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Abstrakt 

Účinnost léčby akutní lymfoblastické leukémie (ALL) dětského věku se stále zvyšuje a do 

popředí zájmu se dostává kvalita života léčených dětí. Fyzioterapie působí preventivně a reaguje 

na pozdní následky léčby, které kvalitu života snižují. Nedostatečná motivace dětí je možnou 

příčinou snížení adherence k fyzioterapeutické intervenci. Cílem této práce bylo zjistit vliv 

motivačních prvků v dětské fyzioterapii na zlepšení motorických funkcí, zdatnosti, kvality 

života, motivaci ke cvičení a frekvenci cvičení (adherenci). Studie se zúčastnilo 9 pacientů 

s diagnózou ALL v udržovací fázi (průměrný věk 7,3 let, věkové rozmezí 5,2 – 10,1 let, 5 dívek 

a 4 chlapci) rozdělených do dvou skupin. Všichni probandi prošli 6 týdenním cvičebním 

programem, který obsahoval cviky z metody DNS, dětské jógy a strečink s rozdílem v podání 

motivačních prvků výzkumné a kontrolní skupině. Vyšetřování proběhlo pomocí Bruininks-

Oseretsky Test (BOT2), 6 minutový test (6MWT), goniometrie v hlezenním kloubu do dorzální 

flexe, Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), Intrinsic Motivation Inventory (IMI) a 

kvalitativního dotazníku. Po 6 týdenním fyzioterapeutickém programu došlo u pacientů 

k signifikantnímu zlepšení kloubní pohyblivosti v hlezni. Motivační prvky významně neovlivnily 

míru zlepšení motoriky, frekvenci cvičení a motivaci u dětí. Jako statisticky významný vliv na 

zlepšení motoriky se projevil věk. Předškolní děti se zlepšily více oproti dětem mladšího 

školního věku.  

Tato pilotní studie neprokázala významný dopad motivačních prvků v dětské fyzioterapii. 

Přesto doporučujeme navázat na tuto studii prací s větším výzkumným vzorkem, hodnocením 

motivace rodičů a rozšířenější škálou motivačních prvků.  

 

Klíčová slova: Akutní lymfoblastická leukémie, dětská fyzioterapie, motivace, adherence, 

Bruninks-Oseretsky Test 
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Abstract 

The efficacy of acute lymphoblastic leukemia (ALL) treatment in childhood is still 

increasing and the quality of life of these children is starting to be the focus of interest. The 

physiotherapy affects in preventive and reactive way the late effects of treatment which may 

reduce the quality of life. An insufficient motivation of children can be a reason of a reduced 

adherence to a physiotherapeutic intervention. The goal of this study was to ascertain the 

influence of the motivational elements in the paediatric physiotherapy in the improvement of 

motor functions, the quality of life, the motivation to the exercise and the  frequency of exercise. 

There were 9 patients diagnosed with ALL in the maintenance phase of treatment (average age 

7,3 years, age range 5,2 – 10,1, 5 girls and 4 boys). All probands underwent a 6-weeks-excercise 

programme that contains the exercise from the DNS method, yoga for children and stretching. 

The assessment was performed by Bruninks-Oseretsky Test (BOT2), 6 minute walking test 

(6MWT), goniometric measurement of ankle joint dorsiflexion, Pediatric Quality of Life 

Inventory (PedsQL), Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and the qualitative questionaire. An 

improvement of range of motion (ROM) in ankle joint was established after 6-weeks exercise 

programme. The motivation elements did not influence fundamentally an improvement of motor 

functions, frequency of exercise and motivation of children. However, the influence of age 

proved to be statistically signifiant since the preschool children benefited from exercise more. 

This study did not prove the fundamental influence of the motivational elements in the 

paediatric physiotherapy. Despite this we recommend to follow up on this study but with the 

upgrades: a bigger investigative sample, an assessment of parents‘ motivation and a wider scale 

of motivation elements. 

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, paediatric physiotherapy, motivation, adherence, 

Bruninks-Oseretsky Test 
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SEZNAM ZKRATEK 

6MWT  šestiminutový test chůze 

ALL  akutní lymfoblastická leukémie 

BOT2  Bruninks-Oseretsky Test 

DF  dorzální flexe 

DK  dolní končetina 

DNS  dynamická neuromuskulární stabilizace 

HK  horní končetina 

IMI  Intrinsic Motivation Inventory 

LDK  levá dolní končetina 

PedsQL  Pediatric Quality of Life  

PDK  pravá dolní končetina 

QoL  Quality of Life 

ROM  Range of Motion (rozsah kloubní pohyblivosti) 

TUDS  Timed Up and Down Stairs Test 
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ÚVOD  

Děti jsou velmi specifickou skupinou pacientů ve zdravotnictví, protože pro jejich 

spolupráci je potřebné umět je dostatečně motivovat a získat jejich pozornost tak, aby svou 

energii nasměrovali správným (léčebným) směrem. Některé motivační prvky jsou dosti odlišné 

od těch, které motivují dospělé. 

O to náročnější oblastí jsou onkologická oddělení, kde děti tráví mnoho času, jsou unavené 

a často rozladěné z následků nemoci i léčby samotné.  

Fyzioterapeutická a pohybová léčba se ukázala velmi přínosnou pro děti při onkologické 

léčbě a specificky v léčbě akutní lymfoblastické leukémie (ALL) (Esbenshade et al., 2014; 

Gohar et al., 2011; Wright et al., 2005 aj.).  

Jak je ale vidět v mnoha studiích, tak motivace, ač není zmiňovanou součástí výzkumu, 

ovlivňuje její průběh i závěry. Dle studie Hartman et al. (2009) se ukázalo, že cvičení nemá  

o tolik větší význam než běžná ošetřovatelská péče. Sám ale uznává, že to mohlo být 

nedostatečnou motivací a adherencí k programu. Esbenshade et al. (2014) doplňuje, že vpravit 

cvičení do života pacientů s ALL, kteří jsou v udržovací fázi, může být velmi obtížné, protože 

jsou v dekondici a často nemají pohyb v rámci svých priorit. Takové úvahy potvrzuje i Koutecký 

(2002, s. 73): „Vlastní rehabilitace dětí je často znesnadněna tím, že chybí základní prvek 

úspěchu – aktivní spolupráce rehabilitovaného dítěte.“ 

Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat možnosti, jak lze děti zaujmout a motivovat 

různými motivačními prvky k pohybové aktivitě s důrazem na fyzioterapeutické metody. 

Předpokladem studie je, že zapojením motivačních prvků se zvýší adherence ke cvičení a dětem 

se zlepší motorické funkce a kvalita života. Práce je zaměřena specificky na děti v udržovací fázi 

ALL, ale věříme, že její závěry jsou aplikovatelné i v jiných pediatrických oblastech. 

Diplomová práce obsahuje v teoretické části uvedení do problematiky nemoci ALL, 

možnosti její léčby a její krátkodobé i dlouhodobé následky. Dále mapuje základy vývojové 

psychologie dětí v předškolním a školním věku, protože v tomto věku jsou nejčastěji děti 

v udržovací léčbě ALL. Ve třetí a poslední teoretické kapitole jsou popsány možnosti a benefity 

fyzioterapie a motivační prvky, které se dají při této doplňkové léčbě využít. 

V praktické části je rozebraná metodika hodnocení a vyšetření, se kterými studie pracuje. 

Dále statisticky popisuje celou pilotní studii a shrnuje její výsledky v diskusi a závěru práce. 

 



Diplomová práce 

 

Vliv motivačních prvků v dětské fyzioterapii se zaměřením na pacienty s akutní 

lymfoblastickou leukémií – pilotní studie 

 

13 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) 

1.1 Základní charakteristika ALL 

ALL dětského věku je heterogenní onemocnění zapříčiněno zástavou diferenciace 

prekurzoru lymfocytu v kostní dřeni, který neztrácí, ale naopak posiluje schopnost proliferace. 

Nádorovou transformaci způsobuje poškození genetického materiálu jediné buňky. Klony 

dceřiných buněk nesou stejný fenotyp a genotyp jako mateřská buňka. Proto nádorová krvinka 

zpočátku uniká imunologické kontrole organismu. (Koutecký, 2002) 

Bílé krvinky se postupně dostávají z kostní dřeně do krevního oběhu a šíří se do všech 

orgánů a tkání, čímž jsou tyto tkáně zahrnuty do rozvoje nemoci (Starý, 2010). Leukemické 

buňky vytlačují zdravé krevní buňky, tím vzniká anémie (snížený počet červených krvinek), 

náchylnost k infekci (kvůli sníženému počtu zdravých bílých krvinek) a častému vzniku modřin 

(redukovaný počet krevních destiček) (Wright, 2003). 

ALL může vzniknout již v intrauterinním životě poškozením genetické výbavy buňky nebo 

v postnatálním životě přes abnormální odpověď organismu na virové a bakteriální infekce 

(Starý, 2010). 

1.1.1 Incidence ALL 

Z nádorových onemocnění, které se vyskytují v dětském věku, činí všechny druhy leukémie 

25-35 % (NCI, 2017; Koutecký, 2002; Starý, 2010). Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) 

tvoří přibližně 80% všech dětských leukémií (Koutecký, 2002) a řadí se mezi nejčastější 

závažnou nemoc u dětí (Wright, 2005). Každý rok v České republice onemocní přibližně 90 dětí 

(Koutecký, 2002). Celosvětově je incidence ALL 3-4 nové případy/100 000 dětí a rok (Wright, 

2005).  

ALL se vyskytuje nejčastěji mezi 2. - 5. rokem života dítěte, kdy je nezralý dětský imunitní 

systém zatěžován častými virovými infekty. Imunologická deregulace zvyšuje riziko vzniku 

leukémie. (Koutecký, 2002; Starý 2010) 

ALL se častěji nalézá u chlapců než u děvčat (poměr pohlaví je 1,3:1). Jejich prognóza není 

rozdílná. (Koutecký, 2002) 
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Dětí, které postihla ALL, nyní přežívá až 85% (Wright, 2005). Mezi lety 1985 a 2007  

se dětská mortalita snížila o více jak polovinu (NCI, 2017) (Obrázek 1). Tyto děti jsou ale 

v potenciálním nebezpečí dlouhodobých komplikací, které vyplývají z nemoci, ale i terapie 

(Wright, 2005; Starý, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Klinické projevy a diagnostika 

Klasickým projevem onemocnění je „leukemická trias“, která zahrnuje zvětšení 

lymfatických uzlin, zvětšení jater a sleziny pod oblouk žeberní (hepatosplenomegálie) a krvácivé 

projevy na kůži a sliznicích. Zároveň však ani jeden z těchto příznaků nemusí být přítomen. 

(Starý, 2010) 

Nemoc je často provázena únavou, nechutenstvím, horečkou a doprovodnými infekcemi. 

Třetina pacientů popisuje stěhovavé bolesti kostí a kloubů, typicky dolních končetin, a z tohoto 

důvodu i bolestivou chůzi. Diagnózu potvrzují typické kostní změny na rentgenových snímcích. 

Krevní obraz dětí ukazuje anémii, trombocytopenii a leukocytózu s nálezem nezralých blastů 

v diferenciálu bílých krvinek. Zásadním diagnostickým vyšetřením u dětí s bolestmi skeletu je 

aspirace kostní dřeně. Správné zařazení nemoci je nejdůležitějším základem pro správnou léčbu. 

(Koutecký, 2002)  

Obrázek 1 Vývoj léčby a prognózy ALL v České Republice (Starý, 2014) 
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1.2 Primární protokolovaná léčba 

ALL je chemosenzitivní nemoc, převážně se léčí ambulantně společně s krátkými, ale 

častými pobyty na lůžku. Tento typ leukémie se léčí krátkými, intenzivními bloky chemoterapie, 

chybně zvolená léčba může zapříčinit časté relapsy. (Starý, 2010; Koutecký, 2002) 

V České republice se pro léčbu ALL využívají německé protokoly BFM. Léčba se zahajuje 

týdenní předfází – izolovaným podáním prednisonu a jedné intrathekální aplikace  methotrexátu, 

jako prevence CNS leukémie. U 90 % dětí navodí rychlou reakci blastů v krvi pod 1000/µl. 

(Koutecký, 2002) 

 Tato reakce je pozitivní prognózou na vyléčení, nazývá se časnou odpovědí na léčbu  

a hodnotí se 2 týdny po úvodním podání chemoterapie. Senzitivnější metodou hodnocení časné 

odpovědi na léčbu je detekce minimální reziduální nemoci (MRN) v kostní dřeni za 1 až 3 

měsíce od zahájení chemoterapie pomocí molekulárních metod. Pomalý ústup MRN znamená 

pro pacienty vyšší riziko, naopak rychlé snižování MRN dává podnět ke kontrolovanému 

snižování intenzity léčby. (Starý, 2010) 

Dle genetické změny blastů a časné odpovědi na léčbu jsou dětští pacienti rozděleni do 

skupiny standardního (SR), středního (MR) a vysokého rizika (HR). (Koutecký, 2002; Starý, 

2010) 

Koncept léčby dětské ALL je složen ze čtyřech fází (Obrázek 2): 

 Indukční fáze – trvá 1 měsíc, dosahuje se při ní hematologické remise. 

 Fáze konsolidace – trvá několik měsíců (cca 6), zahrnuje léčbu řadou cytostatik. 

 Pozdní reindukce – opakující se indukční fáze, přibližně 6 měsíců od stanovení diagnózy. 

 Udržovací léčba – fáze, ve které děti dostávají méně intenzivní chemoterapii do doby 

nejméně 2 let od diagnostikování. Nejčastěji se podává orálně malá dávka methotrexátu 

v týdenních dávkách a 6-mercaptopurine denně. Dítě dochází v pravidelných intervalech na 

kontrolní prohlídky. (Starý, 2010; Orkin et al., 2009; Koutecký, 2002) 

 

  

 

 

Děti s vysokým rizikem leukemické infiltrace mozku podstupují preventivně intrathekální 

aplikaci methotrexátu do mozkomíšního moku a ozáření krania (Starý, 2010).  

Indukční 

Fáze  

(cca 1 měsíc) 

Fáze 

konsolidace 

(cca 6 měsíců) 

Pozdní 

reindukce 

(cca 1 měsíc) 

 

Udržovací fáze 

(do 2 let od započetí léčby) 

Obrázek 2 Čtyři fáze konceptu léčby ALL (autor, 2017) 
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Kolem 15 – 20 % pacientů prodělá v průběhu terapie relaps leukémie, většina z nich ještě 

v průběhu chemoterapie nebo po jejím skončení. Relaps nastává nejčastěji v kostní dřeni, a proto 

se v jeho následné léčbě využívá transplantace kostní dřeně. Mezi mimodřeňové projevy 

leukemie patři leukemická infiltrace centrálního nervového systému a infiltrace varlat. Příčinou 

je malá propustnost hematoencefalické a hematogonadální bariéry pro cytostatika, která tak 

pronikají do těchto orgánů v nedostatečných koncentracích. Relaps může vzniknout několik 

měsíců nebo i let od iniciální diagnózy. (Starý, 2010) 

1.3 Podpůrná léčba 

Při diagnostikování ALL jsou hlavními klinickými problémy důsledky metabolických 

poruch sekundárně vzniklé rozpadem leukemických buněk, narušenou hematopoézou vedoucí 

k patologickému rozložení krevních elementů a leukemické infiltraci do různých orgánů. 

Začátek chemoterapie může rozdráždit již vzniklé poruchy a vést k přídatným obtížím obsahující 

hlavně myelosupresi, zvýšené riziko infekcí a poškození sliznic. (Orkin et al., 2009) 

Podpůrná léčba předchází či reaguje na tyto komplikace způsobené hematoonkologickou 

terapií. Zahrnuje symptomatickou léčbu bolesti, tlumení nežádoucích účinků (indikace 

antiemetik), preventivní léčbu pomocí antibiotik, antimykotik, substitucí a podporou růstovými 

faktory a v neposlední řadě nutriční podporou. (Štefánek, 2011) 

1.4 Doplňková léčba 

1.4.1 Rehabilitace a fyzioterapie 

Evropský standard péče o onkologické děti (SIOPE, 2009) ustanovil rehabilitaci jako 

důležitou součást onkologické léčby, která se indikuje hned po stanovení diagnózy po celou 

dobu, kdy je dítě hospitalizováno. 

Rehabilitace musí pokračovat dále v domácím prostředí během, i po ukončení léčby.  Je 

zásadní pro předcházení pozdních léčebných následků, nejen v rovině fyzické, ale i psychické, 

duchovní a sociální, protože všechny tyto prvky se navzájem ovlivňují. Cíle fyzioterapie jsou 

individuální dle potřeb jedince. Snahou je dosáhnout fyzioterapií funkční normy, či její úpravy, 

popřípadě kompenzace. (Koutecký, 2002) 

Hlavními rehabilitačními postupy jsou fyzioterapeutická intervence, fyzikální léčba  

a rehabilitační ošetřovatelství tzn. funkční polohování a funkční manipulace (Kolář et al. in 

Koutecký a kol., 2004). 
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Fyzioterapie se řadí mezi nefarmakologickou léčbu během ALL, která může ovlivnit  

a zlepšit pocit únavy, délku spánku, soustředěnost a schopnost relaxace (Yeh et al., 2011). 

Společně se zlepšením pohybových funkcí a psychologického stavu dochází k pozitivnímu 

ovlivnění celkové kvality života (Bancroft, 2003). 

Gohar et al. (2011) ve své studii demonstroval, že fyzioterapie je vhodná již v prvních  

6-7 měsících od začátku léčby ALL, během hospitalizace i v domácí péči. Rodiče dětských 

pacientů hodnotí, že fyzioterapie pomohla jejich dětem zachovat si svalovou sílu během 

chemoterapie a být více aktivní ve svém volném času na hraní. 

1.4.2 Psychologická intervence 

Nádorové onemocnění je vždy velkou zátěží pro samotného pacienta a jeho blízké tzn. 

nejčastěji rodiče, sourozence, prarodiče (Koutecký, 2002).  

Studie Sheriefa et al. (2015) odhaluje významně nízké sebevědomí u cca 85 % dětských 

pacientů s ALL a vysoké hodnoty psychologického stresu u jejich rodičů. Stres rodičů koreluje  

s vnímáním bezmoci, namáhavým citovým propojením s jejich dítětem, vnímáním různých 

omezení, depresivním laděním, slabým vztahem se svým partnerem a vysokou sociální izolací.  

Dítěti i jeho příbuzným by se mělo dostat psychologické péče nejen od psychologických 

odborníků, ale i od celého zdravotnického týmu. Základními prvky, které by měli dodržovat 

všichni zdravotníci, jsou: 

 Dostatečně vysvětlovat léčbu a průběh terapie rodičům, dítěti i dalším blízkým dle jejich 

věku a intelektu. 

 Nastavit otevřenou a upřímnou komunikaci s pacientem. 

 Vytvářet bezpečnou a důvěryhodnou atmosféru pro kladení otázek. 

 Zapojovat a informovat ideálně oba rodiče. 

 Komunikovat s pochopením a porozuměním. (Koutecký, 2002) 

Hoskovcová (2009) popisuje prvky psychosociální intervence, které by měly vést dětského 

pacienta k: 

 Pomoci dětskému pacientovi, aby se stal aktivním spolupracovníkem na svém uzdravení 

a udržení stávající kvality života.  

 Pomoci pacientovi ve vypracování reálných plánů, perspektiv a životních cílů do 

budoucna. Plány mohou být dlouhodobě zaměřené, ale i docela spontánní, např. něco 

vyrobit, namalovat, někomu napsat atd. 
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 Pomoci dětskému pacientovi k nalezení sebedůvěry ve vlastní schopnosti, i když nemocí 

omezené, a zplnomocnění pacienta ke spolupřevzetí zodpovědnosti za svůj život, aby jen 

pasivně nepřijímal závislost na druhých lidech.  

 Pomoci dítěti v posílení a udržení sociálních kontaktů i přes nepříznivé podmínky 

onkologického onemocnění.  

 Pomoci celé rodině v posílení vzájemných vztahů, ke kongruentní komunikaci  

a zdravému zvládání zátěžových situací.  

 Pomoci nemocnému i jeho rodině vytvořit bezpečnou atmosféru, ve které si dovolí tuto 

zátěž plně prožít, projevit vztek, lítost, strach a další pocity s ní spojené k ujasnění situace  

a nastavení zdravé strategie zvládání. 

1.4.3 Duchovní intervence 

Studie Darby et al. (2014) identifikovala jako duchovní potřeby u pacientů s ALL 

zodpovídání osobních otázek, vztahy, vstřícné přístupy od blízkých lidí i zdravotníků a přívětivé 

prostředí. Mezi náboženské potřeby zařadila naději, vnitřní sílu, rituály, propojenost, využívání 

světového rozhledu.  

Společně s diagnózou ALL mohou přijít zkušenosti prožívání ztráty „normálnosti“, ztráty 

fyzické vitality, vztahů, vážení si svého těla a zborcení cílů do budoucna. Je proto důležité 

poskytovat vhodné a neustále se opakující hodnocení duchovních a náboženských potřeb, zvláště 

od zdravotníků, kteří mohou díky svojí důvěryhodnosti takové hodnocení provozovat. (Hart, 

Schneider, 1997) 

Duchovní pohledy ovlivňují způsob, kterým si jednotlivci interpretují významy těžkých 

událostí, skrz vyrovnané vnímání sebe sama ve vztahu k ostatním, sebereflexi a vnitřní 

hodnocení. Takový mechanismus je viděný jako efektivní a často využívaný během prožívání 

bolestí a strádání (Epstein, 2004). 

