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Abstrakt 

Název práce: Využití virtuální reality ke zhodnocení dynamické posturální stability u 

hráčů beachvolejbalu 

 

Cíl práce: Cílem této práce je zjistit, zda má bechvolejbalový trénink pozitivní vliv na 

dynamickou posturální stabilitu, a jestli budou mít hráči tohoto sportu vyšší hodnoty 

stability než osoby provádějící běžné denní aktivity. Jako rušivý prvek byla při měření 

použita virtuální realita. Hodnocení probíhalo pomocí dynamické počítačové 

posturografie na zařízení NeuroCom Smart Equi Test. 

 

Metodika: Výzkumu se zúčastnilo 20 osob ženského pohlaví – 10 beachvolejbalistek, a 

10 osob provádějících běžné denní činnosti. U probandek byla vyšetřována dynamická 

posturální stabilita na zařízení NeuroCom Smart Equi Test. Pro zhodnocení dynamické 

posturální stability byl zvolen Head Shake Test – Sensory Organisation Test, který byl 

proveden dvakrát. Ve druhém případě byl změřen po vystavení probanda virtuální 

realitě. K posouzení statistické významnosti hodnot stability mezi skupinou 

beachvolejbalistek a kontrolní skupinou byla data vyhodnocena pomocí statistického t-

testu. 

 

Výsledky: Statisticky významný rozdíl hodnot stability byl zjištěn pouze v případě 

první části testu Sensory Organization Test u podmínek 5 a 6 (SOT5, 6) při porovnání 

mezi oběma skupinami a Head Shake-SOT2 při latero-laterálním pohybu hlavou u 

kontrolní skupiny. Výsledky výzkumu potvrdily, že dynamická posturální stabilita je u 

hráčů beachvolejbalu velmi dobrá, jak v případě prvního testování, tak po intervenci 

videa s beachvolejbalovou tématikou. Stejně dobrý výsledek byl ale zaznamenán také u 

kontrolní skupiny. Není tedy možné s určitostí tvrdit, že právě trénink beachvolejbalu 

má na posturální stabilitu výraznější vliv než jiné činnosti.   

 

Klíčová slova: virtuální realita, beachvolejbal, dynamická posturální stabilita, 

vestibulární aparát, NeuroCom Smart Equi Test  



 

 

Abstract 

Title: Use of virtual reality to evaluate the dynamic postural stability in beachvoleyball 

players  

 

Objectives: The aim of the study was to evaluate if the dynamic postural stability of 

trained beachvoleyball players is affected by training. Also I tried to evaluate, if the 

final score of equilibrium will be higher, than in regular population. For testing was also 

used virtual reality to stimulate vestibular apparatus. Virtual reality was used as a 

disturbing element. NeuroCom Smart Equi Test was used as an evaluation factor of 

dynamic postural stbility. 

 

Methods: The research involved a total of 20 females – 10 beachvoleyball players and 

10 healthy persons performing activities of daily living. We investigated dynamic 

postural stability on device called NeuroCom Smart Equi Test. For evaluation of 

dynamic postural stability was used Head Shake Test – Sensory Organisation Test. This 

test was taken twice, second time after intervetion by virtual reality. Data were analyzed 

by statistical t-test method. 

 

Result: Statisticly significant result was found only in the case of a Sensory 

Organisation Test condiition 5 and 6 in comparison between both groups and Head 

Shake test-SOT2 in latero-lateral movement of the head at the controle group. The 

results confirmed the effect of playing beachvoleyball on atheltes postural stability. 

Also was found, that the postural stability of beachvoleyball players during retesting 

after video was played, is very good. Simillar result was found at the second group. 

Therefore I can not confirm that training beachvoleyball has an influence on postural 

stability better than any other activities. 

 

Key words: virtual reality, beachvoleyball, dynamic postural stability, vestibular 

apparatus, NeuroCom Smart Equi Test 

 



 

 

Seznam zkratek 

VR – virtuální realita 

BV – beachvolejbal  

COM – center of mass 

COP – center of pressure 

COG – center of gravity 

Cp – krční páteř 

SOT – Sensory Organisation Test 

MCT – Motor Control Test 

ADT – Adaptation Test 

LOS – Limits of Stability 

RWS – Rhytmic Weight Shift 

WBS – Weight Bearing Squat 

US – Unilateral Stance 

HS – Head Shake 

TKD – takewondisté  

UST – Uni Lateral Test 
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1 ÚVOD 

Téma mé práce „Využití VR ke zhodnocení posturální stability hráčů 

beachvolejbalu“ jsem si vybrala z toho důvodu, že ke všem částem názvu mám úzký 

vztah. Virtuální realita je v současnosti moderní a všeobecně známý pojem. Je sice mým 

koníčkem okrajovým a zabývám se zaznamenáváním okolí spíše formou fotografií, 

přesto je to téma zajímavé a v mnoha ohledech přínosné. Volejbal aktivně hraji od 

svých deseti let a několikaleté studium fyzioterapie mě poučilo o tom, že posturální 

stabilita je jedním ze základních aspektů lidské existence. V této práci spojím činnosti 

mně velmi blízké a pokusím se ohodnotit stav vestibulárního aparátu aktivních hráčů 

beachvolejbalu. 

Technologický rozvoj nám v současné době umožňuje využití nejrozmanitějších 

prostředků, jež je možné v rehabilitaci využít a jedna z mnoha možností je aplikace 

virtuální reality (VR). Díky věrohodným simulacím můžeme pacienta vystavit situacím, 

vycházejícím z běžného života a zpětnovazebně získáme informaci o jeho fyzickém, 

často i psychickém stavu. Existuje řada studií, využívající VR jako zpětnou vazbu či 

rehabilitační prostředek u léčby mnoha diagnóz. Bieryla a Dold (2013) zjišťovali efekt 

aplikace VR v rámci rehabilitace starších osob. Výsledek měl vysoké hodnoty v tom 

slova smyslu, že aplikace VR byla zhodnocena jako efektivní prostředek při rehabilitaci. 

V práci z roku 2012, jejímž autorem je Bateni, byl zjišťován rozdíl využití běžných 

fyzioterapeutických metod, versus aplikace Wii Fit Gaming systému. Výsledek 

rehabilitace byl pozitivní pro obě skupiny, nicméně skupina využívající VR jako 

rehabilitační prostředek, měla výsledky vyšší. Stejnou problematikou se zabývali 

Rajaratman et al. (2011), kde porovnávali vliv konvenčních fyzioterapeutických metod 

a Wii Fit programu na rovnováhu u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). 

Výsledkem bylo zjištění, že VR je vhodnou alternativou v rámci fyzioterapie tohoto 

druhu onemocnění. Galna et al. (2014) zjišťoval stabilitu u pacientů trpících 

Parkinsonovou nemocí s použitím přístroje Kinect. I zde se prokázal pozitivní efekt na 

rovnováhu pacientů. 

Využít se dá VR ale i jako prostředek diagnostický, a právě tímto odvětvím 

aplikace se budu ve své práci zabývat. Cobb a Nichols (1998), provedli studii, kde skrze 

projekci virtuálního prostředí na stojícího probanda hodnotili vliv na posturální stabilitu 

a nevolnost vyvolanou VR. Byl zaznamenán výrazný nárůst posturální instability. 

Nebyla ale nalezena souvislost mezi individuálními subjektivními pocity testovaných 
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osob, a posturální instabilitou. Cobb (1999) pak navázal dalším výzkumem, 

pojednávající o stavu posturální stability po aplikaci virtuálního prostředí při činnostech 

jako je řízení vozidla nebo obsluhování strojů po dobu dvaceti minut. Výsledek ukázal 

zhoršení stability pouze v případě statické pozice. Obecně se článek zabýval otázkami 

souvisejícími s měřením posturální stability a důsledky pro vyhodnocování vlivu VR. 

V mé práci využiji VR jako rušivý a stimulační faktor působící na vestibulární 

systém a s jeho pomocí se pokusím ohodnotit stav rovnovážného aparátu u aktivních 

beachvolejbalistů. Volejbalový trénink je specifický na neustálou stimulaci 

vestibulárního aparátu, tudíž očekávám pozitivní výsledky ve svém měření. V první 

části diplomové práce jsou shrnuty obecné a teoretické poznatky o problematice. 

Zaměřila jsem se zde na stručnou charakteristiku beachvolejbalu. Jedna z kapitol je 

věnována historii virtuální reality a vývoji. Dále jsem se zaměřila na samotnou 

zkoumanou oblast – tedy posturální stabilitu. V druhé části pojednávám o samotném 

výzkumu, kde byla zkoumána dynamická posturální stabilita u beachvolejbalistů a u 

kontrolní skupiny. Výsledky měření byly porovnány a zhodnoceny, následuje 

interpretace souhrnu všech naměřených výsledků práce a diskuse. 

 

  



12 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

2.1 Beachvolejbal  

2.1.1 Charakteristika herní činnosti 

Beachvolejbal (BV) je hra s jediným cílem – dostat míč na zem do pole soupeře 

povoleným způsobem podle pravidel, eventuálně ve stejné činnosti soupeři zabránit. 

Sportovní trénink je možno chápat jako motivační činnost sportovce, s cílem dosažení 

maximálního výkonu v určité specifické sportovní oblasti. Hra je spojena s emočním 

napětím, které je drážděno neustále se měnícími podmínkami výměny. Základem hry je 

zvládnutí koordinačních cvičení, které jsou podmínkou k uskutečnění hry a prožitku 

z ní. Dále by mělo být na zřeteli to, že BV se hraje za každého počasí a na nestabilním a 

pohyblivém povrchu. Písek je terén náročný, nicméně při správném tréninku je možno 

pohyb dovést k dokonalosti (Kiraly, 1999; Vlach, 2012; Kaplan, 2001).  

Kondiční stránka hry je poměrně variabilní a během setu se často mění. 

Zaznamenat můžeme úseky vyžadující vysokou energetickou náročnost krátkodobého 

charakteru (blok, útok, přihrávání míče), pohyb energeticky o něco méně náročný 

středně intenzivní až úplný útlum například při výměně stran na kurtu. Po psychické 

stránce se jedná o sport s velkou náročností. Během hry se neustále mění podmínky, 

sekvence činností a hráč je nucen se jim přizpůsobovat a řešit herní situaci. Rozbor 

situace je prováděn podle předem daných cílů, kterých je nutno dosáhnout pro úspěšné 

složení balonu – smyslové vnímání a rozbor situace, myšlenkové řešení, specifikace 

rozhodnutí a pohybové řešení herní situace. Celý tento proces se odrazí na psychické 

odolnosti hráče, která zahrnuje: kognitivní procesy, motivaci, emoce, volní úsilí a 

osobnostní předpoklady. Mnohokrát jsme v televizi mohli vidět bezvadně rozehraný set, 

kde hráče dělily od vítězství dva body, a nakonec prohráli celý zápas (Vlach, Haník, 

Pizník, 2012; Kiraly, 1999). 

 

2.1.2 Fyziologie herních činností 

Během jakékoliv fyzické aktivity dochází ke změnám v organismu. Míra fyzické 

zátěže koresponduje s metabolickými procesy a specifický trénink umožňuje funkční 

adaptaci organismu. Volejbal obecně je specifický intervalovou střední až 

submaximální zátěží a za hlavní energetický zdroj při explozivním a rychlém pohybu je 

považován ATP-CP systém (adenosintrifosfát-kreatinfosfát). Ten získává energii 
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anaerobním procesem, díky střídajícím se periodám pohybu a odpočinku během nichž 

probíhá obnova makrogeních fosfátů oxidativními pochody. Tato forma získání energie 

vydrží zhruba po dobu 10-15 vteřin výkonu s maximální intenzitou, v tomto případě se 

jedná například o smeč, blok nebo podání. Další, už méně častou možností 

krátkodobého zisku energie, je anaerobní glykolýza získaná štěpením glykogenu. 

Konečný produkt této reakce je kyselina mléčná a je použitelná cca po dobu 1 minuty. 

Hladina laktátu je u každého jedince individuální v závislosti na intenzitě a délce 

výkonu. Neumožňuje ale příliš vysokou intenzitu sportovní činnosti. Při delší činnosti 

trvající přibližně 70 s se hlavním energetickým zdrojem stává kyslík. Na jeho základě 

dochází ke štěpení cukrů, tuků a bílkovin v systému známém jako oxidativní fosforylace 

(Dovalil a kol, 2002; Havlíčková, 1993). Podle Havlíčkové (1993) dochází k utilizaci 

glykogenu během hry i ve fázi rekonvalescence jak v rychlých, tak v pomalých 

svalových vláknech. Díky limitujícímu faktoru ATP-CP systému během výkonu, byla 

větší spotřeba glykogenu z rychlých vláken zaznamenána výrazněji v zápase než 

v tréninku, díky častým výbušným pohybům hráčů například na bloku nebo při útoku. 

Do činností jednotlivce řadíme základní údery a pohyby: přemístění, postoje, 

obraty, výpady, pády, výskoky, odbití obouruč vrchem a spodem, odbití jednoruč 

vrchem a spodem a specifickou činnost „odražení míče od bloku“. V herní činnosti 

dvojic už jsou o něco sofistikovanější akce (útočné činnosti se zakončováním a 

skládáním útoku, nebo obranné činnosti a formace). Zvládnutí dobré kolektivní 

spolupráce se považuje za nezbytnost. Koordinační schopnosti vymezují řízení a 

regulaci pohybu. Zásadní roli zde sehrává CNS, který zpracovává veškeré informace 

přicházející během hry. Následně je pak vyhodnotí a hráč může použít adekvátní reakci 

dané situaci. Ruku v ruce s větší zásobárnou herní zručnosti jde i výsledný výkon a 

preciznost úderů. Koordinaci je možno obecně rozlišit na obecnou a speciální. U obecné 

varianty se setkáváme se schopností provádět účelný pohyb bez ohledu na to, jakou 

provádíme sportovní specializaci. Speciální koordinace už zahrnuje správné provádění 

specifických dovedností a je zde nutnost pravidelného nácviku (Vlach, Haník, Pinzík, 

2012; Přidal, Zapletalová, 2003).   

Za dílčí koordinační schopnosti můžeme označit například diferenciační 

schopnosti. Tj. schopnost, při které je sportovec schopen svůj pohyb koordinovat v čase 

a prostoru na základě silových parametrů. Ve volejbale v tomto případě hovoříme 

například o odbytí obouruč horem. Spadá sem i zručnost jemné motoriky a osvojení si 
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konkrétní činnosti, které rozhoduje o preciznosti a přesnosti pohybu na základě zpětné 

vazby. Orientační schopnost znázorňuje schopnost změny polohy těla v prostoru 

v závislosti na podmínkách zevního okolí. V tomto případě můžeme hovořit o postavení 

hráče v poli vzhledem k balónu nebo vzhledem k protihráči.  Díky reakční schopnosti je 

hráč schopen reagovat na balón a jejím indikátorem je také schopnost predikce a reakční 

doba. Rovnovážná schopnost je důležitá pro udržení těla ve vyvážené rovnovážné 

poloze například po dopadu na zem po útoku (Havel, Hnízdil 2009).  

Základem dobré hry je perfektní zvládnutí techniky, taktiky i psychické stránky 

věci. Po splnění těchto základních parametrů, je možno očekávat kvalitní sportovní 

výkon jak v jednom utkání, tak v dlouhodobějším charakteru hry. Jedná se o dynamický 

sport, vyžadující schopnost dokonalého přizpůsobení momentální situaci. Terén klade 

vysoké nároky na kontrolu pohybu hráče, projevuje se to zejména při rychlé změně 

polohy, kdy dojde k zanoření přednoží do hloubky a využití efektu akcelerační síly 

k odrazu je omezeno, či znemožněno. Díky tomu je velké množství energie využito 

místo na odraz a výskok na nutnost dostat nohy z hloubky písku na povrch. Míč letící 

rychlostí až 6 m/200 ms vyžaduje rychlou reakci. Koordinace pohybu je zajišťována 

v korové oblasti mozku na základě predikce a anticipace, tedy vytvoření vlastní 

zkušenosti díky pravidelnému tréninku (Havlíčková, 1993; Tilp, Wagner, Müller, 2008; 

Smith, Santana, 2006). 

 

2.1.3 Biomechanická analýza herních činností 

Osový orgán tvoří tři, funkčně propojené orgány – hlava, páteř a pánev. Tyto 

jednotlivé segmenty tvoří pro sebe podpůrný a vůči sobě se pohybující aparát. Díky 

svalovým smyčkám dochází k vzájemnému ovlivnění postavení jak z kraniálních, tak 

kaudálních částí (Véle, 2006). Kapandji (2005) tvrdil, že pohyby prováděné v kyčelním 

kloubu mohou výrazně ovlivnit funkci nohy.  Pokud dojde například k vnitřní rotaci 

femuru, na noze se tento pohyb projeví plochonožím. V opačném případě při zevní 

rotaci v kyčelním kloubu dochází k výraznějšímu zvednutí klenby nohy. Pro stabilitu a 

její udržení je důležitá schopnost zafixování kloubu v proximo-distálním směru. Noha 

je nástroj jednak zajišťující lokomoci ale také je velmi důležitá pro přenos informací 

mezi řídící složkou CNS a stabilitou nohy jako takovou. Dolní končetiny mají opornou 

funkci pro zbytek těla a udržují ho vzpřímené (Véle, 2006).  Studie Franca et al., (2015) 
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tvrdila, že skrze pravidelnou sportovní aktivitu dochází ke stimulaci proprioceptivních 

funkcí nohy, díky kterým mají sportovci lepší posturální stabilitu. Díky stimulačnímu 

povrchu u beachvolejbalu a koneckonců faktu, že beachvolejbalisté hrají bez bot, 

potvrzuje tento názor o dobrých stabilizačních schopnostech nohou studie Kuczinského 

et al. (2009), kteří při zkoumání posturální stability stoje u hráčů beachvolejbalu zjistili 

lepší zapojení nohy v rámci stabilizačních schopností. Přenos tlakových sil mezi 

dolními končetinami a trupem je uskutečňován v pánvi. Mnoho pohybů v kyčelních 

kloubech je do této oblasti promítáno a vzhledem k tomu, že je pánev součástí základny 

těla a nese valnou část jeho váhy, je její postavení klíčové pro udržení stability a 

rovnováhy. Souvislostí mezi zapojením stabilizátorů hlezenních kloubů a trupovou 

stabilitou se zabývala studie Alluma et al. (2002). Výsledky napovídají tomu, že použití 

labilní plochy zapříčiňuje vychylování trupu různými směry pro stabilizaci celého těla.  

Herní činností rozumíme individuální analýzu dané situace, její vyhodnocení a 

realizaci následným provedením herní činnosti. První úder, který se mladí hráči 

volejbalu učí, je odbití obouruč vrchem. V přípravné fázi dochází v oblasti horních 

končetin k flexi v ramenních kloubech se současnou flexí v loketních kloubech. 

Důležitá je koordinace s dolními končetinami, kde dochází k mírné plantární flexi, flexi 

kolenního a kyčelního kloubu. V trupové oblasti hráč provede mírnou extenzi společně 

s extenzí hlavy, z důvodu očního kontaktu na balon. Při odbytí je nejdůležitější 

koordinace rukou a dolních končetin, udávající balonu směr, rychlost a výšku (Haník, 

2007).  

