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Abstrakt 

Cíle: Tato diplomová práce stručně shrnuje současné poznatky o vlivu sedavého a nesedavého 

zaměstnání na organismus, o neurofyziologii a funkci somatosenzorického systému a možnostech 

jak ovlivnit somatognostické funkce. Praktická část porovnává kvalitu somatognostických funkcí 

u skupiny vykonávající sedavé zaměstnání (SZ) a skupiny vykonávající nesedavé zaměstnání (NZ), 

při kterém nebývá dlouhá výdrž ve statických polohách a jsou často střídány pracovní polohy 

a pohyby.  

Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 40 dobrovolníků. V obou skupinách byl stejný počet 

probandů. Vyšetřující při vedeném rozhovoru s probandem vyplnil dotazník pro získání 

anamnestických dat. Poté byly s vyloučením zraku vyšetřeny somatognostické funkce pomocí šesti 

vybraných testů. 2 testy byly zaměřené na vyšetření propriocepce horních končetin (HKK), 2 testy 

na propriocepci dolních končetin (DKK) a 2 testy na odhad tělesných rozměrů. 

Výsledky: Byl zajištěn signifikantní rozdíl ve výsledcích čtyř testů hodnotících kvalitu propriocepce 

HKK i DKK. Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním vykazovala přesnější výsledky. V testu 

propriocepce HKK vsedě byl u skupiny SZ průměr odchylky od skutečnosti 4,4° a u skupiny NZ 

3,1° (p=0,021). V testu propriocepce HKK ve stoji byla průměrná odchylka u skupiny SZ 4,0 cm 

a u skupiny NZ 3,0 cm (p=0,025). V testu propriocepce DKK ve stoji byla průměrná odchylka 

u skupiny SZ 4,3 cm a u skupiny NZ 3,3 cm (p=0,007). V testu propriocepce kolenního kloubu byla 

průměrná odchylka u skupiny SZ od skutečnosti 8,8°, a u skupiny NZ 6,0° (p=0,012). V případě 

testů hodnotících odhad tělesných rozměrů skupina s nesedavým zaměstnáním vykazovala přesnější 

odhad, ale rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný.  

Závěr: Studie prokázala vliv charakteru zaměstnání na kvalitu proprioceptivního vnímání. Jedinci se 

sedavým typem zaměstnání vykazují horší kvalitu propriocepce končetin oproti jedincům se 

zaměstnáním nesedavého typu. 
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Abstract 

Objectives: This diploma thesis briefly summarizes the current knowledge about the 

neurophysiological and functional somatosensory influence of sedentary and non-sedentary 

occupations on the individual. The experimental part compares the quality of somatognostic 

functions in cohorts with sedentary occupations (SO) versus non-sedentary occupations (NSO). The 

NSO group positions and movements often alternate and static positions are not held for long 

periods. 

Methods: Both groups had the same number of probands. Ore-emptive questionnaires provided 

anamnestic data for each individual. Afterwards, somatosensory functions were assessed using six 

selected tests; 2 tests for upper extremity proprioception (UEP), 2 tests for lower extremity 

proprioception (LEP) and 2 tests for body size perception. 

Results: There was a significant difference in the results of the four tests measuring quality of 

proprioception of the upper and lower extremities. The NSO group showed more accurate results. 

In the UEP test measured in sitting posture, there was an average deviation 4,4° in the SO group, 

and 3,1° in the NSO group (p = 0,021). In the UEP test measured in standing posture, there was an 

average deviation 4.0 cm in the SO group, and 3,0 cm in the NSO group (p = 0.025). In the LEP test 

measured in standing posture, there was an average deviation 4.3 cm in the SO group, and 3,3 cm in 

the NO group (p = 0.007). In the knee joint proprioception test there was an average deviation 8,8 

cm in the SO group, and 6,0 cm in the NSO group. In 2 tests assessing body size perception, the 

NSO group demonstrated more accurate findings, but the difference between the groups was not 

statistically significant. 

Conclusion: The study suggests that the type of occupation influences quality of proprioceptive 

perception. Individuals with sedentary occupation showed diminished quality of limb 

proprioception than individuals with non-sedentary occupation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATM – Awareness Through Movement 

BMI – Body Mass Index 

CNS – centrální nervová soustava 

Cp – krční páteř 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

FI – Funkční integrace 

FM - Feldenkraisova metoda 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

LDK – levá dolní končetina 

LEP – lower extremity proprioception 

Lp – bederní páteř 

mm. – musculi 

ncl. – nucleus 

NSO – non-sedentary occupation 

NZ – nesedavé zaměstnání 

p – p-hodnota 

PDK – pravá dolní končetina 

SD – směrodatná odchylka 

SO – sedentary occupation 

SZ – sedavé zaměstnání 

t – hodnota testové statistiky t-testu 

U – hodnota testové statistiky U-testu 

UEP – upper extremity proprioception 
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ÚVOD 

Ve své praxi jsem se často setkala s pacienty, kteří vykonávají sedavé zaměstnání a trpí 

různými muskuloskeletálními obtížemi. U těchto pacientů jsem zaznamenala mnohem častěji 

nedostatečné vnímání tělesného schématu v porovnání s jedinci, kteří vykonávají profese 

s variabilní polohou bez nutnosti výdrže ve statické pozici. Nenalezla jsem žádnou studii, která by 

se tímto tématem zabývala. A tak tato vlastní zkušenost byla důvodem volby tématu mé diplomové 

práce.  

I v České republice každým rokem přibývá profesí, ve kterých je využíván sed jako hlavní 

pracovní pozice. V průmyslově rozvinutých zemích většina pracujících dospělých tráví vsedě nebo 

vleže velkou část probdělého času (Neuhaus et al., 2014). Lidé pracující v kancelářích prosedí více 

než 80% pracovního dne (Parry & Straker, 2013). Sedavé zaměstnání má prokazatelně negativní 

vliv na pohybový aparát.  

V tělesných oblastech vystavených senzorické a pohybové deprivaci vznikají adaptační 

změny somatognozie (Lepšíková et al., 2013). Z dané oblasti nepřichází dostatek senzorických 

podnětů, které by do dané zóny směřovaly somatosenzorickou pozornost a nesměřuje sem ani 

rozmanitá motorická aference, která s sebou vždy nese i zpřesnění vnímání dané lokality 

(Lepšíková et al., 2013).  

Tato diplomová práce vznikla s cílem ověřit hypotézu, že jedinci vykonávající zaměstnání 

sedavého charakteru budou mít signifikantně horší somatognostické schopnosti oproti skupině se 

zaměstnáním nesedavého charakteru. V teoretické části jsou uvedeny informace ohledně vlivu 

zaměstnání na organismus, poznatky o somatosenzorických funkcích a možnosti, jak tyto funkce 

ovlivnit. 
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PŘEHLED POZNATKŮ 

Charakter zaměstnání a jeho vliv na organismus 

Profesní zatížení, ať už v sedavé nebo nesedavé profesi, bývá zdrojem širokého spektra 

zdravotních obtíží, na jejichž vzniku se podílí mimo jiné statická pracovní pozice, jednostranné 

zatížení, nevhodná ergonomie pracoviště či špatné držení těla při práci. 

V následujícím textu jsou uvedeny některé z těchto faktorů a jejich zdravotních důsledků. 

Ty mohou v konečném důsledku ovlivnit kvalitu somatognostických funkcí u pracujícího jedince, 

tedy předmět zkoumání této práce. 

Sedavé zaměstnání 

Od konce 20. století se na mnoha pracovištích stále více uplatňuje výpočetní technika. 

Počítače se staly neodmyslitelnou součástí administrativních činností, což na jedné straně vede ke 

zvýšení efektivity a usnadnění práce, na straně druhé však práce s počítačem může být zdrojem 

zdravotních obtíží a nových pracovních rizik (Pelclová et al., 2014). 

V USA došlo od roku 1960 k navýšení sedavých profesí o 83% a tvoří 43% profesí celkem 

(Church et al., 2011). 

V průmyslově rozvinutých zemích většina pracujících dospělých tráví vsedě nebo vleže 

velkou část probdělého času (Neuhaus et al., 2014). Lidé pracující v kancelářích prosedí více než 

80% pracovního dne (Parry & Straker, 2013). 

Vzhledem k vysoké míře strávené vsedě zejména v kancelářských, ale i některých 

nekancelářských profesích, vzniká potřeba vytvořit evidenci, která by prokazovala zvýšené riziko 

nežádoucích zdravotních důsledků u lidí se sedavým chováním a to i v případě, že se věnují 

volnočasovým pohybovým aktivitám. Systematické rešeršní práce došly k závěru, že vysoká úroveň 
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sedavého pohybového chování je spojena například s onemocněním kardiovaskulárními chorobami, 

diabetem typu 2, rakovinou či mentálními chorobami (Coenen et al., 2017). 

 Důsledky sedavého zaměstnání se pochopitelně netýkají pouze interních a mentálních 

onemocnění, ale mají rovněž podstatný vliv na pohybový aparát.  

Na rozvoji různých muskuloskeletálních symptomů se podílí vynucená pracovní pozice, 

dlouhodobá práce s klávesnicí a myší a v neposlední řadě stres. Lidé vykonávající sedavé 

zaměstnání mají vysokou prevalenci hlášených muskuloskeletálních obtíží. Mezi tyto potíže se 

frekventně řadí například bolest bederní páteře. Častý výskyt bolesti dolních končetin, může být 

způsoben sníženou cirkulací krve v důsledku nedostatku pohybu (Parry et al., 2017). Sedavá práce 

s počítačem bývá rovněž spojena s výskytem symptomů a poruch v oblasti horní poloviny těla (Carr 

et al., 2016a). 

Je zřejmé, že negativní důsledky dlouhodobého sezení jsou tím vyšší, čím horší je kvalita 

postury. Například při kyfotickém sedu byla zjištěna signifikantně výraznější únava musculus 

obliqus abdominis internus a musculus transversus abdominis už po hodině sezení oproti sedu 

napřímenému (Waongenngarm et al., 2016). To může ve svém důsledku vést k bolestem bederní 

páteře. Z uvedeného vyplývá důležitost vytvoření strategií pro sedavé profese, které by vedly ke 

zkrácení doby setrvání v kyfotickém sedu a zvýšení vytrvalosti břišního svalstva (Waongenngarm 

et al., 2016). 

Nesedavé zaměstnání 

Na druhou stranu i nesedavé zaměstnání má mnohé negativní stránky a může pracujícím 

působit různé zdravotní obtíže. Tato kategorie zahrnuje zaměstnání, která jsou charakterem práce 

i pracovních pozic a pohybů velice různorodá. 

 Mnohé profese jsou spojené s dlouhodobým stojem, absencí jiných poloh a nedostatkem 

odpočinku. Dlouhodobý stoj bývá spojen s diskomfortem, únavou a různými muskuloskeletálními 



 

Diplomová práce         Vliv charakteru zaměstnání na somatognostické funkce 

 

13 

 

obtížemi, které zasahují nejčastěji bederní krajinu a dolní končetiny. Potíže v oblasti dolních 

končetin zahrnují mimo jiné diskomfort, edém, noční křeče nebo i chronickou žilní insuficienci 

(Capodaglio, 2016). 

 K ulehčení práce jsou využívány v různých oborech variabilní nástroje. Jestliže je 

manipulace s těmito předměty dlouhodobějšího rázu a navíc realizována v neergonomické pozici, 

logicky může být zdrojem potíží. 

 Příkladem může být situace, kdy je nástroj používán před tělem a hlava je v předklonu, pro 

umožnění zrakové kontroly. Při této pracovní pozici vzniká tendence k flekčnímu držení páteře. 

Dlouhodobá aktivita tohoto typu provázená izometrickou kontrakcí zádových svalů a přetížením 

ligament vede až k programové fixaci flexního držení těla a tím ke vzniku vadného držení těla, 

provázeného příslušnými symptomy. Dochází k přetěžování meziobratlových plotének, vyhlazení 

bederní lordózy, kyfotizaci hrudní páteře, což může vyústit v hernii disku a tvorbu osteofytů (Véle, 

2006). 
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Anatomie a fyziologie somatosenzorického systému 

Organismus neustále přijímá velké množství informací z vnějšího prostředí, ale také 

z prostředí vlastního těla (Pfeiffer, 2007). Za přijímání těchto podnětů je zodpovědný senzitivní 

systém (Ambler, 2006).  

Dělení somatosenzorických funkcí 

Funkce somatosenzorického systému zahrnují tzv. kožní čití a propriocepci (Obrázek 1). 

Do kategorie kožního čití řadíme vnímání podnětů mechanických (taktilní čití), tepelných 

(termocepce) a bolestivých (nocicepce), působících na povrch těla. Pojmem propriocepce 

popisujeme vnímání vzájemné polohy (statická propriocepce neboli statestezie) a pohybu 

(dynamická propriocepce neboli kinestezie) jednotlivých partií těla (Králíček, 2011). Další část 

somatosenzorického čití tvoří viscerální čití, které přináší informace z vnitřních orgánů (Vyskotová 

& Macháčková, 2013).  

