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Abstrakt 

Název: Vliv těhotenství na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy 

 

Cíle: Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv těhotenství na statickou a dynamickou 

posturální stabilitu ženy pomocí dynamické počítačové posturografie. Dílčím cílem 

práce je na základě kombinování testů v různých senzorických podmínkách 

determinovat relativní důležitost různých senzorických vstupů potřebných pro udržení 

posturální stability, jakými jsou vizuální, proprioceptivní a vestibulární informace.  

Na základě literární rešerše charakterizovat změny v organismu těhotné ženy, které 

mohou ovlivňovat posturální stabilitu. 

 

Metody: Metodou pro dosažení cílů této práce byla zvolena longitudinální, deskriptivní, 

osobní případová studie. Výzkumu se zúčastnila 1 probandka, u které byl proveden 

několikanásobný podrobný rozbor posturální stability. Posturografické vyšetření  

na dynamickém počítačovém posturografu firmy NeuroCom® proběhlo celkem 8 x, 

opakovalo se jednou za dva až tři týdny v časovém rozmezí od 16. týdne těhotenství  

do 37. týdne těhotenství a skládalo se z baterie diagnostických testů modulu Smart 

EquiTest System. Získaná data byla zpracována v programu NeuroCom Data Analyzer. 

 

Výsledky: Během těhotenství jsou stabilizační mechanismy hodně závislé  

na aferentních vstupech senzorické složky do CNS. V případě, že je vizuální  

a proprioceptivní složka vyřazena, nastává u těhotných zvýšené riziko pádu a to nejvíce 

ve druhém a třetím trimestru. Dynamická posturální stabilita se s postupujícím 

těhotenstvím ve většině testů nezhoršovala. Je možné, že vyšetření pomocí 

dynamického počítačového posturografu Smart EquiTest System je méně citlivé 

k biomechanickým změnám, které souvisí s těhotenstvím nebo došlo k vypracování 

vhodné strategie a taktiky zajištění posturální stability po předchozí zkušenosti 

probandky s úkolem získané opakovaným měřením stejným diagnostickým nástrojem. 

 

Klíčová slova: statická posturální stabilita, dynamická posturální stabilita, dynamická 

počítačová posturografie, posturografické testy, rovnováha, riziko pádů 



 

 

Abstract 

Title: Influence of pregnancy on static and dynamic postural stability 

 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the influence of pregnancy on the static 

and dynamic postural stability using the dynamic computerized posturography. Another 

objective of this thesis is to determine which one of sensory inputs (visual, 

somatosensory, vestibular) plays the most important role in the control of postural 

stability during pregnancy with the help of various posturographic tests. Based on 

literature search to characterize changes in the organism of pregnant woman, which are 

responsible for postural instability in gravidity. 

 

Methods: One healthy pregnant woman was enrolled in this longitudinal study. She 

was evaluated in terms of static and dynamic postural stability using the dynamic 

computerized posturograph NeuroCom®. Posturographic tests were performed once 

every two or three weeks in the period from the 16th week of pregnancy until the 37th 

week of pregnancy and consisted of a battery of diagnostic tests of the module Smart 

EquiTest System. The data were processed in the program NeuroCom Data Analyzer. 

 

Results: The results demonstrate that there is an increased reliance on sensory inputs to 

maintain balance during pregnancy. Limitation of visual and proprioceptive components 

of stability increases the risk of falling most in the second and third trimester. Dynamic 

postural stability remained unchanged during pregnancy. Women in their third trimester 

may actually be at a greater risk of falling due to biomechanical and physiological 

changes, but this protocol may not be measuring these aspects of pregnancy. Another 

explanation is that the female proband developed an appropriate strategies  

for maintaining postural stability after previous experience with the task, obtained by 

repeated measurements using the same diagnostic tool.  

 

Key words: static postural stability, dynamic postural stability, computerized dynamic 

posturography, posturographic tests, balance, fall 
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1  ÚVOD 

 

 Těhotenství je specifický stav, který má ve zdravotnictví unikátní postavení  

a zasluhuje velkou pozornost mnoha zdravotníků v celém svém průběhu. Období 

gravidity je provázeno velmi rychle progredujícími změnami téměř všech orgánových 

systémů mateřského organismu, které ovlivňují mechanismy zajišťující posturální 

stabilitu. Každá žena toleruje tyto změny individuálně a zvláště pro prvorodičky jsou 

mnohdy nečekané. 

 Kontrola stability je primárním předpokladem úspěšného pohybu, který nám 

dovoluje být aktivní v rámci našeho prostředí a je tak důležitou součástí každodenních 

aktivit. Snížená úroveň posturální stability je vážným problémem zejména ve vztahu  

ke zvýšenému riziku pádů, které mohou vést k fatálním následkům. Četnost pádů 

v těhotenství je dle výzkumů téměř srovnatelná s incidencí u osob ve věku 65 let. Pády 

v těhotenství mohou vést nejen ke zranění matky, ale i k poškození plodu. 

 Několik studií se zabývalo vlivem těhotenství na posturální stabilitu ženy. 

Většina z nich hodnotí pouze statickou složku stability v rámci posturografického 

vyšetření stoje na stabilometrické plošině, ale jen velmi málo výzkumů hodnotí 

dynamickou posturální stabilitu v těhotenství. 

 V první části této práce jsou shrnuty teoretické poznatky o posturální stabilitě  

a faktorech, které ji ovlivňují, dále jsou popsány fyziologické a biomechanické změny 

organismu v těhotenství, které by mohly mít vliv na posturální stabilitu. Tato část je 

doplněna o přehled výsledků studií zabývajících se rizikem pádů a posturální stabilitou 

v těhotenství. Teoretická východiska práce jsou nezbytná k porozumění řešené 

problematiky a ke správnému vyhodnocení naměřených výsledků. 

 Cílem experimentální části práce je zhodnotit, zda má těhotenství vliv  

na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy a jakým způsobem průběh 

těhotenství ovlivňuje stabilizační mechanismy ženy. Dílčím cílem práce je na základě 

kombinování testů v různých senzorických podmínkách kvantifikovat velikost závislosti 

posturální stability probandky na vizuálních, proprioceptivních nebo vestibulárních 

informacích.  
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 Výsledky posturografických testů by měly objasnit, která složka posturální 

stability je vlivem těhotenství nejvíce oslabena. Hodnocení statické a dynamické 

posturální stability během těhotenství by mohlo přispět ke zdokonalení terapeutické 

intervence za účelem prevence posturální instability a pádů v těhotenství. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1  Změny v organismu ženy během těhotenství 

 Těhotenství je období o délce přibližně 38 – 42 týdnů. V této době prochází tělo 

ženy řadou anatomických, fyziologických a hormonálních změn, které mohou ovlivnit 

posturální stabilitu a zvýšit tak riziko pádů. Patří sem nárůst tělesné hmotnosti 

v abdominální části, změna polohy těžiště těla a s tím související posturální adaptační 

změny, dále zvyšující se laxita vazů, snížená schopnost neuromuskulární kontroly  

a koordinace, snížení svalové síly břišních svalů, nedostatek spánku, snížená aference 

z chodidel, otoky dolních končetin a jiné faktory, které mohou vést ke změnám 

posturální stability v těhotenství (Aguiar et al., 2015; Gregora a Velemínský, 2011; 

Opala-Berdzik et al., 2015). 

 Posturální stabilita je řízena integrací tří systémů: senzorický systém 

(somatosenzorický, vizuální a vestibulární systém), řídící systém (centrální nervová 

soustava) a výkonný systém (pohybový aparát). Oslabení nebo porušení jakékoli výše 

zmíněné funkce vede k problémům s rovnováhou (Ma et al., 2009). 

2.1.1  Biomechanické změny 

2.1.1.1  Nárůst tělesné hmotnosti a změna polohy těžiště těla 

 Během těhotenství žena přibere 11 - 12 kg, podle jiných zdrojů 11 – 16 kg. 

Přibývání hmotnosti způsobuje růst dělohy, plodu a placenty, zvýšení objemu prsů, krve 

a extravaskulární extracelulární tekutiny, dále pak zvětšení objemu tuků a bílkovin. 

Nejvyšší přírůstek nastává ve druhé polovině těhotenství, kdy k němu přispívá retence 

tekutin ve tkáních. Po porodu dojde k okamžitému úbytku váhy, který činí asi 6 kg a 

v prvních šesti měsících po porodu dochází k úbytku tělesné váhy asi o 0,5 – 2 kg  

za měsíc (Zwinger, 2004).  

 Přírůstek hmotnosti v těhotenství je unikátní, protože je převážně lokalizován 

v abdominální oblasti. Průměrné zvyšování hmotnosti dolního trupu činí 0,29 kg týdně 

(Jang, 2008; Jensen, 1996; Gabbe et al., 2007). 
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 Studie polských autorů hodnotila změny polohy COG 

(Center of Gravity - průmět společného těžiště těla do roviny 

opěrné báze) ve stoji u skupiny žen na začátku (8. - 16. týden)  

a na konci těhotenství (2 - 3 týdny před porodem) a dva a šest 

měsíců po porodu. Měření stoje na stabilometrické plošině se 

zúčastnilo 55 těhotných žen (prvorodiček i vícerodiček). 

Výsledky ukázaly posun COG posteriorně v sagitální rovině  

(přibližně o 4 mm) v pokročilém stádiu těhotenství oproti 

období na začátku těhotenství. Nebyl nalezen rozdíl  

ve výsledcích mezi prvorodičkami a vícerodičkami (Opala-

Berdzik, 2010). 

 Této skutečnosti odpovídají rovněž výsledky studie 

izraelských autorů, kteří u žen v pokročilém těhotenství 

naměřili nižší zatížení přednoží a vyšší zatížení zadní části 

nohy oproti kontrolní skupině netěhotných žen (Nyska et al., 

1997). 

 Zvýšené zatížení bederní páteře a břišních svalů způsobí posun pozice hlavy 

posteriorním směrem a nárůst bederní lordózy a anteverze pánve (Nagai et al., 2009). 

 Typický kompenzační mechanismus zlepšující posturální stabilitu u starších 

osob a osob s poruchou rovnováhy je posun COG vpřed, který umožní snížit riziko pádu 

vykročením vpřed. Předpokládá se, že posun COG směrem vzad v pokročilém 

těhotenství není mechanismus zlepšující posturální stabilitu, nýbrž podvědomá ochrana 

plodu před zraněním v případě pádu vpřed (Woodhull-McNeal, 1992; Opala-Berdzik, 

2010). 

 Přírůstek tělesné hmotnosti v abdominální části vede ke zvětšení lordózy bederní 

páteře a zvětšení extenze v hlezenních kloubech. Za účelem snížení vynaložené energie 

svalů a za účelem zachování anterior-posteriorní stability ve stoji těhotná žena mírně 

nakloní tělo vzad (Nyska et al., 1997; Opala-Berdzik, 2015). 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 
Přírůstek hmotnosti 

ve 3. trimestru 

těhotenství (Jensen, 

1996) 
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2.1.1.2  Změny muskuloskeletálního systému 

 Během těhotenství dochází vlivem posturálních změn ke zvýšenému 

biomechanickému zatížení muskuloskeletálního systému. Dochází ke změnám tvaru, 

velikosti a momentu setrvačnosti jednotlivých segmentů těla těhotné ženy, což následně 

ovlivňuje její posturu a lokomoci (Fast et al., 1992). 

 Nárůst tělesné hmotnosti a insuficience břišního svalstva společně se zvýšením 

laxity vazů vede k mnoha adaptačním posturálním změnám. Zvětšení bederní a krční 

lordózy (a kompenzačně progrese hrudní kyfózy), protrakce ramenních kloubů, 

hyperextenze kolenních kloubů a zvýšená extenze hlezenních kloubů patří mezi 

nejčastěji zmiňované posturální změny v těhotenství (Opala-Berdzik, 2010). 

 Hrudník prochází v těhotenství významnými strukturálními změnami. 

Podžeberní úhel hrudního koše a obvod spodní hrudní stěny se zvyšují a bránice se 

posouvá kraniálním směrem. Na uvolnění vazivových upevnění spodních žeber působí 

dříve hormonální změny než mechanické rozpínání dělohy. Se zvyšujícím se stupněm 

těhotenství se spodní žeberní úhel postupně rozšiřuje ze 68,5° na 103,5°. 

2.1.1.3  Změny na břišním svalstvu a bránici 

 Následkem zvětšující se dělohy dochází i ke zvětšování břišní dutiny, což vede 

k ochabování břišního svalstva. Někdy může nastat i jejich diastáza (diastáza mm. recti 

abdominis) definována jako rozestup přímých břišních svalů v místě linea alba, do které 

se upínají ploché svaly břicha. Při poruše integrity liney alby se může předpokládat 

ovlivnění činnosti všech svalů anterolaterální skupiny břišní stěny, čímž dochází  

k narušení celého tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře, jelikož nemůže 

docházet k dokonalé souhře břišních svalů s bránicí a pánevním dnem. Za fyziologické 

situace je brániční předozadní osa kolmo k ose páteře a hrudník je v kaudálním 

postavení. V tomto postavení je pak bránice schopna plnit funkci respirační  

i stabilizační. Anatomická dysfunkce bránice je téměř vždy spojena s břišní diastázou.  

U těhotných žen je často diagnostikována insuficience m. transversus abdominis  

a omezená funkce bránice. Snopce bránice plynule přecházejí do snopců m. transversus 

abdominis, proto spolu úzce souvisejí a je-li ochablý či hypertonický jeden sval, ovlivní 

se tím i ten druhý, zvláště v oblasti respirace a postury. Insuficience břišní stěny nebo 

diastáza břišních svalů přispívá k narušení posturální stability a k obtížnému 

vyrovnávání těžiště těla. Břišní stěna neplní roli přední stabilizace bederní páteře a její 
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funkci přebírá čtyřhranný sval bederní, který je potom přetěžován a dochází k jeho 

zkracování, což vede ke zvětšování bederní lordózy (Dráč, Křupka, 1992; Kolář, 2006; 

Opala-Berdzik, 2010; Paul et al., 1994). 

2.1.1.4  Změna somatosenzorické funkce nohy 

 Noha je velmi významnou součástí systému posturální stability v bipedálním 

stoji. Jedná se o segment přímo kontaktující podložku, který přenáší tíhovou sílu těla i 

reakční sílu podložky. Je také zdrojem proprioceptivních a exteroceptivních informací 

pro řídící systém. Účast exterocepce na zajištění posturální stability bývá často 

přehlížena. Právě informace z Ruffiniho a Maissnerových tělísek slouží mimo jiné 

k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i k určení polohy COP (Center of Pressure 

- vážený průměr všech tlaků snímaných z opěrné plochy). Jsou také důležité pro 

kontrolu tření, které je při zajištění posturální stability významným faktorem (Vařeka & 

Vařeková, 2009; Vařeka, 2002b). 

 Nárůst tělesné hmotnosti, který provází těhotenství, má vliv na rozložení 

plantárních tlaků. Předpokládá se, že na mechanoreceptory může mít negativní vliv 

zvýšení plantárních tlaků. Jsou modifikovány senzorické vstupy, jak exteroceptivní, tak 

i proprioceptivní, které znevýhodňují percepci jak v bipedálním stoji, tak při lokomoci 

či jiné fyzické aktivitě. Přetížené receptory v oblasti nohy poté neodesílají adekvátní 

informace o oscilacích v klidném stoji a to může být jedním z faktorů snížení posturální 

stability těhotných žen zejména v pokročilém těhotenství (Del Porto, 2012; Dietz, 

Duysens, 2000; Nurse, Nigg, 2001). 

 Na téma změn plantárního tlaku v těhotenství bylo provedeno několik výzkumů, 

jejichž výsledky jsou někdy odlišné. Obzvlášť závěry statických měření, kdy jedna 

studie prokázala zvýšení tlaku pod přední částí chodidla, druhá snížení a třetí 

neprokázala žádné změny. Z dynamických výzkumů vyplývá zejména zvyšování 

zatížení střední části nohy – tlaku, síly, plochy i doby kontaktu. Závěry ohledně přední 

části nohy nejsou už tolik jednoznačné, ale i v této oblasti u těhotných převládá spíše 

zvyšování zátěže (Kolářová, 2014). 

2.1.1.5  Změny nožní klenby 

 Podélná a příčná klenba jsou udržovány pasivně - kostmi, klouby a vazy - a 

aktivně - pomocí svalstva nohy a bérce.  
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 Nárůst tělesné hmotnosti a zvýšená laxita vazů těhotných žen přináší závažné 

změny v distribuci zatížení na chodidle a zvyšují riziko vedoucí ke strukturálním  

a funkčním změnám dolních končetin, které mohou vyústit až ke změnám trvalejším 

(Segal et al., 2013).   

 Změny nožní klenby jsou nejvýraznější ve třetím trimestru těhotenství, kdy byl 

zaznamenán u 9 z 10 těhotných žen průměrný pokles vnitřního oblouku nožní klenby  

o 0,65 mm. V této fázi těhotenství rovněž dochází k prodloužení délky chodidla  

a zvětšení šířky přední části nohy. U prvorodiček byly tyto změny mnohem výraznější. 

