těchto i podobných výzkumů jsou velmi 

variabilní, můžeme s jistotou tvrdit, že v určitém procentu případů lze do značné míry 

ovlivnit následný klinický obraz pacientů po míšní lézi (data sbírána při výzkumech na 

laboratorních krysách i lidech). Při použití kmenových buněk respektive jejich 

implantaci do místa poranění ve snaze jej ‚přemostit‘ a podpořit tak opětovný růst 

axonů může dojít k jejich napojení na přerušenou část. Je ovšem důležité nasměrovat 

kmenové buňky tak, aby vytvořily dostatečné ‚zázemí‘ oligodendrocytů potřebné pro 

regenerační pochody. Stejně tak důležitý je také proces neorevaskularizace, který musí 

v optimálním případě kmenové buňky také zajistit. Zároveň je zapotřebí zaručit 

inaktivaci růstových inhibitorů jako jsou například sebedestrukční imunitní buňky. 
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Takováto terapie míšní léze za použití kmenových buněk musí být vždy aplikována co 

možná nejdříve po vzniku poranění (v řádech hodin až desítek hodin) (Goel, 2016).    

 

2.8  Vyšetřovací metody a postupy u míšních lézí 

 Chceme-li zvolit vhodné a cílené rehabilitační metody a postupy ve snaze 

pacientovi co nejkvalitněji, nejrychleji a v co možná největším rozsahu navrátit zpět 

funkci poškozených svalů, musíme nejprve provést velmi podrobné vyšetření 

aktuálního stavu pacienta. V první řadě saháme po klasickém neurologickém vyšetření 

pro jasné stanovení rozsahu neurologického deficitu. Můžeme využít například 

protokolu ASIA (American Spinal Injury Association) a Frankelovy škály. Dále je 

vhodné využít různých vyšetřovacích postupů pro zhodnocení funkčního stavu pacienta, 

jeho soběstačnosti a schopnosti přesunů, či lokomoce, jeho psychického stavu 

a podobně. Pro určení míry zlepšení nebo zhoršení stavu pacienta v průběhu 

fyzioterapeutické péče a tím k určení správnosti zvolených léčebných postupů je 

důležité všechna vyšetření pravidelně opakovat a dokumentovat (Kříž, Chvostová, 

2009). 

 

2.8.1  ASIA protokol – neurologické vyšetření 

 Vyšetření podle protokolu American Spinal Injury Association využíváme pro 

mezinárodně standardizované určení neurologické úrovně (výše segmentu) a rozsahu 

(míře poškození) míšní léze (Kříž, Chvostová, 2009). 

 Protokol ASIA vznikl ve své prvotní podobě již v roce 1982 pod rukama 

pracovníků American Spinal Injury Association ve spojených státech amerických. 

Jednalo se o pokus vytvořit mezinárodní standardizovaný systém pro hodnocení 

a klasifikaci pacientů s míšními lézemi ať už poúrazovými nebo způsobenými jiným 

onemocněním. Od svého vzniku prošel protokol mnoha úpravami vždy za účelem 

zvýšení kvality měřícího nástroje, zlepšení reliability a usnadnění jeho využívání 

terapeuty. Největší změny byly na ASIA protokolu provedeny v roce 1992, kdy tento 

prošel schválením společností International Medical Society of Paraplegia (IMSOP), 

a vzniknuvší dokument dostal název International Standards for Neurological and 
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Functional Classification of Spinal Cord Injury (ISCSCI-92). Důvodem pro provedení 

úprav v roce 1992 byly množící se připomínky a dotazy k některým nejasným nebo 

nejednoznačně definovaným bodům protokolu od široké odborné veřejnosti osob 

zabývajících se problematikou míšních lézí. V roce 1994 byl pak vydán ‚Komisí 92‘ 

výukový manuál čítající 143 stran s přiloženými 4 videokazetami, který měl sloužit pro 

ujasnění nesrovnalostí a výuku nových pracovníků v provádění vyšetření a klasifikace 

pomocí ISCSCI. Následně byla asociací ASIA ustanovena další komise, která má za 

úkol shromaždovat data z klinických pracovišť a pravidelně (minimálně každé dva 

roky) aktualizovat mezinárodní standard a odstarňovat z něj další nepřesnosti. S každou 

další aktualizací pak autoři standardu vyzývají odbornou veřejnost k zasílání jakýchkoli 

dat, kritických připomínek či nesrovnalostí, které by vedly ke zvýšení validity 

a reliability měřícího nástroje (Maynard, 1997). 

 International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal 

Cord Injury jsou pravidelně se svolením American Spinal Injury Association 

překládány do dalších jazyků a tím zpřístupňovány dalším a dalším pracovníkům ve 

zdravotnictví po celém světě. Jako příklad můžeme uvést článek Berrina Gündüze 

z roku 2015 ASIA Update-ASIA Impairment Scale: Level Determination, 

Classification, and Case Examples, ve kterém předkládá oficiální podobu tureckého 

překladu vyšetřovacího protokolu a jasně ustanovuje konkrétní specifika a výjimečnosti 

této verze (Gündüz, 2015).  

 

Vyšetření neurologické úrovně míšní léze  

 Pro stanovení motorické úrovně míšního poranění se využívá vyšetření 

takzvaných klíčových svalů. Každý jeden klíčový sval je inervován z konkrétního 

míšního segmentu a při snížené síle daný sval jasně odkazuje na určitý míšní segment. 

Rozlišujeme 10 párů klíčových svalů (5 pro horní a 5 pro dolní končetinu), které náleží 

k segmentům C5 – Th1 a L2 – S1 (pro segmenty C1–C4, Th2–L1 a S2–S5 se výše 

motorického deficitu určuje souhlasně s výší senzitivního deficitu pomocí vyšetření 

čití). Analogicky k vyšetření svalové síly dle Jandy vyšetřujeme každý z klíčových 

svalů v konkrétní přesně popsané poloze a přiřazujeme mu stupeň síly 0-5 (kdy 0 je 

nejhorší a 5 nejlepší) podle míry motorických dovedností. Za motorickou úroveň míšní 
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léze pak považujeme segment, jehož klíčový sval vykazuje stupeň svalové síly alespoň 

3 a zároveň pokud sval pro segment vyšší vykazuje stupeň 5 (Kříž, Chvostová, 2009).  

 Senzitivní úroveň míšní léze pak podobně jako motorickou určujeme pomocí 

osmadvaceti párů takzvaných klíčových bodů. Pro každý jeden míšní segment je určen 

jeden pár klíčových bodů (v odpovídajícím dermatomu pro pravou a levou stranu těla) 

a v těchto se vyšetřují všechny druhy čití rozdělené do dvou skupin (modalit). Za první 

modalitu považujeme lehký dotyk a diskriminační čití (ostrým nebo tupým předmětem), 

jako druhá modalita se udává silný tlak, teplo, chlad, polohocit a pohybocit. Za úroveň 

senzitivní léze považujeme segment, ve kterém zůstaly zachované všechny druhy čití 

v obou modalitách a to bilaterálně (Kříž, Chvostová, 2009).  

 Za celkovou úroveň míšní léze se pak považuje segment, ve kterém je taktéž 

bilaterálně zachovalá jak motorická tak senzitivní funkce (Kříž, Chvostová, 2009). 

 

Vyšetření neurologického rozsahu míšní léze 

  Škála ASIA Impairment Scale (zkráceně AIS) se používá ke stanovení rozsahu 

poškození míchy, které rozděluje do pěti stupňů označených písmeny A až E od nejtěžší 

poruchy funkce po nejlehčí. Stupeň AIS A označuje kompletní jak motorickou tak 

senzitivní míšní lézi, přičemž zůstává podmínkou nulová funkce segmentů S2-4 a to jak 

senzitivní, tak motorická. Pod stupněm AIS B rozumíme kompletní poruchu 

motorických funkcí pod úrovní léze a zachovalou funkci senzitivní pod úrovní léze a to 

segmenty S2-4 nevyjímaje. První ryze nekompletní (inkompletní) stupeň míšní léze je 

označen AIS C, kdy mimo (stejně jako u stupně AIS B) zachovalou senzitivní funkci je 

částečně zachovalá také motorická funkce a to v takovém rozsahu, že je většina 

klíčových svalů pod úrovní míšní léze na motorickém stupni nižším než 3. Jsou-li 

naměřené hodnoty většiny klíčových svalů pod neurologickou úrovní léze vyšší než 3, 

hovoříme o nekompletní lézi typu AIS D. A konečně stupeň AIS E označuje plně 

zachovalou jak motorickou tak senzitivní funkci ve všech klíčových bodech a všech 

klíčových svalů, ovšem může být přítomna přetrvávající porucha autonomních funkcí 

(Kříž, Chvostová, 2009).  
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Reliabilita a validita ASIA impairment scale (AIS) 

 Z podstaty věci vyplývá, že reliabilita tohoto měřícího nástroje může být jen tak 

vysoká, jako reliabilita subjektivně hodnoceného manuálního vyšetření svalové síly 

pacienta. V počátcích vývoje AIS byla některými výzkumy reliabilita uváděna jako 

‚velmi slabá‘, pouze v některých oblastech pak vycházela přijatelně vysoká (Donovan, 

1994). 

 Po provedení velkých změn v roce 1992 a vydání tištěného manuálu 

a videomanuálu bylo provedeno množství výzkumů testujících reliabilitu AIS. 

Například studie autorů Cohena a Bartka z roku 1994 zohledňující již novou 

standardizaci udává ‚intra-class corelaci‘ v oblasti senzorického i motorického testování 

v rozmezí hodnot 0.96-0.99. Pouze v oblasti měření lehkého doteku vykazuje tento 

výzkum horší reliabilitu (bez udání konkrétní hodnoty) a to pravděpodobně z důvodu 

variability vyšetřování různými terapeuty. Na základě tohoto výzkumu byla 

v následující aktualizaci standardu jasně vymezena pravidla pro vyšetřování lehkého 

doteku (Maynard, 1994).  

 Autoři Cohen a Bartko v roce 1994 provedli výzkum na 29 zdravotních sestrách 

a fyzioterapeutech v rámci farmaceutické studie o léčbě akutních míšních poranění, ve 

kterém sledovali ‚inter- a intra-rater‘ reliabilitu. Vyšetřující před provedením ani 

v průběhu měření nebyli poučeni a vyškoleni v klasifikaci ASIA impairtment scale, 

řídili se pouze pomocí tištěných výukových manuálů a videomateriálů. I přesto 

vykázala studie poměrně vysokou ‚inter-rater‘ reliabilitu v hodnotě 0.72 i ‚intra-rater‘ 

reliabilitu v hodnotě dokonce 0.84. Avšak pro nekompletní tetraplegii a paraplegii byly 

hodnoty velmi nízké, autoři udávají ‚inter-rater‘ reliabilitu v hodnotě 0.13 a ‚intra-rater‘ 

v hodnotě 0.20. Stanovení neurologické úrovně míšní léze vykázalo podle výsledků 

studie ‚o něco vyšší hodnoty‘, ne však plně uspokojivé. ‚Inter-rater‘ reliabilita pro 

určení senzorické úrovně léze se pohybovala v rozmezí hodnot 0.32 až 0.45 a úroveň 

motorického deficitu pak byla určována s reliabilitou v rozmezí hodnot 0.54 až 0.72. 

Jako výsledek této studie bylo zveřejněno doporučení k důkladnému proškolení 

v zásadách ASIA impairtment scale každého vyšetřujícího odborným pracovníkem. 

 Z poslední rešerše doktorky Vanessy Noonan dostupné online na webu Spinal 

cord injury research evidence vyplývají hodnoty reliability ještě vyšší než výše uvedené 

z roku 1994. Studie autora Savice a kolektivu z roku 2007 udává inter-rater reliabilitu 
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pro motorické funkce 0.999, pro lehký dotek 0.997 a pro píchnutí špendlíkem 0.988. 

Hodnoty ‚intra-rater‘ reliability pak zhodnocuje studie autora Marina a kolektivu z roku 

2008 a stanovuje je na 0.98 pro motorické funkce, 0.99 pro lehký dotek a v poslední 

řadě 0.99 pro píchnutí špendlíkem (Noonan et al., 2016). 

 Hodnotu validity nástroje ASIA impairtment score pak doktorka Noonan 

odvozuje od míry korelace s dalšími standardizovanými vyšetřeními rozsahu míšní léze 

či dalších funkčních testů běžně používaných u spinálních pacientů. Celkový závěr 

validity je podobně jako u reliability slovo ‚vysoká‘. Studie autora Yavuze a kolektivu 

z roku 1998 udává co se motorických schopností pacienta korelaci mezi ASIA 

Impairtment Scale (AIS) a Quadruplegia index of function (QIF) 0.91 a mezi AIS 

a Functional Independence Measure (FIM) taktéž 0.91. Autor Harkema a kolektiv pak 

v roce 2016 přidávají také hodnotu korelace mezi AIS a 6 Minute Walk Test (6MWT) 

0.64, dále mezi AIS a 10 Meter Walk Test (10MWT) 0.63 a v poslední řadě mezi AIS 

a Berg Balance Scale (BBS) 0.75 (Noonan et al., 2016). 

 

2.8.2  Vyšetření neurofyziologických funkcí 

 Vyšetření neurofyziologických funkcí má oproti standardnímu neurologickému 

vyšetření tu výhodu, že je možné jej využívat pro diagnostiku míry poškození funkce 

tkání již v časných fázích míšních lézí, nezřídka se po těchto vyšetřeních sahá již 

v období míšního šoku. Ve spolupráci s klinickým vyšetřením může poskytnout 

odborným pracovníkům velmi podrobný a přesný náhled na míru poškození míchy 

a především pomáhá lépe odhadnou následný průběh ve vývoji motorických, 

senzitivních i autonomních funkcí pacienta a možnosti dalších pokroků při terapii a to 

již v období míšního šoku, kdy bývá klinické vyšetření značně nepřesné. A bylo by 

záhodno po těchto vyšetřeních sahat také v průběhu následné péče na spinálních 

jednotkách i v rehabilitačních centrech pro sledování adekvátnosti a efektu terapie 

(Kříž, Chvostová, 2009). 

 MEP (motorické evokované potenciály) se používají pro mapování funkce 

motorických kortikospinálních míšních drah. Vyšetření evokovaných potenciálů 

v jednotlivých svalových skupinách je natolik přesné, že se spolehlivostí vyrovná 

běžných zobrazovacím metodám (Dušková, 2010). 
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 SSEP (somatosenzorické evokované potenciály) naproti tomu analogicky k MEP 

zaznamenávají integritu ascendentních senzitivních míšních drah, respektive integritu 

signálu jimi vedeného. SSEP zaznamenávají elektrickou aktivitu neuronů nejen na 

periferii, ale také v různých úrovních CNS a pomáhají tak rozlišit poruchy periferních 

a centrálních struktur nervového systému (Dušková, 2010).    

 EMG (elektromyografie) se pak používá při vyšetření úrovně míšních lézí 

obdobně jako SSEP pro lepší odlišení míry zastoupení periferního a centrálního 

nervového systému (Dušková, 2010). 

 

2.8.3  Stanovení míry soběstačnosti pacienta 

 Jednoznačně nejrozšířenějším nástrojem pro stanovení míry soběstačnosti 

(nezávislosti) pacienta je takzvaná škála SCIM (Spinal Cord Independance Measure), 

která zahrnuje 4 hlavní oblasti v životě pacienta s celkem 16 dotazy, které je potřeba 

zodpovědět a kterým je podle důležitosti pro pacientovu nezávislost udělen určitý počet 

bodů. V první oblasti dotazů se hodnotí sebeobslužné schopnosti a dovednosti jako je 

příjem potravy, koupel, oblékání a úprava zevnějšku. V této části je možno získat 

maximálně 20 bodů. Ve druhé oblasti zahrnující ovládání dechu a svěračů se klade 

důraz na ovládání močového měchýře a střev a schopnost používat toaletu s možností 

získat dohromady za tuto část 0 až 40 bodů. Další dvě části škály SCIM hodnotí 

schopnost pohybu a to jak přesuny v interiéru (na což je zaměřená třetí část) tak delší 

vzdálenosti v exteriéru (zaměření čtvrté části). Mobilitou v interiéru je myšlena mobilita 

na lůžku a přesuny z lůžka na vozík a z vozíku na toaletu. Ve čtvrté části se pak objevují 

dotazy na pohyb na krátkou vzdálenost (do 10 metrů), střední (10 – 100 metrů) i delší 

pohyb v exteriéru (nad 100 metrů), či na schopnost zdolat schody a dovednost přesunu 

z vozíku do auta. Ve dvou posledních částech je možnost získat dohromady až 40 bodů 

a celkové skóre plně samostatně fungujícího pacienta může být tedy až 100 bodů (Kříž, 

Chvostová, 2009).    
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2.9  Cíle, fáze, terapeutické postupy a metody následné péče po míšních 

lézích 

 

2.9.1  Cíle rehabilitačního procesu 

 Fyzioterapeutické působení by mělo cíleně a včas ovlivňovat zachovalé fyzické 

schopnosti a dovednosti pacienta po míšní lézi, aby celková ztráta funkce byla co 

možná nejvíce redukována. Vhodné fyzioterapeutické metody a prostředky se volí vždy 

tak, aby zohledňovaly a respektovaly aktuální zdravotní stav pacienta, aby zamezily 

vzniku či minimalizovaly důsledky sekundárních komplikací míšní léze, aby potlačily 

rozvoj disability pacienta a kladly důraz na maximální možnou soběstačnost 

a samostatnost jedince nejen v oblasti pohybu a sebeobsluhy ale i v dalších oblastech 

a kvalitách života (Malý, 1999).  