Jedna z koordinačně nejnáročnějších pozic je útočný úder. Základní postoj 

vychází z toho, jak spoluhráč zvládne přihraný balón nahrát. Podle tohoto parametru 

pak útočící hráč vyhodnocuje délku rozběhu, počet kroků, jimiž se pod balón dostane a 

techniku úderu. Obecně se tvrdí, že první krok při náběhu na smeč je určující pro timing 

celého náběhu. Hráč má teoretickou představu o tom, kde se bude balón nacházet, a 

tedy i o místě, v jakém by mělo dojít k odrazu. Při odrazu je důležitá koordinace 

zášvihu paží, jejichž rozsah je ovlivněn délkou kroku. V průběhu náběhu dojde v oblasti 

pletence ramenního k maximální extenzi při došlapu pravé nohy na zem (za 

předpokladu že útočník je pravák) a mírné anteflexi trupu. Odrazová fáze je přenos 

z pohybu horizontálního na vertikální s napřimujícím se tělem, což společně se švihem 

horních končetin umožní výskok do výšky. Většina úkonů potřebných pro letovou fázi 

je provedena ještě na zemi a koordinace a timing paží a odrazu se projeví na kvalitě 
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úderu. Výskok je ovlivněn hmotností hráče, jeho výškou, počtem rychlých svalových 

vláken a také dostatečným rozsahem pohybu v hlezenních kloubech. Výsledky 

histochemické analýzy svalové tkáně volejbalistů z oblasti musculu vastus lateralis 

odhalily 45-69% zastoupení rychlých svalových vláken, přičemž tento výsledek 

odpovídá například dobrým skokanům do výšky. Pohyb je dokončen mírnou rotací 

trupu a dopadem na dolní končetiny. Ramenní kloub patří k nejpohyblivějším kloubům 

v těle a díky své konstrukci je také nejnáchylnější na četná mikrotraumata a chronické 

přetěžování (Haník, 2004; Příbramská a kol., 1996; Havlíčková, 1993). 

Častým jevem, jak během tréninku, tak během zápasu, je pád. Můžeme ho 

rozčlenit do čtyř fází. První z nich je narušení rovnovážného stavu celého těla, ve druhé 

fázi dochází ke kontaktu s podložkou, následováno zastavením pohybu a obnovením 

stojné fáze, či celkovým zastavením v dopadové poloze. V rámci tohoto sportu se jedná 

o pád úmyslný, a tedy do značné míry volně řízený. Pád může být prováděn směrem 

vpřed, do strany či do boku a k úspěšně zvládnutí situace je nutná rychlá reakce a 

správná technika. K pádu se hráči uchylují v krajní nouzi, kdy se snaží zabránit dopadu 

míče na zem a není v jejich silách udržet stabilní postoj. Pokud je technika provedení 

dobře zpracována, je hráč schopen míč odehrát s poměrně značnou přesností. (Císař, 

2005; Reguli, 2007).  

 

2.1.4 Historie a technické parametry beachvolejbalu 

Plážový volejbal je v současnosti hluboce zakořeněn v podvědomí široké 

populace. Specifická charakteristika tohoto sportu, se vyznačuje především sluníčkem, 

pláží a minimalistickým oblečením. Klasický šestkový volejbal vymyslel roku 1895 

William Morgan. Beachvolejbal se své premiéry dočkal o desítky let později, a sice 

roku 1930, kdy si Paul Johnson zahrál první plážový debl na pláži v Santa Monice. Po 

dlouhá léta byl BV doménou Jižní Kalifornie, po druhé světové válce se prvních zápasů 

dočkali také v Los Angeles (Vlach, 2012; Kiraly, 1999). 

Roku 1950 byl na pláži Santa Monica odehrán první oficiální turnaj, jehož vítězi 

se stala dvojice Gene Selznick a Bernie Holtzman. V začátcích se hra podobala 

nekonečnému side-outu (herní cvičení při kterém ztráta balónu neznamená bod, ale 

hráči musí svoji výhodu potvrdit dalším složeným balonem) – jednak díky velikosti 
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hřiště (7x10 m) a poté díky pravidlům a stylu hry, ve které se prakticky nepoužíval blok 

a smečované podání bylo tabu (Kiraly, 1999). 

V roce 1983 byla založena volejbalová profesionální asociace (AVP - 

Association of Volleyball Professionals) a roku 1987 Rubec Acosta, prezident FIVB 

(International Volleyball Federation), rozjel první sérii světových turnajů World 

Beachvolleyball  Championship v Rio de Janerio. Stejný člověk také přivedl BV na 

Olympijské hry do Atlatnty roku 1996 (Kiraly, 1999; Vlach, 2012). 

Atraktivita v současnosti je obrovská, svědčí o tom jen sezóna 1995/96, kdy bylo 

ve světové sérii odehráno 17 turnajů na 4 kontinentech. Na prize money pro hráče byla 

vyhrazena částka 2,5 mil USD. Na Evropské úrovni je BV řízen Konfederací 

Evropského Volejbalu (CEV), sdružující 53 členských zemí (Vlach, 2012). 

Česká asociace beachvolejbalu (ČABV) se stala součástí Českého 

Volejbalového svazu roku 1995, a to i díky vynikající mezinárodní úspěšnosti českých 

týmů na mezinárodním poli. Mnoho našich nejlepších hráčů začínalo volejbalem, 

z nichž někteří ho stále aktivně hrají. Je tomu tak díky krátké hrací sezóně, která trvá 

cca od května do srpna. Ač světová série probíhá celoročně, je z pohledu finančních 

záležitostí BV sport poměrně náročný, a i proto jsou někteří hráči donuceni podepsat 

kontrakty u volejbalových klubů (Vlach, 2012; Kaplan, 2001). 

BV hřiště je o něco menší než hřiště volejbalové. Celkově má rozměry 8x16 m a 

ohraničeno je barevnými obrysovými čárami široké 5-8 cm, které jsou volně položeny 

po obvodu hřiště a ukotveny jsou v rozích kurtu. Hloubka písku by měla být minimálně 

40cm a hrací síť široká přibližně 1m a dlouhá 9,5 m. Síť je vypletená a jednotlivá oka 

by měla mít čtvercový obrys 10x10cm. Anténky, s průměrem 10 mm a dlouhé 1,8 m, 

označují okraj hrací plochy na úrovni sítě. K uchycení sítě slouží sloupky, vzdálené 0,7 

- 1 m od bočních lajn. Míče se používají o něco málo odlišné a těžší, než jsou míče 

volejbalové. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 260-280 g a obvod čítá 66-68 cm. 

Všechny tyto aspekty jsou velmi přísně kontrolovány na všech turnajích, ať už 

tuzemských či zahraničních (Vlach, 2012; Kaplan, 2001; Vlach, 1998).  
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2.2 Virtuální realita 

Díky rychlému rozvoji technologií, vznikla nová dimenze komunikačních 

přístupů, která posunula práci s počítačem do naprosto odlišných dimenzí a jejíž uměle 

vygenerovaná podstata byla nazvána virtuální realitou (VR). Pod tímto pojmem si 

v současnosti široká veřejnost nejčastěji představí herní konzole, playstation, Wii či jiné 

herní zařízení, sloužící nám především k zábavě a odreagování. Nutno ale podotknout, 

že tento aspekt VR je jen jedním z mnoha odvětví. Své uplatnění má totiž především na 

poli vědy, techniky, umění, lékařství, jakož i ve sférách rehabilitace a následné péče o 

pacienty (Mlíka, Janura, 2005). 

Prostředí virtuálního světa by bylo možné definovat jako něco co neexistuje, ale 

mohlo by, na rozhraní mezi fyzickou osobou a počítačem, popřípadě jiným zařízením 

jako je například televize, nebo tablet. Tato interakce umožňuje vazbu mezi virtuálním 

prostředím a skutečností. Díky animacím ožívají lidé i předměty, a prostřednictvím 

obrazovek a ovladačů, pak dochází k zásobení lidského senzorického systému signály, 

jejichž reálnost je na rovnocenné úrovni jako skutečnost. Do příjmu těchto signálů jsou 

zapojené senzorické systémy zrakový, sluchový, anebo hmatový aparát. (Mlíka, Janura, 

2005; Chen, Shaw, 2014; Lohse et. al., 2014). 

 

2.2.1 Historie virtuální reality 

Roku 1962 Morton Heilig, filozof, vynálezce a kameraman, zvaný také jako otec 

virtuální reality, vymyslel tzv. „Experience theater“, volně přeloženo jako divadlo 

zážitků. Postavil prototyp přístroje nazvaný „Sensorama“, jež divákovi umožňoval při 

přehrávání pěti krátkých filmů vnímat nejen zvuk a obraz, ale také vůni (Brdička, 

1995). 
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První zařízení uzpůsobené k nošení na hlavě sestrojil roku 1968 Ivan Sutherland 

působící na Harvardské univerzitě, společně se svým žákem Bobem Sproullem. Přístroj 

pojmenovali Damoklův meč, díky mohutné konstrukci zavěšené ze stropu umožňující 

další manipulaci a uzpůsobeno k mechanickému snímání polohy a směru. Všeobecně je 

tento přístroj považován za první prototyp zařízení vytvářející efekt virtuální reality, 

které je nositelné na hlavě. Na svou dobu to byl vynález geniální, umožňující sledovat 

jednoduché geometrické obrazce na skutečném pozadí (Brdička, 1995). 

 

Sutherland ve výzkumu pokračoval a roku 1972 vymyslel hardware pro 

Damoklův meč, umožňující promítat obrazy stereoskopicky. Zhruba ve stejném čase se 

objevil tzv. Videoplace, který vymyslel Myron Kreuger. Tento sofistikovaný přístroj se 

promítal na širokoúhlou obrazovku a dokázal zobrazovat zmnožené lidi, malé stvoření 

nazývané „critter“, nebo malovat prsty na virtuální nebe (Černák, Navrátil, 1997). 

Obr. 1 Sensorama. Zdroj: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensora

ma 

Obrázek 1 Sensorama. Zdroj: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensora

ma 
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Za zlom a velmi zajímavý přistroj je považován Aspen Movie Map, jež byl 

sestrojen roku 1977 na Massachusettském technologickém institutu. Jednalo se o 

simulaci města Aspen v Coloradu, jímž hráč mohl procházet a u toho si vybrat v jakém 

ročním období chce procházku uskutečnit (na výběr byla zima a léto). Od roku 1985 už 

šel vývoj o něco rychleji než doposud. Jaron Lanier založil VPL Research (Virtual 

Programming Language) na jejímž principu byly vyvinuty nejvýznamnější prostředky 

sloužicí k interakci mezi VR a skutečností. Googles n´gloves (brýle a rukavice) 

způsobily roku 1989 explozi komerčního zájmu (Aukstanakalnis, Blatner, 1994). 

 

 

Obr. 3 Aspen Movie Map. Zdroj: http://motherboard.vice.com/blog/the-

aspen-movie-map-beat-google-street-view-by-28-years 

Obrázek 2 Videoplace. Zdroj: http://www.daisyrust.com/phd/early/phd_home/proposal.html 

Obrázek 3 Aspen Movie Map. Zdroj: 

http://motherboard.vice.com/blog/the-aspen-movie-map-beat-google-

street-view-by-28-years 
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2.2.2 Druhy virtuální reality 

Rozlišit v tomto případě můžeme tři základní druhy VR: pasivní, aktivní a 

interaktivní. Pasivní VR funguje na podobném principu jako filmová projekce. 

V současnosti asi nejznámějším druhem je 3D projekce filmů v panoramatických 

multikinech. Aktivní VR dovoluje hráči aktivně prostředí zkoumat ze všech stran a 

pohybovat se zde s odpovídající zvukovou stopou. V tomto případě ale uživatel nemůže 

manipulovat předměty, nebo otevírat dveře a pohybuje se v podstatě jako duch. Často se 

tato možnost využívá k prezentaci uměleckých výtvorů, prohlížení bytů či domů, 

uplatnění nalezla také například v meteorologii nebo při řízení letového provozu. 

V rehabilitaci se může využít u osob s duševními poruchami ve smyslu senzibilizace – 

strach z výšek, malých stísněných prostor nebo při arachnofobii (Aukstanakalnis, 

Blatner, 1994; Žára, Beneš, 1998). 

Ve třetí možnosti, technicky nejpropracovanější, jsou aplikace virtuálně 

reaktivní. Uživatel už zde může manipulovat předměty, a VR reaguje na jeho činy. 

Špička této techniky se využívá například v lékařství, kdy si lékař může trénovat 

nanečisto složitou operaci předtím, než ji provede na skutečném pacientovi 

(Aukstanakalnis, Blatner, 1994; Žára, Beneš, 1998; Sobota, 1995). 

Interakční zařízení VR rozdělujeme na vstupní a výstupní. Výstupní zařízení 

zprostředkují uživateli obraz, zvuk nebo taktilní podněty. Vstupní zařízení jsou taková, 

která umožní přetváření VR. Mezi výstupní zařízení řadíme: brýle, sluchátka, rukavice 

nebo plošiny poskytující hráči, nebo uživateli zpětnou vazbu (Aukstanakalnis, Blatner, 

1994; Žára, Beneš, 1998). 

 

2.2.3 Samsung Gear VR 

Tyto brýle pro přenos virtuální reality jsou nejnovějším modelem společnosti 

Samsung. Díky displeji Super AMOLED se širokým zorným polem, umožňuje 

sledování obrazu přizpůsobující se pohybu hlavy.  Brýle jsou kompatibilní s několika 

modely telefonů stejného výrobce, v mé práci byl použit model Samsung Galaxy S7 

(Chroust, 2016). 

Tato technická vymoženost byla především navržena pro milovníky herních 

konzolí, ale využít se dá i v poli vědy nebo vzdělání speciálně navrženými aplikacemi, 

nebo jen pro zpestření prohlížení videí a fotek z dovolené. Pro mojí diplomovou práci 
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jsem využila aplikaci Samsung Gallery umožňující přehrávání videí v režimu 2D, 3D a 

360°. Potenciál brýlí poněkud klesl špatným screenováním a přehráváním ve 3D 

formátu běžně natočených videí, díky tomu je prostorový efekt značně omezen 

(Chroust, 2016). 

 

2.2.4 GoPro  

Kamera GoPro je v současnosti hodnocena jako jeden z nejlepších produktů pro 

pořizování outdoorového videa. První model vymyslel Američan Nick Woodman a byl 

vyroben roku 2002 pod názvem GoPro. Současné modely již disponují kvalitním 

pořizování HD záznamů jak indoorových tak outdoorových, prakticky za jakéhokoliv 

počasí bez nebezpečí zničení. Výhodou je také její velikost a variabilita upnutí, ať už na 

tělo, či na sportovní vybavení (Doeden, 2015; Rich, 2015).  

Digitální fotografie i video se dá považovat za umělecké dílo a se stejnou 

myšlenkou byla vyrobena GoPro kamera. Stejně jako počítač i kamera má svůj operační 

systém, procesor, úložný prostor, menu, navigaci, startovací knoflík a příkazy. 

Momentálně je na trhu několik modelů od low-costových modelů po nejnovější a 

nejkvalitnější model GoPro Hero 5 (Rich, 2015).  

Nejlepší model nese název Black edition a oproti svému předchůdci, GoPro 

HERO 4, disponuje dvojnásobným výkonem. Videa jsou nahrávána ve formátu 4K 

(3840 x 2160 px) při 30 snímcích za sekundu, FullHD videa pořizuje při 120 snímcích 

za vteřinu. Fotografie je možno pořídit v rozlišení 12 Mpx a naráz za 1 vteřinu jich 

GoPro pořídí 30. Užitečná funkce HighLight Tag stisknutím tlačítka označuje pasáže 

videa, které jsou pak v počítači snadno dohledatelná (HERO SESSION, 2016). 

GoPro HERO 2 outdoor edition – Oficiální balení tohoto modelu obsahuje, 

kromě samotné kamery, lepicí držáky sloužící pro připevnění na sportovní vybavení, 

head strap s čelenkou, pásek na cyklistickou helmu, 3 směrný otočný kloub, USB kabel 

a voděodolný kryt. Váha samotné kamery se pohybuje kolem 100g a při nasazení 

voděodolného krytu se váha zvýší téměř na dvojnásobek. Kvalita záznamu zdaleka 

nedosahuje úrovně fullHD kamer, tzn., že občas při rychlejším pohybu dojde 

k pixelizaci záznamu. Dalším nedostatkem je pomalá expozice, kdy při přechodu 

z tmavého do světlejšího prostředí kamera nestíhá a přechod je pomalý (HD HERO 2, 

2016; Kroupa, 2012). 
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Výhodou kamery je možnost záznamu v různých typech nastavení, v němž je 

možnost zvolit rozlišení, snímkovou frekvenci nebo úhel záběru. Záběr 170° umožňuje 

širokoúhlý záběr, a díky dobré optice je obraz ostřejší než u předchozího modelu. Barvy 

jsou věrné a automatické vyvážení bílé si dobře poradí i s ostrým protisvětlem. Ve 

stránce nahrávání zvuku tento model trochu pokulhává ve kvalitě, je to především díky 

voděodolnému obalu, který zajišťuje kameru před zničením například při pádu 

(Kroupa,2012; Kamery GoPro, 2016). 

GoPro HERO Session – je nejmenší možnou variantou kamery, jakou tato 

společnost vyrábí. Velikost kamery ale také odpovídá kvalitě záznamu, tudíž její 

uživatel nemůže očekávat 4K záznam. Odpovídá tomu i cenová relace, v jaké se kamera 

pohybuje. Velkou výhodou je vodotěsnost do cca 10m, na druhou stranu díky tomu není 

možné externě vyměňovat baterii a tedy délka záznamu je o něco kratší než u kamer kde 

si baterii vyměnit můžeme. Díky velikosti také kamera přišla o displej, což ale 

vykompenzuje možnost spárování s chytrým telefonem. Nutno podotknout že tento 

způsob záznamu kameru velmi rychle vybije. Kamera je na trhu dostupná od roku 2015 

(HERO SESSION, 2016). 

 

2.2.5 Biofeedback 

Biofeedback, v češtině přeloženo jako zpětná biologická vazba, je metodou 

s cílem naučit pacienta kontroly, popřípadě ovlivnění jednotlivých fyziologických 

funkcí. Zpětná vazba je velmi důležitou součástí rehabilitace. Může se jednat o 

subjektivní i objektivní zhodnocení stavu pacienta a jeho reakci na probíhající terapii. 

Využít se ale dá i jako prostředek ke zmírnění fyziologických a emocionálních 

dysfunkcí, k učení, reedukaci nebo zdokonalení schopností pacienta, o které vlivem 

patologického procesu přišel (Giggins, 2013; Dvořák, 2009). 

Aby vazba fungovala, je z těla pacienta snímán signál tak, aby mohla být zpětná 

vazba uskutečněna. V rehabilitaci rozlišujeme zpětnou vazbu biomechanickou, 

fyziologickou, vizuální, sluchovou či taktilní. Informace se zpět k pacientovi vrací ve 

formě zvuku, obrazu či vibrace a skrze tyto signály pacient může sledovat, jsou-li jeho 

orgány v pořádku nebo v patologickém stavu (Dvořák, 2009). 