(Gijon-Nogueron et al., 2013). Výsledky další studie prokázaly, že ztráta původní výšky 

klenby nohy přetrvává i po porodu. Měření se zúčastnilo 49 těhotných žen v prvním 

trimestru a 19 týdnů po porodu a probíhalo ve statických i dynamických podmínkách 

(Segal et al., 2013).  

2.1.1.6  Změny respiračního systému 

 V těhotenství jsou kladeny vyšší nároky na dýchací systém. Spotřeba kyslíku se 

zvýší o 20 %. Dechový minutový objem se do konce těhotenství zvýší asi o 40 až 60 % 

– jednak zvýšením dechového objemu o 40 %, jednak zvýšením dechové frekvence asi 

o 10 dechů za minutu, neboť v důsledku zvýšeného stavu bránice je vitální kapacita plic 

poněkud snížená a podstatně snížená je i reziduální kapacita plic. V důsledku zvyšené 

plicní ventilace je vyšší sycení krve kyslíkem a nižší sycení oxidem uhličitým.  

V těhotenství se někdy dostavuje mírnější forma dyspnoe (Pařízek, 2015). 

2.1.1.7  Oběhové a cévní změny 

 Kardiovaskulární systém se adaptuje na zvýšené nároky v těhotenství. Minutový 

objem se zvýší, nejvíce ve 32. týdnu gestace, o 30 až 50 %. Frekvence srdeční se zvýší 

o 10 až 15 úderů za minutu. 

 Krevní tlak je dán hodnotami srdečního výdeje a periferního odporu. Během 

těhotenství se krevní tlak snižuje současně s nárůstem periferní vazodilatace.  

U systolického tlaku je změna nepatrná, u diastolického tlaku dochází k poklesu o 5-10 

mmHg během druhého trimestru. Od 32. týdne začne periferní odpor opět pomalu 

stoupat až do termínu porodu. Při delším stání se u některých žen dostaví kolaps, kdy 

systolický tlak klesá a diastolický naopak stoupá. V pokročilé graviditě se u některých 

žen v poloze na zádech objevuje tzv. syndrom dolní duté žíly. 
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 Celkový objem kolující krve je koncem těhotenství asi 1200 až 1500 ml, tedy 

přibližně o třetinu vyšší. Zmnoží se především plazma, sníží se počet erytrocytů. 

Snižuje se hladina hemoglobinu, klesá i hematokrit (fyziologická těhotenská anémie). 

 Periferní odpor je do 32. týdne gestace nižší než před otěhotněním, pak se zvýší. 

Snížený tonus žilních stěn a tlak zvětšené dělohy na dolní dutou žílu podporuje  

u disponovaných žen vznik varixů (Stoppardová, 1996; Pařízek, 2015).  

 U většiny těhotných žen se v menší míře vyskytnou otoky zejména na dolních 

končetinách v oblasti hlezenního kloubu a na dolních částech bérců. Jsou důsledkem 

retence vody v organismu těhotné a vlivem estrogenů a progesteronu. Zvětšení otoků 

může vyvolat dlouhodobá poloha vestoje, zejména za teplého počasí (Pařízek, 2015). 

Otoky mohou svým tlakem modifikovat senzorické vstupy, jak exteroceptivní, tak  

i proprioceptivní, které znevýhodňují percepci jak v bipedálním stoji, tak při lokomoci 

či jiné fyzické aktivitě. Přetížené receptory v oblasti nohy poté neodesílají adekvátní 

informace o oscilacích v klidném stoji a to může být jedním z faktorů snížení posturální 

stability těhotných žen zejména v pokročilém těhotenství (Shaffer, Harrison, 2007; Del 

Porto, 2012; Nurse, Nigg, 2001). 

 2.1.2  Metabolické změny v těhotenství 

 Organismus matky zajišťuje výživu plodového vejce a připravuje mléčnou žlázu 

pro její funkci po porodu. Zvětší se tělesná hmotnost těhotné – jednak růstem dělohy  

a jejího obsahu, jednak zvětšením krevního řečiště, množstvím kolující krve a zvýšením 

objemu extracelulární tekutiny v mezibuněčných prostorách. Malá část hmotnostního 

přírůstku připadá na rezervy matky, tj. ukládání tuku a proteinů a zmnožení 

intracelulární tekutiny v buňkách. Hmotnostní přírůstek za celé těhotenství dosahuje 

průměrně 12 – 16 kg. V posledních 3 měsících gestace by těhotná neměla přibývat více 

než 500 g za týden. V těhotenství se zvyšuje bazální metabolismus až o 20 %, z čehož 

vyplývá zvýšená potřeba kyslíku.  

 Objem celkové tělesné vody se v těhotenství zvýší o 7000 ml, aniž by se to 

projevilo edémy. Z tohoto množství asi 1200 až 1500 ml připadá na zmnožení krevního 

objemu, asi 5000 ml na zmnožení extracelulární tekutiny (také vyvolané účinkem 

estrogenů). Zvýšený objem zadržovaných tělesných tekutin zvyšuje laxitu vazů, což 

může zhoršovat posturální stabilitu v těhotenství (Moccellin a Driusso, 2012). 
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 V těhotenství stoupá v mateřském séru koncetrace lipidů. Až do 30. týdne 

těhotenství se v mateřském organismu hromadí tuky jako energetická rezerva. Později, 

kdy vzrůstají požadavky plodu na dodávku živin, se tukové rezervy snižují, 

spotřebovávají (Pařízek, 2015). 

 Nárůst tělesné hmotnosti by mohl zhoršovat posturální stabilitu zejména  

ve třetím trimestru těhotenství a v případě, že žena byla před těhotenstvím obézní nebo 

během těhotenství přesáhla doporučený přírůstek hmotnosti. Hue et al. (2007) zjistil, že 

se zvyšující tělesnou hmotností se lineárně zvyšují posturální výchylky ve stoji  

se zavřenýma i s otevřenýma očima. 

2.1.3  Změny endokrinního systému 

 Mezi hormony, jejichž hladina se během těhotenství výrazně mění, patří 

estrogen, progesteron, kalcitonin, laktogen a prolaktin. 

 Z hlediska biomechanických vlastností tkání je významným hormonem  

v těhotenství také relaxin, který je detekovatelný již dva týdny po koncepci, dosahuje 

maxima v prvním trimestru těhotenství (až desetinásobku své obvyklé hodnoty),  

ve druhém trimestru klesá a jeho hladina se až do porodu nemění.  

 Relaxin má velký vliv na vazivové tkáně, přeměňuje strukturu kolagenu, který 

pak snižuje sílu pojivové tkáně, umožňuje její roztažení a činí ji méně tuhou, působí 

relaxačně jak na hladké svaly, tak i na kosterní svalovinu hlavně v oblasti pánve. 

Relaxin má větší vliv u vícerodiček než u prvorodiček (Pařízek, 2015). 

 Nárůst koncentrace relaxinu v těhotenství zvyšuje primárně laxitu ligament 

sakroiliakálního kloubu a symfýzy, ale také zvyšuje laxitu ligament ostatních 

periferních kloubů (Marnach et al., 2003). Moccellin a Driusso (2012) zaznamenali 

narušení statické posturální stability u těhotných žen již v prvním trimestru (kdy je 

hladina relaxinu nejvyšší). To si vysvětlují nárůstem laxity ligament hlezenních kloubů. 

Hormon relaxin byl v některých studiích identifikován jako hlavní činitel těchto změn. 

V oblasti chodidel tak dochází k rozvolnění pasivní opory a při nedostatečné aktivitě 

svalů chodidla se stává chodidlo nestabilním (Marnach et al., 2003). 
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2.1.4  Změny nervového systému 

 V oblasti vegetativního nervového systému je zvýšená labilita, kdy v 1. trimestru 

převažuje parasympatikus, způsobující ranní nevolnost, vomitus gravidarum, 

hypersalivaci, kolapsy, abnormální chutě, zvýšený dermografismus a další příznaky.  

Ve 3. trimestru začne převažovat sympatikus, který má za příčinu zvýšení krevního 

tlaku, návaly horka apod.  

 Změny na motorickém nervovém systému se projevují pouze sníženou 

dráždivostí a reaktivitou, jako je například porucha statiky a tím i zvýšené nebezpečí 

úrazu (Ponťuch, 1989). V těhotenství klesá rychlost vedení signálu nervem (Brett, 

Baxendale, 2001). 

2.1.5  Bolesti v těhotenství 

 Bolest může mít vliv na posturální stabilitu v těhotenství, jednak v důsledku 

nedostatečné funkce proprioceptorů vlivem přetížených měkkých tkání a jednak kvůli 

únavě, která pramení z nočních bolestí a dyskomfortu spojeným s insomnií. 

 Téměř všechny těhotné ženy zažívají během těhotenství určitý dyskomfort  

a přibližně 25% těhotných trpí bolestí pohybového aparátu, nejčastěji bolestí bederní 

páteře (Cakmak, Ribeiro, Inanir, 2016). 

 Nies a Sinnott (1991) zaznamenali větší výchylky COP ve stoji u jedinců 

s chronickou bolestí bederní páteře. Dále se domnívají, že bolest v dolní části zad vede 

k umístění COP posteriorně. Není však doposud jasné, zda ke zhoršené posturální 

stabilitě přispívá nesprávné nastavení jednotlivých tělesných segmentů nebo vliv 

nedostatečné funkce proprioceptorů jako důsledek přetížení měkkých tkání. 

 Bolesti v zádech, zejména v oblasti dolní páteře, někdy s iradiací do dolních 

končetin, jsou častou stížností těhotných. Bolest v této oblasti byla zaznamenána u 49% 

těhotných žen (Östgaard et al., 1991). Bolesti se dostavují především po delším stání 

nebo po zvednutí těžšího předmětu v posledních týdnech těhotenství. Může být 

způsobena statickými a dynamickými změnami v pánvi a zvýšenou pohyblivostí  

v kloubech po uvolnění ligament. 

 Bolesti v oblasti chodidel mohou být důsledkem únavy po dlouhém stání, 

nošení nevhodné měkké a poddajné obuvi bez podpatku – anebo projevem propadání 

nožní klenby. Prosáknutí vazů postihuje i malé klouby zánártní, klouby se uvolňují, což 
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za podmínek zvýšené tělesné hmotnosti těhotných a nevhodné obuvi podporuje 

propadání nožní klenby.  

 Křeče svalů stehenních, lýtkových nebo v chodidlech se dostavují  

v posledních třech měsících gestace, obvykle v noci, takže těhotnou často probudí. 

 Syndrom karpálního tunelu je velmi častou obtíží v těhotenství. Zvýšený 

objem tekutin v těle a větší retence vody může způsobovat útlak nervus medianus. 

Typickým projevem je bolest zápěstí, parestezie a ztuhlost prvních třech prstů ruky. 

Vzhledem k tomu, že bolest se objevuje často v noci, souvisí také tento stav s insomnií 

a následnou únavou (Pařízek, 2015). 

 2.1.6  Poruchy spánku a únava v těhotenství 

 Potřeba spánku je u těhotných vyšší, spánek by měl trvat alespoň 8 hodin denně. 

Těhotné ženy často trpí nespavostí a ospalostí přes den. Kvalita spánku se zhoršuje  

v prvním a třetím trimestru a snížená efektivita spánku včetně častějšího probouzení 

přetrvává až další tři měsíce po porodu. Poruchy spánku v těhotenství jsou vyvolány 

pohyby plodu, pocitem nepohodlí ze zvětšeného břicha, křeče dolních končetin, 

syndrom neklidných nohou nebo sny (Pařízek, 2015; Pien, Schwab, 2004). 

 Poruchy spánku jsou často přidružené k těhotenství jako důsledek 

biochemických a fyzických změn. Estrogen působí změny v horních cestách dýchacích, 

mezi které patří slizniční edém, hyperémie a hypersekrece hlenu, které zvyšují odpor 

horních cest dýchacích. V těhotenství je zvýšena i hladina kortizolu, která se podílí  

na možném vzniku klinické deprese a s ní spojené změny spánku. Fyzické změny, mezi 

které patří rozšíření v oblasti břicha, pohyb plodu, rozšíření močového měchýře, bolest 

zad a pálení žáhy, přispívají ke snížené efektivitě spánku a častějšímu nočnímu 

probouzení (Wise et al., 2006).  

 Spánková deprivace ovlivňuje posturální stabilitu. Studie čínských autorů 

zkoumala vliv spánkové deprivace (absence spánku trvající 24 hodin) na posturální 

stabilitu. U probandů (16 mužů) se spánkovou deprivací byly během Rombergova testu 

naměřeny větší výchylky těžiště v anterior-posteriorním směru než u kontrolní skupiny 

bez spánkové deprivace (Ma et al., 2009). 

 Studie polských autorů zkoumala, zda má délka spánku vliv na posturální 

stabilitu těhotné ženy. Měření proběhlo v několika fázích těhotenství u 45 těhotných. 
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Vždy se zaznamenal počet hodin spánku 24 hodin před měřením. Výsledky neodhalily 

žádný vztah mezi délkou spánku a změnou posturální stability ženy (Opala-Berdzik et 

al., 2015). 

 Únavnost je částečně vyvolána vysokou hladinou progesteronu již na začátku 

těhotenství. Progesteron má do jisté míry i sedativní účinek. Zčásti je to důsledek 

metabolických změn směřujících k přednostnímu zásobování plodového vejce živinami. 

I v průběhu dalšího těhotenství trvá vyšší únavnost, někdy dokonce s pocitem závratě, 

především v posledních měsících, kdy přistupují obtíže dechové a změny statiky těla. 

 Mdloby a pocity závratě se mohou dostavovat již od začátku těhotenství, 

začínají pocitem labilnosti, ztráty rovnováhy. Dostavují se, když těhotná delší dobu 

stojí, je v přeplněné místnosti, ale též když rychle vstane. Tento stav vyvolává 

nedostatečné zásobení mozku krví v důsledku nízkého tlaku či těhotenské anemie 

(Pařízek, 2015). 

2.1.7  Psychické změny v těhotenství 

 Rychlý nástup tělesných změn, velké nároky na budoucí matku, působení 

zvýšené sekrece hormonů, strach o dítě, obava z průběhu porodu. Žena může propadat 

pocitům úzkosti, deprese, pláče (Bejdáková, 2006).  

 Změny nálad jako je úzkost, která se objevuje hlavně v pokročilém těhotenství, 

mají vliv na senzorickou i výkonnou složku posturální stability. Nagai et al. (2009) 

změřil u těhotných žen ve třetím trimestru s intenzivní úzkostí větší narušení statické 

posturální stability než u žen s lehkou či žádnou úzkostí. 

2.1.8  Obezita v těhotenství 

 Ženy, které překročí během těhotenství doporučený přírůstek hmotnosti (více jak 

16 kg) nebo ženy, které byly obézní již před otěhotněním, jsou vystaveny vyššímu 

riziku pádů. Obezita zvyšuje nároky na pozornost k udržení posturální stability. To 

může vést k ohrožení rovnováhy těla během náročnější kognitivní a zároveň posturální 

funkce, tzv. multi-task. Tyto situace jsou během každodenního života běžné. Jednou  

z příčin může být snížená odolnost vůči svalové únavě. Svalová únava zhoršuje 

posturální stabilitu a tím zvyšuje nároky na kognitivní složku pro udržení rovnováhy 

(Del Porto et al., 2012). 
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2.1.9  Incidence pádů v těhotenství 

 Pády jsou častým zdrojem traumat během těhotenství. Mohou vést ke zranění 

matky (například zlomeniny, kontuze, distorze hlezenního kloubu, zranění hlavy, vnitřní 

krvácení), ale i k předčasnému porodu, odloučení placenty nebo k hypoxii a úmrtí plodu 

(Cakmak et al., 2016).  

 Četnost pádů těhotných žen je přibližně 27 %, což je skoro stejné jako četnost 

pádů u osob starších 65 let (28 %). Jedna ze čtyř těhotných žen alespoň jednou spadne  

a jedna z deseti žen dokonce spadne dvakrát nebo vícekrát během těhotenství. Bylo 

zjištěno, že pády v těhotenství byly druhou nejčastější příčinou traumatu během 

těhotenství hned po autonehodách. Dunningová et al. (2010) zjistila, že z celkového 

počtu 3997 zaměstnaných těhotných žen jich zažilo pád celkem 1070 (26,8 %). 35% 

z nich spadlo dvakrát či vícekrát, z toho 20% pádů si vyžádalo hospitalizaci. Většinou 

došlo k pádům během druhého trimestru (61,4 %). 66,3 % pádů bylo způsobeno chůzí 

po kluzké podlaze, rychlou chůzí nebo při přenášení břemen. Přibližně 24 % zranění 

v těhotenství vyžadujících hospitalizaci jsou zapříčiněny pádem. U poloviny (51,7 %) 

těhotných žen hospitalizovaných kvůli pádu došlo na základě tohoto incidentu 

k předčasnému porodu. 79, 3% zranění zapříčiněných pádem se objevila ve třetím 

trimestru, 11,3% ve druhém a 9,4% v prvním trimestru těhotenství (Dunning et al., 

2003; Inanir et al., 2014; Kuo et al., 2007; Cakmak, Ribeiro, Inanir, 2016).  

2.1.10  Shrnutí změn ovlivňujících posturální stabilitu v těhotenství 

 Je dokázáno, že posturální stabilita se v těhotenství zhoršuje a rovněž narůstá 

riziko pádů. Následuje shrnutí změn v organismu těhotné ženy, které mají vliv  

na posturální stabilitu. 