 

Obrázek 1. Rozdělení somatosenzorického systému (Králíček, 2011) 

Různí autoři mají na dělení somatosenzorických funkcí odlišný náhled. Někteří rozdělují čití 

ještě podle kvality a složitosti podnětu na elementární čití (dotyk, bolest, teplo, tah, tlak a vibrace) 

a syntetické čití (tzv. diskriminační). Do kategorie diskriminačního čití řadí statestezii, kinestezii, 

barestezii (schopnost vnímat tlak), planestezii (rozpoznání rovné či křivé čáry, určení 

geometrického obrazce), grafestezii (rozpoznávání písmen), topestezii (určení místa dotyku), 

somatognozii (orientace na vlastním těle) a stereognozii. Diskriminační kvality jsou 
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zprostředkovány pravděpodobně simultánní stimulací více typů receptorů a jsou vedeny 

prostřednictvím silně myelinizovaných vláken (Vyskotová & Macháčková, 2013). 

Vzhledem k zaměření práce věnuje následující část větší pozornost popisu propriocepce. 

Receptory 

Za detekci vzájemné polohy a pohybu těla jsou zodpovědné tzv. proprioreceptory (Králíček 

2011). Propriocepce je souhrnnou neurální aferencí do centrálního nervového systému ze 

specializovaných nervových zakončení, které označujeme jako mechanoreceptory (Fortier 

& Basset, 2012).  

Coby proprioceptivní čidla zřejmě fungují ruffiniformní a paciniformní tělíska lokalizovaná 

v kloubních pouzdrech a vazech, dále svalová vřeténka, Golgiho šlachová tělíska a Ruffiniho tělíska 

uložená v koriu kůže. Soudí se, že ruffiniformní tělíska se podílejí na signalizaci extrémní pozice 

v kloubu a paciniformní tělíska detekují pohyb v kloubu - kinestezie. Ostatní receptory, tj. svalová 

vřeténka, Golgiho šlachové orgány a Ruffiniho kožní tělíska zprostředkovávají informace o ustálené 

pozici v kloubu – statestezie (Králíček, 2011).  

Impulzy ze svalových vřetének a Golgiho šlachových tělísek jsou do centrálního nervového 

systému (CNS) vedeny aferentními nervovými vlákny typu Aα. Informace ze zbylých typů 

proprioreceptorů do CNS putují vlákny typu Aβ (Králíček, 2011). 

Senzitivní dráhy 

Proprioceptivní informace jsou vedeny lemniskálním systémem drah, který je odlišný pro 

horní a dolní polovinu těla (Obrázek 2).  

Propriocepce z horní poloviny těla putuje axony pseudounipolárních buněk spinálních ganglií 

ipsilaterálními zadními provazci míšními do nucleus (ncl.) cuneatus lateralis. Odtud je informace 

dále vedena buňkami tohoto jádra, jednak do kůry spinálního mozečku, jednak soustavou lemniscus 
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medialis do kontralaterálního thalamu a po přepojení na thalamické neurony trakt pokračuje do 

somatosenzorické kůry (Králíček, 2011). 

Proprioceptivní informace z dolní poloviny těla je vedena odlišnou cestou. Axony 

pseudounipolárních buněk spinálních ganglií se přepojují na neuronech v ncl. Stilling Clark 

v ipsilaterálních zadních rozích míšních, odkud stoupají bočními provazci míšními coby 

tr. spinocerebellaris dorsalis et ventralis. Po dosažení prodloužené míchy se odklání část vláken do 

kůry spinálního mozečku a zbylá část axonů vstupuje do ncl. „Z“. Po přepojení na neurony tohoto 

jádra dráha pokračuje soustavou lemniscus medialis kontralaterálně do thalamu a dále do 

somatosenzorické kůry (Králíček, 2011). 

 

 

Obrázek 2. Přenos proprioceptivních informací v lemniskálním systému drah (Králíček, 2011) 
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Kortikální zpracování aference 

Mnoho z aferentních informací ani nepřichází do vědomí, ani si je neuvědomujeme, ale jsou 

důležité jako pojistka správné funkce orgánu nebo některého tělesného systému (Pfeiffer, 2007). 

U povrchového čití jsou aferentní signály většinou zpracovány na kortikální úrovni (vědomě). 

V případě hluboké citlivosti je aference zpracována většinou na nižších úrovních (podvědomě), 

i když může dospět až do kortexu (Vyskotová & Macháčková, 2013). 

Aference ze somatosenzorického systému je zpracována v korových projekčních oblastech. 

Jedná se o tři oblasti: přední parietální korovou oblast, zadní parietální korovou oblast a sekundární 

somatosenzorickou korovou oblast (Obrázek 3). 

 

Obrázek 3. Korové projekční oblasti somatosenzorického systému (Králíček, 2011) 

PŘEDNÍ PARIETÁLNÍ KOROVÁ OBLAST 

Přední parietální korová oblast leží v gyrus postcentralis a na mediální ploše hemisféry 

v zadním úseku lobulus paracentralis. Přijímá a zpracovává informace z kontralaterální poloviny 

těla. Z cytoarchitektonického hlediska se dělí na čtyři Brodmannova pole – 3a, 3b, 1 a 2. První dvě 
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pole (3a, 3b) představují z funkčního hlediska primární somatosenzorickou kůru, tj. strukturu, která 

dekóduje somatosenzorické informace a přeměňuje je v nejjednodušší smyslový vjem – počitek. 

Area 3a zpracovává signály z proprioceptorů, zatímco area 3b zpracovává signály z taktilních 

receptorů. Zbylé dvě Brodmannovy arey (1 a 2) plní funkci sekundární nebo asociační kůry 

somatosenzorického systému. Spojují elementární somatosenzorické počitky, vznikající v primární 

senzorické kůře, v komplexnější smyslový vjem (Králíček, 2011). 

Somatosenzorické informace přední parietální korové oblasti mají somatotopické uspořádání 

(Rokyta et al., 2015). Jednotlivé tělesné oddíly nejsou reprezentovány v somatotopických mapách 

ve velikostech úměrných jejich skutečné ploše (Králíček, 2011). Plocha projekčního pole odpovídá 

hustotě somatosenzorických receptorů odpovídající partie. Největší část kůry zabírá jazyk, bříška 

prstů ruky a rty (Rokyta et al., 2015). 

ZADNÍ PARIETÁLNÍ KOROVÁ OBLAST 

Zadní parietální korová oblast se nachází přibližně v oblasti lobulus parietalis superior et 

inferior. Zahrnuje několik Brodmannových polí, z nichž má k somatosenzorickým funkcím vztah 

pouze rostrální část (5a, 5b a 7b). Do této části často přichází aference z arey 2, která dále pokračuje 

do motorických oblastí frontálního laloku. Mezi zadní parietální oblastí a limbickým systémem 

existuje důležité reciproční propojení (Králíček, 2011). Její funkcí je zřejmě ve spolupráci 

s limbickým systémem vytvořit vzorec chování, který orientuje pozornost na somatosenzorický 

podnět (Rokyta et al., 2015). 

SEKUNDÁRNÍ SOMATOSENZORICKÁ KOROVÁ OBLAST 

Sekundární somatosenzorická korová oblast se nachází v parietálním laloku na horním valu 

sulcus lateralis. Je recipročně propojena s přední i zadní parietální korovou oblastí a ventrobazálním 

jaderným komplexem thalamu. Předpokládá se, že má vztah k taktilnímu učení a paměti (Králíček, 

2011). 
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Význam mozečku pro somatosenzorické funkce 

Mozeček je klíčovým orgánem pro řízení svalového tonu, držení těla, postavení a pohybovou 

koordinaci jeho jednotlivých segmentů. Uplatňuje se při chůzi, naučených pohybových 

stereotypech a cílené činnosti horních končetin. Pro svou funkci je obdařen hustou sítí aferentních 

drah zajišťujících přívod informací z mozkové kůry a senzorických orgánů (Růžička in Petrovický 

et al., 2008). Přijímá informace proprioceptivní, exteroceptivní, vestibulární, sluchové, zrakové 

a podněty z mozkové kůry (Čihák, 2016). Eferentní dráhy předávají zpětné podněty do thalamu, 

mozkové kůry a do periferie (Růžička in Petrovický et al., 2008). Aferentní dráhy mozečku 

podstatně převažují nad eferentními drahami, a to až v poměru 40:1 (Čihák, 2016).  

Mozeček dělíme na tři části. Fylogeneticky nejstarší část mozečku je označovaná jako 

archicerebellum nebo také jako vestibulární mozeček (Čihák, 2016). Přijímá aferenci 

z vestibulárního aparátu o poloze a pohybech hlavy a moduluje míšní motorickou aktivitu 

zajišťující rovnováhu nezávisle na poloze či pohybu těla (Růžička in Petrovický et al., 2008). Další 

část mozečku je označovaná jako paleocerebellum nebo také spinální mozeček (Čihák, 2016). 

Přijímá aferenci z proprioreceptorů, exteroreceptorů a prostřednictvím thalamu rovněž 

z interoreceptorů a následně tyto informace analyzuje (Dylevský, 2009). Moduluje aktivitu 

antigravitačního svalstva a zajišťuje jeho přiměřené napětí pro udržení rovnováhy při stoji a chůzi. 

Archicerebelum a paleocerebellum společně zajišťují přiměřené svalové napětí a souhru agonistů 

a antagonistů podílejících se na stoji a chůzi (Růžička in Petrovický et al., 2008).   

Třetí, vývojově nejmladší část mozečku označujeme jako neocerebellum nebo také cerebrální 

mozeček (Čihák, 2016). Přijímá aferenci z rozsáhlých oblastí mozkové kůry, zvláště z motorických 

areí 4 a 6, a cestou retikulární formace vzruchy z interoreceptorů a kožních receptorů (Dylevský, 

2009). Je významný pro řízení obratné akrální motoriky (Véle, 2006). Interakce mezi mozečkem 

a mozkovou kůrou je kruciální pro tvorbu nových motorických dovedností (Mehrkanoon et al., 

2016). 
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Mozeček řídí koordinaci uvnitř pohybové soustavy (orientace po tělovém schématu) a díky 

zrakovým a akustickým informacím se podílí také na hodnocení času a prostoru, nebo-li vzdálenosti 

a rychlosti pohybujícího se objektu v zevním prostředí. Mozeček porovnává aferenci 

z proprioreceptorů o aktuální poloze a pohybu a porovnává je s informacemi z kortexu 

o plánovaném pohybu (Véle, 2006). Veškeré pyramidové a extrapyramidové podněty pak mozeček 

může modifikovat (inhibovat) prostřednictvím eferentních drah. Rychlost, s jakou dokáže mozeček 

zpracovat aferenci a reagovat na ni, je předpokladem automatického bezchybného výkonu i při 

velmi složitých a obtížných kombinacích předem naučených pohybů (psaní, specializované 

pracovní a sportovní činnosti či hra na hudební nástroje). Mozeček je zřejmě zároveň schopen 

uchovávat různé pohybové programy naučené v průběhu života, které jsou pak k dispozici pro 

okamžité spuštění (Růžička in Petrovický et al., 2008).  

 

Význam somatosenzorických funkcí  

Schopnost nervového systému vnímat, interpretovat, modulovat a organizovat senzorický 

vstup je využita k vyvolání nebo adaptaci motorických odpovědí na interakci s ostatními osobami, 

parametry úkolu nebo v kontextu prostředí (Vyskotová & Macháčková, 2013). 

Senzorické informace mají značný význam v procesu řízení pohybu (Véle, 2006). Pro 

koordinovaný pohyb je propriocepce stěžejní. V případě deficitu propriocepce není možné provést 

kontrolovaný pohyb bez zrakové kontroly (Fortier & Basset, 2012). O této skutečnosti vypovídá 

i fakt, že počet senzitivních drah poskytujících zpětnou vazbu výrazně převyšuje počet motorických 

drah (Véle, 2006).  

V procesu řízení pohybu je princip kontroly nezbytný, aby centrum bylo vždy informováno, 

zda a jak byl pohyb vykonán (Ambler, 2006). Při řízení motoriky se sčítají taktilní podněty 

s proprioceptivními, čímž se jejich účinek akcentuje a vytváří se tak speciální aferentní soubor 
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signálů působící specificky na centrální nervový systém (Vyskotová & Macháčková, 2013). Řízení 

pohybu je neustálý obousměrný tok informací mezi centrem a periferií (Ambler, 2006). Zdrojem 

zpětnovazebných informací o průběhu pohybu jsou proprioceptivní receptory ve svalech, šlachách, 

kloubech a vestibulárním aparátu, ale také receptory kožní, zrakové a sluchové (Véle, 2006).  