Do biofeedbacku fyziologického řadíme feedback neuromuskulární (EMG, jeho 

zpětná vazba je formou akustickou či vizuální), kardiovaskulární (EKG – krevní tlak, 
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srdeční činnost a teplota povrch kůže) a respirační. Biomechanický biofeedback patří 

mezi techniky měření pohybu a svalové síly (siloměry, tlakové plošiny, goniometry, 

kinematografické metody apod.) (Giggins, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Virtuální realita v rehabilitaci 

VR je potenciálně užitečná technologie na poli rehabilitace, umožňující 

pacientovi 3 dimenzové interakce s počítačovým světem. Mimo jiné je ale oblíbena 

v takových odvětvích jako je armáda, zábavní průmysl, medicícna či fitness. Diagnózy, 

u kterých se VR nejčastěji využívá, jsou stavy po iktech, k terapii po mozkových 

obrnách a obecně při poruchách rovnováhy (Saposnik, Teasell, 2010; Gratia-Rojaz, 

2014). 

Technika vyvinula řadu herních konzolí, jichž lze využít i na poli rehabilitace. 

Vesměs se jedná o aktivní videohry s využitím virtuálního prostředí, akustickou a 

audiovizuální zpětnou vazbou – tedy nutí hráče k pohybu a reakci na různé situace, což 

je žádoucí při probíhající fyzioterapii ke zlepšení koordinace, rovnováhy, svalové síly i 

psychických funkcí (Dupalová, 2013). 

Nejpoužívanější konzole a zařízení jsou Nintendo Wii, MS Xbox (Kinect), Play 

Station, zařadit k nim ještě můžeme Sony Eye Toy nebo Dance Dance Revolution. Hrát 

mohou jak děti, tak dospělí a senioři. U poslední zmíněné skupiny pacientů se používá 

tato technika rehabilitace především u poruch stability a jako prevence pádů. Je řada 

studií zabývajících se tímto problémem. Bateni et al. (2012) porovnávali 

Obrázek 4 Biofeedback. Zdroj: Dvořák, 2009 
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fyzioterapeutické metody s rehabilitací využívající WiiFit. Rozdělili probandy do tří 

skupin, z nichž první absolvovala kůru fyzioterapie kombinovanou s VR, druhá skupina 

absolvovala pouze rehabilitaci prostřednictvím VR a třetí skupina jen fyzioterapii. U 

všech skupin ve výsledném měření došlo ke zlepšení, nicméně u první skupiny byly 

výsledky nejvyšší oproti počátečnímu měření. Další studie vedená Bierylem a Doldem 

(2013) zkoumala efekt Nintendo Wii programu na rovnováhu seniorů nad 70 let věku. 

Skupina hrající na Nintendu Wii 3x týdně po dobu třech týdnů měla výrazně lepší 

výsledky oproti kontrolní skupině, provádějící pouze běžné denní aktivity. Další studie, 

jejímiž autory je Cho et al. (2014), opět zkoumala vliv VR na posturální stabilitu 

starších osob a opět byly výsledky pozitivní pro skupinu využívající tuto metodu. 

V závěru tedy lze říci, že VR je technika bezpečná a užitečná a je efektivní alternativou 

fyzioterapie. Je díky ní pozitivně ovlivněna koordinace i posturální stabilita, 

propriocepce i vizuální aparát (Cho, 2014). 

Další velká oblast, v níž je možno VR využít jsou pacienti po CMP (Boian, 

Sharma, Han, 2006; Dupalová, Šlachtová, 2013; Llorés et al., 2012), Parkinsonova 

choroba (Taylor et al. 2011), roztroušená skleróza (Forsberg et al., 2015), dětská 

mozková obrna, Downův syndrom, cerebrální ataxie (Dupalová, Šlachtová, 2013), 

amputace (Taylor et al., 2011), ortopedické patologie (Wiliams, Nagai, Sell, 2016), 

nebo anorexia nervosa (Riva, 2005). 

 

2.3 Systémy ovlivňující rovnováhu 

Z funkčního hlediska ovlivňují rovnováhu tyto systémy: proprioceptivní, 

zrakový a vestibulární. Kombinace těchto tří subsystémů dává dohromady informaci o 

přesnosti pohybu a poloze těla vůči okolnímu prostředí i samo sobě. Zrakový systém je 

nejvíce uplatněný při prostorové orientaci, plánování pohybu a vyhodnocování zevních 

vlivů na tělo. Vestibulární ústrojí je uplatněno při zpracování informací o poloze těla a 

hlavy v prostoru a somatosenzorický aparát je důležitý při vyhodnocování kontaktu 

povrchu těla se zevním prostředím, poskytuje informace o poloze těla v prostoru a také 

o změnách i v dílčích segmentech těla vůči sobě (Kolář, 2009, Véle, 2006, Vařeka, 

2002). 

Vestibulární aparát je systém, umístěný ve vnitřním uchu a prostřednictvím 

receptorů udává informace o poloze a pohybech hlavy. Informaci o poloze hlavy 
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v gravitačním poli udávají receptory zvané otolity. Další senzory, zvané semicirkulární 

kanálky, jsou naplněny kapalinou pohybující se v závislosti na pohybech hlavy. Jsou 

uloženy ve třech rovinách: frontální, horizontální a sagitální a díky tomu udávají 

informaci o pohybech hlavou při otáčení. Neuronová zakončení v obou těchto 

strukturách mají úzký vztah s míchou, část z nich se účastní na aktivitě některých svalů, 

primárně extenzorů, podílejících se na rovnováze.  Od 40 let věku dochází vlivem 

stárnutí k ubývání vestibulárních neuronů a díky tomu dochází ke snižování citlivosti 

periferních receptorů vestibulárního aparátu (Kalvach et al., 2004; Spirduso, 1995; 

Topinková, 2005). 

Vizuální systém přináší informace o prostředí, o poloze, o směru i o rychlosti 

pohybu. Díky zrakovému aparátu mohou být některé nedostatky vestibulárního aparátu 

vykompenzovány a velmi významnou funkcí zraku, podílející se na rovnováze, je také 

periferní vidění. Při patologiích periferního vidění jsou následkem časté pády (Winter, 

1998; Spirduso, 1995). Podle studie Wintera et al. (1998) a Woleye et al. (1995) není 

výrazný rozdíl rovnováhy při klidném stoji se zavřenýma a otevřenýma očima. Na 

druhou stranu Chiareim et al. (2000, 2002) poukazovali na souvislost zraku s 

biomechanickými funkcemi, kdy při zavřených očích jsou biomechanické procesy 

náročnější než při očích otevřených a nedostatečná zraková kontrola má za následek 

zvýšený svalový tonus. 

Somatosenzorický systém přináší informace o kontaktu lidského těla s povrchem 

a zaujatou pozicí. V rámci tohoto systému jsou obsaženy kožní receptory, přinášející 

informace o pozici těla na základě taktilních podnětů – vibrace a dotek. Jakékoliv 

podněty na povrchu kůže jsou šířeny centrálním charakterem přenosu. Dále pak svalové 

receptory, informující o pozicích končetin. Na všechny tyto receptory a kvalitu přenosu 

informací má vliv stárnutí, nemoc, dlouhodobé sezení nebo také stravování (Kalvach et 

al, 2004; Spirduso, 1995; Topinková, 2005; Jančová, 2008). 

 

2.4 Řízení motoriky 

Véle (2006) definoval řídící složku pohybu jako „účelové organizování aktivity 

pohybové soustavy k dosažení zamýšleného cíle“.  

Pohyb, jinak nazývaný také jako motorika, je základní projev života. Motorika je 

velice úzce spjata s pocity a prožitky každé lidské existence a reaguje na její výchylky 
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jak k lepšímu, tak k horšímu slova smyslu. Další aspekty ovlivňující motoriku je bolest, 

psychické poruchy nebo zevní vlivy prostředí. Obecně jejich efekt může být jak 

stimulační, tak tlumící. Řídící činnost má na starosti centrální nervový systém (CNS). 

Motorika může být zdrojem poruch jak na úrovni somatické, tak psychické, sociální, 

společenské, mentální i fyzikální. Obecně lze říci že pohyb je nesmírně složitý proces, a 

pokud budeme chtít dosáhnout určité fyziologické optimální hladiny, bude zapotřebí 

zapojení mnoha parametrů (Véle, 2006; Kolář, 2009; Véle, 2012). 

Pohyb je nutno vnímat jako celek, jehož řídící procesy stanovují jeho strategii, 

taktiku a cíl. Pohyb může být ovlivněn na mnoha etážích, ať už vyšších nebo nižších a 

je důležité, umět tyto subsystémy rozlišovat. Základní řídící složkou motoriky je 

centrální nervový systém (CNS). Jsou zde vstupy senzorické, a výstupy motorické, 

řízené centrálním systémem. Informace se přenáší periferním nervovým aparátem a řídí 

aktivitu výkonné orgánové složky, tedy kosterním svalstvem. Kontrolu pohybu 

provádějí kontrolní čidla uložené v senzorických orgánech a na principu zpětné vazby 

CNS provede korekci pohybu takovým způsobem, který docílí požadovaného záměru. 

Poucha pohybového aparátu se projeví mechanickým útlumem pohybového projevu, 

snížením svalové síly, často i bolestí. Během pohybu je několikrát prováděna jeho 

kontrola a korekce, z toho vyplívá, že pohyb prováděný pomalu bude podstatně 

přesnější než pohyb rychlý. Motorika je řízena třemi úrovněmi: kortikální, subkortikální 

a spinální úrovní (Latash, 2000; Véle, 2012; Véle, 1997). 

Podmínkou k tomu, aby pohyb mohl být uskutečněn, je svalový tonus. Na jeho 

regulaci se podílí retikulární formace, mozeček a statokinetické čidlo, odpovídající za 

posturální reflexy a vzpřimovací reakce (Trojan, 2005; Kolář, 2009). Vědci se zabývali 

otázkou, zda jedinci ke kontrole pohybu využívají různé strategie – vnější či vnitřní 

podněty (Collins, De Luca, 1995). U senzorických podnětů má vliv jejich původ a 

pokud se objeví jejich porucha a přijmutá informace je chybná, sníží se preciznost 

prováděného pohybu. Podle Van der Kooij, Jacobse, a Van der Helma (2001) je zraková 

a proprioceptivní informace přesnější než informace vestibulární. Díky tomu můžeme 

říct, že vestibulární informace je nepřesná ve smyslu pohybového řízení (Peterka, 

2002). 
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2.5 Postura 

Posturu lze chápat jako aktivní držení jednotlivých segmentů těla vůči působení 

gravitační síly a jiných zevních fyzikálních dějů. Poloha těla vyžaduje neustálé 

nastavování pozic částí těla, je to tedy aktivní děj a není pouze synonymem 

vzpřímeného stoje, ale je součástí jakékoliv zaujaté pozice. Je základní podmínkou 

provádění pohybu. Definice ideální postury neexistuje, protože je hodnocena podle 

různých autorů a různých kritérií. Pro její stanovení vycházíme vždy z kontextu funkcí 

anatomických, biomechanických a neurofyziologických. Z vývojového hlediska 

označujeme posturu jako morfologickou ontogenezi, tedy vývoj držení těla, schopnost 

dítěte zaujmout pozici v kloubech vzhledem k věku, koordinaci pohybu a svalové 

aktivitě. Z pohledu funkce rozlišujeme posturální stabilitu, posturální stabilizaci a 

posturální reaktibilitu. Posturální reaktibilita je definovaná jako stabilizační funkce, 

která je vyvolána kontrakční svalovou silou, nutnou k překonání odporu zevních i 

vnitřních vlivů (Kolář, 2009; Véle, 2006; Vařeka, 2002). 

 

2.6 Posturální stabilita 

Podle Véleho (2006), můžeme posturální stabilitu vnímat několika možnými 

úhly pohledů – matematický, technologický, mechanický či kineziologický. V případě 

posledního zmíněného pohledu se jedná o vnímání stability jako pohybové jistoty. Véle 

et al. (2001) dále hovořili o tom, že vnitřní intersegmentální stabilita je ekvivalentem 

celkové stability 

Posturální stabilita je předpokladem pro rozvoj zásadních funkcí – lokomoce, 

obratné dovednosti i komunikační schopnosti. Jedná se o aktivní děj. I jakákoliv statická 

pozice, obsahuje aktivní dynamické děje, při jejichž absenci by zaujmutí takové polohy 

nebylo možné. Zajišťuje tak vzpřímenou pozici celého těla, během níž ji ovlivňují i 

zevní fyzikální vlivy a reaguje na ně změnou polohy.  Jedná se tedy o kontinuální 

zaujímání polohy těla s cílem udržet rovnováhu. Aby nedošlo k pádu nebo jinému 

nekoordinovanému pohybu, zapůsobí schopnost držení těla nazývané jako posturální 

stabilita (Counil et al., 2012; Vařeka, 2002a; Vařeka, 2002b; Kolář, 2009; Véle, 2006; 

Zikl, 2011). 
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2.7 Biomechanika a stabilita 

Biomechanické faktory ovlivňující stabilitu každého jedince jsou hmotnost, 

výška, poloha těžiště, velikost opěrné plochy a baze, nastavení hybných segmentů a 

nakonec samotný kontakt těla s podložkou. Stabilita těla je zajišťována mechanismy 

biomechanickými a neurofyziologickými. Nejdůležitějším biomechanickým aspektem 

je velikost opěrné plochy. To je ta část podložky, která se nachází v přímém kontaktu 

s tělem, tedy místo kontaktu plosek nohou. V tento okamžik dochází k promítnutí 

těžiště těla do opěrné baze, nicméně záleží na zaujaté pozici, protože ne vždy je tento 

průsečík přímo v opěrné ploše. Plocha mezi ploskami nohou se nazývá opěrná baze, 

která je každému individuální, a hodnotí se jako vzdálenost mezi laterálními okraji 

nohou a celé plochy mezi nimi – tzn. že opěrná baze je plošně větší než opěrná plocha. 

Čím je opěrná baze širší, tím roste také stabilita těla, stabilita je totiž přímo úměrná 

ploše opěrné baze (Vařeka, 2002a; Kolář, 2009; Véle, 2006). 

Jinak je to u těžiště (Centre Of Mass, COM), kde platí, že čím bude osoba vyšší, 

tím bude i těžiště výš. Čím bude jedinec menší, tím i těžiště bude umístěno níž. Při 

statické poloze těla těžiště (Centre Of Gravity, COG) směřuje kolmo do opěrné baze. 

Centre of Pressure (COP) je označen průmět všech sil, působících do oblasti opěrné 

baze, a změřit je můžeme na stabilometrické plošině. Výchozí body jsou umístěny na 

vertikálním silovém vektoru, který reaguje na terén. Pokud osoba stojí na jedné dolní 

končetině, je COP situováno právě do této končetiny, stojí-li ale na obou dolních 

končetinách, je COP někde mezi nimi (Winter, 1995; Kolář, 2009; Véle, 2006). 

Posturální stabilizace – v tomto případě už se jedná o svalové držení 

jednotlivých segmentů těla vůči působení zevních sil. Stejně jako postura, je i tento 

systém řízen CNS. Během statické polohy těla je díky svalové aktivitě zajištěna pevnost 

kloubních spojení, fungující na principu koaktivace, tedy zapojení agonistů a 

antagonistů vůči sobě navzájem a umožňující vzdorovat zevním silám, především pak 

síle gravitační. Pokud by tento systém nefungoval, nebylo by možno žádnou statickou 

polohu zaujmout, a naše kostra by se v pravém slova smyslu zhroutila (Kolář, 2009; 

Véle, 2006). 

Posturální reaktibilita – jedná se o stabilizační funkci, která je zapojovaná při 

každém prováděném silovém pohybu. Z biomechanického hlediska se jedná o převedení 

momentů sil v pákovém segmentovém systému. Díky zpevnění jednotlivých kloubů, je 
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zajištěno pevné punctum fixum a klouby tak odolávají velkým působícím silám. 

Punctum fixum de facto znamená zafixování úponu jednoho svalu, zatímco druhému 

svalu je umožněn bezpečný pohyb v kloubu – punctum mobile. Díky koordinaci 

agonistů a antagonistů, je regulována pevnost tohoto spojení a nedochází k přetěžování 

(Kolář, 2009; Véle, 2006). 

 

2.8 Poruchy posturálních funkcí  

Subjektivním projevem nestability může být závrať, motání (točení) hlavy, pocit 

opilosti a nestability při chůzi, nejistota v dolních končetinách, při které se pacientovi 

těžko udržuje rovnováha, nebo i neuropatie. Samotné poruchy nemusí být nutně 

způsobeny pouze poruchou vestibulárního aparátu, ale i jiných systémů. Diagnostika je 

ryze multidisciplinárního charakteru (Vrabec, 2002; Kolář, 2009; Gurín, Novotný, 

2016).  

Posturální stabilita je zajišťována dvojí strategií – dynamickou a statickou. U 

statické varianty se jedná o rovnovážné reakce, zajišťující stabilitu na statické opěrné 

ploše. V momentě dosažení limitu hranic pro statickou rovnováhu, přepne řídící systém 

do modu zachování rovnováhy na dynamické úrovni (např. skok, úkrok stranou). Pokud 

dojde k dosažení limitu hranice i na úrovni dynamické, přepne se do programu řízený 

pád. Řízený pád obsahuje obrané reakce, zajišťující co nejmenší náraz. Přechody mezi 

těmito reakčními fázemi závisí na fyzickém i psychickém stavu jedince, stejně tak na 

zkušenostech (Vařeka, 2002; Véle, 2003). 

Poruchy rovnováhy, ať už centrálního či periferního charakteru, jsou vážné 

symptomy, které mohou vést až k riziku pádů a funkčnímu deficitu při provádění 

běžných denních úkonů. Zajištění stability úzce souvisí se třemi senzorickými systémy: 

vestibulární aparát, somatosenzorický systém a zrak. Jak bylo uvedeno ve studiích Pang 

et al. (2011) nebo Ferber-Viart et al. (2007), tyto tři systémy jsou do značné míry spjaty 

se stárnutím organismu, a tedy v závislosti na tomto faktoru, dochází ke snižování jejich 

funkce, častějším pádům a znesnadnění ADL. Předpokladem k vykonávání běžných 

denních činností je schopnost aktivního stoje. Při stoji se jedná o jednu 

z nejnáročnějších pozic, jaké tělo v prostoru zaujímá. Jedná se o dynamický 

zpětnovazebný proces, při němž se zapojuje mnoho faktorů. Z biomechanického 

pohledu můžeme o stoji hovořit jako o velmi náročné a labilní pozici v závislosti na 
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pozici umístění těžiště a velikosti stojné baze. Poruchy rovnováhy vycházejí často 

z poruchy posturálních funkcí a jsou jedny z velmi častých příčin zařazení pacienta do 

rehabilitačního programu. Instabilita stoje podle Véleho (2006), vyvolá korekční 

mechanismy v distoproximálním směru šíření korekce. Nejprve probíhají korekční 

mechanismy na nejdistálnějších článcích prstců, projeví se jako zvýšená aktivita m. 

flexor digitorum brevis a m. flexor digitorum longus. Tato aktivita zapříčiní flekován 

článků prstů a jejich „zaseknutí“ do podložky.  