 V následné rehabilitační péči hraje roli velké množství lidí a specialistů a je 

velmi důležité, aby tento ‚rehabilitační tým‘ co možná nejlépe spolupracoval 

a navzájem si sdílel poznatky o jednotlivých pacientech. Hovoříme zde především 

o rehabilitačním lékaři, dále o neurologovi, neurochirurgovi, ortopedovi, urologovi, 

sexuologovi, internistovi, chirurgovi, plastickém chirurgovi, anesteziologovi a dalších. 

Komplexní rehabilitační péči ve velkých střediscích pak dotváří sociální pracovníci, 

psychologové, ortotici-protetici, logopedi, bioinženýři a další. Možná nejvýznamnější 

roli však hraje práce fyzioterapeutická a ergoterapeutická. Avšak pro optimální vývoj 

psychického i fyzického stavu pacienta je neméně důležitá přítomnost a sounáležitost 

rodinných příslušníků, přátel i kolektivu ostatních pacientů (Malý, 1999). 

 Při vytváření a sestavování rehabilitačního programu se přihlíží k jednotlivývm 

fázím ve vývoji onemocnění, ale především k informacím získaným ve vztahu ke 

konkrétním pacientům. Čím podrobnější a kvalitnější vyšetření a informace o pacientovi 

jsou k dispozici, tím kvalitněji a cíleněji zle sestavit rehabilitační program. 

S přihlédnutím k cílům programu v jednotlivých fázích onemocnění se mohou některé 

terapeutické postupy a techniky opakovat, kombinovat, doplňovat či prolínat, vždy je 

však nutná zpětná vazba o adekvátnosti terapie a možnost její případné změny. Všechny 

informace, na základě kterých se vybírá a sestavuje rehabilitační program, musí být 

získány jednoznačně objektivním posouzením funkčního stavu pacienta. Vybrané 
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terapeutické metody a postupy musí dosahovat maximálního možného efektu, ovšem při 

zachování efektu již dříve použitých technik. Vybraný terapeutický program je tedy 

vždy přísně individuální (Malý, 1999). 

 Hovoříme-li o terapeutickém programu u transverzálních míšních lézí, 

používáme výrazu komprehenzivní. Jedná se o interdisciplinární rehabilitační program, 

který vzájemně propojuje jednotlivé svoje rehabiliatční složky (tedy složku rehabilitace 

léčebné, sociální, pedagogické a pracovní). Všemi těmito dílčími prvky prostupuje 

psychologické působení na pacienta. Celá struktura rehabilitačního programu je stavěna 

na principech účelovosti, efektivity a eficience, to znamená, že mimo zlepšování stavu 

pacienta se přihlíží také k odpovídajícím nákladům na léčbu (Malý, 1999). 

 

2.9.2  Fyzioterapeutické metody a postupy v jednotlivých fázích onemocnění 

 Období po poškození míchy se od 18. června roku 2002 rozděluje podle 

Metodického opatření ministerstva zdravotnictví České republiky na čtyři jasně 

definovaná stádia. V každém stádiu nemoci je potřeba primárně dosáhnout konkrétního 

cíle a proto se přistupuje ke specifickým metodám a postupům. V následujících 

odstavcích jsou vypsány a stručně charakterizovány jednotlivé fáze onemocnění, jsou 

zde uvedeny primární cíle v daném období a nejčastější terapeutické prostředky, jichž je 

využíváno. 

 

Stádium 1a – fáze akutní (urgentní) 

 První z fází míšních lézí je časována v prvním až prvních dvou týdnech po 

vzniku obtíží, je charakteristická přítomností míšního šoku a pacient se v danou chvíli 

zpravidla nachází (je hospitalozován) na ARO nebo JIP spondylochirurgických 

oddělení. V této fázi se provádí první vyšetření celkového funkčního stavu pacienta 

(neurologická výše a rozsah míšní léze, kloubní rozsahy, tonus svalů, reziduální hybnost 

a čití a další) a z tohoto vyšetření se stanovuje následný rehabilitační program. Zároveň 

je v této fázi kladen důraz na prevenci vzniku poúrazových a pooperačních komplikací, 

mezi nimiž můžeme jmenovat například dekubity, uroinfekce, embolie, 

bronchopneumonie, osifikace, katabolické pochody a další. Při aplikaci terapeutických 
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metod a cvičení v akutním stádiu je nutné počítat s možností rychlého nástupu  svalové 

únavy, poruchou koordinace pohybů i sníženou schopností vnímání a iniciativy. (Malý, 

1999; Wendsche, 2009). 

 Z konkrétních fyzioterapeutických metod můžeme jmenovat například 

polohování na lůžku, provádění pasivních pohybů končetin, cvičení na MotoMedu, 

techniky z konceptu respirační fyzioterapie, míčkování, aplikace Vojtovy metody (kdy 

se snažíme pomocí dráždění receptorů aktivovat centrálně uložený komplexní pohybový 

program), koncept BPP (Bazální programy a podprogramy), Bobath koncept, PNF 

(Proprioceptivní neuromuskulární facilitace), aktivní pohyby (s pomůckami či bez), 

vertikalizace, užití mobilizačních a měkkých technik, prvky z fyzikální terapie 

(především aplikace tepla a elektroléčba) a v neposlední řadě techniky ergoterapeutické 

(Dušková, 2010). 

 

Stádium 1b – fáze subakutní (postakutní) 

 Pozvolný ústup otoku tkání kolem zraněného míšního segmentu se klinicky 

manifestuje jako ústup míšního šoku a následný nástup míšních automatismů a probíhá 

zpravidla mezi 2. až 12. týdnem od vzniku léze. Pacienti jsou v této fázi standardně 

hospitalizováni na Spinální jednotce (v České republice v současnosti fungují čtyři tato 

pracoviště a to v ÚN Brno, FN Ostrava, KN Liberec a ve FN v Motole v Praze). Ze 

statického hlediska již bývá páteř plně stabilizována a pacienti začínají často sami 

regulovat vyprazdňování močového měchýře. Cíle rehabilitačního programu navazují 

na cíle stanovené v 1a fázi onemocnění a vycházejí z předešlých vyšetření. V důsledku 

ústupu míšního šoku se klinický obraz pacienta často výrazně změní (nebo naopak 

zdaleka ne tak moc, jak se očekávalo), proto je dobré provést znovu komplexní 

vyšetření pacientova stavu a znovustanovit cíle terapie. V obecnosti se fyzioterapeutické 

snažení zaměřuje na zlepšení schopností horní části těla, což zabraňuje hypotrofii 

svalstva z inaktivity a připravuje pacienta na nácvik sebeobslužných úkonů, přesuny, 

lokomoci a podobně (Malý, 1999; Wendsche, 2009).  

 Z konkrétních fyzioterapeutckých technik používaných v této fázi onemocnění 

můžeme mimo techniky, metody a koncepty uvedené v odstavci fáze 1a zmínit 

například: cvičení v Lokomatu, senzomotorická stimulace, S.E.T. koncept (Sling 
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Exercise Therapy s využitím závěsného zařízení TherapyMaster), Feldenkraisova 

metoda, nácvik chůze v ortézách (v závislosti na výši léze a na motorických 

schopnostech pacientových dolních končetin), synergická reflexní terapie, 

Spiraldynamik, z dalších druhů fyzikální terapie například hydrokineziterapie, IMF 

terapie (Intention controlled myofeedback), FES (Funkční elektrická stimulace), 

skupinová cvičení a v neposlední řadě také sportovní činnost. V každé z fází míšních 

lézí je nedílnou součástí rehabilitačního snažení také ergoterapie (Dušková, 2010). 

 

Stádium 2 – fáze chronická  

  V období mezi 6. a 26. týdnem od vzniku míšní léze probíhá v pořadí třetí fáze, 

která je charakteristická dlouhodobým (i celodenním) sezením na kolečkovém křesle 

a schopností tolerovat určitou míru fyzické zátěže. Na pacienty v tomto stádiu 

onemocnění se specializují pracoviště jako je Rehabilitační ústav Kladruby, 

Rehabilitační ústav Hrabyně, Hamzova odborná léčebna Luže – Košumberk a další. 

Rehabilitační program opět navazuje na předchozí fázi, respektuje aktuální zdravotní 

stav pacienta i jeho dosavadní pokrok ve vývoji onemocnění a přichází s prvky pro 

pacienta složitějšími a fyzicky náročnějšími. Podle psychického i fyzického stavu 

pacienta se řídí integrace do sociálního (často pouze v rámci rehabilitačního ústavu) 

i rodinného života, výběr vhodného vozíku a nácvik jeho obsluhy i správného sedu na 

něm, vybavení (či dovybavení) pacienta vhodnými rehabilitačními, ortotickými 

i kompenzačními pomůckami a v neposlední řadě také případný výběr vhodného 

povolání (Malý, 1999; Wendsche, 2009).  

 Fyzioterapeutické techniky, metody a koncepty používané v tomto stádiu 

onemocněním se oproti minulým fázím mohou rozšířit například o prvky Brügger 

konceptu, náročnější sportovní činnost či psychosociální rehabilitaci (Dušková, 2010).  

 

Stádium 3 – fáze pozdní, reintegrační   

 I v tomto období stále dochází k postupnému zlepšování zdravotního stavu 

pacienta, jeho schopností i dovedností, i když již zdaleka ne v takové míře jako ve 

fázích předchozích. Je důležité klást velký důraz na prevenci vzniku a případně 
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odstranění komplikací jako jsou dekubity, infekce močového ústrojí, kontraktury, silné 

bolesti a případně psychické obtíže. Často se v tomto období také přistupuje k dalším 

operačním výkonům. Celkově je tato fáze onemocnění charakteristická návratem 

pacienta zpět do běžného života ve smyslu hledání pracovních možností, které plně 

odpovídají jeho schopnostem a dovednostem, návratem do běžného sociálního života, 

používání dopravních prostředků hromadných i vlastních, hledání si volnočasových 

aktivit i ambulantnímu docházení na další rehabilitaci. Pacient musí být schopen řešit 

každodenní situace a nástrahy typu pádů, na vozíku nepřekonatelných překážek na ulici 

(schody, vysoké obrubníky, staveniště,...), vysoko uložených předmětů a podobně. 

V této fázi terapie je z různých zařízení značně nápomocno například Centrum Paraple 

v Praze a další (Dušková, 2010; Wendsche, Kříž, 2005). 

 V tomto stádiu onemocnění se k pacientům přistupuje velmi individuálně a řeší 

se jejich konkrétní problémy a požadavky a je na každém terapeutovi jakých prostředků 

ke zlepšení stavu využije. Může se vybírat ze všech výše jmenovaných i celého spektra 

dalších technik, metod a konceptů (Dušková, 2010).     
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3  Zrcadlové neurony a imaginace pohybu 

  

3.1  Zrcadlové neurony a výzkum jejich zapojení  

Zrcadlové neurony (mirror neurons) jsou velmi specifickou skupinou neuronů 

CNS, která vykazuje aktivitu nejen při samotném provádění pohybu, nýbrž již při 

představě, nebo dokonce při pouhém pasivním pozorování pohybu prováděného druhou 

osobou. Výzkumy v této oblasti se z počátku zaměřovaly na pozorování zapojení určité 

části kortexu u opic druhu makak při manipulaci horními končetinami. Bylo zjištěno že 

při výše popsaných situacích dochází k aktivaci konkrétního místa v premotorické 

oblasti kortexu opic označovaném F5, ne nepodobném Brocově centru u člověka 

(Arbib, 2006).  

 

Obr. 2 Oblasti zapojení zrcadlových neuronů u makaků (Převzato z: Pineda, 2008) 

 

V dalších fázích výzkumů byla vypracována detailnější mapa aktivujících se 

skupin zrcadlových neuronů. Každá z těchto oblastí má důležitou roli nejen při 

samotném provádění a napodobování pohybů, ale také při pozorování jiného jedince 
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daný pohyb provádějícího. Toto jsou kortikální oblasti u makaka hrající nejdůležitější 

roli při napodobování pohybu: F5, F6, IP a PF (Pineda, 2008). 

 Je rozlišováno několik základních druhů zrcadlových neuronů. Mezi prvními 

můžeme popsat takzvané canonical neurons, které se zapojují při pohledu na objekt 

a při jeho uchopení. Tyto zrcadlové neurony jsou považovány za jeden z hlavních 

mechanismů, kterými naše centrální nervová soustava vytváří motorický plán na 

uchopení ležícího předmětu při pohledu na něj. V oblasti F5 nalézáme také auditory 

mirror neurons, které vykazují aktivitu také při sluchovém zpracování typického zvuku 

jako například rozlousknutí burského oříšku, roztržení listu papíru apod. (Oztop, 2012).  

 V mozku člověka bylo zapojení zrcadlových neuronů prokázáno různými 

zobrazovacími metodami v oblastech, které mají motorickou funkci, a tyto jsou tedy 

považovány za jádro systému zrcadlových neuronů u člověka. Konkrétně se jedná 

o části lobus parietalis inferior, spodní část gyrus precentralis a gyrus frontalis inferior 

(Hari et al., 2010). Pohyby, při kterých dochází k aktivaci neuronů v těchto oblastech 

jsou chůze, pohyby horních končetin, otáčení hlavou a předklon trupu (Iacoboni et al., 

2010). 

 Další oblasti CNS člověka, ve kterých byla prokázána aktivace zrcadlových 

neuronů při sledování pohybu vykonávaném jinou osobou, jsou lobus parietalis inferior 

area 7b nebo gyrus praecentralis sloužící jako spojka mezi sulcus temporalis superioris 

a oblastí Broadmannovy arey 5 (Morin, Grézes, 2010). Dále byla prokázána aktivita 

zrcadlových neuronů také v primární motorické (M1) a somatosenzorické (S1) kůře. 

Pomocí snímání motorických evokovaných potenciálů z HK člověka při transkraniální 

magnetické stimulaci oblasti M1 bylo prokázáno, že větší aktivitu při sledování pohybu 

vykazují svaly na kontralaterální straně končetiny (Hari, 2010).    

 V minulosti bylo provedeno množství výzkumů k potvrzení nebo vyvrácení 

různých hypotéz ohledně zapojování zrcadlových neuronů (Dinstein et al. 2010; Heyes, 

2010; Hickok, 2010; Iacoboni, 2010; Turella et al., 2008) v různých oblastech mozku 

i konkrétních neuronových skupin při velkém množství úkonů od manipulace 

s předmětem, vykonání lokomočního pohybu, pasivního pozorování provedení pohybu, 

předpokládání budoucích pohybů druhého jedince nebo dokonce vcítění se do situace 

druhého jedince. Z výsledků těchto studií, které nebyly vždy právě jednoznačné, 

můžeme usuzovat, že z výše vyjmenovaných se spolehlivě zapojují přesně stejné oblasti 
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mozku i konkrétní skupiny neuronů pouze při vykonávání činnosti a pozorování výkonu 

téže činnosti. Ostatní zkoumané startéry aktivace zrcadlových neuronů nebyly 

spolehlivě prokázány a nemůžeme tedy s jistotou tvrdit, že jsou tyto neurony 

zodpovědné například za pochody typu zpracování řeči (tzv. speech motor theory), 

zpracování hudby, vcítění se do druhého jedince, čili empatie, či porozumění záměru 

exekutora úkonu (Turella, 2008). 

   

3.2  Pohyb v představě 

 Pohyb v představě je v posledních letech vděčným cílem mnoha výzkumů nejen 

v oboru fyzioterapie. Je popisován jako myšlenkový proces, při kterém se jedinec snaží 

vědomě navodit vizuální představu vykonávané činnosti a to bez samotného provedení 

pohybu nebo vědomého zvýšení aktivity svalů za pohyb zodpovědných. Jak uvádí 

Mulder ve své práci z roku 2016, proběhlo v minulosti mnoho výzkumů, které 

potvrdily, že při představě pohybu dochází k velmi podobným až stejným plastickým 

změnám v celém motorickém systému člověka jako při opravdovém provádění pohybu 

(Např.: Gerarding et al., 2000; Porro et al., 2000; Roth et al., 1996; Sharma et al. 2006; 

Spiegler et al., 2004). Tyto změny byly zpravidla posuzovány vyspělými zobrazovacími 

metodami jako je například funkční magnetická rezonance. Při pohybu v představě pak 

také dochází k vědomému potlačování aktivity svalů za pohyb zodpovědných tak, aby 

nedošlo k opravdovému pohybu těla  (Mulder, 2016).  

 Při bližším zkoumání bylo prokázáno, že při představě izolovaného zapojení 

různých částí těla (prst, jazyk, noha, ruka) se s velkou přesností zapojují tatáž centra 

v primární motorické kůře jedince jako při opravdovém provedení pohybu (Mulder, 

2016).   