1. Nárůst tělesné hmotnosti zejména v abdominální části. Nejvyšší přírůstek nastává  

v druhé polovině těhotenství, kdy k němu přispívá retence tekutin ve tkáních (Zwinger, 

2004). 

2. Změna polohy těžiště těla. Výsledky studií prokázaly posun COG posteriorně (Opala-

Berdzik, 2010; Nyska et al., 1997). 

3. Insuficience břišní stěny nebo diastáza břišních svalů, která přispívá k narušení 

posturální stability a k obtížnému vyrovnávání těžiště těla (Kolář, 2006; Opala-Berdzik, 

2010). 
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4. Nárůst tělesné hmotnosti a otoky dolních končetin přetěžují proprioceptory a 

exteroceptory v oblasti nohy. Ty poté neodesílají adekvátní informace o oscilacích  

v klidném stoji a může proto dojít ke snížení posturální stability zejména v pokročilém 

těhotenství (Del Porto, 2012; Dietz, Duysens, 2000; Nurse, Nigg, 2001).  

5. Nárůst koncentrace relaxinu v těhotenství zvyšuje laxitu ligament sakroiliakálního 

kloubu a symfýzy, ale i hlezenních kloubů. Ve třetím trimestru těhotenství dochází ke 

snížení příčné i podélné nožní klenby. Rozvolnění pasivní opory a nedostatečná aktivita 

svalů chodidla působí nestabilitu (Marnach et al., 2003; Moccellin a Driusso, 2012). 

6. Mdloby a závratě se mohou dostavovat již od začátku těhotenství, začínají pocitem 

labilnosti a ztráty rovnováhy. Tento stav vyvolává nedostatečné zásobení mozku krví 

v důsledku nízkého tlaku či fyziologické těhotenské anemie (Pařízek, 2015). 

7. Zvýšená únava je částečně vyvolána vysokou hladinou progesteronu již na začátku 

těhotenství. Vyšší únavnost přetrvává i v pokročilém stádiu těhotenství, kdy přistupují 

obtíže dechové a změny statiky těla. (Pařízek, 2015). 

8. I bolest může mít vliv na posturální stabilitu v těhotenství, jednak v důsledku 

nedostatečné funkce proprioceptorů vlivem přetížených měkkých tkání a jednak kvůli 

únavě, která pramení z nočních bolestí a dyskomfortu spojeným s insomnií (Nies a 

Sinnott, 1991). 

9. Spánková deprivace, která je v těhotenství častá, ovlivňuje posturální stabilitu (Ma et 

al., 2009). 

10. Během těhotenství klesá rychlost vedení signálu nervem a mohou se vyskytnout 

problémy s pozorností a rychlostí reakce na podněty, rovněž klesá schopnost 

neuromuskulární kontroly a koordinace (Brett, Baxendale, 2001; Bejdáková, 2006; 

Pařízek, 2005, Opala-Berdzik et al., 2015). 

11. Emoce a dechový stereotyp ovlivňují posturální stabilitu. V těhotenství se občas 

vyskytuje intenzivní úzkost. Je prokázáno, že zhoršuje stabilitu stoje (Čumpelík, Strnad, 

Šára, Véle, Veverková, Zelenka, 2005; Nagai et al., 2009).  
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2.2  Posturální stabilita 

2.2.1  Vymezení pojmů 

 Pojem posturální stabilita souvisí s problematikou zajištění vzpřímeného držení 

těla. Jeho neurčitost naznačuje, že jde i o problém terminologický. Podle Vařeky 

(2002a) složitost problematiky posturální stability a rychlý vývoj poznatků se odráží  

v nejednoznačné a nejednotné terminologii. Proto uvádím definice nejdůležitějších 

pojmů. 

 Plocha kontaktu (AC, Area of Contact) zahrnuje celou plochu kontaktu mezi 

osobou nebo předmětem a podložkou.   

 Opěrná plocha (AS, Area of Support) zahrnuje plochu kontaktu, která je 

aktuálně využita k aktivní kontrole posturální stability. 

 Opěrná báze (BS, Base of Support) je celková plocha pod předmětem nebo 

osobou zahrnující každý bod kontaktu osoby nebo předmětu s podložkou, nosnou 

plochou, a je ohraničena jednotlivými vnějšími body kontaktu. Při stoji spojném je 

opěrná báze ohraničena patami, vnějšími nárty a konečky prstů a zahrnuje i prostor 

mezi chodidly (Vařeka & Vařeková, 2009). 

 
 

 Těžiště těla (COM, Center of Mass) je bod, v němž je výsledný moment všech 

působících sil na jednotlivé části tělesa roven nule. Dle Vařeky jde o hypotetický 

„hmotný bod“, do kterého je soustředěna hmotnost celého těla v globálním vztažném 

systému. Těžiště těla se nachází v oblasti malé pánve, přibližně na úrovni druhého až 

 

Obrázek č. 2 Grafické znázornění vztahu BS ≥ AC ≥ AS 

(Vařeka, 2002a) 

 

AC – plocha kontaktu 

AS – opěrná plocha 

BS – opěrná báze 
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třetího obratle kosti křížové a 4-6 cm před přední plochou obratlových těl (Roztočil, 

2008). 

 Průmět těžiště těla do podložky (COG, 

Center of Gravity) je vertikální průmět společného 

těžiště těla do roviny opěrné báze. Ve statické poloze 

se COG musí vždy nacházet v opěrné bázi.  

U zdravých lidí bývá lokalizováno přibližně 4-5 cm 

před pomyslnou spojnicí laterálních maleolů (Opala-

Berdzik, 2010). 

 Střed tlakového působení (COP, Center of 

Pressure) je působiště vektoru reakční síly podložky, 

kterou lze vypočítat u silových plošin z hodnot reakční 

síly naměřených v rozích plošiny, nebo v případě 

tlakových plošin jako vážený průměr všech tlaků 

snímaných z opěrné plochy. Vektor reakční síly 

podložky má komponentu vertikální, mediolaterální  

a anteroposteriorní. K posouzení aspektů stability 

během různých variací stoje slouží hodnocení 

parametrů odvozených ze změny polohy COP  

v průběhu času (Vařeka, 2002b; Kolářová, 2012). 

 Úkolem systému, který zajišťuje posturální stabilitu člověka, je kontrola pohybu 

těžiště těla (COM) a jeho případné minimalizování. Jinými slovy se jedná o zajištění 

kontroly CNS nad pohybem těžiště těla, který se v posturografii při využití silových 

nebo tlakových plošin obyčejně zaznamenává jako pohyb COP. Tato rozšířená 

interpretace však je v důsledku nepřesná, neboť COP odpovídá COG pouze u tuhých 

těles, kterým však lidské tělo rozhodně není. Lidské tělo ve vzpřímeném držení na dvou 

dolních končetinách je ze své biomechanické podstaty velmi nestabilní systém tvořený 

množstvím segmentů. Poloha COP je totiž ovlivňována nejen polohou COM, ale také 

např. aktivitou svalstva bérců. Jejich zvýšená aktivita posunuje polohu COP dopředu, 

zatímco aktivita invertorů nohy jej posunuje laterálně. Tato svalová aktivita je vždy 

řízena CNS tak, aby se COP vždy nacházelo v opěrné bázi (Vařeka, 2002a). 

 

Obrázek č. 3 Znázornění 

vertikálního průmětu těžiště 

těla do roviny opěrné báze a 

úhlu výchylky COG (úhel mezi 

vertikálním průmětem od 

opěrné plochy a průmětem od 

stejného místa do těžiště těla) 

(Manuál NeuroCom®, 2012) 
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 Postura je klidová poloha těla vyznačující se určitým uspořádáním pohyblivých 

segmentů. Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, především 

proti síle tíhové. Postura je zajištěna vnitřními silami, hlavní úlohu hraje svalová 

aktivita řízena centrálním nervovým systémem (Vařeka, 2002a; Véle, 2006). 

 Posturální stabilita je schopnost zajistit vzpřímené držení těla a reagovat  

na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo k nezamýšlenému a/nebo neřízenému 

pádu. Jiní autoři popisují posturální stabilitu jako schopnost udržet těžiště těla  

nad opornou plochou (Vařeka, 2002a; Winter, 1995). 

 Vzpřímené držení těla je zajišťováno udržováním nastavené polohy 

jednotlivých segmentů těla a jeho neustálým vyvažováním, které je řízeno CNS. 

Vzpřímené držení těla je programově fixováno, zatímco napřímené držení těla je 

vědomě korigováno (Véle, 2006).  

 Pojem rovnováha (v angličtině „equilibrium“ či „balance“) označuje soubor 

statických a dynamických strategií k zajištění posturální stability (Vařeka, 2002a). Dle 

Véleho jsou ve stavu rovnováhy všechny síly působící na těleso vyrovnány, těleso je 

v klidu (Véle, 1995). 

 V zahraniční literatuře bývá uváděn též pojem posturální kontrola nebo 

posturální rovnováha (Butler, 2006; Moccellin, 2012). Pojem posturální stabilita je 

používám ve většině vědeckých publikacích (McCrorry, 2010; Opala-Berdzik, 2010; 

Vařeka, 2002a). 

 Posturální stabilizaci lze chápat jako aktivní svalové držení segmentů těla proti 

působení zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Jde o svalovou aktivitu, 

která zpevňuje segmenty těla proti působení zevních sil. Za statické situace je 

prostřednictvím svalové aktivity zajištěna relativní tuhost skloubení koordinovaná 

aktivitou agonistů a antagonistů (koaktivace), což umožňuje v dané poloze vzdorovat 

gravitační síle. Posturální stabilizace působí nejen proti gravitační síle, ale je součástí 

všech pohybů, včetně pohybu pouze dolních nebo horních končetin (Kolář, 2009).

 Posturální reaktibilitu vysvětluje Kolář (2009) následovně: Při každém pohybu 

segmentu těla náročném na silové působení např. při zvednutí a držení břemene, pohybu 

končetiny proti odporu i bez odporu, je vždy generována kontrakční svalová síla, která 

je nezbytná pro překonání odporu. Tato je převedena na momenty sil v pákovém 

segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly v celém 
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pohybovém systému. Tuto reakční stabilizační funkci nazýváme posturální reaktibilitou. 

Účelem této reakce je zpevnění jednotlivých pohybových segmentů, aby bylo získáno 

co nejstabilnější punctum fixum, neboli pevný bod a aby kloubní segmenty odolávaly 

účinkům zevních sil. Aktivita svalů, které segment stabilizují, generuje aktivitu  

v dalších svalech, s jejichž úpony souvisí. Ty pak zajišťují zpevnění v dalších kloubních 

segmentech a tímto se svalová aktivita řetězí. 

2.2.2  Složky posturální stability 

Posturální stabilita je zajišťována třemi složkami: 

        1. řídící složka  

        2. senzorická složka 

        3. výkonná složka 

2.2.2.1  Řídící složka posturální stability 

 Řídící složkou posturální stability (vzpřímeného stoje v gravitačním poli země) 

je centrální nervový systém, který představuje analytické a syntetické regulační ústředí. 

Přiřazením určitého významu zpracovanému senzorickému podnětu tvoříme informace, 

jejichž výměna tvoří pozadí řízení stabilizačního procesu (Véle, 2006). Podrobněji  

o strategii zajištění posturální stability pojednává kapitola 2.2.3. 

2.2.2.2  Senzorická složka posturální stability 

 Poloha těla ve vztahu k prostoru je určena vizuální, vestibulární  

a somatosenzorickou funkcí (Greve, 2007). Úkolem senzorické složky je informování 

posturálního systému o měnících se podmínkách vnitřního či vnějšího prostředí, aby 

mohlo dojít k jeho adekvátní reakci na vzniklou situaci. 

 Zrak (v menší míře i sluch) mají zásadní úlohu při celkové orientaci v prostoru 

a především při anticipaci změn působení zevních sil a při pohybu. Zrakové informace 

také pomáhají kontrolovat polohu a postavení hlavy. Při zavřených očích se zvyšuje 

rychlost výchylek COP. Potřeba vizuální kontroly se zvětšuje s rostoucí frekvencí 

posturálních výchylek (Vařeka, 2002b).  

 Vestibulární systém je primárně aferentní senzitivní analyzátor pohybu 

zrychlení a zpomalení a trojrozměrného prostředí, který má vliv na téměř všechny 
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eferentní systémy, ale má i vlastní vestibulospinální dráhu. Vestibulární systém 

informuje o směru gravitace v klidu i v pohybu vnímáním změn polohy hlavy, 

lineárního či úhlového zrychlení (Bartůňková, 2007). Je významným regulátorem 

svalového napětí ve vztahu ke gravitaci a řízení těžiště. Motoricky ovlivňuje hlavně 

extenzory, které zvedají těžiště nad základnu (podložku). Vestibulární aparát 

reflektoricky řídí naše těžiště a jeho projekci na základnu, nad kterou se nacházíme. Jde 

o dva druhy významných nepodmíněných reflexů, rovnováhy a obranných reflexů pádu. 

Rovnovážné reflexy usilují, aby se myšlená těžnice spuštěná z těžiště promítala  

do základny. Obranné reflexy pádu zasahují ve chvíli, kdy se těžiště dostane mimo 

základnu a hrozí pád. Jde hlavně o ochranné pohyby končetin. Další význam má 

vestibulární aparát při řízení koordinace pohybů hlavy a očí. Reflektoricky uvádí polohu 

očí, respektive hlavy do vodorovné pozice (Pfeiffer, 2007). 

 Součástí somatosenzorického systému je propriocepce a exterocepce. 

Propriocepce umožňuje vnímat polohu i pohyb hlavy a jednotlivých tělesných segmentů 

v prostoru. Lze k nim funkčně přičíst i receptory informující o směru gravitace a tlakové 

receptory informující o rozložení tlaku na kloubních plochách. Senzitivní nervová 

vlákna vedou z kloubů informace o poloze kloubních konců artikulujících kostí, úhlové 

rychlosti a směru pohybu, a o stupni napětí pouzdra a kloubních vazů. Taktilní a tlakové 

mechanoreceptory lokalizované v různých vrstvách kůže přinášejí signály o změnách 

tlaku, které jsou důležité zejména z oblasti chodidel (Bartůňková, 2014; Véle, 1995). 

Největší podíl na udržení posturální stability má propriocepce a informace z Ruffiniho  

a Maissnerových tělísek z chodidel, protože rozlišují míru zatížení a tím i polohu COP 

(Shaffer, Harrison, 2007). 

2.2.2.3  Výkonná složka posturální stability 

 Vzpřímená poloha je zajišťována složkou pasivní (kostěný a vazivový aparát)  

a aktivní (dynamický proces daný svalovou kontrakcí). Tyto dvě složky od sebe 

nemůžeme oddělit. Svalová kontrola a dynamické udržování rovnováhy zahrnuje 

koordinaci svalových kinetických řetězců. Posturální stabilita (stabilizační systém 

polohy) je zajišťována tzv. hlubokým stabilizačním systémem, posturálním systémem 

nebo axiálním systémem. Stabilizační mechanismus vzpřímeného stoje spočívá  

na oporné stabilizační funkci dolních končetin a stabilizační schopnosti páteře (Jančová, 

Kohlíková, 2007; Greve, 2007; Suchomel, 2006; Véle, 1995).  
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2.2.3 Strategie a taktika zajištění posturální stability 

 Proces udržení posturální stability zahrnuje několik fází: 

    1. detekce konkrétní situace (senzorický systém) 

    2. vyhodnocení situace a volba vhodného programu (CNS) 

    3. aktivace příslušných svalových skupin (eference) 

    4. generace kontrakční svalové síly 

 V procesu volby vhodné strategie hraje významnou úlohu aktuální fyzický  

a psychický stav i předchozí zkušenost (Vařeka, 2002b). 

2.2.3.1  Statická a dynamická posturální stabilita 

 Strategii zajištění posturální stability lze rozdělit na statickou a dynamickou. 

Statickou strategii představují např. rovnovážné reakce (balanční mechanismy), kterými 

se řídící systém snaží udržet posturální stabilitu v rámci nezměněné plochy kontaktu. 

Pokud je v labilních polohách překročena hranice bezpečného udržení průmětu 

společného těžiště těla v opěrné bázi, řídicí systém zvolí dynamickou strategii 

k obnovení posturální stability. Dochází ke změně kontaktu povrchu těla s podložkou 

např. úkrokem, chycením se pevné opory apod. Pokud ani dynamická reakce není 

dostatečná ke zvládnutí situace, systém rezignuje na snahu o udržení posturální stability 

a přechází na program „preventivního“ řízeného pádu. 

 Pro statickou posturální stabilitu je rozhodující integrace vizuálních  

a proprioceptivních informací, zatímco dynamická posturální stabilita je ovlivněna 

schopností rychle utvořit motorickou odpověď. Pro udržení statické a dynamické 

stability jsou použity rozdílné strategie. 

 Statická posturální stabilita používá systém tzv. zpětné vazby, kdy jsou 

proprioceptivní informace ze všech míst těla integrovány a zpracovány na centrální 

úrovni a tak přispívají k udržení stabilního postoje.  