Závrať je ve většině případů hodnocena jako nejznámější subjektivní 

charakteristika při jakýchkoliv poruchách vestibulárního aparátu. Vestibulární poruchy 

můžeme rozlišit podle lokalizace na periferní či centrální. U periferní poruchy dochází 

k narušení samotného receptoru uloženého v labyrintu, či onemocněním vestibulárního 

nervu. Klinický obraz pacienta je charakteristický horizontálním či rotačním rytmickým 

nystagmem, jehož intenzita je spojena s intenzitou závratě.  Výchylky těla a lateroflexe 

hlavy směřují k funkčně slabšímu vestibulárnímu aparátu, v akutním stavu se objevují i 

komplikace typu zvracení, nauzea nebo zvýšená potivost. U centrálního typu postižení 

můžeme hledat lézi v oblasti jader mozkového kmene či jiných součástí vestibulárních 

drah struktur CNS. Typický je pro něj dysrytmický nystagmus a manifestuje se 

poruchou rovnováhy během chůze. Stranové výchylky těla nejsou závislé na poloze 

hlavy ani na směru nystagmu jako je tomu u periferní poruchy (Vrabec, 2002; Kolář, 

2009). 

Vliv zrakové kontroly na posturální stabilitu byl prokázán například u studií 

Czechowicz et al. (2011), Eysel-Gosepath et al. (2016), Somogyj et al. (2016). Ve všech 

závěrech bylo prokázáno, že při zrakovém rušícím podnětu dochází ke zhoršení 

stabilizačních funkcí. Dalším faktorem, ovlivňujícím stabilitu, je narušení 

somatosenzorických systémů. Významný podíl na posturální kontrole mají 

proprioceptivní podněty. Jakákoliv patologie na poli propriorceptorů, má výrazný dopad 

na stabilitu jedince. Na vliv tělesné hmotnosti Hue et al. (2007) vypracovali studii, která 

potvrzuje, že se vzrůstající tělesnou hmotností klesá stabilita. Příčinou je porušení 

funkce propriorecptorů na ploskách nohou. Stejným tématem se stejným výsledkem se 

zabývala i studie Gáby et al. (2016). Somatosenzorický aparát je také porušený 

například při omezení pohybu v kloubech (Spink et al., 2011). 

Do dalších příčin poruch rovnováhy řadíme například ortostatickou hypotenzi, 

neurologická onemocnění, psychogenní poruchy, cervikogenní závrať způsobenou 



32 

 

poruchou statodynamiky krční páteře (Cp). Hovořit můžeme i o traumatických 

zraněních hlavy a Cp, nebo demyelinizačních onemocněních, z nichž nejzávažnější se 

jeví roztroušená skleróza. Dále pak například Parkinsonova choroba, Alzheimerova 

choroba, neuritidy, nebo polohové veritgo. Z ortopedických záležitostí můžeme hovořit 

o frakturách dolních končetin, či v oblasti pánve a páteře. Z metabolických onemocnění 

diabetes mellitus, hypotyreóza nebo avitaminóza (Vrabec, 2002; Kolář, 2009; Lloréns et 

al, 2012; Vrabec, 2007).  

 

2.9 Metody vyhodnocení poruch rovnováhy 

Posturografie je metoda, která zaznamenává polohu těžiště v horizontální rovině 

a napomáhá vyhodnotit rovnovážné funkce stejně tak jako vestibulární reflexy. 

Stabilometrie je zajímavější díky možnosti sledování vychylování těžiště nejen 

anteroposteriorně, ale také laterolaterálně. U posturografie rozlišujeme dvě varianty 

vyšetření – na statické či dynamické plošině. Plošina u dynamické varianty, tzv. 

dynamické počítačové posturografie, obsahuje zabudované senzory, které mohou 

snímat rozložení zatížení DKK v klidu, nebo se pohybuje prostřednictvím počítačového 

programu při němž pacient balancuje. Obtížnost testování je odstupňována úrovněmi 

náročnosti a hodnotí se při ní kooperace zraková, vestibulární i svalová (Púčik, Šaling, 

2011). 

V případě patologie některé rovnovážné složky, dochází k porušení zpětné vazby 

a v krajních případech může tento stav vést k pádům, v negativním slova smyslu 

ovlivňující běžný denní život. Tato hodnotící metoda dokáže sledovat reakce pacienta 

na nejrůznější experimentální podněty, kvantifikovat výsledky a specifikovat 

diferenciální diagnostiku na úrovni centrálních, periferních či smíšených poruch. Krom 

diagnostiky, slouží i k terapii v rámci rehabilitace výše zmíněných ústrojí, ovlivňujících 

rovnováhu. Celkové hodnocení je založeno na analýze dat ve smyslu frekvence, 

vektorového znázornění a vizuální kontroly rovnováhy (Púčik, Šaling, 2011; Lejska, 

1998; Vyšata, 1993). V obou variantách měření se hodnotí mechanické oscilace COP. 

Za fyziologických podmínek se COP nachází přibližně ve středu mezi chodidly a 

kopíruje nervovou a svalovou kontrolu pohybu. Druhý měřený bod je COM, neboli 

pomyslný bod soustřeďující hmotnost celého těla. Oscilace tohoto bodu, znázorněného 

na grafu jako oscilační křivka, je přímo úměrná stabilizačním schopnostem pacienta. 
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Podle závažnosti patologie je potom křivka chaotičtější oproti zdravému jedinci (Véle, 

1995; Vařeka, 2002; Winter, 1995; Dršata, 1997). 

Principiální myšlenkou statické posturografie je zhodnocení statického stoje 

podle parametrů Rombergova testu I, II a III. Těžší variantou je dále stoj na jedné DK a 

varianty jako např. stoj na špičkách. Při vyšetření se pacient postaví na tenzometrickou 

plošinu, první fáze testování je s otevřenýma očima, druhá fáze je s očima zavřenýma. 

V obou případech se snaží o co nejklidnější stoj po stanovenou dobu (Vyšata, 1993). 

Podle meta-analýzy vpracované Di Fabiem roku 1996, je statická posturografie vhodné 

doplňkové vyšetření k běžnému testování vestibulárního systému a její využití je 

vhodné zejména u pacientů po CMP. Půčik, Šaling et al. (2011) se ve své studii 

zabývali statickým posturografickým výzkumem na dvou skupinách probandů. 

Pacientům byl na plátno promítán obrazový záznam místnosti s různou variací náklonu 

a průběžným zaznamenáváním stability stoje a rozložení váhy na ploskách nohou. 

Z křivky grafu bylo patrno, že těžiště probandů se vychyluje v závislosti na směru 

náklonu obrazu na plátně. Všichni pacienti byli s reakční dobou v podstatě stejní, jen u 

pacientů v testované skupině byly zaznamenány výraznější výchylky. Nováková, Tichý 

a Ťupa (2001) opakovaně měřili u devíti probandů obou pohlaví stabilitu statického 

stoje před a po intervenci v oblasti poruchy na pohybovém aparátu. Ukázalo se, že po 

ovlivnění poruchy dochází k celkovému vylepšení stability stoje. Studie Dršaty et al. 

(2008) zkoumala přínos v kvantitativním hodnocení statického stoje. Ve výsledcích se 

ukázalo, že nevýhodou tohoto testování je široký rozptyl výsledků, díky kterému je 

ztížená kvantifikace poruch rovnováhy. Na druhou stranu je ale rychlým a objektivním 

vyšetřením a osvědčila se pro kvantitativní vyhodnocení posturální rovnováhy. 

Dynamická posturografie je o něco náročnější variantou vyšetření posturální 

stability, popřípadě její následnou rehabilitací. Prostřednictvím této metody 

kvanifikujeme adaptivní mechanismy CNS, které se účastní kontroly aktivního stoje za 

podmínek jak fyziologických, tak patologických. Patří sem tedy všechny výše zmíněné 

systémy – vestibulární, senzomotorický, vizuální (Dršata, 2007). Zařízení Equitest 

firmy Neurocom je jeda z nepřesnějších variant počítačové posturografie. Základní 

myšlenka byla převzata z práce Nashnera (1976), který zkoumal posturální reaktivitu 

při různých pozicích, vyžadující posturální kontrolu. Od doby zavedení této 

vymoženosti na komerční trh, byla vypracována řada studií zkoumající posturální 

stabilitu z nejrůznějších aspektů. Ferber-Viart et al. (2007) například zkoumali zrání 
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posturální stability u dětí a mladých dospělých. Studie se účastnilo celkem 195 

zdravých osob ve věku 6 až 14 let a 64 mladých dospělých jedinců ve věku 20 let. SOT 

test prokázal výraznou progresi zrání posturální stability. U dětí byly naměřené hodnoty 

signifikantně horší, než u 20-letých dospělých. Další studii, popisující limity posturální 

stability u osob s transtibiální amputací (10 osob) v porovnání se zdravými jedinci (10 

osob) vypracoval Molero-Sanchez et al. (2015). Z práce vyplynulo, že osoby po 

transtibiální amputaci mají redukovanou schopnost práce s těžištěm. Na základě tohoto 

výzkumu se poté stanovil adekvátní rehabilitační plán pro každého testovaného jedince. 

Studie z Číny (Ren et al, 2014) sledovala posturální stabilitu u dětí s diagnózou ADHD 

syndromem. Účastnilo se 73 chlapců ve věku 7-15 let a v závěrečném hodnocení se 

ukázalo, že tato skupina osob má zhoršenou řídící schopnost posturální stability. 

Mnoho studií bylo také vypracováno v odvětví sportu. Hong Kongská studie 

z roku 2016 (Chow et al., 2016) srovnávala rozdíl posturální stability amatérských 

ragbistů s kontrolní skupinou neragbistů. Účastnilo jí se 45 ragbistů a 41 zdravých 

aktivních osob, měření probíhalo na zařízení NeuroCom Smart Equi Test – senzory 

organization test (SOT). U amatérkých hráčů ragby byla prokázána horší statická 

balanční strategie a atypická posturální kontrola v porovnání s kontrolní skupinou. Je to 

dáno pravděpodobně tím, že hráči přespříliš spoléhají na oblast kyčelních kloubů, méně 

na oblast kotníků, k udržení stability. Řecká studie vypracovaná na Univerzitě 

v Aténách zkoumala postuální stabilitu u gymnastů po zranění kotníků. Porovnávaly se 

dvě skupiny – muži a ženy. U žen byla prokázána lepší stabilita oproti mužům. Tento 

stav může být přičítán propriocepci v oblasti hlezenních kloubů a potvrzuje tak studii 

Ekdahl, Jarnl, Andersson (1989), kteří tvrdili, že ženy mají lepší stabilizační schopnosti. 

Další studie ozřejmila rozdíl mezi posturální kontrolou mladých hráčů tenisu a 

takewondistů (TKD). Studie se účastnilo celkem 60 probandů, z nichž 2 byli tenisté, 21 

TKD a 27 zdravých jedinců jako kontrolní skupina. Všichni podstoupili SOT a 

Unilateral Stance Test (UST). Výsledky prokázali že hráči tenisu měli vyšší SOT 

vizuální kontrolu než kontrolní skupina, TKD se pohybovali pomaleji při UST než 

kontrolní skupina. Ve výsledku se tenistům zlepšila stabilita při optické fixaci, TKD 

byli nejvíce stabilní při stoji na jedné DK (Shirley et al., 2014). 
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2.9.1 NeuroCom Smart Equi Test  

Smart EquiTest je přístroj vyráběný firmou NeuroCom. Jedná se o prostředek 

schopný posoudit a podrobněji specifikovat posturální stabilitu a rovnováhu na základě 

dynamické počítačové posturografie. Toto měření odhaluje úroveň posturální stability 

v měnícím se zevním prostředí a působením zevních vlivů (například měkká podložka, 

vyloučení zrakové kontroly nebo pohyblivý povrch) – odtud název dynamická 

posturální stabilita. Nejčastěji je využíván k diagnostice eventuálně k rehabilitaci 

poruch posturální kontroly. Dalším aspektem využití je v oblasti výzkumu (NeuroCom, 

NeuroCom
®

International, 2007). 

Oblastí zkoumání je vestibulární, vizuální a somatosenzorický aparát v závislosti 

na kontrole neuromuskulárního systému. Jakmile je jednou problém izolován, může se 

na principu biofeedbacku pracovat v rehabilitačních programech. Přístroj je navržen tak, 

aby s ním mohl pracovat zdravotnický personál v širokém měřítku. Obory, v nichž je 

nejvíce a nejčastěji využíván jsou neurologie, ortopedie, sportovní medicína, geriatrie, 

otolaryngologie a rehabilitace, a to jak v akutní, tak chronické fázi onemocnění 

(NeuroCom
®

International, 2007).  

Samotné testování je povahy dynamické, a to z toho důvodu, aby testování 

odráželo podmínky každodenního života. Skrz dynamometrickou tlakovou desku, jež 

má schopnosti pohybů rotačních a translačních, se podle zatížení chodidel pacienta 

vypočítá vertikální síla – tedy poloha těžiště a hodnotí se posturální kontrola. Jsou dvě 

varianty měření, první je na stabilním povrchu, druhá na nestabilním povrchu. Oba typy 

měření využívají možnost stabilního, či pohyblivého vizuálního okolí 

(NeuroCom
®

International, 2007). 

Smart EquiTest obsahuje celkem sedm standardizovaných testů: Sensory 

Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Adaptation Test (ADT), Limits 

of Stability (LOS), Rhythmic Weight Shift (RWS), Weight Bearing Squat (WBS), 

Unilateral Stance (US). V mém výzkumu ale budu pracovat pouze s tzv. Head Shake-

SOT (HS-SOT) a proto se v další části budu věnovat jemu (NeuroCom, 2015). 

 

2.9.2 Sensory Organization Test 

Sensory Organization Test (SOT), prostřednictvím počítačové dynamická 

posturografie vyhodnocuje schopnosti využití zraku, vestibulárních funkcí a 
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biomechanických senzorů v kloubech a na ploskách nohou k udrženi rovnováhy. Změny 

v oblasti těžiště jsou zaznamenávány v průběhu testování šesti podmínek, které narušují 

jednotlivé části regulace stability. Eqilibrium score pro každou podmínku je vypočteno 

z porovnáním mezi maximální a minimální výchylkou těla v sagitální rovině a 

teoretické hranici maximálního posunu (12.5°). Tento rozptyl se uvádí mezi hodnotami 

100% (žádný posun těžiště) a 0% (pád). Využití tohoto testu je pro stanovení balanční 

koordinace po zraněních nebo nemocech ovlivňující tyto funkce 

(NeuroCom
®

International, 2007).  

NeuroCom Smart Equi Test má zabudovanou duální pohyblivou silovou 

tenzometrickou plošinu obsahující 5 silových senzorů, která působí na člověka a měří 

jeho reakční síly kontaktem s ploskami nohou. Senzory jsou na plošině umístěny jeden 

v každém kvadrantu a jeden uprostřed plošiny. NeuroCom snímá vertikální reakční 

složku – Center of Presure (COP) vypočítanou jako vážený průměr všech tlaků, které na 

podložku působí. Do velikosti reakční síly se promítá tíhová síla jedince a také reakční 

síla vyvolaná změnou polohy těžiště, která je analyzována zabudovanými senzory 

v podložce. Prostřednictvím dat získaných z tenzometrické plošiny Equi Test hodnotí 

amplitudu, rychlost a pozici vychýlení Center of Presure (COP). NeuroCom dále 

analyzuje automatické i volní reakce, z nichž vycházejí silové impulzy promítnuté do 

tenzometrické plošiny. Ze všech těchto zmíněný parametrů Smart Neurocom software 

vypočítá v závislosti na pozici COP, výšce, věku a hmotnosti výslednou hodnotu 

udávanou v procentech 0-100% – Center of Gravity (COG) (Kolářová, 2014). 

 

2.9.3 Head Shake Sensory Organization Test 

Pro hodnocení posturální dynamické stability jsem v mé práci zvolila Senzory 

Organization Test – Head Shake Test (SOT-HS). Jedná se o testovací protokol, schopný 

individuálně vyhodnotit smyslové vjemy (propriocepce, vestibulární aparát, vizuální 

aparát) při zachování klidného stoje. Bohužel toto zařízení je ale poněkud limitováno 

coby do screeningu identifikace periferních vestibulárních dysfunkcí. Podle předchozích 

studií přidání horizontálního pohybu hlavou u standartního SOT vyšetření zlepšilo 

vyhodnocení periferních asymetrií (NeuroCom
®

International, 2007). 

HS je druhá, specifičtější část testování SOT protokolu. Dynamický pohyb 

hlavou ve třech směrech kombinovaný s vyloučením zrakové kontroly je aplikován na 
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SOT podmínky 2 (oči zavřené + pevný povrch) a 5 (oči zavřené + pohyblivý povrch). 

Tyto specifické pohyby stimulují semicirkulární kanál, jinými slovy tato stimulace 

vytváří vstup, který musí být integrován v průběhu provádění testu, čímž se zvýší 

nároky na mechanismy senzorické organizace. Je známo že vestibulární aparát je 

ovlivněn věkem, a díky této stimulaci je HS-SOT schopen načrtnout pokles stability 

související právě s věkem. Také je ale užitečný při kvantifikaci jemnějších deficitů 

rovnováhy (Honaker, 2016; Mishra et al., 2009; Roma, 2005).  

HS-SOT protokol slouží ke zhodnocení insuficience vestibulárního aparátu, 

zapojující svoji funkci během komplexního pohybu (Systems Technical Specifications, 

2008). Jedná se o vylepšení výše popsaného SOT testu. Je vhodný pro pacienty, kteří se 

na SOT testu pohybovali v normě, nicméně přetrvává u nich symptomatika insuficience 

vestibulárního aparátu. HS-SOT identifikuje poruchu schopnosti správného zapojení 

vestibulárního aparátu a rovnovážného ústrojí v závislosti na provádění specifických 

pohybů hlavou. Pohyby simulují nejčastější pohyby, které každý člověk během 

normálního dne provádí: horizontální rotace, vertikální ante a retroflexe a lateroflexe 

kraniálního axiálního segmentu (NeuroCom
®

International, 2007). 

Test se skládá z opakování SOT podmínky 2 (zavřené oči s pevným povrchem) a 

podmínky 5 (zavřené oči s pohyblivým povrchem). Současně s tím, pacient provádí 

jednu z variant rytmického pohybu hlavou. Pacient je instruován k udržování frekvence 

(přibližně jeden pohyb za sekundu) a amplitudy (cca 30° každým směrem). Před 

samotným změřením pacient zkouší provádění testu „nanečisto“ po dobu pár sekund a 

následně se plynule začne zaznamenávat HS-SOT (NeuroCom
®

International, 2007).  

Cenetr of Gravity (COG) je pomyslný bod v objektu, který se pohybuje 

s pohybem těla. Ve svislé pozici je COG umístěno ve výšce rovnající se přibližně 55% 

z celkové výšky a 14% délky nohy v přední části nohy od mediálního maleolu a je 

promítnut do pomyslného středního bodu v ploše opěrné baze. Při pohybu člověka jako 

masy v oblasti hlezenních kloubů, se posouvá také pozice COG. Úhel zhoupnutí je úhel 

mezi vertikální linií spuštěné ze středu opěrné baze a linií probíhající ze středu opory 

nohy přes COG. Tento úhel je důležitý pro zhodnocení limitu stability testovaného 

probanda a definuje, do jaké míry je člověk schopen vzpřímeného držení těla bez opory. 