Každá příležitost, kterou lze využít jako gesto laskavosti a vlídnosti, může přinést pozitivní 

změnu do pacientova rozpoložení a zlepšit tak dětské vnímání propojení, naděje, vnitřní síly  

a odvahy. Nastavuje se tím i kultura budování komunity, která je pro pacienty cenná. (Darby  

et al., 2014) 

Duchovní péče může zahrnovat využití jednoduchých terapeutických metod, které jsou 

blízké každodennímu životu pacientů jako je např. hudba a umění (Purow et al., 2011).  
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1.4.4 Sociální intervence 

Sociální otázka nádorového onemocnění je u dítěte velmi závažnou, protože jsou na začátku 

svého života. Je důležité myslet tedy nejen na to, aby se dítě vyléčilo, ale aby dokázalo dále žít 

plnohodnotný život ve společnosti. (Koutecký, 2002) 

Dítě potřebuje podporující vztahy, díky kterým má vůli bojovat proti nemoci, ze stran 

zdravotníků, blízkých přátel a rodiny (Woodgate, 2006). 

Vaux (1990, in Woodgate, 2006) klasifikuje sociální podporu na třech dimenzích: 

 Podpora sítí vztahů, skrz které může jednotlivec přijímat pomoc v rámci boje s těžkostmi 

nemoci a dosahování svých osobních cílů. 

 Podporující jednání či aktivity, kterými může jednotlivec pomáhat druhým. 

 Subjektivní ohodnocení a ocenění sítí vztahů a aktivit. 

V rámci resocializace dítěte se musí myslet na oblasti školní docházky, volbu povolání, 

začlenění se do společnosti vrstevníků, tvoření zájmů, partnerský vztah a zakládání rodiny. Dítěti 

by se neměly zakazovat aktivity a běžné činnosti, které měl i před léčbou jako je škola, kontakty 

s kamarády, zájmy aj.  (Koutecký, 2002) 

1.5 Krátkodobé následky onkologické léčby  

Onkologická léčba je velmi účinná, ale nese i velká rizika zejména akutních toxických 

komplikací. Při zahájení léčby jsou děti ohroženy renálním selháním, krvácením do mozku, 

bakteriálními sepsemi i systémovými mykózami. (Starý, 2010) 

Mezi časté akutní obtíže, které souvisí s nemocí i léčbou, patří nevolnost, zvracení, 

mukositidy, alopecia, ztráta hmotnosti, akné, krvácivost, infekce a změna ve vnímání těla 

(Stevens et al., 2004). 

Během hospitalizační léčby se může vyskytnout únava, imunosuprese, anorexie, 

neschopnost se soustředit a pomalejší schopnost fyzického zotavování (Hinds et al., 2007). 

Únava je nejintenzivnější v prvních pár dnech po chemoterapii a poté pozvolně klesá  

či kolísá do další dávky chemoterapie (Yeh et al., 2011). Spánek je běžně zkrácený o 20-25 %, 

v intenzivní fázi léčby až o 54 % (Hageman, 1981). 

Dalším krátkodobým následkem mohou být periferní neuropatie, které jsou způsobeny 

chemoterapií. Manifestují se jako bolestivé dysestezie, dlouhotrvající senzorická ztráta bolesti, 

teploty a propriocepce (horší pro dolní končetiny než horní), potlačení hlubokých šlachových 

reflexů související se senzorickou poruchou, obtížnosti s balancí a koordinací a slabostí aker. 

(Windebank and Grisold, 2008) 
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1.6 Pozdní následky onkologické léčby 

Tato kapitola popisuje nejčastější pozdní následky, které mohou nastat po léčbě ALL 

v různých systémech organismů a ovlivňující rozdílné funkce. 

Obecně může dlouhodobě přetrvávat únava, nespavost a bolesti (Blaney et al., 2013).  

Po ukončení léčby zůstává riziko ohrožení nádorovým procesem, které zahrnuje recidivu 

původního nádoru nebo vznik sekundárního nádoru (Hrstková et al., 2001). 

1.6.1 Poruchy muskuloskeletálního systému 

Děti po léčbě ALL mají vyšší riziko pro rozvoj kostního, kloubního a svalového postižení, 

mezi které patří v první řadě aseptická nekróza, osteoporóza (Keslová, 2013), dále bolest, 

osteopenie, zlomeniny a kontraktury (Wright et al., 2003), snížená svalová síla (Wright et al., 

2005; Nes set al., 2015), muskulární atrofie, která je přisuzovaná abnormální proteinové syntéze, 

rozpadem proteinů a potenciálně také zánětu (Ness, 2015), porušená hrubá a jemná motorika, 

snížený energetický výdej (Hrstková et al., 2001), omezená hlezenní dorziflexe a kolenní 

extenze, které jsou obě důležité pro chůzi (Marchese et al., 2004; Wright, 2003) a zvýšené riziko 

plantigrádní kontraktury v hlezni (Hartman et al., 2009). 

Léčba chemoterapií společně s glukokortikoidy může způsobit osteopenii/osteoporózu, která 

se prohlubuje v kombinaci s hypogonadismem (Keslová, 2013). 

Deset procent dětských pacientů má osteoporózu už v době, kdy jim je diagnostikovaná 

ALL, 67 % a více pacientů ji mají v průběhu terapie a u některých pacientů může přetrvat až  

20 let po ukončení léčby (Haddy et al., 2001). Snížená densita kostí způsobuje zároveň i zvýšené 

riziko zlomenin (Hartman et al., 2009; Ness, 2015). Preventivně se doporučuje podávání 

vitaminu D a kalciových doplňku stravy při dlouhodobé kortikoterapii, v závažnějších případech 

se osteoporóza léčí bifosfonáty (Keslová, 2013).  

Pacienti s ALL mají vyšší riziko manifestace aseptické osteonekrózy, riziko je 6,2násobně 

větší než u zdravých jedinců.  Náchylní jsou hlavně pacienti v adolescentním věku, incidence  

u dětí nad 10 let je 2 – 5 %. Projevuje se bolestí v postižené oblasti. Nejčastěji postiženým 

kloubem je kyčel, koleno, dále rameno a čelist. Analgetická léčba spočívá v odlehčení postižené 

oblasti, následně se řeší ortopedickým zákrokem. (Keslová, 2013) 

Marchese et al. (2004) popisuje ohrožení dětí s ALL sníženou svalovou sílou a sníženou 

funkční mobilitou v porovnání s jejich vrstevníky, kvůli periferní neuropatii způsobené 

vinkristinem. Klinické známky neuropatie způsobené vinkristinem zahrnují ztrátu reflexu 

achillovy šlachy, následovanou oslabením dalších hlubokých šlachookosticových reflexů  
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a senzorickými poruchami např. parestezie a mravenčení (Reinders-Masselinik et al., 2000), 

které také přispívají k nestabilitě a poruše rovnováhy (Wright et al., 2005). 

Zároveň však je toto riziko sníženo, pokud se dítě věnuje pohybové aktivitě, kdy tyto limity 

mohou být odstraněny či zlepšeny (Marchese et al., 2004). 

Ness et al. (2015) popisuje poškození pasivního rozsahu v hlezenním kloubu do dorzální 

flexe, snížení proximální svalové síly, zhoršení motorických funkcí a celkové fyzické kondice, 

která se objevuje již u nově diagnostikovaných dětí s ALL. Snížená proximální svalová síla 

může být způsobena léčbou kortikoidy a sníženou pohybovou aktivitou (Gohar et al., 2011). 

Následkem nemoci i léčby se rozvíjí funkční změny hybného systému, které vedou 

k reflexním změnám kůže, svalové tkáně a v oblastech kloubu. Pro fyzioterapeutickou intervenci 

je vhodné vyšetřit jednotlivé oblasti a výsledky zahrnout do cílů léčby. Často se vyskytují 

hyperalgické zóny, poruchy posunlivosti v okolí jizev, svalové hyperony, svalové dysbalance, 

kloubní blokády aj. (Kolář a kol. in Koutecký a kol., 2004) 

Všechny tyto sekundární komplikace, které vznikají většinou léčebnými procedurami, 

mohou vést ke každodenním limitům a omezením (Marchese et al., 2004). 

1.6.2 Endokrinopatie 

Chemoterapie má dopad na produkci jednotlivých hormonů včetně růstového hormonu, 

který přímo ovlivňuje přestavbu a růst kostí a obratlů. Při poruše jeho sekrece může docházet ke 

snížení finální výšky jedince. Dalším následkem léčby může být hypogonadismus a infertilita. 

(Keslová, 2013) 

1.6.3 Poruchy kardiorespiračního systému 

Dítě je po léčbě ohroženo vznikem kardiomyopatie, hypertenze a poruchy metabolismu 

lipidů, dále mohou vzniknout i změny cév a urychlení procesu aterosklerózy. Rizikovým 

faktorem je i obezita, která vzniká v důsledku snížené aktivity. Obezita podporuje změny 

v kardiovaskulárním systému, včetně urychlení procesu pro vznik ischemické choroby srdeční 

v dospělém věku. (Hrstková et al., 2001) 

Methotrexát může způsobit svou toxicitou pneumonitidu a plicní fibrózu, děje se tak u 1 % 

dětí (Klener, 1996). 
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1.6.4 Poruchy metabolismu 

Mezi pozdní komplikace po léčbě ALL se řadí metabolický syndrom, který zahrnuje 

obezitu, hypertenzi, dyslipidémii a inzulinovou rezistenci. Metabolické změny se ukazují ve fázi, 

kdy jsou děti ještě stále v terapii, v tzv. udržovací fázi. Jedná se o dobu od dvou do tří let, kdy 

pacienti dostávají dávky kortikosteroidů. (Esbenshade et al., 2014; Nes set al., 2015) 

Hrstková et al. (2001) zhodnotila soubor 156 dětí po léčbě nádorových onemocnění  

a zjistili, že 52 % dětí se nachází v hodnotách BMI mezi 25. - 75. percentilem. Nad  

75. percentilem se nachází 29 % dětí, z toho 14 % nad 90. percentilem a 6 % dětí se nalézá nad 

97. percentilem. V hodnocení dle diagnóz byly děti po léčbě ALL největší skupinou s vyšším 

BMI. 

1.6.5 Neurologické poruchy a poruchy psychosociálních a kognitivních 

funkcí 

Neurotoxická léčba může v pozdějším období způsobit epilepsie, leukoencefalopatie  

a atrofie mozku. Na CNS působí nejvíce toxicky intrathékální aplikace cytostatik a radioterapie 

CNS, v další řadě i jiná cytostatika a imunosupresiva. (Keslová, 2013) 

Ve zvýšené míře se tak projevují specifické poruchy učení, poruchy paměti (zejména 

krátkodobé), poruchy pozornosti, poruchy soustředění a kognitivní deficity (Keslová, 2013; 

Wright et al., 2005). 

Zranitelnějšími pacienty pro pozdní následky neurotoxických účinků léčby jsou dívky a děti 

předškolního věku (Waber, Tarbell, 1997). 

Přesto, jak popisuje Hrstková et al. (2001), většina dětí nemá problém se studiem základní, 

střední i vysokoškolské úrovně. Zjistila, že, pokud se objevují problémy, tak jsou často z oboru 

matematiky a v paměťovém učení. Děti po léčbě ALL mají o něco nižší IQ v porovnání s jejich 

sourozenci. 

1.7 Kvalita života u pacientů s ALL 

Díky zvýšení účinnosti léčby se dostala otázka kvality života do popředí výzkumných zájmů 

(Hartman et al., 2009).  

„Definice kvality života v podstatě neexistuje… V konkrétní situaci onkologického 

onemocnění jde o minimalizaci vlivu nemoci, léčby a jejich následků na celkový rozvoj dítěte tak, 

aby se dítě vyrovnalo svým zdravým vrstevníkům, aby se jeho budoucí život nelišil od běžné 

životní normy a byl pokud možno po všech stránkách plnohodnotný (Koutecký, 2002, s. 80).“ 
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Odpovědi na otázku kvality života můžeme hledat i v konceptech a studiích osobností 

humanistických psychologů Karla Rogerse a Abrahama Maslowa. Rogers zastával myšlenku, že 

lidé směřují k naplnění svého potenciálu (seberealizace) a to je tou tažnou silou za lidskou 

přirozeností. Maslow souhlasí s Rogersem, ale udává, že seberealizace je motivující až tehdy, 

kdy jsou naplněné základní potřeby dle pyramidy potřeb (Obrázek 3). (Atkinson et al., 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivní léčba pozdních následků nejen chemoterapie, které ovlivňují zásadně život 

pacientů, tak může výrazně zlepšovat kvalitu života. Yeh et al. (2011) tento výrok potvrzuje ve 

studii o ovlivňování únavy, což je jeden z nejfrekventovanějších symptomů, které zažívají děti 

s onkologickou diagnózou. 

Dle výzkumu Martlewa (1996) mohou všechny fyzické i psychické symptomy ovlivnit 

kvalitu života jedinců se závažnou nemocí. Výsledky odhalily, že zvýšená fyzická aktivita  

a pozitivní psychologická podpora byly největšími ukazateli kvality života pro pacienty. 

Fyzioterapie byla vnímaná v 90 % případů jako přínosná. 

Marchese et al. (2004) našel korelaci mezi schopností chůze a kvalitou života. Vyhodnotil 

spojitost mezi sílou hlezenních extenzorů a aktivitou, která byla měřena testem TUDS (Timed 

Up and Down Stairs) tzn výstupu a sestupu 12 schodů a vzdáleností, kterou uběhnou/ujdou za  

9 minut. Děti, které měly lepší a efektivnější schopnost chůze do schodů, uváděly méně 

problémů, což potvrzovala i sdělení od rodičů při měření kvality života dětí. 

Rehabilitace, specificky fyzioterapie, se snaží minimalizovat některé důsledky nemoci a její 

léčby. Zlepšuje tím kvalitu života nezávisle na prognóze pacienta (Bancroft, 2003). 

Obrázek 3 Maslowova pyramida potřeb (Franěk, 2017) 
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Snahou rehabilitace je i znovunastavení psychosociální rovnováhy což zahrnuje zajištění 

možnosti vzdělávání, pracovního zařazení, rozvoje zájmů, založení rodiny a celkově dosažení 

kvalitního života. Sociální sféra a vztahy zásadně ovlivňují kvalitu života (Koutecký, 2002). 
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2 Vymezení vývojového období předškolního  

a mladšího školního věku 

2.1 Charakteristika dítěte předškolního věku 

Předškolní vývojové období je klasifikováno od 3 do 6-7 let věku dítěte (tzn. do nástupu 

dítěte do školy).  Nazývá se také „období otázek“, „období mateřské školy“ nebo „první období 

vzdoru“. (Vágnerová, 1997) 

Rozvoj intelektu probíhá v rámci procesu učení, kdy si dítě dokáže zapamatovat specifické 

činnosti a použít je v případě potřeby např. sebeobsluha v oblékání, zavazování bot, hygienické 

návyky. Jeho kognitivní funkce jsou stimulovány prostředím, zdokonaluje své zrakové  

i sluchové vnímání. Toto období souvisí i s rozvojem a aktivním používáním řeči. (Krejčíková, 

1982) 

Velmi zásadní je pravidelný režim s důrazem na pravidelný rytmus spánku a bdění, jídla, 

zábavy a odpočinku (Kuric, Vašina, 1987). 

2.1.1 Psychomotorický vývoj a hra u dětí předškolního věku 

V předškolním věku se dokončuje myelinizace pyramidových drah, postupně uzrávají 

funkce mozečku a společně s ním i schopnosti rovnováhy, jemná motorika a řeč. Dozrávají  

i korové funkce. (Kolář et al., 2009) 

Děti v této fázi přibývají na výšce i váze a pomalu se stávají schopnějšími dokonalejší 

motorické koordinace a obratnosti a zvládají už náročnější pohybové dovednosti např. jízda na 

kole, bruslení, plavání. (Čačka, 2000) 

Mezi rovnovážné schopnosti patří výdrž ve stoji výkročném se zavřenýma očima až po stoj 

na jedné noze se zavřenýma očima. Děti dokážou chodit do schodů i ze schodů se střídáním 

nohou bez držení. Zdokonalují se v házení a chytání míče. (Kolář et al., 2009) 

Zlepšuje se i jemná motoriky, vyvíjí se koordinace drobných svalů prstů (Čačka, 2000). 

Typickým je velký rozsah pohyblivosti v kloubech podmíněný laxností vazivového aparátu 

(Kolář et al., 2009). 

Hra je celkově pro dítě nejpřirozenější činností, kterou se zaměstnávají během prvních let 

života. Pomocí hry se učí poznávat sebe, svoje okolí, rozvíjejí sociální kontakty s dětmi. 

Charakter hry je ovlivňován psychomotorickým vývojem. Ve věku od 2 do 7 let je pro děti 
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charakteristická symbolická hra, kdy dítě využívá symbolické předměty (hračky) k vyjádření 

reality, napodobování skutečnosti a fantazie. (Chaloupková, 2010) 

V předškolním věku dochází k rozvinutí hry na úroveň společenskou (asociativní). Herní 

aktivity se děti účastní ve skupině a v určitých krocích si pomáhají. Začíná se projevovat 

soupeřivý styl chování mezi dětmi. (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

Ve hře se v tomto období začínají ukazovat intersexuální rozdíly, tedy odlišnosti ve hře 

dívek a chlapců (Šimíčková Čížková a kol., 2005). 

Přes společné činnosti, jako jsou hra, soutěž či jiná zájmová aktivita, se utužují vztahy mezi 

jednotlivci a díky jejich spolupráci dítě dokáže dosahovat vyšších cílů. (Čáp, Mareš, 2007) 

2.1.2 Kognitivní, sociální a emocionální vývoj dětí předškolního věku 

Děti stále lépe spolupracují ve hře a postupně jsou schopné soutěživých a stolních 

společenských her. Umí se zapojovat do her se stálou tematikou, dodržováním pravidel  

a používání symbolů. Citová nestálost se průběžně zlepšuje, vyskytuje se méně úlekových reakcí 

např. při odchodu matky. Děti dodržují normy, které se osvojily a poslouchají příkazy, které jsou 

směřovány i na celou skupinu. (Kolář et al., 2009) 

Do úhlu zájmu se dítěti dostává poznávání vztahů a souvislostí věcí kolem něj, využívá 

k tomu analýzu, syntézu, srovnávání, třídění nebo zobecňování (Wedlichová, Heřmanová, 2008).  

Vývojově se mění i potřeba dítěte navazovat nové vztahy mimo rodinné prostředí, ale 

rodina stále zůstává nejdůležitější jednotkou společenského vývoje dítěte. Zlepšuje se 

v samostatnosti a zapojuje se do her a komunikace s vrstevníky. Dítě si začíná uvědomovat svou 

vlastní důležitost a snaží se zapojit do společné činnosti např. pomoc v domácnosti, plnění 

menších úkolů. (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

Dle Hoskovcové (2009) socializace úzce souvisí s emočním vývojem dítěte a vývojem jeho 

sebepojetí. Mezi vrstevníky, kteří se stávají cílovou skupinou, se formují pozdější přátelské  

a partnerské vztahy. Sourozenci spolu často bojují o pozici v rodině, ale v zátěžové situaci si jsou 

oporou. 

Prohloubení a rozšíření citových vztahů umožňuje především hra, která uspokojuje a ve 

které zažívá jeden z nových citů - radost. Projevuje se smíchem a velkou tělesnou aktivitou. 

S citovým rozvojem souvisí i začátek chápání morálních kvalit a rozpoznávání, co je dobré a co 

je špatné. K pochopení vede výchovně hra, společně s pohádkami, kde je zlo potrestáno, a dobré 

skutky jsou odměněny. (Vágnerová, 1997) 
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Dítě si osvojuje, co smí a nesmí, co je správné a nesprávné, postupně si rozvíjí etické cítění. 

Dítě touží po pochvale, naopak prožívá pocit viny při potrestání. Pro vývoj vyšších citů má 

zásadní význam vzor dospělého. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 

Důležitou roli má v socializaci i sociální učení. Děti se pomocí nápodoby učí a osvojují 

společné činnosti, navazování mezilidských vztahů a formování sociálních rolí (Čáp, Mareš, 

2007). 

2.1.3 Vývoj fantazie a představivosti u dětí předškolního věku 

V předškolním věku dítě vnímá svět kolem sebe svým vlastním způsobem, tak aby mu 

mohlo rozumět. Dítě využívá svou fantazii, často spojuje skutečný svět se svými představami. 

Převládá u něj tzv. magické myšlení nad realitou, dítě si vysvětluje pro něj nepochopitelné věci 

pomocí nadpřirozených sil a i s neživými věcmi si hraje jako se živými. (Wedlichová, 

Heřmanová, 2008) 

Vybavování si představ je již plynulejší, dítě již dokáže vyprávět pohádku či popisovat svůj 

zážitek. Rozvíjí se fantazijní představy. Představivost se promítá do námětových her (hry na 

něco) ale i do reálných životních situací. Pomocí fantazijních představ si dítě vysvětluje realitu. 

Představy mohou být tak živé, že je dítě často považuje za realitu. (Šimíčková Čížková a kol., 

2005) 

2.1.4 Motivace u dětí předškolního věku 

Pro dítě předškolního věku je hra významným socializačním a motivačním činitelem, je jeho 

základní psychickou potřebou (Šimíčková Čížková a kol., 2005). Dítě má potřebu již něco 

zvládnout a chce se prosadit a ukázat své kvality (Vágnerová, 2000). Dokáže reagovat na 

postupnou motivaci, je dobré zadávat jednodušší úkoly, zvládá práci kratšího charakteru 

(Langmeier, Krejčířová, 2006). 