 Terminologie užívaná v souvislosti s vnímáním těla zahrnuje pojmy jako tělesné schéma, 

body image, tělesné sebepojetí, somatognozie. Tyto pojmy jsou mnohými autory užívány jako 

synonyma. Problematikou vnímání těla se zabývá mnoho oborů, mezi nimiž můžeme jmenovat 

fyzioterapii, neurofyziologii, psychosomatiku, psychologii či sociologii. Tato skutečnost může být 

jedním z důvodů nejednotnosti terminologie. 

Tělové (či tělesné) schéma je definováno jako mentální reprezentace vlastního těla 

a zahrnuje tři složky: kognitivní, emocionální a behaviorální. Kognitivní složka obsahuje představu 

o rozměrech těla jako celku, o rozměrech jednotlivých částí a jejich vzájemném vztahu. Složka 

emotivní zahrnuje vztah k vlastnímu tělu jako celku, vztah k jednotlivým částem těla a k vlastní 

tělesnosti obecně. Behaviorální složka zahrnuje aktivity vedoucí k ovlivnění vzhledu vlastního těla 

jako např. diety, cvičení, plastické operace apod. Řada autorů prezentuje pojmy tělové schéma 

a tělesné sebepojetí téměř identicky. Tělové schéma je termínem bližším oborům jako je 

fyzioterapie a mimo jiné se zabývá i neurofyziologickými a kineziologickými aspekty vnímání těla. 

Naproti tomu pojem tělesné sebepojetí je vhodné užívat v kontextu psychologickém 

a sociologickém, ve vztahu k celkovému sebepojetí (Stackeová, 2007).  

 Představa o vlastním těle úzce koreluje se somatognozií a stereognozií (Kolář & Druga in 

Kolář et al., 2009). Somatognozie představuje schopnost správně identifikovat vlastní tělo. Jedná se 

o vědomí těla určující vzahy mezi osobou a prostředím. Stereognostickou funkci můžeme 

charakterizovat jako schopnost vnímání prostoru a kontaktu se zevním prostředím bez zrakové 

kontroly ve vztahu k našemu tělesnému schématu (Kolář & Lepšíková in Kolář et al., 2009a). 
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Úroveň somatognostických a stereognostických funkcí úzce souvisí s relaxačními schopnostmi 

a selektivní hybností neboli pohybovou diferenciací. Pohybová diferenciace je schopnost provádět 

pohyb bez souhybů a s co nejmenší iradiací do ostatních svalů (Kolář & Druga in Kolář et. al, 

2009). 

V léčebné rehabilitaci často souhrnně hodnotíme stereognozii, dvojbodovou diskriminaci, 

grafestezii, polohocit, pohybocit a další senzitivní funkce jako tzv. body image. Správná kvalita 

senzitivních funkcí totiž zajišťuje dokonalou představu o vlastním těle. Za fyziologické situace, 

když zavřeme oči, máme neustále představu o postavení jednotlivých tělesných segmentů, víme 

přesně, jestli např. držíme končetiny v extenzi či flexi, zda stojíme, sedíme, zda se zády opíráme 

nebo ne, zda jsme oblečeni, obuti a podobně (Kolář & Druga in Kolář et. al, 2009). 

Dosud převládá názor, že vnímání tělového schématu je umožněno postupným učením. 

Vytváření představy o vlastním těle by mělo vycházet ze senzorických zkušeností s tělem 

a vnímáním s ním spojeným. Tyto zkušenosti by měly být následně ukládány v podobě 

senzomotorických informací na různých úrovních CNS. Tímto způsobem by mělo být umožněno 

představovat si své tělo a jeho pozici v prostoru. Pro normální a maximálně bohatý senzomotorický 

vývoj dítěte je zařazení zkušeností v CNS potřebné pro vytvoření uceleného obrazu sebe sama. 

Otázkou však zůstává, zda se informace pro tvorbu tělesného schématu tvoří ze zevně a vnitřně 

přicházejících podnětů formou postupného učení. Podle názoru Kruckého se jedná spíše o postupné 

„rozbalování a nahrávání“ vrozených, již hotových programů pro senzomotorickou tvorbu tělesného 

schématu. Program pro senzorické vnímání je jen součástí základního operačního programu pro 

motoriku. Vzhledem k tomu, že řízení motoriky je závislé na trvalé, multifunkční zpětné vazbě 

senzoriky a její bezchybné fungování je nezbytné pro permanentní korekce pohybových odchylek, 

nelze tedy hovořit o procesu učení, který je pro tak složitou a z větší části zcela zautomatizovanou 

motoriku málo vhodným nástrojem (Krucký, 2017). 
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V tělesných oblastech vystavených senzorické a pohybové deprivaci (např. při nedostatku 

pohybové aktivity) vznikají adaptační změny somatognozie. Z dané oblasti nepřichází dostatek 

senzorických podnětů, které by do dané zóny směřovaly somatosenzorickou pozornost a nesměřuje 

sem ani rozmanitá motorická aference, která s sebou vždy nese i zpřesnění vnímání dané lokality. 

V těchto oblastech pak bývá obvyklým nálezem buď odcizené vnímání a svalová hypotonie, nebo 

naopak přecitlivělá, často lechtivá kůže a zvýšené svalové napětí (Lepšíková et al., 2013). 

Možnosti pro zlepšení pracovního prostředí 

Mnoho studií se zaměřilo na problematiku sedavého zaměstnání se záměrem redukovat čas, 

ve kterém je sed využíván jako pracovní pozice (Neuhaus et al., 2014; Parry et al., 2017; Robertson 

et al., 2013; Straker et al., 2013; MacEwen et al., 2015; Karakolis & Callaghan, 2014). 

Ve snaze podpořit zdraví pracovníků se sedavým zaměstnáním jejich zaměstnavatelé 

uskutečnili edukační programy, které měly za úkol motivovat zaměstnance k větší aktivitě mimo 

pracovní dobu. Takovéto postupy se však nesetkaly se změnami v dlouhodobém chování (Carr et 

al., 2016a).  

Důkazy nasvědčují tomu, že přerušování prolongovaných period prosezeného času fyzickou 

aktivitou byť jen mírné intenzity, může zlepšit kardiometabolické biomakery a snížit diskomfort 

vnímaný z pohybového aparátu (Carr et al., 2016a). 

Sit-stand desk 

V boji proti prolongovanému sezení se ukazují jako efektivní tzv. sit-stand desk, tedy stoly, 

u kterých má pracovník možnost jednoduše a rychle změnit výšku stolu a ze sedu přejít do stoje 

a naopak (Straker et al., 2013). Díky této technologií je možné přerušovat dlouhodobý sed a snížit 

celkovou dobu strávenou vsedě (Carr et al., 2016b).  
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Výsledky studií ukazují, že ze zvýšení variability pracovních poloh profituje pohybový 

aparát, a rovněž má pozitivní vliv na pracovní výkon a snížení únavy. Nicméně důležitým 

předpokladem pro efektivitu tohoto opatření je adekvátní edukace stran ergonomie sedu a stoje 

(Straker et al., 2013).  

Sit-stand stoly se ukazují být efektivní ve snižování diskomfortu v bederní oblasti. Na druhou 

stranu některé studie zaměřené na sit-stand stoly zjistily vyšší míru diskomfortu v oblasti zápěstí. 

Tato skutečnost může být způsobena tím, že většinou není adekvátně vyřešena změna nastavení 

myši a klávesnice při přechodu ze sedu do stoje (Karakolis & Callaghan, 2014). 

Treadmill desk 

Další ze studiemi prověřovaných možností, jak redukovat čas strávený vsedě, je tzv. treadmill 

desk. Jedná se o úpravu pracovního prostředí, při které je zkombinována pracovní deska 

s počítačem a pohyblivý pás, na kterém pracující jedinec chodí. I v tomto případě platí nutnost 

edukace pracovníka ohledně držení těla a chůze. Nevýhodou může být menší přesnost při práci 

s myší a klávesnicí, především na počátku. Evidence naznačuje, že výhodou oproti „sit-stand“ 

stolům je vyšší energetický výdej a snížení rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění 

(MacEwen et al., 2015). 

 

Pohybová terapie k ovlivnění vnímání těla 

Jak již bylo popsáno výše, pracovní zátěž vede ke vzniku různých obtíží nejen v oblasti 

pohybového aparátu, ale i psychiky a ovlivněny mohou být rovněž somatognostické funkce. Je na 

každém z nás, jak se rozhodne se vzniklými potížemi či diskomfortem vypořádat. Výborným 

způsobem je cvičení. Ideální je pokud se podaří skloubit cvičení, které má pro konkrétního jedince 

pozitivní emoční náboj a je pro něj přínosné po fyzické i duševní stránce.  
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Existují přímo cvičení na rozvoj tělesného vnímání. Při nich jsme nuceni plně si uvědomovat, 

jak se pohybujeme, kde je v našich svalech přílišné napětí a kde vydáváme příliš mnoho svalové 

aktivity. Tato cvičení nepředepisují, jak dýchat nebo chodit, stát či sedět, ale učí přesnému 

rozlišování. Cvičení se provádí pomalu, opakovaně a se snahou o maximální prožitek z polohy 

a pohybu (Kolář & Lepšíková in Kolář et al., 2009b) . 

Existují cvičební systémy, které působí na člověka komplexně, rozvíjí nejen somatognostické 

schopnosti, ale současně  zvyšují tělesný potenciál a působí i v psychické rovině. Takový ucelený 

přístup je pro pracujícího člověka, který se rozhodl kompenzovat „škody“ způsobené pracovní 

zátěží, jistě přínosný i z hlediska časové úspory. Mezi tyto systémy řadíme například 

Feldenkraisovu metodu či jógu.  

Feldenkraisova metoda 

Feldenkraisova metoda (FM) kterou založil Moshé Feldenkrais je pohybově-výchovnou 

technikou, která rozvíjí motorické schopnosti klienta prostřednictvím orientované senzomotorické 

pozornosti a kognitivní percepce pohybu. Cílem je provedení pohybu s minimálním úsilím 

a maximální efektivitou. Při praktikování FM klient lépe poznává jednotlivé části vlastního těla 

a prostřednictvím pohybu se učí lepší kontole a koordinaci.  Cílem techniky je poskytnout klientovi 

individuální pocity a prožitek z pohybu. Klient prostřednictvím uvědomění vlastního těla získává 

kontrolu v procesu regulace a korekce jeho vlastních neekonomických pohybových schémat. 

Feldenkraisova metoda využívá dva způsoby výuky: skupinové lekce „Pohybem k sebeuvědomění“ 

a individuální „Funkční integraci“ (Henry et al., 2016). 

ATM (ATM - Awareness Through Movement) je obvykle praktikována ve skupinách 

a klienti jsou verbálně vedeni lektorem. Ze začátku se učí jednoduchým, jemným pohybům 

založených na vývojových pohybových vzorcích. Tyto vzorce se klient v pozdějších lekcích učí 

integrovat do každodenních funkčních aktivit. Instruktor během lekce nijak nekomentuje 
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a nekoriguje provedení pohybu klientem, ale pokládá jim otázky, na které klienti odpovídají sami 

sobě. Účelem otázek je co nejvíce facilitovat uvědomění pohybu a prostoru. Díky facilitaci 

somatosenzorické pozornosti student sám objevuje, jak provést určitý pohyb hladce a plynule, jaký 

pohybový vzorec je pro něj nejlepší (Henry et al., 2016).  

Druhou formou vedení Feldenkraisovy metody je individuálně vedená Funkční integrace 

(FI – Functional Integration), která používá manuálního kontaktu mezi lektorem a klientem se 

záměrem facilitovat a vést studenta k lepšímu porozumění vlastního těla. Lektor učí klienta skrze 

jemný kontakt, jak pohybovat svým tělem a jeho částmi efektivně a s lehkostí (Buchanan, 2012). 

Dle evidence FM zlepšuje rovnováhu (Hillier & Worley, 2015), mobilitu, redukuje anxietu 

a bolest, ovlivňuje neurologické, respirační onemocnění a má vliv také na muskuloskeletální potíže 

(Henry et al., 2016), včetně bolesti krční a bederní páteře (Mohan et al., 2017). 

Jóga 

Jóga je poněkud známějším způsobem, jak ovlivnit negativní působení pracovní záteže, 

včetně somatognostických schopností.  

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí komplexně 

a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Tradiční jóga obsahuje cviky a techniky 

zaměřené na rozvoj těla, dechu, koncentrace, uvolnění, meditace a také duchovní rozvoj 

(Mahéšvaránanda, 2006). 