 Dynamická posturální stabilita navíc vyžaduje použití anticipace, zapojen je 

systém tzv. dopředné vazby („feedforward control“), který předpovídá potenciální 

budoucí vychýlení a na jeho základě za pomoci proprioreceptivních a vestibulárních 

informací tvoří motorickou odpověď (Hatzitaki et al. in Gryc, 2014). 
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 Hlavními mechanismy zajišťujícími posturální stabilitu ve stoji je  

v předozadním směru mechanizmus hlezenní (tzv. kotníková strategie) a ve směru 

latero-laterálním mechanizmus kyčelní (tzv. kyčelní strategie) (Winter, 1995). Stranová 

stabilita stoje je podstatně lepší než stabilita předozadní. Velká volnost pohybu a malá 

stabilita v rovině sagitální souvisí se skutečností, že v této rovině probíhá lokomoce 

(Vařeka, 2002b). 

2.2.4  Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

 Na udržování posturální stability mají vliv různé faktory, které mohou 

ovlivňovat jednu či více složek. 

2.2.4.1  Fyzikální faktory: 

Oporná plocha 

 Stabilita je přímo úměrná velikosti oporné plochy a také jejím vlastnostem jako 

je přilnavost. Stabilita se zvyšuje, když rozšiřujeme opornou plochu báze ve směru 

působení zevní síly. 

Hmotnost a poloha těžiště 

 Hmotnost a umístění těžiště těla mají vliv na stabilitu. Stabilita je nepřímo 

úměrná výšce těžiště, které je u lidí normální konfigurace zhruba ve výši promontoria. 

Při stabilizaci hraje velkou roli průmět těžiště, který má spadat do středu oporné plochy 

pro dosažení maximální stability stoje. Když se pohybuje průmět těžiště směrem  

k hranicím oporné plochy, stabilita klesá. 

Charakter kontaktu těla s opornou plochou 

 Pro zajištění dobré stability a jistoty chůze je potřeba bezpečné přilnutí nohy 

k terénu. 

Postavení a vlastnosti hybných segmentů 

  Poloha jednotlivých tělních segmentů určuje tvar těla, ovlivňuje jeho držení  

a určuje tak polohu těžiště těla. Vybočení jednoho segmentu jedním směrem je potřeba 

vyrovnat vybočením jiného segmentu opačným směrem za účelem udržení těžiště těla 

nad středem oporné plochy. 
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2.2.4.2  Neurofyziologické faktory: 

Psychické procesy a vlivy vnitřního prostředí  

 Psychika má významný vliv na držení těla. Tento vliv se projevuje jak vědomě, 

tak i podvědomě. Určitá míra soustředění stabilitu zlepšuje, nadměrná psychická tenze 

je však kontraproduktivní. Obava nebo strach z nezvládnutí situace vede k nadměrnému 

svalovému napětí a psychické tenzi, což ruší potřebnou svalovou koordinaci.  

Na posturální stabilitu pak mají vliv také vnitřní pohyby jako dýchání či krevní oběh 

(Irrgang, Whitney, Cox, 1994; Vařeka, 2002b; Véle, 1995). 

Nastavení excitability 

 Tyto procesy souvisejí se stavem připravenosti nebo odpočinku podle 

současného stavu organismu a také stavu vnějšího prostředí. 

Spouštějící pohybové programy 

 Procesy spouštějící pohybové programy jsou závislé na výchozí poloze, kterou 

musí organismus zaujmout podle předpokládaného provedení pohybu a také  

na současném dění ve vnějším prostředí, které určuje výběr programu a okamžik, kdy se 

spustí. 

Zpětnovazebné procesy 

 Tyto procesy udržují či mění posturální stabilitu na základě propriocepce  

(z pohybového aparátu), interocepce (z vestibulárního aparátu) a exterocepce  

(ze zrakového aparátu) (Véle, 1995). 

Věk 

 Svalově-vazivová rovnováha je zajišťována primárně CNS, který je závislý  

na kvalitě aferentace, která se zhoršuje s postupujícím věkem a regresí vizuálního, 

vestibulárního a somatosenzorického systému (Jančová, Kohlíková, 2007). 
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2.2.5  Hodnocení posturální stability 

 Posturografie je vhodnou formou zjišťování úrovně posturální stability a zároveň 

vhodnou objektivizační metodou ověřování vlivu těhotenství na posturální stabilitu. 

 Posturografie je termín zahrnující všechny způsoby měření používané při 

kvantifikaci hodnocení posturální stability ve vzpřímeném stoji v podmínkách 

statických i dynamických. K rozvoji v této oblasti přispěla počítačová dynamická 

posturografie, kde jsou silové desky kombinovány s vizuálními stimulanty s cílem 

determinace relativní důležitosti různých senzorických vstupů potřebných pro udržení 

rovnováhy, jakými jsou zrak, somatosenzorická a vestibulární aference (Gryc, 2014). 

 Testy statické posturální stability zahrnují hodnocení posturální stability  

v případech, kdy se osoba nachází v relativně nerušené pozici (obvykle se jedná  

o klidný vzpřímený stoj na pevné podložce, například na silové desce). V průběhu 

měření na silové desce jsou zaznamenávány drobné pohyby těla formou změn tlakového 

nebo silového působení a přenášeny do počítače v reálném čase (Visser et al., 2008). 

 Testy dynamické posturální stability se zabývají posuzováním řízení posturální 

stability za současného působení vnějších vlivů, které jsou experimentálně navrženy. 

Například použití měřícího zařízení s pohybující se nosnou plochou (Visser et al., 

2008).  

 Karimi a Solomonidis (2011) zaznamenali velmi nízkou korelaci (méně než 0, 

46) mezi testy statické a dynamické posturální stability. Z toho vyplývá, že  

pro vyhodnocení dynamické posturální stability nelze vycházet z výsledků měření 

statické posturální stability a je vždy nutné zhodnotit zvlášť statickou a zvlášť 

dynamickou posturální stabilitu. 

 Zatímco pro hodnocení statické posturální stability existuje velké množství 

standardizovaných metod, pro hodnocení dynamické posturální stability dosud nebyl 

stanoven test, který by bylo možné využít plošně, jak u běžné populace, tak i u osob se 

zdravotním omezením (Gryc, 2014). 

 Stabilizační schopnosti jsou latentní objekty a jsou tedy samy o sobě 

neměřitelné. Měřit lze pouze jejich projevy. Jde ovšem o měření nepřímé, 

prostřednictvím indikátorů (v tomto případě se konkrétně jedná o rozkmit trajektorie 

centra tlaku a jejího vypočítaného středu označované mnoha autory konvenčně jako 

centrum tlaku Center of Pressure). Nejčastěji mívají indikátory schopností podobu testů, 
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o nichž se autoři důvodně domnívají, že jsou validní vzhledem k určitému kritériu, tedy 

vzhledem ke schopnosti stabilizace. Testy koordinačních schopností, do nichž 

schopnost stability náleží, jsou velmi citlivé na vnější i vnitřní rušivé vlivy. Výrazná 

zkreslení mohou způsobit různé situační faktory a náhodné vlivy (Měkota, Novosad, 

2005; Čumpelík, Strnad, Šára, Véle, Veverková, Zelenka, 2005). 

2.2.5.1  Dynamická počítačová posturografie 

 Jednou z možností hodnocení dynamické posturální stability u osob  

se zdravotním omezením je dynamický počítačový posturograf  Smart EquiTest System 

firmy NeuroCom®. Dynamická počítačová posturografie je kvantitativní metodu  

k objektivizaci různých aspektů podílejících se na posturální stabilitě. Vzhledem  

ke složitosti vztahu mezi senzorickou, řídící a výkonnou složkou posturální stability, se 

při testování využívá mnoho různých podmínek tak, aby bylo možno rozlišit různé typy 

poruch, které by mohly mít vliv na posturální stabilitu. Posturografické testovací 

protokoly tak umožňují kvantifikovat schopnost probandů udržovat posturální stabilitu 

v různých statických a dynamických polohách, většinou v kombinaci s nebo  

bez vizuální kontroly. Na základě kombinování statických a dynamických testů 

v různých senzorických podmínkách je možné kvantifikovat velikost závislosti 

posturální stability probanda na vizuálních, proprioreceptivních nebo vestibulárních 

informacích (Manuál NeuroCom®, 2012; Kolářová, 2012) 
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2.3  Výsledky studií hodnotících posturální stabilitu v těhotenství 

 Většina výzkumů se zabývá hodnocením statické posturální stability, která je 

podle výsledků narušena již na začátku těhotenství a s postupujícím těhotenstvím se 

dále zhoršuje a to hlavně ve třetím trimestru těhotenství a při nedostatečné kontrole 

zrakem či při menší opěrné bázi. Čím je těhotenství pokročilejší, tím více vzrůstá 

potřeba zrakové kontroly k udržení statické posturální stability. S postupujícím 

těhotenstvím narůstá šířka baze stoje, takže latero-laterální stabilita je zachována  

i při snížené zrakové kontrole. Redistribuce tělesné hmotnosti probíhá hlavně v sagitální 

rovině, proto je v ohrožení zejména stabilita antero-posteriorní. Výsledky nepotvrdily 

žádný vztah mezi délkou spánku a změnou posturální stability ženy. Statická posturální 

stabilita byla vyhodnocována měřením výchylek COP během stoje (a jeho modifikací) 

pomocí silové desky Kistler® nebo Bertec® (Opala-Berdzik et al., 2015; Oliveira, L. F., 

2009; Moccellin, Driusso, 2012; Jang et al., 2008; Butler et al., 2006). 

 Na rozdíl od hodnocení statické posturální stability v těhotenství se měřením 

dynamické posturální stability zabývá mnohem méně výzkumů. Pomocí 

stabilometrického přístroje Biodex Balance System® bylo zaznamenáno zhoršení 

dynamické posturální stability a zvýšené riziko pádů zvláště ve třetím trimestru 

těhotenství (Inanir et al., 2013; Cakmak et al., 2014). To se neshoduje s výsledky studie, 

ve které autoři měřili pomocí dynamického počítačového posturografu Smart EquiTest 

System, který odhalil naopak zlepšení dynamické posturální stability ve třetím trimestru 

těhotenství. Takto překvapivý výsledek si autoři vysvětlují mimo jiné tak, že tento typ 

měření je méně citlivý k biomechanickým změnám souvisejících s těhotenstvím. 

Výchylky COP v reakci na posun podložky jsou spíše ohodnocením senzorické složky 

posturální stability. Autoři předpokládají, že četnost pádů v těhotenství by mohly 

ovlivňovat faktory, které mají vztah k biomechanické složce stability těhotných, jakými 

jsou mechanismus chůze, změny nervosvalové koordinace a svalová síla (McCrory et 

al.,2009). 

 Během chůze těhotných žen byla naměřena snížená reakční síla podložky, 

snížená rychlost, širší baze a zvýšené laterální posuny těla. Byla zaznamenána zvýšená 

extenze hrudníku a anteverze pánve a snížení rozsahu pohybu pánve v sagitální rovině 

jakožto adaptační mechanismus na zvětšující se těhotenské břicho (McCrory et al., 

2011; Moccellin, Driusso, 2012). Při chůzi obvykle rotuje pánev proti hrudníku, 
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zatímco u těhotných žen v pokročilém stavu těhotenství trup rotuje jako jeden celek 

s pánví. I tyto biomechanické změny mohou korelovat s vyšší incidencí pádů 

v těhotenství (Wu et al., 2004). Fotiová et al. (2000) došla k závěru, že přes veškeré 

změny související s těhotenstvím jako je zvýšení tělesné hmotnosti, zvětšená šířka baze 

apod., zůstává chůze těhotných bez výraznějších změn, ale je kladen zvýšený nárok  

na abduktory a extenzory kyčelního kloubu a plantární flexory během chůze. 

 Podle několika autorů těchto studií by bylo vhodné v rámci prevence pádů 

doporučit těhotným ženám cvičení zaměřující se na trénink statické a dynamické 

posturální stability (Inanir et al., 2014; Opala-Berdzik et al., 2015; McCrory et al., 

2010). Po tréninku na balančních podložkách bylo zaznamenáno zlepšení dynamické, 

ne však statické posturální stability, která se zlepšila po tréninku statických poloh 

(Gryc, 2014). Některé sportovní aktivity jsou vhodné pro posílení posturálního systému. 

Patří mezi ně například tai-chi, pilates a jóga, které zahrnují statické i dynamické 

balanční cviky (Butler et al., 2006). Dumas et al. (1995) zjistil, že cvičení (dle 

guideline) započaté až během těhotenství nemá na změnu postury žádný vliv.  

U těhotných žen se sedavým způsobem života byla zjištěna mnohem vyšší incidence 

pádů než u žen, které během těhotenství cvičily. Cakmak et al. (2014) zjistil, že při 

nošení těhotenského podpůrného pásu klesá riziko pádů ve všech třech trimestrech 

těhotenství. 
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3  CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

3.1  Cíle práce  

 Cílem práce je posoudit, zda má těhotenství vliv na statickou a dynamickou 

posturální stabilitu ženy a dále určit jakým způsobem průběh těhotenství ovlivňuje 

stabilizační mechanismy ženy vyšetřené pomocí dynamického počítačového 

posturografu Smart EquiTest System firmy NeuroCom®.  

 Na základě kombinování testů v různých senzorických podmínkách 

kvantifikovat velikost závislosti posturální stability probandky na vizuálních, 

proprioceptivních nebo vestibulárních informacích. 

3.2  Úkoly práce 

1. Na základě literární rešerše charakterizovat změny v organismu těhotné ženy, které 

by mohly mít vliv na posturální stabiliu, definovat pojem posturální stabilita a popsat 

možnosti jejího hodnocení, 

2. shrnout dosavadní výsledky studií zabývajících se vlivem těhotenství na statickou  

a dynamickou posturální stabilitu, 

3. stanovit metodický postup, 

4. provést několik posturografických vyšetření v pravidelně se opakujících termínech 

během těhotenství probandky, 

5. zpracovat a vyhodnotit data získaná opakovaným vyšetřením těhotné probandky  

na dynamickém počítačovém posturografu Smart EquiTest System a porovnat je 

s výsledky studií zabývajících se posturální stabilitou v těhotenství. 

3.3  Hypotézy 

Vědecká otázka č. 1: Bude se s postupujícím těhotenstvím měnit statická posturální 

stabilita při alteraci různých senzorických systémů? 

Hypotéza č. 1: Předpokládám, že posturální stabilita probandky při vyšetření stoje  

na stabilní plošině a bez omezení zrakové kontroly se nebude v průběhu těhotenství 

zhoršovat. 
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Hypotéza č. 2: Předpokládám, že posturální stabilita probandky bude zhoršena při 

testování stoje s vyloučením zrakové kontroly a somatosenzorické složky, zejména  

ve třetím trimestru těhotenství. 

Hypotéza č. 3: Předpokládám, že ve třetím trimestru těhotenství bude statická posturální 

stabilita při testování stoje o zúžené opěrné bázi a při vyloučení zrakové kontroly horší 

než ve druhém trimestru. 

Vědecká otázka č. 2: Bude se s postupujícím těhotenstvím měnit dynamická posturální 

stabilita a reaktivita? 

Hypotéza č. 4: Předpokládám, že s postupujícím těhotenstvím se bude snižovat rychlost 

reakce motorického systému na translaci dynamometrické plošiny. 

Hypotéza č. 5: Předpokládám, že rychlost reakce na translace směrem vpřed bude nižší 

než reakční čas na translace směrem vzad. 

Hypotéza č. 6: Předpokládám, že s postupujícím těhotenstvím se bude zvětšovat 

velikost vychýlení COG v reakci na rotaci dynamometrické plošiny. 

Hypotéza č. 7: Předpokládám, že reakční čas sledující dobu mezi zvukovým signálem  

a cíleným přesunem COG k hranicím opěrné báze bude ve třetím trimestru nejdelší. 

Hypotéza č. 8: Předpokládám, že rozsah pohybu COG při cíleném přenášení váhy  

k hranicím opěrné báze se bude s postupujícím těhotenstvím zmenšovat. 

Hypotéza č. 9: Předpokládám, že průměrná rychlost pohybu COG během rytmického 

přenášení váhy se bude s postupujícím těhotenstvím snižovat. 

Hypotéza č. 10:  Předpokládám, že přímost a plynulost pohybů COG mezi dvěma 

koncovými body během rytmického přenášení váhy se bude s postupujícím 

těhotenstvím zhoršovat. 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Charakter diplomové práce 

 Teoretická část je zpracována formou literární rešerše dostupných informací 

z českých a zahraničních zdrojů. Na základě teoretických poznatků byl vytvořen 

experimentální návrh studie. 

 Metodou pro dosažení cílů této práce byla zvolena longitudinální, deskriptivní, 

osobní případová studie. 

 Ve výzkumné části byla hodnocena statická a dynamická posturální stabilita 

ženy v průběhu celého těhotenství pomocí počítačového dynamického posturografu 

Smart EquiTest System firmy NeuroCom®. Posturografické vyšetření proběhlo celkem 

8 x, opakovalo se jednou za dva až tři týdny od 16. do 37. týdne těhotenství a skládalo 

se z baterie diagnostických testů modulu Smart EquiTest System. Získaná data byla 

zpracována v programu NeuroCom Data Analyzer. 