Při naklonění dochází k posunu COG stejným směrem, jakým probíhá vychýlení. Pro 

stanovení meze stability, se měří úhel vychýlení při stoji v antero-posteiorním směru 

v oblasti hlezenních kloubů. Tento údaj se následně zohlední ve výpočtu equilibria (viz 
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níže), jako maximální a minimální hodnota v předozadním vychýlení (Balance Manager 

Sytem).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrium kvantifikuje dynamickou posturální stabilitu a hodnotí, do jaké 

míry je pacient během testování schopen zachovat klidný stoj v rámci očekávaného 

antero-posteriorního vychýlení úhlové stability (maximálně o 12,5°). U pacienta 

s poruchou rovnováhy se ve výsledcích objeví nízké hodnoty. Skóre blížící se 100 

indikuje dobrou stabilitu s minimem vychýlení. Pokud se objeví výsledek 0, je to 

znamení k přerušení jakéhokoliv dalšího testování (NeuroCom
®

International, 2007; 

Chaudhry et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 center of gravity COG, zdroj: NeuroCom: 

Principles of operation 

Obrázek 6 Výsledky equilibria HS-SOT, zdroj vlastní 
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Equilibrium je vypočítáno porovnáním úhlového rozdílu u pacientova 

maximálního a minimálního posunu COG a výsledek je vyjádřen jako inverzní procento 

v rozmezí 0 – 100% (např. 0,95). Pro některé jedince může být limit vychýlení vyšší 

než 12,5° a v tomto případě je equilibrium vyhodnoceno negativně – jako pád. Pro 

výpočet je používána následující rovnice:   

 

 

θmax – maximální vychýlení v hleznu v anter-posteriorním směru vyjádřeno ve 

stupních, θmin – minimální vychýlení v hleznu v anter-posteriorním směru vyjádřeno 

ve stupních, 12,5 – limit vychýlení v oblasti hlezenních kloubů vyjádřený ve stupních 

v sagitální rovině pro zdravého jedince. 

Composit equilibria, je vyhodnocen jako vážený průměr ze všech šesti 

podmínek SOT testu, skládajících se ze tří 20 sekundových vzorků. Vzhledem k tomu, 

že v případě SOT se výsledná hodnota compositu skládá ze dvou typů podmínek – dvě 

statické a čtyři dynamické, může tento index zakrýt důležité informace o nezávislých 

aspektech statické a dynamické rovnováhy. Z toho důvodu se nezávislé průměry 

podmínek 1 a 2, přidají do výsledků zbylých podmínek 3, 4, 5 a 6. (Chaudhry et al., 

2004). Equilibrium Score Ratio udává průměrnou hodnotu equilibria z každého 

pokusu u HS-SOT ze dvou, výše zmíněných, podmínek. Toto skóre se vypočítá pouze v 

případě, probíhá-li měření v ten samý den (NeuroCom
®

International, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Výsledné průměrné hodnoty vyjádřené z hodnot equilibria, zdroj vlastní 
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Dle studií, zjišťujících hodnoty equilibria vyšly jako fyziologické následující 

hodnoty (Pang et al., 2011; Clark et al., 2008) 

 Vysokoškolští atleti – composite HS-SOT: SOT ≥ 0,84 

 Studenti VŠ – composite HS-SOT: SOT ≥ 0,74 

 Mladší dospělí jedinci – composite HS-SOT 2: SOT 2 ≥ 0,99, HS-SOT 5: SOT 5 

≥0,88 

 Starší dospělí jedinci – composite HS-SOT 2: SOT 2 ≥ 0,99, HS-SOT 5: SOT 5 

≥0,81 

 

Sensory analysis graf, zaznamenává rovnovážný stav pro několik daných 

oblastí: SOM (condition 2/1) somatosenzorický systém, VIS (conditon 4/1) vizuální 

systém, VEST (conditon 5/1) vestibulární aparát, PREF (condition 3+6/2+5)  stupeň, 

kde se pacient spoléhá na vizuální aferenci při udržovaném balančním testování, 

přestože je informace nesprávná (NeuroCom
®

International, 2007). 

Strategy analysis hodnotí relativní množství pohybu během měření 

v hlezenních a kyčelních kloubech. U běžného pacienta dochází k pohybu především 

v oblasti hlezenních kloubech při fixovaném povrchu a v kyčelních kloubech, pokud 

povrch začne být nestabilní. COG alingment hodnotí, v jakých místech se pacient 

během měření nacházel na měřící desce. 

Předcházející studie prokázaly že HS-SOT přesněji detekuje patologie 

rovnováhy (Mishra, 2009, Clark et al., 1998). Nicméně tyto výsledky, že HS-SOT je 

vhodný měřicí nástroj při posuzování úspěšnosti rehabilitace, jsou důležité, ale je třeba 

ještě rozlišit spolehlivost. Protože ve značné míře hraje roli věková kategorie 

testovaných subjektů, je důležité rozlišit průměrové výsledky napříč věkovými 

kategoriemi. Ve studii Pang et al. (2011) odhalili, že starší jedinci (průměrný věk 60,3 

let) prokazují signifikantně výraznější učící proces při vykonávání HS-5 oproti mladším 

jedincům (průměrný věk 28,3 let), nikoliv však u HS-2. HS-5 je více komplexní test a 

více je u něj zapojen vestibulární aparát. Pro starší testované osoby bylo náročné tento 

test zvládnout dobře na první pokus, nicméně s druhým opakováním byli schopni své 

skóre vylepšit. Ukázalo se výborné vyhodnocení u opakování testu u mladých lidí a 

dobré u osob staršího věku. 
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 HS-SOT protokol je složitější oproti standardnímu SOT a výsledné hodnoty 

zdravého pacienta budou na HS-SOT o něco nižší než na SOT (± 30% rozdíl). Protože 

HS-SOT poskytuje větší a náročnější výzvy na posturální aparát, můžeme díky němu 

kvantifikovat problémy se senzorickými složkami. Tento test také poskytuje objektivní 

informace o pacientově schopnosti provádět běžné denní činnosti, z nichž mnohé jsou 

podmíněny schopností rovnováhy během nezávislých pohybů na hlavě a optického 

aparátu (NeuroCom
®

International, 2007).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, ŘEŠENÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Tato diplomová práce se zabývá měřením dynamické posturální stability u předem 

definované skupiny osob s využitím virtuální reality a následným měřením Head shake 

testu na NeuroCom Smart EquiTest. Hráči beachvolejbalu díky specifickému 

tréninkovému plánu aktivně zapojují vestibulární aparát a mým předpokladem je, že 

v porovnání s běžnou populací budou jejich výsledky měření dynamické posturální 

stability průkaznější.  

Cílem této práce bylo zjistit pomocí zařízení NeuroCom Smart Equi Test, zda má 

bechvolejbalový trénink pozitivní vliv na dynamickou posturální stabilitu, a jestli budou 

mít hráči tohoto sportu vyšší hodnoty Center of Gravity, než osoby provádějící běžné 

denní aktivity. U testování byla navíc použita virtuální realita ve formě videa 

s beachvolejbalovou tématikou, ke stimulaci vestibulárního aparátu. Cílem této video-

aplikace bylo zhodnotit, zda se po jejím promítnutí rovnováha zhorší či nikoliv. 

 

3.2 Úkoly práce 

· Prostudování odborné literatury a zpracování poznatků souvisejících s tématem 

diplomové práce. 

· Analýza odborných studií, které se zabývají tématem dynamické posturální 

stability. 

· Výběr vhodných probandů k testování. 

· Výběr vhodných probandů do kontrolní skupiny. 

· Realizace vlastního měření. 

· Analýza a vyhodnocení naměřených parametrů. 

· Vytvoření diskuse problematiky dynamické posturální stability.  
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3.3 Hypotézy  

· H1: Předpokládám, že díky specifickým nárokům během tréninku budou mít 

beachvolejbalistky během testování malé posuny těžiště COG, a tedy dobrou 

posturální stabilitu.  

· H2: Předpokládám, že výsledné hodnoty posunu těžiště naměřené u hráčů 

beachvolejbalu budou nižší než u běžné populace. 

· H3: Předpokládám, že u hráčů beachvolejbalu by v důsledku aplikace virtuální 

reality nemělo dojít k výraznému snížení výsledků posunu těžiště při testování 

dynamické posturální stability.  

 

3.4 Výzkumné otázky 

Při řešení diplomové práce byly položeny tyto otázky: 

1. Má pravidelná sportovní aktivita pozitivní vliv na dynamickou posturální 

stabilitu u dospělých jedinců hrající beachvolejbal? 

2. Budou výsledné hodnoty dynamické posturální stability naměřené u hráčů 

beachvolejbalu vyšší, než u běžné populace? 

3. Dojde v důsledku využití virtuální reality ke zhoršení výsledků měření 

dynamické posturální stability u hráčů beachvolejbalu? 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Studie se zúčastnilo celkem 20 probandů, rozdělených do dvou skupin. První 

skupinu tvořilo 10 beachvolejbalistek. Druhou, kontrolní skupinu, tvořilo 10 zdravých 

osob z řad studentů fyzioterapie. Účastníci první skupiny byli vybráni ze členů 

sportovního klubu Prague Beach Team a Beachclub Strahov. Jednalo se osoby ženského 

pohlaví ve věku 24 – 30 let. Všichni probandi byli zdraví jedinci, bez historie poruch 

rovnováhy, úrazů mozku a úrazů vazivového aparátu v oblasti kyčelních a kolenních 

kloubů mladších jak 6 měsíců. Podmínkou účasti ve studii byla aktivní účast na 

trénincích alespoň dvakrát týdně. Kontrolní skupinu tvořilo 10 probandů z řad studentů 

FTVS UK, katedry fyzioterapie, bez historie poruch rovnováhy, úrazů mozku, nebo 

úrazů vazivového aparátu v oblasti kolenních nebo kyčelních kloubů mladších než 6 

měsíců a ve věkovém rozmezí 24 – 28 let. U všech žen byla vyšetřována dynamická 

posturální stabilita v různých variacích, prostřednictvím přístroje NeuroCom Smart 

EquiTest. 

Pro zařazení do studie musely testované subjekty splňovat následující kritéria:  

První skupina 

· aktivně se věnovat beachvolejbalu na závodní úrovni s tréninkem alespoň 

2x týdně 

· mít svůj domovský klub v Praze 

· vyloučení poranění mozku, vestibulárního aparátu  

· vyloučení poranění vazivového aparátu v oblasti hlezenních, kolenních a 

kyčelních kloubů mladších jak 6 měsíců  

Kontrolní skupina 

· probandky se nesmějí věnovat beachvolejbalu ani klasickému volejbalu 

· vyloučení poranění mozku, vestibulárního aparátu  

· vyloučení poranění vazivového aparátu v oblasti hlezenních, kolenních a 

kyčelních kloubů mladších jak 6 měsíců  

 

Většina probandek z experimentální skupiny má svůj domovský klub 

v pražském Prague Beach Teamu, či Beachclubu Strahov. Tréninková jednotka se stává 
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z úvodního cca 20minutového aktivního strečinku a rozběhání, formou atletické 

abecedy a sprintů. Dalších 10 minut následuje aktivní rozházení a jednotlivé herní 

techniky s balónem. Běžný trénink na kurtu ve zmíněných klubech trvá 1 hodinu, 

během níž se střídají cvičení zaměřená více na fyzickou kondici a obratnost s balónem 

s herními aktivitami. 

 

4.2 Evidence probandů 

Probandi byli zaznamenáváni pod evidenčním číslem v rámci svojí skupiny, 

začínající číslem 1 a dále vzestupně až po číslo 10 (beachvolejbalistky: BV1-10, 

kontrolní skupina: KS1-10). Veškeré dokumenty související s jednotlivými osobami, 

byly taktéž pečlivě označeny příslušnými evidenčními čísly. Každému účastníkovi byl 

předložen k podpisu „Informovaný souhlas“ (v příloze č. 2), který byl schválen Etickou 

komisí FTVS UK pod jednacím číslem 185 ze dne 3.11.2016. Originál vyjádření Etické 

komise se nachází v příloze č. 1. V Informovaném souhlasu bylo uvedeno jméno a 

příjmení účastníka a svým podpisem stvrdil, že je starší než 18 let a byl seznámen se 

všemi náležitostmi, které budou probíhat během testování. Dále svým podpisem stvrdil, 

že se výzkumu účastní dobrovolně na základě svého rozhodnutí a byl srozuměn 

s možností studii kdykoliv opustit. Veškeré získané údaje z experimentu jsou 

zveřejněny anonymně a identifikační údaje probandů jsou považovány za citlivé a 

podléhají zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

4.3 Použité vyšetřovací přístroje 

V rámci výzkumu byly využity následující přístroje a meody:  

· K zaznamenání videa z pohledu první osoby byla použita kamera typu GoPro 

HERO Session a pro kontrolu záznamu kamera GoPro HERO 2 Outdoor 

Edition. 

· Pro testování dynamické posturální stability byl využit přístroj NeuroCom Smart 

EquiTest, program Sensory Organization Test – Head Shake (SOT-HS). 

· Pro přehrání videa v rámci virtuální reality (VR) byly použity 3D brýle typu 

Samsung Gear VR R322 s kompatibilním telefonem Samsung Galaxy S7 
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4.4 Charakteristika a průběh experimentu 

Výzkum byl proveden formou experimentu a probíhal na přelomu měsíce ledna 

a února 2017 v laboratoři na UK FTVS v Praze. Měření proběhlo během 5 dnů, při 

kterém všechny probandky podstoupily stejný proces měření trvající v průměru hodinu 

a půl (podrobně popsáno níže). Výsledky měření byly zaznamenány v podobě procent a 

byly následně zpracovány v tabulkových kalkulátorech MS Excel. Pro statistiku byl 

využit t-test, a pro průměr a směrodatnou odchylku funkce STDEVA. Výsledky byly 

následně zaneseny do přehledných tabulek a zpracovány formou diskuse. 

Testování proběhlo po předchozí instruktáži pacientky a podepsání 

informovaného souhlasu společně s vyplněním dotazníku. Pacientka byla požádána, aby 

si sundala ponožky, oblékla si jistící postroj a postavila se po předchozí kalibraci 

zařízení NeuroCom Smart Equi Testu na měřící podložku. Pozice dolních končetin byla 

nastavena podle manuálu a výšky pacientky na vyměřenou plochu. Následně byla každá 

pacientka zajištěna popruhy, zamezující pádu na zem. Po úvodním nastavení do správné 

výchozí pozice, bylo provedeno samotné měření.  

V rámci testování na přístroji NeuroCom Smart Equi Test byly měřeny tyto 

podmínky v následujícím pořadí. Jako první sada měření byl proveden Sensory 

Organisation Test (SOT): 

· SOT podmínka 1 – stoj s otevřenýma očima (3 x 20 s) 

· SOT podmínka 2 – stoj se zavřenýma očima (3 x 20 s) 

· SOT podmínka 3 – stoj s otevřenýma očima + pohyb okolí (3 x 20 s) 

· SOT podmínka 4 – stoj s otevřenýma očima na pohyblivém povrchu (3 x 20 s) 

· SOT podmínka 5 – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém povrchu (3 x 20 s) 

· SOT podmínka 6 – stoj s otevřenýma očima na pohyblivém povrchu + pohyb 

okolí (3 x 20 s) 

Následovala kalibrace helmy snímající amplitudu pohybu hlavou, která byla posléze 

probandce nasazena na hlavu. Další sada měření obsahovala Head Shake-Sensory 

Organization Test (HS-SOT). Mezi každou změnou pohybu hlavou, bylo potřeba helmu 

znovu zkalibrovat. To obnášelo sejmutí helmy z hlavy probanda, postavení na pevnou 

podložku a provedení kalibrace. Měření proběhlo v následujícím pořadí: 

· HS-SOT podmínka 2 (Horizontal) – stoj se zavřenýma očima na stabilní 

podložce + rotační pohyb hlavou (6 x 25 s) 
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· HS-SOT podmínka 5 (Horizontal) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém 

povrchu + rotační pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 2 (Vertical) – stoj se zavřenýma očima na stabilní podložce 

+ antero-posteriorní pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 5 (Vertical) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém 

povrchu + antero-posteriorní pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 2 (Roll) – stoj se zavřenýma očima na stabilní podložce + 

latero-laterální pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 5 (Roll) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém povrchu 

+ latero-laterální pohyb hlavou (6 x 25 s) 

Po změření prvních dvou sad testování následovalo přehrání 5 minutového videa 

s beachvolejbalovou tématikou. Z důvodu zajištění bezpečnosti probandky zůstaly 

ve stejné jistící pozici, v jaké byly doposud. Po shlédnutí videa následovala druhá 

sada měření. Tentokrát už pouze Head Shake test ve stejném pořadí, jako v prvním 

bloku měření. Opět byla nutná kalibrace helmy vždy mezi jednotlivými pohyby 

hlavou. 

· HS-SOT podmínka 2 (Horizontal) – stoj se zavřenýma očima na stabilní 

podložce + rotační pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 5 (Horizontal) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém 

povrchu + rotační pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 2 (Vertical) – stoj se zavřenýma očima na stabilní podložce 

+ antero-posteriorní pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 5 (Vertical) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém 

povrchu + antero-posteriorní pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 2 (Roll) – stoj se zavřenýma očima na stabilní podložce + 

latero-laterální pohyb hlavou (6 x 25 s) 

· HS-SOT podmínka 5 (Roll) – stoj se zavřenýma očima na pohyblivém povrchu 

+ latero-laterální pohyb hlavou (6 x 25 s) 

Měření probíhalo vždy ve výše zmíněném pořadí. Vzhledem k délce testování, měly 

probandky možnost si mezi jednotlivými měřenými bloky odpočinout. Pokud to ale 

bylo možné, upřednostňovala jsem měření bez přestávek. Po provedení měření každého 

pokusu v rámci jedné podmínky se data ukládala v podobě procentuálního vyhodnocení 

stability do systému SMART EquiTest software. Během měření se na obrazovce 
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postupně ukazovaly grafy, znázorňující hladinu equilibria (posunu těžiště) nad nebo pod 

fyziologickou hranicí stanovenou na základě anamnestických údajů (rok narození, 

výška, váha). 

 

4.5 Analýza  

Během testování jsem sledovala stabilizační schopnosti probandů za různých 

podmínek (viz výše). Naměřené hodnoty byly uloženy do systému SMART EquiTest 

software ve formě procent z každého pokusu za každé podmínky. Výsledná hodnota 

Equilibrium je vypočítána porovnáním úhlového rozdílu u pacientova maximálního a 

minimálního posunu Center od Gravity COG a výsledek je vyjádřen jako inverzní 

procento v rozmezí 0 – 100% (např. 0,95). Equi Test hodnotí dále amplitudu, rychlost a 

trajektorii vychýlení těžiště při volních i automatických reakcích. Všechny tyto aspekty 

jsou zahrnuty ve výsledné hodnotě equilibria (viz kapitola Head Shake Sensory 

Organisation Test). 

Data z jednotlivých měřících pokusů jsou zaznamenána v počítači 

prostřednictvím SMART EquiTest softwaru pro NeuroCom, ke kterému je přístroj 

připojen. Z naměřených hodnot byly z každého souboru měření, z každé podmínky u 

každé osoby stanoveny průměrné hodnoty v programu MS Excel. Dále byla vypočítána 

směrodatná odchylka (sd), určující míru relativního rozptýlení dat. V tabulátoru MS 

Excel byla vypočítána pomocí funkce STDEVA.  

Průměrné hodnoty byly dále vyhodnoceny prostřednictvím T-testu v tabulkovém 

programu MS Excel, celkově v rámci skupiny hráček beachvolejbalu a kontrolní 

skupiny při hladině významnosti α = 0,05. Byla stanovena nulová hypotéza, která říká, 

že rozdíl mezi skupinami bude roven nule (H0: BV = KS). Alternativní hypotéza říká že 

BV budou mít vyšší hodnoty a tedy výsledek nebude roven nule (HA: BV > KS). 