 V jiné studii pak bylo pomocí motorických evokovaných potenciálů prokázáno, 

že představa pohybu významným způsobem ovlivňuje kortikospinální excitabilitu 

jedince. Měření pro m. tibialis anterior vykázala zvýšenou excitabilitu tohoto svalu 

nejen při představě izolovaného pohybu dolní končetiny (dorzální flexe hlezenního 

kloubu), ale i při komplexním pohybu jako je chůze (Bakker et al., 2016). 

 Pro pohyb v představě platí podle jiných výzkumů i další nápadné podobnosti 

s pohybem reálným. Například pro vykonání určitého, i složitějšího, pohybu imaginárně 
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(nebo například uražení určité vzdálenosti chůzí) je zapotřebí stejné množství času jako 

při opravdovém provedení pohybu. Tento jev se nazývá mentální isochronie. Další 

spojitost můžeme nalézt například ve zvýšené aktivitě svalů při imaginaci zvedání 

těžšího tělesa, či ve zvýšeném kardiovaskulárním či respiračním výdeji při energeticky 

náročnější aktivitě v představě (Mulder, 2016; Lotze, Halsband, 2016; Fusi et al., 2016). 

 

3.2.1  Faktory ovlivňující pohyb v představě 

Typ představy 

 Obecně jsou v literatuře popisovány dva základní typy představy. Zjednodušeně 

je můžeme přirovnat ke dvěma různým pohledům kamery ve filmové tvorbě, čili ke 

dvěma různým ‚pohledům‘ na situaci. V první řadě hovoříme o kinestetické představě, 

kterou můžeme přirovnat k záběru z pohledu první osoby. Generátorem pohybu 

v představě je samo tělo jedince a představu doprovází další pocity jako síla nebo 

intenzita provedeného pohybu. Druhým typem představy je představa vizuální, pod 

kterou si můžeme představit záběr z pohledu třetí osoby. Generátorem pohybu je osoba 

před jedincem a pocity síly nebo intenzity pohybu zde chybí (Mulder, 2016; Guillot et 

al., 2016). 

 Výzkumy zabývající se rozdílnými vlivy na organismus člověka při těchto dvou 

rozdílným typech představy hovoří většinou ve prospěch představy kinestetické. Při 

měření rozdílů v kortikospinální dráždivosti, či propojení EMG aktivity lýtkového 

svalstva a posturálních výchylek měřených pomocí COP (center of pressure) 

u jednotlivých typů představ, vyplývá, že pro ovlivnění organismu člověka je výrazně 

účinnější kinestetický (‚z pohledu první osoby‘) typ představy pohybu (Stinear et al., 

2016; Lemos et al., 2016). 

 

Kvalita imaginace 

 Samozřejmou a velmi důležitou podmínkou pro možnost pohybu v představě je 

samotná schopnost imaginace, která nemusí být u všech jedinců dokonalá, či dokonce 

vůbec přítomná. Na velmi přesné představě záleží míra ovlivnění organismu a ta, hledá-
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li si jedinec například skryté kognitivní strategie pro samotné vytvoření představy, je 

žádoucí pro zisk nematoucích výstupních hodnot (Sharma et al., 2016). 

 

Psychická únava 

 Dalším důležitým faktorem pro motorické učení pomocí pohybu v představě je 

stále stejná kvalita dané imaginace podmíněná dostatečnou psychickou koncentrací. Ve 

studii autora Rozanda et al. z roku 2016 byl právě tento poznatek objektivizován. 

Probandi v tomto výzkumu byli vyzváni k opakované imaginaci izolovaného pohybu 

horní končetinou, kdy tento pohyb po určitém počtu opakování představy opravdu 

provedli. Jedna skupina probandů prováděla fyzický pohyb po každé 50. imaginaci 

a druhá pak po každé 10. Výsledky výzkumu prokázaly, že při opakované představě 

pohybu bez proložení pohybem fyzickým dochází postupně ke zkracování času 

potřebného pro danou imaginaci a tím i ke snížení její kvality a potažmo také efektivity 

pro terapii (Rozand et al., 2016). 

 

Výchozí poloha 

 Především při představě kinestetické (z pohledu první osoby) je velmi důležitou 

součástí také tělesná externí a interní reprezentace pohybu. Autoři Lang a Vargas se 

v letech 2004 a 2006 touto problematikou zabývali a došli k závěru, že různé nastavení 

výchozí pozice horní končetiny opravdu ovlivňuje výstupní představu následujícího 

pohybu. Při imaginaci je tedy dobré se výchozí polohou těla co možná nejvíce přiblížit 

výchozí poloze představovaného pohybu. Pro vertikalizaci do stoje ze sedu je vhodné 

sedět, pro vykročení je vhodné stát a podobně. Ideální pozicí pro imaginaci delší chůze 

se, studie zatím příliš nezabývaly, avšak je rozumné předpokládat, že by jí mohl být 

právě stoj (Lang et al., 2016; Mulder, 2016; Vargas et al., 2016).  

 

3.2.2  Pohyb v představě u míšních lézí 

 Na řízení lokomoce se více či méně podílí mnoho systémů na několika úrovních 

centrální nervové soustavy a tyto jsou schopny se navzájem doplňovat či nahrazovat. Při 
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jejich poruše (například při míšních lézích) pak dochází k plastické přestavbě funkce 

těchto systémů CNS, zapojení suplementárních motorických oblastí, vzniku nových 

motorických vzorů a tím k obnově poškozené tělesné motorické funkce (Hotz-

Boendermaker et al., 2016). 

 Studie autora Cramera et al. z roku 2007 provedená na 10 probandech 

s kompletním poškozením míchy ve výzkumné skupině a 10 zdravých probandech 

v kontrolní skupině prokázala, že navzdory poškozené kontrole pohybů i senzorickému 

vnímání somatických podnětů docházelo u výzkumné skupiny ke značnému zlepšování 

motorických funkcí a k ovlivnění fungování mozku (Cramer et al., 2016). 

 Autoři jiné studie pak došli k závěru, že terapie pomocí pohybu v představě 

pomáhá zlepšit narušenou motorickou funkci nejen ve smyslu zvýšení síly svalů a stisku 

ruky, ale také třeba snížení času potřebného pro vykonání pohybu, snížení variability 

trajektorie pohybu či dokonce snížení původně zvýšené aktivity mozkových center za 

pohyb zodpovědných (Mateo et al., 2016).   
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4  Problematika virtuální reality 

 

4.1  Virtuální realita a její rozvoj 

 Obrovský technologický pokrok doby v posledních letech umožnil v mnoha 

odvětvích informační techniky vznik nových a ještě před nedávnem téměř 

nemyslitelných (možná snad ještě v myslích spisovatelů žánru sci-fi) možností. 

V oblasti práce s počítačem a především jeho ovládání tak dochází k rozšíření pole 

působnosti o doslova nové dimenze – virtuální. Jedná se o uměle vytvořené prostředí, 

které je generováno technologií virtuální reality. Díky své atraktivitě i nespornému 

potenciálu pronikla virtuální realita v krátkém čase do širokého spektra oborů lidské 

činnosti. Její využití již našlo uplatnění ve všemožných technických oborech, 

v počítačových hrách, v umění, ve výzkumu i ve zdravotnictví. Není proto divu, že se 

virtuální reality snaží využít pro účely léčby stále větší množství fyzioterapeutů pro 

stále širší spektrum diagnóz (Mlíka et al., 2005). 

 Využíváme-li virtuální realitu v rehabilitaci, hovoříme o ní jako o trojrozměrné 

interaktivní počítačové simulaci reálného prostředí (prostoru). Interaktivní pak 

znamená, že systém (generátor virtuální reality) je schopen zaznamenávat podněty 

vytvářené pacientem pro účely ovládání nereálného prostředí, převádět je v data a podle 

těchto dat upravovat počítačovou realitu či upravovat polohu pacienta v ní a v podobě 

námi zpracovatelných signálů (zrakových nebo sluchových podnětů) pacienta o těchto 

změnách informovat. Pacient pak na tyto úpravy prostředí opět reaguje a tak stále 

dokola, čímž je vytvářen dojem reality. Na rychlosti, kterou dokáže generátor 

virtuálního prostředí reagovat na pacientovo ovládání prostoru pak závisí výsledný 

dojem a přesvědčivost vytvořené reality. A nejen rychlost odezvy, ale i celková kvalita 

do našeho CNS vysílaných podnětů (ať už hovoříme o rozlišení, barvách a ostrosti 

vizuálních podnětů, či například věrohodnosti sluchových podnětů) je velmi důležitá 

pro realističnost generovaného prostředí a tím pro plnění cíle terapeutického snažení 

(Bohunčak, 2010; Mlíka et al., 2005). 

 Přihlédneme-li k tomu, že tradiční rehabilitační práce je nejen časově, finančně 

a často i fyzicky, ale především personálně náročná, není divu, že v posledních letech 

příkře stoupá zájem o technologii virtuální reality ve fyzioterapii. U pacientů se 
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získaným poškozením mozku (ať už hovoříme o CMP, neglect syndromu či dalších 

onemocněních) nabízí trénink v počítačovém prostředí příjemnou a zábavnou možnost 

se aktivně (až interaktivně) zapojit do smysluplných a cílených úkonů v nácviku aktivit 

denního života. Neustále přibývá nových klinických studií, které jednoznačně prokazují, 

že vliv tréninku ve virtuální realitě má značný kladný vliv na obnovu motorických 

funkcí u pacientů se získaným poškozením mozku. Značná část z těchto studií je pouze 

ojedinělý experiment bez další kontroly na malém počtu probandů i s malým počtem 

terapií, ovšem jejich výsledky jsou zatím natolik podobné, že velmi kvalitním způsobem 

demonstrují potenciál virtuální reality ve zdravotnictví (Brütsch, 2011; Crosbie et al., 

2007; Mesa-Gresa et al., 2011). 

 

4.2  Systém generátoru virtuální reality 

 Zařízení výpočetní techniky, které je schopné vytvářet nereálné prostředí 

nazýváme generátorem virtuální reality. Z hardwarového hlediska jej dále dělíme na 

zařízení vstupní, výstupní a na počítač samotný. Vstupní zařízení generátoru snímá 

řídící pokyny pacienta (pohyb končetin, lokomoce, zvukové pokyny a podobně) 

a převádí je na data zpracovatelná počítačem. Počítač podle získaných pokynů upraví 

prostředí virtuálního světa (přesune pacienta jinam, zvedne předmět, deformuje  

Obr. 3 Schéma generátoru virtuální reality (autorská tvorba) 
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předměty atd...) a upravená data posílá do výstupního zařízení. To má pak na starost 

opět převod binárního počítačového kódu do pro pacienta přijatelných informací 

(zrakové, sluchové či hmatové vjemy) a zásobuje jimi pacienta, který je na tyto schopen 

opět reagovat. Podle schopnosti či neschopnosti generátoru upravovat prostředí podle 

řídících pokynů od pacienta rozlišujeme několik typů virtuálního prostředí, které jsou 

popsány v následující podkapitole (Brdička, 1995). 

 

4.3  Dělení virtuálního prostředí 

 Podle Brdičky (1995) můžeme v základu rozlišit 3 samostatné druhy virtuální 

reality. Podle možností ovládání počítačem tvořeného prostředí odlišujeme aktivní, 

pasivní a interaktivní virtuální realitu. Haman (1999) potom klade důraz především na 

věrohodnost respektive realističnost virtuálního prostředí z hlediska kvality grafického 

zpracování tak jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

 Pasivní virtuální realita funguje do značné míry jako film. Divák (v tomto 

případě rozuměj pacient) je pouze pasivním pozorovatelem vytvářeného prostředí. 

Virtuální realita může působit na široké spektrum pacientových smyslů (senzorů), ale 

pacient sám nemá žádnou možnost prostředí jakkoli ovlivnit či řídit. Dojem pohybu 

pacienta může být například vytvářen pouze pohybem okolí (měnícím se okolím). 

Veškeré dění v počítačovém prostředí tedy vychází z daného, předem popsaného a jasně 

definovaného programu (Haman, 1999; Mellet-d’Huart, 2005). 

Aktivní virtuální realita je již o něco sofistikovanější prostředí a nabízí 

pacientovi nový stupeň volnosti ve smyslu schopnosti samostatného pohybu po 

počítačem vytvořeném světě. Pro vytváření aktivního prostředí je nutná přítomnost 

určitého vstupního zařízení systému generátoru, které je schopno snímat pohyby 

pacienta prováděné v reálném světě a převádět je do stejného pohybu virtuálního. 

Zároveň musí být pacientovi umožněn reálný pohyb v neomezené míře a zároveň 

zajištěna jeho bezpečnost. Splnit všechny tyto podmínky může být někdy náročné 

prostorově i technicky a je proto dobré využívat specializovaných pracovišť k tomu 

uzpůsobených. Prostředí aktivní virtuální reality může pacient libovolně zkoumat (tento 

pohyb se dá zjednodušeně přirovnat k pohybu ducha plujícího prostorem), avšak nelze 

jej jakkoli modifikovat ani cokoli vytvářet. Již na takovéto technické úrovni hraje 
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v celkovém dojmu z virtuální reality značnou roli rychlost odezvy systému generátoru 

na reálný pohyb pacienta (Aukstakalnis, Blastner, 1994).  

 Interaktivní virtuální realita je mezi svými výše popsanými sestrami 

nejdokonalejší, nejbližší realitě, ale také nejnáročnější na technické parametry systému 

generátoru. Podle Žáry et al. (1998) v tomto prostoru dochází k nejintenzivnějšímu 

pocitu vnoření a vstupu do reality. Pacient může prostředí interaktivní virtuální reality 

nejen sledovat a nechat na sebe působit, ale také aktivně procházet a zkoumat 

a především jej má možnost měnit, případně v něm něco vytvářet. Pro tento účel musí 

být programem zajištěna schopnost virtuálního uchopování a přemisťování předmětů 

pacientem. Reálně se takovéto virtuální reality využívá ve zdravotnictví například 

v rámci cvičných operací, které mohou méně zkušení chirurgové opakovaně provádět 

a tříbit tím své schopnosti a dovednosti. 

 

4.4  Studie popisující využití virtuální reality v rehabilitaci 

 Snad nejjednodušším, pro nás nejčastějším, ale zároveň také nejdokonalejším 

druhem virtuální reality ve smyslu nehmatatelného prostoru je naše představivost. I na 

základě imaginace lze do jisté míry ovlivnit somatickou (především nervový systém) 

stránku člověka. Například výzkum pana M. Osumiho et al. z července roku 2016 se 

zaměřil na ovlivnění fantomových bolestí horních končetin po amputacích a zároveň na 

reprezentaci jejich volní hybnosti krátkodobou neurorehabilitací za pomoci brýlí pro 

virtuální realitu. Osm pacientů provádělo ‚bimanual circle-line coordination task‘ 

(BCCT) před a krátce po provedení neurorehabilitace. Neurorehabilitace se skládala 

z jednoduchých pohybů oběma horními končetinami současně, kdy byla snímána zdravá 

HK a amputovaná HK byla pouze počítačově vytvořena ze zrcadlového obrazu zdravé 

končetiny a obě HKK pak byly vykreslovány pouze digitálně a promítány pacientovi do 

brýlí pro virtuální realitu. Podle rozdílu výsledku BCCT před a po terapii byla 

odvozována míra reprezentace volní hybnosti amputované HK a její fantomové bolesti 

byly taktéž před a po neurorehabilitaci kvantifikovány pomocí ‚numerical rating scale 

(NRS) for PLP intensity‘ a ‚Short-Form McGill Pain Questionnaire‘ (SF-MPQ). 

Z výsledků studie jasně vyplývá, že virtuální realita je kvalitní nástroj pro multimodální 

senzomotorické znovuzačlenění amputované končetiny do tělesného schématu a má 

také dodatečný analgetický efekt na fantomové bolesti.   
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 V červnu roku 2016 vyšla studie autora Maxima T. Roberta et al. o rozdílném 

vnímání dvou totožných prostředí ve skutečnosti a ve virtuální realitě, ale především 

o rozdílném vlivu těchto dvou prostorů na stabilitu člověka. Nejprve statická a poté 

dynamická stabilita byla měřena pomocí Short Berg balance scale v prostředí reálném 

a poté ve stejném prostředí natočeném na 360° kameru a promítaném pacientům pomocí 

displeje připevněného k hlavě. Přestože statická stabilita člověka nevykazovala téměř 

žádné rozdíly ve virtuálním a reálném světě, ve stabilitě dynamické byl naměřen 

poměrně významný rozdíl. Ve virtuální realitě je podle výsledků této studie podstatným 

způsobem zhoršená dynamická stabilita člověka a to podle autorů pravděpodobně kvůli 

senzomotorickému konfliktu, který vzniká po umístění displeje před oči. Každý 

terapeut, který se chystá sáhnout po virtuální realitě jako po nástroji léčby by měl mít 

toto na paměti a zajistit ideálně pacientovo bezpečí během terapie. 

 Snad nejčastější diagnózou pro léčbu které se metody ve virtuální realitě 

používají již mnoho let a pro kterou jsou tyto metody již průkazně velmi dobře 

funkčním terapeutickým nástrojem je cévní mozková příhoda. Zlepšování motorických 

funkcí horních končetin (většinou) pomocí jednoduchých her ve virtuálním prostředí 

ovládaných postiženou končetinou je mnohdy již běžnou součástí terapie v mnoha 

střediscích na světě. V červnu roku 2016 však byla uveřejněna studie pana G. S. 