4.2  Charakteristika výzkumného souboru 

 Pro experimentální část byly vybrány dvě těhotné ženy, ale u jedné nebylo 

možné dokončit poslední posturografické vyšetření. Probandka, která absolvovala 

všechna posturografická vyšetření byla zdravá prvorodička ve věku 25 let. Výška 

probandky byla 168 cm a tělesná hmotnost před otěhotněním 64 kg, BMI = 22, 68.  

Na konci těhotenství vážila 75 kg, nepřesáhla tedy průměrný přírůstek tělesné hmotnosti 

v těhotenství. 

 Před prvním posturografickým vyšetřením proběhlo odebrání anamnézy. Byla 

vyloučena neurologická onemocnění centrálního i periferního charakteru, negována 

byla ortopedická onemocnění, velké akutní nebo chronické bolesti pohybového aparátu 

a jiná vážná onemocnění, která by mohla ovlivňovat výsledky posturografického 

vyšetření. Byly zaznamenány běžné obtíže související s těhotenstvím (bolest v oblasti 

dolní bederní páteře, bolest sakroiliakálních skloubení, bolest mezi lopatkami a mírná 

bolest přednoží). Dále probandka pociťovala zvýšenou únavu. Před těhotenstvím 

probandka provozovala 2 x týdně curling, 1 x týdně plavání nebo lezení na horolezecké 

stěně. Sportovní aktivity ukončila kolem 13. týdne těhotenství. 
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4.3 Realizace výzkumu 

 Měření probíhalo ve standardních podmínkách laboratoře Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Testovaná osoba byla seznámena s průběhem 

měření a s účelem experimentu a před zahájením testování podepsala informovaný 

souhlas (viz. Příloha č. 2). Výzkum byl schválen etickou komisí UK FTVS  

pod jednacím číslem 004/2016 (viz. Příloha č. 1).  

 Posturografické vyšetření bylo realizováno v osmi termínech od února  

do července 2016. Proběhlo v 16., 18., 22., 27., 29., 31., 34. a 37. týdnu těhotenství 

probandky. 

 Formou dotazování byly odebrány anamnestické údaje a byl proveden orientační 

kineziologický rozbor. Před každým posturografickým vyšetřením bylo zaznamenáno 

v jakém týdnu těhotenství se testovaná osoba nachází a zda má nějaké bolesti 

pohybového aparátu nebo jiné obtíže, které by mohly ovlivňovat průběh měření 

(zvýšená únava, slabost, přítomnost otoků dolních končetin apod.) 

4.4 Charakteristika použitého snímacího zařízení 

 Dynamický počítačový posturograf firmy NeuroCom® využívá testování 

posturální stability za různých podmínek pomocí modulu Smart EquiTest System, který 

zahrnuje více testů, které jsou přesně definované a zaměřené na různé aspekty stoje. 

 Tento modul tvoří pohyblivá silová plošina a pohyblivá kabina. Základním 

snímacím prvkem je duální tenzometrická plošina s pěti silovými senzory, které snímají 

vertikální složku reakční síly. Data jsou převáděna do počítače, kde jsou pomocí 

programu analyzována a zobrazena v grafech či numerickou hodnotou. Ve středu duální 

plošiny se nachází referenční bod pro určení změny poloh COP. Do tohoto bodu by se 

mělo COP promítat, proto je poloha chodidel během testování přesně definována a měla 

by být striktně dodržována. Možnosti pohybu silové plošiny jsou horizontálně 

předozadním směrem nebo rotace kolem horizontální osy směrem dopředu či dozadu 

(Manuál NeuroCom, 2012).  
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Obrázek č. 4 Dynamický počítačový posturograf Smart EquiTest System firmy NeuroCom 

(Převzato z Manuál NeuroCom, 2012) 

 

4.5  Průběh posturografického vyšetření 

 Probandka byla před posturografickým vyšetřením zajištěna závěsným 

systémem, který by v případě náhlé ztráty rovnováhy zabránil pádu probandky. Po 

celou dobu vyšetření byl přítomen odborný pracovník laboratoře. 

 Pro vyšetření bylo použito celkem sedm níže popsaných testů v daném pořadí, 

jejichž cílem bylo ohodnotit a objektivizovat vliv těhotenství na statickou a dynamickou 

složku posturální stability ženy. Mezi každým testem byla krátká pauza asi 1 minutu, 

v případě potřeby byla pauza mezi testy delší. 

 Chodidla probandky byla na silové desce umístěna podle pokynů výrobce 

zařízení, které doporučují umístit vnitřní kotník nad širokou černou linií a zevní kotník 

nad průsečík široké linie a kolmice označené „S“, „M“ nebo „T“ v závislosti na tělesné 

výšce. Probandka byla poučena o zásadách měření, konkrétně o libovolném umístění 

špiček chodidel a zákazu jakéhokoli pohybu pat po plošině. Poloha chodidel byla během 

měření kontrolována a popřípadě upravena. 
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4.5.1  Sensory Organization Test (SOT) 

 Tento test objektivně zjišťuje abnormality ve využití senzorické složky 

posturální stability (vizuální, vestibulární a somatosenzorická funkce).  

 SOT se měří v šesti podmínkách. V každé testované situaci se eliminuje jiný 

senzorický vstup a tím se zjišťuje schopnost adaptace ostatních systémů na vyřazení 

jednoho z vjemů. První testovanou situací je klidný stoj na plošině s otevřenýma očima. 

Žádný ze senzorických systémů není vyřazen. Druhý test zahrnuje stoj se zavřenýma 

očima. Tato situace je zaměřená na kompenzaci vyřazené zrakové kontroly. Třetí situací 

je stoj s otevřenýma očima při pohybující se kabině, která reaguje na předozadní 

výchylky COP. Tímto testem se měří schopnost kompenzace při alteraci vestibulárního 

aparátu. Při čtvrté situaci vyšetřovaný stojí s otevřenýma očima na pohybující se 

plošině, která rotuje kolem osy směrem dopředu a dozadu dle výchylek vyšetřovaného. 

Tato podmínka zjišťuje reakci senzorických systémů při vyřazení somatosenzorických 

vjemů. Pátá testovaná situace se od čtvrté liší tím, že má vyšetřovaný zavřené oči, tím 

se omezí jak vjemy somatosenzorické, tak i vizuální. Poslední měření tohoto testu 

hodnotí schopnost integrace alterovaných senzorických systémů. Při tomto testování se 

jedná  

o stoj s otevřenýma očima při pohybující se kabině a plošině.  

 Každý ze šesti testů se opakuje 3x a trvá asi 20 vteřin. 

 Výsledky SOT se hodnotí třemi parametry: 

1. „Equilibrium Score“: procentuálně vyjadřuje stabilitu 

2. „Strategy Analysis“: určuje převahu kyčelní či kotníkové strategie 

3.  „COG Alignment“: hodnotí výchozí postavení vertikální projekce těžiště  

před začátkem testů (Manuál NeuroCom®, 2012; Kolářová, 2012). 

4.5.2  Motor Control Test (MCT) 

 Tento test sleduje čas, za který je motorický systém schopen obnovit posturální 

stabilitu po neočekávaném externím podnětu (hodnocení reaktivity posturálního 

systému). Malé, střední a velké translace plošiny normované k výšce testované osoby 

směrem dopředu a dozadu vyvolávají automatické posturální odpovědi. Posuny 

v horizontální rovině znamenají vychýlení těžiště na opačnou stranu od báze opory.  
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Pro obnovení rovnováhy je zapotřebí vykonat rychlý pohyb COG zpět do středové 

pozice. 

 Vyšetřovanými parametry jsou: 

1. „Weight Symmetry“: určuje průměrné rozložení tělesné hmotnosti během 

translací 

2. „Latency“: hodnotí efektivitu reakce na translaci plošiny, měří reakční čas  

(v milisekundách) mezi začátkem pohybu plošiny a reakcí vyšetřovaného 

3. „Amplitude Scaling“: kvantifikuje aktivní silovou odpověď na podtrh plošiny 

(Manuál NeuroCom, 2012; Kolářová, 2012).  

4.5.3  Adaptation test (ADT) 

 Tento test hodnotí posturální reaktibilitu a schopnost adaptace nutné k obnově 

posturální stability při opakované rotaci dynamometrické plošiny. Protokol kvantifikuje 

schopnost probanda snížit množství energie potřebné k udržení posturální stability při 

opakující změně povrchu při stejné rychlosti a stejném úhlu náklonu. Zároveň hodnotí 

schopnost minimalizovat vychýlení COG. Test probíhá za zrakové kontroly. Během 

testu dochází k rotaci dynamometrické plošiny nejprve v anteriorním, pak  

v posteriorním směru kolem horizontální osy. V obou případech se rotace 5x opakují  

a jsou prováděny stálou rychlostí ve stejném rozsahu. Měřeným parametrem je posun 

COG během první sekundy v milimetrech a síla potřebná k obnově posturální kontroly 

(Kolářová, 2012).  

4.5.4  Weight Bearing Squat (WBS) 

 Tento test hodnotí procentuální rozložení celkové váhy těla mezi pravou a levou 

dolní končetinou během volního snižování těžiště. Principem měření je fakt, že  

při snižování těžiště se zvyšují tlaky na kolenní a hlezenní klouby a proto je snadnější 

změřit rozdíly v zatížení, které nejsou rozpoznatelné ve vzpřímené pozici (Kolářová, 

2012).  

4.5.5  Unilateral Stance (US) 

 Tento test kvantifikuje rychlost posturálních výchylek při stoji na jedné dolní 

končetině s otevřenýma a zavřenýma očima. Každý test se opakuje třikrát a trvá deset 

vteřin. Tento test je vysoce senzitivní, ale ne specifický. Na výkon může mít vliv velký 
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počet nezávislých faktorů, ke kterým patří oslabení síly dolních končetin, řízení přenosu 

váhy, senzorická posturální kontrola, pohybová strategie a předchozí zkušenost  

s úkolem. Měřeným parametrem je „Sway Velocity“, který popisuje průměrnou 

rychlost posturálních výchylek vyjádřenou ve stupních za sekundu. Velký rozdíl 

stability mezi stoji s otevřenýma a zavřenýma očima poukazují na poruchu 

senzomotorických funkcí. Pokud hrozí riziko pádu, je možnost se během testu krátce 

opřít o druhé chodidlo. Proband je během testování instruován k pevnému stoji  

s rukama podél těla (Manuál NeuroCom, 2012).  

4.5.6  Limits of Stability (LOS) 

  Tento test sleduje možnosti volního pohybu COG, aniž by došlo, ke změně 

opěrné báze. Schopnost kontroly těžiště neboli dynamiky stabilního stoje je zjišťováno 

pomocí vychýlení. Při testování dochází k vychýlení do osmi směrů (dopředu, šikmo 

vpravo dopředu, doprava, šikmo vpravo dozadu, dozadu, šikmo vlevo dozadu, doleva, 

šikmo vlevo dopředu). 

 V první fázi testování musí proband zaujmout základní postavení s COG 

uprostřed, poté je vždy zvukovým signálem vyzván k co nejrychlejšímu přesunu těžiště 

do určitého bodu, v jednom z výše zmíněných směrů, který sleduje na LCD monitoru 

před sebou a kde musí po určitou dobu setrvat. Během testování musí být celá chodidla 

stále v kontaktu s podložkou.  

 Měřenými parametry jsou:  

1. Reakční čas „reaction time“, který sleduje dobu mezi zvukovým signálem  

a reakcí vyšetřovaného. Při prodloužení reakčního času lze uvažovat  

o senzoricko percepčním deficitu či deficitu v plánování pohybu.  

2. Rychlost pohybu „movement velocity“, což je průměrná rychlost pohybu 

COG vyjádřena ve stupních za sekundu ve vzdálenosti od středu do koncového 

bodu. Pomalá rychlost je projevem stárnutí, nejistoty či poruchy CNS.  

3. Koncová výchylka „endpoint excursion“, která měří jak daleko je proband 

schopen posunout své těžiště při prvním pokusu směrem ke koncovému bodu. 

Vyjadřuje se v procentech. 

4. Maximální výchylka „maximal excursion“, která měří, jak daleko byl proband 

schopen posunout své těžiště od středu směrem ke koncovému bodu, aniž by 

ztratil rovováhu. Vyjadřuje se v procentech. 
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5. Směrová kontrola „directional control“, což je procentuální vyjádření pohybu 

k cíli, kdy přímá linie představuje 100% (Manuál NeuroCom®, 2012).   

4.5.7  Rhythmic Weight Shift (RWS) 

 Tento test osvětluje kvalitu balančních mechanismů při přenosu váhy 

laterolaterálně a anteroposteriorně. Posuzuje se schopnost volní kontroly přenosu těžiště 

na základě vizuálního feedbacku, schopnost rychlé změny směru a schopnost 

přizpůsobení se rychlosti pohybu daného podnětu (Kolářová, 2012). 

 Během testování, se vyšetřovaný orientuje podle kurzoru na obrazovce  

před sebou, který se pohybuje v daném směru a představuje pohyb COG vyšetřovaného. 

Pohyb kurzoru probíhá mezi dvěma body, které jsou na obrazovce označené jako linie. 

Pohybující kurzor se v obou směrech pohybuje třemi rychlostmi: pomalu, středně rychle 

a velmi rychle. Měřené parametry jsou: 

1. „On – Axis velocity“: průměrná rychlost COG v daném směru ve stupních  

za sekundu, vyjadřuje, jak je proband schopný udržet nastavený rytmus. 

2. „Directional control“: procentuálně vyhodnocuje přímost a plynulost pohybů 

mezi koncovými body, kdy ideální provedení znamená 100%. 

4.6 Analýza dat  

 Získaná data ze všech provedených testů byla zpracována v programu 

NeuroCom Data Analyzer, přepsána do tabulek a pro větší přehlednost také přenesena 

do grafů s časovou osou, aby bylo patrné, jak se naměřené hodnoty měnily v průběhu 

těhotenství.   

 Vyhodnocení naměřených hodnot a jejich rozdílů mezi nimi potvrdí nebo 

vyvrátí předem stanovené pracovní hypotézy a výzkumnou otázku. 
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5  SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

 

5.1  Vyhodnocení výsledků - Senzory Organization Test 

Senzory Organization Test - přehled šesti testovaných situací 

 hodnocení složky omezení složky plošina zrak 

1 somatosenzorická / stabilní oči otevřené 

2 somatosenzorická vizuální stabilní oči zavřené 

3 somatosenzorická vizuální stabilní pohyb kabiny 

4 vizuální somatosenzorické pohyb plošiny oči otevřené 

5   vestibulární somatosenz. + 

vizuální 

pohyb plošiny oči zavřené 

6 vestibulární somatosenz. + 

vizuální 

pohyb plošiny pohyb kabiny 

Tabulka č. 1 SOT - přehled šesti testovaných situací 

 

Senzory Organization Test 

Equilibrium Score - procentuální vyjádření stability 

SOT 16. t. t. 18. t. t. 22 t. t. 27 t. t. 29 t. t. 31 t. t. 34 t. t. 37 t. t. 

1 93 95 95 96 95 95 95 96 

2 95 93 91 92 92 92 92 95 

3 92 93 95 94 93 94 92 92 

4 90 92 82 84 86 80 87 72 

5 72 80 70 77 77 71 73 65 

6 68 77 55 49 46 47 46 53 

total 83 87 78 79 78 76 77 74 

Tabulka č. 2 SOT – výsledky v šesti testovaných situacích - vyšetření oscilací Center Of 

Gravity – vyjádřeno v procentech (100% = ideální rovnovážný stav bez oscilací COG, 0% = 

pád), ve sloupcích je uveden týden těhotenství ve kterém proběhlo měření 
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Graf č. 1 Grafické znázornění výsledků SOT v šesti testovaných situacích - vyšetření oscilací 

COG – vyjádřeno v procentech (100% = ideální rovnovážný stav bez oscilací COG, 0% = pád), 

ve sloupcích uveden týden těhotenství ve kterém proběhlo měření 

 

 Výsledky testu č. 1 (stoj s otevřenýma očima) ukazují, že statická posturální 

stabilita při neomezené zrakové kontrole se s postupujícím těhotenstvím probandky 

nezhoršuje, jak je vidět v grafu č. 1.  

 Ve všech třech výše zmíněných testech probandka dosahuje poměrně vysokých 

hodnot procentuálně vyjádřené stability, jak je vidět na obrázku č. 5., kde šedivé 

sloupce znázorňují hranici abnormality.  

 Výsledky testů č. 4, č. 5 a č. 6, při kterých je znevýhodněn systém 

somatosenzorický, ukazují pozvolný pokles statické posturální stability od 22. do 37. 

týdne těhotenství, jak je vidět v grafu č. 1. 
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 U testů č. 5 a č. 6, během kterých je omezena somatosenzorická složka stability i 

zraková kontrola, jsou výkyvy COG větší než u testu č. 4, kde je ponechána možnost 

zrakové kontroly.  

 Největší výkyvy COG byly zaznamenány u testu č. 6, během kterého je 

somatosenzorická složka znevýhodněna pohybem plošiny a zraková kontrola omezena 

pohybem kabiny. Na obrázku č. 5. je červeně znázorněna procentuálně vyjádřená 

stabilita ve 37. týdnu těhotenství, kdy se během testu č. 4 a 6 dostala pod hranici 

abnormality. 

 V průběhu těhotenství se těžiště posunulo směrem vpřed, jak je vidět na obrázku 

č. 6. 