V současné době existuje mnoho různých stylů jógy. Některé se zabývají spíše filosofickou 

a psychospirituální úrovní. Klasické styly, které se více zaměřují na rozvoj tělesného potenciálu 

jsou např. Hatha jóga či Iyengar jóga, které charakterizuje spíš pomalý průběh a delší výdrže 

v ásánách (pozicích), dále dechové techniky, očistné techniky a meditace. Existují i dynamické 

styly jógy, jako je Aštana jóga, ze které se postupně vyvinuly Power jóga, Vinyasa jóga či Bikram 

jóga (Kubrychtová Bártová & Stuchlík, 2007). 
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Dle evidence cvičení jógy pozitivně působí na nespecifickou chronickou bolest bederní páteře 

a disabilitu s ní spojenou (Goode et al., 2016). Jiná studie zkoumající konkrétně vliv Iyengar jógy 

dospěla k závěru, že tento způsob cvičení je efektivní a bezpečnou možností v léčbě chronické 

bolesti krční páteře (Michalsen et al., 2012). U lidí praktikujících jógu byl zjištěn pozitivnější body 

image chápaný především z psychologického pohledu, tedy lepší přijetí a spokojenost s vlastnostmi, 

funkčností a schopnostmi vlastního těla (Mahlo & Tiggemann, 2016). Bylo také zjištěno, že jógové 

cviky prováděné vestoje pozitivně ovlivňují posturální stabilitu a propriocepci (Jeter et al., 2014). 

Lidé pravidelně cvičící jógu mají rovněž lepší schopnost integrovat proprioceptivní, vestibulární 

a zrakové informace (Fiori et al., 2014). 
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CÍLE A HYPOTÉZY 

Cíl 

Cílem této diplomové práce je shrnout současné poznatky o vlivu charakteru profesního 

zatížení na lidský organismus, o neurofyziologii somatosenzorických funkcí a možnostech, jak tyto 

funkce ovlivnit. 

Ve speciální části porovnáváme kvalitu somatognostických funkcí u skupiny pracujících 

vykonávající sedavé zaměstnání a u skupiny vykonávající nesedavé zaměstnání. Smyslem je ověřit 

předpoklad horší kvality somatognostických funkcí u skupiny vykonávající sedavé zaměstnání ve 

srovnání s druhou skupinou.  

Hypotéza 

 Probandi ve skupině se zaměstnáním sedavého charakteru budou mít signifikantně horší 

somatognostické schopnosti oproti skupině se zaměstnáním nesedavého charakteru. 
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 METODIKA VÝZKUMU 

Měření bylo prováděno od dubna 2017 do června 2017 převážně na Oddělení fyziatrie 

a léčebné rehabilitace Vojenské nemocnice Olomouc, z menší části v jiných soukromých 

prostorách. Vždy se jednalo o klidnou, vyvětranou místnost s komfortní teplotou. Pro testování byly 

použity vždy stejné pomůcky. Vyšetření vedla vždy stejná osoba, tedy autorka práce. 

Účastníci studie 

Studie se zúčastnilo celkem 40 probandů. Jednalo se převážně o zaměstnance Vojenské 

nemocnice Olomouc a další pracující osoby. Ve skupině jedinců vykonávající zaměstnání převážně 

sedavého charakteru (dále jen sedavé zaměstnání) bylo vyšetřeno 20 probandů ve věku od 26 do 54 

let, 10 žen a 10 mužů. Ve skupině jedinců vykonávající zaměstnání převážně nesedavého 

charakteru (dále jen nesedavé zaměstnání) bylo vyšetřeno 20 probandů ve věku od 27 do 52 let, 10 

žen a 10 mužů.  

Do studie byli zařazeni pouze jedinci, kteří vykonávají své zaměstnání, pro které jsou zařazeni 

do jedné ze skupin v rozsahu min. 35 hodin týdně a to nejméně po dobu posledních 2 let. Do studie 

nebyl zařazen žádný fyzioterapeut pro možnost zkreslení výsledků dané každodenním profesně 

velmi specifickým palpačním a pohybovým tréninkem. Studie se neúčastnil žádný jedinec 

s neurologickým senzitivním či motorickým deficitem, akutním onemocněním pohybového aparátu 

či úrazem v posledních třech měsících, diabetik ani osoba s těžkým dlouhodobým zrakovým 

postižením.  
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Sedavé zaměstnání 

Do skupiny sedavého zaměstnání byly zařazeny osoby, které v rámci své profese vykonávají 

fyzicky lehkou práci převážně vsedě, přičemž vsedě podle svých slov realizují minimálně 75% 

pracovních povinností. Tento percentuální poměr vychází z designu studie, zabývající se 

zvyšováním aktivit u sedavých profesí (Carr et al., 2016a). V této skupině byli vyšetřeni probandi 

více druhů povolání: 11 probandů “kancelářských profesí”, ve kterých převažuje práce s počítačem, 

dále 4 lékaři, 3 všeobecné sestry, psychiatr a psycholožka. Bližší charakteristika souboru 

viz Tabulka 1. 

Nesedavé zaměstnání 

Do skupiny nesedavého zaměstnání byli vybráni jedinci, kteří v rámci své profese často 

střídají pracovní pozice a mají ve své profesi výraznou převahu dynamické fyzické práce, při které 

dochází k dynamické činnosti svalů horních i dolních končetin. Probandi z této skupiny vsedě 

vykonávají maximálně 25% pracovních povinností. V této skupině byli vyšetřeni probandi různých 

druhů povolání: 2 lesníci, 2 údržbáři, 2 všeobecné sestry, sanitářka, dělnice, dělník, malíř, 

automechanik, elektrikář, vlakový výpravčí, kadeřnice, skladnice, mistrová ve skladu, mistrová 

v zahradnictví, učitelka v MŠ, asistent pedagoga, prodavačka. Bližší charakteristika souboru viz 

Tabulka 1.  

Charakteristika skupin 

Byla provedena analýza testovaného výzkumného souboru za účelem zjistit, zda jsou obě 

skupiny vůči sobě statisticky srovnatelné. V Tabulce 1 jsou popsány hodnoty sledovaných 

parametrů pro obě skupiny. Byl vypočten aritmetický průměr, směrodatná odchylka, minimální 

hodnota, maximální hodnota a p-value (za statisticky významné považujeme dosažené hladiny testů 

menší než 0,05). Vzhledem k dosažené hladině významnosti p můžeme tvrdit, že se skupiny 
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výzkumného souboru v analyzovaných vstupních parametrech vůči sobě lišily pouze průměrnou 

pracovní dobou strávenou vsedě.   

Charakteristika testovaných skupin 

  

Sedavé zaměstnání Nesedavé zaměstnání  

průměr SD min. max. průměr SD min. max. p-value 

Věk (roky) 40,7 10,7 26,0 54,0 40,2 9,7 27,0 52,0 0,850 

Výška (cm) 174,4 12,8 143,0 192,0 171,4 7,9 158,0 183,0 0,379 

Hmotnost (kg) 76,3 11,9 54,0 100,0 75,9 12,2 51,0 95,0 0,932 

BMI (kg/m2) 25,1 3,4 18,6 31,3 25,7 3,2 19,4 32,5 0,565 

Průměrná týdenní 

pracovní doba 

(hod./týden) 
43,5 5,9 40,0 60,0 43,2 6,6 35,0 60,0 0,639 

Průměrná pracovní doba 

strávená vsedě (%) 
83,7 7,7 75,0 98,0 12,6 9,5 0,0 25,0 0,000 

Doba vykonávání 

daného charakteru 

zaměstnání (roky) 
11,4 8,3 2,0 25,0 16,4 9,4 4,0 32,0 0,074 

Čas strávený vsedě 

mimo pracovní dobu 

(hod./den) 
3,1 1,0 1,0 4,5 3,1 1,1 1,5 6,0 0,762 

Čas strávený fyzickou 

prací mimo pracovní 

dobu (hod./den) 
2,2 1,2 0,5 5,0 2,6 1,2 1,0 6,0 0,228 

Chůze (min./denně) 1,0 0,6 0,5 2,0 1,0 0,5 0,3 2,0 0,733 

Sportovní aktivity 

(hod./týdně) 
5,0 5,2 0,0 20,0 6,2 4,3 0,0 16,0 0,206 

Tabulka 1. Charakteristika testovaných skupin 
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Průběh vyšetření 

Účast na měření byla dobrovolná a bezplatná. Všichni zúčastnění byli před začátkem 

testování informováni o podstatě výzkumu a seznámeni s cíli, použitými metodami a postupy. 

Na základě toho podepsali dva stejnopisy informovaného souhlasu, přičemž jednu kopii obdržel 

proband. Podoba informovaného souhlasu je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

 Následně byl formou rozhovoru s vyšetřovaným jedincem vyplněn dotazník, který zjišťoval 

základní informace, anamnézu prodělaných a nynějších onemocnění a informace ohledně 

pohybového režimu v zaměstnání a ve volném čase. Podoba dotazníku je k nahlédnutí 

v příloze č. 2. 

Poté proběhlo samotné testování, které se skládalo ze 6 testů, z toho 3 testy byly zaměřeny 

na horní končetiny (HKK) a 3 testy na dolní končetiny (DKK).  

Čtyři z použitých testů jsou zaměřeny na hodnocení propriocepce končetin. Konkrétněji se 

jedná o 2 testy zaměřené na propriocepci HKK (test č. 1, 4) a 2 testy zaměřené na propriocepci 

DKK (test č. 5 a 6). Těmito testy hodnotíme, jak přesně je proband schopen identifikovat polohu 

své končetiny prostřednictvím propriocepce. Po testovaném žádáme, aby si co nejpřesněji 

zapamatoval pozici končetiny, následně je tato pozice změněna a po krátké latenci se proband snaží 

znovu zaujmout výchozí pozici.  

Další 2 testy jsou zaměřené na odhad tělesných rozměrů vlastního těla (test č. 2 a 3). 

Po testovaném žádáme, aby pomocí horních končetin ukázal jakou má představu o svém těle (délka 

chodidla, šířka ramen) a hodnotíme jak dalece se tato představa liší od skutečnosti. 

U všech probandů bylo vždy dodrženo stejné pořadí testů. Každý test byl vyšetřovanému 

nejprve vysvětlen a ukázán. Následně byly probandovi zavázány oči černým neprůsvitným šátkem 

a byla provedena všechna opakování jednoho testu. U stranových testů HKK (test č. 1, 4) byl test 
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proveden nejdříve 3x dominantní HK, poté 3x nedominantní HK. U stranových testů DKK (test č. 5 

a 6) nejdříve pravou dolní končetinou (PDK), poté levou dolní končetinou (LDK). U nestranových 

testů (test č. 2 a 3) byla provedena pouze 3 opakování. Následně byl probandovi sundán šátek a 

vysvětlen postup dalšího testu. Formulář pro zapisování naměřených hodnot k nahlédnutí v příloze 

č. 3. 

Propriocepce HKK vsedě (Obrázek 4-5) 

Test v původní verzi využívá čtverečkového papíru a zaznamenává odchylku od původního 

bodu v místě processus styloideus ulnae, a to na ose X a Y (Kumagai, 2011). Pro naše měření byl 

test poupraven tak, aby výchozí hodnotou byl úhel odchylky ve stupních a zároveň nebyly výsledky 

jakkoliv ovlivněny posunutím lokte, nebo snahou o jeho fixaci při návratu do výchozí pozice.  

 

Obrázek 4. Propriocepce HKK vsedě  

1. Ve výchozí pozici (č. 1) je obkresleno předloktí z dorzální strany a označen processus styloideus ulnae 

a olecranon ulnae. 

2. Proband je instruován zapamatovat si výchozí pozici. 

3. Končetina je pasivně nastavena do pozice č. 2. 

4. Po krátké latenci se proband snaží zaujmout výchozí pozici. Znovu je obkresleno předloktí. 
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Výchozí polohou testu je nekorigovaný sed čelem ke stolu, bez opory zad, s chodidly 

položenými na zemi. Nevyšetřovaná končetina je volně položena na stehně. Předloktí vyšetřované 

HK je položené na stole pokrytém kreslícím kartónem velikosti A2. Ramenní kloub vyšetřované 

HK je nastaven do vnitřní rotace zhruba 60°, mírné abdukce a flexe tak, aby se paže nedotýkala 

hrudníku. Loketní kloub je flektován zhruba do pravého úhlu. Předloktí zaujímá střední postavení 

mezi pronací a supinací, palec tedy směřuje ke stropu. 

Ve výchozí poloze je obkreslena dorzální strana předloktí od olekranonu po 5. metakarp. 