Samuela, která navrhovala a sledovala efektivitu kombinace na virtuální realitě založené 

terapie spolu s farmakoterapií levodopou jako neuromodulátoru. 42 pacientů 

rozdělených do dvou skupin, jedné kontrolní, která byla léčena pouze levodopou, 

a jedné výzkumné, u které byla tato léčba podpořena vizuomotorickým feedbackem, 

podstoupilo měření nejprve před a následně po aplikaci daných terapií. K objektivizaci 

pokroku v senzomotorickém pokroku horních končetin byly požity nástroje Fugl-

Meyer-Upper Extremity (FM-UE) assessment a Action Research Arm Test (ARAT). 

V porovnání s kontrolní skupinou vykázala skupina testovací podstatně významnější 

zlepšení motorických schopností postižené horní končetiny a to o 150% v případě 

ARAT skóre a až o 500% v případě měření pomocí FM-UE. Z toho vyplývá, že využití 

kombinace virtuální reality a správně cílené farmakoterapie může znamenat podstatné 

usnadnění a zrychlení rehabilitačního procesu po CMP. 

 Jak již bylo výše uvedeno systém virtuální reality se ve zdravotnictví používá 

nejen za účelem podpory neuroplasticity CNS, ale také například k vytvoření podmínek 

pro nácvik chirurgických i jiných zákroků. Technologie nereálného prostředí je takto 



41 
 

využívána již více než 10 let. Například Naoki Kusumoto ve své studii z roku 2006 

nastiňuje jednu z možností pro trénink méně zkušených zubních lékařů a studentů 

zubního lékařství v konkrétním zákroku (implantace zubní náhrady do čelisti) za použití 

systému pro virtuální realitu a hmatového zařízení pro silový feedback. Detailní popisy 

konkrétních dentálních materiálů, postupů, hodnotících metod a podobně nejsou pro 

tuto práci stěžejní a proto se jimi zde nebudeme zabývat, důležité však je, že díky velmi 

přesvědčivé imitaci reality dokázali vyzkoušet a prokázat vhodnost použitých materiálů 

a postupů v daném zákroku a zavést metodu do běžné praxe.   
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5  Problematika videa z pohledu první osoby 

 

5.1  Vývoj a charakteristika ‚Point of view‘ (POV) filmů 

 V průběhu historie procházela filmová tvorba velmi složitým vývojem od 

němého černobílého jednozáběrového filmu se statickou kamerou až po dnešní troj 

(a mnohdy i více) rozměrné velmi často počítačem animované celovečerní velkofilmy 

s rozpočtem přesahujícím stovky miliónů amerických dolarů. V prvopočátcích filmové 

tvorby připomínal výsledný produkt spíše statický dokumentární záznam děje na jevišti 

ne nepodobný shlédnutí divadelního představení. V dalších letech se postupně objevují 

prvky jako je střih, záběr na konkrétní věc, detail nebo postavu herce a v neposlední 

řadě také pohyb kamery. Každý z těchto prvků posouvá celkový dojem z filmu do stále 

realističtější či naopak umělečtější podoby. V následujících kapitolách jsou rozepsány 

výhody a nevýhody filmu natočeného z pohledu první osoby a především jeho působení 

na diváka (Thompson, 2011).   

 Rozvoj filmů a videí natáčených z pohledu první osoby nastává až v posledních 

několika desetiletích a to díky velkému technickému pokroku ve filmařském oboru. 

Především internet skýtá nepřeberné množství videomateriálů zaznamenaných 

pohledem první osoby na většinou v ruce drženou (‚hand held‘) kameru. Tato většinou 

home videa, ale i profesionální tvorbu můžeme dohromady zařadit do kategorie 

takzvaných ‚Point of view‘ čili zkráceně POV filmů. Tato snímací metoda umožňuje 

tvůrcům pracovat neobvyklým způsobem s vyprávěcí technikou a na diváka působí 

výsledný produkt zpravidla velice autenticky a realisticky. V člověku tak film či video 

vzbuzuje dojem, že se nedívá na profesionální výtvor, nýbrž na jakýsi záznam reality 

(Jankovec, 2014). 

 Díky úhlu pohledu je divák usazen přímo ‚do těla‘ hlavního aktéra filmu 

a umožňuje mu tak projít si nabízené prostředí a situace téměř ‚na vlastní kůži‘ a daný 

film tak tedy prakticky prožít. V ruce držená kamera a často dlouhé záběry nepřerušené 

střihem sice navozují dojem realističnosti avšak nedovolují režii klasické perfektní 

nasvěcování scén, záběrování a podobně. Taktéž obsazení natočeného materiálu 

známými a slavnými herci s dokonalým vzhledem, grimasami a gestikulací by 

oddalovalo diváka od pocitu prožívání reality. Ruku v ruce s tímto pak jdou také 
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podstatně nižší finanční náklady při natáčení i celé produkci filmu. Naproti tomu POV 

filmy drastickým způsobem omezují určité konvenční vyjadřovací možnosti a prvky 

režiséra, které již přes sto let považujeme za samozřejmost. Nemožnost zabrat hlavní 

postavu přímo se projeví jak v oblasti režie, práce s kamerou, zvukové i světelné 

stránce, v oblasti střihu a mnoha dalších a divák se tak setkává s dílem velmi 

nekonvenčním a nezvyklým (Jankovec, 2014).  

 V následujících kapitolách jsou rozebrány jednotlivé klady i zápory POV filmů 

a z nich pramenící důsledky. 

 

5.2  Klady a zápory POV filmové tvorby 

 

5.2.1  Identifikace s hlavním aktérem 

 Do skupiny hlavních režijních a dramaturgických překážek POV filmů 

(videomateriálů) jednoznačně patří velmi ztížené, avšak pro celkový efekt naprosto 

nutné ztotožnění se diváka s hlavní postavou filmu. Zatímco v klasických filmech 

natáčených kamerou pohledem třetí osoby je nám hlavní aktér představován 

prostřednictvím svého vzhledu, svým jednáním, svými motivacemi získanými na 

základě své minulosti a podobně, v POV filmové tvorbě o všechny tyto možnosti režie 

přichází. Při pohledu třetí osoby se autoři snímku snaží vzbudit v divákovi empatie 

k hlavní postavě, snaží se o ztotožnění jednání a reakcí diváka a kladného hrdiny a tím 

k podnícení hledání paralel mezi životy našimi a hlavního aktéra. Čím lépe se dokáže 

divák vcítit do hlavní role, tím spíše dokáže prožívat děj filmu jakoby ‚na vlastní kůži‘ 

a tím realističtěji na něj celý příběh působí. Ve filmu natočeném z pohledu první osoby 

přichází režisér i divák o celou tuto možnost variabilního vcítění se do a ztotožnění se 

s hlavním hrdinou snímku, sledující člověk je usazen přímo ‚do těla‘ aktéra filmu a chtě 

nechtě je mu nucena představa konkrétního myšlení a jednání (Jankovec, 2014).   

Sváže-li autor snímku diváka jednotou času a prostoru pro tento styl vyprávění 

příběhu tak nezbytnou, okrádá sebe i obecenstvo o klasický nadhled, který je pro 

filmovou tvorbu již mnoho desetiletí tak typický. Člověk, který příběh sleduje přichází 

o ten žádoucí takřka božský náhled na situaci a dění na scéně, kdy většinou ví více než 
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jednotlivé postavy v příběhu a může v klidu a pohodlí kina sledovat radosti i strasti 

hlavních hrdinů. V POV filmu je divák ‚vytažen‘ ze sedadla a ‚usazen‘ do těla jedné 

konkrétní osoby a je nucen s ní sdílet čas, prostor i emoce (Jankovec, 2014). 

 Ze sugesce ‚Toto jste Vy!‘ vychází celý smysl POV filmové tvorby. Z výše 

popsaného je však naprosto jasné, že dojde-li v kterékoli části děje k sebemenšímu 

rozporu mezi jednáním hlavní postavy a vlastní vůlí diváka, velmi rychle se vytrácí 

představa ‚prožívání příběhu na vlastní kůži‘ a nahrazuje ji pro film klasická pozice 

nezúčastněného diváka situace. Člověk se tak stává dalo by se říci otrokem svého 

(respektive cizího) těla a výsledný dojem z filmu můžeme přirovnat spíše k pohybu 

ducha prostorem než k opravdovému prožívání situací (Jankovec, 2014). 

 Velmi elegantní řešení tohoto problému POV filmů nabízí například snímek 

Enter the Void od režiséra Gaspara Noeho, který velmi dobře odhadl všechna výše 

popsaná nebezpečenství a brilantně z nich vybruslil. Diváka usadil do těla hlavního 

hrdiny pouze na prvních cca. dvacet minut filmu, které navíc vyplnil prvky a situacemi, 

díky kterým se člověk snadno s postavou herce ztotožní. Po tomto čase hlavní postava 

umírá a zbytek filmu sleduje děj pouze jako duch vystoupivší z mrtvého těla bez 

možnosti do příběhu jakkoli zasáhnout. Tímto režisér geniálním způsobem opodstatnil 

mozku diváka, proč může situace pouze pozorovat, přestože je ‚usazen v těle‘ hrdiny. 

Toto řešení problému je sice velmi elegantní, ovšem pro svoji úzkou svázanost s dějem 

je prakticky neopakovatelné a neaplikovatelné do jiných filmových příběhů (Jankovec, 

2014).    

 Teoreticky samozřejmě existuje obecně platné a volně opakovatelné 

a aplikovatelné řešení nesrovnalostí při ztotožnění se s hlavní postavou filmu. Dá se říci, 

že dojem ‚Toto jste Vy!‘ bude úplný a dokonalý v případě, že aktér ve filmu jedná 

naprosto přesně, jak by jednal divák. Toho se dá docílit pouze v situacích, kdy člověk 

jedná spíše pudově či reflexně namísto aplikování naučených případně rozumových 

reakcí. Například ve filmu Markéta Lazarová od autora Františka Vláčila můžeme uvést 

scénu, kdy stojí hlavní postava na pláni a proti ní se řítí smečka hladových psů. 

Automatická reakce člověka (nedrží-li v ruce zbraň a to v této konkrétní scéně nikoli) je 

útěk a vyhledání alespoň relativního bezpečí, přesně jak to hlavní hrdinka udělá. 

Souhlasí-li divák takto absolutně s každým rozhodnutím hlavního hrdiny je výsledný 

dojem z POV filmu velmi realistický a pocit ztotožnění se s postavou dokonalý. Ovšem 
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vystavět celý film na takto jednoznačných rozhodnutích je velmi náročné ne-li dokonce 

nemožné. Při jakýchkoli sociálních interakcí či čistě rozumových či naučených 

rozhodnutích je zhola nemožné odhadnout a aplikovat do děje reakce každého jednoho 

diváka, protože tyto jsou naprosto individuální (Jankovec, 2014). 

 I v tomto případě však lze pro řešení problému využít taktiku odsunutí diváka 

opravdu pouze do role diváka. Například v seriálu Clays POV, který vznikl pod 

taktovkou režiséra Paula Donovana v roce 2013 a je kompletně natočený z pohledu 

první osoby, je hlavní postava Clay z větší části prostým pozorovatelem událostí, jejichž 

strůjci jsou další postavy okolo něj (Jankovec, 2014).  

 Pro celkový dojem z POV filmu (videomateriálu) je schopnost ztotožnit se 

s hlavním hrdinou a úplnost sugesce ‚Toto jste Vy‘ naprostou nutností. Nejsou-li tato 

kritéria dodržena je divák ‚vytrháván‘ z těla aktéra a jeho výsledné pocity z díla jsou 

velmi rozporuplné. 

 

5.2.2  Ztráta nadhledu a schopnosti komentovat situaci 

 V tomto ohledu lze velmi dobře popsat paradox lidského vnímání a touhy, kdy 

divák majíc jedno chce druhé a naopak. Hovoříme zde o situaci, kdy je film natočen 

standardně z pohledu třetí osoby a divák se mermomocí snaží s hlavním hrdinou se 

ztotožnit a v kontrastu k tomu v situaci, kdy je divák usazen přímo do těla hlavního 

protagonisty využívá každé drobné záminky, aby se dostal ‚ven‘ (Jankovec, 2014).  

 Sleduje-li člověk filmové dílo, potřebuje mít alespoň částečný pocit kontroly a 

pocit volby. V klasickém filmu nám tyto potřeby dostatečným způsobem uspokojuje 

identifikace se s postavou, ale také s kamerou, která nám umožňuje omnipotentní 

pohled na celý příběh. Vidíme a víme více, než jednotlivé postavy, můžeme sledovat 

více paralelně se rozvíjejících dějových linek a odhalovat případné souvislosti a tím je 

nám dáván falešný pocit (dalo by se říci až božské) kontroly nad situací (Jankovec, 

2014). 
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5.2.3  Kamera, herecký projev, střih a další 

 Většina tvůrčích komplikací a případných nedostatků POV videomateriálu 

vychází právě ze způsobu jeho zaznamenávání. Nejčastěji požívají tvůrci velmi dlouhé 

záběry nepřerušené střihem a zaznamenává se na takzvanou „hand-held“ (v ruce 

drženou) kameru. Tato dvě fakta vytváří dohromady dojem reálného pohledu člověka, 

ale jak již bylo výše zmíněno, také s sebou přinášejí nezanedbatelné komplikace. 

Samotná délka záběrů klade obrovské nároky na herce i celý štáb a často je nutné velké 

množství opakování natáčení z důvodu lidského pochybení během záběru. Jelikož se 

hlavní aktér během jedné scény většinou pohybuje po prostoru a rozhlíží se do stran, 

není možné ani použití klasického svícení, textové nápovědy herců, je kladen důraz na 

‚čistotu‘ scény a podobně. Materiál je tedy v podstatě opravdu pouhým záznamem 

reality, což však postrádá určité filmařské kvality, na které jsme již desítky let zvyklí 

(Jankovec, 2014).  

 Obrovské nároky na herce vychází nejen z nezvykle dlouhých záběrů, nýbrž také 

například z absence hlavního aktéra (většinou je na jeho místě pouze kamera 

s kameramanem). Herec, se kterým pak divák právě vede rozhovor, je nucen hrát sám 

bez možnosti interakce s dalším hercem a většinu času tráví pohledem přímo do 

kamery, což se ve standardních filmech téměř nevyskytuje (Jankovec, 2014). 

 Pohyb kamery ve smyslu přenášení pozornosti z jednoho objektu na druhý 

(takzvaný ‚švenk‘) je také problematickým prvkem. Lidské oko při přenosu zaměření 

z jednoho předmětu na jiný nevnímá prostor mezi nimi. Pohyb oka je velmi rychlý 

(například oproti pohybu hlavy či kamery pozornost přenášíme ve zlomku vteřiny) 

a dochází při něm k rozostření a znovuzaostření až na cílový objekt. Pohyb hlavy 

doprovází pohyb samotné oční bulvy až pokud potřebujeme ‚švenknout‘ o více než cca. 

45°. Člověk při takovýchto větších přesunech pozornosti zpravidla také mrkne, což 

eliminuje množství vizuálních podnětů během pohybu oka. Rychlý ‚švenk‘ kamerou 

pak diváka nutí přivírat oči nebo je vnímán značně nepříjemně (Jankovec, 2014). 

 Všechna tato výše nastíněná fakta s sebou přináší řadu změn oproti klasické 

filmové tvorbě a autor případného videomateriálu by si jich měl být dobře vědom 

a využít je pro celkově jednotný a realistický dojem z díla. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

6  Metodologie 

 V následujících kapitolách jsou uvedeny základní cíle práce, výzkumné otázky, 

stanoveny hypotézy, představeny úkoly práce, nastíněn časový harmonogram práce, 

uveden detailní design samotného výzkumu, rozebrán terapeutický nástroj i jeho 

technické parametry, uveden a rozebrán hodnotící nástroj, představen soubor probandů, 

sepsány podmínky organizace a sběru dat a jejich následná analýza. 

 

6.1  Cíl práce 

 Primárním cílem této práce bylo vytvořit krátké terapeutické video ve virtuální 

realitě a pomocí něho se pokusit facilitovat regenerační a reinervační pochody 

u pacientů s nekompletní míšní lézí. Z rozdílu v klinickém stavu pacientů před a po 

sledování videa pak nepřímo stanovit míru působení takového videa na člověka a zjistit 

tak využitelnost virtuální reality jako doplňkové léčebné metody v rehabilitačním 

procesu pacientů po poranění míchy. Dalším cílem této práce je v teoretické části 

shrnou základní poznatky nejen o problematice míšních lézí a možnostech její léčby, ale 

také o problematice teorie zrcadlových neuronů a v poslední řadě také o problematice 

virtuální reality a videomateriálech natočených z pohledu první osoby. 

 

6.2  Výzkumné otázky 

Pro účely této práce byly položeny následující otázky: 

1. Má sledování tearpeutického videa z pohledu první osoby ve virtuální realitě 

vliv na změnu klinického stavu pacienta s nekompletní míšní lézí? 

2. Závisí míra této změny klinického stavu pacienta na době od vzniku poškození 

míchy? 

3. Závisí míra této změny klinického stavu na věku pacienta? 
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4. Závisí míra této změny na době strávené v rehabilitačním ústavu? 