 S postupujícím těhotenstvím se pozvolna měnil stabilizační mechanismus během 

testu č. 6. V 16. a 18. týdnu těhotenství byla pro všechny testy využívána rovnoměrně 

tzv. kyčelní i kotníková strategie, ale od 22. týdne čím dál tím více převažovala 

kotníková strategie pro test č. 6. Grafické znázornění této změny je na obrázku č. 7.  

 

 

Obrázek č. 5 Výsledky - SOT - procentuální vyjádření stability v šesti testovaných situacích 

(100% = ideální rovnovážný stav bez oscilací COG, 0% = pád), měřeno ve 37. týdnu těhotenství 

probandky (převzato z programu NeuroCom Data Analyzer) 
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Obrázek č. 6 Výsledky – SOT – výchozí poloha těžiště v 16. a ve 37. týdnu těhotenství 

(převzato z programu NeuroCom Data Analyzer) 

 

 

 

Obrázek č. 7 Výsledky – SOT – převaha kotníkové strategie v pokročilém stavu těhotenství 

pro test č. 6 v 16., 22., 27. a 34. týdnu těhotenství (převzato z programu NeuroCom Data 

Analyzer) 

 

 



48 

 

5.2 Vyhodnocení výsledků – Motor Control Test 

 

Motor Control Test – Latency – reakční čas v milisekundách 

 16 t. t. 18 t. t. 22 t. t. 27 t. t. 29 t. t. 31 t. t. 34 t. t. 37 t. t. 

L/R L/R L/R L/R L/R L/R L/R L/R 

B-S 120/130 140/130 130/110 120/130 130/140 130/140 130/120 130/120 

B-M 120/130 110/120 130/130 110/120 100/120 120/120 100/120 130/90 

B-L 130/130 130/130 110/120 110/110 110/120 110/120 110/110 110/120 

F-S 150/130 150/160 160/130 140/200 140/140 140/110 150/150 110/140 

F-M 150/140 150/160 140/150 160/150 140/160 160/170 140/130 160/170 

F-L 140/130 140/140 130/140 150/140 140/140 150/140 150/150 140/140 

 

Tabulka č. 3 Výsledky MCT - vyhodnocení rychlosti reakce na malou (S), střední (M) a velkou 

(L) translaci dynamometrické plošiny směrem vzad (B) a vpřed (F), hodnoty uváděné 

v milisekundách jsou zvlášť pro levou (L) a pravou (R) dolní končetinu, tučně jsou zvýrazněny 

hodnoty zasahující do pásma abnormality 

 

 

Graf č. 2 Grafické znázornění výsledků MCT – křivka znázorňuje jak se během těhotenství 

probandky měnil reakční čas motorického systému na translace vpřed a vzad (doba latence mezi 

translací a reakcí motorického systému je vyjádřena v milisekundách) 
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 Výsledky testu neprokazují výraznější snížování posturální reaktivity 

s postupujícím těhotenstvím, avšak rychlost reakce motorického systému na translace 

směrem vpřed často dosahuje k hranici abnormality (tj. 160 ms) a ve 27., 31. a 37. týdnu 

těhotenství dokonce reakční čas tuto hranici přesáhne, jak je vidět například na obrázku 

č. 8.  

 

 
 

Obrázek č. 8 Výsledky – MCT – „Latency“ – vlevo reakční čas motorického systému  

na translace směrem vzad, vpravo reakční čas na translaci směrem vpřed se dostal do pásma 

abnormality (vyznačeno šedivým sloupcem, hranice = 160 ms), měřeno ve 37. týdnu těhotenství 

probandky, reakční čas pro pravou dolní končetinu byl 170 ms (převzato z programu NeuroCom 

Data Analyzer) 
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5.3 Vyhodnocení výsledků – Adaptation Test 

Adaptation Test 

 

16. t. t. 18. t. t. 22. t. t. 27. t. t. 29. t. t. 31. t. t. 34. t. t. 37. t. t. 

↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ ↑ / ↓ 

1 64/43 49/43 48/43 48/41 47/41 56/36 50/37 44/33 

2 45/43 56/40 48/37 44/36 51/36 42/39 40/35 42/34 

3 56/42 55/45 52/39 53/37 40/33 47/35 44/33 42/35 

4 52/43 64/38 51/33 47/40 46/35 48/40 48/32 48/32 

5 58/39 50/41 52/42 47/39 45/40 52/39 38/36 45/32 

total 55/42 55/41 50/39 48/39 46/37 49/38 44/35 44/33 

Tabulka č. 4 Výsledky ADT – vyhodnocení schopnosti adaptace probandky na pět za sebou 

jdoucích rotací plošiny konstantní intenzity, hodnotí se schopnost minimalizovat vychýlení 

COG, pohyb COG vyjádřen v milimetrech zvlášť pro rotaci kolem horizontální osy 

v anteriorním směru („↑“) a v posteriorním směru („↑“) 

 

Graf č. 3 Grafické znázornění výsledků Adaptation Test – křivka znázorňuje zlepšení 

schopnosti probandky reagovat na rotace plošiny v průběhu těhotenství; velikost vychýlení 

COG v reakci na rotaci plošiny se zmenšuje úměrně s délkou těhotenství; pohyb COG (vyjádřen 

v milimetrech) zvlášť pro rotaci kolem horizontální osy v anteriorním směru („↑“)  

a v posteriorním směru („↓“) 
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 S postupujícím těhotenstvím se u probandky zlepšuje schopnost adaptace nutné 

k obnově posturální stability při opakované rotaci dynamometrické plošiny 

v horizontální rovině, její posturální reaktivita se s postupujícím těhotenstvím zlepšuje. 

 

5.4 Vyhodnocení výsledků – Weight Bearing Squat 

Weight Bearing Squat – hodnocení symetrie zatížení dolních končetin 

 16. t. t. 18. t. t. 22. t. t. 27. t. t. 29. t. t. 31. t. t. 34. t. t. 37. t. t. 

L/R L/R L/R L/R L/R L/R L/R L/R 

0° 50/50 48/52 47/53 48/52 51/49 48/52 50/50 48/52 

30° 50/50 50/50 51/49 45/55 52/48 52/48 50/50 47/53 

60° 51/49 51/49 51/49 50/50 54/46 50/50 51/49 50/50 

90° 52/48 47/53 49/51 50/50 52/48 50/50 50/50 50/50 

Tabulka č. 5 Výsledky WBS - zhodnocení procentuálního rozložení celkové váhy těla mezi 

levou (L) a pravou (R) dolní končetinou během volního snižování těžiště při podřepu (což 

vyjádřují stupně flexe v kolenních kloubech) 

 
 Po celou dobu těhotenství je procentuální rozložení celkové váhy těla mezi 

pravou a levou dolní končetinou ve vzpřímené pozici i během volního snižování těžiště 

symetrické. Ve vzpřímené pozici je patrné mírně zvýšené zatížení pravé dolní 

končetiny. 
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5.5 Vyhodnocení výsledků – Unilateral Stance 

Unilateral Stance – sway velocity (deg/sec) 

 16. t. t. 18. t. t. 22. t. t. 27. t. t. 29. t. t. 31. t. t. 34. t. t. 37. t. t. 

L, EO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 

L, EC 1,5 1,6 1,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,2 

R, EO 0,6 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 

R, EC 1,5 1,3 1,5 1,3 2,4 1,8 1,7 1,3 

Tabulka č. 6 Výsledky US – průměrná rychlost oscilací COG vyjádřena ve stupních za sekundu 

zvlášť pro stoj na levé dolní končetině (L) a na pravé končetině (R) při otevřených očích (EO)  

a zavřených očích (EC) 

 

 
Graf č. 4 Grafické znázornění výsledků US – přehled průměrné rychlosti oscilací COG 

(vyjádřeno ve stupních za sekundu) pro stoj na jedné dolní končetině při zavřených očích (Z)  

a otevřených očích (O)  

 

 Průměrná rychlost oscilací COG ve stoji na jedné dolní končetině se 

s postupujícím těhotenstvím nezvyšuje. Průměrná rychlost oscilací COG ve stoji na 

jedné dolní končetině při zavřených očích byla ve druhém trimestru nižší (1,5 deg/sec) 

než ve třetím trimestru (1,6 deg/sec). Avšak ve 37. týdnu těhotenství byla průměrná 

rychlost oscilací COG ve stoji na jedné dolní končetině se zavřenýma očima nejnižší. 
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5.5 Vyhodnocení výsledků – Limits Of Stability 

 

Graf č. 5 Grafické znázornění výsledků LOS – křivka vyjadřuje, jak se měnil v průběhu 

těhotenství reakční čas sledující dobu mezi zvukovým signálem a reakcí probandky (vyjádřeno 

v sekundách, uveden průměrný čas pro všechny směry) 

 

 

Graf č. 6 Grafické znázornění výsledků LOS – křivka vyjadřuje, jak se měnila průměrná 

rychlost pohybu COG od středu k hranici opěrné báze (vyjádřeno ve stupních za sekundu, 

uveden průměrný čas pro všechny směry) 

 

 

Graf č. 7 Grafické znázornění výsledků LOS – MXE („maximal excursion“) = procentuální 

vyjádření vzdálenosti, kterou urazilo COG od středu směrem ke koncovému bodu, aniž by 

probandka ztratila rovováhu, 100 % = dosažení koncového bodu; DCL („directional control“) = 

procentuální vyjádření pohybu k cíli, kdy přímá linie od středu ke koncovému bodu = 100 % 
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 Průměrný reakční čas sledující dobu mezi zvukovým signálem a reakcí 

probandky, jejímž úkolem bylo přesunout své těžiště od středu k hranici opěrné báze 

(postupně v osmi směrech: vpřed, šikmo vpravo vpřed, vpravo, šikmo vpravo vzad, 

vzad, šikmo vzad vlevo, vlevo a šikmo vpřed vlevo) byl ve druhém trimestru  

0,59 sekund a ve třetím trimestru 0,66 sekund. Ve třetím trimestru byla tedy rychlost 

reakce nižší. Nejpomalejší rychlost reakce byla zaznamenána ve 37. týdnu těhotenství. 

Průměrný čas byl 0,77 sekund, nejhorší čas byl zaznamenán pro směr „vpravo“ (1,07 

sekund) a „vzad“ (0,81 sekund), pro směr „vpravo“ se dostal čas do pásma abnormality 

(tj. čas nad 0,9 sekund). 

 Průměrná rychlost pohybu COG od středu k hranici opěrné báze se 

s postupujícím těhotenstvím nesnižovala. 

 Průměrná směrová kontrola během přesunu COG do koncového bodu 

v jednotlivých směrech dosahuje největších hodnot ve 37. týdnu těhotenství (tj. 88 %, 

kdy přímá linie = 100 %) a ve 31. týdnu těhotenství (87 %), nejnižší je ve 29. týdnu 

těhotenství (83 %) a ve 34. týdnu těhotenství (82%), jinak se pohybuje mezi 86 

procenty. Nejnižších hodnot dosahuje směrová kontrola pro směr vzad nebo šikmo vzad 

po celou dobu těhotenství. Přesun COG směrem vzad je považován za nejtěžší. 

 Po celou dobu těhotenství dosahovaly hodnoty maximálních výchylek přibližně 

100 %. Schopnost probandky vychýlit těžiště do všech osmi směrů zůstala po celou 

dobu těhotenství nezměněna. 
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5.5 Vyhodnocení výsledků – Rhytmic Weight Shift 

Rhytmic Weight Shift – On-Axis Velocity (deg/sec) 

 16. t. t. 18. t. t. 22. t. t. 27. t. t. 29. t. t. 31. t. t. 34. t. t. 37. t. t. 

L-R 6,6 5,2 5,5 5 5,2 5,1 4,7 5,1 

F-B 4,2 3,9 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 

total 5,4 4,6 4,6 4,4 4,4 4,4 4,2 4,5 

Rhytmic Weight Shift – Directional Control (%) 

L-R 84 83 89 85 86 86 87 87 

F-B 87 89 88 87 85 88 86 88 

total 85,5 86 88,5 86 85,5 87 86,5 87,5 

Tabulka č. 7 Výsledky RWS - vyšetření schopnosti rytmického přenášení COG v levo-pravém 

(L-R) a předo-zadním směru (F-B), On-Axis Velocity = hodnoty průměrné rychlosti pohybu 

(vyjádřené ve stupních za sekundu), Directional Control = hodnoty směrové kontroly 

(vyjádřeno v procentech) 

 

 

Graf č. 8 RWS – průběh křivky znázorňuje změny průměrné rychlosti pohybu COG během 

těhotenství v levo-pravém (L-R) a předo-zadním (F-B) směru (vyjádřeno ve stupních  

za sekundu) 
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Graf č. 9 RWS – průběh křivky procentuálně vyhodnocuje přímost a plynulost pohybů COG 

mezi koncovými body v levo-pravém (L-R) a předo-zadním (F-B) směru, kdy ideální provedení 

znamená 100% (vyjádřeno v procentech) 

 

 Průměrná rychlost pohybu COG při rytmickém přenášení váhy v pravo-levém a 

předo-zadním směru byla ve třetím trimestru nižší než ve druhém trimestru těhotenství. 

Nejnižší rychlost byla zaznamenána ve 34. týdnu těhotenství. 

 Směrová kontrola, tedy přímost a plynulost pohybů COG během rytmického 

přenášení váhy byla nejlepší ve 22. týdnu (88,5%). Od 27. týdne těhotenství, kdy 

dosahovala 85%, se pozvolna zlepšovala až do 37. týdne těhotenství (87,5%). 

 V několika případech měření se hodnota směrové kontroly COG v levo-pravém 

směru dostala do pásma abnormality, jak je vidět například na obrázku č. 9. 

  

Obrázek č. 9 Výsledky - RWS – „Directional Control“ - přímost a plynulost pohybů COG 

v levo-pravém směru, 18. týden těhotenství (převzato z programu NeuroCom Data Analyzer) 
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6 DISKUSE 

   

 Hlavním cílem práce bylo zhodnotit, jak průběh těhotenství ovlivňuje statickou  

a dynamickou posturální stabilitu ženy. V rámci výzkumu se podařilo dosáhnout 

předem daných cílů a po získání všech dat byly potvrzeny či vyvráceny stanovené 

hypotézy. 

 

Vědecká otázka č. 1 Bude se s postupujícím těhotenstvím měnit statická posturální 

stabilita při alteraci různých senzorických systémů? 

 Podle výsledků zahraničních studií zabývajících se vlivem těhotenství  

na posturální stabilitu je statická posturální stabilita narušena již na začátku těhotenství 

a s postupujícím těhotenstvím se dále zhoršuje a to hlavně ve třetím trimestru 

těhotenství a při nedostatečné kontrole zrakem či při menší opěrné bázi. Čím je 

těhotenství pokročilejší, tím více vzrůstá potřeba zrakové kontroly k udržení statické 

posturální stability. S postupujícím těhotenstvím narůstá šířka baze stoje, takže latero-

laterální stabilita je zachována i při snížené zrakové kontrole (Opala-Berdzik et al., 

2015; Oliveira, L. F., 2009; Moccellin, Driusso, 2012; Jang et al., 2008; Butler et al., 

2006). 

 Opala-Berdzik (2015) na základě svého výzkumu tvrdí, že statická posturální 

stabilita při neomezené zrakové kontrole se během těhotenství nemění. U zdravé 

těhotné ženy je při aferenci ze zrakového, vestibulárního a somatosenzorického ústrojí 

zachována schopnost adaptovat se na změny související s těhotenstvím a kontrolovat 

posturální stabilitu. 

 Z výsledků posturografického vyšetření stoje na stabilní plošině při otevřených 

očích není patrné zhoršení statické posturální stability probandky ani ve 37. týdnu 

těhotenství. 

 Hypotéza č. 1: „Předpokládám, že posturální stabilita probandky při vyšetření 

stoje na stabilní plošině a bez omezení zrakové kontroly se nebude v průběhu 

těhotenství zhoršovat.“ byla potvrzena. 
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 Výsledky testování stoje na stabilní plošině s vyloučením zrakové kontroly 

nebyly shodné. Při zavřených očích se statická posturální stabilita s postupujícím 

těhotenstvím nezhoršovala, zatímco při pohybu kabiny bylo od 22. týdne těhotenství 

patrné snížení statické posturální stability.  

 Výsledky testů, při kterých byl znevýhodněn systém somatosenzorický, 

ukazovaly pozvolný pokles statické posturální stability od 22. do 37. týdne těhotenství. 

Navíc během vyšetření stoje u kterého byla omezena somatosenzorická složka stability  

i zraková kontrola, byly výkyvy COG mnohem větší a posturální stabilita se 

s postupujícím těhotenstvím zhoršovala.  

 Posturálně nejnáročnější situace tedy nastala v případě testování stoje s pohybem 

plošiny i kabiny. Pohyb okolí v kombinaci s nestabilní podložkou patrně velmi 

efektivně vyřadí zrakovou a somatosenzorickou složku posturální stability. Zvýšené 

riziko pádů u těhotných žen by tedy mohlo nastat v takových situacích, kdy zraková 

kontrola je znevýhodněna pohybem okolí a somatosenzorický systém pohybem 

podložky jako je tomu například během jízdy na eskalátorech, cestování ve stoji  

v hromadných dopravních prostředcích apod. Zvýšené riziko pádů může nastat  

i při pohybu těhotné ve tmě či v šeru. 

