
Abstrakt 

Název: Hodnocení zdrojové aktivity mozku pomocí sLORETA zobrazení v průběhu 

modulované a fyzické aktivity. 

Cíle: Cílem práce bylo porovnat změny elektrické aktivity korových i hlubokých 

mozkových struktur pomocí sLORETA programu mezi klidovým stavem, aktivním 

pohybem a pasivním pozorováním totožného pohybu prováděného řešitelem práce 

a zobrazeného ve videu.  

Metody: Výzkumu se zúčastnilo 12 vysokoškoláků (8 žen, 4 muži) ve věkovém 

rozmezí 23 až 25 let. Celý experiment se skládal z 5 části: 1. klidové EEG vyšetření 

s otevřenýma očima, 2. sledování videa, kde vybraný pohyb prováděla žena, 

3. sledování videa, kde tento pohyb prováděl muž, 4. pozorování řešitele práce 

vykonávajícího stejný pohyb, 5. provedení totožného pohybu samotným probandem. 

Každá tato část trvala dvě minuty. Mezi jednotlivými částmi byla vždy dvouminutová 

pauza. Testovaným pohybem byla 1. diagonála (flekční i extenční vzorec) metody PNF 

pro PHK. V průběhu celého experimentu byla registrována elektrická aktivita mozku 

pomocí skalpového EEG. Získaný EEG signál byl následně převeden do sLORETA 

programu, který umožnil zobrazení výsledků v 3D Talairachově systému a současné 

statistické vyhodnocení za pomoci Studentova t-testu. Porovnávána byla získaná data 

během aktivního pohybu oproti počáteční klidové aktivitě EEG s otevřenýma očima. 

Dále pak získaná data během provádění aktivního pohybu oproti pozorování stejného 

pohybu prováděného řešitelem práce. Na závěr došlo k porovnávání dat získaných 

během pozorování videa s ženou provádějící pohyb oproti pozorování videa s mužem 

provádějícím stejný pohyb. 

Výsledky: Výsledky prokázaly statisticky signifikantní diferenci v aktivaci mozkových 

oblastí mezi EEG aktivitou v průběhu provádění pohybu a klidovou EEG aktivitou 

na hladině statistické významnosti p ≤ 0,01 ve frekvenčním pásmu alfa-1, beta-3 a theta. 

Mezi aktivním pohybem a pozorováním stejného pohybu nedošlo ke statisticky 

signifikantní aktivaci mozkových oblastí. Stejně tak při pozorování videa se ženou 

a mužem provádějícími námi zvolený pohyb nebyla nalezena žádná statisticky 

významná diference.  

 

Klíčová slova: EEG, frekvenční pásma, sLORETA, zrcadlové neurony, Brodmannovy 

arey 