 

6.3  Hypotézy 

Na základě výše uvedených výzkumných otázek byly formulovány následující 

hypotézy:  

H10 U pacientů ve výzkumné skupině bude hodnota průměrné změny klinického 

stavu za jeden měsíc pobytu v rehabilitačním ústavu stejná jako u pacientů ve 

skupině kontrolní. Zr/mkontrolní = Zr/mvýzkumná 

H1A U pacientů ve výzkumné skupině bude hodnota průměrné změny klinického 

stavu za jeden měsíc pobytu v rehabilitačním ústavu vyšší než u pacientů ve 

skupině kontrolní. Zr/mkontrolní ˂ Zr/mvýzkumná 

 

H20 Míra této změny stavu nebude v závislosti na době od vzniku poranění 

míchy těchto pacientů. kpearson = 0 

H2A Míra této změny stavu bude v závislosti na době od vzniku poranění míchy 

těchto pacientů. kpearson ≠ 0 

 

H30 Míra této změny stavu nebude v závislosti na věku pacientů. kpearson = 0 

H3A Míra této změny stavu bude v závislosti na věku pacientů. kpearson ≠ 0 

 

H40 Míra této změny stavu nebude v závislosti na době strávené 

v rehabilitačním ústavu. kpearson = 0 

H4A Míra této změny stavu bude v závislosti na době strávené v rehabilitačním 

ústavu. kpearson ≠ 0 
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Nulová hypotéza číslo jedna bude považována za platnou, bude-li hodnota 

relativní změny klinického stavu probandů za jeden měsíc pobytu v rehabilitačním 

ústavu stejná pro kontrolní i výzkumnou skupiny bez ohledu na absolutní hodnotu této 

změny. Alternativní hypotéza číslo jedna pak bude považována za platnou v případě, že 

hodnota relativní změny klinického stavu probandů za jeden měsíc pobytu 

v rehabilitačním ústavu bude vyšší pro skupinu výzkumnou oproti skupině kontrolní. 

Nulová hypotéza číslo dvě bude považována za platnou, bude-li hodnota 

Pearsonova korelačního koeficientu mezi proměnnými ‚doba od vzniku míšní léze‘ 

a ‚míra relativní změny stavu na jeden měsíc pobytu‘ rovna nule. Alternativní hypotéza 

číslo dvě pak bude považována za platnou v případě, že hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu mezi proměnnými ‚doba od vzniku míšní léze‘ a ‚míra relativní 

změny stavu za jeden měsíc pobytu‘ bude nenulová a to bez ohledu na směr případné 

závislosti. 

Nulová hypotéza číslo tři bude považována za platnou, bude-li hodnota 

Pearsonova korelačního koeficientu mezi proměnnými ‚věk‘ a ‚míra relativní změny 

stavu na jeden měsíc pobytu‘ rovna nule. Alternativní hypotéza číslo tři pak bude 

považována za platnou v případě, že hodnota Pearsonova korelačního koeficientu mezi 

proměnnými ‚věk‘ a ‚míra relativní změny stavu za jeden měsíc pobytu‘ bude nenulová 

a to bez ohledu na směr případné závislosti.  

Nulová hypotéza číslo čtyři bude považována za platnou, bude-li hodnota 

Pearsonova korelačního koeficientu mezi proměnnými ‚doba strávená v rehabilitačním 

ústavu‘ a ‚míra relativní změny stavu na jeden měsíc pobytu‘ rovna nule. Alternativní 

hypotéza číslo čtyři pak bude považována za platnou v případě, že hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu mezi proměnnými ‚doba strávená v rehabilitačním ústavu‘ 

a ‚míra relativní změny stavu za jeden měsíc pobytu‘ bude nenulová a to bez ohledu na 

směr případné závislosti. 

Hypotézy číslo 2, 3 a 4 (ve znění H0 i HA) budou posuzovány vždy samostatně 

pro kontrolní a výzkumnou skupinu. 
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6.4  Úkoly práce 

- Studium odborné literatury a zpracování poznatků souvisejících s tématem 

diplomové práce. 

- Rozebrat problematiku virtuální reality ve fyzioterapii včetně rešeršního 

zpracování studií, které se tímto zabývaly. 

- Rozebrat problematiku videomateriálů natáčených z pohledu první osoby 

a jejich působení na člověka. 

- Výběr vhodného pracoviště pro provedení samotného výzkumu a domluva 

organizace práce s tamními pracovníky. 

- Sestrojení použitelného zařízení pro virtuální realitu a vyřešení technických 

záležitostí výzkumu. 

- Natočení a vytvoření vhodného terapeutického videa pro přehrávání v helmě na 

VR. 

- Sestavení vhodného výzkumného souboru, jeho oslovení a získání 

informovaných souhlasů. 

- Realizace samotného výzkumu. 

- Sběr naměřených dat, porovnání výzkumné a kontrolní skupiny a zpracování 

výsledků měření. 

- Diskuze nad výsledky studie. 

 

6.5  Časový harmonogram 

- leden – červenec 2016: vypracování rešerše, zpracování teoretických 

východisek výzkumu, výběr vhodného hodnotícího nástroje, oslovení 

Rehabilitačního ústavu Kladruby a vypracování časového harmonogramu 

výzkumu 

- červenec – srpen 2016: získání kladného vyjádření etické komise FTVS UK 
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- srpen – září 2016: výběr a zhotovení terapeutického nástroje (zařízení na 

virtuální realitu) a natočení samotného terapeutického videa v prostorách 

kladrubského ústavu 

- říjen 2016 – únor 2017: zahájení výzkumu, nábor probandů a jejich rozčlenění 

do dvou skupin, provedení samotného terapeutického počinu, ukončení 

výzkumu 

- únor – březen 2017: sběr a zpracování naměřených dat, zpracování 

a vyhodnocení výsledků výzkumu 

- duben 2017: odevzdání práce 

 

6.6  Výzkumný soubor 

Výzkumu se zúčastnilo 22 probandů (15 mužů a 7 žen) mezi 27 a 76 lety 

(průměrný věk 55±14 let) z řad klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby. Probandi byli 

náhodně rozděleni do dvou skupin po 11, jedné výzkumné a druhé kontrolní. S cílem 

i průběhem výzkumu byli informováni prostřednictvím rozhovoru s hlavním řešitelem 

výzkumu a informovaného souhlasu, který byl schválen etickou komisí Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy a etickou komisí Rehabilitačního ústavu 

Kladruby. Probandi v obou skupinách absolvovali denně standardní rehabilitační 

program dle terapeutického plánu ústavu, probandům ve výzkumné skupině bylo 

k tomu navíc denně promítáno terapeutické video pomocí zařízení pro virtuální realitu 

v celkovém počtu 30 shlédnutí. 

Výběr probandů probíhal pod dohledem metodologa a zástupce vedoucího 

fyzioterapeuta Rehabilitačního ústavu Kladruby Bc. Zdeňka Váni. Byli osloveni všichni 

klienti ústavu, kteří se zde v době výzkumu nacházeli a trpěli nekompletní míšní lézí 

libovolné (neprogresivní) etiologie vzniku i libovolné výše. Ti, kteří s výzkumem 

souhlasili, pak byli následně náhodně rozčleněni do dvou stejněčetných a vyvážených 

skupin. 
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6.7  Hodnotící nástroj 

 Pro potřeby studie bylo jako hodnotícího objektivizačního nástroje využito 

standardizovaného protokolu ASIA Impairment scale (AIS) v aktuální podobě, který je 

standardně používán jako součást komplexního vyšetření klientů s míšními lézemi 

v Rehabilitačním centru Kladruby. AIS je mezinárodně používaný klinický nástroj pro 

stanovení výše a míry neurologického deficitu při poranění míchy s reliabilitou 

v hodnotě 0,99.  

Z celého protokolu bylo pro potřeby této studie počítáno pouze s celkovým 

součtem motorických bodů klíčových svalů pro dolní končetiny (LEMS total). Byla 

měřena svalová síla flexorů kyčelního kloubu (max. 5 bodů), extenzorů kolenního 

kloubu (max. 5 bodů), dorzálních flexorů hlezenního kloubu (max. 5 bodů), dlouhého 

flexoru palce (max. 5 bodů) a plantárních flexorů hlezenního kloubu (max. 5 bodů) 

vždy pro pravou i levou končetinu tedy v celkovém součtu maximálně 50 bodů. 

Z poznatků v kapitole 1.8.1 vyplývá, že reliabilita hodnotícího nástroje ASIA 

imairtment scale, přestože je vysoká, je do značné míry závislá na důkladném 

proškolení a praxi vyšetřující osoby. Z této informace jsem vycházel při návrhu designu 

této studie a zvolil jsem tedy variantu, kdy vstupní i kontrolní vyšetření prováděl místo 

mne odborný personál Rehabilitačního ústavu Kladruby (který vyšetření standardně 

provádí), vždy lékař a vždy bez vědomí, zda se jedná o probanda z kontrolní, či 

výzkumné skupiny. 
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6.8  Zařízení pro virtuální realitu 

Jak již bylo výše uvedeno, pro účely této práce bylo využito virtuální reality 

pasivní. Celý přístroj (obr. 4) pro virtuální realitu použitý pro terapeutické působení 

v rámci této studie se tedy skládal pouze z head mounted display (HMD) a sluchátek. 

HMD pak bylo složeno z mobilního telefonu vkládatelného do jednoduchých 

plastových brýlí s odnímatelnou přední částí, dvěma čočkami pro možnost ostření 

pohledu na display a jednoduchým nastavitelným systémem pro uchycení na hlavu 

člověka. 

 

Obr. 4 Figurant s nasazeným zařízením pro virtuální realitu (autorské foto) 
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Nejdůležitější částí tohoto zařízení pro VR je pochopitelně právě mobilní 

telefon, na jehož grafických vlastnostech z velké části záleží celkový dojem reality. 

V této studii byl využit telefon Xiaomi Redmi Note 2 16GB (obr. 5) s rozlišením 

displeje 1920x1080 o úhlopříčce 5,5 palců a osmijádrovým 64bitovým procesorem. 

Samotné video bylo v mobilním telefonu přehráváno pomocí aplikace VR Video Player 

od firmy After Breakdown Games, která jej převáděla ze standardního 2D záznamu do 

zobrazení ve virtuální realitě. Mobilní telefon byl jednoduchým pružinovým systémem 

připevněn k přední odnímatelné části brýlí pro virtuální realitu ColorCross VR Box 

(obr. 6) a byla k němu pomocí 3,5 jack konektoru připojena sluchátka Koss UR/20 (obr. 

7) pro kvalitní audio výstup a důkladné odstínění okolního hluku od sledující osoby. 

 

 

 

Obr. 5 Xiaomi Redmi Note 2 (autorské foto) 

Obr. 6 ColorCross VR Box (autorské foto) 
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Obr. 7 Sluchátka Koss UR/20 (autorské foto) 

 

6.9  Terapeutické video 

Terapeutické video použité pro účely tohoto výzkumu je dvě minuty a padesát 

sekund dlouhé a bylo natočeno přímo v prostorách kladrubského ústavu. Video bylo 

natáčeno z pohledu první osoby (Point Of View – POV) kamerou Go Pro čtvrté 

generace Black Edition umístěnou na hlavě kameramana a nastavenou většinu času 

pohledem mírně dolů tak, aby byly neustále v záběru ideálně všechny čtyři končetiny 

aktéra snímku.  

Terapeutické video můžeme rozdělit do tří hlavních částí. Jelikož bylo video 

určeno k přehrávání probandům vsedě na vozíku, také děj videa začíná a končí sedem 

na něm, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší realističnosti. Na začátku se hlavní aktér 

videa ocitá v jedné z kladrubských cvičeben sedíc na vozíku (viz. příloha č. 7,obr. 9), 

krátce se rozhlédne po místnosti, provede základní pohyby horními a následně dolními 

končetinami, pomalu vstává z vozíku a odchází otevřenými dveřmi na chodbu ústavu. 

Tato část videa je doplněna o spuštění přehrávání hudebního podkresu snímku na ve 

cvičebně umístěném počítači pomocí všem dobře známého zvuku mezerníku na 

klávesnici. Dále, po přiznaném střihu, se hlavní postava ocitá před probandům 

všeobecně známým vedlejším vchodem do budovy a vydává se na krátkou procházku 

po areálu RÚ Kladruby. Při pohybu v exteriéru (viz. příloha č. 7,obr. 10) se hlavní 

postava pohybuje především pomalou chůzí a to zpočátku po asfaltové cestičce, dále 

třeba po trávě nebo tvrdé hlíně. Hned po několika vteřinách venkovní procházky, zdolá 
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aktér nízkou zídka, na jejímž vrcholu musí pro další pokračování odhrnout několik 

větviček vedle stojícího stromu. Po pár krocích se zastaví, krátce rozhlédne a následně 

se plynule rozeběhne (s pohledem kamery tentokrát vpřed pro lepší orientaci diváka 

v prostoru). Po průchodu kolem nízkých keřů, kterých se hlavní aktér v pohybu rukou 

letmo dotkne, přichází postava k lavičce, na kterou usedá (viz. příloha č. 7,obr. 11). 

Vsedě na lavičce si omete plosku levé dolní končetiny a krátce ji „promasíruje“. Poté 

snímek pokračuje opět chůzí, při které hlavní postava nečekaně ztrácí rovnováhu a padá 

k zemi. Následně hned vstává a vydává se zpět ke stromu (viz. příloha č. 7,obr. 12), 

kolem kterého šla na počátku procházky, opatrně seskakuje z dříve zmíněné zídky a po 

třech patrech schodů (viz. příloha č. 7,obr. 13) se vydává k hlavnímu vchodu do budovy 

rehabilitačního ústavu. Ve třetí a poslední části videa se proband po opět přiznaném 

střihu ocitá znovu na chodbě před cvičebnou, ze které na začátku vyšel, a vrací se zpět 

do sedu na invalidním vozíku, kde také video končí. 

Při natáčení videa byl kladen důraz na co možná největší realističnost 

výsledného produktu, proto byla například zvuková stopa nahrávána zvlášť a později 

synchronizována, byly zachovány zvuky v pozadí (video bylo natáčeno za standardního 

provozu zařízení), pohyby kamery při rozhlížení byly poměrně rychlé, podobně jako při 

pohybech hlavou a tak dále. V průběhu celého videa je hlavní aktér bos, avšak 

nepohybuje se po površích, které by mohly být sledujícím vnímány jako nepříjemné 

(pouze po linoleu, hladkém asfaltu, udržovaném trávníku, udupané hlíně). 

Video bylo nahráváno v rozlišení 4k se snímací frekvencí 30 snímků za vteřinu 

za velmi intenzivního osvětlení venku (slunečný den), avšak spíše horšího osvětlení 

uvnitř budovy (zářivky na stropě).   

 

6.10  Metoda zpracování a vyhodnocení dat ve vztahu k definovaným 

cílům a hypotézám 

Z celého standardizovaného formuláře pro zaznamenání ASIA impairment scale 

byla jako sledovaná proměnná stanovena pouze hodnota součtu bodů svalové síly pěti 

párů klíčových svalů dolních končetin s maximem 50 bodů (10 svalů po maximálně 

5 bodech). Byla porovnána změna síly těchto svalů mezi vstupním (při přijetí do 
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rehabilitačního ústavu) a výstupním (při propuštění z rehabilitačního ústavu) vyšetření 

a stanovena celková relativní změna vůči stavu počátečnímu.  

Získaná hodnota relativního zlepšení svalové síly pak byla podělena délkou 

pobytu (čili celkovou délkou terapie) v měsících (jeden měsíc byl pro zjednodušení 

standardizován na délku 30 dnů). Tím byla získána hodnota relativní změny stavu síly 

dolních končetin za jeden měsíc pobytu/terapie. Byla stanovena průměrná relativní 

změna stavu svalové síly za jeden měsíc pobytu pro každou skupinu probandů, jejich 

směrodatné odchylky a jejich variační koeficienty. 

Z anamnestických údajů byly pro potřeby výzkumu zaznamenávány proměnné 

věk probandů, uplynulá doba od vzniku míšní léze a doba pobytu v rehabilitačním 

ústavu. 

Pro výpočet případné závislosti dvou proměnných v rámci jedné skupiny 

(kontrolní či výzkumné) bylo využito Pearsonova korelačního koeficientu, který může 

nabývat následujících hodnot r (viz. obr. 8): 



58 
 

 

Obr. 8: Pearsonův korelační koeficient (převzato z: Holčík, 2015) 

 

 1 – úplná pozitivní závislost 

 0,99-0,8 – velmi silná pozitivní závislost 

 0,79-0,6 – silná pozitivní závislost 

 0,59-0,4 – středně silná pozitivní závislost 

 0,39-0,2 – slabá pozitivní závislost 

 0,19-0,01 – velmi slabá pozitivní závislost 

 0 – žádná závislost 

 -0,01-(-0,19) – velmi slabá negativní závislost 

 -0,2-(-0,39) – slabá negativní závislost 

 -0,4-(-0,59) – středně silná negativní závislost 

 -0,6-(-0,79) – silná negativní závislost 
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 -0,8-(-0,99) – velmi silná negativní závislost 

 -1 – úplná negativní závislost 

Pro jednoduchou popisnou statistiku bylo využito programu Microsoft Office 

2007 Excel. 
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7  Výsledky 

 Všechna získaná data byla shromážděna pod dohledem odborného personálu 

Rehabilitačního ústavu Kladruby. Zde jsou uvedena všechna získaná data a tedy 

i celkové výsledky výzkumu. 