 Hypotéza č. 2: „Předpokládám, že posturální stabilita probandky bude zhoršena 

při testování stoje s vyloučením zrakové kontroly a somatosenzorické složky, zejména 

ve třetím trimestru těhotenství.“ byla potvrzena. 

  

 Během těhotenství dochází k rychlému nárůstu tělesné hmotnosti, který je 

unikátní z toho důvodu, že hmotnostní přírůstek je převážně lokalizován v abdominální 

oblasti a jeho průměrné zvyšování činí až 0,29 kg týdně. To vede ke změně polohy 

těžiště těla, které se u probandky posunulo směrem vpřed. Hmotnost a umístění těžiště 

mají vliv na posturální stabilitu. Při stabilizaci hraje velkou roli průmět těžiště, který má 

spadat do středu oporné plochy pro dosažení maximální stability stoje, ale když se 

pohybuje průmět těžiště směrem k hranicím oporné plochy, stabilita klesá. 

V pokročilém stádiu těhotenství dochází k oslabení břišní stěny, které rovněž přispívá  

k narušení posturální stability. Tyto změny mohly způsobit pozvolný nárůst posturální 

instability probandky (Gabbe et al., 2007; Jang et al., 2008; Jensen, 1996; Kolář, 2006; 

Vařeka, 2002b). 
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 Největší nárůst hmotnosti nastává ve druhé polovině těhotenství, kdy k němu 

přispívá retence tekutin ve tkáních. Zvýšená tělesná hmotnost a otoky dolních končetin 

přetěžují proprioceptory a exteroceptory v oblasti nohy, které slouží mimo jiné 

k identifikaci míst s různým zatížením a tedy i k určení polohy COP. Tyto receptory 

poté neodesílají adekvátní informace o oscilacích v klidném stoji a může proto dojít  

ke zhoršení posturální stability zejména v pokročilém těhotenství. Dle výzkumů se  

s postupujícím těhotenstvím zvyšuje plantární tlak pod střední a přední částí nohy (Del 

Porto, 2012; Dietz, Duysens, 2000; Gaymer et al. 2009; Nurse, Nigg, 2001; Ribeiro et 

al., 2011; Vařeka, 2002b). 

 S postupujícím těhotenstvím se pozvolna měnila strategie udržování stability 

během vyšetření stoje na labilní plošině s omezením zrakové kontroly. S postupujícím 

těhotenstvím pozvolna získávala převahu tzv. kotníková strategie nad tzv. strategií 

kyčelní. Kotníková strategie je hlavním stabilizačním mechanismem v předozadním 

směru, kyčelní strategie zajišťuje stabilitu ve směru latero-laterálním (Winter, 1995). 

Předozadní stabilita je však podstatně horší než stranová stabilita stoje, neboť velká 

volnost pohybu v rovině sagitální souvisí se skutečností, že v této rovině probíhá 

lokomoce, navíc u probandky docházelo k přírůstku tělesné hmotnosti převážně v téže 

rovině (Vařeka, 2002b). Je dokázáno, že s délkou těhotenství narůstá i šířka baze  

ve stoji, zaručující zlepšení latero-laterální stability (Opala-Berdzik et al., 2015; Jang et 

al., 2008). Vzhledem k tomu, že probandka nemohla zaujmout preferovanou šířku baze 

stoje, nýbrž musela respektovat danou šířku ustanovenou dle její tělesné výšky (jak 

nařizuje manuál posturografu), nemohla latero-laterální strategii efektivně využívat, a 

proto docházelo k pozvolnému nárůstu posturální instability. 

 Nárůst koncentrace relaxinu v těhotenství zvyšuje laxitu ligament 

sakroiliakálního kloubu a symfýzy, ale i hlezenních kloubů. Navíc ve třetím trimestru 

těhotenství dochází ke snížení příčné i podélné nožní klenby. Rozvolnění pasivní opory 

a nedostatečná aktivita svalů chodidla by mohla vést ke zhoršení posturální stability 

probandky (Marnach et al., 2003; Moccellin a Driusso, 2012). 

 Zhoršení statické posturální stability by mohly způsobit mdloby a závratě. Tento 

stav vyvolává nedostatečné zásobení mozku krví v důsledku nízkého tlaku či 

fyziologické těhotenské anemie (Pařízek, 2015). Mírnou závrať a pocit desorientace 

probandka zaznamenala hlavně ve druhém trimestru.  
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 Probandka uváděla občasnou bolest v oblasti příčné klenby nohy a dolní části 

zad. Nies a Sinnott (1991) zaznamenali větší výchylky COP ve stoji u jedinců 

s chronickou bolestí bederní páteře. Dále se domnívají, že bolest v dolní části zad vede 

k umístění COP posteriorně. Není však doposud jasné, zda ke zhoršené posturální 

stabilitě přispívá nesprávné nastavení jednotlivých tělesných segmentů nebo vliv 

nedostatečné funkce proprioceptorů jako důsledek přetížení měkkých tkání. 

 Zvýšená únava a spánková deprivace také mohly mít svůj podíl na zhoršení 

statické posturální stability. U probandů se spánkovou deprivací byly během 

Rombergova testu naměřeny větší výchylky těžiště v anterior-posteriorním směru než  

u kontrolní skupiny bez spánkové deprivace (Ma et al., 2009). Výsledky jiné studie však 

neodhalily žádný vztah mezi délkou spánku a změnou posturální stability těhotné ženy 

(Opala-Berdzik et al., 2015). 

 Během těhotenství jsou stabilizační mechanismy hodně závislé na aferentních 

vstupech senzorické složky do CNS. V případě, že je tato složka vyřazena, nastává  

u těhotných větší riziko pádu a to nejvíce ve třetím trimestru. 

  

 

 Průměrná rychlost oscilací COG ve stoji na jedné dolní končetině se 

s postupujícím těhotenstvím výrazněji nezvyšuje ani v případě vyloučení zrakové 

kontroly. Průměrná rychlost oscilací COG ve stoji na jedné dolní končetině  

při zavřených očích byla ve druhém trimestru nižší než ve třetím trimestru. Avšak  

ve 37. týdnu těhotenství byla průměrná rychlost oscilací COG ve stoji na jedné dolní 

končetině se zavřenýma očima nejnižší. Během prvních čtyř měření probandka vždy 

alespoň jednou musela udělat úkrok, aby zabránila pádu. Ve 29. a 31. týdnu těhotenství 

probandka při stoji na jedné dolní končetině a při zavřených očích musela vždy dvakrát 

udělat úkrok, aby zabránila pádu. Tento test zaznamenává průměrnou rychlost oscilací 

COG, není však jisté zda ve výsledku zohledňuje i letmá překročení hranice bezpečného 

udržení průmětu společného těžiště těla v opěrné bázi, která mohou být významným 

ukazatelem zhoršené posturální stability.  

 Hypotéza č. 3: „Předpokládám, že ve třetím trimestru těhotenství bude statická 

posturální stabilita při testování stoje o zúžené opěrné bázi a při vyloučení zrakové 

kontroly horší než ve druhém trimestru.“ byla potvrzena. 
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 Výsledky výzkumů dokazují zhoršení statické posturální stability při stoji  

o zúžené opěrné bázi a s vyloučením zrakové kontroly (Oliveira, L. F., 2009; Moccellin, 

Driusso, 2012). Jsou tedy shodné s výsledky v této práci. 

 Výsledky tohoto testu může ovlivnit řada nezávislých faktorů, ke kterým patří 

oslabení síly dolních končetin, řízení přenosu váhy, senzorická posturální kontrola, 

pohybová strategie a předchozí zkušenost s úkolem (Manuál NeuroCom, 2012). 

 

 Vědecká otázka č. 2: Bude se s postupujícím těhotenstvím měnit dynamická 

posturální stabilita a reaktivita? 

 Fyziologické změny provázející těhotenství by mohly znesnadnit kontrolu 

pohybu během reakce na posuny podložky a reakční čas by se mohl prodloužit z toho 

důvodu, že v těhotenství klesá rychlost vedení signálu nervem (Brett, Baxendale, 2001). 

Díky relaxinu také ochabuje spojení svalu a šlachy (McCrory et al., 2009). Bejdáková 

(2006), Hromádková (1999) a Pařízek (2005) shodně uvádějí, že se během gravidity 

mohou vyskytnout problémy s pozorností a rychlostí reakce na podněty. 

 V této práci výsledky testu „Motor Control Test“ (shodně se studií z roku 2009 

autora McCrory et al.) neprokazují s postupujícím těhotenstvím výraznější zhoršení 

dynamické posturální stability, avšak rychlost reakce motorického systému na translace 

směrem vpřed často dosahuje k hranici abnormality (tj. 160 ms) a ve 27., 31. a 37. týdnu 

těhotenství dokonce reakční čas tuto hranici přesáhne. Nicméně dle výpočtů je 

průměrná doba latence (prodleva mezi translací podložky a reakcí motorického 

systému) delší ve druhém trimestru než ve třetím trimestru těhotenství. 

 Takto překvapivý výsledek lze vysvětlit tím, že tento typ měření je 

pravděpodobně méně citlivý k biomechanickým změnám souvisejících s těhotenstvím. 

Výchylky COG v reakci na translaci dynamometrické plošiny jsou spíše ohodnocením 

senzorické složky posturální stability (McCrory et al., 2009). Z výsledků vyplývá,  

že četnost pádů v těhotenství by mohly ovlivňovat jiné faktory než reakční čas a reakce 

na posuny podložky. 

 Hypotéza č. 4: „Předpokládám, že s postupujícím těhotenstvím se bude snižovat 

rychlost reakce motorického systému na translaci dynamometrické plošiny.“ byla 

vyvrácena. 
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 Reakční čas motorického systému na translace plošiny směrem vpřed se 

s postupujícím těhotenstvím neprodlužuje, ale rychlost reakce je nižší než rychlost 

reakce na translace směrem vzad. Motorická odpověď na translaci podložky směrem 

vpřed vyžaduje silnou kontrakci anteriorního svalového řetězce, který je vlivem 

rostoucího těhotenského břicha probandky oslaben (Manuál NeuroCom, 2012; Kolář, 

2006). 

 Hypotéza č. 5: „Předpokládám, že rychlost reakce motorického systému  

na translace směrem vpřed bude nižší než rychlost reakce na translace směrem vzad.“ 

byla potvrzena. 

 

 Výsledky testu „Adaptation Test“ prokazují rovněž zlepšení dynamické 

posturální stability probandky ve třetím trimestru těhotenství. S postupujícím 

těhotenstvím se pozvolna zlepšuje schopnost adaptace nutné k obnově posturální 

stability při opakované rotaci dynamometrické plošiny v horizontální rovině. Velikost 

vychýlení COG v reakci na rotaci plošiny se zmenšuje úměrně s délkou těhotenství.  

 Hypotéza č. 6: „Předpokládám, že s postupujícím těhotenstvím se bude 

zvětšovat velikost vychýlení COG v reakci na rotaci dynamometrické plošiny.“ byla 

vyvrácena, neboť velikost vychýlení COG se v reakci na rotaci plošiny zmenšovala. 

  

 McCrory et al. (2009) hodnotil vliv pokročilého těhotenství na dynamickou 

posturální stabilitu. Analyzoval se reakční čas a pohyb COG během translací pomocí 

posturografu Smart Equitest System® a testu „Motor Control Test“. 41 žen bylo měřeno 

ve druhém trimestru, 29 žen bylo měřeno ve třetím trimestru, 40 netěhotných žen tvořilo 

kontrolní skupinu. Porovnávaly se výsledky mezi těmito skupinami. Autoři 

předpokládali, že těhotné ženy budou mít větší anteroposteriorní výchylky COG, větší 

rychlost oscilací COG a pomalejší reakční dobu než kontrolní skupina a že tyto změny 

budou významnější ve třetím trimestru těhotenství. Všechny skupiny měly přibližně 

stejný reakční čas. Rozsah i rychlost oscilací COG byla jednoznačně menší ve třetím 

trimestru než ve druhém trimestru a u kontrolní skupiny.  

 Nicméně změny těchto parametrů nemusí být nutně interpretovány jako zlepšení 

dynamické posturální stability, neboť snížení rozsahu i rychlosti oscilací COG 

v pokročilém stavu těhotenství může být způsobeno sníženou pohyblivostí trupu neboli 
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jeho relativní ztuhlostí či neohebností. Sníženou amplitudu rotací pánve i hrudníku 

během chůze těhotných (trup rotuje jako jeden celek s pánví) zaznamenal Wu et al. 

(2004), který předpokládá, že tyto biomechanické změny mohou korelovat s vyšší 

incidencí pádů v těhotenství. 

 Ze stejného důvodu se mohl s postupujícím těhotenstvím pozvolna snižovat 

rozsah oscilací COG během reakce na rotaci plošiny během testu „Adaptation test“. 

 

 Průměrný reakční čas sledující dobu mezi zvukovým signálem a reakcí 

probandky, jejímž úkolem bylo přesunout své těžiště od středu k hranici opěrné báze 

(postupně v osmi směrech: vpřed, šikmo vpravo vpřed, vpravo, šikmo vpravo vzad, 

vzad, šikmo vzad vlevo, vlevo a šikmo vpřed vlevo) byl ve druhém trimestru  

0,59 sekund a ve třetím trimestru 0,66 sekund. Ve třetím trimestru byla tedy rychlost 

reakce nižší. Nejpomalejší rychlost reakce byla zaznamenána ve 37. týdnu těhotenství. 

 Hypotéza č. 7: „Předpokládám, že reakční čas sledující dobu mezi zvukovým 

signálem a cíleným přesunem COG k hranicím opěrné báze bude ve třetím trimestru 

nejdelší.“ byla potvrzena. 

  

 Přímost a plynulost pohybů COG k hranicím opěrné báze, tedy schopnost 

efektivně přesunout těžiště, je nejlepší ve 37. týdnu těhotenství. Po celou dobu 

těhotenství dosahoval rozsah pohybu COG od středu k hranicím opěrné báze vysokých 

hodnot. Schopnost probandky vychýlit těžiště k hranicím opěrné báze do všech osmi 

směrů zůstala po celou dobu těhotenství nezměněna, nejlepších výsledků bylo dosaženo 

dokonce ve 37. týdnu těhotenství.   

 Hypotéza č. 8: „Předpokládám, že rozsah pohybu COG při cíleném přenášení 

váhy k hranicím opěrné báze se bude s postupujícím těhotenstvím zmenšovat.“ byla 

vyvrácena. 
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 Průměrná rychlost pohybu COG při rytmickém přenášení váhy v pravo-levém  

a předo-zadním směru byla ve třetím trimestru nižší než ve druhém trimestru 

těhotenství. Nejnižší rychlost byla zaznamenána ve 34. týdnu těhotenství. 

 Hypotéza č. 9: „Předpokládám, že průměrná rychlost pohybu COG během 

rytmického přenášení váhy se bude s postupujícím těhotenstvím snižovat.“ byla 

potvrzena. 

 

 Směrová kontrola, tedy přímost a plynulost pohybů COG během rytmického 

přenášení váhy byla nejlepší ve 22. týdnu (88,5%). Od 27. týdne těhotenství, kdy 

dosahovala 85%, se pozvolna zlepšovala až do 37. týdne těhotenství (87,5%). 

V několika případech měření se hodnota směrové kontroly COG v levo-pravém směru 

dostala do pásma abnormality. K tomu mohlo dojít z toho důvodu, že probandka 

nemohla zaujmout preferovanou šířku baze stoje, nýbrž musela respektovat danou šířku 

baze ustanovenou dle tělesné výšky probandky, kterou v průběhu těhotenství nemohla 

měnit. Dle výsledků studií však s délkou těhotenství narůstá i šířka baze ve stoji, 

zaručující zlepšení latero-laterální stability (Opala-Berdzik et al., 2015; Jang et al., 

2008). 

 Hypotéza č. 10: „Předpokládám, že přímost a plynulost pohybů COG mezi 

dvěma koncovými body během rytmického přenášení váhy se bude s postupujícím 

těhotenstvím zhoršovat.“ byla vyvrácena, neboť od 29. týdne těhotenství se pozvolna 

zlepšovala.  

 

 Rychlost a kvalita reakce motorického systému na náhlé narušení posturální 

stability rotací či translací plošiny dle naměřených dat s postupujícím těhotenstvím 

neklesá, naopak je ve druhém trimestru horší než ve třetím trimestru těhotenství.  

Výzkumy prokázaly, že většinou došlo k pádům během druhého trimestru těhotenství 

(61,4 %) (Cakmak, Ribeiro, Inanir, 2016). Nicméně v tomto období (narozdíl od třetího 

trimestru) je těhotná žena často velmi aktivní, dochází do zaměstnání, ale zároveň už se 

projevují četné adaptační změny organismu ovlivňující posturální stabilitu, takže riziko 

pádů by z toho důvodu mohlo být ve druhém trimestru větší. Incidence pádů proto není 

přesvědčivým důkazem zhoršené posturální stability.  
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 S postupujícím těhotenstvím se snižoval rozsah oscilací COG během reakce  

na rotaci plošiny, to však nemusí nutně znamenat zlepšení dynamické posturální 

stability, neboť snížení rozsahu oscilací COG v pokročilém stavu těhotenství může být 

způsobeno sníženou pohyblivostí trupu neboli jeho relativní ztuhlostí či neohebností, 

která může korelovat s vyšší incidencí pádů v těhotenství (McCrory et al., 2009;  

Wu et al., 2004). 