V oblasti processus styloideus ulnae je na obkreslené linii zaznačen bod. Stejně tak je vyznačen bod 

v místě olekranonu. Proband je instruován zapamatovat si tuto pozici. Následně je testovanému při 

současné fixaci lokte pasivně sunuto předloktí po podložce tak, aby byla v ramenním kloubu 

dosažena poloha středního postavení mezi vnitřní a zevní rotací. Následovně se proband snaží 

zaujmout znovu výchozí polohu a ta je zaznamenána opětovným obkreslením předloktí, včetně 

bodu v místě processus styloideus ulnae a olecranon ulnae. Znovu je obkreslena poloha, kterou 

proband zaujal. Celý test je opakován nejprve 3x dominantní HK, poté 3x nedominantní HK. Při 

dalším pokusu je vždy HK před zaujetím výchozí pozice posunuta cca o 5cm do strany tak, aby se 

nepřekrývaly výsledky více pokusů. Na jedné straně papíru A2 byly výsledky jedné končetiny. 

Následující vyhodnocení testu (Obrázek 5) probíhá již bez přítomnosti probanda. Pomocí 

pravítka jsou vytvořeny dvě úsečky spojující olecranon ulnae a processus styloideus ulnae. 

V případě, že se obě linie v žádném místě neprotly, je zkonstruována rovnoběžná linie, která 

potřebné protnutí zajistí. Klasickým školním úhloměrem je změřen rozdíl mezi výchozí 

a probandem odhadovanou polohou. Hodnota je zaznamenána ve stupních. Tímto postupem je 

změřeno všech 6 výsledků. 
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Obrázek 5. Ukázka vyhodnocení testu propriocepce HKK vsedě u jednoho probanda 

Linie A = výchozí pozice 

Linie B = pozice, kterou zaujal proband ve snaze co nejvíce se přiblížit výchozí pozici 

Body 1A a 1B = procesus styloideus ulnae 

Body 2A a 2B = olecranon ulnae 

∢13° = výsledný úhel změřený mezi úsečkou spojující body 1A a 2A a úsečkou spojující body 1B a 2B 

(tzn. úhel mezi výchozí pozicí a odhadem probanda) 

Pozn. Popis bodů a různé barvy byly využity pouze pro názornost fotografie. Ve skutečnosti byla využita 

jedna barva pro obkreslení všech pokusů a druhá barva pro rýsování při vyhodnocení.     

 

Z výsledků všech pokusů pravé strany je vypočten aritmetický průměr. Stejným způsobem 

jsou vyhodnoceny výsledky levé strany. Z průměrných hodnot obou stran je následně vypočten 

aritmetický průměr. 

Pomůcky: šátek, stůl, židle, papír velikosti A2, tužka, úhloměr, dlouhé pravítko, 2 pravítka 

tvaru pravoúhlého trojúhelníku 
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Odhad délky chodidla (Obrázek 6) 

Tento test byl inspirován měřením v jiné diplomové práci (Kšírová, 2010). 

 

Obrázek 6. Odhad délky chodidla  
1. Proband sedí na židli a je instruován, aby ukázal svoji představu o délce svého chodidla od paty po palec. 

2. Vyšetřující obkreslí pravé chodidlo na papír a následně změří jeho skutečnou délku.  

 

Vyšetřovaný sedí na židli bez opory zad a chodidla má položena na podložce. Má za úkol 

ukázat délku svého chodidla od paty po palec, a to v horizontální rovině mezi konečky prstů 

předpažených HKK, které jsou extendovány v loktech. Tato vzdálenost je změřena krejčovským 

metrem a zaznamenána. Poté proband položí ruce na stehna. Následuje zhruba 10 vteřin odpočinku. 

Test opakuje celkem 3x. Závěrem je vsedě změřena skutečná vzdálenost od paty po palec 

obkreslením pravého chodidla na papír a následným změřením. 

Ze všech pokusů je následně vypočten aritmetický průměr. 

Pomůcky: šátek, židle, krejčovský metr, papír velikosti A4, tužka 
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Odhad šířky ramen (Obrázek 7) 

Tento test byl vyšetřen podle postupu zdokumentovaného v prezentaci autorky Kathryn 

Kumagai (Kumagai, 2011).  

 

Obrázek 7. Odhad šířky ramen  
1. Probandovi je vysvětlen test a ukázána šířka jeho ramen (nejlaterálnější body v oblasti mm. deltoidei). 

2. Proband uchopí tyč tak, aby byla dominantní HK dole. 

3. Proband mezi ukazováčkem spodní HK a malíčkem svrchní HK ukáže představu o šířce svých ramen. 

4. Ukázaná vzdálenost je pomocí krejčovského metru změřena. 

5. Pomocí krejčovského metru je změřena skutečná šíře ramen. 

 

Výchozí polohou testu je nekorigovaný stoj s horními končetinami volně podél těla. 

Probandovi je nejprve vysvětlen průběh testu a palpačně vymezeny nejlaterálnější body v oblasti 

mm. deltoidei. Poté jsou vyšetřovanému zavázány oči.  

Vyšetřovaný uchopí dřevěnou tyč na dolním konci do obou rukou tak, že nedominantní 

končetina spočívá lehce nad dominantní. Proband se snaží co možná nejpřesněji odhadnout šíři 

svých ramen, která mu byla před začátkem testu ukázána a to pomocí sunutí svrchní horní 
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končetiny po tyči. Proband je instruován tak, že vzdálenost je měřena od malíku svrchní horní 

končetiny až po ukazováček spodní horní končetiny. Tato vzdálenost je změřena pomocí 

krejčovského metru a hodnoty zaznamenány. Proband odloží tyč a zhruba 10 vteřin odpočine. Test 

je proveden celkem 3x. Závěrem je krejčovským metrem změřena šíře ramen v místě 

nejlaterálnějších bodů mm. deltoidei.  

Ze všech pokusů je následně vypočten aritmetický průměr. 

Pomůcky: šátek, dřevěná tyč o délce 100 cm a průměru 2,5 cm, krejčovský metr, papír 

velikosti A4, tužka 
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 Propriocepce HKK ve stoji (Obrázek 8) 

Tento test byl vyšetřen dle postupu zdokumentovaného v knize Rehabilitace v klinické praxi 

(Kolář & Lepšíková in Kolář et al., 2009a). 

 

Obrázek 8. Propriocepce HKK ve stoji  

1. Ukazováček je přiložen na první ze třech předem připravených značek. 

2. Proband je instruován, aby si zapamatoval výchozí pozici HK. 

3. Přiloží HK k tělu a uvolní. 

4. Po krátké latenci se snaží zaujmout znovu výchozí pozici HK a tato pozice je označena na papír. 

5. V dalších pokusech jsou znovu zopakovány kroky 1-4, ale vždy s jiným výchozím bodem. 

 

Výchozí polohou testu je nekorigovaný stoj čelem ke zdi, na které je připevněn papír 

o velikosti A3 tak, aby střed papíru byl ve výši ramenního kloubu. Proband stojí tak daleko od zdi, 

aby byl loketní kloub v mírné semiflexi při položení ukazováčku na zeď. Nejprve je vyšetřovanému 

celý test vysvětlen a ukázán. Následně jsou mu zavázány oči a na papír jsou podle papírové šablony 

zaznačeny tři body, které tvoří rovnostranný trojúhelník. Délka strany trojúhelníku činí 6 cm. Horní 

strana trojúhelníku je orientována v horizontální rovině. Nejmediálnější bod je lokalizován zhruba 
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ve výši akromionu vyšetřované strany a mírně laterálně od něj tak, aby se dotyčný nedotýkal paží 

hrudníku v testovací poloze. 

Vyšetřovaná horní končetina je testovanému nastavena tak, že se dotýká ukazováčkem 

prvního ze třech vyznačených bodů. Proband je instruován, aby si pozici zapamatoval, připažil, 

uvolnil končetinu a po krátké latenci se snaží položit prst znovu na stejné místo. Na papíře je 

zaznačen probandem ukázaný bod. Poté připaží a chvíli odpočine. Celý test je opakován nejprve 3x 

dominantní HK, poté 3x nedominantní HK, ale pokaždé začíná výchozí poloha na jiném ze třech 

vyznačených bodů. Změření výsledků testu probíhá po skončení celého testování již 

v nepřítomnosti probanda. Výsledky jsou změřeny pravítkem a zaznamenány s přesností na 

milimetry. 

Z výsledků všech pokusů pravé strany je vypočten aritmetický průměr. Stejným způsobem 

jsou vyhodnoceny výsledky levé strany. Z průměrných hodnot obou stran je následně vypočten 

aritmetický průměr. 

Pomůcky: šátek, papír o velikosti A3, šablona tvořící rovnostranný trojúhelník o délce strany 

6 cm, tužka, pravítko 
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 Propriocepce DKK ve stoji (Obrázek 9) 

Tento test byl inspirován metodikou předchozího testu a upraven tak, aby jej bylo možné 

využít pro testování propriocepce DKK. 

 

Obrázek 9. Propriocepce DKK ve stoje  

1. Nejdelší prstec je přiložen na na první ze třech předem připravených značek. 

2. Proband je instruován, aby si zapamatoval výchozí pozici DK. 

3. Postaví se na obě nohy. 

4. Po krátké latenci se snaží zaujmout znovu výchozí pozici DK a tato pozice je označena na papír. 

5. V dalších pokusech jsou znovu zopakovány kroky 1-4, ale vždy s jiným výchozím bodem. 

 

Výchozí polohou testu je nekorigovaný stoj čelem ke zdi, na které je připevněn papír 

o velikosti A3 tak, aby střed papíru byl ve výši středu holenní kosti. Proband stojí tak daleko od zdi, 

aby při flexi v koleni a kyčli nezavadil kolenem o zeď. Nejprve je vyšetřovanému celý test 

vysvětlen a ukázán. Následně jsou mu zavázány oči a na papír jsou podle šablony zaznačeny tři 

body, které tvoří rovnostranný trojúhelník o délce strany 6 cm. Horní strana trojúhelníku je 

orientována v horizontální rovině a leží zhruba ve výšce středu holenní kosti.  
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Proband má dlaně opřené o zeď pro lepší stabilitu. Vyšetřovaná končetina je nastavena do 

flexe v kyčli a koleni tak, aby se proband dotýkal nejdelším prstcem bodu vyznačeného na papíře. 

Vyšetřovaný si zapamatuje polohu končetiny. Postaví se krátce na obě nohy a poté se snaží přiložit 

prstec na stejný bod. Na papíře je zaznačen probandem ukázaný bod. Celý test je opakován nejprve 

3x pravou DK, poté 3x levou DK, ale pokaždé začíná výchozí poloha na jiném ze třech 

vyznačených bodů. Změření výsledků testu probíhá po skončení celého testování již 

v nepřítomnosti probanda. Výsledky jsou změřeny pravítkem a zaznamenány s přesností na 

milimetry. 

Z výsledků všech pokusů pravé strany je vypočten aritmetický průměr. Stejným způsobem 

jsou vyhodnoceny výsledky levé strany. Z průměrných hodnot obou stran je následně vypočten 

aritmetický průměr. 

Pomůcky: šátek, papír o velikosti A3, šablona tvořící rovnostranný trojúhelník o délce strany 

6 cm, tužka, pravítko 
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 Propriocepce kolenního kloubu (Obrázek 11) 

Postup pro přiložení telefonu (Obrázek 10) byl převzat ze studie zabývající se validitou 

a reliabilitou goniometrické aplikace ve smartphonu (Jones et al., 2014). 

 

Obrázek 10. Postup pro přiložení telefonu (Jones et al., 2014) 

Před začátkem testování jsou na kůži dolní končetiny propiskou vyznačeny dvě drobné 

značky pro přesné přiložení telefonu. Proband leží na zádech s nataženými končetinami. Od horního 

okraje pately je krejčovským metrem naměřeno 10 cm kraniálně a tento bod je označen na kůži. 

Od spodního okraje pately je naměřeno 10 cm kaudálně a bod označen.  

Úhel v kolenním kloubu je změřen tak, že spodní okraj telefonu je přiložen boční stranou 

těsně nad horní značku (na stehně) a stisknuto tlačítko „Start“, čímž se nastaví úhel 0°. Poté je 

přiložen telefon jeho horním okrajem těsně pod spodní značku (na tibii) a stisknuto tlačítko „Stop“, 

čímž je ukončeno měření a naměřený úhel odečten z displeje. 

 



 

Diplomová práce         Vliv charakteru zaměstnání na somatognostické funkce 

 

44 

 

 

Obrázek 11. Propriocepce DKK vleže 
1. Je nastavena výchozí pozice a pomocí goniometrické aplikace změřen úhel v kolenním kloubu. 