2.2 Charakteristika dítěte mladšího školního věku 

Období mladšího školního věku se datuje okolo vstupu dítěte do školy, tzn. od cca 6 až 7 let 

a končí v 11 let, kdy se objevují první známky pohlavního dospívání (Šimíčková Čížková a kol., 

2005). 

Období je někdy nazýváno fází píle a snaživosti (Vágnerová, 2005).  
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Dále se označuje jako věk střízlivého realismu. Děti se snaží porozumět okolnímu světu,  

a jakým způsobem funguje. Tyto rysy se projevují v mluvě, kresbách, četbě i ve hře. (Langmeier, 

Krejčířová, 2006) 

Ze začátku této fáze je dítě zpravidla závislé na autoritě tzv. naivní realismus, čím je starší, 

tím se jeho přístup stává kritičtějším tzv. kritický realismus (Šimíčková Čížková a kol., 2005). 

2.2.1 Psychomotorický vývoj a hra u dětí mladšího školního věku 

Psychomotorický vývoj je již plynulejší než v minulém období, rovnoměrně rozložen ve 

všech oblastech. Větší akcelerace vývoje je vidět u dívek. Růst těla je po vstupu do školy ještě 

zrychlený, ale zpomaluje se společně s přírůstky hmotnosti kolem 8. roku. (Šimíčková Čížková  

a kol., 2005) 

Dítěti se stále zlepšuje jemná a hrubá motorika, i v návaznosti na školní docházku. Pohyby 

se stávají cílenějšími, rychlejšími, přesnějšími a důraznějšími. Dítě se zlepšuje v uvědomování si 

schématu svého těla a orientuje se v prostoru. Rozvíjí se senzomotorická koordinace ruka – oko  

i motorická koordinace celého těla. (Čačka, 2000) 

Od nástupu do školy už dítě dokáže stát na jedné noze i se zavřenýma očima, i na špičkách. 

Zvládne přejít šikmou plochu nad zemí, seskočí ze židle bez držení. Pokouší se skákat přes 

švihadlo. Rychle běhá, pohyby jsou již koordinované. Může přetrvávat nakloněný trup dopředu. 

(Kolář et al., 2009) 

V této fázi se posiluje odolnost organismu, zvětšuje se objem srdce, hmotnost mozku, 

zdokonaluje se vegetativní regulace, zvětšuje se rychlost vedení vzruchu nervy, zdokonaluje se 

činnost svalů a pohyblivost v kloubech. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 

Dítě má obecně z pohybové aktivity radost. Je pro něj vhodná pro uvolnění psychického 

napětí. V tomto období se děti začínají zajímat o různé druhy sportů. (Šimíčková Čížková a kol., 

2005) 

2.2.2 Kognitivní, emocionální a sociální vývoj dětí mladšího školního věku 

Chuť po poznání se stále zvyšuje. Dítě nebaví pasivně přijímat informace, ale chce se všeho 

účastnit, pochopit souvislosti, při tomto jevu je pozorné, vytrvalé a zvídavé. (Šimíčková Čížková 

a kol., 2005) 

Z bezděčného vnímání předškolního věku se rozvíjí záměrně organizovaný proces. Dítě 

dokáže vnímat cíleně a ne pouze nahodile. Kvalita dětského vnímání je podmiňována úrovní 

poznávacích procesů, poznatků, prožívání i motivací. (Čačka, 2000) 
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Dochází k postupnému rozvoji pozornosti. Stabilita pozornosti postupně narůstá a úzce 

koresponduje s motivací a tím, co dítě zajímá. (Vágnerová, 2000) 

Pro nejmladší školáky je vhodné pestré, střídající se formy práce, povzbuzení a pochvaly, 

propojování s relaxačnímí chvilkami či cviky, zařazování herních prvků a různorodých např. 

vyučovacích metod (Šimíčková Čížková a kol., 2005).  

Vůlí ovládaná záměrná pozornost je pro děti stále dosti vyčerpávající. Při využití 

vizualizace předávané informace je výhodou delší získání pozornosti. (Čačka, 2000)  

Období mladšího školního věku vede děti k emocionální vyrovnanosti a sociální obratnosti, 

hlavně díky vyzrávání centrální nervové soustavy (Čačka, 2000). Typické je ustupování 

emocionální lability a impulzivity, společně s oslabováním egocentrického vnímání a zvyšování 

schopnosti seberegulace (Šimíčková Čížková a kol., 2005). U dítěte mladšího školního věku 

převažuje prožívání dobré nálady (Čačka, 2000). 

Dítě se rozvíjí v emočním porozumění a začíná chápat širokou škálu citů a jejich kvalitu, 

rozezná skrývání emocí a modulaci jejich výrazů. Citová stránka zásadně ovlivňuje úspěšnost  

a spokojenost dětí mladšího školního věku. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 

Důležitými prvky emoční komunikace jsou pro děti empatie, sdílení, pochopení konfliktů  

a poskytnutí sociální opory. Pro naplnění těchto potřeb je stále nejdůležitější rodina, je zásadní 

součástí dětské identity. (Vágnerová, 2005) 

Rodinná atmosféra je pro dítě zdrojem pocitu pohody, bezpečí, štěstí a pomoci. Dítě se 

bezděčně i vědomě snaží napodobovat svoje rodiče. (Čačka, 2000) 

Dítě je socializováno nejen v interakci s okolními lidmi (rodiči, vrstevníky, učiteli aj.), ale 

 i vlastním sebepojetím, nebo-li „teorií o sobě“. Obě oblasti ovlivňují to, jak přijímá a vysvětluje 

informace získané z každodenního života. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 

Pocit úspěšnosti je pro dítě zásadní v pojetí hodnoty vlastního „já“ (Šimíčková Čížková 

 a kol., 2005). Škola významně předurčuje budoucí sociální roli a pozici každého žáka, protože 

míra úspěšnosti ve školních dovednostech dítěti udává základ pro budoucí volbu jeho povolání 

(Vágnerová, 2000). 

2.2.3 Představivost a fantazie u dětí mladšího školního věku 

Představivost neboli schopnost vybavit si dřívější vjemy, je u mladšího školáka na nejlepší 

úrovni. Dítě již dokáže odlišit skutečnost a fantazii a víc žije realitou. Přesto se do světa představ 

rádo vrací a to formou hry nebo fantazie. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 
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Nejdříve děti využívají získané zkušenosti a názorné jevy, mezery ve znalostech vyplňují 

vlastními úvahami. (Čačka, 2000) 

Fantazie je více transformována do úmyslné a účelné představivosti, která se ve škole 

rozvíjí. Jedná se o zásadní změnu představ, kdy se z bezděčných představ vyvíjí záměrně 

vyvolané potřebné představy. (Šimíčková Čížková a kol., 2005) 

Paměť se neustále zdokonaluje. Dítě dokáže zapojovat záměrné zapamatování, racionální  

a logické úsudky. Důležitou roli hraje vedení učitelem či jinou autoritou. (Šimíčková Čížková  

a kol., 2005) 

2.2.4 Motivace u dětí mladšího školního věku 

Dobrý výkon u mladších školáků může být ovlivněn motivací, která přichází zvnějšku např. 

povzbuzení, pochvala, známka, úsměv, dotek, obdiv, odměna (Šimíčková Čížková a kol., 2005). 

Langmeier a Krejčířová (2006) poukazují na studie, které tvrdí, že výkonová motivace je sama  

o sobě projevem inteligence dítěte. Raná výkonová motivace a zájem o úkoly jsou předpokladem 

pro budoucí inteligenci. 
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3 Dětská fyzioterapie a její komplexita u pacientů s ALL 

Rehabilitace a fyzioterapie je nedílnou součástí celistvé péče o onkologické pacienty (Kolář 

et al. in Koutecký a kol., 2004), tím spíš u dětského pacienta, který potřebuje ke svému 

správnému psychomotorickému rozvoji různorodou pohybovou aktivitu (Šimíčková Čížková  

a kol., 2005). 

Obecně všechny děti potřebují kvalitní spontánní volný pohyb ve velkém množství a účast 

na soutěživých sportovních aktivitách jako podklad pro budoucí dobrý zdravotní stav 

v dospělosti. Podklady spočívají v optimálním vývoji pohybového systému, navýšení 

kardiopulmonální výkonnosti a vyšší inzulinové senzitivitě. (Máček, Radvanský, 2011) 

Mezi priority rehabilitační léčby patří: 

 Adaptace organismu na poruchy nebo omezení funkce pohybového systému. 

 Prevence pozdních či následných funkčních změn se zaměřením na pohybový aparát. 

 Přispění k úspěšné regeneraci organismu jako celku. 

 Stabilizace emoční a psychosociální stránky pacientů (a jejich rodičů). 

 Zabezpečení co nejvyšší možné kvality života pacienta i jeho rodiny. (Kolář et al. 

 in Koutecký a kol., 2004) 

Fyzioterapeut může nahrazovat prostředky pomoci např. v úlevě bolesti (k tomu se využívá 

i TENS proudy nebo teplo/chlad) a naučit pacienta nebo jeho rodiče, jak si efektivně pomáhat při 

běžných denních činnostech. (Bancroft, 2003) 

Všechny děti, i ty s onkologickou léčbou, mohou pouze benefitovat z pohybové aktivity  

a fyzioterapeutické intervence. Hlavním cílem pohybového programu a fyzioterapie u dětí je 

prevence vyžadující pravidelné opakování a takový typ intervence, které dítě i celou rodinu 

zaujme a díky tomu si ji zabuduje do denního režimu. (Marchese et al., 2004) 

3.1 Indikace a kontraindikace 

3.1.1 Indikace 

Studie potvrzují, že cvičení pro pacienty s onkologickou léčbou je vhodné a bezpečné 

(Baumann, Bloch, 2012) a dětští pacienti nemají s intenzivním cvičebním programem 

v udržovací fázi léčby větší problémy (Gohar et al., 2011; Yeh et al., 2011). 
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Indikací je onkologická léčba ALL jako taková, protože nepříznivě ovlivňuje 

neuromuskulární i další systémy organismu (viz kapitola 1.5 Krátkodobé následky onkologické 

léčby). 

U dětských onkologických pacientů se objevují i s delším časovým odstupem funkční 

poruchy hybného systému, které jsou indikací pro fyzioterapii. Uváděno je: 

 předsunuté držení hlavy u 62,5 %, 

 oslabené mezilopatkové svaly 72,5 %, 

 protrakce ramenních kloubů u 67,5 %, 

 skolióza u 32,5 %, 

 omezený rozvoj páteře v hrudní oblasti u 87,5 %, 

 zkrácení vybraných svalů např. skalenových u 100 % (Kolář et al. in Koutecký a kol., 

2004). 

3.1.2 Kontraindikace 

Volba rehabilitačního programu, jeho intenzita a frekvence, by měla být individuální 

s ohledem na aktuální stav pacienta (Hradil in Kolář et al., 2009). 

Yeh et al. (2011) uvádí, že by pacienti neměli cvičit, pokud mají teplotu vyšší než 37,5°C, 

pociťují motání hlavy, bolest hlavy, závažné problémy s dýcháním nebo jiné významné 

symptomy diskomfortu. 

San Juan et al. (2007) označil za kontraindikace pro aerobní pohybovou aktivitu vážnou 

anémii (hemoglobin < 8g.dl
-1

), teplota >38°C nebo vážná kachexie (ztráta >35% tělesné 

hmotnosti, kterou měl před onemocněním), počet krevních destiček nižší než 50 x 10
9
 µl

-1
, 

snížený počet neutrofilů pod 0,5 x 10
9 

µl
-1 

nebo kardiotoxicita způsobená léčbou antracyklinem. 

Hradil (in Kolář et al., 2009) upozorňuje na laboratorní hodnoty v onkologické léčbě, které 

ovlivňují rehabilitaci. Pokud se sníží počet leukocytů (méně než 4,5 . 10
9
/l), vypovídající  

o snížené imunitě, tak je třeba upravit rehabilitační plán s přihlédnutím ke klinickému stavu 

(horečky, schvácenost, únava). Hodnoty hemoglobinu pod 75g/l indikují pouze minimální 

fyzickou aktivitu na lůžku. Hemoglobin v rozmezí 75-100 g/l dovoluje plné rozsahy kloubní 

hybnosti, izometrickou svalovou zátěž, nevhodná je aerobní zátěž. Při hodnotách 100-120 g/l 

hemoglobinu je možná svalová práce s koncentrickou svalovou kontrakcí a lehkou aerobní 

aktivitou.  
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3.2 Kladné přínosy fyzioterapie a pohybové aktivity 

Mnoho studií se již zabývalo, jaké jsou vlivy a benefity fyzioterapie a pohybové aktivity 

během léčby dětí s ALL. 

Dle studie San Juan et al. (2007) děti ve věku 4-7 let v udržovací fázi chemoterapie mohou 

bezpečně projít cvičebním programem za výrazného zvýšení anaerobního prahu, zlepšení 

svalové síly, aktivního a pasivního rozsahu pohybu v hlezenním kloubu a zlepšení hodnot 

funkční mobility. Wright et al. (2003) udává, že děti, které se od začátku léčby ALL po dobu  

6 měsíců aktivně účastnili pohybového programu se zařazenými cviky pro aktivní i pasivní 

pohyby v hlezenním kloubu, se významně nezhoršili v rozsazích pohybů v hlezni. 

Esbenshade et al. (2014) zaznamenal během své 6měsíční studie zlepšení u dětí ve svalové 

síle, svalové protažlivosti a zlepšení kardiopulmonální zdatnosti. Ze dvanácti pacientů se osmi 

dětem snížila hodnota BMI a na percentilové škále klesli o 4,2 percentilů. Čtyři pacienti dosáhli 

ke konci cvičebního programu normální váhy.  

Hrstková et al. (2001) popisuje příznivý vliv fyzické aktivity na čerpací i strukturální vývoj 

srdce a cév, tak i jeho funkce autonomních regulací. 

Gohar et al. (2011) udává zlepšení celkové hrubé motoriky, kterou měřil pomocí GMFM 

(The gross motor function measure) v průběhu všech 4 fází léčby. 

Yeh et al. (2011) zkoumala vliv pohybové aktivity na 3 různé stupně únavy: celková únava, 

únava podněcující odpočinek či spánek, kognitivní únava. Zjistila, že po 6týdenním cvičení 

přetrvává významné snížení celkové únavy ještě po dobu následujícího 1 měsíce po ukončení 

pohybového programu. 

Některé z výzkumů dokládají, že aktivní životní styl během onkologické léčby a po ní může 

snížit rizika obnovy nádorového bujení (O’Hanlon, Kennedy, 2014). 

3.3 Doporučená frekvence a délka pohybové aktivity 

Dle doporučení pediatrů a pedagogů potřebuje každé dítě školního věku ke svému 

harmonickému rozvoji alespoň 1 hodinu pohybové aktivity denně. Předškolní dítě ještě více. 

(Máček, Radvanský, 2011) 

Z výzkumu Hinds et al. (2007) vyšlo, že pacienti jsou schopni účastnit se pohybu až 85 % 

bdělého tráveného času v nemocnici. 

Smysluplná a blahodárná pohybová aktivita by měla být dle guidelines 30 minut 5x týdně 

s přidaným silovým cvičením a strečinkem 2x týdně (O’Hanlon, Kennedy, 2014). 
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Dle Marchese et al. (2004) by aerobní aktivita měla být prováděna každý den, společně  

s protahování a posilování 3-5x týdně. 

Hartman et al. (2009) doporučuje dětským pacientů krátkou ale častou a intenzivní aktivitu 

pro zlepšení kostní denzity. 

ACSM (2006) popisuje, že by dynamické cvičení mělo obsahovat 3 sekce: rozehřátí  

(5 minut), aerobní cvičení (25 minut), zklidňující zakončení (5 minut). Aerobní aktivita, která 

trvá 25 minut, by měla nabývat intenzity 40-60 % srdeční tepové rezervy. 

V rámci cvičení je ale nutné akceptovat únavu dítěte a jiné vedlejší účinky terapie  

a přizpůsobovat tomu délku a intenzitu cvičení (Götte et al., 2014). 

Gohar et al. (2011) ve svojí studii vytvořil cvičební program, který byl pro každé dítě 

individuálně upraven, aby reflektoval jeho možnosti. Každý cvičební program obsahoval 

následující komponenty: 

1) Strečink do hlezenní dorziflexe na 30 sekund v poloze ve stoje, vsedě s ručníkem  

a pasivní strečink od rodiče - frekvence: 5 dní v týdnu. 

2) Posilování svalů kolem hlezenního kloubu např. chození po patách s přednožím ve 

vzduchu (cca 3 metry, 3 opakování), poklepy patou do hudby (10 opakování, 3 série)  

– frekvence 5 dní v týdnu. 

3) Posilování svalů dolních končetin např. dřepnout si a sebrat hračku ze země  

(10 opakování, 3 série) – frekvence 5 dní v týdnu. 

4) Posilování horních končetin např. házení míče za hlavu, před hrudník, pod ruce  

(10 opakování, 3 série) – frekvence 5 dní v týdnu. 

5) Posilování rukou např. válet si modelínu, zpracovávat modelínu stlačením v pěsti  

(10 opakování, 3 série) – frekvence 5 dní v týdnu. 

6) Aerobní aktivita zahrnující chůzi, jízdu na kole, tanec (10-30 minut, ideálně 30 minut). 

Aktivita by měla začít 5 minutovým rozehřátím, v němž dítě provádí aktivitu pomalu, 

následuje vyšší intenzita cvičení a zakončení je 5 minutové zklidňující tempo – frekvence 

5 dní v týdnu. 

3.4 Vhodné formy fyzioterapie, léčebné tělesné výchovy  

a pohybové aktivity 

Esbenshade et al. (2014) ve své studii využívá cvičení pěti typů: strečink, posilování 

hlezenních svalů, posilování nohou, cvičení na balanc a obecné aerobní cvičení. 
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San Juan et al. (2007) doporučuje dětem v udržovací fázi léčby ALL aerobní i odporový 

trénink. Výsledky z obou typů cvičení ústí ve významné zvýšení hodnot dechové výkonnosti, 

svalové síly a funkční mobility. Během období, kdy dítě přestane cvičit, tak ještě pět měsíců 

zůstává síla a funkční mobilita v podobných hodnotách, zatímco VO2max a dechový objem  

se částečně horší. 

Marchese et al. (2004) vybral do cvičebního programu strečink hlezenních extenzorů, 

bilaterální posilování dolních končetin a denní aerobní cvičení.  

Thygeson et al. (2010) a Wurz et al. (2014) využili ve svých studiích cvičební programy 

z jógy. U jógy se již potvrdilo mnoho benefitů v různých studiích působící na fyzickou, 

psychickou i sociální oblast života zdravých i onkologických dětí. 

Stevens et al. (2004) zvolil zážitkovou terapii, kde pobytem v přírodě a náročným 

každodenním pohybem cíleně ovlivňoval adolescenty v jejich fyzické, psychické i sociální 

oblasti. 

3.4.1 Aerobní aktivita 

V rámci aerobní aktivity se má u dětí předškolního a mladšího školního věku „rozvíjet tzv. 

všestrannost, což znamená přiměřeně posilovat všechny pohybové vlastnosti, rychlost, obratnost, 

vytrvalost, sílu i pružnost. Nejspolehlivější metodou je v prvních letech dostatek času i prostoru 

pro spontánní aktivitu dítěte, eventuálně s poskytováním dalších možností, které dítě přijme nebo 

odmítne.“ (Máček, Radvanský, 2011, s. 138) 

Ideální je, když si dítě vybere aerobní cvičení dle svých preferencí např. chůze, jízda na 

kole, plavání (Marchese et al., 2004). 

Ve studii Takken et al. (2009) využívali aerobní trénink ve druhé fázi cvičebního programu 

pro zvýšení aerobní zdatnosti. Děti trénovaly na mírné intenzitě 66 – 77 % maximální tepové 

frekvence až ve vysoké intenzitě 77 – 90 % maximální tepové frekvence. 

San Juan et al. (2007) zahrnoval do cvičení silové a aerobní cvičení. Aerobní cvičení 

obsahovalo jízdu na rotopedu, běhání, chůzi a dynamické hry zapojující velké svalové skupiny, 

např. skákání, míčové hry, skupinové hry aj. Doba a intenzita cvičení v průběhu 16 týdnů se 

postupně zvyšovala. Děti začínaly na 10 minutách o intenzitě 50 % maximální tepové frekvence 

(standardně určené přes jejich věk) a progresivně se v průběhu zvyšovala na 30 minut o intenzitě 

více než 70 % maximální tepové frekvence. 
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U dětí s ALL může být reakce a adaptace na fyzické zatížení snížená. Hrstková et al. (2001) 

nalezla při spirometrickém a spiroergometrickém vyšetření hodnoty, které odpovídají cca 80 % 

normy populace. 

3.4.2 Strečink 

Strečink či fyzioterapie pro podporu flexibility/zvýšení rozsahu v kloubu je popsán jako 

vhodný ve více studiích (Marchese et al., 2004; Gohar et al., 2011; Esbenshade et al, 2014; San 

Juan et al., 2007). 

Ve studii Marchese et al. (2004) byl strečink prováděn terapeutem (v domácím prostředí 

rodičem) a veden tak, aby dítě zaujalo specifickou pozici pro získání správného postavení těla 

pro protahovací či posilovací cvičení. 