 Kvalita balančních mechanismů při volním přenosu těžiště laterolaterálně  

a anteroposteriorně a schopnost probandky vychýlit těžiště k hranicím opěrné báze  

do všech osmi směrů zůstala po celou dobu těhotenství nezměněna, avšak reakční čas 

motorického systému na zvukový signál se s postupujícím těhotenstvím prodlužoval  

a schopnost rychlé změny směru a schopnost přizpůsobení rychlosti pohybu těžiště 

danému podnětu se rovněž s postupujícím těhotenstvím zhoršovala. Lze uvažovat  

o senzoricko-percepčním deficitu či deficitu v plánování pohybu v pokročilém stádiu 

těhotenství (Manuál NeuroCom, 2012). Během těhotenství klesá rychlost vedení signálu 

nervem a mohou se vyskytnout problémy s pozorností a rychlostí reakce na podněty, 

rovněž klesá schopnost neuromuskulární kontroly a koordinace (Brett, Baxendale, 2001; 

Bejdáková, 2006; Pařízek, 2005, Opala-Berdzik et al., 2015). V pokročilém stádiu 

těhotenství dochází k oslabení břišní stěny, které spolu s rychle narůstající tělesnou 

hmotností přispívá k narušení posturální stability a k obtížnému vyrovnávání těžiště těla 

(Kolář, 2006; Opala-Berdzik, 2010). 

 Strategie udržení dynamické posturální stability vyžaduje použití anticipace, kdy 

je zapojen systém tzv. dopředné vazby („feedforward control“), který předpovídá 

potenciální budoucí vychýlení a na jeho základě za pomoci proprioreceptivních  

a vestibulárních informací tvoří motorickou odpověď (Hatzitaki et al. in Gryc, 2014). 

Jedna z možností, proč v některých případech docházelo k pozvolnému zlepšování 

dynamické posturální stability je vypracování vhodné strategie a taktiky zajištění 

posturální stability po předchozí zkušenosti probandky s úkolem získané opakovaným 

měřením stejným diagnostickým nástrojem (Vařeka, 2002b). 

 Ribeiro et al. (2011) zjistila, že v průběhu těhotenství se při chůzi posouvá 

zatížení na chodidle ze zadní části do střední a přední části chodidla, kde bylo 

pozorováno zvýšení zátěže. Tyto změny podle autorky napomáhají udržovat 

dynamickou stabilitu těhotných žen během lokomoce. Tato skutečnost by mohla rovněž 

vysvětlovat zlepšování dynamické posturální stability probandky během těhotenství. 
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 McCrory (2009) se domnívá, že četnost pádů v těhotenství by mohly ovlivňovat 

jiné faktory než reakční čas a reakce na pohyby podložky. Bylo by tedy vhodné dále 

prozkoumat faktory, které mají vztah k biomechanické složce stability těhotných, 

jakými jsou mechanismus chůze, změny nervosvalové koordinace a svalová síla. 

 Butlerová (2006) zjistila, že svalová slabost nezpůsobuje výrazné změny 

posturální stability pokud je ovšem zachována kontrola senzorickou složkou. Nicméně 

jsou kladeny vyšší nároky na aferentní vstupy do CNS. 

 V jedné rozsáhlé studii bylo zaznamenáno zhoršení dynamické posturální 

stability a zvýšené riziko pádů ve třetím trimestru těhotenství. Cílem bylo ohodnotit 

dynamickou posturální stabilitu a riziko pádů během těhotenství a porovnat výsledky 

s kontrolní skupinou netěhotných žen. Výzkumu se zúčastnilo 110 žen (25 žen v prvním 

trimestru, 30 žen ve druhém trimestru a 25 žen ve třetím trimestru, 30 netěhotných žen 

tvořilo kontrolní skupinu). Dynamická posturální stabilita byla hodnocena zařízením 

Biodex Balance System®. Pohyblivá dynamometrická plošina posturografu se může 

volně pohybovat současně v sagitální i ve frontální rovině a je schopna náklonu 

v rozsahu 20° do všech směrů, chová se tedy podobně jako kruhová balanční úseč  

a nároky na udržení stability jsou proto vyšší než během vyšetření na posturografu 

Smart EquiTest System®, jehož plošina se pohybuje pouze v sagitální rovině a během 

některých testů je stabilní. Anteroposteriorní, laterolaterální i celková („overall“) 

dynamická posturální stabilita byla nejhorší u žen ve třetím trimestru (p < 0,05) a „Fall 

risk test“ prokázal největší riziko pádů u těhotných ve třetím trimestru těhotenství  

(p < 0,001) (Inanir, Cakmak, Hisim, Demirturk, 2014). 

 To se neshoduje s výsledky studie, ve které je dynamická posturální stabilita 

definována schopností motorického systému reagovat na translace podložky. Autoři 

hodnotili stabilitu pomocí dynamického počítačového posturografu Smart EquiTest 

System, který odhalil prostřednictvím „Motor Control Test“ naopak zlepšení dynamické 

posturální stability ve třetím trimestru těhotenství (McCrory et al., 2009), což se shoduje 

s výsledky stejného testu v této diplomové práci.  

 Pickerillová a Harter (2011) srovnávali dva dynamické počítačové posturografy 

Smart EquiTest System® a Balance Biodex System® s cílem prokázat validitu  

a reliabilitu testu „Limits of Stability“ u obou přístrojů. Výsledky dokazují, že získaná 

data z posturografu Smart EquiTest System lépe hodnotí dynamickou posturální 
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stabilitu než Biodex Balance System. Posturograf  Smart EquiTest System prokázal 

vyšší reliabilitu testu Limits of Stability. Pro nízkou až střední reliabilitu testu Limits  

of Stability posturografu Biodex Balance System autoři nedoporučují jeho použití jako 

vhodnou metodu hodnocení dynamické posturální stability. Nedostatečná souvislost 

mezi proměnnými stejného testu ukazuje, že je nutné lépe definovat a významově 

vymezit koncept dynamické posturální stability pro její přesnější hodnocení. Vzhledem 

k tomu, že dosud neexistuje přesná a jednotná definice dynamické posturální stability, 

ani jeden z těchto dvou posturografů nelze považovat za standardizovanou metodu  

pro posuzování dynamické posturální stability. Autoři navrhují, aby se mezi odborníky 

usilovalo o dokonalou jednotnou terminologii v oblasti dynamické posturální stability. 

 V jiných výzkumech je dynamická posturální stabilita ohodnocena měřením 

reakční síly podložky při chůzi a měřením její rychlosti. Během chůze byla u těhotných 

žen naměřena nižší reakční síla podložky a nižší rychlost chůze než u kontrolní skupiny 

netěhotných žen (Moccellin a Driusso, 2012). 

 Zatímco pro hodnocení statické posturální stability existuje velké množství 

standardizovaných metod, pro hodnocení dynamické posturální stability dosud nebyl 

stanoven test, jež by se standardizoval a bylo by možné ho využít plošně, jak u běžné 

populace, tak i u osob se zdravotním omezením. Vytváření testů dynamické posturální 

stability a jejich vyhodnocení je metodologicky i technicky poměrně složité, neboť 

hodnocení neprobíhá podle přesně dodržovaných a jednotných principů a zásad (Gryc, 

2014; Pickerill, Harter, 2011).  
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6.2  Limity práce 

 Cílem práce byl několikanásobný podrobný rozbor posturální stability 

probandky v rozmezí dané doby, tedy od 16. týdne těhotenství do 37. týdne těhotenství. 

Metodou pro dosažení cílů této práce byla zvolena longitudinální, deskriptivní, osobní 

případová studie. Vzhledem ke vzorku je slabinou tohoto druhu studie problematické 

zobecnění výsledků na širší rámec populace.  

 Měření probíhalo každé dva týdny a každé posturografické vyšetření trvalo 

přibližně 45 minut, proto nebylo možné z kapacitních a časových důvodů do této formy 

experimentu zahrnout více probandek. 

 Ideální pro výzkum by bylo začít s posturografickým vyšetřením již v prvním 

trimestru těhotenství, případně ještě před početím. Bylo však velmi obtížné vyhledat  

a zařadit do výzkumu probandku nacházející se v tomto období těhotenství.  

  Během posturografického vyšetření probandka stála s mírně pokrčenými 

koleními klouby (zejména během prvních třech měření) a soustředila se během 

testování na udržení posturální stability, která může být z tohoto důvodu mírně 

zlepšena. V reálných situacích dochází k náhlému narušení posturální stability 

nečekaně. Posturografické vyšetření probíhalo za stále stejných podmínek, na které byla 

probandka připravena a po prvním měření již věděla, co má čekat. Kdyby došlo 

k náhlému narušení posturální stability kdykoliv během dne, kdy těhotná není 

maximálně koncentrována, mohlo by samozřejmě dojít k větší posturální destabilizaci, 

než k jaké docházelo během měření. Probandka byla navíc mladá a zdravá prvorodička, 

která před těhotenstvím pravidelně sportovala, takže vliv těhotenství na její posturální 

stabilitu by mohl být menší než u jiných probandek. 

 Během prvních třech posturografických vyšetření pociťovala probandka lehké 

motání hlavy a pocit mírné desorientace i během spontánního stoje. Navíc od května 

byly teploty vzduchu mnohem vyšší. To vše mohlo mít vliv na výsledky 

posturografických testů. 

 Výsledky mohl také ovlivnit fakt, že probandka nemohla zaujmout preferovanou 

šířku baze stoje, nýbrž musela respektovat danou šířku baze ustanovenou dle tělesné 

výšky probandky, kterou v průběhu těhotenství nemohla měnit. Dle výsledků studií 

však s délkou těhotenství narůstá i šířka baze ve stoji, zaručující zlepšení latero-laterální 

stability (Opala-Berdzik et al., 2015; Jang et al., 2008) 
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 Vařeka (2002b) tvrdí, že v procesu volby vhodné strategie a taktiky zajištění 

posturální stability hraje významnou úlohu aktuální fyzický a psychický stav  

i předchozí zkušenost s úkolem. Z toho důvodu mohou být výsledky některých 

dynamických testů získané opakovaným měřením stejným diagnostickým nástrojem 

ovlivněny právě předchozí zkušeností probandky s úkolem a vzhledem k těhotenství  

i aktuálním fyzickým a psychickým stavem (tj. únava, pocit na omdlení apod.). 

Výsledky jedné studie hodnotící statickou posturální stabilitu v těhotenství však 

nepotvrdily žádný vztah mezi délkou spánku a změnou posturální stability ženy (Opala-

Berdzik et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 



70 

 

7  ZÁVĚR 

 Teoretická část práce byla věnována problematice posturální stability  

a těhotenství se zaměřením na faktory, které by mohly zvyšovat incidenci pádů v tomto 

období.  

 Hlavním úkolem experimentální části práce bylo zhodnotit vliv těhotenství  

na statickou a dynamickou posturální stabilitu ženy. Byl proveden několikanásobný 

podrobný rozbor posturální stability těhotné probandky v rozmezí od 16. do 37. týdne 

těhotenství použitím různých posturografických testů. Získaná data byla porovnávána 

s výsledky studií podobné tématiky. Na základě kombinování testů v různých 

senzorických podmínkách byla kvantifikována velikost závislosti posturální stability 

probandky na vizuálních, proprioceptivních nebo vestibulárních informacích. Další 

testy zhodnotily schopnost probandky reagovat na vnější podněty narušující posturální 

stabilitu, schopnost probandky cíleného vychýlení těžiště k hranicím opěrné báze  

a schopnost rychlého rytmického přenášení těžiště laterolaterálním i anteroposteriorním 

směrem. 

 Statická posturální stabilita při neomezené zrakové kontrole se během 

těhotenství probandky neměnila. U zdravé těhotné ženy je při aferenci ze zrakového, 

vestibulárního a somatosenzorického systému zachována schopnost adaptovat se  

na změny související s těhotenstvím a kontrolovat posturální stabilitu. Výsledky 

experimentu potvrdily, že statická posturální stabilita je za určitých situací v pokročilém 

stádiu těhotenství zhoršena. Během těhotenství jsou stabilizační mechanismy hodně 

závislé na aferentních vstupech senzorické složky do CNS. V případě, že je tato složka 

vyřazena, nastává u těhotných větší riziko pádu a to nejvíce ve třetím trimestru. Při 

vyloučení zrakové kontroly a omezení somatosenzorické složky se statická posturální 

stabilita s postupujícím těhotenstvím zhoršuje. Zvýšené riziko pádů u těhotných žen by 

mohlo nastat v takových situacích, kdy zrak je znevýhodněn pohybem okolí  

a somatosenzorický systém pohybem podložky, jako je tomu například během jízdy  

na eskalátorech, cestování ve stoji v hromadných dopravních prostředcích apod. 

Těhotná žena je vystavena velkému riziku pádu také během rychlé chůze nebo při chůzi  

po kluzké podlaze či nerovném a nestabilním terénu, při chůzi v šeru či ve tmě,  

při chůzi v nevhodné obuvi a během přenášení břemen.  
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 Rychlost a kvalita reakce motorického systému na náhlé narušení posturální 

stability rotací či translací plošiny s postupujícím těhotenstvím neklesá, naopak je  

ve třetím trimestru lepší než ve druhém trimestru. Kvalita balančních mechanismů při 

volním přenosu těžiště laterolaterálně a anteroposteriorně a schopnost probandky 

vychýlit těžiště k hranicím opěrné báze do všech osmi směrů zůstala po celou dobu 

těhotenství nezměněna, avšak reakční čas motorického systému na zvukový signál se 

s postupujícím těhotenstvím prodlužoval a schopnost rychlé změny směru a schopnost 

přizpůsobení rychlosti pohybu těžiště danému podnětu se rovněž s postupujícím 

těhotenstvím zhoršovala.  

 Dynamická posturální stabilita se s postupujícím těhotenstvím významněji 

nezhoršovala. Je možné, že vyšetření pomocí dynamického počítačového posturografu 

Smart EquiTest System je méně citlivé k biomechanickým změnám souvisejících 

s těhotenstvím. Vzhledem k tomu, že hodnocení dynamické posturální stability bývá 

metodologicky i technicky poměrně složité a dosud neexistuje přesná a jednotná 

definice a proto ani žádný standardizovaný test, výsledky z různých testů jsou často 

protichůdné a ohodnocení dynamické posturální stability v těhotenství je z toho důvodu 

obtížné. Situaci by usnadnilo, kdyby se mezi odborníky usilovalo o dokonalou  

a jednotnou terminologii v oblasti dynamické posturální stability pro její přesnější 

hodnocení. 

   Je dokázáno, že posturální stabilita se s postupujícím těhotenstvím zhoršuje  

a rovněž narůstá riziko pádů. Hormonální, fyziologické a biomechanické změny, které 

se objevují během těhotenství, přírůstek tělesné hmotnosti zejména v abdominální části, 

změna polohy těžiště těla, oslabení břišní stěny a jiné související posturální adaptační 

změny, zvýšená laxita vazů, otoky dolních končetin, snížená aference z chodidel, 

mdloby a závratě, zvýšená únava, spánková deprivace, bolestivé stavy, snížená 

schopnost neuromuskulární kontroly a koordinace, emoce a dechový stereotyp 

způsobují posturální instabilitu v těhotenství. 

 Velmi málo studií se zabývá možnostmi, jak zlepšit posturální stabilitu 

v těhotenství. Bylo by vhodné zaměřit se v dalších výzkumech na zhodnocení efektivity 

vhodného tréninkového programu či ortotických pomůcek za účelem stanovení ideální 

terapeutické intervence, která by pomáhala předcházet posturální instabilitě a pádům 

v těhotenství.
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Příloha č. 1 Souhlas etické komise FTVS UK 

 



 

 

Příloha č. 2 Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

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 Vliv 

těhotenství na posturální chování ženy. 

Náplní projektu je zhodnocení vlivu těhotenství na kvalitu posturální stability a 

reaktibility těhotné ženy.  

Měření bude prováděno od 8. - 12. týdne těhotenství pravidelně každý týden až do 

devátého měsíce těhotenství. Doba jednoho měření bude trvat přibližně 30 minut.  

Potřebná data budou získána měřením v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS na 

dynamickém počítačovém posturografu NeuroCom Smart EquiTest System. Přístroj je 

schopen analyzovat drobné výchylky těžiště člověka a hodnotit jeho posturální stabilitu 

a reaktibilitu, tj. schopnost vyrovnat se s vychýlením z rovnováhy při mírných změnách 

náklonu plošiny, na které osoba stojí. 

Jde o neinvazivní metodu, během měření nehrozí riziko pádu vyšetřované osoby větší 

než běžné, pro těhotnou ženu je měření bezpečné. Výzkum je určen k získání nových 

poznatků o posturálním chování ženy během jejího těhotenství. 

Osobní data budou anonymizována a získaná data z měření budou zpracována 

v diplomové práci, která bude zveřejněna v repozitáři závěrečných prací dostupném na 

internetových stránkách Univerzity Karlovy. 

Bude zabezpečeno, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele projektu: …………………….   Podpis:.......................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ....................    Podpis:........................... 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měla možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostala jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena 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, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ........................................      Podpis: .................................... 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
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