Následně byly tyto hypotézy potvrzeny či vyvráceny na základě p-hodnot statistického 

t-testu.  

Data byla u každého probanda v rámci měření každého jednoho testu 

zprůměrována, a byla určena směrodatná odchylka a následně byly průměrné hodnoty 

porovnány. Údaje byly zpracovány a porovnány pro každou skupinu zvlášť a následně 

mezi sebou.  
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5 VÝSLEDKY  

V následující kapitole jsou zpracovány výsledky naměřených hodnot z prováděného 

experimentu. V tabulkách je skupina beachvolejbalistek označena jako BV1-10, 

kontrolní skupina jako KS1-10. Výsledky experimentu byly vyhodnoceny v rámci 

každé skupiny a následně mezi skupinami. K vyhodnocení bylo využito celkem 180 

záznamů měření, rozdělené podle jednotlivých (výše zmíněných) podmínek. Skupina 

beachvolejbalistek (BV) byla charakterizována takto: 

 

Tabulka 1 Charakteristika beachvolejbalové skupiny 

proband BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 

věk 28 30 24 24 26 26 24 25 30 24 

pohlaví  žena žena žena žena žena žena žena žena žena žena 

trénink/týden 3 3 5 5 2 2 2 4 2 2 

 

Průměrný věk skupiny beachvolejbalistek je 26,1. Žádná z testovaných žen 

neuvedla jakékoliv závažné onemocnění ovlivňující rovnováhu. Všechny mají 

pravidelnou pohybovou aktivitu v rozmezí 2 – 5 tréninků týdně, průměrně 3x týdně.  

Kontrolní skupina je charakterizována následovně: 

 

Tabulka 2 Charakteristika kontrolní skupiny 

proband BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 

věk 27 24 28 25 24 24 28 24 25 25 

pohlaví  žena žena žena žena žena žena žena žena žena žena 

fyzická aktivita/týden  2  2  1   0  2  0 1  3 2  1   

specifikace plavání plavání běh / pole dance / fitness rugby cross fit jóga  

 

Průměrný věk kontrolní skupiny je 25,4. Ani jedna probandka neuvedla závažné 

onemocnění ovlivňující rovnováhu. Krom dvou výjimek se všechny alespoň 1x týdně 

věnují pravidelně fyzické aktivitě. Průměrně 1,4 dne/týden. 
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5.1 Vyhodnocení v jednotlivých skupinách 

5.1.1 HS-SOT: Vyhodnocení hráček beachvolejbalu 

Následující tabulka 3 znázorňuje přehled průměrných hodnot, získaných jako 

průměr všech šesti pokusů v rámci jedné podmínky. Uvedeny jsou hodnoty (%) před a 

po spuštění VR. Následně jsou uvedeny střední hodnoty (%) vždy v rámci všech 

středních hodnot jedné měřené podmínky. Dále je určena směrodatná odchylka pro 

zjištění rozptylu dat. Pro ověření hypotézy H3 (VR nebude mít vliv na posturální 

stabilitu hráček BV) byl požit t-test, porovnávající zda průměrné hodnoty všech 

probandů v rámci jedné podmínky před a po přehrání videa, budou statisticky 

signifikantní. Zaznamenána je zjištěná hladina významnosti p (v případě pozitivního 

nálezu označena v tabulce červeně). 

 

Tabulka 3 Přehled naměřených hodnot skupiny beachvolejbalistek 

  
BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 Ø sd p  

HS-SOT2 
horizontal 

před VR 92,67 91,50 88,17 90,50 93,83 92,67 95,67 94,33 95,33 91,00 92,57 2,34 
0,0648 

po VR 94,17 89,67 89,33 89,33 91,67 89,17 95,00 91,50 94,17 92,33 91,63 2,24 

HS-SOT5 
horizontal 

před VR 64,17 54,67 58,33 61,60 72,50 66,83 69,00 75,50 65,83 71,50 65,99 6,52 
0,3159 

po VR 53,20 48,67 65,17 52,80 75,17 64,17 68,33 71,33 75,83 74,67 64,93 10,11 

HS-SOT2 
vertical 

před VR 91,67 86,33 88,33 91,00 87,83 89,83 89,17 89,83 89,67 92,00 89,57 1,76 
0,057 

po VR 87,83 85,00 87,00 87,50 89,40 86,33 90,17 90,17 91,17 92,67 88,72 2,38 

HS-SOT5 
vertical 

před VR 65,40 45,80 56,80 43,20 57,83 59,20 48,50 63,67 57,83 65,83 56,41 8,05 
0,9159 

po VR 59,00 53,17 56,17 40,50 57,83 62,00 55,17 67,83 68,17 68,17 58,80 8,53 

HS-SOT2 roll 
před VR 93,83 91,17 90,50 92,33 89,17 90,17 90,83 93,50 93,83 92,17 91,75 1,64 

0,0632 
po VR 89,50 89,33 89,33 89,83 89,83 89,50 91,33 93,50 93,83 92,83 90,88 1,84 

HS-SOT5 roll 
před VR 65,40 59,50 57,20 47,67 71,50 54,83 58,17 66,50 64,67 71,33 61,68 7,57 

0,7652 
po VR 62,83 55,50 58,67 50,83 65,83 60,67 61,17 67,33 65,17 78,67 62,67 7,51 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, HS-

SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

Při 5% hladině významnosti (p=0,05), nebyl nalezen žádný signifikantní rozdíl 

v naměřených hodnotách před a po aplikaci videozáznamu. V případě testu HS-SOT2 

Roll byla hodnota p=0,0632, pro HS-SOT5 Roll byla hodnota p=0,7652. U rotačního 

pohybu hlavou při podmínce SOT2 byla hladina p=0,0648, při druhé podmínce SOT5 

bylo p=0,3159. Hladiny p hodnot u vertikálního pohybu hlavou byly pro podmínku 

SOT2 p=0,057 a pro SOT5 p=0,9167. 
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V rámci hodnocení jednotlivých hráček beachvolejbalu (BV) můžeme obecně říct, 

že k nejlepším výsledkům, a tedy k nejlepšímu hodnocení posturální stability, se hráčky 

BV dostaly při provádění testu HS-SOT2 rotačního pohybu hlavou (před VR 92,57%, 

po VR průměrná hodnota klesla na 91,63%). U testu HS-SOT2 latero-lateráního pohybu 

hlavou před spuštěním VR byla hodnota equilibria 91,75%, po přehrání VR klesl na 

90,88%. Naopak nejnižší hodnoty byly globálně zaznamenány během podmínky SOT5 

vertikálního pohybu hlavou před promítnutím videozáznamu. V závěsu jdou hodnoty 

zaznamenané po VR, které se pohybovaly v rozmezí 40 – 68%. K výraznému zhoršení 

výsledků po přehrání videa nedošlo v žádném případě, jak ukazují hodnoty p 

v posledním sloupečku. 

 

5.1.2 HS-SOT: Vyhodnocení kontrolní skupiny 

Následující tabulka 4 znázorňuje přehled průměrných hodnot, získaných jako 

průměr všech šesti pokusů v rámci jedné podmínky u kontrolní skupiny. Uvedeny jsou 

hodnoty (%) před a po spuštění VR. Následně jsou uvedeny střední hodnoty (%) vždy 

v rámci všech středních hodnot jedné měřené podmínky. Dále je určena směrodatná 

odchylka pro zjištění rozptylu hodnot. Pro ověření hypotézy H3 (VR nebude mít vliv na 

posturální stabilitu KS) byl požit t-test, porovnávající zda průměrné hodnoty všech 

probandů v rámci jedné podmínky před a po přehrání videa, budou statisticky 

signifikantní. Zaznamenána je zjištěná hladina významnosti p (v případě pozitivního 

nálezu označena v tabulce červeně). 
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Tabulka 4 Přehled naměřených hodnot kontrolní skupiny 

  

KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 Ø sd p 

HS-SOT2 
horizontal 

před VR 92,00 91,83 90,67 93,17 89,33 92,17 94,17 91,67 92,00 85,50 91,25 2,40 
0,0655 

po VR 93,67 93,50 81,50 93,67 85,00 90,17 92,33 86,50 91,67 86,17 89,42 4,32 

HS-SOT5 
horizontal 

před VR 61,00 65,83 57,00 60,40 55,67 53,83 74,17 70,33 68,83 51,80 61,89 7,59 
0,3043 

po VR 57,33 72,00 54,00 52,00 57,83 53,67 73,33 56,17 69,83 56,83 60,30 8,12 

HS-SOT2 
vertical 

před VR 90,50 88,50 90,33 90,33 86,33 89,33 89,83 87,17 88,83 89,00 89,02 1,39 
0,0175 

po VR 91,83 89,17 86,67 88,50 84,50 89,67 86,50 86,17 87,50 84,50 87,50 2,33 

HS-SOT5 
vertical 

před VR 47,60 51,00 55,83 59,67 62,20 55,33 60,17 60,83 66,00 49,60 56,82 5,99 
0,1186 

po VR 41,40 61,67 58,33 46,80 54,80 54,83 56,00 56,33 60,00 48,33 53,85 6,38 

HS-SOT2 
roll 

před VR 92,17 92,17 91,50 93,00 88,67 92,67 91,50 88,67 90,33 86,83 90,75 2,06 
0,0048 

po VR 92,00 88,67 90,17 91,67 88,00 86,00 90,50 87,83 84,33 84,67 88,38 2,75 

HS-SOT5 
roll 

před VR 55,67 61,00 61,50 48,00 66,50 66,00 67,50 62,83 66,00 51,83 60,68 6,72 
0,4173 

po VR 55,17 58,67 57,83 53,20 53,83 54,83 68,00 59,83 66,83 52,50 58,07 5,48 

Legenda: KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, HS-

SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita, p<0,05 označeno červeně 

 

Na hladině významnosti p<0,05, byl nalezen statisticky významný rozdíl v případě 

prvního testu HS-SOT2 Roll, kde byla hodnota p=0,0048. Ve druhém případě se jednalo 

o test HS-SOT2 při vertikálním pohybu hlavou, kde hodnota p=0,0175, tedy p<0,05. 

Pro HS-SOT5 Roll byla hodnota p=0,4173. U horizontálního pohybu hlavou při 

podmínce 2 testu HS-SOT byla hladina p=0,655, při HS-SOT5 bylo p=0,3043. Hladiny 

p hodnoty u vertikálního pohybu hlavou byly pro podmínku SOT5 p=0,1186. 

V rámci hodnocení jednotlivých osob, byly globálně zaznamenány nejlepší 

výsledky u testu HS-SOT2 rotačního pohybu hlavou. Až na dvě výjimky se hodnoty 

pohybovaly nad 90%. Naopak nejhorší výsledky byly dosaženy u testu HS-SOT5 

vertikální pohyb hlavou po přehrání VR (53,85%). Stejná varianta testu ale před 

spuštěním videa měla hodnotu 56,82%.  
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5.2 Vyhodnocení mezi skupinami 

5.2.1 Vyhodnocení SOT 

Vyhodnocené údaje testu SOT jsou uvedeny v tabulce 1. Každý řádek obsahuje 

průměrnou hodnotu ze tří pokusů naměřených za každé podmínky (podmínka SOT1 – 

6) u beachvolejbalistek (BV) a u kontrolní skupiny (KS). Ve sloupcích jsou 

zaznamenáni jednotliví probandi označeni čísly 1 – 10. Směrodatná odchylka je 

označena jako na konci každého řádku Aby byla zamítnuta nulová hypotéza (BV = KS), 

musí být p<0,05. 

 

Tabulka 5 Přehled naměřených hodnot SOT skupiny beachvolejbalistek a 

kontrolní skupiny 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

SOT1 

BV 94,33 93,00 94,67 93,33 95,00 97,67 86,67 95,00 93,67 95,67 93,90 2,87 
0,8300 

KS 94,67 96,33 96,33 95,00 94,00 94,33 94,67 95,67 92,67 95,00 94,87 1,10 

SOT2 

BV 92,67 92,00 94,00 90,33 92,33 96,67 89,67 95,00 92,67 92,33 92,77 2,06 
0,4133 

KS 92,00 93,67 93,67 94,67 87,67 94,00 92,67 93,33 92,33 91,67 92,57 1,96 

SOT3 

BV 89,33 85,67 86,33 93,00 87,33 91,67 77,67 93,67 93,67 91,67 89,00 4,98 
0,0918 

KS 93,00 78,33 90,67 66,67 88,00 74,67 94,00 85,00 87,67 88,00 84,60 8,74 

SOT4 

BV 89,00 92,00 78,67 88,33 83,00 85,00 81,00 89,33 89,33 90,00 86,57 4,40 
0,4768 

KS 91,00 86,00 84,67 90,67 85,33 83,33 86,33 88,67 87,33 81,33 86,47 3,07 

SOT5 

BV 73,00 74,67 54,33 88,67 66,00 79,00 67,67 77,67 79,00 75,67 73,57 9,26 
0,0435 

KS 76,00 65,33 65,00 56,33 58,67 68,67 68,00 75,00 77,33 55,00 66,53 8,08 

SOT6 

BV 75,67 72,67 61,67 74,33 72,33 76,00 60,00 73,00 61,00 79,67 70,63 7,06 
0,0394 

KS 53,00 69,67 63,33 45,67 71,00 43,33 71,67 82,00 70,00 36,67 60,63 14,98 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, SOT – Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita, p<0,05 označeno červeně 

 

Nejlépe hodnocený u beachvolejbalistek byl první test, tedy statický stoj 

s otevřenýma očima (93,9%). Nejhůře hodnocený byl poslední test, při kterém se 

pohybovalo jak okolí, tak plošina (70,63%). O necelé procento níže se pohyboval stoj 

s očima zavřenýma (92,77%). Statický stoj s pohyblivým okolím dosáhly hráčky v 

průměru hodnoty 89%. Dynamický stoj s pohyblivým povrchem a očima otevřenýma 

86,57% a s očima zavřenýma 73,57%.  

V porovnání s kontrolní skupinou byl stoj s otevřenýma očima dokonce o něco 

málo vyšší (94,87%), naopak u poslední podmínky se dostáváme na rozdíl o celých 
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10% (60,63%). Větší rozdíl byl ještě zaznamenán u 3. podmínky (pohyb okolí) o 4,4%, 

u 5. podmínky (stoj se zavřeným očima a pohyblivým povrchem) byl rozdíl 7,04%  a o 

7,04% u 5. podmínky (stoj se zavřenýma očima na pohyblivém povrchu). 

Na hladině významnosti p<0,05 byl statisticky významný výsledek zaznamenán 

v případě testu SOT5 p=0,0435, pro SOT6 byla hodnota p=0,0394. V ostatních 

podmínkách nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl hladiny významnosti. 

 

5.2.2 HS-SOT2 HORIZONTAL  

Tabulka 6 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 horizontal 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-SOT2 
horizontal  

přd 
VR 

BV 92,67 91,5 88,17 90,5 93,83 92,67 95,67 94,33 95,33 91 92,57 2,34 
0,1149  

KS 92 91,83 90,67 93,17 89,33 92,17 94,17 91,67 92 85,5 91,25 2,40 

HS-SOT2 
horizontal  

po 
VR 

BV 62,83 55,5 58,67 50,83 65,83 60,67 61,17 67,33 65,17 78,67 62,67 7,51 
 0,0836 

KS 55,17 58,67 57,83 53,2 53,83 54,83 68 59,83 66,83 52,5 58,07 5,48 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

Při testování prvního testu HS-SOT2 a hladině významnosti p=0,05 (5%) nebyl 

zaznamenán signifikantní rozdíl hladiny významnosti v porovnání u hráček BV a KS. 

Hladina významnosti p před aplikací videozáznamu byla p=0,1149. Po aplikaci videa 

bylo p=0,0836. V obou případech byla hladina p>0,05 a tedy žádná významná odchylka 

dat nebyla zaznamenána. 

 

5.2.3 HS-SOT5 HORIZONTAL  

Tabulka 7 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 horizontal 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-SOT5 
horizontal  

přd 
VR 

BV 64,17 54,67 58,33 61,6 72,5 66,83 69 75,5 65,83 71,5 65,99 6,52 
 0,0953 

KS 61 65,83 57 60,4 55,67 53,83 74,17 70,33 68,83 51,8 61,89 7,59 

HS-SOT5 
horizontal  

po 
VR 

BV 53,2 48,67 65,17 52,8 75,17 64,17 68,33 71,33 75,83 74,67 64,93 10,11 
 0,1368 

KS 57,33 72 54 52 57,83 53,67 73,33 56,17 69,83 56,83 60,30 8,12 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 
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U testování druhého testu HS-SOT5 horizontálního (rotačního) pohybu hlavou 

nebyl zaznamenán při hladině významnosti p=0,05 (5%) žádný signifikantní rozdíl 

hladiny významnosti. Před aplikací videa bylo p=0,0953, po aplikaci p=0,1368. V obou 

případech byla hodnota p>0,05 a tedy žádná odchylka dat nebyla zaznamenána. 

 

5.2.4 HS-SOT2 VERTICAL 

Tabulka 8 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 vertical 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-
SOT2 

vertical  

přd 
VR 

BV 91,67 86,33 88,33 91 87,83 89,83 89,17 89,83 89,67 92 89,57 1,76 
0,2235  

KS 90,5 88,5 90,33 90,33 86,33 89,33 89,83 87,17 88,83 89 89,02 1,39 

HS-
SOT2 

vertical  
po VR 

BV 87,83 85 87 87,5 89,4 86,33 90,17 90,17 91,17 92,67 88,72 2,38 
 0,5315 

KS 91,83 89,17 86,67 88,5 84,5 89,67 86,5 86,17 87,5 84,5 87,50 2,33 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

Při hladině významnosti p=0,05 (5%) nebyl u prvního testu HS-SOT2 vertikálního 

pohybu hlavou zaznamenán signifikantní rozdíl hladiny významnosti v porovnání u 

hráček BV a KS. Hladina významnosti p před aplikací videozáznamu byla p=0,2235. Po 

aplikaci videa bylo p=0,5315, tedy v obou případech p>0,05 a tedy žádná významná 

výchylka dat nebyla zaznamenána. 

  

5.2.5 HS-SOT5 VERTICAL 

Tabulka 9 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 vertical 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-
SOT5 

vertical  

přd 
VR 

BV 65,4 45,8 56,8 43,2 57,83 59,2 48,5 63,67 57,83 65,83 56,41 8,05 

0,5088  KS 47,6 51 55,83 59,67 62,2 55,33 60,17 60,83 66 49,6 56,82 5,99 

HS-
SOT5 

vertical  
po VR 

BV 59 53,17 56,17 40,5 57,83 62 55,17 67,83 68,17 68,17 
58,80 8,53 

 00795 KS 41,4 61,67 58,33 46,8 54,8 54,83 56 56,33 60 48,33 53,85 6,38 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

U testování druhého testu HS-SOT5 vertikálního (antero-posteriorního) pohybu 

hlavou nebyl zaznamenán při hladině významnosti p=0,05 (5%) žádný signifikantní 
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rozdíl hladiny významnosti. Před aplikací videa bylo p=0,5088, po aplikaci p=0,0795. 

V obou případech byla hodnota p>0,05 – to znamená, že žádná výchylka dat nebyla 

zaznamenána. 