3.4.3 Posilování a odporový trénink 

Dostatečná a všestranná pohybová aktivita v čase dospívání, která obsahuje i odporové 

cvičení, definuje hustotu a pevnost kostry po celý život s největším benefitem ve vyšším věku. Je 

významnou prevencí osteoporózy. (Máček, Radvanský, 2011) 

Ve studii Marchese et al. (2004) děti posilovaly kolenní extenzi a dorzální flexi v hleznu. 

Pro měření svalové síly používaly ruční dynamometr. 

Gohar et al. (2011) využíval k posilování hlezenních svalů vlastní váhu ve cvicích jako 

chození po patách nebo dřepy k posílení extenčních svalů v koleni. 

Ve studii San Juan et al. (2007) posilovací program zahrnoval 11 cviků zapojující hlavní 

skupiny svalů (bench press, shoulder press, leg extension, leg press, leg curl, abdominal lunch, 

low-back extension, arm curl, elbow extension, seated row, lateral pull down). Každé cvičení 

děti prováděly v 8 - 15 opakováních. 

3.4.4 Respirační fyzioterapie 

Terapeutická intervence respirační průpravy s relaxační svalovou složkou příznivě ovlivňuje 

snížení bolesti, odbourání úzkosti, rozložení svalového napětí a nácvik korekce svalové 

nerovnováhy u onkologických pacientů (Kolář et al. in Koutecký a kol., 2004). 

Pacienti mohou využívat aktivní cyklus dechových technik, který zahrnuje tři techniky 

dýchání: cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku, technika silového výdechu s tzv. „huffingem“  

a kontrolované dýchání. Výhodné je, že se tyto techniky mohou cvičit vleže i vsedě. Prospěšné 

jsou i prvky autogenní drenáže, které také patří do skupiny technik hygieny dýchacích cest. 
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Součástí mohou být manuální kontakty a manévry, pružení a jemné exspirační komprese na 

hrudníku. (Smolíková in Kolář et al., 2009, s. 260-261) 

3.4.5 Dynamická neuromuskulární stabilizace 

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) rozvíjí sílu svalů v souvislostech jejich 

začlenění do biomechanických řetězců. Funkce toho, že se společně se zapojovaným svalem 

aktivují i stabilizační svaly, je automatická a většina lidí ji nedokáže volně ovládat.  

DNS využívá a zaměřuje se na: 

- „Ovlivnění tuhosti a zlepšení dynamiky hrudního koše; 

- Ovlivnění napřímení páteře; 

- Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice; 

- Nácvik posturální stabilizace páteře s využitím reflexní lokomoce; 

- Nácvik hluboké posturální stabilizace páteře v modifikovaných polohách; 

- Cvičení posturální funkce ve vývojových řadách.“ (Kolář et al., 2009, s. 236) 

3.4.6 Dětská jóga  

Jóga, název, který v Sánskrtu znamená „jednota nebo integrovanost“ je starodávný systém 

dechových praktik se zaměřením na integraci těla, mysli a duchovní stránky člověka. (Thygeson 

et al., 2010) 

Galantino, Galbavy a Quinn (2008) systematicky zhodnotili 24 studií zaměřených na zdravé 

děti. Výzkumy studií vykazovaly, že jóga má kladný vliv na motorické dovednosti, schopnost se 

koncentrovat, kardiopulmonální funkce a muskuloskeletální funkce. 

Thygeson et al. (2010) popisuje pozitivní efekty jógy na kvalitu života (v závislosti na 

zdraví), náladu, úzkost způsobenou onkologickou léčbou, symptomy únavy a spánku. Ze studie 

vyšlo, že tyto pozitivní účinky jsou znatelnější u adolescentů a rodičů. 

Wurz et al. (2014) ve své studii, které se zúčastnilo 8 dětí, poukazuje na benefity jógy po 12 

týdenním programu ovlivňujícím kvalitu života, fyzickou zdatnost a stupeň fyzické aktivity. 

Každá 60 minutová lekce obsahovala zahřátí, pozice vleže na zádech, pozice vsedě, pozice na 

kolenou, stoj, aktivity ve skupině, pozice vleže na zádech, pozice vsedě, pozice na kolenou, 

pozice na břiše, zklidnění a závěrečnou relaxaci. 
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3.5 Motivační prvky pro dětského pacienta 

Motivace dětí a adolescentů k dodržování cvičebního programu je velká výzva kvůli časté  

a vysoké ztrátě motivace s následným přerušením cvičení (Yeh et al., 2011; Marchese et al., 

2004; San Juan, 2007). 

Zvláště při onkologické léčbě se vyskytují překážky, mezi které mohou patřit i obecné rady, 

že dítě má hlavně odpočívat (O’Hanlon, Kennedy, 2014). 

Tato kapitola obsahuje motivační prvky, které jsou zmiňovány ve studiích či vývojové 

psychologii. Patří mezi ně osobnost rodiče, osobnost a autorita zdravotníka, zážitky, symbolický 

rámec a hra, doprovodné materiály, hudba, soutěže a odměny. 

3.5.1 Rodiče jako důležitá součást dětského světa 

Rodina je pro dítě nejdůležitější součástí života (Langmeier, Krejčířová, 2006), v průběhu 

nemoci se její role ještě zintenzivňuje (Woodgate, 2006). 

Výzkumy se sjednocují, že členové rodiny a hlavně matky, jsou hlavním zdrojem podpory 

pro dítě. Rodina a přátelé jsou často důvodem, proč dítě s nemocí bojuje. Jejich hlavní potřebou 

je, aby s ním prostě byli, necítilo se samo a mohlo je držet za ruku. (Woodgate, 2006) 

Z pohledu fyzioterapie je „úloha „domácího lékaře“… opravdu velmi odpovědná… Velmi 

tu záleží na postoji rodičů, a to jak na jejich důslednosti, tak osobní dovednosti, protože často 

provádějí základní rehabilitaci po náležitém zacvičení sami (Koutecký, 2002, s. 73).“ 

Rodičovská intervence v přístupu ke změně životního stylu má kladné efekty např. 

v dlouhotrvající redukci BMI u obézních dětí. Zapojení rodiny v organizovaných aktivitách  

se ukázala jako nejefektivnější cesta ke zlepšení fyzické aktivity mezi dětmi. (O’Connor et al., 

2009) 

Yeh et al. (2011) potvrzuje, že vysoká míra adherence k domácímu cvičení je zásadně 

určována rodičovskou intervencí. V její studii museli rodiče souhlasit, že se budou aktivně 

zapojovat při cvičení dětí.  

Ve studii Esbenshade et al. (2014) rodiče i děti proklamovali, že si společné cvičení užívají 

a cítí, že to má smysl. Často se stávalo, že se do cvičení zapojila celá rodina, tedy nejen rodiče, 

aby dítě podpořili. 

Martin a Keats (2014) a Thygeson et al. (2010) podporují rodiče i ostatní blízké osoby, aby 

se do cvičení zapojovali i kvůli harmonizování své fyzické a psychické stránky. Cvičení působí 

proti stresu a snižuje únavu. Rodiče tak mohou čerpat i pro sebe. 
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Braam et al. (2010) popisuje přínos psychosociální intervence, do které jsou zahrnuti rodiče 

i děti. Využívá ji pro zvýšení motivace a tudíž i adherence ke cvičení. Psychosociální intervence 

je zacílena na to, aby se pacient cítil dobře, aby si věřil a měl plnou podporu rodičů.  

3.5.2 Osobnost a autorita zdravotníka 

Zásadní je průběžná kontinuální a personalizovaná péče jedním zdravotníkem 

z různých polí odborností např. lékař, fyzioterapeut. Taková péče umožní osobnější vztah 

mezi pacientem a zdravotníkem a zjednoduší kontakt s pacientem a jeho rodiči. Zdravotník 

je tak schopen citlivě vnímat reakce dítěte a vhodně na ně reagovat a odpovídat. (Koutecký, 

2002) 

Zdravotníky můžeme v onkologické péči pojmenovat jako „druhou rodinu“. Dítě si 

většinou vybere jednoho pracovníka, ke kterému má bližší vztah a vytváří si k němu 

specifický respekt. S podporou takových zdravotníků má poté větší odhodlanost  

a vytrvalost setrvat v léčebné životosprávě. (Woodgate, 2006) 

Pečující přístup všech zahrnutých zdravotníků, jako jsou doktoři, sestry, terapeuti, 

speciální pedagogové, kaplani a jiní asistenti, napomáhá vnímání pospolitosti a komunity 

pro dítě nebo adolescenta a jejich rodiny. Skrz to mohou částečně naplňovat jejich 

duchovní potřeby. (Darby et al., 2014) 

Fyzioterapeuti mohou posílit účinnost své léčby pomocí klíčových prvků efektivní 

změny chování zahrnující osobní přístup, poskytování zpětné vazby, hodnocení progresu 

k naplňování individuálních potřeb a cílů. Fyzioterapeuti mohou mít potenciálně 

jedinečnou a cennou roli v motivaci a nápomoci jedincům osvojit si zdravé životní návyky 

zahrnující fyzickou aktivitu a cvičení. (Rhodes, Fiala, 2009) 

Robinson (1992) tvrdí, že zdravotníci by měli facilitovat pacienta k tomu, aby dokázal 

sám identifikovat své problémy a nacházet k nim možná řešení. V rámci rehabilitace  

u onkologických pacientů může být léčebná intervence úspěšná tehdy, když fyzioterapeuti 

budou hledat, co pacienti vědí, chápat jejich úhly pohledů a poskytovat jim prostor svobody 

ve vyjadřování, volby a v bytí sámi sebou. 

Fyzioterapeut edukuje pacienta i rodinu a tak má roli rádce a konzultanta, na kterého 

se mohou vždy obrátit. (Koutecký a kol., 2004) 
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3.5.3 Zážitky 

Zážitky a dobrodružství podporují utváření lidské osobnosti, které dovolují sebe-objevování 

a osobní výzvy překonávat překážky či nepříznivé situace (Stevens et al., 2004).  

Zážitky a dobrodružství mohou nabývat podoby lezení po skalách, chození v přírodě, 

kempování, výlety na raftech, jízda na kole aj. Taková forma terapie podporuje změny chování  

i přístupu u mladých lidí, zvlášť těch, kteří mají malé sebevědomí. Skrz úspěšné zvládnutí 

různých aktivit a výzev společně se zážitky v přírodě, mladí lidé objevují své schopnosti 

zvládnout úkoly, které jsou výzvami fyzickými i mentálními. Takové úspěchy pomáhají 

v rozvoji svého přístupu k onkologické léčbě a výstupem jsou pozitivní psychologické, fyzické  

i sociální změny k lepšímu. Takové příležitosti boří nepatřičné obranné reflexy chování a naopak 

budují podporu, důvěru a otevřenost s terapeuty, rodinou či vrstevníky, kteří se společně s nimi 

aktivity účastní. (Stevens et al., 2004) 

3.5.4 Symbolický rámec a hry 

Dle Esbenshade et al. (2014) je velmi úspěšnou strategií pro cvičení vytvořit z něj hru  

a zapojit i sourozence. 

V předškolním věku je pro dítě hra nejpřirozenější činností. Charakteristickou je symbolická 

hra, kdy dítě může využívat symboly (hračky či jiné předměty) k napodobení reality (viz kapitola 

2.1.1 Psychomotorický vývoj a hra). Svou představivost promítá do námětových her (hry na 

něco), ale i do reálných životních situací (viz kapitola 2.1.3 Vývoj fantazie a představivosti). 

V mladším školním věku již dítě dokáže odlišit skutečnost a fantazii a víc žije realitou. 

Přesto se do světa představ rádo vrací a to formou hry nebo fantazie (viz kapitola  

2.2.3 Představivost a fantazie u dětí mladšího školního věku). 

Luhanová (2015) v hodinách cvičení využívá hračky, rekvizity a další pomůcky.  Ve cvičení 

jógy podporuje to, aby strávený čas byl v první řadě zábava. Pro popis a zobrazení cviků využívá 

zvířátka. 

3.5.5 Doprovodné materiály a zaznamenávací tabulky 

Gohar et al. (2011) využil pro zaznamenávání notebook, kam si děti zaznamenávaly  

do tabulek frekvenci a počet jednotek cvičení. 

Yeh et al. (2011) založila domácí cvičební program na speciálně vytvořeném videu, kde 

byly detailně popsány a ukázány cviky pro cvičení ve frekvenci 3x týdně po dobu 30 minut. 

Pacienti také dostali brožurku, která obsahovala popsané benefity cvičení, cvičební deníček  
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a informace potřebné k pohybové aktivitě a dodržování bezpečnosti. Pacienti nosili zároveň  

u cvičení monitor srdečních tepů např. SportTester. 

Avšak přesnost a počet zapsaných dat v tabulkách nemusí být zcela vypovídající. V tom 

jsou limity měření. Gohar et al. (2011) popisuje, že mu rodiče hlásili cvičení 3x týdně, ale do 

tabulky vše nezapisovali. 

3.5.6 Hudba 

Cvičení v sobě může obsahovat přeříkávání básniček, využívání grimas a různé zvuky nejen 

zvířátek (např. šumění moře, kočičí mňoukání, psí štěkání, soví houkání, včelí bzučení, lví řev 

aj.). Dále je vhodné zapojovat i různé písničky, zpěv je jedním z nejpřirozenějších dechových 

cvičení (Luhanová, 2015).  

Během hudby je zvýšena relaxace dětských pacientů (Kemper et al., 2008). Studie 

O’Callaghana et al. (2011) také ukazuje, že hudba ulevuje onkologickým dětem od stresu, vnáší 

pozitivní atmosféru do domovů dětí a zprostředkovaně tak podporuje i členy rodiny. Doporučuje, 

aby se v nemocnici více pracovalo s hudbou, zahrnující i terapii hudbou.  

Del Cabral-Gallo et al. (2014) ve své studii zjistil, že terapie hudbou snižuje prožívání 

úzkosti u rodičů či blízkých lidí, kteří se starají o děti v onkologické léčbě. 

Braam et al. (2010) doporučuje k domácímu cvičení hudbu, která je stylizovaná a časovaná 

pro potřeby cvičení. 

3.5.7 Pochvala a odměna 

Dítě předškolního věku touží po pochvale, naopak prožívá pocit viny při potrestání  

(viz kapitola 2.1.2 Kognitivní, emocionální a sociální vývoj dítěte). 

Dobrý výkon u mladších školáků může být ovlivněn motivací, která přichází zvnějšku např. 

povzbuzení, pochvala, známka, úsměv, dotek, obdiv, odměna (viz kapitola 2.2.4 Motivace u dětí 

mladšího školního věku). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Cíle a hypotézy 

4.1 Cíle 

Cílem teoretické části diplomové práce bylo shrnout problematiku nádorového onemocnění 

ALL u dětí, charakterizovat vývojové období předškolního a mladšího školního věku, ve kterém 

se děti v léčbě ALL nejčastěji nacházejí a popsat dětskou fyzioterapii, její vhodné formy  

a motivační prvky, které lze zapojit u dětí v terapii ALL. 

Praktická část diplomové práce si kladla za cíle: 

1. Zdokumentovat vliv 6 týdenního cvičebního programu na motorické funkce, zdatnost  

a kvalitu života. 

2. Zjistit vliv motivačních prvků, věku a pohlaví na zlepšení motorických funkcí, zdatnosti, 

frekvence a motivace dětí ke cvičení. 

3. Zmapovat vztah frekvence cvičení a zlepšení výsledků motorických funkcí a zdatnosti. 

Tyto obecné cíle jsou níže rozpracované do jednotlivých hypotéz, které reflektují jejich 

naplnění. 

4.2 Hypotézy 

Hypotéza 1 

H0: Šestitýdenní cvičební program nemá pozitivní signifikantní vliv na žádný z parametrů 

motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK). 

HA: Šestitýdenní cvičební program má pozitivní signifikantní vliv alespoň na jeden 

z parametrů motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK). 

Hypotéza 2 

H0: Šestitýdenní cvičební program nemá pozitivní signifikantní vliv na výsledky testu 

kvality života PedsQL 4.0 Generic Core Scales ani PedsQL 3.0 Cancer Module. 
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HA: Šestitýdenní cvičební program má pozitivní signifikantní vliv na výsledky testu kvality 

života PedsQL 4.0 Generic Core Scales nebo PedsQL 3.0 Cancer Module. 

Hypotéza 3 

H0: Děti z výzkumné (motivované) skupiny nebudou mít signifikantně rozdílný ani jeden 

z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti 

kontrolní skupině. 

HA: Děti z výzkumné (motivované) skupiny budou mít signifikantně rozdílný alespoň jeden 

z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti 

kontrolní skupině. 

Hypotéza 4 

H0: Děti předškolního věku nebudou mít signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů 

zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem 

mladšího školního věku. 

HA: Děti předškolního věku budou mít signifikantně rozdílný alespoň jeden z parametrů 

zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem 

mladšího školního věku. 

Hypotéza 5 

H0: Dívky nebudou mít signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů zlepšení motorických 

funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti chlapcům. 

HA: Dívky budou mít signifikantně rozdílný alespoň jeden z parametrů zlepšení 

motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti chlapcům. 

Hypotéza 6 

H0: Děti z výzkumné (motivované) skupiny nebudou cvičit více ani s větší motivací než děti 

kontrolní (nemotivované) skupiny.  

HA: Děti z výzkumné (motivované) skupiny budou cvičit více a s větší motivací než děti 

kontrolní (nemotivované) skupiny.  

Hypotéza 7 

H0: Děti předškolního věku nebudou cvičit více ani s větší motivací než děti mladšího 

školního věku.  
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HA: Děti předškolního věku budou cvičit více ani s větší motivací než děti kontrolní děti 

mladšího školního věku.  

Hypotéza 8 

H0: Dívky nebudou cvičit více ani s větší motivací než chlapci.  

HA: Dívky budou cvičit více ani s větší motivací než chlapci.  

Hypotéza 9 

H0: Děti, které cvičily více dní, nebudou mít signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů 

zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem  

co cvičily méně dní. 

HA: Děti, které cvičily více dní, budou mít signifikantně rozdílný alespoň jeden z parametrů 

zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem  

co cvičily méně dní. 

Hypotéza 10 

H0: Děti, které cvičily více cvičebních jednotek, nebudou mít signifikantně rozdílný ani 

jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) 

oproti dětem co cvičily méně cvičebních jednotek. 

HA: Děti, které cvičily více cvičebních jednotek, budou mít signifikantně rozdílný alespoň 

jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) 

oproti dětem co cvičily méně cvičebních jednotek. 
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5 Vymezení pojmu „motivační prvky“ 

Motivační prvky jsou takové prvky, které dělají dětem fyzioterapeutické cviky zábavnější  

a hravější a zvyšují adherenci ke cvičení. Zároveň napomáhají tomu, aby pro děti nebylo cvičení 

pouze povinnost. Odtrhují dětem pozornost od obtížnosti cviků a dávají pohybům a cvikům 

nádech zábavy, hry nebo soutěže. Cílem je, aby tyto prvky vytvořily prostředí a hravou situaci, 

na kterou se děti těší. Je důležité, aby i rodiče dětí věděli, jak s motivačními prvky pracovat  

a byli informovaní o kladných přínosech fyzioterapeutického cvičení.  

Předpokládáme, že děti budou při zapojení motivačních prvků cvičit pravidelněji, raději 

 a postupně se ze cvičení stane součást každodenního pravidelného režimu.  

Mezi motivační prvky v této studii patří: 

 interaktivní knížka, 

 obrázky, 

 inspirace her k variacím cvičení, 

 doprovodné slovo, 

 podnětné otázky ke cvičení, 

 tabulky pro vyplňování cvičení pro děti, 

 odměny, 

 písničky, 

 spolupráce a informovanost rodičů, 

 názorná ukázka motivujícího pojetí cvičení, 

… a samozřejmě i motivovanost a plné zapojení a nasazení od samotného fyzioterapeuta.  

 

Pro děti předškolního a mladšího školního věku jsme zvolili atributy zvířátek, které děti 

mohou napodobovat a vydávat jejich zvuky. Celou knížku provází medvídek, který si na různá 

zvířátka hraje. Tato náplň je pro děti tohoto věku srozumitelná a představitelná. 
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6 Metodika 

6.1 Charakteristika souboru 

Do pilotní studie bylo osloveno 11 rodičů dětských pacientů. Z toho se přihlásilo 9 rodičů 

s jejich dětmi, jeden rodič se omluvil, že se nemohou studie zúčastnit z rodinných důvodů  

a jeden pacient nevyhovoval věkovému rozmezí. Dětští pacienti se nacházeli ve věkovém 

rozmezí 4 – 10 let, s průměrným věkem 7,3 let (mediánem věku 6 let a 9 měsíců). Skupina 

zahrnovala 5 dívek a 4 chlapce. Vybraní dětští probandi byli léčení na dětské hematoonkologii 

v nemocnici FN Motol. V době pilotní studie děti procházely udržovací fází léčby.  

Dětští pacienti byli rozděleni do dvou skupin tak, aby v každé skupině bylo podobné 

pohlavní a věkové rozložení. Výzkumná skupina čítala 4 děti, s věkovým průměrem 8 let, dva 

chlapci a dvě dívky (Tabulka 1). 