2. Proband je instruován, aby si zapamatoval výchozí pozici DK. 

3. Proband položí nataženou DK na podložku a uvolní. 

4. Po krátké latenci se snaží zaujmout znovu výchozí pozici DK. 

5. Znovu je změřen úhel v kolenním kloubu. 

Testovaný leží na zádech na karimatce s nataženými končetinami. Cílem je nastavit úhel flexe 

v kolenním kloubu cca 30°. Tolerance byla stanovena do rozmezí +/- 5° pro zamezení zdlouhavého 

nastavování výchozí pozice. Vyšetřovaný sune končetinu po podložce pomalým pohybem do flexe 

v koleni a kyčli. V okamžiku, kdy se blíží odhadem co nejblíže úhlu 30° v kolenním kloubu je 

proband zastaven a výše uvedeným postupem je změřen úhel. Jestliže je v kolenním kloubu 

nastaven úhel flexe mimo tolerované rozmezí 25-35°, je poloha změněna a znovu změřena. 

V momentě, kdy je nastavena vyhovující poloha, testovaný je instruován, aby si polohu 

zapamatoval. Končetinu natáhne a po krátké latenci se snaží znovu zaujmout stejnou polohu. Úhel 

flexe v kolenním kloubu, který proband nastavil je změřen a zaznamenán. Měření je uvedeným 

postupem opakováno v úhlech flexe 30°, 60° a 90°, a to s tolerancí pro výchozí polohu vždy +/- 5°. 

Nejprve jsou změřeny všechny 3 pokusy pravou DK, poté 3 pokusy levou DK. 

Z výsledků všech pokusů pravé strany je vypočten aritmetický průměr. Stejným způsobem 

jsou vyhodnoceny výsledky levé strany. Z průměrných hodnot obou stran je následně vypočten 

aritmetický průměr. 

Pomůcky: karimatka, krejčovský metr, propiska, telefon s aplikací Goniometer Records 
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VÝSLEDKY 

Výsledky všech šesti testů byly statisticky vyhodnoceny za účelem ověření platnosti 

hypotézy, která byla formulována takto: “Probandi ve skupině se zaměstnáním sedavého charakteru 

budou mít signifikantně horší somatognostické schopnosti oproti skupině se zaměstnáním 

nesedavého charakteru.” Tzn. předpoklad je, že skupina se sedavou profesí bude mít v testech větší 

odchylky. 

Statistická analýza testovaného souboru byla provedena ve statistickém softwaru R verze 

3.2.3. Za statisticky významné považujeme dosažené hladiny testů menší než 5%.    

Vzhledem k tomu, že o hodnotách změřených u všech šesti použitých testů, nelze 

předpokládat, že mají normální rozdělení, byl pro test nulové hypotézy použit neparametrický 

jednostranný Mann-Whitneyho U-test. 

 Propriocepce HKK vsedě 

V testu propriocepce HKK vsedě byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve skupině 

sedavého zaměstnání 4,4° (SD=2,1). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 3,1° (SD=1,8). 

Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 12).  
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Obrázek 12. Propriocepce HKK vsedě (hodnoty na svislé ose uvedeny ve stupních) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=124 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,021. Nulovou hypotézu zamítáme, vzhledem k tomu, 

že dosažená hladina významnosti testu je menší než 0,05. 

Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla, při snaze zaujmout výchozí pozici testu, 

statisticky významně přesnější výsledky než skupina se sedavým zaměstnáním. Tzn. skupina 

s nesedavým zaměstnáním si dokázala přesněji zapamatovat úhel předloktí vůči tělu ve výchozí 

pozici a po změně polohy dokázala aktivně zaujmout pozici, která se více přibližovala výchozímu 

úhlu. 
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Odhad délky chodidla 

V testu odhadu délky chodidla byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve skupině 

sedavého zaměstnání 6,7 cm (SD=5,0). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 6,0 cm 

(SD=3,8). Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 

13). 

 

Obrázek 13. Odhad délky chodidla (hodnoty na svislé ose uvedeny v cm) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=195,5 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,457. Nulovou hypotézu nezamítáme, vzhledem 

k tomu, že dosažená hladina významnosti testu je větší než 0,05.  

Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla v odhadu délky chodidla výsledky, které 

se více přibližovaly skutečnosti. Statistická analýza však neprokázala významnost tohoto rozdílu. 

Nemůžeme tedy tvrdit, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají lepší výsledek testu než 

probandi se sedavým zaměstnáním. 
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Odhad šířky ramen 

V testu odhadu šířky ramen byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve skupině sedavého 

zaměstnání 9,7 cm (SD=5,1). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 7,9 cm (SD=5,4). 

Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14. Odhad šířky ramen (hodnoty na svislé ose uvedeny v cm) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=150 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,09. Nulovou hypotézu nezamítáme, vzhledem k tomu, 

že dosažená hladina významnosti testu je větší než 0,05. 

Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla v odhadu šířky ramen výsledky, které se 

více přibližovaly skutečnosti. Statistická analýza však neprokázala významnost tohoto rozdílu. 

Nemůžeme tedy tvrdit, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají lepší výsledek testu než 

probandi se sedavým zaměstnáním. 
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 Propriocepce HKK ve stoji 

V testu propriocepce HKK ve stoji byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve skupině 

sedavého zaměstnání 4,0 cm (SD=1,4). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 3,0 cm 

(SD=1,1). Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 

15). 

 

Obrázek 15. Propriocepce HKK ve stoji (hodnoty na svislé ose uvedeny v cm) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=127 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,025. Nulovou hypotézu zamítáme, vzhledem k tomu, 

že dosažená hladina významnosti testu je menší než 0,05. 

Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla, při snaze zaujmout výchozí pozici testu, 

statisticky významně přesnější výsledky než skupina se sedavým zaměstnáním. Tzn. skupina 

s nesedavým zaměstnáním si dokázala přesněji zapamatovat výchozí bod na zdi, na který byl 
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položen ukazováček HK a po následovné změně polohy dokázala aktivně zaujmout pozici, která se 

více přibližovala výchozímu bodu.  

 Propriocepce DKK ve stoji 

V testu propriocepce DKK ve stoji byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve skupině 

sedavého zaměstnání 4,3 cm (SD=1,3). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 3,3 cm 

(SD=1,1). Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 

16). 

 

Obrázek 16. Propriocepce DKK ve stoji (hodnoty na svislé ose uvedeny v cm) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=109,5 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,007. Nulovou hypotézu zamítáme, vzhledem k tomu, 

že dosažená hladina významnosti testu je menší než 0,05.  

Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla, při snaze zaujmout výchozí pozici testu, 

statisticky významně přesnější výsledky než skupina se sedavým zaměstnáním. Tzn. skupina 
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s nesedavým zaměstnáním si dokázala přesněji zapamatovat výchozí bod na zdi, na který byl 

položen nejdelší prstec DK a po následovné změně polohy dokázala aktivně zaujmout pozici, která 

se více přibližovala výchozímu bodu.  

 Propriocepce kolenního kloubu 

V testu propriocepce kolenního kloubu byla průměrná odchylka v absolutní hodnotě ve 

skupině sedavého zaměstnání 8,8° (SD=3,1). Ve skupině nesedavého zaměstnání to bylo 6,0° 

(SD=3,4). Distribuci naměřených hodnot v obou skupinách zobrazuje krabicový diagram (Obrázek 

17). 

 

Obrázek 17. Propriocepce kolenního kloubu (hodnoty na svislé ose uvedeny ve stupních) 

Testujeme nulovou hypotézu, že probandi s nesedavým zaměstnáním mají horší nebo stejný 

výsledek testu než probandi se sedavým zaměstnáním. Hodnota testové statistiky je U=115,5 

a dosažená hladina významnosti testu je p=0,012. Nulovou hypotézu zamítáme, vzhledem k tomu, 

že dosažená hladina významnosti testu je menší než 0,05. 
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Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla, při snaze zaujmout výchozí pozici testu, 

statisticky významně přesnější výsledky než skupina se sedavým zaměstnáním. Tzn. skupina 

s nesedavým zaměstnáním si dokázala přesněji zapamatovat výchozí úhel v kolenním kloubu a po 

následovné změně polohy dokázala aktivně zaujmout pozici, která se více přibližovala úhlu ve 

výchozí pozici.  
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DISKUZE 

V rámci této diplomové práce jsme provedli experimentální měření, během kterého jsme 

změřili celkem 40 zdravých jedinců. Z toho 20 probandů vykonávajících sedavé zaměstnání a 20 

probandů vykonávajících nesedavé zaměstnání, při kterém jsou často střídány pracovní polohy 

a pohyby, nebývá dlouhá výdrž ve statických polohách. Všichni probandi absolvovali vyšetření 

skládající se z 6 testů. Jednalo se o 2 testy zaměřené na vyšetření propriocepce horních končetin 

(HKK), 2 testy na propriocepci dolních končetin (DKK) a 2 testy na odhad tělesných rozměrů. 

Cílem praktické části práce bylo ověření předpokladu horší kvality somatognostických 

schopností u jedinců vykonávajících sedavé zaměstnání ve srovnání s jedinci, kteří střídají pracovní 

polohy a pozice. Tato hypotéza byla založena na mých vlastních zkušenostech s pacienty, kteří 

vykonávají sedavé zaměstnání a trpí různými muskuloskeletálními obtížemi. U těchto pacientů jsem 

zaznamenala mnohem častěji nedostatečné vnímání tělesného schématu v porovnání s jedinci, kteří 

vykonávají profese s variabilní polohou bez nutnosti výdrže ve statické pozici. Nenalezla jsem 

žádnou studii, která by se tímto tématem zabývala a proto jsem se rozhodla ji ověřit vlastním 

experimentálním výzkumem. 

Statistická analýza dat potvrdila platnost hypotézy částečně. Byl zjištěn signifikantní rozdíl ve 

výsledcích čtyř testů hodnotících kvalitu propriocepce horních i dolních končetin (test č. 1, 4, 5 

a 6). Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním vykazovala přesnější výsledky. Tzn. skupina 

s nesedavým zaměstnáním si dokázala přesněji zapamatovat výchozí pozici končetiny a po změně 

polohy dokázala aktivně zaujmout pozici, která se více přibližovala výchozímu úhlu. V případě 

testů hodnotících odhad tělesných rozměrů (test č. 2 a 3) měli probandi s nesedavým zaměstnáním 

rovněž přesnější výsledky. Skupina probandů s nesedavým zaměstnáním měla v odhadu rozměrů 

vlastního těla výsledky, které se více přibližovaly skutečným rozměrům. I v případě těchto testů 
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jsme tedy pozorovali stejný trend jako u testů propriocepce, nicméně statistická analýza 

neprokázala významnost těchto rozdílů.   

Protože jsme nenašli studie zabývající se somatognostickými funkcemi u odlišných druhů 

zaměstnání, porovnáme naše výsledky se studiemi, které se zabývaly vlivem sportovních aktivit na 

uvedené funkce. Studie zkoumající propriocepci a stabilitu u volejbalistek změřila statisticky 

signifikantní rozdíl v propriocepci kolenních kloubů pro úhel 60° oproti skupině se sedavým 

způsobem života (Şahin et al., 2015). Podobné výsledky zaznamenala i studie zabývající se vlivem 

Taekwonda na propriocepci dolních končetin, svalovou sílu a stabilitu. Skupina věnující se 

Taekwondu měla v testech propriocepce kolenního kloubu signifikantně lepší výsledky oproti 

kontrolní skupině, která se Taekwondu nevěnovala (Fong et al., 2013).  Jiná studie zjistila zlepšení 

kvality propriocepce ramenního kloubu po absolvování 8-týdenního posilovacího programu 

cíleného na svaly ramenního pletence (Salles et al., 2015). Z výsledků studií je patrný pozitivní vliv 

pohybového tréninku na kvalitu proprioceptivní percepce. 

Ve výzkumné části práce byly čtyři využité testy hodnotící propriocepci založeny na 

podobném principu. Na začátku byla končetina pasivně umístěna do určité pozice, která byla po 

zapamatování změněna a po krátké latenci se proband pokusil nastavit končetinu do výchozí pozice. 

Bylo zjištěno, že při aktivním nastavení pozice končetiny je propriocepce přesnější než při pasivním 

nastavení (Basset, 2012). Otázkou tedy je: Pokud by byly testy využité v této studii modifikovány 

tak, aby byla výchozí pozice končetiny zaujata aktivním pohybem, byly by výsledky jiné? Byla by 

patrná větší či menší diference mezi testovanými skupinami? Vzhledem k tomu, že v reálném životě 

má větší význam kvalita propriocepce při aktivním pohybu, mohla by taková modifikace testů mít 

na jedné straně větší výpovědní hodnotu, i když  na straně druhé by ve výzkumném souboru byly 

i větší interindividuální rozdíly v nastavení výchozí pozice.  

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Ne%C5%9Fe+%C5%9Eahin
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V rámci této studie byly využity již publikované způsoby testování. V budoucích studiích by 

ale bylo vhodné testy upravit za účelem větší přesnosti a reprodukovatelnosti.  Např. úkolem testu 

č. 1, kterým byla hodnocena propriocepce HKK v sedě, bylo zapamatování výchozí pozice 

předloktí vůči trupu a po následné pasivní změně polohy co nejpřesnější zaujmutí výchozí pozice. 