 

5.2.6 HS-SOT2 ROLL 

Tabulka 10 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 roll 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-
SOT2 
roll  

před 
VR 

BV 93,83 91,17 90,5 92,33 89,17 90,17 90,83 93,5 93,83 92,17 91,75 1,64 
0,1224 

KS 92,17 92,17 91,5 93 88,67 92,67 91,5 88,67 90,33 86,83 90,75 2,06 

HS-
SOT2 
roll  

po VR 
BV 89,5 89,33 89,33 89,83 89,83 89,5 91,33 93,5 93,83 92,83 90,88 1,84 

0,014 
KS 92 88,67 90,17 91,67 88 86 90,5 87,83 84,33 84,67 88,38 2,75 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

Na hladině významnosti p<0,05 byl zaznamenán statisticky významný rozdíl u testu 

HS-SOT2 latero-laterálního pohybu hlavou po aplikaci VR. U porovnání hodnot hráček 

BV a KS byla hodnota p=0,014. Před aplikací videa nebyla zaznamenána řádná 

významná odchylka. 

 

 

5.2.7 HS-SOT5 ROLL  

Tabulka 11 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 roll 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ø sd p 

HS-
SOT5 
roll  

před 
VR 

BV 65,4 59,5 57,2 47,67 71,5 54,83 58,17 66,5 64,67 71,33 61,68 7,57 
 0,1891 

KS 55,67 61 61,5 48 66,5 66 67,5 62,83 66 51,83 60,68 6,72 

HS-
SOT5 
roll  

po VR 
BV 62,83 55,5 58,67 50,83 65,83 60,67 61,17 67,33 65,17 78,67 62,67 7,51 

 0,0677 
KS 55,17 58,67 57,83 53,2 53,83 54,83 68 59,83 66,83 52,5 58,07 5,48 

Legenda: BV – beachvolejbalistky, KS – kontrolní skupina, Ø – průměrná hodnota, sd – směrodatná odchylka, p – 

hladina významnosti, HS-SOT – Head Shake-Sensory Organisation Test, VR – virtuální realita 

 

U testování druhého testu HS-SOT5 latro-lateálního pohybu hlavou nebylo 

zaznamenáno při hladině významnosti p=0,05 (5%) žádný signifikantní rozdíl hladiny 
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významnosti. Před aplikací videa bylo p=0,1891, tedy p>0,05 a žádná výchylka dat 

nebyla zaznamenána. Po aplikaci videa bylo p=0,0677 a tedy opět p>0,05. 

 

5.3 Souhrn výsledků 

Při vyhodnocení Head Shake testu byly u hráček beachvolejbalu nejlepší výsledky 

zaznamenány u testu HS-SOT2 při rotačním pohybu hlavou před spuštěním vituální 

reality (VR) (92,57%). Po spuštění videa průměrná hodnota klesla na 91,63%. 90% 

hranice Equilibria byla zaznamenána také u testu HS-SOT2 latero-laterálního pohybu 

hlavou, před spuštěním videa to bylo 91,75%, po přehrání videa průměrná hodnota 

klesla na 90,88%. Nejhůře si beachvolejbalistky vedly u testu HS-SOT5 vertikálního 

pohybu hlavou (před virtuální realitou (VR) 56,41, po VR průměrná hodnota stoupla na 

58,80%). Nebyl u nich prokázán žádný statisticky signifikantní rozdíl při statistickém 

hodnocení rozdílu průměrných hodnot každého testu před a po přehrání videa. 

U kontrolní skupiny byly výsledky podobné první skupině. Nejlépe hodnocený test 

byl HS-SOT2 při rotačním pohybu hlavou před spuštěním vituální reality (VR) 

(91,25%). Nejhůře byl hodnocený test HS-SOT5 u vertikálního pohybu hlavou (po 

virtuální realitě 53,85%). Statisticky signifikantní rozdíl ve výsledcích průměrných 

hodnot jednotlivých podmínek u všech probandů, byl zaznamenán ve dvou případech. 

První u testu HS-SOT2 vertikálního pohybu hlavou před a po spuštění VR, hodnota 

p=0,0175. Druhý test by HS-SOT2 latero-laterální pohyb hlavou, zde byla hodnota 

p=0,0048.  

U vyhodnocení Sensory Organisation Testu si obě skupiny nejlépe vedly v případě 

prvního testu SOT1. Beachvolejbalistky zde dosáhly průměrné hodnoty 93,90%, 

kontrolní skupina 94,87%. Výsledky měly postupně sestupnou tendenci a pro obě 

skupiny dopadly nejhůř výsledky z posledního testování SOT6 (BV 70,63% a KS 

60,63%). Statisticky významný rozdíl průměrných hodnot u jednotlivých testů mezi 

skupinou beachvolejbalistek a kontrolní skupinou byl zjištěn ve dvou případech. 

V první řadě se jednalo o test SOT5 (BV 70,63%, KS 66,53%), kde ze statistiky t-

testem vyšla hladina významnosti p=0,0435. Druhým případem byl test SOT6 (BV 

70,63, KS 60,63%), kde byla hladina významnosti p=0,0394. Ve zbytku testů nebyl 

zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl ve výsledcích průměrných hodnot 

každého testu. 
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U hodnocení t-testem jednotlivých variant Head Shake testu byl statisticky 

významný rozdíl pouze v jediném případě. Při hodnocení průměrných hodnot mezi 

oběma skupinami, byla v případě testu HS-SOT2 roll u varianty po přehrání 

videozáznamu hladina významnosti p=0,014. Ve zbylých případech nebyla 

zaznamenána žádná statisticky významná odchylka při porovnání průměrných hodnot 

všech probandů mezi skupinami v rámci jednoho testu a jedné podmínky. 
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6 DISKUSE 

Má práce byla řešena jako pilotní studie zjišťující dynamickou posturální stabilitu u 

aktivních hráček beachvolejbalu. Studie se zúčastnilo celkem 10 probandek, u kterých 

bylo v průběhu jednoho měření, trvajícího v průměru cca 1,5 hodiny, zjištěno 

procentuální vyhodnocení rovnováhy na zařízení od firmy Natus – NeuroCom Smart 

Equi Test. Cílem práce bylo zjistit, zda má pravidelný trénink tohoto sportu vliv na 

posturální stabilitu hráček a zda bude mít nějaký vliv na posturální stabilitu přehrání 

videa ve formátu 3D. Vzhledem k tomu, že tématika videa byla stejná jako zaměření 

testovaných osob, tedy z prostředí plážového volejbalu, nepředpokládala jsem velké 

výkyvy ve výsledcích naměřených před a po shlédnutí u skupiny hráček beachvolejbalu. 

Díky tomu, že hráčky jsou na pohyb po hřišti a na práci s balónem zvyklé díky tréninku, 

nemělo by jim video činit žádné potíže. Pro ověření ale bylo potřeba opatřit kontrolní 

vzorek osob, které se beachvolejbalu nevěnují. U 10 probandů, z řad běžné mladé 

populace, jsem provedla stejný postup měření rovnováhy za různých podmínek 

s takovým předpokladem, že výsledky měření dynamické posturální stability budou mít 

jednak horší výsledky stability před měřením, ale především na ně bude mít negativní 

vliv přehrání videozáznamu.  

Řešené otázky: Má pravidelná sportovní aktivita pozitivní vliv na dynamickou 

posturální stabilitu u dospělých jedinců hrající beachvolejbal? Budou výsledné hodnoty 

dynamické posturální stability naměřené u hráčů beachvolejbalu vyšší, než u běžné 

populace? 

Dynamická posturální stabilita je významná pro celkovou aktivitu člověka, ale také 

je velmi zásadní při sportovních aktivitách. Pailard (2014) ve své studii zkoumal rozvoj 

vyhraněných dovedností skrze jejich specifický trénink ve specifickém prostředí. V 

každém sportu se trénuje trochu odlišně, a tedy i posturální funkce jsou různorodé u 

sportů dynamických nebo statických. Celkový výkon je stabilitou ve velké míře 

ovlivněn a při patologii je sportovec vystaven většímu riziku úrazu (Ruhe et al., 2010). 

Lion et al. (2009) vypracovali studii zabývající se porovnáním posturální stability 

cyklistů silničních a na horských kolech. U testování stoje s očima zavřenýma, vyšli ze 

studie ve výsledcích lépe silniční cyklisti, díky vlivu zevních sil a schopnosti 

dlouhodobé predikce terénu a zmapování plánu jízdy daleko dopředu. Naopak u 

testování s očima zavřenýma, vyšla lépe horská kola, u kterých je terén členitý a 

sportovci se musí přizpůsobovat alternativně. Vědci se také zabývali otázkou, jaké 
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strategie jsou používány ke kontrole pohybu, zda jsou více využívány vnější či vnitřní 

podněty. U senzorických podnětů má vliv jejich původ a pokud se objeví jejich 

patologie a informace je chybná, sníží se také preciznost prováděného pohybu (Collins, 

De Luca, 1995). Podle Van der Kooij, Jacobse, a Van der Helma (2001) je zraková a 

proprioceptivní informace přesnější než informace vestibulární.  

Studie Wrisleyho et al. (2007), ve které testovali mladé dospělé kolem 24 let, 

zjistila, že posturální stabilita je lepší při očích otevřených než při zavřených. Stejný 

výsledek měla i studie Melzera et al. (2004), pouze s tím rozdílem, že testovaná baterie 

probandů byli senioři kolem 77 let věku. U osob, které často padají je údajně zraková 

kontrola nižší, než u stabilních osob (Turrano et al., 1994). Dřívější studie také 

demonstrovaly vliv pohybů hlavy a trupu na koordinaci. Shupert et al. (1988) ve své 

studii ukázal, že pacienti s lézí vestibulárního systému v porovnání se zdravými jedinci, 

vykazují horší výsledky a abnormality na poli koordinace pohybu hlava-trup. Probandi 

si po testování také stěžovali na to, že testované pohyby u nich provokují závratě a 

instabilitu stoje. U gymnastů Bringoux et al. (2000) zjistil, že skrze specifický trénink 

může být vykompenzována insuficience somatosenzorických vjemů a Teasdale et al. 

(1991) ve studii dokázali, že pokud dojde k narušení některého ze smyslových senzorů, 

zbylé složky tento nedostatek vykompenzují. 

Mechanismů udržující rovnováhu je mnoho. Jsou zde obsaženy složky jak zevního 

prostředí, tak vnitřní faktory jako je svalový tonus, vestibulární funkce nebo reflexní 

reakce. Volejbal je pro hráče výzva pro pohybový aparát. Je to dynamická záležitost 

vzhledem k neustálé nutnosti předvídat hru, rychle se pohybovat a při kontaktu 

s balónem být přesný a precizní (Kuczinsky et al., 2009). Studií zkoumajících stabilitu u 

sportovců je mnoho (Era et al., 1996, Perrin et al., 2002, Vuillerne et al., 2004). Studie 

zkoumající posturální stabilitu beachvolejbalistů už je o něco těžší nalézt, protože 

výhradně tomuto tématu se doposud žádná studie nevěnovala. 

Mnoho autorů tvrdí (Maki et all., 1999, Franco et all., 2015, Paolucci et all., 2015), 

že díky pravidelné fyzické aktivitě dochází k úspěšné stimulaci propriocepce a 

taktilních funkcí v oblasti nohy, díky čemuž může jedinec vytrénovat povrchové a 

hluboké čití do té míry, že v kladném slova smyslu ovlivní své stabilizační schopnosti. 

Důležitý aspekt pro trénink posturální stability u hráčů plážového volejbalu je tedy ten, 

že nemají žádnou obuv. Dynamická posturální stabilita beachařů by na základě tohoto 

tvrzení měla být velmi dobrá. Jiní autoři ale toto tvrzení zase vyvracejí a tvrdí, že bosá 
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noha je více nestabilní, než noha obutá (Notarnicola et all., 2015). Studie Kuczinskiho 

et al. (2009) zkoumala posturální stabilitu stoje u volejbalistů. Výsledky se v porovnání 

s kontrolní skupinou, jež tvořily osoby z řad zdravých studentů, vyšly procentuálně 

vyšší – tedy hráči volejbalu měli lepší stabilizační schopnosti. Nutno podotknout, že se 

nejednalo o hráče beachvolejbalu. Stejný výsledek při měření s otevřenýma očima 

zaznamenala studie Agostiniho et al. (2013). Na druhou stranu při měření s očima 

zavřenýma, nebyl zaznamenán výraznější rozdíl ve výsledcích. Pravděpodobná příčina 

je právě v tréninkovém zaměření volejbalu, díky kterému mají hráči lepší dynamiku 

fixace zraku na objekt, v tomto případě na balón. 

H1: Předpokládám, že díky specifickým nárokům během tréninku budou mít 

beachvolejbalistky během testování malé posuny těžiště COG, a tedy dobrou posturální 

stabilitu. 

 Ze studie Sheparda et al. (1998) vychází závěr hodnocení u dynamické 

posturální stability takový, že čím více se hodnoty blíží 100%, tím se testovaná osoba 

pohybuje více v normě. 0% se v tomto případě hodnotí jako pád, tedy absolutní ztráta 

kontroly. Každé testované osobě systém SMART NeuroCom Software vypočetl 

s ohledem na věk, výšku a váhu hranici výsledků, nad kterou by se měl proband 

pohybovat a ze které můžeme ohodnotit jeho stav posturální stability jako fyziologický 

či patologický. 

  V rámci vyhodnocení rovnováhy prostřednictvím Senzory Organization Testu 

měly hodnoty u hráček beachvolejbalu sestupnou tendenci. Nejlépe hodnocená byla 

první podmínka SOT1, tedy statický stoj s otevřenýma očima (93,9%). Nejhůře 

hodnocená byla poslední podmínka SOT6, při které se pohybovalo jak okolí, tak plošina 

(70,63%). V porovnání s kontrolní skupinou byl stoj s otevřenýma očima dokonce o 

něco málo vyšší (94,87%), naopak u poslední podmínky se dostáváme na rozdíl o 

celých 10% (60,63%). Ze statistického t-testu byl zaznamenán signifikantní rozdíl 

v případě posledních dvou podmínek měření. U páté podmínky (stoj se zavřenýma 

očima na labilní plošině), kde se hodnotí schopnost pacienta zapojení vestibulárního 

aparátu pro udržení stability, byla stanovena hodnota p=0,0435. U šesté podmínky (stoj 

na pohyblivé plošině s pohyblivým okolím), kde měříme do jaké míry se pacient 

spoléhá na zrakovou kontrolu v souvislosti s balancováním na labilní ploše, byla 

hodnota p stanovena p=0,0394.  
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Dynamická posturální stabilita byla u všech hráček hodnocena jako 

fyziologická. Hráčky beachvolejbalu mají lépe vytrénovanou schopnost optické fixace 

na pohybující se předmět. Z toho usuzuji, že v jejich případě bylo u poslední podmínky 

naměření vyšších hodnot stability než u kontrolní skupiny oprávněné. V případě páté 

podmínky, kde se jedná o hodnocení stability na pohyblivém povrchu s vyloučením 

zrakové kontroly, bych vzhledem k závěrům z předchozích studií a také vzhledem 

k výsledkům z dalšího měření, které probíhalo výlučně bez zrakové kontroly, očekávala 

výsledky stejné (tedy neprůkazné). Ovlivnit tuto skutečnost mohly například i zevní 

vlivy, nebo vyrušení probanda během testování. 

Tuto hypotézu tedy mohu potvrdit. Výsledky měření potvrdily, že hráčky 

beachvolejbalu mají vlivem tréninku specifických herních dovedností vysoké hodnoty 

stability. Ve všech případech se výsledky pohybovaly nad vypočtenou hranicí oddělující 

patologický a fyziologický stav a v mnoha případech se blížily 100%. 

H2: Předpokládám, že výsledné hodnoty vychýlení těžiště COG naměřené u hráčů 

beachvolejbalu budou nižší, než u kontrolní skupiny. 

Výsledné hodnoty jednotlivých probandů jsou přehledně zobrazeny v tabulkách 

(viz výše). Nejlepší průměrné hodnoty rovnováhy před videem, byly v globálním 

měřítku dosaženy při testování první podmínky (HS-SOT2). Krom vertikálního pohybu 

hlavou, kde hodnoty neklesly pod 89% se ve zbytku pohybovaly nad hranicí 90%. 

Výsledky měření po přehrání videa se ve všech případech nijak výrazně nelišily, a i zde 

se pohybujeme v průměru nad hranicí 90%. V případě vertikálního pohybu hlavou se 

dostáváme na hodnotu 87,37% která je hodnocena jako norma. 

Druhá podmínka SOT5 byla obecně vzato o několik desítek procent níž. 

Nejlepšího skóre před videem, bylo v průměru dosaženo u rotačního pohybu hlavou – 

necelých 65%. V závěsu se s 61% se pohyboval latero-laterální pohyb a poslední s 53%, 

byl pohyb vertikální. Po přehrání videa došlo ke zhoršení stability u horizontálního 

pohybu o necelé 1%, u rotace o 1,5%. U vertikálního pohybu ale naopak došlo ke 

zlepšení a to o 5,5%.  

U kontrolní skupiny se výsledné hodnoty pohybovaly v téměř identických 

hodnotách. Ze statistického t-testu nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl až na 

jedinou výjimku, a tou byla situace u podmínky SOT2 Roll po přehrání videa. Zde byla 

hodnota p=0,014 (p=0,05). I v případě podmínky SOT5 se kontrolní skupina 
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pohybovala v podobných hodnotách a statistický t-test neobjevil vůbec žádnou 

signifikantní odchylku. 

Dynamická posturální stabilita u hráčů beachvolejbalu je velmi dobrá. Není ale 

možno objektivně potvrdit, že příčinou toho je právě beachvolejbal, a to z toho důvodu, 

že hodnoty naměřené u kontrolní skupiny jsou téměř identické a ani t-testem nebyl 

zaznamenán signifikantní rozdíl, který by tuto teorii potvrdil. Všichni účastníci 

kontrolní skupiny byli zdraví jedinci a ve většině případů se zabývají rekreačně 

nějakým sportem. Výše zmíněná studie Agostiniho et. al (2013) poukazovala na rozdíl 

ve výsledcích měření posturální stability při zavřených a otevřených očích. Usuzuji 

z toho, že bychom pravděpodobně mohli dosáhnout lepšího výsledku v případě, že 

bychom toto testování prováděli s otevřenýma očima. Volejbalisté by totiž dle výše 

zmíněných studií měli mít lépe vycvičenou optickou fixaci. 

Řešená otázka: Dojde v důsledku využití virtuální reality ke zhoršení dynamické 

posturální stability u hráčů beachvolejbalu? 

Virtuální realita se setkává s poměrně značným úspěchem při léčbě a rehabilitaci 

rovnováhy (Bieryla, Dold, 2013; Cho et all, 2014). Obecně vzato můžeme říct, že díky 

zapojení většího počtu senzorických funkcí, motorických funkcí a biomechanických 

komponent, dochází k celkovému vylepšení posturální stability jak během aplikace, tak 

i po ní. Virtuální realita všechny tyto funkce stimuluje v kladném slova smyslu. 

Simuluje prostředí, při němž jsou pacienti nuceni přizpůsobit se a zapojit ty funkce, 

které jsou u nich oslabené. Mnoho studií dokazuje (Saposnik, 2010; Yavuzer Merians, 

Walker, 2008), že po zařazení VR do rehabilitace, dochází k signifikantním rozdílům 

funkčnosti končetin i trupového svalstva u pacientů například po CMP. VR je zařízení, 

které může také do značné míry ovlivnit vestibulární aparát a bylo stanoveno jako 

vhodný prostředek k rehabilitaci neúspěšné kompenzace vestibulární léze (Akizuki et 

all., 2005).  