 Jméno Pohlaví Věk Protokol léčby Ukončení reindukční fáze 

1 Karolína žena 9 let ALL  - 

2 Šimon muž 8,5 ALL 18.5.2016 

3 Filip muž 8,5 ALL 29.7.2016 

4 Lucie žena 6 ALL 25.2.2016 

Tabulka 1 Seznam pacientů výzkumné skupiny 

Kontrolní skupina zahrnovala 5 dětí, s věkovým průměrem 6,8 let, dva chlapci a tři dívky 

(Tabulka 2). 

 Jméno Pohlaví Věk Protokol léčby Ukončení reindukční fáze 

1 Judita žena 10 ALL 13.7.2016 

2 Nina žena 7 ALL 2.11.2015 

3 Samuel muž 6 ALL 4.12.2016 

4 Klaudie žena 6 ALL 5.1.2016 

5 Kristián muž 5 ALL 19.4.2016 

       Tabulka 2 Seznam pacientů kontrolní skupiny 

Hodnocení dětí a cvičební program pobíhaly od února do dubna 2017. Všechny děti a jejich 

rodiče byli předem seznámeni s vyšetřením (viz informační materiály v příloze 2 a 3) a souhlasili 
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s anonymním zpracováním jejich osobních dat pro účely této diplomové práce, což rodiče dětí 

podepsali v informovaném souhlasu (viz příloha 1). 

V udržovací fázi jsou děti v domácí péči a pouze ambulantně dochází jedenkrát za tři týdny 

na kontrolní vyšetření do nemocnice (viz kapitola 1.2 Primární protokolovaná léčba). Dle 

Esbenshade et al. (2014) je tato fáze nejvhodnější k rozšíření cvičební intervence, protože zde se 

pacienti dostávají do dekondice se sníženou svalovou silou. 

Studie je založena na domácím cvičení, které trvá 6 týdnů, stejně jako ve studii Yeh et al. 

(2011). Tato pilotní studie navazuje na práci Esbenshade et al. (2014), která zkoumala vliv 

cvičení s hravými prvky po dobu 6 měsíců. 

6.2 Vyšetření a hodnocení 

Na začátku pilotní studie byla vyšetřovaná úroveň motorických funkcí dítěte, rozsah 

pohyblivosti v jeho hlezenních kloubech do DF, jeho kvalita života a následně se hodnoty 

porovnávaly po 6týdenním cvičebním programu společně s analýzou frekvence cvičení a 

motivace ke cvičení. K měření a hodnocení těchto parametrů byly použity standardizované testy.  

6.2.1 Goniometrie 

Goniometrie byla zařazena pro změření rozsahu v hlezenním kloubu. Gohar et al. (2011) 

hodnotil to, že ve své studii neměl goniometrické údaje, jako slabost studie. 

Měření rozsahu pohyblivosti v hlezenním kloubu probíhá standardně v poloze na zádech 

s extendovanými dolními končetinami a s přiložením goniometru k laterálnímu kotníku. 

Hodnoty jsou vyjádřeny ve stupních. Hodnoty jsou udávány z neutrální polohy, kdy je noha vůči 

holeni v 90°. (Haladová, Nechvátalová, 2005) 

6.2.2 Bruninks-Oseretsky Test (BOT2) 

Pro hodnocení hrubé a jemné motoriky byl využit Bruininsk-Oseretsky Test (Bruininks-

Oseretsky Test of Motor Proficiency). Tento test je zaměřen na děti od 4 do 21 let  

a je standardizován pro jednotlivé věkové kategorie i s ohledem na pohlaví dítěte. Pro pilotní 

studii byla využita krátká forma BOT2 (Short Form BOT2). Krátkou formu BOT2 využili ve 

svých pracích také autoři Ness et al. (2015), Esbenshade et al. (2014) a Ramchandren et al. 

(2009). Ve studii Ramchandren et al. (2009) byl využit tento test pro zjištění vlivu neuropatií u 

dětí s ALL po ukončení intenzivní léčby. 
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V krátké formě BOT2 je vyšetřováno 14 různých pohybových úkonů, za které děti získávají 

body podle kvality a kvantity jejich provedení. Výsledný součet bodů udává, na jakém percentilu 

se dítě nachází vzhledem k hrubé a jemné motorice v porovnání s údaji sesbíranými v metodice. 

Tyto hodnoty jsou standardizované pro děti bez zdravotního zatížení ve věku 4 až 21 let. Wright 

et al. (2005) ve svém výzkumu zjistil, že děti, které prošly léčbou ALL, mají dle tohoto testu 

v porovnání se zdravými dětmi nižší hodnoty.  

6.2.3 Šestiminutový test chůze (6MWT) 

Šestiminutový test chůze se využívá pro změření kardiorespirační fyzické kondice. Měří se 

na dráze 40 m dlouhé. Děti se mohou v průběhu zastavit, zpomalit nebo odpočinout opřením  

o zeď, pokud jsou unavené a je to nutné. Vzdálenosti, které pacienti ujdou za 6 minut, se mohou 

porovnávat se standardy, které naměřil Geiger et al. (2007) na 640 zdravých dětech od 3 do  

18 let. Níže je zaznamenaná jeho tabulka s údaji pro děti obou pohlaví od 3 do 11 let. 

Pohlaví Věková kategorie Počet Medián Průměr +/- SD 

Chlapci 3 – 5 let 22 544,3 m 536,5 +/- 95,6 

 6 – 8 let 66 584,0 m 577,8 +/- 56,1 

 9 – 11 let 57 667,3 m 672,8 +/- 61,6 

Dívky 3 – 5 let 25 492,4 m 501,9 +/- 90,2 

 6 – 8 let 46 578,3 m 573,2 +/- 69,2 

 9 – 11 let 62 655,8 m 661,9 +/- 56,7 

Tabulka 3 Šesti-minutový test chůze u dětí a adolescentů (Geiger et al., 2007) 

6.2.4 Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 

Pro vyšetření kvality života u dětských pacientů byly zvoleny dva moduly mezinárodního 

testu PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory). První modul je dotazník o pediatrické kvalitě 

života (PedsQL
TM

 4.0 Generic Core Scales) (Příloha 4). Druhý modul je zaměřený na 

onkologické pediatrické pacienty tzv. Nádorový modul (PedsQL
TM

 3.0 Cancer Module) 

(Příloha 5).  

Oba tyto testy vyplňují rodiče, což je standardní u dětí mladších 8 let (Wright et al., 2005). 

Pro potřeby této studie se nedělaly rozdíly mezi mladšími a staršími dětmi. Oba tyto dotazníky se 

dávají při prvním vyšetření a při závěrečném kontrolním vyšetření. V dotaznících jsou výroky, 

které rodiče hodnotí na škále 0 – 4 (0 – vůbec, 4 – téměř vždy). 
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Oba moduly se hodnotí zvlášť. Každá odpověď na škále 0 – 4 je transformovaná na 

procenta (tzn. 0 – 100%, 1 – 75%, 2 – 50%, 3 – 25%, 4 – 0%), jejichž průměr vypovídá o úrovni 

kvality života dítěte. Čím vyšší je procento, tím je vyšší předpokládaná kvalita života. 

6.2.5 Frekvence cvičení a Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 

Motivace je měřena prostřednictvím frekvence cvičení, která bude zaznamenávána dětmi  

(a kontrolně i rodiči) do tabulek uvnitř knížky či na samostatném listu.  

Druhým nástrojem je dotazník IMI (Intrinsic Motivation Inventory), který má 

vícerozměrnou hodnotící škálu využívanou pro posouzení motivačních struktur zaměřených 

aktivit jako je sport, škola aj. (Plant, Ryan, 1985). Dotazník vyplňují rodiče na závěrečném 

kontrolním vyšetření po 6 týdnech cvičení s knížkou/manuálem. Tento test je složen z výroků, 

které spadají do 7 oddílů. Každý oddíl se zaměřuje na určitou oblast vypovídající o motivaci. 

Tyto oblasti jsou zájem, vnímání způsobilosti, snaha/důležitost, nátlak/tenze, možnost volby, 

hodnota/užitečnost a souvislost. Pro studii se nemusí využívat všechny oddíly, je možné zvolit 

pouze ty, které korelují s výzkumem či studií. Pro tuto studii bylo vybráno 5 oddílů (zájem, 

snaha/důležitost, nátlak/tenze, možnost volby, hodnota/užitečnost), jejichž výroky byly vloženy 

do dotazníku (Příloha 6). Každý výrok se hodnotí na škále 1 – 7 (1 – není pravdivé, 7 – velmi 

pravdivé). 

Vyhodnocovaná data jsou převedena na procenta (7 – 100%) a v rámci jednotlivých oddílů 

zprůměrována. Celková hodnota měřených oddílů vypovídá o míře motivace, v rámci této studie, 

ke cvičení. Čím vyšší procento, tím vyšší motivace. 

6.2.6 Kvalitativní dotazník 

V rámci závěrečného vyšetření rodiče vyplňují specifický kvalitativní dotazník, který 

reflektuje studii (respektive 6 týdnů cvičení) 7 otevřenými otázkami a prostorem na připomínky 

a podněty. Otázky se týkají oblíbenosti cviků, hodnocení knížky/manuálu, podnětů ke zlepšení 

metodiky aj. (Příloha 7). Inspirací byla studie Gohara et al. (2011), který ve svém výzkumu tuto 

formu využil také. 

6.3 Postup vyšetření a fyzioterapeutického cvičebního programu 

Základem pilotní studie byl 6 týdenní cvičební fyzioterapeutický program s prvky z metody 

DNS, dětské jógy a strečinku, který měly děti následovat s podporou jejich rodičů. Cvičení  

a forma byla vysvětlena fyzioterapeutem na začátku cvičebního programu - při úvodním setkání. 
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Současně s tím proběhlo i úvodní fyzioterapeutické vyšetření BOT2, 6 minutový test chůze  

a změření ROM v hlezenním kloubu (viz předcházející kapitola 6.2 Vyšetření a hodnocení). 

Rodiče dětí zároveň vyplnili i dotazník PedsQL. 

Rozdílem mezi výzkumnou a kontrolní skupinou byly materiály, které děti i rodiče dostaly 

pro domácí cvičení a názorná ukázka. Výzkumná skupina dostala interaktivní obrázkovou 

knížku (přiložená jako samostatná příloha k DP a dostupná na CD) s průvodcem v podobě 

medvídka, dalšími hravými prvky, inspiracemi k variacím cvičení, podnětnými otázkami ke 

cvičení a tabulkami k zapisování cvičení. Názorně jim byla i předvedena ukázka, jak by cvičební 

jednotka založená na knížce mohla vypadat a jak s knížkou mohou doma pracovat. V příloze 9 je 

rozpracované celé úvodní setkání výzkumné skupiny i s časovými odhady jednotlivých částí. 

Kontrolní skupina dostala manuál na jednom listu A4 (Příloha 8) se základními polohami  

a cviky, které mají doma cvičit a druhý list s tabulkami, kam měli frekvenci zaznamenávat. 

Cviky jim byly ukázány a rámcově vysvětleny.  

Celé vyšetření s instruktáží úvodního setkání trvalo 1,5 – 2 hodiny. 

V cca polovině období 6 týdenního cvičebního programu se fyzioterapeut telefonicky spojil 

s rodičem, aby se zeptal na hodnocení proběhách týdnů cvičení a podpořil v druhé části cvičení. 

Po nejméně šesti týdnech bylo naplánované závěrečné setkání, kde proběhlo opět 

fyzioterapeutické vyšetření BOT2, 6 minutový test a změření ROM v hlezenním kloubu. Navíc 

proběhlo i dotazníkové hodnocení motivace IMI a vyplnění kvalitativního dotazníku (viz 

kapitola 6.2 Vyšetření a hodnocení). V průběhu opět cca 1,5 hodinového setkání bylo možné 

 i ústně rozebrat s dítětem a rodičem přínos 6 týdenního programu a jejich spokojenost 

s materiály, které dostaly. 

6.4 Statistika 

Získaná data byla analyzována v prostředí statistického výpočetního programu R, který byl 

využit jak pro statistické testy, tak pro vizualizaci dat. 

Ke zhodnocení vlivu definovaných faktorů na definované výstupní parametry (konkrétní 

faktory a parametry uvedeny v kapitole 7) byla data vždy rozdělena do dvou skupin, na které byl 

dále aplikován dvouvýběrový t-test. Hladina statistické významnosti byla zvolena α=0,1 

z důvodu poměrně malého počtu dětí zahrnutých v pilotní studii. Rozdíl mezi výběrovými 

průměry byl považován za signifikantní v případě, že p-hodnota< α. 

K zobrazení a porovnání dat ve vybraných zajímavých skupinách byl použit boxplot. 
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7 Výsledky 

K analýze získaných dat byly využity jak vizualizační techniky (boxploty v sekcích 7.1, 7.2 

a 7.4), tak numerické výsledky statistických testů (p-hodnota dvouvýběrového t-testu v sekcích 

7.1 až 7.4). T-test byl zvolen k účelu zhodnocení vlivu šestitýdenního cvičebního programu, 

motivačních prvků, věku a pohlaví na zlepšení motoriky, frekvenci cvičení a motivaci dětí  

k cvičení. Dále sloužil k vyhodnocení vztahu frekvence cvičení a zlepšení motoriky. 

Pomocí dvouvýběrového t-testu byla vyhodnocena statistická významnost rozdílu mezi 

definovanými skupinami, což umožnilo následné vyhodnocení hypotéz uvedených v kapitole  

4 této práce. Změny zkoumaných proměnných vyjadřujících motorické funkce byly určeny jako 

absolutní rozdíl z hodnot po a před šestitýdenním domácím cvičebním programem, ohraničeným 

fyzioterapeutickým setkáním a vyšetřením.  

Souhrn základních výsledků pilotní studie je v příloze 10. 

7.1 Zhodnocení vlivu šestitýdenního cvičebního programu na 

motorické funkce, zdatnost a kvalitu života 

Souhrnná tabulka č. 4 zachycuje průměrné změny výsledků všech probandů studie, které 

byly hodnocené krátkou formou testu BOT2 (zaznamenané v percentilové škále), 

šestiminutovým testem chůze (zaznamenané v metrech), goniometrií rozsahu pohyblivosti 

v hlezenním kloubu do dorzální flexe (zaznamenané ve stupních) a dotazníkovým testem 

PedsQL (zaznamenané v procentech).  

Hodnotící testy 
Průměrné hodnoty 

na začátku 

Průměrné hodnoty 

po 6 týdnech 
p-hodnota 

Průměrná změna 

(absolutní) 

BOT2 (percentily) 43,9 59,2 0,19 15,3 

6 minutový test (m) 410,5 476,2 0,32 65,7 

ROM do DF PDK 13,0 19,1 0,08 6,1 

ROM do DF LDK 12,9 15,9 0,38 3,0 

PedsQL Generic 

Core 
62,9 63,0 0,98 0,1 

PedsQL Cancer 

Module 
68,7 73,2 0,58 4,5 

Tabulka 4 Shrnutí výsledků změn po 6 týdnech cvičení (autor, 2017) 
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Průměrné hodnoty všech hodnotících testů po 6 týdnech cvičení byly vyšší než průměrné 

hodnoty na začátku cvičení, avšak pouze u měření rozsahu kloubní pohyblivosti PDK došlo ke 

statisticky významné změně (p-hodnota= 0,08). Zobrazené boxploty níže ukazují pozitivní trend 

mediánů ve zlepšení parametrů motorických funkcí a zdatnosti. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla přijata alternativní hypotéza 1: Šestitýdenní cvičební program má pozitivní 

signifikantní vliv alespoň na jeden z parametrů motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, 

ROM PDK a LDK).  

Obrázek 5 Porovnání hodnot 6MWT 

všech dětí na začátku a po 6 týdenním 

programu (autor, 2017) 

Obrázek 4 Porovnání hodnot BOT2 všech 

dětí na začátku a po 6 týdenním programu 

(autor, 2017) 

Obrázek 6 Porovnání goniometrických 

hodnot v hlezenním kloubu PDK všech dětí na 

začátku a po 6 týdenním programu (autor, 2017) 
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Nulová hypotéza 2 nebyla zamítnuta, a proto můžeme říci: Šestitýdenní cvičební program 

nemá pozitivní signifikantní vliv na výsledky testu kvality života PedsQL 4.0  Generic Core 

Scales ani PedsQL 3.0 Cancer Module. 

7.2 Vliv motivačních prvků, věku a pohlaví na zlepšení motorických 

funkcí a zdatnosti 

Hodnoty vyjadřující zlepšení motoriky dětí byly vypočítány z naměřených dat jako rozdíl 

mezi výsledky testů na konci a na začátku cvičebního programu. 

Data byla rozdělena vždy do dvou skupin, a to podle tří kritérií: 

a) dle přítomnosti či nepřítomnosti motivačních prvků před začátkem cvičebního 

programu na „Výzkumnou skupinu“ (děti dostaly motivační materiály a rodičům 

byla předvedena demonstrativní ukázka) a na „Kontrolní skupinu“ (děti a rodiče 

získaly pouze manuál ke cvičení) 

b) dle věku na „Předškolní věk“ (<7 let) a „Mladší školní věk“ (>7 let) 

c) dle pohlaví na „Chlapce“ a „Dívky“. 

Graficky i numericky pomocí p-hodnoty dvouvýběrového t-testu byly vyhodnoceny rozdíly 

mezi uvedenými skupinami v hodnotách zlepšení motoriky. 

Tabulka č. 5 zobrazuje výsledky statistické analýzy vlivu motivačních prvků na motorické 

funkce. Při návrhu studie bylo předpokládáno, že výzkumná skupina bude dosahovat lepších 

motorických výsledků po šestitýdenním cvičebním programu. Ani jedna ze zkoumaných  

p-hodnot neprošla kritériem statistické významnosti. Vliv motivačních prvků na motorické 

funkce a zdatnost tedy na nasbíraném vzorku dat nebyl prokázán. 

Hodnotící testy 
Průměrné hodnoty zlepšení 

výzkumné skupiny 

Průměrné hodnoty zlepšení 

kontrolní skupiny 
p-hodnota 

BOT2 (percentily) 5,8 23,0 0,11 

6 minutový test (m) 30,0 94,3 0,30 

ROM do DF PDK (°) 4,3 7,6 0,43 

ROM do DF LDK (°) 1,3 4,4 0,48 

Tabulka 5 Shrnutí výsledků zlepšení výzkumné a kontrolní skupiny po 6 týdnech cvičení (autor, 2017) 

 

Tabulka č. 6 shrnuje výsledky statistické analýzy vlivu věku dětí na zlepšení motoriky.  

U dvou testů motorických funkcí (BOT2, goniometrie PDK) byl prokázán statisticky významný 

rozdíl mezi věkovými skupinami. U obou parametrů dosahovaly děti předškolního věku vyššího 
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zlepšení v motorice po šestitýdenním programu než děti mladšího školního věku. Tento trend je 

zároveň vizualizován na obrázcích 7 a 8.  

 

Hodnotící testy 

Průměrné hodnoty 

dětí předškolního 

věku 

Průměrné hodnoty dětí 

mladšího školního věku 
p-hodnota 

BOT2 (percentily) 23,8 4,8 0,07 

6 minutový test (m) 69,7 60,8 0,89 

ROM do DF PDK (°) 9,2 2,25 0,08 

ROM do DF LDK (°) 4,0 1,75 0,62 

Tabulka 6 Shrnutí výsledků zlepšení dětí předškolního a mladšího školního věku (autor, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 ukazuje výsledky statistické analýzy vlivu pohlaví na zlepšení motoriky. 

Vyobrazené p-hodnoty nepoukazují na statisticky významný rozdíl mezi skupinou chlapců  

a dívek.  

Hodnotící testy Průměrné hodnoty chlapců Průměrné hodnoty dívek p-hodnota 

BOT2 (percentily) 11,3 18,6 0,59 

6 minutový test (m) 92,3 42,9 0,51 

ROM do DF PDK (°) 4,0 7,8 0,37 

ROM do DF LDK (°) 2,0 3,8 0,73 

Tabulka 7 Souhrn informací dívek a chlapců (autor, 2017) 

 

 

Obrázek 7 Srovnání rozsahů hodnot 

zlepšení v BOT2 mezi dětmi předškolního věku a 

mladšího školního věku (autor, 2017) 

Obrázek 8 Porovnání míry zlepšení ROM 

v hlezenním kloubu PDK mezi dětmi předškolního 

věku a mladšího školního věku (autor, 2017) 
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Nulová hypotéza 3 nebyla zamítnuta a proto: Děti z výzkumné (motivované) skupiny 

nemají signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti 

(BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti kontrolní skupině. 

Byla přijata alternativní hypotéza 4: Děti předškolního věku mají signifikantně rozdílný 

alespoň jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK  

a LDK) oproti dětem mladšího školního věku. Tyto parametry jsou BOT2 a ROM PDK. 

Nulová hypotéza 5 nebyla zamítnuta a proto: Dívky nemají signifikantně rozdílný ani 

jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) 

oproti chlapcům. 

7.3 Vliv motivačních prvků, věku a pohlaví na frekvenci a motivaci 

dětí ke cvičení 

Rozdělení dětí do jednotlivých skupin je stejné jako v podkapitole 7.2, tedy dle přítomnosti 

motivačních prvků, věku a pohlaví dětí. V této sekci zkoumáme vliv těchto kritérií na frekvenci  

a motivaci dětí ke cvičení. Výsledky datové analýzy vlivu motivačních prvků jsou uvedeny 

v tabulce č. 8, vlivu věku v tabulce č. 9 a vlivu pohlaví v tabulce č. 10. Všechny zjištěné  

p-hodnoty jsou příliš vysoké pro potvrzení jakéhokoli statisticky významného rozdílu mezi 

skupinami. 