Test byl modifikován oproti původní verzi (Kumagai, 2011), která odečítá odchylku od původního 

bodu v místě processus styloideus ulnae na ose X a Y. Při přípravě metodiky výzkumu, ještě před 

oslovením probandů, jsme jednotlivé testy prakticky zkoušeli a narazili jsme na problém. Při 

pasivní změně polohy sice bylo zabráněno posunutí lokte, ale při aktivním návratu i přes 

upozornění "nehýbat loktem", byl častý posun v rozsahu 0,5-1 cm. Proto byl test poupraven tak, aby 

výchozí hodnotou byl úhel odchylky ve stupních a zároveň nebyly výsledky jakkoliv ovlivněny 

posunutím lokte, nebo přílišnou snahou o jeho fixaci při návratu do výchozí pozice. Ačkoliv bylo 

měření podle nás přesnější, jeho nedostatkem při vyhodnocení poměrně velkého množství výsledků 

(40 probandů x 6 opakování testu = 240 výsledků) byla časová náročnost. V dalších studiích by 

bylo možné využít goniometrickou aplikaci, kterou byla měřena propriocepce kolenního kloubu 

v testu č. 6. Jedná se o akcelerometrický typ a není tedy možné zaznamenat pohyb v horizontální 

rovině. Výchozí pozice by byla: stoj čelem ke stěně, flexe v ramenním i loketním kloubu 90°, 

vnitřní rotace cca 60°, celé předloktí položené ulnární hranou na hladké vertikální ploše (např. 

dveře). Výchozí pozice by byla změřena přiložením goniometru z dorzální strany předloktí na jeho 

distálním konci, protože se zde nachází nejméně měkkých struktur. Pozici by si proband 

zapamatoval, aktivně změnil pozici tak, aby bylo předloktí ve vertikální rovině. Následně by se 

pokusil zaujmout znovu výchozí pozici a dosažený úhel by byl znovu změřen. Na závěr by byl 

vypočítán rozdíl mezi polohami ve stupních.    

Jak vysvětlit, že se v případě proprioceptivních testů potvrdil signifikantní rozdíl ve srovnání 

obou skupin a v testech odhadu tělesných rozměrů ne? Mohly mít na výsledky zásadní vliv nějaké 

další námi nezjištěné faktory, které by převážily nad vlivem rozdílného senzomotorického tréninku 
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v rámci profese u obou testovaných skupin? Nebo sehrála svoji roli náhoda a při větším počtu 

testovaných probandů by se hypotéza lepšího odhadu tělesných rozměrů u skupiny nesedavého 

zaměstnání potvrdila? I u zdravých jedinců může být odhad rozměrů těla významně ovlivněn 

mnoha faktory, například psychologickými. Kupříkladu studie zabývající se vlivem osobnosti na 

body image ukázala, že ženy se sklonem k neuroticismu mají tendenci nadhodnocovat skutečné 

rozměry svého těla (Hartman & Siegrist, 2015). Vnímání rozměrů našeho vlastního těla může být 

ovlivněno i tím, že častěji než své vlastní tělo vídáme postavy ostatních lidí a podle toho si z části 

utváříme obraz o sobě samém (Fuentes et al., 2013). 

Při vyšetřování a zhodnocení výsledků jsme si všimli některých skutečností, které sice nebyly 

přímo stanoveny jako výzkumné otázky, nicméně se domníváme, že stojí za zmínku.  

Experimentálně byl prokázán vliv pohlaví na správnost odhadu tělesných rozměrů. Dle studie 

mají ženy tendenci mírně nadhodnocovat šířku svého pasu a boků a naopak podhodnocovat šířku 

ramen (Fuentes et al., 2013). Srovnali jsme tedy naše výsledky také podle pohlaví a to nezávisle na 

charakteru zaměstnání. Dle našeho měření mají ženy skutečně tendenci podhodnocovat reálnou 

šířku svých ramen (medián= -7,3 cm), ovšem stejně tak tomu bylo i u mužů (medián= -5,3 cm). 

V případě ženského pohlaví byl však rozdíl větší. V případě odhadu délky chodidla ženy 

podhodnocovaly (medián= -4,4 cm) a muži naopak mírně nadhodnocovali (medián= + 1,35 cm). 

Výsledky tedy ukazují, že muži a ženy v našem výzkumném souboru měli odlišný odhad tělesných 

rozměrů. 

Při rozhovoru s testovanými byly otázky nasměrovány i k tématu vnímání těla, cvičení 

a ergonomii práce. Probandi obou skupin poměrně často používali věty podobného typu: “Před pár 

lety jsem chodil na rehabilitaci a to mi pomohlo. Pak jsem ale přestal docházet. Když mě nikdo 

nekontroluje, jestli cvičím správně, není to ono. Necítím na sobě rozdíl, jestli mám u toho dobré 

držení těla.” U skupiny sedavého zaměstnání bylo časté: “Já sice teoreticky zhruba vím, jak bych 
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měl sedět, ale to vydržím možná tak pár minut. Když se na to vyloženě nesoustředím, ani 

nevnímám, jak sedím. Soustředím se na práci, není čas se zabývat tím, jestli dobře sedím.” Takové 

věty si nejspíš vyslechne nejeden fyzioterapeut, ke kterému chodí na terapii pacienti 

s muskuloskeletálními obtížemi. Tyto věty jen potvrzují známá fakta a zdůrazňují, že bychom měli 

v diagnosticko-terapeutickém úsudku automaticky myslet i na vyšetření a případně terapeutické 

ovlivnění somatognostických schopností. Systematická rešeršní práce došla k závěru, že 

z proprioceptivního tréninku profitují pacienti, u kterých byl zjištěn proprioceptivní deficit, ať už 

neurologického či muskuloskeletárního původu. Existují různé formy cvičení zaměřené na rozvoj 

senzomotorických schopností. Dle dostupné evidence má pro restituci somatosenzorických 

a senzomotorických funkcí největší přínos trénink, který je veden bez využití zrakové kontroly 

(Aman et al., 2015). 

Kvalita propriocepce závisí nepochybně na zdravotním stavu jedince. Rozdílům jsme se 

snažili zabránit tak, že se studie nezúčastnil žádný jedinec s neurologickým, senzitivním či 

motorickým deficitem, akutním onemocněním pohybového aparátu či úrazem v posledních třech 

měsících, diabetik ani osoba s těžkým dlouhodobým zrakovým postižením. Pochopitelně však není 

reálné sestavit testované skupiny z probandů bez jakýchkoliv muskuloskeletálních obtíží. V obou 

skupinách nebylo rovnoměrné zastoupení, co se týče lokalizace těchto potíží. Jestliže je pracující 

člověk nucen setrvávat v určité pracovní pozici nebo provádí repetitivně určité pohybové 

stereotypy, pak takové pohybové chování pochopitelně přispívá ke vzniku muskuloskeletálních 

obtíží v přetěžovaných oblastech. Různá lokalizace muskuloskeletálních obtíží u obou skupin 

mohla ve svém důsledku ovlivnit výsledky, což ale odráží reálnou situaci. 

Testovaní v rámci anamnestického rozhovoru odpovídali na otázku, zda pociťují v některé 

oblasti pohybového aparátu diskomfort či bolest. V obou skupinách byly často uváděny subjektivní 
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obtíže v oblasti páteře. Mezi testovanými skupinami však byl markantní rozdíl v lokalizaci těchto 

potíží (Tabulka 2). 

Lokalizace subjektivních 

obtíží 
Sedavé zaměstnání Nesedavé zaměstnání 

Krční páteř 45% probandů 10% probandů 

Hrudní páteř 10% probandů 5% probandů 

Bederní páteř 20% probandů 60% probandů 

Tabulka 2. Lokalizace subjektivních obtíží 

Z tabulky vyplývá, že ve skupině sedavého zaměstnání byl diskomfort či bolest krční páteře 

4,5x četnější. Jak si můžeme vysvětlit takový rozdíl? Dlouhodobý sed bývá často spojen se špatným 

držením těla. Tato situace může být ještě gradována špatnou ergonomií pracovního místa. Za takové 

situace dochází ke zvýšení aktivace krčních extenzorů a mm. sternocleidomastoidei. Rovněž se 

zvyšuje tlak na jádro intervertebrálního disku a zátěž krčních ligament, kloubních poudzer a dalších 

struktur krční páteře (Genebra et al., 2017).  

Naopak ve skupině nesedavého zaměstnání byla 3x častější bolest bederní páteře. Jak si 

můžeme vysvětlit takový rozdíl? Jedinci s nesedavým zaměstnáním pochopitelně využívají jako 

častou pracovní pozici stoj. Obvzláště je-li stoj delšího trvání, bývá spojen s diskomfortem, únavou, 

a různými muskuloskeletálními obtížemi, které zasahují nejčastěji bederní krajinu a dolní končetiny 

(Capodaglio, 2016). Svoji roli ve vzniku subjektivních potíží v oblasti Lp hraje i zátěž způsobená 

častou manipulací s břemeny (Gallagher et al., 2017). 

Ve skupině sedavého zaměstnání jsme zaznamenali rozdílný medián výsledků u probandů, 

kteří uvedli subjektivní potíže v oblasti krční páteře (n=9) oproti těm, kteří si na bolest krční páteře 

(Cp) nestěžovali (n=11). V testu odhadu délky chodidla byly tyto rozdíly největší - ve skupině 
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s bolestí Cp byl medián odchylek od skutečných rozměrů 3,3 cm a ve skupině bez bolesti Cp 

8,3 cm. V testu odhadu šířky ramen byl ve skupině s bolestí Cp medián odchylek od skutečných 

rozměrů 5,9 cm a ve skupině bez bolesti Cp 10,0 cm. Ve skupině s bolestí Cp byl v testu 

hodnotícím propriocepci HKK ve stoje medián odchylek od skutečnosti 3,1 cm a ve skupině bez 

bolesti Cp 4,7 cm. Skupina s bolestí krční páteře tedy měla přesnější odhad tělesných rozměrů 

a propriocepci HKK ve stoje. Tento zdánlivě paradoxní jev má své vysvětlení: Při bolesti 

v somatosenzorickém systému dochází ke zpřesnění detekce bolestivého stimulu v zasažené 

lokalitě. Tonicky působící bolestivý stimul působí skrze descendentní antinociceptivní systém 

a snižuje schopnost vnímání těla ve všech ostatních částech těla. Tímto inhibičním efektem je 

současně v celém somatosenzorickém systému tlumen šum, zvyšován kontrast a výsledkem je 

přesnější vnímání celého těla (Lepšíková et al., 2013). 

Zajímavé je, že mezi skupinami byl výrazný rozdíl v preferenci sportovních aktivit. Na otázku 

jaký druh sportu často provozujete, uvedlo cyklistiku 35% probandů ze skupiny sedavého 

zaměstnání a 75% ze skupiny nesedavého zaměstnání. Ve skupině nesedavého zaměstnání tedy 

bylo oproti druhé skupině 2,15x více probandů, kteří se věnují cyklistice. Domníváme se, že by se 

mohlo jednat o podvědomou snahu kompenzovat v práci často využívané pozice a pohyby (stoj 

a chůze), které vedou k lordotickému držení bederní páteře.  

Očekávali jsme, že bez ohledu na charakter zaměstnání nalezneme intraindividuální diference 

při srovnání dominantní a nedominantní HK. Při porovnání rozdílnosti výsledků testu č. 1 a 4 celé 

skupiny (medián, aritmetický průměr) nebyl mezi dominantní a nedominantní HK patrný tak velký 

rozdíl, jaký bychom očekávali. To bylo způsobeno tím, že probandi se dělili v intraindividuálních 

výsledcích na 3 podskupiny: 1. podskupina měla horší výsledky ve vyšetření nedominantní HK 

o více než 20%, u 2. podskupiny nebyl rozdíl mezi dominantní a nedominantní HK větší než 20% 

a u 3. podskupiny byla dominantní HK horší o více než 20% (Tabulka 3).  
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 1. test – Propriocepce 

HKK vsedě 

4. test – Propriocepce 

HKK ve stoje 

 Sedavé 

zaměstnání 

Nesedavé 

zaměstnání 

Sedavé 

zaměstnání 

Nesedavé 

zaměstnání 

1. Horší nedominantní HK o více než 20% 30% 35% 50% 25% 

2. Rozdíl mezi dominantní a nedominantní 

HK menší než 20% 
45% 35% 35% 25% 

3. Horší dominantní HK o více než 20% 25% 30% 15% 50% 

Tabulka 3. Poměr zastoupení probandů sedavého a nesedavého zaměstnání dle rozdílu mezi 

dominantní a nedominantní končetinou 

Především v testu č. 4, který byl zaměřen na testování propriocepce HKK byl patrný rozdíl 

mezi skupinou sedavého a nesedavého zaměstnání. Z tabulky je zřejmé, že ve skupině nesedavého 

zaměstnání bylo 3,3x více probandů s horšími výsledky dominantní horní končetiny, která jako 

první začínala daný test. Lze si tuto skutečnost vysvětlit tak, že bylo ve skupině nesedavého 

zaměstnání větší zastoupení probandů s lepšími schopnosti v procesu senzomotorického učení? 