 

Tab. 1: Naměřená data kontrolní skupiny 

A T1 věk A B 
Zr 

[%] 

T2 

[d] 

T2 

[m] 

Zr/T2 

[%] 
 B  

K-1 2 59 31 41 32,3 54 1,80 17,92 
 

Ø 

Zr/T2 
10,53 

K-2 2 55 11 15 36,4 57 1,90 19,14 
 

K-3 3 69 13 20 53,8 139 4,63 11,62 
 

σ 

Zr/T2 
6,59 

K-4 9 76 14 21 50,0 140 4,67 10,71 
 

K-5 2 20 31 40 29,0 97 3,23 8,98 
 

V 0,63 

K-6 6 68 29 31 6,9 91 3,03 2,27 
 

K-7 2 27 14 16 14,3 116 3,87 3,69 
 

kT1 -0,20 

K-8 2 76 18 30 66,7 91 3,03 21,98 
 

K-9 2 41 39 41 5,1 35 1,17 4,40 
 

kvěk 0,39 

K-10 2 66 26 36 38,5 144 4,80 8,01 
 

K-11 2 56 19 24 26,3 112 3,73 7,05 
 

kT2 -0,22 

Pozn.:  Část A: K-1 až K-11 – jednotliví probandi; T1 – doba od vzniku míšní léze v měsících; A – 

hodnota vstupního měření; B – hodnota výstupního měření, Zr – relativní změna klinického 

stavu; T2 [d] – doba pobytu v ústavu ve dnech; T2 [m] – doba pobytu v ústavu v měsících; Zr/T2 

– relativní změna klinického stavu na jeden měsíc pobytu v ústavu 

Část B: Ø Zr/T2 – průměr relativních změn klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu v 

procentech; σ Zr/T2 – směrodatná odchylka Zr/T2; V – variační koeficient Ø Zr/T2 a σ Zr/T2; 

kT1 – Pearsonův korelační koeficient pro T1 a Zr/T2; kvěk – Pearsonův korelační koeficient pro 

věk a Zr/T2; kT2 – Pearsonův korelační koeficient pro T2 a Zr/T2 
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 V tabulce číslo 1 (Tab. 1) v části A jsou pro jednotlivé probandy kontrolní 

skupiny uvedeny všechny sledované parametry. Výsledný průměr relativních změn 

klinického stavu probandů (součet bodů svalové síly DKK podle ASIA skóre) je uveden 

v části B v horní části tabulky pod Ø Zr/T2 a vychází 10,53% na jeden měsíc pobytu 

v ústavu. Směrodatná odchylka těchto relativních změn klinického stavu (σ Zr/T2) 

vychází v hodnotě 6,59% a je uvedena taktéž v pravé části tabulky. Variační koeficient 

těchto dvou hodnot pak vychází 0,63.  

Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚doba od 

vzniku míšní léze‘ a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu‘ 

je uveden v pravé části tabulky pod označením kT1 a jeho hodnota je -0,20 tedy slabá 

negativní závislost.  

Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚věk‘ 

a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu‘ je uveden v pravé 

dolní části tabulky pod označením kvěk a jeho hodnota je 0,39 tedy na pomezí slabé 

a středně silné pozitivní závislosti.  

Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚doba 

pobytu v ústavu v měsících‘ a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu 

v ústavu‘ je uveden v pravé dolní části tabulky pod označením kT2 a jeho hodnota je -

0,22 tedy na pomezí velmi slabé a slabé negativní závislosti (P-hodnota 0,5064).  
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Tab. 2: Naměřená data výzkumné skupiny 

A T1 věk A B 
Zr 

[%] 

T2 

[d] 

T2 

[m] 

Zr/T2 

[%] 
 B  

V-1 3 48 12 15 25,0 69 2,30 10,87 
 

Ø 

Zr/T2 
28,31 

V-2 1 51 3 7 133,3 80 2,67 50,00 
 

V-3 2 41 13 28 115,4 78 2,60 44,38 
 

σ 

Zr/T2 
27,84 

V-4 8 67 3 8 166,7 51 1,70 98,04 
 

V-5 1 68 22 36 63,6 77 2,57 24,79 
 

V 0,98 

V-6 5 52 23 26 13,0 99 3,30 3,95 
 

V-7 3 64 23 33 43,5 109 3,63 11,97 
 

kT1 0,28 

V-8 3 44 14 26 85,7 76 2,53 33,83 
 

V-9 3 59 24 39 62,5 148 4,93 12,67 
 

kvěk 0,16 

V-10 6 49 31 36 16,1 106 3,53 4,56 
 

V-11 4 65 22 28 27,3 50 1,67 16,36 
 

kT2 -0,52 

Pozn.:  Část A: V-1 až V-11 – jednotliví probandi; T1 – doba od vzniku míšní léze v měsících; A – 

hodnota vstupního měření; B – hodnota výstupního měření, Zr – relativní změna klinického 

stavu; T2 [d] – doba pobytu v ústavu ve dnech; T2 [m] – doba pobytu v ústavu v měsících; Zr/T2 

– relativní změna klinického stavu na jeden měsíc pobytu v ústavu 

Část B: Ø Zr/T2 – průměr relativních změn klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu 

v procentech; σ Zr/T2 – směrodatná odchylka Zr/T2; V – variační koeficient Ø Zr/T2 a σ Zr/T2; 

kT1 – Pearsonův korelační koeficient pro T1 a Zr/T2; kvěk – Pearsonův korelační koeficient pro 

věk a Zr/T2; kT2 – Pearsonův korelační koeficient pro T2 a Zr/T2 

 

V tabulce číslo 2 (Tab. 2) v části A jsou pro jednotlivé probandy výzkumné 

skupiny uvedeny všechny sledované parametry. Výsledný průměr relativních změn 

klinického stavu probandů (součet bodů svalové síly DKK podle ASIA skóre) je uveden 

v části B v horní části tabulky pod Ø Zr/T2 a vychází 28,31% na jeden měsíc pobytu 

v ústavu. Směrodatná odchylka těchto relativních změn klinického stavu (σ Zr/T2) 

vychází v hodnotě 27,84% a je uvedena taktéž v pravé části tabulky. Variační koeficient 

těchto dvou hodnot pak vychází 0,98.  
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Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚doba od 

vzniku míšní léze‘ a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu‘ 

je uveden v pravé části tabulky pod označením kT1 a jeho hodnota je 0,28 tedy slabá 

pozitivní závislost.  

Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚věk‘ 

a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu v ústavu‘ je uveden v pravé 

dolní části tabulky pod označením kvěk a jeho hodnota je 0,16 tedy velmi slabá pozitivní 

závislost.  

Pearsonův korelační koeficient pro porovnání závislosti proměnných ‚doba 

pobytu v ústavu v měsících‘ a ‚relativní změna klinického stavu za jeden měsíc pobytu 

v ústavu‘ je uveden v pravé dolní části tabulky pod označením kT2 a jeho hodnota je -

0,52 tedy středně silná negativní závislost (P-hodnota 0,0979).  

 

Graf 1: Srovnání Zr/T2 výzkumné a kontrolní skupiny 

 

Pozn.: osa x – jednotliví probandi; osa y – hodnoty relativní změny klinického stavu na jeden měsíc 

pobytu v ústavu; K – kontrolní skupiny; V – výzkumná skupina 

 

Ve spojnicovém grafu číslo 1 (Graf 1) jsou porovnány hodnoty Zr/T2 

jednotlivých probandů, tedy hodnoty relativní změny klinického stavu na jeden měsíc 
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pobytu v ústavu, pro kontrolní (K) a výzkumnou (V) skupinu. V grafickém znázornění 

jsou viditelné v průměru výrazně vyšší hodnoty Zr/T2 pro výzkumnou skupinu 

(28,31%), oproti skupině kontrolní (10,53%). Zároveň je zde patrná i výraznější 

nehomogenita výsledků (větší rozdíly mezi jednotlivými hodnotami) výzkumné 

skupiny, které odpovídá variační koeficient 0,98, oproti skupině kontrolní (s variačním 

koeficientem pouze 0,63). 

Graf 2: Poměr vstupního a výstupního měření kontrolní skupiny 

 

Pozn.: osa x – jednotliví probadi; osa y – hodnota součtu bodů svalové síly DKK podle ASIA skóre; 

vstup – vstupní měření; výstup – výstupní měření 

 

 Ve sloupcovém grafu číslo 2 (Graf 2) jsou znázorněny hodnoty vstupního 

a výstupního měření souhrnné síly svalů DKK podle ASIA skóre pro jednotlivé 

probandy kontrolní skupiny K-1 až K-11. V tomto grafickém znázornění můžeme vidět, 

že hodnoty těchto proměnných jsou rovnoměrně rozloženy (nepřevažují ani spíše 

vysoké ani spíše nízké hodnoty) mezi cca. 10 a cca. 40 body. V tomto grafickém 

znázornění je přehledně viditelná změna klinického stavu v průběhu celého pobytu 

probandů v ústavu.  
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Graf 3: Poměr vstupního a výstupního měření výzkumné skupiny 

 

Pozn.: osa x – jednotliví probadi; osa y – hodnota součtu bodů svalové síly DKK podle ASIA skóre; 

vstup – vstupní měření; výstup – výstupní měření 

 

Ve sloupcovém grafu číslo 3 (Graf 3) jsou znázorněny hodnoty vstupního 

a výstupního měření souhrnné síly svalů DKK podle ASIA skóre pro jednotlivé 

probandy výzkumné skupiny V-1 až V-11. V tomto grafickém znázornění můžeme 

vidět, že hodnoty těchto proměnných jsou rovnoměrně rozloženy (nepřevažují ani spíše 

vysoké ani spíše nízké hodnoty) mezi cca. 5 a cca. 40 body. V tomto grafickém 

znázornění je také přehledně viditelná změna klinického stavu v průběhu celého pobytu 

probandů v ústavu.  
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Graf 4: Korelace mezi dobou pobytu a relativním zlepšením za měsíc u kontrolní skupiny 

 

Pozn.: Osa x – jednotliví probandi seřazení vzestupně podle délky pobytu v ústavu; Osa y – hodnota; 

měsíců – délka pobytu probandů v ústavu v měsících; relativní zlepšení – hodnota relativního 

zlepšení probandů na jeden měsíc pobytu v ústavu; Linear (měsíců) – spojnice trendu pro délku 

pobytu probandů v ústavu v měsících; Linear (relativní zlepšení) – spojnice trendu pro hodnotu 

relativního zlepšení probandů na jeden měsíc pobytu v ústavu 

 

 V bodovém grafu číslo 4 (Graf 4) jsou uvedeny hodnoty relativního zlepšení 

klinického stavu jednotlivých probandů za jeden měsíc pobytu a délka pobytu v ústavu 

v měsících (pro kontrolní skupinu). Probandi jsou seřazeni vzestupně právě podle 

hodnot délky pobytu v rehabilitačním ústavu. Z grafického rozložení hodnot relativního 

zlepšení klinického stavu za jeden měsíc pobytu (červené čtverečky) kolem jejich 

spojnice trendu (Linear (relativní zlepšení)) vidíme mírnou negativní závislost těchto 

dvou proměnných, které odpovídá hodnota Pearsonova korelačního koeficientu -0,22. 

Hodnotě koeficientu na pomezí velmi slabé a slabé negativní závislosti odpovídá 

i poměrně různorodé až náhodné grafické rozložení hodnot kolem spojnice jejich 

trendu.  
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Graf 5: Korelace mezi dobou pobytu a relativním zlepšením za měsíc u výzkumné skupiny 

 

Pozn.: Osa x – jednotliví probandi seřazení vzestupně podle délky pobytu v ústavu; Osa y – hodnota; 

měsíců – délka pobytu probandů v ústavu v měsících; relativní zlepšení – hodnota relativního 

zlepšení probandů na jeden měsíc pobytu v ústavu; Linear (měsíců) – spojnice trendu pro délku 

pobytu probandů v ústavu v měsících; Linear (relativní zlepšení) – spojnice trendu pro hodnotu 

relativního zlepšení probandů na jeden měsíc pobytu v ústavu 

 

V bodovém grafu číslo 5 (Graf 5) jsou uvedeny hodnoty relativního zlepšení 

klinického stavu jednotlivých probandů za jeden měsíc pobytu a délka pobytu v ústavu 

v měsících (pro výzkumnou skupinu). Probandi jsou seřazeni vzestupně právě podle 

hodnot délky pobytu v rehabilitačním ústavu. Z grafického rozložení hodnot relativního 

zlepšení klinického stavu za jeden měsíc pobytu (červené čtverečky) kolem jejich 

spojnice trendu (Linear (relativní zlepšení)) vidíme mírnou negativní závislost těchto 

dvou proměnných, které odpovídá hodnota Pearsonova korelačního koeficientu -0,52. 
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8  Diskuse 

 

8.1  Shrnutí teoretických východisek práce 

Za nejčastější příčinu míšních lézí považujeme traumatické poranění páteře se 

sekundárním následkem míšní léze. Podle četnosti výskytu lézí můžeme za nejvíce 

náchylný úsek páteře považovat páteř krční, která bývá poraněna až ve 42% případů, 

dále páteř hrudní s incidencí až 30% a v poslední řadě páteř bederní, na kterou připadá 

asi 28% případů (Náhlovský, 2006).  

Jako jednoznačně nejčastější  příčina traumat v hrudní a bederní páteři se 

popisuje mechanismus pádu z výšky s incidencí až 70%, dále poranění při autonehodě 

(k těm dochází v asi 20% případů) a na okraji stojí úrazy sportovní, úrazy v domácnosti, 

působení přímých sil (střelná a bodná zranění, přímé údery těžkým předmětem na páteř 

zezadu a další) a v neposlední řadě se setkáváme s příčinami poškození míchy jako jsou 

vrozené vývojové vady a degenerativní onemocnění nervových i okolních struktur, 

zánětlivá onemocnění, míšní ischemie a hemoragie, primární či sekundární nádorová 

onemocnění, autoimunitní onemocnění a další. Ve vyspělých zemích se četnost udává 

zhruba 20 případů na 1 milion obyvatel (podle některých studií 13-33 případů na 

1 milion obyvatel), přičemž muži jednoznačně převažují vůči ženám v poměru 4-5:1 

(Blumer, Quine, 1995; Náhlovský, 2006; Pfeiffer, 2007). 

Míšní léze můžeme podle konkrétních kritérií rozdělit do několika základních 

kategorií. Podle výše poraněného segmentu míchy hovoříme buď o pentaplegii/-paréze 

(C4 a vyšší), o quadruplegii/-paréze (C5-Th1), nebo o paraplegii/-paréze (Th2 a nižší). Při 

míšní lézi dochází u pacientů k narušení motorických, senzitivních nebo autonomních 

funkcí. Podle míry poškození míchy pak rozlišujeme mezi lézí kompletní (pod úrovní 

léze není zachována funkce senzitivní ani motorická), nebo nekompletní (pod úrovní 

léze je některá funkce zachována) (Ambler, 2011). Velmi důležitým kritériem 

v posouzení stavu pacienta je také čas uplynulý od vzniku míšní léze. Hovoříme potom 

o následujících fázích onemocnění: fáze akutní (0.-2. týden), fáze subakutní (2.-12. 

týden), fáze chronická (12.-26. týden) a fáze pozdní (12. týden a později) (Kříž, 

Chvostová, 2009; Wendsche, Kříž, 2004). 
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Konkrétní terapeutické metody a postupy volíme na základě pečlivého vyšetření 

klinického stavu pacienta a podle fáze onemocnění. Vhodnost našeho výběru je dobré 

v průběhu terapie ověřovat a případně upravovat pomocí dílčích vyšetření. Za metody 

standardně využívané v běžné rehabilitační praxi můžeme považovat například 

polohování na lůžku, provádění pasivních pohybů končetin, cvičení na MotoMedu, 

techniky z konceptu respirační fyzioterapie, míčkování, aplikace Vojtovy metody, 

koncept BPP (Bazální programy a podprogramy), Bobath koncept, PNF 

(Proprioceptivní neuromuskulární facilitace), aktivní pohyby (s pomůckami či bez), 

vertikalizace, užití mobilizačních a měkkých technik, prvky z fyzikální terapie 

(především aplikace tepla a elektroléčba), cvičení v Lokomatu, senzomotorická 

stimulace, S.E.T. koncept (Sling Exercise Therapy s využitím závěsného zařízení 

TherapyMaster), Feldenkraisova metoda, nácvik chůze v ortézách (v závislosti na výši 

léze a na motorických schopnostech pacientových dolních končetin), synergická 

reflexní terapie, Spiraldynamik, z dalších druhů fyzikální terapie například 

hydrokineziterapie, IMF terapie (Intention controlled myofeedback), FES (Funkční 

elektrická stimulace), skupinová cvičení, sportovní činnost a v neposlední řadě techniky 

ergoterapeutické či psychosociální rehabilitaci (Dušková, 2010). 

Neurony, které nazýváme zrcadlovými, jsou zvláštní třída nervových buněk 

v naší centrální nervové soustavě (CNS), které vykazují aktivitu nejen během provádění 

konkrétního pohybu, ale také v průběhu sledování, jak tento pohyb provádí někdo jiný. 