Frekvence Průměrné hodnoty výzkumné skupiny Kontrolní skupina p-hodnota 

Cvičební dny 28,5 32,4 0,50 

Cvičební jednotky 59,5 71,4 0,51 

Motivace    

IMI 70,9 69,5 0,91 

Tabulka 8 Shrnutí průměrných počtů cvičebních dnů, cvičebních jednotek a motivace  

u výzkumné a kontrolní skupiny (autor, 2017) 

 

Frekvence Předškolní věk Mladší školní věk p-hodnota 

Cvičební dny 30,2 31,3 0,85 

Cvičební jednotky 63,4 69,5 0,73 

Motivace    

IMI 73f 64,7 76,9 0,23 

Tabulka 9 Shrnutí průměrných počtů cvičebních dnů, cvičebních jednotek  

a motivace dětí předškolního a mladšího školního věku (autor, 2017) 
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Frekvence Chlapci Dívky p-hodnota 

Cvičební dny 28,3 32,6 0,49 

Cvičební jednotky 59,3 71,6 0,50 

Motivace    

IMI 62,7 76,1 0,21 

Tabulka 10 Shrnutí průměrných počtů cvičebních dnů, cvičebních jednotek  

a motivace dívek a chlapců (autor, 2017) 

 

Nezamítáme nulové hypotézy 6, 7 a 8 a proto můžeme říct: Děti z výzkumné (motivované) 

skupiny necvičí více ani s větší motivací než děti kontrolní (nemotivované) skupiny. Děti 

předškolního věku necvičí více ani s větší motivací než děti mladšího školního věku. Dívky 

necvičí více ani s větší motivací než chlapci.  

7.4 Zhodnocení vztahu frekvence cvičení a zlepšení výsledků 

motorických funkcí a zdatnosti 

Pro účel této podkapitoly jsme rozdělili data podle dalších dvou kritérií:  

a) Dle frekvence cvičení na skupinu dětí, která cvičila nad 31 cvičebních dní (více než 75% 

všech dní cvičebního programu) a skupinu, která cvičila 31 dní nebo méně. 

b) Dle frekvence cvičení na skupinu dětí, která cvičila více než 63 cvičebních jednotek (nad 

50% všech cvičebních jednotek v rámci 6 týdnů o frekvenci 3 cvičební jednotky denně) 

a skupinu, která cvičila méně než 63 cvičebních jednotek. 

Tabulka č. 11 uvádí srovnání míry zlepšení dětí, které cvičily více než 31 dní, a těch, které 

cvičily méně nebo rovno 31 dní.  

Tabulka č. 12 ukazuje srovnání míry zlepšení dětí, které cvičily více než 63 cvičebních 

jednotek, a těch, které cvičily méně než 63 cvičebních jednotek.  

Ani v jednom případě nebyl prokázán signifikantní vliv frekvence cvičení na zlepšení 

motoriky. P-hodnoty v tabulce č. 11 jsou však konzistentně nižší oproti p-hodnotám v tabulce  

č. 12, což poukazuje na vyšší pravděpodobnost vlivu počtu odcvičených dnů na zlepšení 

motoriky než vlivu počtu odcvičených jednotek (názorně vizualizováno též na obrázcích 9 a 10 

zobrazující rozsahy zlepšení motorických funkcí dle testu BOT2).  
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Hodnotící testy 

Více než  

31 cvičebních dnů  

(průměrné hodnoty) 

Méně nebo rovno  

31 cvičebních dnů 

(průměrné hodnoty) 

p-hodnota 

BOT2 (percentily) 22,8 6,0 0,12 

6 minutový test (m) 44,5 92,3 0,55 

ROM do DF PDK (°) 8,0 3,8 0,31 

ROM do DF LDK (°) 5,6 -0,3 0,17 

Tabulka 11 Porovnání zlepšení výsledků u dětí cvičících více než 31 dní a méně nebo rovnou  

31 dní (autor, 2017) 

 

Hodnotící testy 
Více než 63 

odcvičených jednotek 

Méně než 63 odcvičených 

jednotek 
p-hodnota 

BOT2 (percentily) 11,2 20,5 0,43 

6 minutový test (m) 49,7 85,8 0,65 

ROM do DF PDK (°) 6,0 6,3 0,95 

ROM do DF LDK (°) 1,2 5,3 0,37 

Tabulka 12 Porovnání zlepšení výsledků u dětí cvičících více než 63 cvičebních jednotek a dětí,  

které odcvičily méně než 63 cvičebních jednotek (autor, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Nulové hypotézy 9 a 10 nebyly zamítnuty a proto můžeme říct: Děti, které cvičily více 

dní, nemají signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů zlepšení motorických funkcí a zdatnosti 

(BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem co cvičily méně dní. Děti, které cvičily více 

cvičebních jednotek, nemají signifikantně rozdílný ani jeden z parametrů zlepšení motorických 

funkcí a zdatnosti (BOT2, 6MWT, ROM PDK a LDK) oproti dětem co cvičily méně cvičebních 

jednotek. 

Obrázek 9 Srovnání rozsahů hodnot zlepšení 

v BOT2 pro skupiny cvičící více dní a méně dní 

(autor, 2017) 

Obrázek 10 Srovnání rozsahů hodnot zlepšení 

v BOT2 pro skupiny cvičící více cvičebních jednotek a 

méně cvičebních jednotek (autor, 2017) 
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8 Diskuse k designu studie 

Naše studie byla koncipovaná pro děti v léčbě ALL ve věkovém rozmezí 4 – 10 let, které 

procházely udržovací fází léčby. Délka trvání pohybového a cvičebního programu byla 6 týdnů. 

Tato studie zaměřená na pohyb u dětí s ALL rozšiřovala poznatky výzkumných prací jiných 

autorů, kteří se problematikou pohybové aktivity a cvičení u dětí s ALL již zabývali. Tato 

kapitola ukazuje různé designy proběhlých studií, kterými jsme se inspirovali. 

Každá fáze léčby zatěžuje dítě a jeho zdravotní stav odlišně. Studie se však zabývají 

pohybovou aktivitou od úplného začátku léčby ALL. Gohar et al. (2011) ve své studii začal 

cvičit s dětmi v rámci prvních dvou týdnů od diagnostikování ALL a pohybový program udržel 

až do udržovací fáze. Götte et al. (2014) zkoumal dotazníkovým šetřením fyzickou aktivitu  

3 měsíce od diagnostikování, tzn. v konsolidační fázi léčby. Udržovací fáze léčby je velmi 

vhodná pro zlepšování dekondice, proto jsme ji pro svoji studii vybrali my. Stejně tak  byly 

v udržovací fázi koncipované i studie San Juan et al. (2007), Marchese et al. (2004)  

a Esbenshade et al. (2014), jehož studie se účastnily děti nejméně po 6 měsících od začátku 

léčby. Wurz et al. (2014) se zaměřil na cvičení dětí po ukončení léčby. 

Věkové rozpětí dětí ve studii hraje významnou roli a zásadně určuje design studie a jeho 

udržitelnost. Čím užší jsou věkové hranice, tím méně vhodných pacientů do studie spadá, ale 

zároveň je skupina více homogenní.  San Juan et al. (2007) studoval pohybovou aktivitu  

u nejmenšího rozmezí děti ve věku 4-7 let. Esbenshade et al. (2014) mapoval efekty cvičení u 

dětí od 5 do 10 let. Mnoho autorů si zvolilo velmi široké rozptyly: Gohar et al. (2011) měl 

účastníky studie staré 2 – 14 let, Hartman et al. (2009) 1 – 18 let,  Yeh et al. (2011) dětí mladší 

18 let, Götte et al. (2014) 4-23 lety, Marchese et al. (2004) ve věkovém rozpětí 4-15 let, Wurz et 

al. (2014) děti v rozpětí 5-17 let. 

Studie se liší i zastoupením účastníků ve studii, kde hraje roli zmíněné kritérium věkového 

rozpětí, zaměření na specifickou diagnózu pacienta (např. děti s onkologickou anamnézou  

vs. děti s ALL), dále i dlouhodobost studie a časová náročnost. Götte et al. (2014) získal 

dotazníkové informace od 130 pacientů, zahrnující dětské onkologické pacienty nejen 

s diagnostikovanou ALL. Hartman et al. (2009) získal pro studii 51 dětských pacientů s ALL. 

Studie Marchese et al. (2004) se zúčastnilo 28 dětí, studie Yeh et al. (2011) studie byla vedena 

s 22 dětmi diagnostikovanými ALL. Esbenshade et al. (2014) získal 27 vhodných adeptů, ale 

pouze 17 z nich (tzn. 63%) bylo ochotných se zapojit do studie a pouze 12 dokončilo studii. 

Gohar et al. (2011) zapojil ve své studii 9 dětí, Wurz et al. (2014) pouze 8 pacientů a San Juan  
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et al. (2007) díky úzkému profilu vyšetřovaných dětí měl 7 dětí ve své studii. Je samozřejmé, že 

počet dětí a homogenita skupiny se promítne do statistické významnosti.  

Pohybový program a cvičení nabývaly různě dlouhých časových úseků s různou podobou. 

Yeh et al. (2011) společně s naší studií zkoumal a vyšetřoval děti, které cvičily po dobu 6 týdnů. 

Wurz et al. (2014) nechal děti cvičit pravidelně po dobu 12 týdnů. San Juan et al. (2007) měřil 

efekty cvičení, které zahrnovalo 16 týdnů. Ve studii Esbenshade et al. (2014) děti cvičily  

po dobu 6 měsíců. Hartman et al. (2009) vedl fyzioterapeutická setkání jedenkrát za 6 týdnů 

v průběhu celé léčby pacienta, tzn. po dobu cca dvou let. 

Cvičení či pohybová aktivita probíhala denně či několikrát týdně, buď v domácím prostředí, 

či v pravidelných terapiích/lekcích s fyzioterapeutem. Marchese et al. (2004) instruoval pacienty 

v každodenní aerobní aktivitě obohacené o strečink 5x týdně a posilování dolních končetin  

3x týdně. Dle Esbenshade et al. (2014) měly děti cvičit tři dny v týdnu balanční, posilovací  

a protahovací cviky, další tři dny v týdnu byla předepsaná obecná pohybová aktivita. San Juan  

et al. (2007) a Yeh et al. (2011) instruovali děti ke cvičení 3x v týdnu o délce 90 – 120 minut 

(San Juan et al., 2007), 30 minut (Yeh et al., 2011). Ve studii Wurz et al. (2014) děti cvičily 2x 

týdně v rámci 60 minutových lekcí dětské jógy. Domácí cvičení s iniciální instruktáží  

se nacházela u Yeh et al. (2011), Gohar et al. (2011) a Marchese et al. (2004), který měl další  

4 lekce v průběhu ke kontrole správného držení těla a celkového provedení cvičení.  

Dle naší studie byli pacienti instruováni ke cvičení třikrát denně po dobu 15 minut, přičemž 

jedna jednotka mohla být jakákoli aerobní aktivita: např. jízda na kole, jízda na koloběžce, hra na 

hřišti. Ze studie vyšlo, že je to příliš intenzivní požadavek a není možné jej dlouhodobě udržet. 

Nejčastější formou pohybového programu je ve studiích kombinace aerobního, posilovacího 

a protahovacího cvičení (Hartman et al., 2009; San Juan et al., 2007; Gohar et al., 2011). 

Esbenshade et al. (2014) rozšířil cvičení ještě o balanční. Yeh et al. (2011) zaměřila děti na 

aerobní trénink. Wurz et al. (2014) cvičil během studie dětskou jógu. Naše studie nabídla 

pacientům metodiku založenou na cvičení DNS a cvičení dětské jógy rozšířené o protahovací 

cviky a aerobní jednotky. Cviky jsou prováděny v různých pozicích dle vývojové kineziologie, 

které se mohou střídat a dělat je i náročnější dle psychomotorické úrovně dítěte (viz kapitola 

2.1.1 Psychomotorický vývoj a hra u dětí předškolního věku a 2.2.1 Psychomotorický vývoj  

a hra u dětí mladšího školního věku). 
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9 Diskuse 

Cílem této studie bylo zmapovat motivační prvky a jejich vliv při cvičení děti v udržovací 

fázi léčby akutní lymfoblastické leukémie. Měřili jsme dopad cvičení na motorické funkce, 

zdatnost, rozsah kloubní pohyblivosti a kvalitu života. 

Motivace je velmi obecný pojem, který je multifaktoriálně ovlivnitelný. V naší studii jsme 

pracovali s omezenými motivačními prvky, které zahrnovaly interaktivní materiály s hravými 

obrázky, podnětnými otázkami a hrami společně s instruktážními pokyny pro rodiče, jak vést 

děti v hravém pohybovém a cvičebním programu. Počáteční motivační prvek bylo iniciální 

zaučení a ukázka, jak by mohla taková hravější cvičební jednotka vypadat.  

Ve studii jsme analyzovali ale i další vlivy, které ovlivňují zlepšení motoriky, zdatnosti  

a rozsahu pohyblivosti v hlezenním kloubu, kterými jsou věk a pohlaví. 

V diskusi otevřeme rozsáhlé téma motivace a motivačních prvků v konfrontaci 

s naměřenými hodnotami pilotní studie. Dále chceme předložit motivační možnosti, které naše 

studie neobsahovala, a bariéry či překážky, které se v dětské fyzioterapii a adherenci k ní  

u pacientů vyskytují. 

9.1 Ovlivnění motorických funkcí, zdatnosti a rozsahu kloubní 

pohyblivosti v hleznu 

Dětští pacienti této studie se v měření BOT2 na začátku studie nacházeli v percentilovém 

rozptylu mezi 7. až 79. percentilem normy. Z velkého rozptylu percentilů je vidět, že děti 

v udržovací fázi ALL mají rozdílné úrovně motorických schopností ve srovnání s jejich 

vrstevníky. Úrovně se odvíjí od případných komplikací v čas měření, např. Samuel byl 

limitovaný v čas úvodního měření bolestivými nehty. Na nejnižších percentilech se umístily  

3 nejmladší děti (jejich umístění bylo 7., 21. a 35. percentil). Zároveň zlepšení těchto dětí bylo 

po 6 týdnech veliké, v průměru se posunuly o 24 percentilů. Průměrné umístění na percentilové 

škále bylo 43,9, to znamená pod hodnotami, kterých dosahují průměrné zdravé děti. Tyto 

výsledky korespondují se studií Marchese et al. (2004), který popisuje u dětí s ALL ohrožení 

snížením funkční mobility a sníženou svalovou silou. 

V šestiminutovém testu chůze byl medián dětí ve studii 462 m. V porovnání se standardy 

dle Geigera (2007) je tento výsledný medián taktéž nižší než udávané standardy (viz tabulka 1 
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v podkapitole 5.2.3). Snížení zdatnosti zmiňuje mimo jiné také Ness et al. (2015) ve své práci 

(více viz kapitola 1.6.1 Muskuloskeletální aparát).  

Průměrné rozsahy pohyblivosti v hlezenním kloubu na začátku studie byly pro  PDK 13,0°  

a pro LDK 12,9°. Za fyziologické rozsahy pohyblivosti v hlezenním kloubu se považuje 20 – 30° 

(Kolář et al., 2009). Z toho vyplývá, že rozsah kloubní pohyblivosti byl omezený. Počáteční 

výsledky naší studie korespondují s výše zmíněnými studiemi. Toto zjištění je shodné s výsledky 

Wright et al. (2003), který ve své práci ukazuje omezenou hlezenní dorziflexi.  

Řada studií dokázala, že pravidelný pohybový program a cvičení dokáže nepříznivým 

dopadům léčby na muskuloskeletální systém předcházet či je signifikantně zmírnit (Esbenshade 

et al, 2014; Gohar et al., 2011; San Juan et al., 2007; Wright et al., 2003).  

Tato studie na 9 pacientech dokázala statisticky signifikantní pouze zlepšení kloubního 

rozsahu na jedné dolní končetině. Průměrné změny v hodnotách všech motorických testů jsou 

v kladných hodnotách např. pro BOT2 je to 15,3 percentilů, šestiminutový test chůze  

je průměrné zlepšení o 65,7 m. Lze vypozorovat i pozitivní trend mediánů ve zlepšení 

motorických funkcí a zdatnosti, které však nejsou statisticky významné. Pokud se opřeme  

o studie, které byly měřeny na větším vzorku pacientů a po delší dobu, můžeme předpokládat, že 

je tento trend pravděpodobný. 

Děti v naší studii vykazovaly širokou škálu výsledků. Celkově se nacházely v dobrém 

zdravotním stavu. Za šestitýdenní cvičební program se většina zlepšila alespoň v jednom 

z ukazatelů úrovně motoriky (motorická funkce, zdatnost, ROM v hlezenním kloubu). Zároveň 

v některých z ukazatelů se děti zhoršily. Tento výsledek přisuzujeme faktorům, které měření 

ovlivňují a lze je špatně statisticky zpracovat. Mezi příčiny u zhoršení např. u Šimona mohlo 

patřit chřipkové onemocnění, kterým procházel po dva týdny před závěrečným vyšetřením. 

Velké odlišnosti byly zaznamenány i u frekvence, která byla ovlivněna dny, kdy bylo dítě 

nemocné či ho něco bolelo (více viz 9.6 Překážky, bariéry a jiné ovlivňující prvky při cvičení). 

Samozřejmě velkým faktorem byla i osobnost dítěte a jeho namotivování k plnění různorodých 

úkonů v den obou vyšetření. 

V kvalitativních dotaznících rodiče hodnotily posun dítěte po 6 týdnech cvičení  

a v odpovědích bylo popsáno zlepšení kondice a koncentrace (konkrétně např. zlepšení 

schopnosti vyběhnout schody), navození psychické pohody, snížení únavy, zlepšení protažlivosti 

DKK, zlepšení motorických dovedností v porovnání s vrstevníky či sourozenci dětí. Tři rodiče 

nesledovali žádnou změnu. Z odpovědí lze vyvodit, že se ale většina dětí posunula v něčem,  

co bylo pro ně v nedávné době namáhavé či problematické. 
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9.1.1 Ovlivnění kvality života 

Kvalita života je u dětí s ALL ovlivněná onkologickou léčbou a nemocí samotnou. Kvůli 

větší unavitelnosti (Yeh et al., 2011), vyššímu riziku infekce a nižší fyzické výdrži děti nemají 

příležitosti se rozvíjet, pohybovat a hrát si v takové míře jako jiné děti.   

Tato studie zahrnovala dva dotazníkové moduly na hodnocení kvality života. První byl 

obecně pediatrický, který zahrnoval dotazy ohledně tělesného zdraví a činnosti, emocionálního 

zdraví, společenské činnosti a školní činnosti. Některé z těchto otázek jsou přímo ovlivnitelné 

kvantitou a kvalitou pohybové aktivity a cvičení a věříme, že je možné, aby se tyto údaje 

změnily v krátkodobém horizontu, v této studii za 6 týdnů. Přesto se statisticky významná změna 

neprokázala, hodnota kvality u všech dětí nebyla jednoznačná. Průměrná procentuální hodnota 

kvality života na začátku studie vyšla 62,9 %, na konci studie 63,0 %. Celkové hodnoty kvality 

života se v závěru studie pohybovaly většinově v nadprůměrných hodnotách, s nejnižší hodnotou 

47,8 % a nejvyšší 80,6 % (kdy maximální kvalita života je zastoupena hodnotou 100%).  

Druhý dotazníkový modul, tzv. „Modul nádorové onemocnění“, zahrnoval otázky na bolest, 

nevolnost, úzkost, starosti aj. Hodnoty účastníků studie po šestitýdenním programu 

nevykazovaly statistickou významnost. Průměrná procentuální hodnota na začátku studie byla 

68,7 % a v závěru studie 73,2 %. Domníváme se, že toto pojetí kvality života u onkologických 

pacientů v PedsQL není ovlivnitelné fyzioterapeutickou intervencí. 

K podobným závěrům dospěl i Marchese et al. (2004), který s dětmi cvičil po dobu  

4 měsíců. Neprokázaly se významné změny ani v jednom z dotazníků PedsQL („Obecně 

pediatrický“ a „Modul nádorové onemocnění“). Stejně tak San Juan et al. (2007) nenaměřil po 

16 týdenním pohybovém programu významnou změnu v kvalitě života (hodnoceno testem 

CHIP-CE/CRF). Na rozdíl od toho Wurz et al. (2014) zjistil po 12 týdenním cvičení jógy 

významné zlepšení kvality života hodnocené dětmi i jejich rodiči. Gohar et al. (2011), který 

mapuje možnosti a účinky cvičení po celou dobu léčby ALL, popisuje zlepšování kvality života 

v čase po diagnostikování ALL s trendem snížení mezi udržovací fází a pozdní intenzifikací. 

Výsledky nejsou jednotné, avšak nabízí se předpoklad, že dlouhodobá pohybová aktivita 

v průběhu celé léčby a cvičení jógy má pozitivní vliv na kvalitu života dětských pacientů. 

9.2 Vliv motivačních prvků 

Na každého člověka a tím spíš dítě působí motivačně různé prvky. Studie se zabývají 

motivací dětí ke cvičení spíš okrajově, možná i proto, že je špatně měřitelná. 
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Naše studie nepotvrdila hypotézy, že děti z výzkumné (motivované) skupiny budou mít 

vyšší míru zlepšení motorických funkcí, zdatnosti a rozsahu pohyblivosti v hlezenním kloubu, 

budou cvičit s vyšší frekvencí a s větší motivací než děti kontrolní skupiny.  