V mé práci jsem se ale zabývala diagnostikou, nikoliv efektem v rámci terapie. 

Podle výsledků mého měření, nedošlo v rámci výzkumu k žádnému signifikantnímu 

rozdílu ve výsledcích rovnováhy. U měření jednotlivých osob ve skupině 

beachvolejbalu byly všechny hodnoty t-testu neprůkazné (p>0,05). Souhrnem tedy 

můžeme říct, že v rámci jedné osoby ze skupiny beachvolejbalistek, nedošlo k žádnému 

výraznému rozdílu při hodnocení těžiště před a po přehrání VR. Stejný výsledek 
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zaznamenala také studie Kolasinskiho (1996), kde 20-ti minutová aplikace VR ve formě 

hraní videoher skrze 3D brýle neměla žádný výrazný vliv na posturální stabilitu 

každého testovaného jedince. Měřená skupina nicméně nebyla specifikována žádnou 

určitou činností a jednalo se o studenty ve věku 19 – 46 let. 

U kontrolní skupiny byl naproti tomu ve dvou případech zaznamenán signifikantní 

rozdíl: v prvním případě se jednalo hned o první podmínku testování HS-SOT2 roll kde 

hodnota hladiny významnosti byla p=0,0048 (p<0,05), ve druhém případě se jednalo o 

tutéž podmínku ale vertikální pohyb hlavou, zde byla hodnota hladiny významnosti 

p=0,0175 (p<0,05). V ostatních případech měření byly výsledky neprůkazné, tedy 

nedošlo k žádnému dalšímu výraznějšímu snížení hladiny vychýlení u rovnováhy. 

Ukázalo se tedy, že aplikace VR měla efekt pouze krátkodobý a vzhledem k tomu, že 

probandi z KS nejsou na pohyb na beachvolejbalovém hřišti zvyklí, bylo 

pravděpodobné, že jejich výsledky se budou lišit a hladina stability bude nižší. Bylo 

vypracováno několik studií na armádních pilotech. Ve studii Kennedyho et al. (1993) 

byl zaznamenán rozdíl ve výsledcích po 1-3 hodinové simulaci letu na kontrolní 

skupině u prvního testování po simulaci. S podobným efektem se setkali také Kennedy 

et al. (1995), které se účastnilo 20 letců ve věku 24 – 37 let, ke 20% zhoršení stability 

došlo pouze po simulaci 3,8 hodinového videa. K poklesu o 10% došlo po 2,2 hodinách 

simulace. Regan and Price (1994) pracovali s poněkud odlišnou simulací trvající jen 20 

minut, jednalo se v ní o ponoření pod hadinu. V porovnání se členy armády a civilisty 

nedošlo k žádnému signifikantnímu rozdílu a podíl na tomto výsledku má také krátká 

VR simulace.  

H3: Předpokládám, že u hráčů beachvolejbalu by v důsledku aplikace virtuální 

reality nemělo dojít k výraznému snížení výsledků posunu těžiště při testování 

dynamické posturální stability. 

Testování se simulací ve VR bylo v mé práci prováděno vždy na specifických 

skupinách osob, u kterých VR představovala činnost, kterou běžně provozují nebo 

nopak. Podle výše uvedených studií by k výraznějšímu výkyvu hodnot těžiště mělo dojít 

až při dlouhodobějším sledování videozáznamu, což se i projevilo na výsledcích u obou 

skupin. V rámci mého měření ale byla hypotéza potvrzena. U hráčů beachvolejbalu 

nedošlo k žádnému výraznému výkyvu rovnováhy v porovnání před a po aplikaci 

virtuální reality skrze 3D brýle s volejbalovou tématikou. Se stejným výsledkem 
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uzavírám i testování kontrolní skupiny. Ani zde nedošlo k žádnému signifikantnímu 

rozdílu ve výsledcích naměřených po shlédnutí VR. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla vypracována jako pilotní studie, pokoušející se ohodnotit 

dynamickou posturální stabilitu u mladých hráček beachvolejbalu. Poznatky z této práce 

mohou být prospěšné například i pro rodiče, kteří hledají pro své potomky vhodnou 

fyzickou aktivitu. Volejbal má mnoho aspektů, u nichž při nedostatečné kompenzaci 

během tréninku může docházet k přetěžování specifických částí těla. Ale je tomu tak u 

všech sportovních aktivit. Beachvolejbal je specifický nejen svým terénem, díky němuž 

si hráči formují somatosenzorický systém. Stimuluje i systém vestibulární pro poměrně 

náročnou schopnost sledovat hru a zároveň se pohybovat po hřišti, jak si hra žádá. A 

v neposlední řadě samozřejmě celkovou fyzickou kondici. 

Z výše napsaných řádků vyplívá, že stabilizační schopnosti jsou ovlivněny mnoha 

vlivy jak z vnitřního, tak zevního prostředí. Výsledky diplomové práce potvrdili 

hypotézu H1, že hráčky beachvolejbalu mají dobré stabilizační schopnosti, k čemuž do 

značné míry přispívá i trénink. Z výsledků ale také vyplívá, že na posturální stabilitu 

jedince má vliv jakákoliv fyzická aktivita, které se pravidelně věnujeme. Díky tomu 

nemohu potvrdit hypotézu H2, protože výsledky kontrolní skupiny u zdravých mladých 

probandů, byly téměř identické se skupinou beachařek. Poslední hypotézu H3, že po 

přehrání videa ve formátu 3D ve VR brýlích nedojde k výraznému výkyvu těžiště, 

mohu potvrdit tak z jedné poloviny. Je pravda, že naměřené hodnoty po této stimulaci 

vestibulárního aparátu se u BV signifikantně neliší, čímž potvrzuji tvrzení o tom, že 

hráčky by neměly mít žádný nebo minimální výkyv hodnot. Liší se ale u kontrolní 

skupiny ve dvou případech, obojí při podmínce SOT2 – při pohybu hlavou do 

lateroflexe a při vertikálním pohybu. Volejbal je specifický na dynamické pohyby 

hlavou, které se při hře rychle a často frekventují. Vezmu-li v potaz i výše uvedené 

studie, na zdravého jedince video tohoto formátu, jaké bylo použito v mé práci, nebude 

mít příliš významný vliv, pakliže nebude promítáno podstatně delší dobu. Z toho také 

usuzuji, že krátkost videa zapříčinila výkyvy hodnot pouze u prvních podmínek. 

Vzhledem k tomu, že měření probíhalo střídavě s podmínkou SOT5, mohu také tvrdit, 

že statická pozice je pro osoby nehrající BV náročnější pro udržení stability, než při 

provádění podmínky SOT5, při níž je nutno zapojit více svalových skupin k udržení 

rovnováhy. 

Ze statistického vyhodnocení nemohu tvrdit, že by v hodnotách rovnováhy 

beachvolejbalistek a osob z kontrolní skupiny byl výrazný rozdíl. Z průměrných hodnot 
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ale vyplynulo, že beachařky se ve všech testovaných položkách pohybovaly vždy o pár 

procent výš. K tomuto výsledku mohl vést i fakt již uvedený ve vyšších řádcích, a sice 

výhoda terénu a bosé nohy u tréninku beachvolejbalu. Má práce nicméně potvrdila 

dobré stabilizační schopnosti hráček beachvolejbalu.  

Poznatky obsažené v mojí práci mohou v budoucnu napomoct například při 

rehabilitacích po úrazech, operacích, či při patologiích rovnováhy. Ne vždy jsou ale 

klasické fyzioterapeutické postupy dostačující a pro značnou část pacientů je obyčejné 

cvičení nudné a málokdy se k němu dostanou, přestože na něm závisí jejich zdraví a 

fyzická kondice. Jen zlomek disponuje takovou motivací, že vstanou o hodinu dříve do 

zaměstnání než je nutné, a věnují se aktivnímu cvičení. Virtuální realita umožňuje 

rehabilitaci na zcela odlišné hladině a troufám si tvrdit, že podstatně zábavnější formou, 

speciálně pro ty osoby, které nejsou tolik fyzicky zdatné a nadané.  
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Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise UK FTVS 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. 

Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce 

s názvem „Využití virtuální reality ke zhodnocení dynamické posturální stability u hráčů beachvolejbalu“ prováděné na katedře 

fyzioterapie UK FTVS v Praze. 

1. Svým podpisem potvrzuji, že je mi více jak 18 let. S účastí na výzkumné práci souhlasím.  

2. Cílem studie je zjistit, v jakém stavu se nachází vestibulární aparát hráčů beachvolejbalu v porovnání se zdravou populací. 

3. Ze studie mohu z jakýchkoliv důvodů odstoupit, nebo ji přerušit. Tento výzkum podstupuji na základě svobodného rozhodnutí.  

4.  Budete sledovat 2-3 minutové video obsahující zaznamenání herních činností aplikovaných do herní výměny během 
beachvolejbalového zápasu. K aplikaci videa bude využito systému pro virtuální realitu. K měření dynamické posturální 

stability bude využit přístroj Neurocom SmartEquiTest (Head Shake test). 

5.  Jedná se o plně neinvazivní metodu v podobě simulace hry s míčem a následným měřením Head Shake Testu. Video bude 

přehráno v zařízení 3D brýlí, kde budu simulovat hru s míčem z pohledu první osoby po dobu 2-3 minut. Bezprostředně po 
této simulaci bude změřena dynamická posturální stabilita na výše zmíněném zařízení.   

6.  Mezi kontraindikace výzkumu můžeme počítat závažná onemocnění vestibulárního aparátu, migrenózní vertigo, tranzientní 
ischemické ataky, závažnější ortopedické patologie apod. 

7. Rizika prováděného testování nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u tohoto typu testování. Při aplikaci videa může 
ojediněle docházet k nepříjemným pocitům, včetně nevolnosti, motání hlavy a podobně. Na bezpečnost pacienta během 

aplikace videa bude dohlížet odborný personál působící na UK FTVS katedře fyzioterapie.  

8. S mojí účastí ve studii není spojeno poskytnutí žádné odměny. 

9. Výsledky práce budou statisticky zpracovány a získaná data budou využita, uchována a publikována v anonymní podobě pro 
účely obhajoby diplomové práce na UK FTVS, případně budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána.  

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Anna Hlaváčková     Podpis: ..................................... 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Anna Hlaváčková                       Podpis:....................….............. 

 

Budu během výzkumu spolupracovat se svým vyšetřujícím a v případě výskytu jakéhokoliv neobvyklého nebo nečekaného příznaku 

ho budu ihned informovat. 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a 

že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné 

týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která 

bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo: UK FTVS, Praha 

Datum: ................  

Jméno a příjmení účastníka: ............................................................... Podpis: .................................... 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Příloha č. 3: Dotazník 

Dotazník 

 

Jméno: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Rok narození: …………………………………………………………. 

Výška a váha: ………… cm …………….. kg 

1. Jak dlouho se věnujete beachvolejbalu? 

a) 1 rok 

b) 2 roky 

c) 3-5 let 

d) Více jak 5 let 

 

2. Na jaké úrovni beachvolejbal provozujete?  

a) Profesionálně 

b) Závodně 

c) Rekreačně 

 

3. Kolikrát týdně trénujete? 

a) 1x 

b) 2x 

c) 3x 

d) 4-5x 

e) více jak 5x 

 

4. Měla jste někdy závažnější úraz na dolních končetinách?  

a) Ano 

b) Ne  

Popište jaký a kdy: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Měla jste někdy pocit závrati? 

a) Ano 

b) Ne  

Popište, při jaké situaci a jak se závrať projevovala: 

 

6. Trpíte některými z následujících onemocnění? (zakroužkujte, popřípadě doplňte)  

a) Poruchy vestibulárního aparátu 

b) Migrenozní vertigo 

c) Tranzitorní ischemické ataky  

d) Periferní neuropatie 

e) Psychogenní závratě 

f) Žádným z těchto onemocnění netrpím 

g) Jiné: 
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Příloha č. 4: Seznam obrázků 

Obrázek 1 Sensorama. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Sensorama 

Obrázek 2 Videoplace. Zdroj: 

http://www.daisyrust.com/phd/early/phd_home/proposal.html 

Obrázek 3 Aspen Movie Map. Zdroj: http://motherboard.vice.com/blog/the-aspen-

movie-map-beat-google-street-view-by-28-years 

Obrázek 4 Biofeedback. Zdroj: Dvořák, 2009 

Obrázek 5 Center of gravity COG. Zdroj: NeuroCom: Principles of operation  

Obrázek 6 Výsledky equilibria HS-SOT. Zdroj: vlastní 

Obrázek 7 Výsledné průměrné hodnoty vyjádřené z hodnot equilibria. Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 5: Seznam tabulek 

Tabulka 1 Charakteristika beachvolejbalové skupiny 

Tabulka 2 Charakteristika kontrolní skupiny 

Tabulka 3 Přehled naměřených hodnot skupiny beachvolejbalistek 

Tabulka 4 Přehled naměřených hodnot kontrolní skupiny 

Tabulka 5 Přehled naměřených hodnot SOT skupiny beachvolejbalistek a kontrolní 

skupiny 

Tabulka 6 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 horizontal 

Tabulka 7 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 horizontal 

Tabulka 8 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 vertical 

Tabulka 9 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 vertical 

Tabulka 10 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT2 roll 

Tabulka 11 Přehled průměrných naměřených hodnot HS-SOT5 roll 
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Příloha č. 6: Specifikace využitých vyšetřovacích metod 

Specifikace Samsung Gear VR 

· Rozměry: 98,6 x 207,8 x 122,5 mm  

· Hmotnost: 345 g + váha telefonu 

· Rozlišení 1280 x 720 pix na jedno oko 

· FOV (zorné pole): 101° 

· Optika: 44mm 

· Senzory: akcelerometr, gyroskopický senzor, senzor přiblížení 

· Ovládání: touchpad, domovské tlačítko, tlačítko zpět 

· Propojení s telefonem: micro USB 

· Kompatibilita: Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 

edge+ (Samsung.com)  

· Podporované formáty videí: *.mp4, *.avi, *.mkv 

· Ovládání hlasem (Chroust, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace GoPro HERO outdoor edition 

· 3 palcový CMOS čip s rozlišením 11 Mpx 

· Možnost nahrávání ve full HD kvalitě 1080p 30fps ve formátu MP4 

· Další rozlišení: 960p, 720p při 50fps a WVGA při 120fps 

· Světelnost optiky f2,8 s max úhlem záběru 170° 

· Vestavěný mikrofon 

· Možnost využití externího mikrofonu při zakoupení speciálně uzpůsobeného 

obalu 

Samsung Gear VR  Zdroj: http://www.samsung.com/cz/wearables/gear-vr-r323/SM-

R323NBKAXEZ/ 
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· USB 2.0 

· MiniHDMI výstup 

· Nahrávání na SD kartu (max velikost 32GB) 

· Rozměry: 60x40x31mm 

· Váha: 100g samotná kamera, s obalem téměř dvojnásobek (186g) (Kroupa, 

2012; HD HERO 2, 2016). 

 

Specifikace GoPro Session 

· Rozlišení videa 1440 x 1080 px, poměr stran 4:3, 16:9  

· Zorné pole Wide, Medium, SuperView záběr 

· Full HD nahrávání 

· Paměťová karta microSD 

· Formáty nahrávání: MP4 (kodek videa H.264, kodek zvuku AAC) 

· Rozměry: 33 x 33 x 31,3 mm 

· Váha: 74g (HERO SESSION, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

GoPro HERO 2 Outdoor Edition Zdroj: https://mans.io/item/GoPro/HD-Hero-2-Outdoor-Edition 

GoPro HERO SESSION Zdroj: http://www.pixel.cz/recenze/gopro-hero4-black-a-

silver-edition-t237.html 
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Srovnání kamer 

GoPro HERO 2 outdoor edition 

Počet snímků za /s (fps) NTSC/PAL Field of View (FOV) Rozlišení videa (px) 

1080-30 170°/ 127° 1920x1080 

960-48  (Slow motion) 170º wide angle 1280x960 

960-30 (default) 170º wide angle 1280x960 

720-60 (Slow motion) 170º wide angle 1280x720 

720-30 170º wide angle 1280x720 

WVGA-120 (Super slow motion) 170º wide angle 848x480 

WVGA -60 (Super slow motion) 170º wide angle 848x480 

HD HERO2, zdroj: https://gopro.com/help/productmanuals 

 

GoPro HERO Session  

Režim nahrávání Počet snímků za /s (fps) NTSC/PAL Field of View (FOV) Rozlišení videa (px) 

1440p 30, 25 Ultra Wide 1920x1440, 4:3 

1080p  SuperView 48, 30, 25 Ultra Wide, Medium wide 1920x1080, 16:9 

1080p   60, 50, 30, 25 Ultra Wide, Medium wide 1920x1080, 16:9 

960p 60, 50, 30, 25 Ultra Wide 1280x960, 4:3 

720p 100, 60, 50, 30, 25 Ultra Wide, Medium wide 1280x720, 16:9 

720p SuperView 60, 50, 30, 25 Ulra Wide 1280x720, 16:9 

WVGA 120, 100 Ultra Wide 848x480, 16:9 

HERO Session, zdroj: https://gopro.com/help/productmanuals 
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Technické příslušenství NeuroCom Smart Equi Test 

· pohyblivá dynamická silová deska 

· pohyblivé vizuální okolí s LCD displejem a osvětlením 

· počítač s LCD monitorem pro kvalifikovaného vyšetřujícího 

· pojízdný vozík na počítač 

· barevná tiskárna 

· bezdrátová myš 

· sada NeuroCom® Balance Manager® Clinical Software 

· podpěrná tyč s úchyty pro závěsný systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head Shake – Sensory Organization Test (HS SOT) 

Technické příslušenství: 

· HS-SOT software 

· InterSense InertiaCube
2
 

· 3-osý integrovaný gyroskop na hlavu 

 

 

 

NeuroCom Smart Equi Test Zdroj: 

http://lermagazine.com/products/smart-equitest-balance-system 
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SOT je test zapojující tři senzorické systémy, nutné k udržení a kontrole posturální 

stability – zrakový, somatosenzorický a vestibulární aparát. Testování se provádí za 

šesti různých podmínek a v různých posturálních pozicích: 

· stoj, oči otevřené  

· stoj, oči zavřené 

· stoj, oči otevřené, pohyb vizuálního okolí 

· stoj, oči otevřené, pohyb dynamometrické desky 

· stoj, oči zavřené, pohyb dynamometrické desky 

· stoj, oči otevřené, pohyb vizuálního okolí, pohyb dynamometrické desky 

(NeuroCom Balance Manager, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Sensory Organization Test (SOT) Zdroj: NeuroCom® Balance Manager, Sensory 

Orgnization Test 
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Příloha č.7: Ukázka záznamu měření na zařízení NeuroCom Smart Equi Test v průběhu 

výzkumu 

 

Záznam měření SOT 
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Záznam měření COG trace 
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Záznam měření Raw Data 
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Záznam měření SOT 
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Záznam měření HS-SOT ROLL 
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Záznam měření HS-SOT ROLL COG trace 
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Záznam měření HS-SOT ROLL Raw Data 
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Záznam měření HS-SOT ROLL HS-SOT 