Původně byly zrcadlové neurony objeveny u opic (Baker et al., 2010), pozdější 

výzkumy pak potvrdily hojné zapojení neuronové sítě při pozorování pohybu také 

u člověka (Hari et al., 2010). 

Primární účel zrcadlových neuronů není jasně znám, avšak předpokládá se, že 

mají svůj podíl nejen na napodobování pohybů, ale také na anticipaci pohybů a chování 

druhého jedince, učení se novým dovednostem, empatickém cítění, zpracování řeči, 

porozumění záměru exekutora pohybu a podobně (Turella et al., 2008). 

Pro objektivizaci zapojení zrcadlových neuronů se v dnešní době používá široké 

množství moderních zobrazovacích metod. Různé studie využívaly ke studiu CNS 

například elektroencephalografie (EEG), magnetoencephalografie (MEG), 

transkraniální magnetické stimulace (TMS), pozitronové emisní tomografie (PET), 

magnetické rezonance (MRI), funkční magnetické rezonance (fMRI), LORETA 
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a sLORETA a dalších. Pomocí těchto metod bylo zjištěno, že lidské tělo při pozorování 

pohybu aktivuje nejen samotný zrcadlový neuronový systém, ale dojde také k zapojení 

vlastního motorického, somatosenzorického a nociceptivního systému a tyto další 

oblasti pak můžeme dohromady nazvat „rozšířeným“ zrcadlovým neuronovým 

systémem (Filimon, 2010). 

Díky výzkumům, při kterých bylo využito transkraniální magnetické stimulace 

(TMS) ke stimulaci CNS a následného snímání motorických evokovaných potenciálů 

(MEP) na horní končetině, kdy tyto byly dále porovnávány s MEP vznikajících při 

sledování činnosti můžeme jednoznačně říci, že při pozorování motorické aktivity 

dochází k nárůstu aktivity ve svalech k této činnosti potřebných (Kilner, 2010). 

Krátce po objevu zrcadlových neuronů prokázaly další studie zabývající se touto 

problematikou pozitivní výsledky při měření aktivity motorické kůry člověka pomocí 

EEG či EMG zobrazovacích metod také při naprosto klidném pozorování exekuce 

pohybu. Můžeme tedy tvrdit, že k aktivaci zrcadlových neuronů dochází i při naprosté 

absenci vlastních pohybů (Dedja, 2010). 

Podobně je tomu tak také při pohybu v představě. Ten je popisován jako 

myšlenkový proces, při kterém se jedinec snaží vědomě navodit vizuální představu 

vykonávané činnosti a to bez samotného provedení pohybu nebo vědomého zvýšení 

aktivity svalů za pohyb zodpovědných. V různých studiích bylo prokázáno, že při 

pohybu v představě velmi izolovaných částí těla dochází k zapojování konkrétních 

center v primární motorické kůře, za pohyb této části těla zodpovědných (Mulder, 

2016). Při pozorování excitability m. tibialis anterior došli autoři k závěru, že při 

pohybu v představě (a to jednoduchém izolovaném i komplexním) dochází ke zvýšení 

excitability kortikospinální dráhy daného jedince (Bakker et al., 2016). Pohyb 

v představě je ovšem značně ovlivněn mnoha různými faktory (typ představy, kvalita 

imaginace, psychická únava, výchozí poloha, atd.), které mohou zapříčinit výrazné 

snížení účinku na organismus člověka (Lang et al., 2016; Mulder, 2016; Rozand et al., 

2016).  

Pod pojmem virtuální realita se v současnosti rozumí počítačově generovaný 

nereálný prostor (prostředí), který je člověku nabízen prostřednictvím senzorických 

orgánů. Systém pro vytvoření virtuální reality se zpravidla skládá ze samotného 

počítače, který ono prostředí vytváří, výstupního zařízení, které zprostředkovává 
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člověku senzorické informace a případně vstupního zařízení, které zaznamenává 

ovládací povely a umožňuje tak člověku toto prostředí měnit. Kvalita především 

výstupních informací systému v největší míře určuje stupeň přesvědčivosti 

vygenerovaného prostředí a tím i jeho vlivu na člověka (Bohunčak, 2010; Dedja, 2010). 

Podle šíře možností, kterými jsme sto virtuální realitu ovládat, rozlišujeme její tři 

základní stupně. Za nejjednodušší považujeme realitu pasivní, ve které není člověk 

schopen se volně pohybovat ani ji jakkoli měnit a můžeme ji tedy přirovnat 

k trojrozměrnému filmu. Vyspělejším stupněm nereálného prostředí je VR aktivní, ve 

které se již člověk může pomocí vstupního zařízení určitým způsobem pohybovat, 

avšak ne ji měnit. Nejdokonalejší variantou je pak VR interaktivní, ve které vedle 

možnosti volného pohybu přibývá také možnost toto prostředí měnit, manipulovat 

s ním, interagovat s ním (Haman, 2012; Aukstakalnis, Blatner, 1994; Žára et al., 1998). 

Pro účely této studie bylo použito prostředí pasivní bez jakéhokoli ovládacího vstupního 

zařízení.  

Podíváme-li se, v jakých případech již bylo v minulosti využito VR v oboru 

fyzioterapie, můžeme nalézt relativně velké množství studií. Většinou se však jedná 

o pilotní studie s malým množstvím probandů. Výjimkou je využití VR v terapii 

pacientů po CMP, kde se této techniky již několik let relativně běžně využívá (Bang et 

al., 2016; Grimm et al., 2016; Ji, Lee, 2016). Dále se VR využívá například k ovlivnění 

fantomových bolestí (Osumi et al., 2016) zlepšení stability (Robert et al., 2016), či 

například vyšetření i terapii pacientů trpících neglect syndromem (Pedroli, 2015). Dále 

se můžeme setkat také s využitím virtuálního prostředí pro nácvik určitých činností či 

lékařských zákroků (Kusumoto, 2006). 

 

8.2  Shrnutí metodologie práce 

 Hlavním cílem práce bylo prozkoumat možnosti využití virtuální reality jako 

doplňkové terapeutické metody u léčby pacientů s inkompletní míšní lézí. Pomocí 

krátkého terapeutického videa natočeného z pohledu první osoby přehrávaného v helmě 

na virtuální realitu jsem se pokusil facilitovat regenerační a reinervační procesy 

postižených svalů. Studie se zúčastnilo 22 probandů (15 mužů a 7 žen) mezi 27 a 76 

lety (průměrný věk 55±14 let) z řad klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby. Byli 

náhodně rozdělení do dvou stejněčetných skupin, jedné výzkumné a jedné kontrolní. 
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Kontrolní skupina podstupovala standardní terapeutický plán podle pravidel RÚ 

Kladruby. Skupině výzkumné bylo kromě toho denně (celkem 30krát) přehráváno 

terapeutické video v helmě na virtuální realitu. Toto přehrávání žádným způsobem 

nenarušovalo standardní chod zařízení ani terapeutický plán probandů.  

 Zařízení pro přehrávání videa ve virtuální realitě (HMD – head mounted display) 

se s skládalo z mobilního telefonu Xiaomi Redmi Note 2 16GB s rozlišením displeje 

1920x1080 o úhlopříčce 5,5 palců a osmijádrovým 64bitovým procesorem, brýlí pro 

virtuální realitu ColorCross VR Box s odnímatelnou přední částí a sluchátek Koss 

UR/20 pro kvalitní audio výstup. Video bylo natočeno kamerou GoPro 4. generace 

Black Edition. Video se skládalo ze tří hlavních částí. V první a poslední se sledující 

ocitá uvnitř jedné z kladrubských cvičeben sedíc na invalidním vozíku. Prostřední 

a hlavní část videa zachycuje krátkou procházku v exteriéru kladrubského ústavu, kde 

se hlavní aktér pohybuje naboso po různých površích, překonává jednoduché překážky, 

schody a podobně. 

Před a po terapeutickém zákroku byla probandům v rámci běžného celkového 

vyšetření lékaři RÚ Kladruby stanovena hodnota součtu motorických bodů pro dolní 

končetiny (max. 50 bodů) na základě ASIA Impairment Scale. Z rozdílu těchto hodnot 

bylo stanoveno průměrné relativní zlepšení klinického stavu oproti stavu původnímu za 

jeden měsíc pobytu v rehabilitačním ústavu. Dále byly pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu zjišťovány případné závislosti míry zlepšení klinického stavu na věku 

probanda, délce doby od vzniku míšní léze či délce pobytu v ústavu. Výsledné hodnoty 

pro kontrolní a výzkumnou skupinu pak byly vždy porovnávány také mezi sebou. 

 

8.3  Diskuse k hypotéze č. 1 

 Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 1 se vztahovaly k výzkumné otázce téhož 

čísla, která zní ‚Má sledování terapeutického videa z pohledu první osoby ve virtuální 

realitě vliv na změnu klinického stavu pacienta s nekompletní míšní lézí?‘. Nulová 

hypotéza předpokládala, že nemá, alternativní hypotéza pak že ano. Výsledek relativní 

změny klinického stavu oproti stavu výchozímu za jeden měsíc pobytu v rehabilitačním 

ústavu pro skupinu kontrolní vyšel 10,53% se směrodatnou odchylkou 6,59% 

a variačním koeficientem 0,63.  
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 Výsledek relativní změny klinického stavu oproti stavu výchozímu za jeden 

měsíc pobytu v rehabilitačním ústavu pro skupinu výzkumnou vyšel 28,31% se 

směrodatnou odchylkou 27,84% a variačním koeficientem 0,98. 

 Jak je uvedeno ve výsledcích, výsledek 28,31% pro výzkumnou skupinu je číslo 

téměř trojnásobné oproti kontrolní skupině (10,53%) a považujeme tedy hypotézu H1A 

za platnou. Podíváme-li se ovšem na variační koeficienty obou skupin probandů, 

vidíme, že skupina výzkumná vykazuje oproti skupině kontrolní výrazně větší 

variabilitu výsledků a lze tedy uvažovat, že finální hodnotu relativního zlepšení 

ovlivňují ještě další námi nezaznamenané faktory. Lze předpokládat, že například 

každodenní důsledné soustředění při sledování neobměňovaného terapeutického videa 

bude významným činitelem v celkovém efektu terapie. Facilitační účinky 

terapeutického videa může do značné míry ovlivňovat také celková motivace probandů 

k terapii, realističnost a technické zpracování videa (s přihlédnutím k různé kvalitě 

zraku probandů a podobně), dále celkové psychické nastavení probandů a mnoho 

dalších faktorů. 

Z tohoto postupu výpočtu vychází, že jeden bod svalové síly nemá vždy stejnou 

relativní hodnotu (zlepšení z 1 na 2 bude 100%, ale zlepšení ze 4 na 5 bude pouze 25%). 

To ovšem do značné míry, alespoň podle mého názoru, koreluje s důležitostí těchto 

rozdílných bodů svalové síly pro klinický stav pacienta (klinický stav je hlavní 

sledovaná proměnná v této práci). Názorný příklad pro vysvětlení: U pacient A je 

hodnota počátečního stavu svalové síly jednoho z klíčových svalů DKK 1, u pacienta B 

pak 4. Oba se za dobu terapeutického působení fyzioterapeutů zlepší o 1 bod svalové 

síly, čily pacient A na 2 a pacient B na 5. Absolutní hodnota zlepšení svalové síly je u 

obou pacientů stejná, avšak relativní hodnota zlepšení je podle výše uvedeného výpočtu 

značně rozdílná (100% u pacienta A a 25% u pacienta B). Podle mého názoru je však 

přínos pro klinický stav pacientů taktéž značně rozdílný. U pacienta A znamená zlepšení 

z 1 na 2 body svalové síly změnu ze stavu palpačně zaznamenatelného záškubu daného 

svalu po schopnost volního pohybu končetinou s vyloučením gravitace. Pro zisk tohoto 

zlepšení bylo zapotřebí použití složitých metod na neurofyziologickém podkladě a pro 

daného pacienta to může znamenat značný rozdíl například v sebeobsluze na lůžku, 

přesunech, prevenci kontraktur a podobně. U pacienta B pak stejná absolutní hodnota 

zlepšení znamená pouze schopnost překonání většího subjektivního odporu v daném 

pohybu a pro klinický stav to může znamenat například “jen“ uzvednutí těžšího 
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předmětu. Pro dosažení tohoto zlepšení pak mohlo být zapotřebí pouze jednoduchého 

analytického posilování daného svalu. Z tohoto důvodu jsem pro výpočet změny 

klinického stavu zvolil výše uvedený a jsem přesvědčený, že odpovídá realitě rozhodně 

více, než pouhá absolutní změna síly klíčových svalů. 

Tyto výsledky odpovídají také práci autora Donati a kolektivu ze srpna 2016, 

který zkoumal účinky terapie pomocí virtuální reality na 8 chronických kompletních 

paraplegicích. Po dobu 12 měsíců aplikoval na probandy ve výzkumné skupině mimo 

konzervativní terapie také terapii motorickým tréninkem ve virtuální realitě, vizuo-

taktilním feedbackem a pomocí EEG kontrolovaným pohybem prostřednictvím 

exoskeletonu pro dolní končetiny. Pomocí ASIA Impairment Scale měřeným před a po 

terapii objektivizoval, že se pomocí VR 4 z 8 probandů zlepšili z kategorie kompletní 

míšní léze do kategorie nekompletní míšní léze. U všech probandů pak došlo k zlepšení 

jak motorické tak senzitivní funkce pod úrovní míšní léze (Donati et al., 2016). 

Pozitivní výsledky terapie pacientů s míšní lézí pomocí vizuo-taktilního 

feedbacku ve virtuální realitě udává také autor Solaiman a kolektiv ve své práci z roku 

2016. Díky HMD a přenosnému haptickému displeji umístěném na předloktích 

probandů dokázali vytvořit přesvědčivou iluzi virtuálních dolních končetin, kdy 

probandi byli schopni určovat polohu, ve které se nereálná končetina nachází, i bez 

jejího sledování. Autorům se tak podařilo značným způsobem navrátit schopnost 

propriocepce reálných končetin pod místem léze (Solaiman et al., 2016). 

 K negativním závěrům v otázce využití VR v terapii míšních lézí však naproti 

tomu došel autor Dimbwadyo-Terrer a kolektiv ve své práci z roku 2016. Na 

31 probandech trpících kompletní míšní lézí v úrovni krčních obratlů, neprokázal 

měřitelný vliv terapie pomocí VR jako doplňkové metody ke konvenčnímu 

rehabilitačnímu plánu. Na žádné z pěti použitých objektivizačních škál (včetně AIS) 

nevykázali probandi ve výzkumné skupině signifikantní rozdíl oproti skupině kontrolní 

(Dimbwadyo-Terrer et al., 2016). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimbwadyo-Terrer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26885511
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimbwadyo-Terrer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26885511
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8.4  Diskuse k hypotéze č. 2 

 Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 2 se vztahovaly k výzkumné otázce téhož 

čísla, která zní ‚Závisí míra relativní  změny klinického stavu pacienta na době od 

vzniku poškození míchy?‘. Nulová hypotéza předpokládala, že nezávisí, alternativní 

hypotéza pak že závisí, ovšem bez udání směru závislosti. Výsledek Pearsonova 

korelačního koeficientu pro kontrolní skupinu je -0,20, tedy na pomezí velmi slabé 

a slabé negativní závislosti, a z toho vychází, že pro kontrolní skupinu je hypotéza H2A 

platná a hypotéza H20 je neplatná. Výsledný směr závislosti (negativní) lze považovat 

za logický, protože zjednodušeně říká, že čím kratší dobu od vzniku míšní léze pacient 

je, tím více se zlepšuje jeho klinický stav oproti stavu předchozímu. Míra této závislosti 

(-0,20) je ovšem natolik slabá, že se může v důsledku jednat i o chybu způsobenou 

nepříliš širokým vzorkem probandů.  

 Výsledek Pearsonova korelačního koeficientu pro výzkumnou skupinu je 0,28, 

tedy slabá pozitivní závislost, a z toho vychází, že pro výzkumnou skupinu je hypotéza 

H2A platná a hypotéza H20 je neplatná. Pozitivní směr závislosti (rozumějme čím delší 

dobu od vzniku míšní léze pacient je, tím více se zlepší jeho klinický stav v průběhu 

pobytu) už v tomto případě nelze považovat za příliš logický a přičteme-li k tomu také 

nízkou hodnotu míry závislosti (0,28), můžeme reálně zvažovat zkreslení výsledku 

z nedostatečně širokého vzorku probandů. 

 Z průměru Pearsonových korelačních koeficientů pro kontrolní a výzkumnou 

skupinu můžeme usuzovat, že u našeho vzorku probandů nemá doba od vzniku míšní 

léze zásadní vliv na míru změny klinického stavu pacienta, což je v rozporu s obecně 

uznávaným názorem, že s přibývající dobou od vzniku míšní léze klesá 

pravděpodobnost úpravy klinického stavu pacienta (Faltýnková, 2004). Stejnou 

sestupnou tendenci šance na úpravu klinického stavu se vzrůstající dobou od úrazu 

udávají také Fortin et al. (2015) ve své studii provedené na 1417 spinálních pacientech. 