Vliv motivačních prvků se neprojevil jako statisticky významný prvek v hodnocení mezi 

výzkumnou a kontrolní skupinou. U parametrů zlepšení v motorických funkcích se naopak 

objevuje potenciální opačný trend, že se kontrolní skupina zlepšila v motorice více než 

výzkumná. Nabízí se otázka, zda motivační prvky vůbec nějak ovlivnily zlepšení v motorice,  

či se ve výsledkách projevila rozdílnost skupin. Jedno vysvětlení může znít, že kontrolní skupina 

měla nižší průměrný věk (průměrný věk 6,8 let) oproti výzkumné skupině (průměrný věk 8 let)  

a výsledky v porovnání skupin dle věku ukázaly, že předškolní děti měly větší zlepšení než 

mladší školní děti. Celkovým ovlivňujícím faktorem mohl být i velmi malý výzkumný vzorek 

této pilotní studie (čítal 9 dětí), či omezené množství motivačních prvků, které by prokázaly 

patřičný vliv. 

Celkově se hodnoty motivace (IMI) pohybovaly ve vyšších procentuálních číslech  

(s výjimkou jedné hodnoty byly všechny nad hranicí 50). Ve výzkumné skupině byl rozptyl IMI 

52,9 – 85,4 %, v kontrolní skupině 46,14 – 83,3 %. Nenašly jsme studie, s kterými bychom 

mohli porovnat tyto motivační hodnoty. Proto by bylo ale zajímavé na tuto studii navázat  

a motivaci u dětských pacientů prozkoumat hlouběji. 

Kromě kvantitativního hodnocení motivačních prvků proběhl i kvalitativní výzkum pomocí 

dotazníků s otevřenými otázkami. V následujících odstavcích jsou zmíněná a zanalyzovaná tato 

kvalitativní data v souvislosti s poznatky z teoretické části. 

S ohledem na informace z kvantitativního a obohacením o informace z kvalitativního 

výzkumu a dalších rozšiřujících článků zabývajících se problematikou adherence ke cvičení, 

vnímáme jako důležité, aby se pokračovalo v dalším zkoumání motivací dětí a jejich rodičů ke 

cvičení. 

9.2.1 Motivační prvky a motivace dítěte ke cvičení 

V kvalitativním výzkumu rodiče odpovídali na otázku, co bylo pro děti nejvíce motivující 

během cvičení. Nejčastější odpovědí (odpověď od 4 rodičů) bylo společné cvičení rodiče 

s dítětem a nápodoba rodiče. Takový motivační prvek navazuje na studii Marchese et al. (2004), 

který klade velkou důležitost na to, aby cvičení či pohyb zaujal celou rodinu a aby se do 

pohybové aktivity mohla zapojit jako celek (viz kapitola 3 Dětská fyzioterapie a její komplexita 

u pacientů s ALL). 
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Další nejčastější motivací byla odměna (odpověď od 3 rodičů) po cvičení, např. pohádka 

v televizi, čtení, hra na tabletu, sladkost. Rodiče popisovali jako motivující možnost výběru 

z více cviků a tím i prostor pro různě vypadající cvičební jednotky. Braam et al. (2010) popisuje 

stejnou strategii pro zlepšení adherence a motivace ke cvičení a to rozdílným obsahem 

fyzioterapeutických lekcí. Pro některé děti byla motivací zábava, legrace a radost při pohybu. 

Šimíčková Čížková a kol. (2005) podkládá toto tvrzení tím, že děti obecně pohybová aktivita 

baví a dokážou při ní uvolnit psychické napětí. 

Také pojmenování a přirovnání cviků ke známým zvířátkům sloužilo motivačně. Tento 

fenomén se objevil i u kontrolní skupiny, kde si děti samy iniciativně pojmenovaly cviky podle 

toho, co jim připomínaly. Jedenkrát byla zmíněna i motivace naplnění cvičebního plánu. 

Mezi nejoblíbenější cviky patřily na prvním místě cviky v poloze na čtyřech, tzv. pes a jeho 

obdoby (např. vrtění ocáskem, zvedání nožičky), cviky v poloze ve vysokém kleku, tzv. surikata, 

hluboký dřep tzv. žába. Zmíněna byla i oblíbenost dechového cvičení tzv. štěkání (huffing)  

a protahování. Všechny uvedené cviky si děti pamatovaly pod zvířecím přirovnáním. Toto 

zjištění navazuje na informaci, že u dětí v předškolním věku se rozvíjí hra na úroveň asociativní, 

kdy si děti rády hrají „na něco“ (Langmeier, Krejčířová, 2006). Děti upřednostňují cvičení 

hravou formou. 

9.2.2 Motivační knížka versus manuál ke cvičení 

Zásadním rozdílem mezi výzkumnou a kontrolní skupinou bylo poskytnutí interaktivní 

knížky a praktické ukázky, jak s dětmi a knížkou pracovat. Tato knížka byla obohacena  

o tabulky, kam si dítě i rodič měli zaznamenávat cvičení a jeho formu. Knížka byla braná jako 

soubor motivačních prvků, kde jsou popsané cviky, vysvětlené pozice a inspirace her, které se 

dají se cviky propojit. 

Rodiče z výzkumné skupiny oceňovali obrázkovou motivaci, veselé zpracování, 

zaznamenání zvířecích cviků, formu omalovánek a velké rozpětí zobrazených cviků. Z tvrzení 

rodičů vyplývá, že byla knížka přínosná, bez knížky že by necvičili správně a frekvence by byla 

nižší.  

Mezi možnostmi, proč dané motivační prvky této studie neměly kýžený dopad, vnímáme 

omezené množství motivačních prvků (které by mohlo být ještě obohacené např. o básničky  

a hudbu) a jednorázovou ukázku, jak s těmito motivačními materiály pracovat. Knížečka 

obsahovala mnoho možností cvičení, otázek a her, které se mohly během cvičení využívat. 

Avšak předpokladem pro využití všech motivačních prvků  je kvalitní nastudování a práce rodiče 
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s knížkou, někdy i příprava cvičební jednotky. Hry a hravé prvky knížky rodiče nezmiňovali 

jako benefit, což podporuje tuto hypotézu. Pro zvýšení účinnosti knížky je možnou příležitostí 

více průvodních setkání pro upřesnění cviků a ukázání šíře možnosti her, které nabízí. Marchese 

et al. (2004) a Braam et al. (2010) nastavili cvičební program s průběžnými fyzioterapeutickými 

lekcemi ke kontrole pacientů a správnosti prováděných cviků. V naší studii by průběžná 

kontrolní, instruktážní a motivujících setkání mohla přidávat účinnosti motivačních materiálů. 

Podobně by mohla přispět i psychosociální intervence, kterou nabízí Braam et al. (2010), 

která by pracovala s dítětem i s rodičem a byla by podporou i pro jejich adherenci k pohybové 

aktivitě. 

Rodiče z kontrolní skupiny využívali manuál funkčně jako návod, pro naučení se cviků, 

připomínání si cviků. Označili ho jako důležitý zvláště pro začátek. Ostatní studie využívají 

fyzioterapeutické materiály obdobným způsobem k zaznamenání a k připomínání cvičení 

(Hartman et al., 2009, Braam et al., 2010, Yeh et al., 2011).  

9.2.3 Motivovanost rodičů 

Studie byla významně ovlivněna motivovaností rodičů, kteří s dětmi cvičili. Předpokládáme, 

že právě faktor rodičů, kteří s dětmi každodenně cvičili, snížil výsadnost motivačních prvků, 

protože společně s dětmi pojmenovali cviky a snažili se děti motivovat ke každodennímu 

cvičení. Takken et al. (2009) sice upozorňuje na to, že rodiče dětí, které jsou léčeny pro 

onkologickou příčinu, jsou projektivní vůči zdraví dítěte a jeho celkového stavu, a proto může 

být těžké udržet motivaci u dlouhodobého fyzického cvičení. V naší studii jsme se s tímto typem 

chování nesetkali, ačkoliv to není podchycené žádným dotazníkovým či jiným šetřením. 

Doporučujeme dalším studiím, aby se zaměřily na hodnocení motivace rodičů a její posilování, 

zvláště u těch s nižší motivací. 

Braam et al. (2010) také zdůrazňuje silný dopad podpory rodičů na dětské chování, a proto 

zařazuje do své studie psychosociální intervenci zaměřenou přímo na rodiče se záměrem zvýšení 

adherence ke cvičebnímu programu. 

Rodiče, kteří věří, že pohybová aktivita je důležitá pro život, jsou sportovně aktivní, dávají 

tak dětem vzor a podporu jí děti k aktivitě, poskytují sportovní pomůcky a většinou mají  

i fyzicky aktivnější děti (Seabra et al., 2012). 
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9.2.4 Motivace a frekvence měřená v čase 

Pokud je dítě motivované ke cvičení, cvičí i častěji. Pro motivaci dítěte je tedy vhodné 

podporovat jej v pohybové aktivitě, kterou má primárně rádo a stimulovat ho ke školním či 

školkovým sportovním kroužkům v jeho přirozeném prostředí (Braam et al., 2010).  

Mezi nejoblíbenější pohybové aktivity dětí této studie se řadily běh, hra s míčem, jízda na 

kole, jízda na koloběžce, hra na trampolíně a tanec u dívek. Tyto aktivity byly uznávány jako 

jedna cvičební jednotka v rámci denního programu naší studie. 

U specificky zaměřené fyzioterapeutické intervence je motivace již složitější, protože 

obsahuje cvičení, které je mnohdy nezábavné, vyžaduje trpělivost a přesné provedení (Takken et 

al., 2009). Pro zvýšení fyzické kondice je potřeba i intenzivnějších výkonů, aby mělo cvičení 

kýžené výsledky. To je často důvodem skončení dětí se cvičením tohoto typu po určitém čase. 

Například ve studii Takken et al. (2009) odešly 4 dívky z důvodu, že dvě fyzioterapeutické lekce 

týdně shledávaly jako těžce slučitelné se školní docházkou a svými volnočasovými aktivitami. 

Jedna odešla po prvním cvičení, druhá po dvou týdnech a dvě po třech týdnech. Dle výzkumu 

Yeh et al. (2011), jejíž studie trvala po dobu 6 týdnů, se nejnižší adherence objevovala ve třetím 

týdnu programu. 

V této studii se neobjevil trend, který by proklamoval, jak typicky u dětí osciluje motivace 

v čase. Avšak první týden cvičily děti nejintenzivněji v porovnání s dalšími týdny (pokud 

nezapočítáváme děti, které procházely právě nemocí). Výzkumná skupina nevykazovala lepší 

výsledky ve frekvenci cvičení vůči kontrolní skupině a tím nebyla potvrzena první hypotéza, 

kterou jsme si položili na začátku studie. 

9.3 Vliv věku dítěte 

Při hodnocení výsledků ve skupinách rozdělených dle kritéria věku se ukázalo, že 

předškolní děti mají statisticky významnou (p-hodnota = 0,07) míru zlepšení v porovnání 

s mladšími školními dětmi. Podobně se projevila statisticky významná (p-hodnota = 0,08) i míra 

zlepšení v rozsahu pohyblivosti PDK. Předpokládáme, že předškolní děti se zlepšují více. 

Možným vysvětlením je, že předškolní děti tráví více svého volného času spontánním 

pohybem a hrou. Společně s fyzioterapeutickou intervencí tak mají větší potenciál ke zlepšení. 
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9.4 Vliv pohlaví dítěte 

Zanalyzované výsledky studie neukázaly statisticky významné rozdíly (p-hodnota se 

nalézala v rozmezí 0,337 až 0,73) ve zlepšení pro skupiny rozdělené dle kritéria pohlaví, tzn. 

skupiny dívek a chlapců. Pohlaví nehraje roli ani v míře frekvence ke cvičení a motivaci ke 

cvičení (p-hodnota v rozmezí 0,21 až 0,50). 

Dle Šimíčkové Čížkové a kol. (2005) se odlišnosti ve hře dívek a chlapců začínají ukazovat 

již v předškolním věku. Stejně tak se liší dle pohlaví i oblíbené pohybové aktivity. Proto by bylo 

zajímavé zjistit, zda by rozdílné prvky pro dívky a chlapce ve fyzioterapii mohly ovlivnit to, jak 

často a s jakou motivací budou cvičit. 

Seabra et al. (2012) ukazuje rozdíly mezi pohybovými aktivitami, které oslovují dívky  

a chlapce ve věkovém rozmezí 8 – 10 let. Všeobecně více sportují chlapci, kteří vyhledávají živé 

pohybové aktivity se soutěžními prvky. Dívky vyhledávají hry a sporty, při kterých jsou 

přijímány a oceňovány vrstevníky či podporovány rodiči. I takové rozdílné prvky by proto měly 

být ve fyzioterapeutických cvičebních jednotkách brány v potaz a zahrnovat je do doporučení. 

9.5 Vliv frekvence cvičení na výsledkách 

Posledním cílem této studie bylo zjistit, zda je přímý vztah mezi frekvencí cvičení (ve dnech 

a cvičebních jednotkách) a zlepšenými výsledky u dětí. Naší hypotézou bylo, že čím více dítě 

cvičí (počítáno ve dnech nebo cvičebních jednotkách), tím má v závěru vyšší míru zlepšení 

oproti méně cvičícím jedincům. Děti mohly cvičit maximálně 42 dní, v rámci dní maximálně  

126 cvičebních jednotek (ve frekvenci 3 cvičební jednotky denně). Hranice pro rozdělení skupin 

byla daná 75% dní, tzn. 31 dní a 50% odcvičených jednotek tzn. 63 jednotek.  

Ve studii nebyl prokázán signifikantní vliv frekvence cvičení na zlepšení motoriky ani 

v jednom případě. Přesto při porovnání výsledků, byly p-hodnoty u cvičebních dní konstantně 

nižší. Jeví se tedy, že pro zlepšování se v motorice u dítěte je důležitější cvičit více dní než více 

cvičebních jednotek v méně dnech. Toto zjištění by bylo vhodné ověřit na větším vzorku dat. 

9.6 Překážky, bariéry a jiné ovlivňující prvky při cvičení 

American Academy of Pediatrics (AAP) doporučuje předškolním dětem, aby se účastnily 

volné a organizované hry několik hodin denně. National Association for Sport and Physical 

Education (NASPE) vydalo doporučení, že by měly mít předškolní děti více než 3 hodiny 
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aktivního hraní a méně než 2 hodiny na mobilech a jiných mediálních zařízeních. (Okely et al., 

2009) 

Děti v naší studii měly ztížené podmínky pro dodržení i takového doporučení. Během 

šestitýdenního pohybového programu prodělaly všechny děti infekční onemocnění či bolesti 

břicha aj., které jim většinou zabránilo v pohybu i cvičení. Délka nemoci čítala 5 až 18 dní, 

průměrně 9 dní. Ve dnech, kdy byly děti zdravé, rodiče v dotazníku popsali, že děti mají chuť  

a zájem o pohybovou a hrací aktivitu venku.  

Toto zjištění poměrně vysoké míry nemocnosti se jeví jako další velmi důležitý faktor toho, 

jak se dítě může rozvíjet a jakou měrou se může zlepšovat v motorice. Pro další studii by bylo 

vhodné definovat zdravé a nemocné dny a vypočítávat tzv. využitou příležitost (kdy děti byly 

zdravé, mohly cvičit/pohybovat se a zároveň cvičily či měly jinou pohybovou aktivitu). 

Ve kvalitativním výzkumu rodiče popsali také určité sociální překážky. Udávali, že děti 

nestačí svým kamarádům ze školy/školky při pohybových aktivitách a hrách, a proto se někdy 

 i dětským kolektivům snaží vyhýbat. V závěrečném kvalitativním dotazníku však dva z rodičů 

po cvičebním programu zpozorovali zlepšení ve vyrovnání se svým vrstevníkům/sourozencům 

v pohybových aktivitách. 

9.7 Udržitelnost 

Pokud děti cvičí pod fyzioterapeutickým dohledem nebo v rámci pohybového programu, je 

to opět motivující prvek. Náročnější situace nastává poté, co se rodiče s dětmi dostanou do 

domácího cvičení bez pravidelných kontrol. 

Rodičům z naší studie zůstaly po šestitýdenním programu materiály na cvičení a získali i 

podporu od fyzioterapeuta v pokračování cvičení jako podpory zdravotního stavu dítěte. Pro 

obeznámenost a motivaci, jakým způsobem je pro dětský organismus pohyb přínosný, dostali 

rodiče souhrn informací o pozitivech cvičení, doporučených guidelinech pro zdravé děti i děti 

v onkologické léčbě (viz příloha 3). 

Braam et al. (2010) ve své studii navrhuje postupné přesunování cvičení z prvních 6 týdnů 

fyzioterapeutických setkání do domácího prostředí. Domácí cvičení mají zvyšující se intenzitu  

a frekvenci ke zlepšení síly, protažení a fyzické kondice. Je to zacílené na zapojení fyzického 

cvičení do každodenní rutiny a podpory aktivního životního stylu i po skončení 

fyzioterapeutického programu. 
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10 Závěr 

Tato pilotní studie se zaměřovala na zmapování motivačních prvků v dětské fyzioterapii. 

Zkoumala, jakou měrou ovlivňují motoriku, motivaci a frekvenci domácího cvičení. Práce 

vznikla v návaznosti na mnoho studií (Esbenshade et al, 2014; Gohar et al., 2011; San Juan et al., 

2007; Wright et al., 2003 aj.), které prokázaly bezpečnost a přínosnost pohybové aktivity u dětí 

s ALL. Současné studie se začínají blíže zabývat kvalitou života takových pacientů a podporou 

jejich adherenci k co nejaktivnějšímu způsobu života s pohybem (Yeh et al., 2011). 

V teoretické části jsou shrnuty důležité poznatky o onemocnění a léčbě akutní 

lymfoblastické leukémie v dětském věku. Další kapitolou jsou psychologické charakteristiky dětí 

předškolního a mladšího školního věku, protože v tomto období se nejčastěji objevuje 

leukemické onemocnění. Třetí velkou kapitolou jsou specifika dětské fyzioterapie, shrnutí 

vhodných terapeutických konceptů a popis motivačních prvků u dětí s onemocněním ALL. 

Praktická část obsahuje výsledky pilotní studie, které se zúčastnilo 9 dětí v rozpětí 4 – 10 

let. Výzkumná a kontrolní skupina dětí cvičila dle různých materiálů a odlišnou formou stejný 

soubor cviků po dobu 6 týdnů. Cvičební program byl založený na metodě DNS, dětské józe  

a prvcích strečinku.  Pro hodnocení motorických funkcí, zdatnosti a ROM v hlezenním kloubu 

byl využit Bruininks-Oseretsky test, šestiminutový test chůze a goniometrie. Kvalita života byla 

hodnocena testem Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) a motivace pomocí testu 

Intrinsic Motivation Inventory (IMI). Adherence byla měřena ze zápisových tabulek 

vyplňovaných rodiči. 

Zhodnocení motorických funkcí a zdatnosti na začátku pilotní studie prokázalo 

podprůměrné hodnoty. Po šestitýdenním cvičebním programu v domácím prostředí se významně 

zlepšil rozsah pohyblivosti v hlezenním kloubu jedné DK. Ve studii se neprokázal statisticky 

významný vliv motivačních prvků na zlepšení motoriky, motivace ani adherence, tzn. děti, které 

dostaly motivační materiály a motivační ukázku necvičily více a nedosáhly vyšší míry zlepšení 

motorických výsledků.  

Jako statisticky významný vliv pro zlepšení motoriky se ukázal věk. Předškolní děti ze 

cvičení benefitovaly více. 

Pilotní studie pracovala s malým výzkumným vzorkem a sloužila k analýze daného designu 

studie. Pro získání relevantních statisticky významných hodnot je vhodné provést výzkum s více 

probandy a prvky vyplývající z diskuse této studie. 
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Probandi naší studie se umístily v širokém rozptylu hodnot na percentilové škále hodnotící 

motorické funkce. Bylo by vhodné objasnit, které děti ze cvičení benefitují nejvíce. 

Zjistili jsme, že během udržovacího období je vysoká frekvence dnů, kdy jsou děti nemocné 

či omezené bolestí. Další studii doporučujeme vyzkoumat, zda právě tento faktor zásadně 

neovlivňuje rozvoj motorických funkcí.  

V naší studii byl kladen důraz na motivační prvky v podobě doprovodných materiálů, 

zapojení dětské představivosti do cvičení a informovanosti rodičů. Intervence by mohla být 

rozšířená o několik setkání, která by sloužila k lepší instruktáži rodičů a vyšší motivovanosti dět. 

Dále se nabízí prozkoumání dalších motivačních prostředků. Studie mimo jiné nehodnotila 

motivovanost rodičů a jejich vliv na motivaci dítěte. V návaznosti na tuto studii předpokládáme, 

že právě to zásadně ovlivňuje dětskou motivaci a ochotu ke cvičení. Proto doporučujeme, aby se 

další studie zabývaly motivovaností rodičů a jejich adherencí. 
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PŘÍLOHA 1: INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

 

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE 
V ÚVALU 84, 150 06 PRAHA 5 

Tel.: 224 436 401, Fax: 224 436 420 

 
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FNM 
Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS RODIČE DĚTSKÉHO PACIENTA 

S FYZIOTERAPEUTICKÝM VYŠETŘENÍM A VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKŮ PRO 

POTŘEBY DIPLOMOVÉ PRÁCE Z OBORU FYZIOTERAPIE 2. LF 2016/2017 

 

Jméno pacienta: ……………………………………………………….………………… 

Datum narození pacienta: ……………………………………………………………… 

 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na Vás s žádostí o zapojení se s Vaším dítětem do studie, která se zabývá 

cvičením a pohybovou aktivitou u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií. Součásti studie jsou 

dvě fyzioterapeutická setkání, která trvají cca jednu hodinu, spojená s vyšetřením pohybových 

funkcí, vyplněním dotazníků a instruktáží v odstupu 6 týdnů. Toto období bude proloženo 

telefonátem a možností se kdykoli poradit s fyzioterapeutem. 