Tedy, že se během třech opakování testu dominantní horní končetinou probandi naučili lépe 

odečítat propriocepci vlastního těla a to následně způsobilo lepší výsledky nedominantní končetiny? 

Studie testující vztah laterality končetin a propriocepce nabízí také jiné vysvětlení. Při bimanuální 

manipulaci s předměty má nedominantní HK úlohu staticky stabilizovat předmět a dominantní HK 

s předmětem dynamicky manipuluje. Z toho důvodu je nedominantní HK predisponována k lepšímu 

polohocitu a dominantní HK k lepšímu pohybocitu (Han et al., 2013). Jedinci s nesedavým 

zaměstnáním ve své profesi častěji využívají bimanuální manipulaci s předměty oproti jedincům ve 

skupině sedavého zaměstnání, kteří se věnují především administrativní činnosti. Můžeme tedy 

usuzovat, že se intenzivnější bimanuální trénink může podílet na lepších výsledcích nedominantní 

končetiny ve skupině nesedavého zaměstnání. 

Jak již bylo řečeno, byla prokázána korelace mezi sedavým zaměstnáním a horší kvalitou 

proprioceptivní percepce. Z našeho výzkumu však nelze odpovědět na následující otázky: Je horší 
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kvalita propriocepce způsobena senzomotorickou deprivací při sedavém zaměstnání? Nebo mají 

probandi ve skupině sedavého zaměstnání horší kvalitu propriocepce již od dětství, v důsledku toho 

nižší kvalitu koordinace pohybu a jsou tedy méně manuálně zruční a to v konečném důsledku 

podvědomě vedlo k volbě sedavého zaměstnání? Dodnes není úplně jasné, zda jsou proprioceptivní 

schopnosti podmíněny z větší části dědičně nebo pohybovými zkušenostmi. Studie autorů Han et al. 

(2015) zabývající se kvalitou propriocepce vrcholových sportovců ukázala, že přesnost 

propriocepce koreluje s dosaženou úrovní v daném sportu. Rozvinuté proprioceptivní schopnosti 

jsou tedy pro sportovní výkon důležité. Přesnost propriocepce však nebyla závislá na tom, jak 

dlouho se jedinec konkrétnímu sportu věnoval. Tzn. nebyl prokázán vliv tréninku na zlepšení 

propriocepce. Není tedy jasné, zda je kvalita proprioceptivních schopností podmíněna více 

geneticky nebo zkušenostmi (Han et al., 2015).  

Mohly být výsledky testování ovlivněny rozdílnými osobnostními rysy testovaných? Volba 

charakteru zaměstnání je bezpochyby dána také povahou jedince. Mohlo být v obou skupinách jiné 

zastoupení typů osobnosti? Mohl by snad jiný poměr introvertních a extrovertních jedinců v obou 

skupinách ovlivnit výsledky? Důkazy nasvědčují, že introvertní jedinci mají lepší kvalitu některých 

somatosenzitivních funkcí, například nižší práh pro detekci taktilních podnětů. Předpokládá se, že je 

to způsobeno vyšší aktivitou v primárním somatosenzorickém kortexu (Schaefer, 2012). Na druhou 

stranu však právě introvertnímu jedinci mohlo být vyšetření cizí osobou, v cizím prostředí, navíc se 

zavázanýma očima, podvědomě nepříjemné a potenciálně tak mohlo ovlivnit somatosenzorickou 

pozornost a tedy i přesnost výsledků. Je známo, že limbický systém ovlivňuje somatosenzorickou 

pozornost (Rokyta et al., 2015). Mezi somatosenzorickými oblastmi a limbickým systémem existuje 

důležité reciproční propojení (Králíček, 2011). Při jejich vzájemné spolupráci je vytvářen takový 

vzorec chování, který orientuje pozornost na somatosenzorický podnět (Rokyta et al, 2015). Mohlo 

být kupříkadu ve skupině nesedavého zaměstnání větší zastoupení jedinců se soutěživým 

charakterem? S větší vnitřní motivací, která by ve svém důsledku vedla ke zvýšení 
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somatosenzorické pozornosti? Při dotazování a vyšetřování probandů jsem si všimla, že probandi ze 

skupiny sedavého zaměstnání měli větší nadšení a zájem o prostudování výsledků jejich měření 

(což bylo dáno nejspíš i 3x vyšším zastoupením zdravotníků v této skupině) a více se vyptávali, co 

z výsledků plyne a jak dopadli ve srovnání s ostatními. Jak moc byl rozdíl statisticky významný lze 

jen těžko soudit. Pokud bychom však vzali v potaz toto náhodné subjektivní zjištění, ačkoliv nebylo 

nijak hlouběji zkoumáno, s ohledem na výsledky by se dalo říci, že zaznamenaný rozdíl kvality 

somatognostických schopností ve zkoumaném souboru nebyl dán rozdílnou motivací. 

V závěru je třeba zmínit další faktory, které mohly ovlivnit výsledky práce. V první řadě se 

jedná o relativně malý počet probandů ve výzkumném souboru. Pro časovou náročnost měření bylo 

vyšetřeno celkem 40 probandů. Valná většina probandů byla testována ve všedním dni po pracovní 

době. Únava má negativní vliv na kvalitu proprioceptivních funkcí (Liutsko, 2013; Röijezon et al., 

2015). Probandi ze skupiny sedavého zaměstnání mohli být např. více psychicky unaveni nebo 

ztuhlí po dni stráveném převážně vsedě. “Rozcvičené” tělo má totiž přesnější propriocepci 

(Daneshjoo et al., 2012). Naopak probandi ze skupiny nesedavého zaměstnání mohli být např. více 

fyzicky unavení. Mohla tato skutečnost ovlivnit výsledky? Byly by výsledky jiné v případě, že by 

probandi byli vyšetřeni v nepracovním dni? Dle dostupné evidence je svalová únava příčinou 

horších proprioceptivních funkcí (Proske and Gandevia, 2012). Za předpokladu, že by tato 

skutečnost měla v našem měření negativní vliv na probandy nesedavého zaměstnání, pak by se při 

vyšetření mimo pracovní den teoreticky mohla projevit ještě větší diference mezi skupinami a mohl 

by se potvrdit i předpoklad signifikantně horšího odhadu tělesných rozměrů u sedavého zaměstnání. 

Bohužel se zdá nereálné přesvědčit takové množství probandů k vyšetření ve volném dni. 

Bylo by zajímavé rozšířit praktickou část práce ještě o další testy, které by přesněji 

diagnostikovaly somatognostické funkce. Jednalo by se např. o testy zaměřené na somatognozii 

páteře. Stejně tak by mohly být upraveny testy polohocitu tak, aby výchozí poloha testu byla 
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nastavena probandem aktivně (námi využité testy využívaly pasivní nastavení výchozí polohy), což 

by mohlo mít větší výpovědní hodnotu o propriocepci v reálném životě.  

Naše práce ukázala, že probandi se zaměstnáním sedavého charakteru mají horší propriocepci, 

která je spojena s horší kvalitou pohybu a neekonomickými pohybovými stereotypy, což může 

vyústit ve vznik různých muskuloskeletálních obtíží. Bylo by žádoucí těmto potížím předcházet 

preventivně, jednak ergonomickými opatřeními na pracovišti, ale také motivací pracujících 

k pravidelným pohybovým aktivitám, v ideálním případě také nějakou formou cvičení zaměřenou 

na rozvoj propriocepce. 
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ZÁVĚR 

Experimentální část diplomové práce hodnotí kvalitu somatognostických funkcí u probandů 

se zaměstnáním sedavého a nesedavého charakteru. K měření těchto funkcí byly využity 4 testy 

hodnotící propriocepci horních i dolních končetin a 2 testy hodnotící odhad tělesných rozměrů. 

Cílem bylo ověřit hypotézu horších somatognostických funkcí u jedinců, kteří vykonávají 

zaměstnání sedavého charakteru.  

Statistická analýza dat částečně potvrdila platnost hypotézy. Skupina probandů s nesedavým 

zaměstnáním měla signifikantně přesnější výsledky v testech hodnotících kvalitu propriocepce 

horních i dolních končetin. V případě testů hodnotících odhad tělesných rozměrů měla skupina 

probandů s nesedavým zaměstnáním výsledky, které se více přibližovaly skutečným rozměrům. 

I v případě těchto testů jsme tedy pozorovali stejný trend jako u testů propriocepce, nicméně 

statistická analýza neprokázala významnost těchto rozdílů. 

Z našeho výzkumu však nelze jednoznačně určit kauzalitu rozdílné proprioceptivní percepce 

mezi testovanými skupinami. Tedy, zda je propriocepce dána rozdílným senzomotorickým 

tréninkem v rámci profese nebo je volba zaměstnání natolik ovlivněna geneticky determinovanou 

úrovní somatognostických funkcí, případně zda jsou oba uvedené faktory kombinovány. Nelze 

vyloučit vliv dalších faktorů jako jsou např. osobnostní rysy. 

Ať už je kauzalita jakákoliv, nižší kvalita proprioceptivní percepce ve skupině sedavého 

zaměstnání je predispozicí ke vzniku různých muskuloskelerálních obtíží a úrazů. Bylo by žádoucí 

těmto potížím předcházet preventivně, jednak ergonomickými opatřeními na pracovišti, 

pravidelnými pohybovými aktivitami, ideálně i tréninkem somatognostických schopností. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Informovaný souhlas probanda 

Informovaný souhlas 

 

 

Poučení a souhlas probanda 

Jméno a příjmení probanda: 

Vyšetření v rámci diplomové práce: Vliv charakteru zaměstnání na somatognostické 

funkce 

Autorka diplomové práce: Bc. Petra Pelánová, studentka 2. ročníku NMgr. 

Fyzioterapie 2. LF UK 

 

Byl/a jsem informován/a o podstatě výzkumu a byl/a jsem seznámen/a s cíli, použitými metodami 

a postupy. Souhlasím s tím, že získané údaje budou využity jen v rámci výzkumu a že výsledky výzkumu 

mohou být anonymně publikovány.  

 Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečném čase zvážit a na vše potřebné se zeptat. 

Na mé dotazy jsem dostal/a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a, že mám možnost kdykoli od 

spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu.  

 Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

jeden obdrží moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý řešitel projektu.  

 

 

 

 

 

 

V .........................................  dne ………….................. 

Podpis ………………... 
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Příloha 2 Podoba dotazníku 

Dotazník 

Skupina: sedavé / nesedavé zaměstnání 

Proband č. ......  

Datum a čas vyšetření: 

Jméno a příjmení: 

Pohlaví: 

Věk: 

Výška: 

Hmotnost: 

Stranová preference: pravák/levák/“přeučený“ levák 

Prodělané onemocnění, úrazy, operace a bolesti pohybového aparátu: 

 

 

Aktuální onemocnění a potíže: 

 

Povolání:  

Druh profese: sedavé/nesedavé 

Kolik let vykonáváte daný druh profese, tedy sedavé/nesedavé zaměstnání? 

Průměrně kolik hodin týdně pracujete? 

Odhadem kolik procent pracovní náplně vykonáváte vsedě? 

Průměrně kolik hodin denně strávíte vsedě mimo pracovní dobu (jízda autem, stravování, televize, 

počítač, apod.)? 

Průměrně kolik hodin denně strávíte fyzickou prací mimo pracovní dobu (zahrádka, péče 

o domácnost, apod.)? 

Kolik času denně strávíte chůzí (mimo pracovní dobu)? 

Sportujete? Kolik hodin týdně? Jaké sporty? 
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Příloha 3 Testovací formulář 

Testování 

1. Propriocepce HKK vsedě: 

 1. pokus 2. pokus 3. pokus 

Pravá HK    

Levá HK    

2. Odhad délky chodidla vsedě: 

1. pokus 2. pokus 3. pokus Skutečná délka 

    

3. Odhad šířky ramen ve stoji pomocí tyče: 

1. pokus 2. pokus 3. pokus Skutečná šířka 

    

4. Propriocepce HKK ve stoji: 

 1. pokus 2. pokus 3. pokus 

Pravá HK    

Levá HK    

5. Propriocepce DKK ve stoji: 

 1. pokus 2. pokus 3. pokus 

Pravá HK    

Levá HK    

6. Propriocepce DKK vleže: 

Úhel 
PDK LDK 

Výchozí poloha Odhad probanda Výchozí poloha Odhad probanda 

30°     

60°     

90°     

 