Tuto negativní korelaci potvrzují také autoři Jakob et al. (2009) ve své studii provedené 

na 237 pacientech trpících míšní lézí traumatické etiologie vzniku pomocí měření 

změny klinického stavu probandů v době 1, 6 a 12 měsíců od úrazu. 
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8.5  Diskuse k hypotéze č. 3 

Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 3 se vztahovaly k výzkumné otázce téhož 

čísla, která zní ‚Závisí míra relativní změny klinického stavu pacienta na věku? Nulová 

hypotéza předpokládala, že nezávisí, alternativní hypotéza pak že závisí, ovšem bez 

udání směru závislosti. Výsledek Pearsonova korelačního koeficientu pro kontrolní 

skupinu je 0,39, tedy na pomezí slabé a středně silné pozitivní závislosti, a z toho 

vychází, že pro kontrolní skupinu je hypotéza H3A platná a hypotéza H30 je neplatná. 

Výsledný směr závislosti (pozitivní) nelze považovat za příliš logický, protože 

zjednodušeně říká, že čím starší pacient je, tím více se zlepšuje jeho klinický stav oproti 

stavu předchozímu. Míra této závislosti (0,39) je ovšem již nezanedbatelná, čili berme 

výsledek spíše jako chybu způsobenou nepříliš širokým vzorkem probandů.   

 Výsledek Pearsonova korelačního koeficientu pro výzkumnou skupinu je 0,16, 

tedy velmi slabá pozitivní závislost, a z toho vychází, že pro výzkumnou skupinu je 

hypotéza H3A platná a hypotéza H30 je neplatná.  Pozitivní směr závislosti (rozumějme 

čím starší pacient je, tím více se zlepší jeho klinický stav v průběhu pobytu) v tomto 

případě také nelze považovat za příliš logický a přičteme-li k tomu také nízkou hodnotu 

míry závislosti (0,16), můžeme reálně zvažovat zkreslení výsledku z nedostatečně 

širokého vzorku probandů. 

 Z průměru Pearsonových korelačních koeficientů pro kontrolní a výzkumnou 

skupinu můžeme usuzovat, že u našeho vzorku probandů má jejich věk pozitivně 

závislý vliv na míru změny klinického stavu pacienta, ovšem relevantnost těchto 

výsledků je otázkou. Autoři Stevenson et al. (2016) ve své dlouhodobé studii provedené 

na 27 spinálních pacientech nalezli opačnou korelaci mezi věkem pacientů při vzniku 

poranění a mírou zlepšení po 3 letech od úrazu. Mladší pacienti v jejich výzkumu 

vykazovali vyšší míru zlepšení klinického stavu (měřeno dle ASIA skóre), což 

odpovídá i prosté logické úvaze. Ke stejným výsledků negativní korelace mezi věkem 

probandů a mírou zlepšení klinického stavu pak došli také Jakob et al. (2009) ve své 

studii a označili tak věk pacienta za jeden z hlavních určujících faktorů pro šanci na 

úpravu motorických i senzitivních funkcí pod místem léze. 
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8.6  Diskuse k hypotéze č. 4 

Hypotézy (nulová i alternativní) číslo 4 se vztahovaly k výzkumné otázce téhož 

čísla, která zní ‚Závisí míra relativní změny klinického stavu pacienta na době strávené 

v rehabilitačním ústavu?‘ Nulová hypotéza předpokládala, že nezávisí, alternativní 

hypotéza pak že závisí, ovšem bez udání směru závislosti. Výsledek Pearsonova 

korelačního koeficientu pro kontrolní skupinu je -0,22, tedy na pomezí velmi slabé 

a slabé negativní závislosti, a z toho vychází, že pro kontrolní skupinu je hypotéza H4A 

platná a hypotéza H40 neplatná. Výsledný směr závislosti (negativní) lze považovat za 

spíše logický, protože zjednodušeně říká, že čím kratší dobu v ústavu pacient je, tím 

více se zlepšuje jeho klinický stav oproti stavu předchozímu za jeden měsíc pobytu. Lze 

předpokládat, že se klienti RÚ Kladruby mají tendenci více zlepšovat zpočátku pobytu 

a rychlost této změny postupem času klesá. Navíc délka pobytu klientů v ústavu je 

indikována také podle závažnosti poškození míchy a případných přidružených 

onemocnění, která mohou v konečném důsledku změnu jejich klinického stavu také 

ovlivňovat. Míra této závislosti (-0,22) je ovšem poměrně nízká a hodnota P (0,5064) 

také ukazuje na značnou nespolehlivost výsledků a tedy berme výše uvedená fakta spíše 

za spekulace. 

 Výsledek Pearsonova korelačního koeficientu pro výzkumnou skupinu je -0,52, 

tedy středně silná negativní závislost, a z toho vychází, že pro výzkumnou skupinu je 

hypotéza H4A platná a hypotéza H40 je neplatná.  Negativní směr závislosti (rozumějme 

čím kratší dobu v ústavu pacient je, tím více se zlepší jeho klinický stav v průběhu 

pobytu) lze podobně jako u skupiny kontrolní považovat za logický. Podíváme-li se na 

probanda V-11, který za 1,67 měsíce pobytu dosáhl relativního zlepšení 16,36% za 

měsíc, vidíme, že jeho výsledky jsou nesrovnatelně nižší oproti probandovi V-4, který 

za 1,7 měsíce dosáhl relativního zlepšení 98,04% za měsíc. Navíc proband V-11 značně 

vybočuje z korelační tendence výsledků (teoreticky by měl mít jako proband 

s nejkratším časem pobytu nejvyšší výsledky). Mohlo se například stát, že tento 

konkrétní proband vědomě nespolupracoval na výzkumu, nebyl motivován, trpěl 

zhoršeným psychickým stavem nebo podobně a tedy jsou jeho výsledky značně 

zkreslené. Vyjmeme-li tohoto probanda z výsledků, vychází nám Pearsonův korelační 

koeficient zbývajících probandů -0,65 tedy silná negativní závislost. A zkusíme-li 

nahradit probanda V-11 teoretickou osobou s podobnými výsledky jako proband V-4 

dostáváme hodnotu korelačního koeficientu dokonce přes -0,70. Tato čísla jsou sice 
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pouhou teoretickou úvahou, ovšem poměrně vysoká míra závislosti je zřejmá 

i z původního výsledku -0,52. P-hodnota 0,0979 nám říká, že výsledek je platný se 

spolehlivostí 90% narozdíl od kontrolní skupiny, kde platný není.  

 K podobným závěrům došli také autoři Driver et al. (2016), kteří ve své studii 

sledovali míru zlepšení klinického stavu v závislosti na době od počátku rehabilitace 

a její ovlivňující faktory u 44 spinálních pacientů. Došli k závěru, že výsledek 

rehabilitačního procesu nezáleží tolik na době strávené v ústavu, jako spíše na 

psychickém rozpoložení pacienta. V prvních měsících pobytu vykázalo nejsilnější 

korelaci (pozitivní) odhodlání (efficacy), po třech měsících pak naopak deprese 

(negativní korelaci). U pacientů hospitalizovaných kratší dobu je tedy pravděpodobnější 

větší míra změny klinického stavu. 

 

8.7  Limitace práce 

V závěru diskuse je dobré si přiznat určité limitace práce, které mohly či 

nemusely ovlivnit celkové výsledky. V první řadě zde můžeme uvést například potřebu 

aktivní spolupráce probandů při aplikaci terapie. V případě, že se sledující nesoustředí 

na děj ve videu nebo dokonce místo sledování zavře oči, nemůžeme předpokládat 

jakýkoli pozitivní účinek. Navíc jsou tyto dvě skutečnosti objektivně téměř nezjistitelné, 

neměřitelné. Této skutečnosti pak také mnoho nepomáhá fakt, že terapeutické video 

bylo pouze jedno a probandi jej tedy sledovali stále dokola. Téměř všichni subjektivně 

udávali pocit nesoustředění až nudy při cca. 15. a dalším sledování. Snadným 

východiskem by bylo vytvořit terapeutických videí více, aby byl sledující vždy plně 

soustředěný na nadcházející děj ve videu. 

Dalším faktorem, který mohl do značné míry ovlivnit realističnost videa a tím 

i výsledný efekt výzkumu je například pasivita virtuální reality. Na některé probandy 

pak mohl videomateriál působit výrazně realističtěji, protože kopíroval jejich 

přirozenou volbu (viz. kap. 5.2.1), na některé méně realističtěji a tím více či méně 

ovlivnit zapojení zrcadlových neuronů. Tento nedostatek by pak odstranila možnost 

volního pohybu po virtuálním prostředí či možnost modifikace virtuálního prostředí, 

jinými slovy přetvoření reality pasivní v aktivní či interaktivní. 
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 Dalším nepopiratelným prostorem pro zlepšení studie je například technická 

úroveň zařízení pro virtuální realitu. Ani nejnovější špičková technologie dnešní doby 

nedosahuje svými grafickými vlastnostmi kvality lidského oka a technologie použitá 

pro účely výzkumu se špičce ani neblíží. Bylo by vhodné podobný výzkum zopakovat 

s kvalitnější technickou výbavou, aby se vyloučila možnost zkreslení z důvodu nízké 

kvality obrazu. Právě na co možná nejdetailnějším (rozuměj nejvyšším) rozlišení 

displeje telefonu a zvukových vlastnostech sluchátek závisí celkové vtažení sledujícího 

do děje ve videu. Vezmeme-li v potaz standardně udávaný počet světločivých buněk 

v lidském oku a to šest až osm miliónů čípků a asi 150 miliónů tyčinek (Vyskočil, 2012) 

dostaneme se na hodnotu „rozlišení“ lidského oka přibližně 160 megapixelů. Jelikož je 

display mobilního telefonu při sledování videa ve virtuální realitě rozdělen funkčně na 

dvě poloviny (jednu pro každé oko) dostáváme se na ideální hodnotu 320 megapixelů, 

tak aby obraz generovaný telefonem odpovídal reálnému světu. V této studii používaný 

aparát dosahoval, jak je výše uvedeno, pouze asi 2 megapixely, což je o poznání méně. 

Nelze ovšem říci, že by byl výsledný obraz pro účely této studie příliš nekvalitní. 

Lidský mozek si do určité míry interpoluje („dopočítává“) další neexistující body mezi 

dvěma pixely a z nich si teprve skládá výsledný obraz, z čehož vyplývá, že nemůžeme 

jednoznačně určit jak velké rozlišení displeje by bylo třeba pro co možná 

nejrealističtější výsledek (Vyskočil, 2012). 

Jak je popsáno v kapitole 3.2.1. Faktory ovlivňující pohyb v představě, výchozí 

poloha při sledování/imaginaci pohybu je důležitým činitelem výsledného efektu. 

V rámci této studie bylo video ve virtuální realitě přehráváno vsedě na vozíku 

především kvůli minimální časové náročnosti a tedy minimálnímu narušování běžného 

chodu rehabilitačního zařízení. Podle informací uvedených v teoretické části ovšem sed 

není ideální výchozí polohou pro vzpřímenou lokomoci v představě/sledování 

lokomoce. Tou je stoj, a proto by bylo vhodné příště i tento faktor upravit (například 

umístěním sledujícího probanda do stojanu/lokomatu/...). 

Posledním a již výše několikrát zmíněným faktorem, který mohl do značné míry 

ovlivnit některé výsledky práce (hypotéza č. 2 a č. 3), je poměrně malý vzorek 

probandů. Kvůli časové náročnosti celého výzkumu i častému „odpadávání“ probandů 

ze studie z nejrůznějších důvodů jsem byl, bohužel, schopen sesbírat data pouze 

22 jedinců. Při případném opakování výzkumu by bylo vhodné shromáždit data co 
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nejširšího vzorku klientů a případně také rozšířit anamnézu o další informace 

(ženy/muži, výše léze, třída léze AIS B-D, atd.) a zjistit tak případné další korelace. 
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9  Závěr 

 Poškození míchy je v dnešní době poměrně častou komplikací poranění páteře 

a často končí částečným až úplným ochrnutím jedince pod místem léze. Po odeznění 

míšního šoku se klinický stav pacientů většinou mírně zlepší, ovšem po delší uplynulé 

době se šance na posun klinického stavu rapidně snižuje. Terapie těchto jedinců se snaží 

nejen o stabilizaci a případné zlepšení klinického stavu, ale také o nácvik sebeobsluhy 

a ADL, sociální a pracovní integraci i psychickou stabilitu. 

 Virtuální realita je věcí známou již velmi dlouhou dobu, ovšem v posledních 

letech zažívá díky technologickému rozmachu obrovský boom. Začíná být již velmi 

běžnou součástí například v herním, filmovém či turistickém průmyslu. Její účinky na 

člověka však nejsou příliš dobře známy a pouze minimum výzkumů se touto otázkou 

zabývalo. Předmětem této práce bylo prozkoumat možný vliv zapojení zrcadlových 

neuronů v mozku člověka pomocí helmy na virtuální realitu na klinický stav pacientů 

s nekompletní míšní lézí.  

Výzkumná otázka číslo 1, která se ptala, jestli má sledování tearpeutického 

videa z pohledu první osoby ve virtuální realitě vliv na změnu klinického stavu pacienta 

s nekompletní míšní lézí, byla zodpovězena pomocí rozdílu průměrů relativní změny 

stavu za jeden měsíc pobytu probandů v kontrolní a výzkumné skupině. Ukázalo se, že 

probandi, kteří mimo standardní rehabilitační plán RÚ Kladruby také sledovali 

terapeutické video ve virtuální realitě, vykázali v průměru téměř trojnásobně vyšší 

relativní zlepšení klinického stavu oproti probandům, kteří video nesledovali. 

Výzkumné otázky č. 2 a 3 zkoumaly závislost míry změny klinického stavu 

probandů na  době od vzniku poškození míchy respektive věku pacienta. Pro kontrolní 

ani výzkumnou skupinu neprokázaly výsledky signifikantní nebo logickou vzájemnou 

závislost těchto proměnných.  

A konečně odpověď na výzkumnou otázku č. 4 ve znění ‚Závisí míra této 

relativní změny (klinického stavu) na době strávené v rehabilitačním ústavu?‘ říká, že 

pro výzkumnou skupinu existuje středně silná (až silná) negativní závislost těchto dvou 

proměnných.  

Na výsledcích práce lze vidět, že využití videomateriálu ve virtuální realitě by 

mohlo mít kladný efekt na změnu klinického stavu pacientů s nekompletními míšními 
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lézemi. Časová, finanční i personální nenáročnost provedení takovéto terapie by mohla 

být velkou výhodou při případném zařazení VR jako doplňkové metody do 

standardního rehabilitačního plánu u těchto pacientů. 
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Příloha č. 1 Vyjádření etické komise UK FTVS  



 
 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu  

INFORMOVANÝ SOUHLAS  
 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném 

projektu v rámci diplomové práce s názvem „Neurovizuální rehabilitace u pacientů s inkompletní míšní 

lézí“ prováděné v Rehabilitačním ústavu Kladruby. 

1. Cílem výzkumného projektu je zjistit možnosti facilitace neuroregeneračních a reinervačních procesů 

u pacientů po nekompletní míšní lézi pomocí působení terapeutického videa na zrcadlové neurony 

v pacientově CNS.  

2. Terapeutické video bude krátké, asi 2-3 minutové zaznamenání základních pohybů končetin, 

vertikalizace, chůze, běhu a překonávání běžných překážek z pohledu první osoby. K aplikaci 

terapeutického videa bude využito systému pro virtuální realitu (head mounted display) skládajícího 

se z boxu pro uchycení mobilního telefonu před obličej člověka, mobilního telefonu a sluchátek. 

K měření úrovně míšní léze a zaznamenání případné změny stavu pacienta bude využito hodnotící 

škály ASIA. 

3. Jedná se o plně neinvazivní metodu v podobě čistě pasivního sledování videonahrávky vsedě na 

invalidním vozíku. 

4. V rámci individuální terapie v Rehabilitačním ústavu Kladruby budete sledovat terapeutické video 

denně po dobu cca. 2 měsíců. Vstupní a výstupní měření dle hodnotící škály ASIA bude v rozsahu 

asi 15-20 minut a vyšetření ani terapie nebude žádným způsobem narušovat rehabilitační plán 

ústavu. 

5. Mezi kontraindikace výzkumu můžeme počítat epilepsii, závažná onemocnění vestibulárního 

aparátu, migrenózní vertigo, tranzientní ischemické ataky apod. 

6. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování. Při 

aplikaci videa může ojediněle docházet k bolestivým, případně nepříjemným pocitům, včetně 

nevolnosti, motání hlavy a podobně. Na bezpečnost pacienta během aplikace videa bude dohlížet 

odborný personál Rehabilitačního ústavu Kladruby.  

7. Primární přínos výzkumného projektu je zjištění možností využití moderních technologií v léčbě 

nekompletních míšních lézí.  

8. Není poskytovaná žádná odměna. 

9. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována a publikována 

v anonymní podobě pro účely obhajoby diplomové práce na UK FTVS, případně budou využitá při 

další výzkumné práci na UK FTVS. 

10. S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit prostřednictvím odborného 

personálu Rehabilitačního ústavu Kladruby. 

11. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Alois Polák................... Podpis: 

............................. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo: RÚ Kladruby, datum ............  

Jméno a příjmení účastníka ................................................Podpis: ....................................  
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