Údaje z vyšetření Vašeho dítěte a vyplněných dotazníků budou zpracovány anonymně  

a budou řazeny pod krycím jménem. 

Zúčastnění se této studie je zcela dobrovolné. 

Za účast ve studii předem děkujeme. 

S pozdravem 

Mgr. Filip Jevič – fyzioterapeut FNM Motol 

Mgr. Markéta Chytrá – studentka fyzioterapie 2. LF 

Souhlasím se svou účastí i s účastí svého dítěte na studii pro zmíněnou diplomovou práci a 

s pořizováním fotografií a natáčení pro studijní a publikační účely zdravotnického zařízení. 

Podpis zákonného zástupce dítěte ………………………………. 

V PRAZE DNE …………………………………………………………
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PŘÍLOHA 2: ÚVODNÍ INFORMACE PRO RODIČE O STUDII 

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE 
V ÚVALU 84, 150 06 PRAHA 5 

Tel.: 224 436 401, Fax: 224 436 420 
 

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FNM 
Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 

 

 
 

 

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vám představili studii, která se nyní rozbíhá v součinnosti Kliniky dětské hematologie a 

onkologie a Kliniky dětské rehabilitace a do které bychom Vás chtěli přizvat. Studie je zaměřena na 

dětské pacienty léčené pro akutní lymfoblastickou leukémii, nacházející se v udržovací fázi léčby. 

Obsahem studie je fyzioterapeutické cvičení a pro Vaše dítě může být velmi přínosná. Zahrnuje dvě 

setkání a jeden telefonát v rozmezí 6 týdnů:  

- První, úvodní setkání obsahuje vstupní vyšetření, praktickou ukázku cviků  

a vysvětlení domácího cvičení včetně předání potřebných materiálů. 

- Mezi oběma setkáními následuje telefonát, kde je možné prokonzultovat, jak cvičení jde, co je 

nejasné, či cokoli, co bude potřeba. 

- Druhé, závěrečné setkání proběhne 6 týdnů po prvním setkání. Obsahuje výstupní vyšetření a 

celkové zhodnocení proběhlého cvičení. 

Na druhém listu najdete stručné podklady studie podložené odbornými články,  

na kterých je práce postavena. 

Celá studie proběhne ve vzájemné komunikaci s ošetřujícími lékaři, aby pro Vás zapojení v ní bylo 

co nejvíce časově příznivé. 

 Těšíme se na vzájemnou spolupráci! 

 

Mgr. Filip Jevič – fyzioterapeut FNM Motol 

Mgr. Markéta Chytrá – studentka fyzioterapie 2. LF UK 
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PŘÍLOHA 3: INFORMACE PRO RODIČE O ZÁKLADECH STUDIE 

Podklady pro studii diplomové práce z oboru fyzioterapie 2. LF 2016/2017 

Akutní lymfoblastická leukémie (a jiná nádorová onemocnění dětského věku) ovlivňuje psychickou, 

fyzickou i sociální oblast života dítěte. Onkologická léčba, řešící příčinu onemocnění, by měla být 

doprovázena rehabilitací, která ovlivňuje a zmírňuje nepříznivé následky léčby. 

Základní myšlenkou rehabilitace u těchto dětí je: 

 „Pohybová aktivita hraje zásadní roli ve fyzickém i psychickém rozvoji dětí. 

Fyzioterapeutické cvičení na klinice dětské hematologie a onkologie  

může přinášet mnoho výhod.“ 

Z mnoha vědeckých výzkumů se potvrdilo, že pohybové cvičení je vhodné a bezpečné, zvláště pro 

pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií. Terapeutické cvičení by mělo začít již během nemocniční 

léčby, protože celková inaktivita může zdravotní stav zhoršit. Navíc pohybová aktivita nevykazuje žádné 

nepříznivé účinky, naopak cvičení a pohyb jako takový má mnoho pozitivních účinků na zdraví dítěte, 

např. zlepšuje únavu, svalovou sílu a kvalitu života. 

Aktivní cvičení při nemocniční léčbě má příznivý vliv na: 

 imunitní systém 

 celkovou únavu 

 zlepšení aktivního a pozitivního přístupu ke každodenním činnostem 

 zlepšení rozsahu pohybu v koleni a hleznu 

Důležité je nenechat se odradit obecnými radami typu, aby dítě hlavně odpočívalo  

a vlastním strachem ze cvičení. Zároveň je ale nutné akceptovat v rámci cvičení únavu a jiné vedlejší 

účinky terapie a přizpůsobovat tomu délku a intenzitu cvičení. 

Smysluplná a blahodárná pohybová aktivita by měla být dle standardů: 

30 minut 5x týdně, propojená společně se silovým cvičením a strečinkem 2x týdně  

Je skvělé, když se do cvičení společně s dětmi zapojí i rodiče. Příznivě pomáhá i jim, protože působí 

proti stresu a jak již bylo zmíněno, snižuje únavu. I rodiče by měli myslet na svoje zdraví! 

Role rodiče je velmi zásadním faktorem při léčbě. Pro děti jsou rodiče hlavním zdrojem podpory a 

dávají jim pocit bezpečí, že v tom nejsou sami. Jsou jedním z důvodů, proč chtějí se svou nemocí bojovat. 

Výzkumy ukazují, že si děti nepřejí, aby se s nimi ani v nemocnici zacházelo s nadměrnou úzkostí a péčí 

a jiným způsobem, než jsou zvyklé. Chtějí být stále sami sebou. A proto je podpora rodičů, držení dítěte 

za ruku a jednoduše přítomnost u všeho, co dítě prožívá a zažívá, velmi důležité. 

Z tohoto důvodu jsou rodiče i jedním z největších motivátorů k aktivitě a cvičení.  

Neváhejte a zúčastněte se naší studie!  

Mgr. Filip Jevič – fyzioterapeut FNM Motol 

Mgr. Markéta Chytrá- studentka fyzioterapie 2. LF UK 
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PŘÍLOHA 4: DOTAZNÍK PEDSQL
TM

 4.0 GENERIC CORE SCALES 
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PŘÍLOHA 5: DOTAZNÍK PEDSQL
TM

 3.0 CANCER MODULE 
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PŘÍLOHA 6: DOTAZNÍK MOTIVACE INTRINSIC MOTIVATION INVENOTORY (IMI) 

Dotazník motivace  
(IMI – Intrinsic Motivation Inventory) 

 
Pro každé následující prohlášení přiřaďte hodnotu, která ukazuje na to, jak 

pravdivým výrokem to pro Vaše dítě je. Využijte následující škálu: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       vůbec      poměrně         velmi  
       pravdivé      pravdivé 

 
 

1. Cvičení dle materiálů si dítě užívalo. 
2. Velmi se snažil/a během cvičení. 
3. Cítil/a se pod tlakem, když cvičil/a. 
4. Cítil/a, že musí cvičit. 
5. Myslím si, že cvičení bylo pro dítě vážně příjemné. 
6. Myslím si, že cvičení je pro dítě užitečné, protože _____________________. 
7. Dítě bralo cvičení dle materiálu jako nudu. 
8. Dítě cítilo, že to nebylo jeho vlastní volba cvičit dle knížky/manuálu. 
9. Moc se během cvičení nesnažil/a. 
10. Dítě cvičilo dle knížky/manuálu, protože samo chtělo. 
11. Myslím si, že cvičení může dítěti pomoci k ____________________________. 
12. Cvičení dle knížky/manuálu dítě vůbec nezaujalo. 
13. Myslím si, že cvičení je pro něj/ní důležité. 
14. Cvičil/a, protože musel/a. 
15. Když dítě cvičilo dle knížky/manuálu, tak si to vážně užívalo. 
16. Dítě vložilo do cvičení velké úsilí. 
17. Dítě cítilo úzkost, když cvičilo. 
18. Dítě popisuje cvičení jako velmi zajímavé.  
19. Dítě nemělo moc možnost volby, zda cvičit nebo ne. 
20. Pro dítě bylo velmi důležité být doopravdy dobré v tom, jak cvičí. 
21. Dítě do cvičení nedalo moc energie. 
22. Dítě se cítilo v tenzi, když cvičilo. 
23. Dítě vnímalo, že mělo různé možnosti při cvičení. 
24. Dítě bylo velmi uvolněné během cvičení. 
25. Dítě chápe, že cvičení pro něj může být prospěšné. 
26. Dítě cvičilo dle materiálu, protože nemělo na vybranou. 
27. Dítě rozumí, že cvičení je pro něj doopravdy hodnotné. 
28. Cvičení byla zábava. 
29. Dítě se necítilo nervózní, když cvičilo dle materiálu. 
30. Myslím si, že cvičení je pro dítě důležité, protože to může _________________. 
31. Dítě by bylo ochotné podstoupit takové cvičení opět, protože mu to přináší užitek. 
 

 



Diplomová práce 

 

Vliv motivačních prvků v dětské fyzioterapii se zaměřením na pacienty s akutní 

lymfoblastickou leukémií – pilotní studie 

 

85 

 

PŘÍLOHA 7: KVALITATIVNÍ DOTAZNÍK 

KVALITATIVNÍ DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

OBORU FYZIOTERAPIE 2016/2017 – pro rodiče dětí  

Markéta Chytrá 

 

1. Co bylo pro dítě největší motivací, aby cvičilo? 

 

 

2. Co bylo pro dítě nejvíc motivující při cvičení? Co dítě na cvičení nejvíc 

bavilo? 

 

 

3. Co Vám pomáhalo, aby cvičení bylo pravidelné? 

 

 

4. Byl/a knížka/manuál pro cvičení přínosná/ý? Byl/a motivující? Jestli ano, tak 

jak? 

 

 

5. Dovedete si představit, že byste cvičili bez knížky/manuálu? V čem by to 

bylo jiné? 

 

 

6. Jaký pohyb, cvik nebo hra je pro Vaše dítě nejoblíbenější (z i mimo 

knížku/manuál)? 

 

 

7. Vidíte nějakou změnu u dítěte za těchto 6 týdnů (fyzickou, psychickou, 

sociální, volnočasovou, …)? 

 

 

 Jakákoli zpětná vazba, nápady, podněty, připomínky ke cvičení/knížce, … 
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PŘÍLOHA 8: MANUÁL KE CVIČENÍ PRO KONTROLNÍ SKUPINU 
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PŘÍLOHA 9: POSTUP ÚVODNÍHO A ZÁVĚREČNÉHO FYZIOTERAPEUTICKÉHO 

SETKÁNÍ PRO VÝZKUMNOU SKUPINU 

POČÁTEČNÍ VYŠETŘENÍ A FYZIOTERAPEUTICKÁ INSTRUKTÁŽ VÝZKUMNÉ 

SKUPINY 

Úvodní slovo Časová dotace: 10 min. Pomůcky: informační materiály Přítomni: F, P, R 

Na začátku se fyzioterapeut dětskému pacientovi i jeho rodiči představí a zároveň jim krátce 

odprezentuje a předá zpracované základní informace o pilotní studii, do které se přihlásili. Vysvětlí 

jim, že tato studie bude hodně o jejich domácím hraní a cvičení a toto setkání že slouží k tomu, aby 

si nejdřív vyšetřili to, jak je dítě na tom s pohybem, rozsahem kloubní pohyblivosti a jak se mu daří. 

Poté, že jemu i rodiči předáme knížečku, společně i s ukázkou toho, jak ji mají využívat doma k 

pravidelnému cvičení a hraní si. Frekvenci a formu si budou oba zapisovat do tabulky (pro studii 

alespoň) po dobu 6 týdnů.  

Rovnou spolu naplánují závěrečné vyšetřovací setkání, které by mělo být po 6 týdnech. 

Vyšetření rozsahu pohyblivosti 

v hlezenním kloubu do DF 

Časová dotace:  

5 min. 

Pomůcky: 

goniometr 
Přítomni: F, P, R 

Fyzioterapeut změří dítěti maximální pasivní dorzální flexi v hlezenním kloubu v poloze vleže na 

zádech a emendovanými DKK. Hodnoty zaznamená do vyšetřovacího protokolu. 

Vyšetření motoriky 

BOT2 
Časová dotace: 40 min. 

Pomůcky: vyšetřovací 

protokol, souprava BOT2 

Přítomni:  

F, P, R 

Nejrozsáhlejším vyšetřením této studie bude Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, který 

pomocí 8 subtestů hodnotí jemnou i hrubou motoriku. Pro tuto studii byla vybraná krátká forma 

testu BOT 2 (Short Form). Obsahuje 14 krátkých vyšetření. 

Vyšetření kvality života 

(PedsQL) 
Časová dotace: 10 min. 

Pomůcky: dotazníky, 

propiska 
Přítomni: R 

Dotazník hodnotící kvalitu života vyplňuje celý pouze rodič. Pro toto hodnocení byly vybrány dva 

moduly z PedsQL (Pediatric Scale of Quality of Life). První modul je obecně pediatrický a druhý je 

zaměřený na onkologické dětské pacienty. Rodič od dítěte dostane materiál a propisku a dle zadání 

vyplní celý dotazník reflektující pocity a projevy svého dítě. Většina otázek se hodnotí na škále 0-5 

bodů. Zatímco rodič bude vyplňovat dotazník, tak si fyzioterapeut bude postupně získávat pozornost 

dětského pacienta, zjistí, zda má s sebou nějaké hračky, či jaké hračky má doma, co ho baví, jak se 

má,…  

 



Diplomová práce 

 

Vliv motivačních prvků v dětské fyzioterapii se zaměřením na pacienty s akutní 

lymfoblastickou leukémií – pilotní studie 

 

89 

 

6 minutový test Časová dotace: 10 min. Pomůcky: stopky Přítomni: F,P,R 

Na závěr celkového vyšetření proběhne 6minutový test, kdy dítě chodí jeden úsek (v tomto 

případě v délce 25 metrů) tam a zpátky po dobu 6 minut. V průběhu se může při únavě zastavit a 

opřít se o stěnu či jinak si odpočinout, ale čas stále běží. 

Krátká přestávka Časová dotace: 5 minut Pomůcky  Přítomni: F, P, R 

Zde může proběhnout krátká pauza, kdy se dítě nechá odpočinout či napít, může se podívat po 

ordinaci, či si půjčit hračku. I rodiči si mohou oddechnout 

Terapie a současné zaučení 

na domácí cvičení 

Časová dotace:  

15 min. 

Pomůcky: knížečky, 

propisky 

Přítomni:  

F, P, R 

Po přestávce si dítě a rodič převezmou knížku a nechají se, aby si ji prolistovali. Hlavní postavou 

knížky je medvídek, který v celé knížce předvádí jednotlivé cviky a vždy si u toho představuje 

nějaké zvířátko. Kresby jsou doplněny o interaktivní hry a zvídavé otázky. Dítě si může s knížkou 

nakládat dle svého (je připravená pro vymalování, dokreslování aj.) Rodič si může do knížky psát 

poznámky. 

S dítětem je důležité pojmenovat méďu na přední stránce (a napsat jeho jméno na určený řádek), 

dále si říct, proč je důležité každý den si s méďou několikrát hrát a zacvičit a že to může být i velká 

zábava. Na další stránce si pak řeknou, kdy by se dalo vlastně přes den s méďou cvičit a opět 

společně s fyzioterapeutem zapíšou rámcový časový údaj na ranní, denní a večerní cvičení. Poté se 

dítě svlékne do spodního prádla či do sportovního lehkého oblečení a fyzioterapeut ukáže základní 

polohy, ve kterých se dá cvičit a které jsou pro dítě v tuto dobu nejvhodnější (i dle vyšetření 

motoriky). Během terapie se může zapojovat i rodič a doptávat se na to, čemu nerozumí, popřípadě 

si smí dělat i fotografický záznam. 

Instruktáž pro domácí 

cvičení 
Časová dotace: 10 min. Pomůcky: knížka Přítomni: F,R 

Po předešlé ukázce terapie se smí dítě již obléci. V tento moment dá fyzioterapeut rodiči ještě 

podrobnější informace, zaznamenané v manuálu ke knížečce a zdůrazní zážitkové prvky, které může 

rodič se svým dítětem zahrnovat v rámci cvičení: 

- Nebrat cvičení jako povinnost, ale jako určitý typ hry. Proto také zaměňovat názvy „cvičení“ 

a „hraní s méďou“.  

- Snažte se dítě vtáhnout do celkově hravé atmosféry, cvičení nemusí být NUDA! 

- Při cvičení reflektovat náladu a zdravotní stav dítěte, střídat různé polohy a hry v závislosti 

na pozornosti dítěte. 

- Ke cvičení si můžete také říkat básničky, které jsou napsány na pravých stranách v brožurce. 

Od druhého týdne můžete využívat i písničku, na kterou vám zašleme odkaz (je to jedna 

z prvních odměn). S touto písničkou se dají cvičit cviky označené notičkou 
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- Pokaždé, když si s dítětem zacvičíte, nezapomeňte dítě motivovat k tomu, aby si za to 

vybarvilo políčko v daný den (popřípadě si tam třeba nalepilo nálepku). Vy si to vždy do své 

zapisovací brožurky zaznamenejte také. 

- Kromě cvičení je důležitá i jakákoli pohybová aktivita na čerstvém vzduchu (př. Procházka, 

hraní si na hřišti, pohybová hra mezi dětmi). Takovou aktivitu můžete brát také jako jedno 

cvičení ve dni (tzn. Jedno ze tří cvičení). 

- Pokud dítě cvičí alespoň dvakrát denně po dobu celého týdne (což je vidět v tabulce), tak si 

zaslouží odměnu. Na konci daného týdne můžete za takový výkon slíbit dítěti něco, co má 

velmi rádo a přitom to je něco speciálního, na co se doopravdy těší (př. kindervajíčko, velké 

lízátko). 

- Dítě si se svou knížečkou může doopravdy hrát, vybarvovat si ji, může si tam značit své 

oblíbené cviky. 

- Pokud byste některé z poloh nerozuměli nebo jste nevěděli, jak nějakou hru pojmout, 

neváhejte nám zavolat či si domluvit individuální setkání, kde můžeme povysvětlit či 

doupřesnit nejasné cviky. 

- Zásadní je, aby po šesti týdnech, na závěrečné vyšetření, rodič (a ideálně i dítě) přinesl 

cvičební brožurku se zaznamenaným cvičením. Pro výzkum jsou tyto záznamy esenciální. 
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 PŘÍLOHA 10: SOUHRN ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKŮ PILOTNÍ STUDIE 

Jméno Věk BOT2 (body) BOT2 (percentily) 
6 minutový test 

(m) 
Goniometrie 
PDK (stupně) 

Goniometrie 
LDK 

  Začátek Začátek Závěr Začátek Závěr Začátek Závěr Začátek Závěr Začátek Závěr 

Výzkumná skupina 

Filip 8+4m 58 60 21 27 473 520 10° 14° 8° 12° 

Šimon 8+8m 73 70 79 66 570 600 16° 16° 20° 12°  

Lucie 5+9m 46 51 35 54 410 400 16° 24°  14° 18° 

Karolína 9+3m 71 73 62 73 462 515 5° 10° 0° 5° 

Kontrolní skupina 

Nina 6+9m 61 65 58 82 488,5 509 24° 30° 22° 26° 

Samuel 5+11m 25 34 7 14 0 306 10° 12° 20° 18°  

Kristián 5+2m 26 41 21 66 350 354 18° 28° 12° 26° 

Klaudie 5+11m 53 61 58 82 519 557 6° 26° 10° 10°  

Judita 10+1m 72 73 54 69 412 525 12° 12° 10° 16° 
Tabulka 13 Souhrn výsledků BOT2, 6MWT a ROM v hleznu (autor, 2017) 

 

 

 

 

Jméno Věk PedsQL - obecný (%) 
PedsQL - 

nádorový (%) Celková frekvence IMI 

  Začátek Začátek Závěr Začátek Závěr 

Dny, kdy 
alespoň jednou 
cvičili 

Počet dní s 
nemocí 
nebo 
bolestí 

Celkový 
počet 
cvičebních 
jednotek 

Závěr - celkové 
skóre 

Výzkumná skupina 

Filip 8+4m 42,4 54,3 40,7 55,6 34 8 67 83,1 

Šimon 8+8m 51,1 47,8 45,4 42,6 28 14 84 62 

Lucie 5+9m 62,5 58,3 54,8 77,9 21 7 40 52,9 

Karolína 9+3m 57,6 59,8 76,9 75 31 5 47 85,4 

Kontrolní skupina 

Nina 6+9m 76,5 68,2 80,8 74 42 6 108 81,8 

Samuel 5+11m 59,1 50 61,5 80,8 15 18 26 46,14 

Kristián 5+2m 80,6 79,2 94,2 93,3 36 7 60 59,4 

Klaudie 5+11m 75 80,6 81,5 84,6 37 6 83 83,3 

Judita 10+1m 60,9 68,5 82,4 75 32 10 80 77,1 

Tabulka 14 Souhrn výsledků PedsQl a IMI (autor, 2017) 


